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  السبت  األول: الدرس  األول:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
)) ����((  

  

  

  شرح املقدمة
  .-:��ل ا���رح ��
	 ا� ����� 

  بسم اللَّه الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه               

  .وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
  -:أما بعد 

�ا�� �-ه�ا ا����ب   �شرف الدين موسى بن أمحد /  &% �"$�!# ا�"�!     -� إ
  .بن موسى احلجاوي املقدسي الصاحلي 

            �وا��!  ;)ف ا��9% &% أآ7) +�56ء ا�01/�23 /. آ�ن +� *()' ه
  .&��� ا�01/�23 +� د&�=

   . هـ������������سنة  +� �)�A� �?B� 0@	 -ر�?	 ا�-و�9 ا��!  

�""�$ +""� ه""�' ا�6)�""0    – ’   	""� (""�Dو– �""�&7""�دئ ا��1""�م و�"")أ   وأ

  .ا�6)اءات GK أآJ ا���7/ً� آ�&G1* �1* Iً ا��6	 
      .6�� ا�"�����  وPزم ا��I&"0 إ�"� د&"�=    ’ GK /�9 +�)ة &% ا�M&% ا

+� ا��6	 إ�� أن �?�% +!	 �?�2"ً� ��&"ً� وا��")د /�63!"= &"�هJ اQ&"�م                
  .أ�?9 ر�?	 ا� 

  ))ا���S!"T  ((:� �"	 آ�"�ب اR"?	    وه"� أن ا��I&"0 ا�"����       وهنا نكتـة  

��W"0 /��"�ب    U?V +!	 /!% ا�?U26 وا��S!62 وه�ا ���2 أن �	      ��2"0*
 	R9ر�  .إن ;�ء ا�-ا�?U26 وه� أW. آ��/�2 ه�ا ا��ي 

     U26?��"""/ �"""R�وه"""�ا �"""9ل *1"""� أن *��2"""0 ا�"""�!  ;""")ف ا�"""%�9 &
    .��Y %&ز %& Z�5� ا&�9اد ��0��2 ;"!]	 ا�"�����   وا��(�ر' آ�+

 U26?��/.  
  . أ�[ً� /���رع وا���7دة – ’ –ا;�5) ا��!  
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+"�  ا��3= /?9ر0R ;!  اIRQم أ/� *?)و ودرس +!5"� وا��"9ر�^        
  .ه�' ا�?9ر0R ه� /93 ذا�	 &0�M2 *1?!0 ر+!�0

�+� ا�"""�!  """�– ’ - 02"""R ���  G1���"""/ ."""+�� ("""?* 9"""�/ ه"""ـ 

  .وا����ى وا��$�!# 
  :له مؤلفات كثرية نأخذ أهم املؤلفات 

   #�c& Gي �     –أه("
� 05Vكتـاب اإلقنـاع   –1"�!     &% و     	د +!"@("V 

      Jرات ا�"�ه�; J��W ل�مل يؤلف مثله يف حترير     ((: &�هJ ا�6� 01/�23
  )).النقول وكثرة املسائل 

  	?Rآ��ب ا 	حاشية التنقيح يف حترير أحكام املقنعو�    �"d�� �ً]"وه"�ا أ� 

U26?*0��2 &�7)ة /���ب ا� 	0 أن ا��!  ��Pد.  
    	?Rآ��ب ا 	الشرعيةمنظومة اآلداب       �        � +� أ�"# /!"Z و;")�	 ه"

 	B�2/– ’ .  

     	?Rآ��ب ا 	ًا �(!� و�"B?� أ�!��"�ً   زاد املستقنع قي اختـصار املقنـع        أ
  .وه� آ��/�2 ه�ا ا��ي �2R)�	 إن ;�ء ا� ����� خمتصر املقنع

              B"�7�*��7Y 0ت V!9ة &1* 0"663"� d& ا��� ذآ)ت Jا��� U!?Vو
0B!�� 0!d�.  

 #�c?��/ =1��� �?!+ ه�ا.  
GK 6�2. إ�� ;)ح &96&0 ا����ب� .  
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� <ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
G!�(ا�)�?% ا� 	ا�1@ GB/  

	���  :G!�(ا� ا�)�?% ا� GB/ 01?B7��/ ا/�9أ �����:  
�37�	 و����� آ��/	 /��B7?01 :األول R 9أ ا�/ e!� ا��9اء /���ب ا� .  

�	 آ"�ن إذا راR". ا�?1"�ك وا�         	 ا��9اء /?)اIRت ا��72     :والثاين  g+       �"+ J"ء آ��"Rؤ(

G!�(ا� ا�)�?% ا� GB/ 0��R(96&0 ا�&.  

� ا
   ((  �?� راR. ه)�. آ�J �	     	 آ?� S!3W �+ Z7K ا�7]�ري أن ا��72        �� 
� ا
 ور���� إ�� ���� ا��وم          �� ��ا�� �� ا�� �� �� ��

   .���� ))ه�"!
 	��  .�Vر و&A)ور))  ا� /GB:(( و�

�GB/ �+ 9A ا� ا�)�?% ا�")�!G     وا��Aر وا�?A)ور داl?ً� ���3ج إ�� &��1      P %و�� =
!"";�ًm    �""29 &""% �6""�9)' و�6""9ر ه""/P ور و�""�ا(""A?ر وا��""Aا� 	1""= /""���   : (�$""�& .""��/

 JR�2&.  
 	�� ا
 أؤ�$ :  �6�ل- ’-آ$�.  

 G!�(و����� : وا� 	��37R 1= /$+��ل ا�)ب���.  
 0�IAا� GRوا�)�?% (( و ))ا� (( ا((   

�ز أن �!+ �?5 :        ="1d	 D!)ه?� &"% اRn"?�ء وه"�        �]�(�ن /��ء P ���رآ   "A� P 	"�أ
�37�	 و�����R �1 ا�)ب* Pن إ�?RPه�ان ا .  

� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
9�2� P ?9ًا� 	ا�3?9 �1@   

أ�""[ً� /""9أ ا�?�c""# آ��/""	 /��3?""9 ا��""9اء /����""�ب ا��
""!n Gن أول ا����3""0 وه""� أول   

�رة +� ا�o(6ن +!�5 R}������ 	
 � ���{.  
  . ذآ) &R�3% وW��ت ا�?3?�د *�1 وV	 ا�?073 وا���
!G واIVQل :واحلمد هو 

  .&9ح :  آ�ن ه�ا ا��آ) ���!ً� &% ا�?073 +5� ـ *(ن
  . آ)ر ه�ا ا��آ) &U ا�?073 ا��6. &% ا��2K S7)!� 9?3ء ـ وإن

92�� اpن �?9 و&9ح و�2Kء�+.  
��ن آq!)ًا nن �?9 ا� و;مسألة الشكر  و&?� ���1= /��3?9 -(�6� '(�.  

   :فالفرق بني احلمد والشكر  -
�"�Bن W �"1* (��"� P"���	 ا��ا�!"0                     _ Qن اg"+ 0"?�201/�6 ا�& �+ s6+ ن�أن ا���) ��

�37�	 و��""���     ""R ا� P0 و""?����?""	    -/""9ون أن �""9Bي  �""1* (��""� �ً�Id""Wا 
  .و�W �1* 9?3���	 ا��ا�!0 وأ+���	 
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  :وه01ك *�ق -,� وه� 
�ارح –) �cدى /���B1ن وا�J16 واnرآ�ن أن ا���_  Aا� .  

  .و/��J16 : /!2?� ا�c� P 9?3دى إ�B1��/ Pن ، �!.
�9V +)ق /!% ا�3?9 وا���) � P 	�  .وذهv�/ J أه. ا��G1 إP أ

  .وا���)�= ه� ا�n)ب 
 	��  )) : �((و�
��(�ص:ا�2مP�63ق وا�RI� .  

  .�3?9 و�J3 و��
G ه� ا�)ب  ���2 أن ا��ي �3�B= ا��63�Rً� آ�&Iً أن 
  .آ?� أ�	 �]�x /�5ا ا�3?9

  �0 ��17 ا�45�6اق ؟. �y�RI)اق : وأل +� ا�3?9 
�اع ا�?�3&9�  . أي اy�R)اق U!?V أ

 	��  .&9)ر &cآ9  ():�?9ًا ((و�
 	��  .��Ud62� P �2 وP:(( �5�2� P �2�9 (( و�

        	���ر ا�63�Rق ا�")ب P /�*�7"�ر       P �2�9 ه� /�*�7   :  وأ;�ر أآq) &% ;�رح إ�� أن �
��	 أو ا��d6*	 أو ا;���y	 y/!) ا�3?9�B/ �5�2� 97ن �?9 ا��n 97أداء ا��.  

 9�2� P 3= �?9ا�B� و����� 	��37R ا� %��.  
� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

9?3& %!�d)?�1 أ+[. ا�* G1Rو 	�1 ا�1@Wأن �3?9 ، و �y72� �& .]+أ  
�2qء *1!	 +� ا�?} اg+ �1*nذا ��21 ا�z."W G"51 *1"�             ا�(Iة &% ا� *�1 �7!	 ���2 ا�      

 �2�� 9?3& : �1*n+� ا�?} ا 	1!* %Kأ G51ا�.  
 وه""�ا ا���""B!) ذآ"")' أ/""� ا����!""0 وه""� &""% ا�67d""0 اnو�""� &""% ا�""1B# &""% ا��""�/�!%    

  .وأ�)V	 ا�7]�ري &�61ً�
�J"1d     :معىن أن نطلب أن اهللا يصلي على نبيه أي        إذا *)+2"� اpن      �"2� أن �2q"� *1!"	 +"�          أ

 �1*nا�?} ا.  
 	��  )):وG1R((و�

�J1d �	 :أي:  معىن أننا نطلب من اهللا أن يسلم النيب  �2�  .السالمة من اآلفات والعيوب  أ
�اء R |9� �1* xl�62ت وا��+p0 &% ا&IBا� 	� J1d2+ .  

��Bن آ��Iًq& .[7 أو ا�7A% :والنقص هوQ0 ا�W �+ د�V�  . ا�x62 ا�1Wn ا�?

  . اn&)اض وا�?(�Jl:واآلفات يعين

 %!�5A0 &% ا�&IBا� 	� J1d2+.  
 	��  )):ا�?(d�!%((و�

  . أ+[. و�0WI ا�]1=:مجع مصطفى وهو

  . أ+[. ا�]1= *�1 اIYQق	 +72!�2 
�أ �� ا�ول *�91ل�  :*(ذا أرد:0 أن :

o =1[ا� .]+أ Gه .R(7!�ء وا��nا.  
o %!��7أ+[. &% ا� G52& مMا ا���  .GK أو�
o GK 9?3& �27!7�7!�2 و�   .	 أ+[. أو�� ا��Mم 

� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
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  و*�o �1	 وأ�3W/	 و&% ��97
�G""5   : اpلn لo .""V(أ�""�رب ا� �?""Rو 	إ�!"" U""V2""� ر�� 	ل إ�!""o ع�""V(06 &""% ا���""&

 �ً7B��ن إ�!	 �V(�.  
�و�������א����د���ل���
	م�א�����؟و�������א����د���ل���
	م�א�����؟و�������א����د���ل���
	م�א�����؟و�������א����د���ل���
	م�א�����؟ �� �� �� �

 G1ف /!% أه. ا��I�  :ه�ا &3. 
  . هG أه1	 وأزواV	 وأ�)/�l	 ا�?/ %!2&c	 	 oل ا��72 :ـ منهم من قال

  . /. oل ا�)V. هG أ��7*	 *�1 د�2	 :ـ ومنهم من قال 

 أن ه"�ا �]�1"# /"���Iف ا�"B!�ق +��"B!�ق ه"� ا�"�ي �3"9د ه".                     :ـ ومنهم مـن قـال     

  . أو أ�3W/	 	ا�?6(�د /�pل أ��رب ا��72 
  : واهللا سبحانه وتعاىل أعلم أنهولعل األقرب

 أ�)/�ء ا�B: �72$ ا�?�0ب �@� ا=ل ?0ر ا��9<�د �0=لإذا �.   

ا�n)/""�ء واWn""�3ب وإذا ���� ���B7$ �@��� ا=ل ا�?���0ب ?��0ر ا����9<�د ���0=ل 
 Gه(!D %&و 	l�/(&% أ� 	*�1 د�2 	�2 أ��7*��.  

= 0�$B& �+ �2!6/ وا�9ة:  
������و�����������&%�#$�#"�! ��א�������و����������#"�,ل�א�+*�א�()��)��'����������&%�#$�#"�! ��א�������و����������#"�,ل�א�+*�א�()��)��'����������&%�#$�#"�! ��א�������و����������#"�,ل�א�+*�א�()��)��'����������&%�#$�#"�! ��א�����؟����#"�,ل�א�+*�א�()��)��'�����������؟��א������؟��א������؟��א�����א �� �� �� �

    G!6ا/% ا� 	ل ا��72    ’ ا��ي &�ل إ�!o أن	 Gه  :  G"وه s"6+ آ�ةMا� G5!1* 3)م� %& :  �"2/

G;ه�.  
 	��  )):وأ�3W/	((و�

  . +� �!��	 &c&2ً� /	 و&�ت *�1 ذ��	 آ. &% ��6 ا��72 أصحاب النيب هم

 C�7� ��ت ا�1� ��- �E �*0*(ذا ���9 وه� آ 				1!^ /(�3/�+ .  
  . &% /�ب أو��  *GHاوإذا -�� �2 �0�9 

  .+1!^ أ�[ً� &% ا�(0/�3وإذا ر-K و-�� �� و��1J �0ت آ0*�ًا 
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� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
  +�5ا &]�() +� ا��6	: أ&� /�9

  

  .;)ع ا��!  +� ا�?6(�د
 	��  )): أ&� /�9 ((و�

  .&��2 ه�' ا��1?0 &5?� ��% &% ;�ء /�9 ه�' ا�?96&0 +�5ا &]�() +� ا��6	 
  .آ. آIم �Z@1 �)و+	 وآ1?��	 وآq)ت &���!	 : ه�وا��Iم ا�?]�() 

�ا&U ا��G1 	وا��72 V أو�� .  
�د -+� اWn.-وا��Iم ا�?]�() �?9ح )6?��/ .[� G� �& .  

 	��  )): +� ا��6	((و�
��(�ر  ’ �@9َدP7!. اR �1* 	�!�$� وأن 	!+ #�c� % ا��ي أراد أن�ا�.  

� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
 =+�  أ/� &U26& %&9?3 اQ&�م ا�?

  

   �5�ر &"% أ;""5)     / اQ&"�م ا�?�+""= أ/"� &3?""9 ه"�""& G"1* 0""&7""9 ا� /"% أ�?""9 /"% �9ا*
  .*1?�ء ا�01/�23 ��� أ�	 إذا �!. ا��!  *92 ا�?�96&!% �6(9 /	 ا/% �9ا&0 

U26?ن &�52 آ��ب ا��?1B?�5 ا�/ U���  .�	 &�c��ت &�5�رة &�)و+0 ا
L�Mوا� ’ N52ث آE $��07 أ�P:  

  . وه� أ�() آ�J ا��6	 ا��� أ���5 *�1 ��ل وا�9 ةالعمد:  األول 

أن �"�آ) +!"	 �"��!% أو و5V"!% أو ا��?"��!% و�1d"=                ’ وY)��6"	 مث ألف بعـده املقنـع       

��Iف دا�. &�هJ ا�01/�23 P�1 &�)+0 ا* G1ا�� J��Y ف �!�?)نI[ا�.  
  .�0  وذآ) +!	 ا�]Iف ا����� /!% أ�3Wب ا�?�اهU& J اnدمث ألف بعد ذلك املغين

 و/�5' ا�?07R�2 ا����ب ا��ي وزع *G�!1 ذآ) &63= ا����ب +"� ا�?96&"0 ا��"(�رًا                ((
  .��. &� ذآ)' ا��!  /�) أ/� ز�9 +� آ��/	 ا�?9�. إ�� +6	 اQ&�م أ�?9 /% �72.

و��1!  /�) أ/� ز�9 ��
	 ا� �	 آ��ب ا�?9�. إ�� +6	 اQ&�م أ�?9 /"% �72". آ�"�ب                  
  ""& %""* �""+ G1��""� 9ًا""V U""l0 &]�""()ة   را""?V(� %""* G5��31d)""& %""* 0""1/�23ا� Jه�

 Jة ���1= /��?�ه(!qو*% أ;!�ء آ Jم أ�?9 *% أ;5) ا����&��.  
ا�?63= أ�Vد +� ا��(�ر ه�ا ا����ب ذآ) +� ا�?96&0 أ�	 ا��"() ه"�ا ا���"�ب أر�"9            
�ا�"� أن �6")أ ا��"(�ر ا�?63"= ���"�ب ا�"�!  /�") ا�?"�آ�ر +"�                �&% آ. وا�"9 &"% إ

 P9 &"%              ا�?96&0 وا"/P %!*�"T�����ع ��"% ذآ") &I� )اءة� 	6)اء�/ G�3(���(�ر أ
  .ا�6)اءة +!5?� 

�ع اnول ""T�&Mا�""� +6""	 ا�1/�23""0 ذآ"") &""�ذا �?�""�ز +6""	 ا�1/�23""0 وذآ"") &""����1=  : ا�?
  ./�ه�?�&G5 /���9!. وأ��ال ا�(0/�3 

  ���qا� :         nم أ�?9 ا��� آ�ن ���?"9 *1!5"� +"� �6)�") ا�&Qل ا�Wع أ�T���"�م  ذآ) &
   .))ا��56!	

  
� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

�1 ��ل وا�9 *  
  

   #�c?أ+�د ا�’                 �"& %!"/ GK s6+ 9�ل وا�� �1* 	!+ ()�6� 	�أن �$�!�	 ه�ا &]�() وأ
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  :ه� ه�ا ا�6�ل
� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV< << << << <

  وه� ا�)اSV +� &�هJ أ�?9 
  

إذًا أراد ا�?�c# أن آ. &� ��آ)' +"� ه"�ا ا���"�ب +5"� ا�?"�هJ اId"WP�� ��&"�م                
  .ه� &�هJ ا�01/�23أ�?9 و

�ل             "6� 	�n 01/�23ا� Jل ه�ا &�ه�على :  +!(S أن �JB2 أي ��ل +� ه�ا ا����ب +62
  .قول واحد وهو الراجح يف مذهب أمحد 

�ا+U""& 0""6 ا�?""�هJ    ’ و�""9 ا��""Mم�& ZB""!� 0�$B""& أي 	آ) +""� آ��/""�""� G""و� (""&nه""�ا ا

3� R 0�$B& %!KIK"!$�� ا�          ��72!"	 *1"� آ". &"B$�0       اIdWP�� ��&�م أ�?9 +!?� *9ا 
  .*92 ذآ)ه� 

�ال &��ا+U& 06 &�هJ اQ&"�م أ�?"9     ’ +!?� *9ا ه�ا ا��Mم   �nآ) ا�!R 	�/?� ذآ)' &% أ

.  
  
  : وه�2 �0d6 أ�J ا��72!	 إ�!	--

ذآ) آq!) &% ا�?��W)�% وا�?�$�)�% أن ه�2ك &�هJ ;](� ��&�م أ�?"9 وه2"�ك          
��IdWا Jه�&.  

 ""WPا J"")ق /!52?""� أن ا�?""�ه�ا�1/�23""0 ا�?��?""9    وا� J""ر +""� آ��Id�� ه""� ا�?""�آ
  .*1!�5 *92 ا�?�$�)�% وه� آ��ف ا��26ع و&�5�2 اQرادات

  . وا�?�هJ اIdWP�� ه� ا�?l�B. وا����وى وا�)وا��ت ا�?62��0 *% اQ&�م أ�?9
  . وأ;�روا إ�� أن ه�2ك +)�ُ� /!% ا�?�هJ اIdWP�� وا�?�هJ ا��](� 

     �*IYا JB3/و+!?� أرى و        .l�B"& U& �5�?V U& 0!�IdWPال ا�01/�23 ا�*�1 أ�
7�ع    d?م أ�?9 ا��&Qم    -ا�"&Qروا�"�ت *"% ا Jآ� U7R �3�و�U7Y 9 آ?� ��1?�ن &�52 

  .أ�?9 
�ن *"% روا�"�ت اQ&"�م أ�?"9 إP أن اQ&"�م أ�?"9 �"	             "V([� P 0"1/�235) �"� أن ا�
�

2�ن �!% �6)�) ا�?�هJ     ��� – أ�3Wب اQ&�م أ�?9     –أآq) &% روا�0 و��% ا�01/�23      
 +1""!^ ه2""�ك +"")ق /""!% ا�?""�هJ    – ’ –/)وا�""�ت اQ&""�م أ�?""9 وأ��ا�""	 وا��!�را�""	    

  .اIdWP�� وا�?�هJ ا��](� إP +!?� ���1= /��)وا��ت
 وا�)وا��ت  P �?�% �()ه� �!v"�/ �+ �17� e ا�?"l�B. إ�"� U7"R روا�"�ت ��"%                 

�ن /��)وا��ت ا�?�آ�رة *% اQ&�م&M�1� 01/�23أ�?9ا� .  
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� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
9?��� 	1q& �1* �& ع وزدت�����درة ا� .l�B& 	2& Z+�� �?/ور  

  :إىل هنا عرفنا عدة مزايا ذكرها املؤلف لكتابه
  . أ�	 &]�() :األول 

وه"�' &!"Mة nن ا�?U"26 آ�"�ب &"�5�ر ��+". ا*�2"� /"	         .  أ�	 &]�"() &"% ا�?U"26       :والثاين  

�	 ا��(�ر �U26?1 ه�' /93 ذا��5          اln?0 ;)�ً� و�5?!�ً� و��ا;�     �5� آ��ب ��+. 9Vًا +�+
  .&!Mة 
�1 ��ل وا�9 :الثالث * 	�  . أ

  . أ�	 ا��Mم /$ن ��آ) +� ا����ب ا�)اSV *92 ا�01/�23 :الرابع 

  . أ�	 ��ف ا�?l�B. ا��2درة :اخلامس

  .هذه ست مزايا لكتابنا هذا . أ�	 زاد &� *1q& �1	 ���?9 :السادس 
� ö¹]<Ù^Î<Ümö¹]<Ù^Î<Ümö¹]<Ù^Î<Ümö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖ<ÌÖ<ÌÖ<ÌÖ’<<<<VVVV< << << << <

  إذ ا�G?5 �9 �()ت
  :هذا تعليل ألمرين 

  . أ�	 &]�() :األول 

  . أ�	 اآ��� /6�ل وا�9:والثاين 

            ("7��� U26?��"+ U26?��"ل وا�"9 آ�"6/ #"��� G"ن &% ا�01/�23 &%  أ�"# آ��/"ً� &]�"()ًا  و�n
 %!��  .&]�()ًا وه� &U ذ�� ��آ) �

� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
�!. ا�?)اد  %* 0d7q?�7ب ا�Rnت وا(q9 آ�  

                    ("qدد أآ("� I"/ �ً"�d� ر�)"*n9 +"� *"() &"% اV�� G� 0d7q?�7ب ا�Rnت ا(qوآ G?5ر ا��)�
&?""� وV""9ت +""� *""()�� ه""�ا ��q"")ت ا�?51!""�ت وا���""�ح ا�""9�!� وا;""��yل ا�2""�س /5""� و/��?1""�ات     

  .وZ*�T ه?0 آq!) &% ا��2س 
��Bن أن �3�M ه?�	 وأن �9��B وأن ��7در و�B$ل ا�  �� JV�أن ��+6	 �Q?"�م &"� /"9أ /"	     وه�ا �

 G1ا�� J1Y %&.  
  . وإذا آ�ن ا��!  +� و��	 �6�ل &q. ه�ا ا��Iم +�!# /	 �� رأى و���2

آ"�ن  -وإ�� و�J�(� Z آ��Z ه?G أه. ا��G1 ر+!�9V 0ًا +21"�آ) &)�V 0"7�(� 0"1"9ًا و&q"�ل وا�"9             
)أت *1!"	 ;")ح &5�2"�     ا��!  أ/"� /d"!% &��"� ا�"��9ر �6"�ل أ�"I� 9&!"�' �"                 -&% *1?�ء ه�ا ا�917   

�ر    –&U ا��3)�) وا�e37 وا�?9ار0R وا�?)ا0�V أ2K"�ء ا�"9رس          -اQرادات &)ارًا  &)ارًا     )"� – 
  .َ&ْ% ِ&ْ% IYب ا��G1 ا��Mم أ�2Kء 71Y	 �G1�1 /6)ءاة آ��ب آq& (!7. ;)ح &�5�2 اQرادات &)ارًا

  .ه�ا +� و�Z ا��!  أ/� /d!% +�� و�Z ا�?�c# آ��Z ا�G?5 أ*�1
$B�Pً�7وإ� �ًWI��37�	 و����� أن �)ز��2 ه?0 وإR ل ا�.  
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� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
�ن ا� و�/ ���.هd�2 *% ا��y� �& ى�� 	?A� (yW U&  

           ."��d�2 *"% ا��y� �& ى�� 	�ه�' &!Mة أ�)ى ����1ب أ�	 &U أن �?A	 yW!) إP أ

"!G و�?")س    * ("!���Bن /?�)دات &l�B. ا�Mاد �(. �	 Qا Gإذا أ� e!3/   	"6�ا� �"+ 

��"(�ص +"� ه"�ا                Pوأه". ا G"1م أه". ا��I"آ G"5�� أن U!d�B"� �ًA"T�� �ً7��Y S7Wوأ
  .ا��%
� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

�ة إPّ /��1@	 وه� ��27B و��G ا��آ!.� Pل و�� Pو  
      
3�ل وP ا���6ل �97�1 &% �"�ل إ�"� �"�ل               : ��17 6  �ل و6 "�ة إ0� 6� P 	� أي أ

	��6�ة ا� وإ*�/ Pو����� إ 	��37R .  
   L�Mأن ا� R 2:ه"�' ا�?96&"0      ’و ("�o �"+ 	�;9�9 ا��[)ع وا�7�Qل *�1 ا� ��� أ

�0 وا���آ". *1"� ا�      ���"RP9ًا أ*�د وآ")ر اV 6"�ل . ا�?]�()ة+ :   Pن ا� و�"�/ �وه"
�ة إP /�� وه� ��27B و��G ا��آ!. � Pل و��.  

�37�	 و����� +5� إن ;�ء ا� &% ا��1?�ء ا�)/��!!% ا���R 1= /��)ب�� G5� %.  
�37�	 أن ��!�22 وأن ��+�26 وأن ��21�A ه9اة &%�9�5 R ل ا�$B� %3�  .و

� <ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
  آ��ب ا��5dرة

  

 	��  .&9)ر ��6ل آ�Z7 آ��/ً� ():آ��ب:(( �
�ع ه�ا ا�?(9ر أ�	 &(9ر R!@�ل�  .و

��و���#��א��'/�א�. -�ل؟ �
          "+ �ًm!�"+ �ًm!"; ا�"�ي �3"9ث �gن اn+�"�ل �"�رة �V .)"3?1"0 وا�"9ة و�"�رة �3"(.                ه

  : - &Iًq-/���9ر�� +���/0 ا����ب
��$�!��34و����2'/)�1؟��$�!��34و����2'/)�1؟��$�!��34و����2'/)�1؟��$�!��34و����2'/)�1؟�0�$#0�$#0�$#0�$# �� �� �� �

  ./���9ر�� 

$�وא�8��6�7	ن�!��34و����2'/)�1؟�
$�وא�8��6�7	ن�!��34و����2'/)�1؟وא�
$�وא�8��6�7	ن�!��34و����2'/)�1؟وא�
$�وא�8��6�7	ن�!��34و����2'/)�1؟وא��وא �� �� �� �

  ./���9ر�� 
�وא=�وج����א�;��6�7$�!�34وא:'��9و����2'/)�1؟وא=�وج����א�;��6�7$�!�34وא:'��9و����2'/)�1؟وא=�وج����א�;��6�7$�!�34وא:'��9و����2'/)�1؟وא=�وج����א�;��6�7$�!�34وא:'��9و����2'/)�1؟ �� �� �� �

  .V?01 وا�9ة 
  . أ�	 �m!�+ �ًm!; .)3ً� +�����ب ه�ا ا�?(9ر R!@�ل ���2

  .أي ا�?���ب ���2 ه�ا &���ب +� ا��5dرة)):آ��ب:(( ���	  وا�?6(�د &%
  

� <ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î’’’’<<<<VVVV< << << << <
  آ��ب ا��5dرة

  

                    G"
�5"� أ*n ةI)"��/ مI"RQم و�7"9ؤون &"% أرآ"�ن اI"RQا��1?�ء �97ؤون /$رآ"�ن ا
I)1� ح����5 &�n �5رةdط ا�(�/ ةI)م و�97ؤون &% ا�IRQة أرآ�ن ا.  

  

 	��  . ا��5dرة آ?� �I�� ا�?0y� �5+(�� G� #�c  : ))آ��ب ا��5dرة(( و�
  . ه� ا�2
�+0 وا�M2اه0 &% ا��nار  ا�B3!0 وا�?�2��0 :الطهارة يف لغة العرب 
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• 0&�1�& 0!B3ار ا���n�+.  
�ب  •�  .وا��nار ا�?�2��0 آ���)ك وا��

  .+�5ا ه� &��2 ا��5dرة +� �0y ا��)ب 
92�� اpن  ’ GK ذآ) ا��! * G5?ا� �  .����� ��)�# ا��5dرة اIdWP�� وه

� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV< << << << <
e7[ع ا�93ث و&� +� &��2' وزوال ا���وه� ار�  

  

0��T هGان هUث وزوال ا��  . *2()ا ا��5dرة :ار0XPع ا��
 e7[�5رة �2()ف إ�� ا�93ث وإ�� ا�dإذًا ا�.  

  

 	��   ))ار���ع ا�93ث : (( �
3�ه�  وGl�� #W /��97ن �:ا���ث ه� �  .?U2 &% ا�(Iة و

و&"% ;"$ن     +G5 &% ه�ا ا���)�# أ�	 �!^ أ&) ًا �B!ً� وإ�?� ه� وGl�"� #"W /��7"9ن                و
3�ه� �  .ه�ا ا��W# أن �?U2 &% ا�(Iة و

  Y���3�ه""�((  وا����9<�د ���� آ@�آ"". &""� �""��)ط �""	 ا�5d""�رة آ6"")اءة ا�o(""6ن       :  ))
�اف d1� �5رةdاف *92 &% �)ى ا;�)اط ا��dوا�.  

  .ة ه� ار���ع ا�93ث و&� +� &��2' إذًا ا��5dر
 و*)+2""� أن ار��""�ع ه""�ا ا�3""9ث ه""� أ�""9 *2""()ي        ؟*)+2""� اpن &""� ه""� ا�3""9ث   

 e7[زوال ا� ��) هp�5رة وأن ا��2() اdا�.  
 	��   ))ا�]e7 وزوال (( �

 T�U0 :ه� ا���9�. &��2 اpن ا�0R�A2 ا�?�2� P0 و!B30 ا�R�A2ا� .  
e7[ع ا�93ث وزوال ا���إذًا ار�.   

  : ’ *P 96+(@7�� د�0 ا���56ء 
�س �)��U ار���*ً� &�2��ً� �� ا���ث �60ر0XPع •B3& (!D (&أ 	�n .  
�Y زوال •@J� Y�0Z1س و �� ا��B3& زوال 	�n .  

  .وا�]e7 ه�2 ه� ا�0R�A2 ا�B3!0 آ?� �96م 
 	��  )) و&� +� &��2' : (( �

  . ���2 &�+� &��2 اQر���ع 
�����<+@�#(?�א�<;�/�9؟����<+@�#(?�א�<;�/�9؟����<+@�#(?�א�<;�/�9؟����<+@�#(?�א�<;�/�9؟ �� �� �� �

�"�Bن *1"�               إP*ً� �6!6!"ً� ��"% إذا آ"�ن ا��ا�93ث ار� U�ار� $T�� GK ن�B�Qذا أ�9ث ا
�V"9 أIً"W �"9ث               � P نn �ً"!6!6� ^!"و� �ً"���T$ +�25 ار��"U ار���*"ً� &�2� GK �5رةY

5� +� ا�5Y �1* .Wnرة + U��(�.  
�)<�د��IEא��J'Kو��IEא�GH/Dع�؟)<�د��IEא��J'Kو��IEא�GH/Dع�؟)<�د��IEא��J'Kو��IEא�GH/Dع�؟)<�د��IEא��J'Kو��IEא�GH/Dع�؟DEم�DEم�DEم�DEم�א��ABCא��ABCא��ABCא��ABC: إذًا و&�+� &��2'  �� �� �� �

  . إ�� اPر���ع -                     
0 �57�� *C ��17 ا6ر0XPع��ة ?�ر  �� Y@�01�ذآ� ا�:  

��5Y �1* $Tرة�0H1 هGا •� %& �  . ا��ي ذآ)�	 �� وه
• 0H1و�.Byء وا��T��!0 وا�0q��q +� ا��q01 ا�Byا� .  
• 0H1و�!^ را+�ً�و� S!7& G?!7)ون ا����� G5�n G?!92 ا�01/�23 ا��* .  

 ��$!R (&وه�ا أ  G?!م *�1 ا��I*92 ا�� 	ق إ�!(dا��.  
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��5 وR!01 ا��5dرة ’ GK ا��6. ا��! n '�!?ا� %* e�93إ�� ا� �����  

� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV< << << << <
   0KIK'ا�?!�

P ا��")ف وP +"�      -+"� ا�"�)ع   -آ". ا�?!"�'     –�6(9 ا��!  /6��	 ا�?!�' 0KIK أن ا�?!�'        
91� إ�� YE2E أ"0م �1� ا��Y@�01 هC -ا��6. P :  

����KKKK ����������������KKKK� �� �� �� �
����KKKK و�و�و�و��	
�	
�	
�	
KKKK� �� �� �� �
����KKKK ���و��و���و���و�KKKK� �� �� �� �

            �"+ e"37ن ا�n 0"W�� 0"��2* #�c?�2 /�5 ا���!R e!� 0�$B?ه�' ا� .!)�� ��$!Rو
  .ا�?!�' &% أR�R!�ت آ��ب ا��5dرة 

��������	���
�������	�א���	�א��
����و���ً���
��������و$#"�!�א �	���
�������	�א���	�א��
����و���ً���
��������و$#"�!�א �	���
�������	�א���	�א��
����و���ً���
��������و$#"�!�א �	���
�������	�א���	�א��
����و���ً���
�����א 
(*���א()'
&%��������א 
(*���א()'
&%��������א 
(*���א()'
&%��������א 
(*���א()'
&%�������و$#"�!�א �	�(���(�&����	�(���(�&����	�(���(�&����	�(���(�&
�KKKKא.-,��א(+����א.-,��א(+����א.-,��א(+����א.-,��א(+���� �� �� �� �
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/,"0����!"#�$��
���ن�א ���2
��0",/وذ	�א.�3��!"#�$��
���ن�א ���2
��0",/وذ	�א.�3��!"#�$��
���ن�א ���2
��0",/وذ	�א.�3��!"#�$��
���ن�א ���2
��WWWW&#��5&#��5&#��5&#�5وذ	�א.�3 �� �� �� �
����KKKK ��������������������KKKK� �� �� �� �
����KKKK ���و��و���و���و�KKKK� �� �� �� �

�د +� ا��)ع Vو 	ه) �!^ ��dا� GB� وأن.  
  C:0\ا ا��9ل ا�Gا�"�)ع                  وه �"+ ^!"� 	"�g+ 0!*(�"د�"0 ا�nا 	ل ا�"�ي �"9ل *1!"� ه� ا�6"

5�رY ^!ه) و��Y 	?Rا GB6� د�Vو.  
  . ’  وه�ا ا�6�ل ه� ا��!�ر آq!) &% ا�?G52& %!663 ;!  اIRPم /% �!?!0

�J""��d ا��G""1 إذا ��G!–  GB""� %""* �""2?1 ا�?!""�' إ�""� S]""��–B""6�  0""KIK ه""�ا ا�e""37 و 
�د و��آ) اnد�0V�?/ ^!� 	�  .ا��dه) +72B!% أ

 ]9* K0��  .`�Hر و:Z_ : وإذا �� ��J ��^�دًا هGا ا�9� ?0رت ا�
�أ ��HB�0ر و �::  

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
'(!D رئ�dا� ^A2ا� .�M� Pا�93ث و U+(� P ر�5Y  

5�ر Y 0?1�/ 'د�)6&: * �HB� C17� K��4� �HB� �X: C* 0ه�` �H.  
                   %"& U"���ن أ"�� �ً"�5�ر /7!�ن ��?	 وا���)�# /7!"�ن ا�G"�3 أ�!�dو�9 *)@ف ا��!  ا�
�ر و�""!^       ""5dا�?""�ء ا� G""�� ن�""!/ �ا���)�""# /7!""�ن ا�n 0""6!63ن ا�""�ي �5?2""� اpن ه""

  .�6!�6	 و&�ه!�	
  .��Kا��HBر ه� ا�Gي d*�� 6 ا���ث و�c� 6! ا�Z1_ ا�0Bرئ a+�6ل ا��!  

         Iًq""& �?B""� �""&ا�?""�ء +��72!""� وا��""(!) و Pت إ�""�l�?ا�3""9ث ;""�ء &""% ا� U""+(� P
              s6+ ا�93ث U+(� �?��ر &���lت ��U+(� P �52 ا�93ث إ&nة آ. ه�' ا�/����ه� وا�56

  &�ذا؟
 Pا�?�ء �!^ إ.  

�	 U+(� P ا�93ث إP ا�?�ء ه"�ا أ&") &��"= *1!"	 /"!% اln?"0 اnر/�"0 وP ��3"�ج                 �وآ
  .و��0 إ�� 

�د أن ا�72"�          �B"& %"/ا e�9"3� ا�3"9ث U"+(� �"!72إ�� أن ا� s6+ �2ف�nا Jذه �?� 	إ
�T$ /72!� ا��?) �.  

�ع وا��Zاب �@� هGا ا5�6�6لT�  . أن ا�9V #!�T e�93ًا أو &
 s6+ ر�5dا�?�ء ا� Pا�93ث إ U+(� P 	�  .إذًا /6!�2 أ
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� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<’<<<<VVVV< << << << <
^A2ا� .�M� Pو  

  .�6ارةا�النجس يف لغة العرب 

�ه� /��)�# �6)ب ا�0R�A2 ا��� �J"A أن �"Mال �!3"(. ا��5d")         ويف االصطالح  +(* 

  .آ! ��� ���م 01Pو��f� 6 0Hر وG95�6 6ار و� 6���Y    :أو ا��5dرة +��6�ا 
�"�Bن أن ���2و�P �"5 �"[)ر وRP P"��6ار وYE2E:         P أ0�hء Pآ". *"!% �3")م *1"� ا 

0BA� �5+ 0&(3�.  
 	��  .ا�P((  :  GB �[)ر ((+])ج /6

 (]& 	�n %و�� ^A� 	�n P 	ن أن ���2و��B��ز ��A�P GB��+.  
 	��  . ا�?]�ط وا�?�2 )) و�6�RP Pار((و�)ج /6

         P �6ار�"RPا J7B/ �?5ن أن ���2و��B��ز ��A� P ذ�� U& %�� (ه�Y �?52& �ً@1ن آg+ 
0R�A2ا� J7B/.  
 	��  .?3)م W!9 ا�)) وP �3)&��5 ((و�)ج /6

�	 �G ��63= +� ;)وط ا���آ!0         n 0ً�!& (7��� 9 ا�?3)م!W نg+ .  أن G1B"?1� ز�A� I+
 ^A� 	�n ^!3)م و�& 	�  .���2و�	 وا�J7B أ

 0BA�  .إذًا إذا أ��ت ه�ا ا�[�/Z+(* s آ. *!% 
  %"""& J7B"""� P 0"""R�A2ا� J7B"""/ 	"""ز ��2و��"""A� P 	"""�n ^"""A�+�)+2"""� اpن أن ا�7"""�ل 

  .� ذآ)�� ا�7Rnب ا�0KIq ا��
  .ا�]?) +!�?. آ. �A^وا�]�M2) وا�9م وا�?!�0 وا�sl�y وآ��� 

 اpن �)�""9 أن �G""�� %!""7   	وx)""[!R ا�?�c""# /�/""ً� �7!""�ن اn*!""�ن ا�0B""A2 و��2""      
  .اn*!�ن ا�0BA2 ه�2 

�0 ��� ا�CMء ا��H� وه�  J� ا��0ء ا��HBر ا:� �Eر�HB0ء ا��  .95! إ�� ��0ن  Y9�9 ا�
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV    

��61	وه� ا����7  �1*  
  .و�9 ���ن /�6ء ا�?�ء *�1 ��61	 /�6ء �6!6!ً� و�9 ���ن /�6ًء ��?!ً� 

�C وا��C9�9 ؟J�09ء ا��  �0 ا��Xق ��� ا�
�ن وP                        :البقاء احلقيقي هـو     "� P 	"2& ("!y�� G"� 0!1"Wnا 	�61"� ا�?"�ء ا�"�ي /1* �"6"� 

  .را03l و�d/ P G�Y Pه) وA2/ P^ آ?!�' ا�d&nر واp/�ر 
 +"gن ا�?"�ء إذا /6"�    -اRp"%   -+���?"�ء ا�?�y!")     : ء الذي بقي على خلقته بقاًء حكمياً        أما املا 

�""	 /""�ٍق *1""� ��61""	 وه""�ا    +""� إ�""�ءn رًا�""5Y �""67� �""ذ� U""& 	""2و�� (""!y�� ��9""�&
 	!1* (Kc� P (!yا��.  

 L�M0 ����� ا������� ���E ’     0ر������� و�5�0J  0ر���N���97P ��0��7P ا����0ء ا����HBر �5�0���0ر�� �5�0
�0�0ء ا��HBر  �59�9 ا:� i@75P C50?�! ا�X595! إ�� ا�.  

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
  +gن �y/ (!y!) &?�زج 

 0Vز�??/ (!y� ا�?�ء إذا G�� آ) /�9 ذ���!Rزج و�?& (!y/ (!y� ا�?�ء إذا G��  !ذآ) ا��.  
��67 اpن /��?�ء ا��ي ��y/ (!y!) &?�ز0V ذآ) ا��!  �	 *9ة أ&01q و.  

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
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  آUd6 آ�+�ر
�ع &"% ا�J"!d &�")وف    .إذا �Ud6/ (!y ا���+�ر : ا�?�qل اnول   � ��"% �"��)ط   – ا���+�ر 

 Ud� ن�  ا �5ازًا �� �0ذا ؟وهGا ا��Mط +� ه�ا ا�J!d أن ��
.l�Bا� P G*�2ق أو ا��3B?ا� %&.  

�	 �y!) ا�?�ء /�5ا ا���+�ر ه� �y!") /??�زV"0 أو      g+ ا�?�ء �+ s6Rو �ً�d� ر�+gذا آ�ن ا���+
 (!y/ 0 ؟Vز�?& (!y/ 0Vط . &?�زI��P0 ه� اVط +��??�زI��  .��y/ �2!) ا

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
   أو ده%

��اع ا�9ه�ن ه�ا��9<�د ��0��اع ا�9ه U!?V أ��ن s1�[� P /��?�ء إذا و��!+ Z	U!?A+ أ  

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV<<<<< << << << <
�l�& S1?/ أو  

1"= +"� ا�"�7Bخ ا�J"16 إ�"� �g"+       U"dن ا�?"�ء إذا أY  ا�?S1 ا�?96�2 &% ا�?�ء    :ا��@l ا��Ck0 ه�  
  S1&+          0"Vز�?& (!y/ �67� ذ�� U&3. +� ه�ا ا�?�ء و�gذا أ��6 &)ة أ�)ى +� ا�?�ء &�ع وا
57����ون ا����0ء  إذا و�""U +""� ا�?""�ء - ا�?S""1 ا�?""��l–ه""�ا ا�2""�ع &""% ا�?S""1 و� Y��@�01�ن ا�)��*

Kو�J� �1Jرًا و��H` 0زال�.  
	 ده"% أو   *)+�2 اpن أن ا�?�ء إذا �y/ (!y!") &?"�زج +"gذا و�"U +!"	 ا��"�+�ر أو و�"U +!"          إذًا

5�را و��2	 &�)و' Y 7) &�ء��� 	�g+ �l�& S1& �+ Uو�.  
  :و�@�� :�05ج إ�� ا��Zاب �� �mا���

    و��0ذا آ�K ؟-����       ��0ذا ��H` C9رًا ؟-����
�اب    ؟أما ملاذا بقي طهوراً     A��"+  :             0"d��[?��/ ^!"ورة و��"A?��/ ("!yه"�ا ا�� 	"�و"��0�ة  +}

Y@�01�اورة بدون خم  :ا�الطة يبقى معه املاء طهوراً أن أي تغري با.  
�	 ا��1# +!"	 +"�هv"�/ J أه". ا��G"1 إ�"�       :�Z�0اب  *؟وأما ملاذا كره مادام بقي طهوراً   n 

5�ر��"	 +$Pً9"/ S7"W &"% أن ��"�ن                 Y Z71B"+ 0�(ه�dر�0 إ�� ا��5dج &% ا�(� 	�أ
5�رًا �Yه) Y+ ا�
)ًا ��5ا ا�]Iف �G�3 *1!	 /���)اه��6 : 0�.  

  . S!3W و+�56 ��ي ا�ول وه� آ�:� ���H` �9رًا *7P �H@�!أ�0 ا�75@�!  -
- !�@7P �H* رًا�H` �:آ� d� 0وه�J� l�  . �T!# أ�0 ا�75@�! ا�\C:0 وه� آ�:� �<

  :ولكن أحب أن أنبه إلى شيء 
وهو أن كثيراً من الطالب يسمع قضية أن التعليل بالخالف عليل وأنه ضعيف وأنه ال               

لخالف بين أهل العلم وهذا الكالم كلـه صـحيح وقـوي            يعلل الحكم الشرعي بوجود ا    
  .علمياً

لكن يبقى أن يالحظ طالب العلم أن مراعاة الخالف واالحتياط والورع أمر مطلوب من              
  .طالب العلم ومن العامل

أالحظ اآلن أن مسألة االحتياط في مسائل الخالف أصبحت ملغاة مع أن أكثـر الـذين                
  .ا من القواعد الفقهية أن مراعاة الخالف أمر مطلوب ألفوا في القواعد الفقهية ذكرو

فإذاً نحن نقول هذا الماء ليس بمكروه ألن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل ومجرد           
  .وجود الخالف ليس دليالً شرعياً 

لكن مع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يستشعر أن المسألة إذا كان فيها خالف السـيما إذا                
  .فينبغي أن يحتاط فيها اإلنسان احتياطاً واضحاً كان الخالف قوياً 

فبعض المسائل يكون الخالف فيها قوي جداً إلى درجة أن عدداً من أهل العلم يتوقـف                
  .في الترجيح وفي اإلفتاء 

مسائل طالق الثالث والطالق في الحيض مسائل مشكلة جداً وغايـة فـي             : مثال ذلك   
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أن يفتي في مسائل الطـالق بـالثالث أو فـي    اإلشكال حتى كان اإلمام أحمد ال يمكن   
  .حيض وإذا طالع اإلنسان الخالف عرف أن الخالف قوي 

المقصود اآلن أن مراعاة الخالف أمر طيب من طالب العلـم علـى سـبيل الـورع                 
  .واالحتياط

  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î ’ :  
^A2/ %[R أو  

       0"R�A2/ ا�?"�ء %[R فـإن احلنابلـة   إذا        	ر و��2"�"5Y 	"�0ً إ���  ���JوK *1�0�5ج أ��f      ���7)و
  :ا��Zاب �@� ا�mا���

�0ذا ��H` C9رًا ؟ .�����  
    و��0ذا ه� ��JوK ؟ .����

  . +21�^ ا�J7B اnول وه� أن ا��y!) ه�A?/ �2ورةأما اجلواب على أنه ملاذا بقي طهوراً

�ا    ؟ملاذا كـره    أما  و��"�:                       %"& e"�72?ن ا����"	 c"� P&% أن �6�2". إ�!"	 أM"Vاء &"% ا�"9n 

& '�1�V (&nه�ا ا .V{+ 0R�A2وهً� ا�(�.  
�""�ء إذا آ""�ن &G""�3 اI""DQق S7)""� P /�""9 ذ�""�        Q2""� &""% ه""�ا ا��6)�"") �1/�231""0 أن ا+(*

�ل ا�"9��ن إ�!"	      "Wو %& %&$� ��n �ًوه(�&–         	"� &"U ذ�"� �"GB آ7!") &"% ا�1/�23"0 �")ون أ
  .&�)و' و�� آ�ن &G�3 اIDQق 

  ))انتهى الدرس األول(( 
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  األحد  الثاين: الدرس  األول:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
)) ����((  

  

 0�$B& 06!63�2 ا�!B�  ./�B& %* �2?1�� ^&n$�0 و
� <ÌÖö¹]<ÙçÏéÊ<ÌÖö¹]<ÙçÏéÊ<ÌÖö¹]<ÙçÏéÊ<ÌÖö¹]<ÙçÏéÊ’<<<<<V<V<V<V< << << << <

'(!D رئ�dا� ^A2ا� .�M� Pا�93ث و U+(� P  
  

	���:   )) '(!D رئ�dا� ^A2ا� .�M� Pو: ((  
 �)ون أ�	 P �?�% إزا�0 ا�0R�A2 إP /��?�ء +s6 وه"�ا أ�"[ً� &"�هJ ا�?���!"0         احلنابلة •

5� &�هJ اln?0 ا�0KIq وا���+�!0 +.  
 *"% دم ا�   v!"3	�e�9" أR"?�ء أ�Z�$"R �"5 ا�      �"72	−	S!3W e�93/ : وه�  و������ن

�ب +�6لqا� J!)�  : )0ء��0� �@4P �E �?�9P �E �5�P (.  
�ن /��?�ء	 +x2 ا��72  :����ا�� v!30 و&�52 دم ا�R�A2ا� .BD �1 أن* .  

nو�� +� آ. ا�?l�B. أن ��G5 &�هJ     *)+�2 اpن &�هJ ا�01/�23 وه�' ه� ا�?)�01 ا       
 G579ارس +� آ��ب &% آ��� �2�n G51!د� G5�3!3ً� و�W �ً?5+ 01/�23ا�.  

  .إ�� أ�	 �?�% إزا�0 ا�0R�A2 /$ي &�M. ’ وذهب أبو حنيفة •

  . ا�23�!0 /$د�0 ���0 أ�[ً� و����ل

				�0 ا�U!?V    0"R�A2 أ��د�e اA�RP?�ر nن اA�RP?�ر *�7رة *% إزا�"         :א�����	א�ول	

  ./��A�nر :/y!) ا�?�ء أي
 ��$R	   0�l�*	 S!3W e�93/ أ�)V	 ا�7]�ري +� 3W!03 أن ا��72          و������ن	����ً	

Z��6+ ب�qا� J!)� ا�9م %* : (�
  .آ�2 �M2*	 /��)�= وا�
�ب /��)�= وا�
�) إزا�y/ 0R�A21� 0!) ا�?�ء qم أن إزا�0 ا�9م &% ا��  .و&% ا�?�1

د�""!Iن و�G""5 أد�""0 آq!"")ة ه""�ان ا�""I!�9ن أ�""�ى اnد�""0      ؟+""(�ر �}�2""�ف آ""G د�!"".   
  ./�*��7ر أ��5 &% ا�2(�ص 

�د ا�g"+ 0R�A2ذا  0 وه� أن ا�M� G�3ول /Mوال *�1	 ، و*1       و�	د���	����		Vو ^!A2ا�� 

  . وه�' ��*9ة &�!9ة �J��d ا��G1–. زا�Z /$ي &�M. زال ��?�5 
�������7%����
��<=د��;�א:##/�وא89�

#C)��Bא %�و�2א�;����A((��)@���������و	�א�א(#�ل�א89D�E�")א�


�J��Iא�GHم�א�;�א(#�!�ً�����

�א�;�0
�ANא��KLM;�א��
����وא89�ً�����
�Kو	��א89� �
               �"!&I� %& �وا/% ���T ا�R .7A!��)ر &��2 /�*��7ر أن �	 ا��!�رات را9V 0�lًا وه

ات ا/""%  و�""9 ا��""9ب /�""I""Y vب ا��U""?A� G""1 ا��!""�ر  – ’ ;""!  اI""RPم ا/""% �!?!""0 

 .7Aا� �T��’ .  
        #"�c?ا� 	إ�! Jاب و&� ذه��� ا��ي ه� &�هJ ا�23�!0 ه� ا�6�ل ا�(�qل ا��وه�ا ا�6

 #!�T ل��.  
  ./��TQ+0 إ�� أن +!	 ��9�9 و��B!) *�1 ا��2س 

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
'(!D رئ�dا� ^A2ا� .�M� Pو  
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 	����� ��G5 &2	 أن  : ))ا��dرئ(( �91� إ�� "P Y�0Z1ا�:  
����. �1�� Y�0Z: Y.  
����.  Yk0ر` Y�0Z:و.  

  .ا�Y�0Z1 ا�0BرYk  :وا�0R�A2 ا��� �76. ا��5d!) ه�
  Y�1�7ا� Y�0Z1أ�0 ا� :                �ً"&Iآ #"�c?د ا�(�!"R0��3 و�"RP�/ P5!") إd76". ا��� P �5�g+ 

 0R�A20��3 +� /�ب إزا�0 ا��RPا %* �ًW��.  
ن ا��"� ���7")    ا��"�رة وا��J"1 وا�]�M2") و&"� ;"�/	 ه"�' اn*!"�           :مثال النجاسة العينيـة     

0!2!* 0R�A� 0BA�.  
7�ل أو اnرض إذا أZ7!W /9م   :مثال املعني النجس جناسة طارئة/ J!Wب إذا أ�qا�.  

��Y 0R�Aر0l ؟ ^A20 *!2!0 أو +� ا�R�A� ^A2ا� �+ U�2� (!5dإذًا ا��  
 	��  .و�M� P. ا�A2^ ا��dرئ D!)': ا��dر0l و��5ا �x ا�?�c# *�1 ذ�� /6

���)UV إ�� &� � '�2 *92�.  
� ÌÖö¹]<Ù^ÎÌÖö¹]<Ù^ÎÌÖö¹]<Ù^ÎÌÖö¹]<Ù^Î<<<<’<<<<VVVV    
 ))	q�?/ (!y� وإن((    

5�ر /I آ)اه0Y �67� نg+ 	q�& ل�Y J7B/ �2�� 	q�?/ ا�?�ء (!y� إذا.  
5�رًا +g. اVQ?�ع  :	وא�����	Y �67� ه�ا ا�?�ء .q& ا أن��?Vن ا��1?�ء أ.  

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
�ن ا�?�ء *2	(( W =�� �?/ أو((   

�	 *% ا��W =�� �?/ ا�?�ء (!y� آ)اه0 إذا I/ ٌر�5Y (7��� 	�g+ ء�?.  
  . ��ل ا���1!. ا��6*9ة ا�?��= *1!�5 وه� أن ا�?�J1A� 06 ا��!B!) :א������	

  :ه�2 ���7در إ�� ا��ه% cRال 
 ه! ���9 ا��0ء `�Hر �2 آ�اه�Y و��� ,��B�0 ه�Gا ا��Gي ��iM ?��:� ��� ا���0ء ؟            

�B�0, �� �5 .  
�	 *"%        إذا s6R +!"	 ;"�ء وا�"�s1 +!"          .:7�  : ا��Zاب  �"W =�"� 	"�	 و&�زV"	 +7?"� أ

06/�Bرًا ��61*9ة ا��5Y �67� ن ا�?�ءg+ ا�?�ء.  
  	���ن ا�?�ء *2	    : *)ف &% �W =��       #�c?آ)ه?� ا��� G� %!��$B& G�� –’ –  �� وأ

                      .l�B"& 	"!+ق و�"d2?ا� %"& �"�c� .l�B"& 	"!+ أن ا���"�ب =/�B"ا�"9رس ا� �+ �� Z1�
�� &%  ا�?�5�مc�.  

    	"���ن ا    +?�5�م �"W =�"� 9ًا ه"�ا ا�"��ء +"�             �?"�ء)"� U"Tوو x["; ء�"V �"� 	"� أ
  ا�?�ء �(S7 &�ذا؟

5�ر &�)و' أو �Yه)Y؟  
  .إن ا,5@[ �� ?0ر `0ه�ًا  •
  .و��2	 &�)و' وإن �� �5U@[ �� ?0ر `�Hر  •

5�رY S7)� �ً]أ� 	ن ا�?�ء *2�W =�� P�& 	!+ Uوإن و�: Kو�J� �1Jو�.  
 	���ن ا�?�ء *2	    أو   ’ إذًا �W =�� �?/    م�5�& 	�         =�"� P إذا آ"�ن 	�و&)اد ��c?1# أ

5�ر /I آ   Y �67� P ن ا�?�ءg+ ن ا�?�ء�W      ذا�"& U"& رًا�"5Y S7)"� �"?�؟ &"U  )اه"0 وإ
  .ا��)اه0
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
   )) أو /?�Aورة &!�0((

                     (!y�!"R �ً"7��Dورة ا�?!�"0 و�"A& J7B"/ ا�?"�ء ("!y� GK 0�!& ار ا�?�ء�A/ �2 إذا آ�ن��
  .ا�)ا03l +!	 أي W�0 &% ا�(��ت ؟

g+                        	"!+ G�"� ه"�ا ا�?"�ء Z"أذا ��2و� �"�5�ر و/I آ)اهU"& 0 ا��G"1 أY �67� ن ه�ا ا�?�ء
  .را03l &�ذا ؟ ا�?!�0

  .مع ذلك يرى احلنابلة بل يرى األئمة األربعة بل حكي اإلمجاع أن هذا املاء يبقى طهور بال كراهة
      �""Vو J7B""/ ه""�ا ا�?""�ء .""q& .""76� P 	B""��د ��""% &""% ا�?�1""�م أن آq!"")ًا &""% ا�2""�س 

5�ر وأ�[ً� /I آ)اه0Y �67� 	�  .ا�)ا03l ا�?cذ�0 ��% ��?	 ا���56 أ
• Y�@?�59 ا�@, �@� C"0� �:� loر *�ا�H` �:أ�0 أ.  
� د��! �@� ا� •^�� 6 �:p* Yوأ�0 �2 آ�اهYاه�Jم ا��  .�JاهY �! أ^��7ا �@� �

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
  . أو R]% /���?^ أو /�dه) 

�_ أو �0B� �UهM�0� 0ء���H` �9ر �2 آ�اهY-آ�0�NB–� إذا ��U ا�� �:)*.  
    Yر ���2 آ�اه�����H` ���9��ا ا�3?�&""�ت وه""�    è  أن ا�""(0/�3ا������! �@��� أ:��� �""1�د

1�ا /��?�ء ا��ي +!5"� �2�1
!"# وا��7)�"9          B�Dل وا�B�DI� Z�Tآ% ا���&0 ا��� و�&nا
 (""5dم أن ا�?!""�' ا��""� +""� ا�3?�&""�ت ا���&""0  –وا��� ��B""D �""2. ا��2A/""0 و&""% ا�?�1""

[B�.B�y?7. أن ���2و��5 ا�� %.  
�A""9 إP أ�5""� &�2""�)ة و/�q"")ة +""� ا�""��م          �""+ 9""V�� P Z""�وه""�' ا�3?�&""�ت وإن آ�

  .و&() وآq!) &% ا�917ان
   +!B& �5]% أو /�رد ؟ ا��ي+�5' ا�3?�&�ت ا�?�ء

 02[B& �5 ا�(0/�3 وه�!+ .B�Dوا %[B& .  
�� /?� ورد *%        ’ واQ&�م أ�?9 nا 	��Wأ %&   �Gو�� Y�0�>0ء        ا����r آ@�� ا�5��� أن ا�

 Yر �2 آ�اه�H` �U�  .ا�
�رة و��52"� &�)وه"B"� %!"/ G"K 0?ً� &"% ا�?!"�'                       "5Y ("7��� '�!?ا� %& �ً?B� #�c?ا� %!/
�رة            "5dا�?!"�' ا� GB"6� ى("�5�رة و��% /9ون آ)اهGK 0 رUV ا�?�c"# &")ة أY (7���

  .ا�?�)وه0 
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
�ء (( T9�9 وA073 ، آ��B& �5رةY �+ .?��R0وإن اq��K0 و!��K 01BD0 و�?V .BDآ)' : و((  

              ("7��� 073�B?�5رة ا�dه�' ا� �+ .?��B?ن ا�?�ء ا�g+ 073�B& �5رةY �+ .?��Rإذا ا
Y@�01�ا� �5�ر ��% &�)و'�1Y .  

  #""�c?1""� ا�* �""�I�’     '�""!?ع ا��""��""	 ذآ"") n �""6d2?ا� J""!�(���/ .""�((....)) أ�""	 أ

        UVر GK 'ا�?�)و (!D 6. إ����إ�� ا�?�)و' وا�?��)ض وا�?��7در إ�"�  ا�?�)وهGK 0 ا
�ر D!") ا�?�")و' +"�              "5d1"0 وا�"9ة +"� &�"�ن وا�"9 وا�?V 'ا�?�")و ."�A� ا��ه% أن

  .�B?�5 ه�ا ا��G!B6  ’ &��ن وا�9 ��2	
� و��oء                    ���ZP Y��5���Y و�\�! ا��0�HB@� $��mرة ا��5إذا ا�75�! ا��0ء *0�H` Cرة ��

      �@Y��:0E Y وY�\�0E *�(ن ا���0ء ��<aو Y7�^ !aو    Kو��J� ��1Jر و���H` l   Jوه"�ا &"�ه
  .ا�01/�23 

 ���qل ا��Y�s     وا�6���H` �9ر ��C*  :          2 هKG ا�� Y��575�! *0H` Cرة ��أن ا��0ء ا�
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Yاه�Jد��! �@� ا� �^�� 6 �:� Yآ�اه.  
 و�96م &��2 أن ا��)اهG�� 0 ;)*� &"% اn��"�م ا���1!�!"0 ا�]?"0B ��3"�ج إ�"� د�!".          

  .�ا ا�G�3و/I د�!. �P?�% ا�6�ل /5
��J� YوK ؟�575�! *0H` Cرة ���0ذا ا�5�� ا��Y@�01 ا��0ء ا�� �Jو�  

��Iف        :"���0ا P�""/ ًا("!qن آ�5�ر�"0 وا�11�� 0""1/�23"dا� 	71"R �"+ 1"# ا��1?""�ء���"	 اn 
+          U"!?V �"+ دوا("d� G"� ا���. &B$�0 �]�1# +!�5 ا��1?�ء ���7)و�5"� &�)وه"0 وإن آ"�

.l�B?ا�.  
� <ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
   )) ا�5Y �+ .?��Rرة &073�Bوإن(( 

�") وه"�ا ا�?�5"�م             o G"�� 	1+ 07V�5رة واY �+ .?��Rإذا ا 	�*)+�2 &% ه�' ا���7رة أ
07V�5رة واY �+ .?��B?ا�?�ء ا� G�3/ #�c?ح ا�()!Rو S!3W.  

    	&�B"�$/ ر�5dم *% ا�Iا�� #�c?9 أن /!% ا��/–      G"�� �"2+(*ن وpآ?"� �6"9م &�2"� ا 
�") &G"5 وR"!��)ر             آ. �"GB &"% أ�"�Bم ا�?"�ء ا         o ع�"T��ر ا��6". ا�?�c"# إ�"� &"5d�

  .&��2 وه� ا��Iم *% ا�?�ء ا��q!) وا�?�ء ا�16!.



 20

0ن ��0ذا ذآ� ا���m$ ا��0ء ا�9@�! وا��0ء ا�J\�� ؟:tا !u� إذا �Jو�  
�	 J�(!R أ���&ً� آq!)ة *�1 ا�?�ء ا�16!. وا�?"�ء ا��q!") +���"�ج �7". أن          :*�Z�0ابn 

  .�7!% &� ه� ا�?�ء ا�16!. و&� ه� ا�?�ء ا��q!) ��آ) أ���&5?� أن 
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

      (!qا�� ��ل        - وه?� �?0l�?B رY". *)ا�"� �6)�7"ً�          - وإن /�1 ��1!% وه"/ ("!D 0"R�A� 	"�d��[+ 
                  ="�(Y U�oد&� أو *�ر�"	 ا�?�y� G"1+ 0"�l!")' ، أو ���d"	 ا�7"�ل أو ا��"�رة و�"�= �M�"	 آ?"(�

5�ر : &�0d+.  
�ر &�هJ ا   )���) إن آ�ن +"� ا�?"B$�0   اpن �)�9 أن o ل��01/�23 �7. أن �6�2. إ�� �

(�o ل��.  
�رًا            ا�01/�23 �")ون  "5Y �"67� 	"�g+ '("!y� G"0 و�"R�A� 	"�d��� أن ا�?"�ء إذا /1"� ��1"!% و

 0R�A2ا� 	�d��� �� ��� ��`�M�:  
  .أن ��Jن آ\��  .����
����. Y�0Z1ا� KGه K��4P 6 وأن.  

�ل اpد&� أو *�ر�	 ا  / 0R�A2ه�' ا� Z��?�g+ 0�lن ا�7"�ل وا��"�رة إذا و��"�    إP إذا آ�
�ًBA�  .+� ا�?�ء و�� آ�ن آq!)ًا و�� �g+ '(!y� Gن ا�?�ء ���7) 

 s6+ 01/�23ا� Jه�& G5���)�9 اpن أن .  
� ا��0ء ا�J\�� وا�9@�! ���P C* 01�9�.  

  . &�/�1 ��1!%  :ا��0ء ا�J\�� ه�
��3"""�ج أن � ا�P %!"""�16 ��""")ف اpن &6"""9اره?�  و&�1"""�م أن Pو  ."""Y(ض +"""� ا��"""[

         G"5� ا�"�ي �5�ر�% +� و���2 ه�ا وه"�& %!R�!6& 9 أن�(� �?�وا�?��6!^ ا��� ذآ)ت إ
�  .+gن ا�?!�' ا�!�م إ&� أن ��6س /���1) أو ��6س /���!1� ا�?G1B وه?� ا��1) وا��!1

 �5@� Y�1�0� ��\J0ء ا���0*��������   . آ�@������������� ��5 أو 
���3ج ��� &�)+0 &96ارو P ��  . ا�?�ء ا��R (!q!�7!% ��2 أ

  �0 ه� ا����! أن هGا ا��0ء ا�Z1� 6 ��\J_ و�� و"Y�0Z: ��* v7 ؟

�9�ا /6�ل ا�72"�   �Rا	 : )) _Z1�� �� ��5@" 0ء� و+"� روا�"0   ))إذا �@w ا�

))T�Uا� !��� ��. ((  
  .ه�ا ا�e�93 ا��1# +!	 ا�3��ظ �(3!3ً� و�[�!�ً� 

�ار "C�1B وه��G*      0هN إ�0�0ن  0*�0ن إ�� P<���� وه�0 ا�� ���7 وا         •��
�0رJا� ��E����Y ا�kا� ��.  

•     R*0����0آ ����وذه�x��7� N ا�7@���0ء إ��� ا����J� �@���� �����0"$ �@�� ا���� �
 Y���P ا2�6م ا�� L�hي وc�  .ا�

  .وذهx7� N ا��0Xظ إ�� أ:� �7o$ آC7@�c�0 وا�� ا��9� •
 Jث &�اهIK �1* e�93ا +� ه�ا ا���1��  .إذا ا

3W e�9� 	�  :!Z/�K Sوا�(�اب إن ;�ء ا� أ
�Oًو���W�
�8PQو��=�R
G��S�+*)K� �

�
ً((�R
��	))!��-,))��	))�א�א())'Vن�و	,))
�א())=א��TU0وא�));��%))/�و�W���BPP((Qو��PP((Q�;��(()ن�א.
��PPQ�;��)ز�א����!	�XOY	�;*)�Z�9�
,�%�K� �

              �2q�"R�3"�ج إ�"� ا�"�9!. *1"� ا� ("!qن ا��9!. *�1 أن ا*�7"�ر ا��16"!% آpا �����ل  ءأ"/ 
0�l�?ا� 	د&� و*�ر�pا.   
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��������ل	א ���6 ������� أ ���آ� *��C  (( 	 *1""� ه""�ا ا�2q�""RPء /6""�ل ا�72""�   א!
�1� !54� �E �kا�  )) .ا��0ء ا�

5�ر�0 �?� ��5 ا��72           ��ل ا�01/�23 dا� 	71B/ 	!+ (Kc� Glل +� ا�?�ء ا�9ا��P أن ا�7� 	 
  .*% ا�7�ل +!	 

كثري من إخواننا يعـرف  وذه املناسبة أحب أن تتنبهوا دائماً إىل وجه االستدالل ف   (( 
  )).الدليل ولكن رمبا لو قيل له ما وجه االستدالل من هذا الدليل مل ينتزعه منه 

  .ه��ا ا9�Rل ا�01/�23 /�5ا ا�e�93 وه� �S!3W e�9 واP9�RPل +� ا�63!06 ��ي 
 ���""qل ا���ن /""�ل      :  ا�6""""�� Pت و�""R�A2ا� (l�B""0 آ""�l�?ا� 	د&""� و*�ر�""pل ا�أن /""

�ل ا��J1 اpد&� أ;9 &%/ .  
 m"R. *"%    	 أن +� /�v أ��"�ظ �"e�9 ا��16"!% أن ا�72"�              :وא��	��א������א�
	��������א������

  ./m) /[�*0 و&� �!+ �61	 I]+ %&ت ا��2س 
 mR. *?� ��61 +� ا�I]+ %& (m7ت ا�2"�س أ�7") أن ا�?"�ء     	و&U آ�ن ا��72    : ����ا

  .إذا /BA2� G� %!�1� �1	 ;�ء 
��   –وه�ا ا�6�ل   �qاب ان ;�ء ا�            – ا��ه� &�هJ آq!) &% ا�01/�23 وه� ا�6�ل ا�(

  .وه� أن /�ل اpد&� آl�B) ا��R�A2ت 
�ر أ�"	 إذا آ"�ن أ�". &"% ا��16"!% +1"	           "5d+ %!"�1� �1/ أن ا�?�ء إذا #�c?ل ا��� %& G5+
�) وه�ا ا�?�5�م g+ S!3Wن ا�01/�23 وD!)هG &% ا��56"�ء ��)�"�ن /"!% ا�16!".                 o G��

 (""!qوا��. ���Jا=,��� و� ���J�و��""%  ؟���0 ه��� ا� (!B""!ا�?""�ء ا� G""�3/ #""�c?ح ا�()""!R
�(�(!qا�?�ء ا�� G�� G5��  .9 اpن أن 

       Z/ذا �إذًا *)+�2 اpن ��G ا�?�ء ا��q!) وه� أ�	 إذا Zd6R +!	 ا�BA2� G� 0R�A2	 و�
 	!+.  

01 ��0ء آ\�� وو"d *�� ��ل ��1J �0ء آ\�� وH* ��4P! ه� :Z_ أو `��Hر أو    �Pإذا أ
  � ؟`0ه

�"Iف و/Vg?"�ع اn&"0                  : ا�(�اب   I"/ ^"A� 	"��R�A"0 وD!)�"	 أ 	"!+ Z"إذا و�� 	"�أ
  .*�1 ذ��

       G""5�� 7ً� +""��)ص أن�""W ن�""�� =""!7d*2""9 ا�� 	5. ��2""""R +��""��ء 	7�2""�و�J""A أن 
	5Vد *�1 و�  .ا�?6(

 9!���R�A"0 و�"y� G!")'                   + إذًا  	"!+ Z"1"� ��1"!% وو��/ �& �62�ل ا�?�ء إذا آ�ن آq!)ًا وه
7)� 	�g+'(!y� G� ���qًا وا�(!qن آ�5�رًا و�G�� Z1 أ�	 /�)Y!% اnول أن ��Y S.  


�5ر' أن ��7""!% ���""�Bن �""Rا .""�n""� ا�?""�% أو *1""� ا�9 �""lا�&""% أ*
""M""!?& Gات و+
 #�c?م ا�I�5ر آ
�R�/ م���nا.  

5) ��ل ا��!  هIًq&�2 ه�ا ا�cBال ا��ي R$��	 اpن �� أن
�B� ن�B�Qا )'(!y� G1+.(  
�ل اpد&""� أو *�ر�""	 ا�?�g""+ 0""�lن ا�?""�ء  /""!% ا�""""/ (""!qا�?""�ء ا�� �""+ U""إذا و� 	""��!  أ

 0R�A2ا� '(!y� G� ��BAً� و� S7)�.  
1� ا��Y@�01 ,0ص ��0ذا ؟� �J�ا ا�G0 وه�l�?ا� 	د&� و*�ر�pل ا�7/ .  

   G�3�2 &% ه�ا ا�q�B�–      	"�(q�� 	"�M� ��2q�B &% ا�2q�RPء إذا آ�ن ا�?"�ء &?"� �"�= 
	�g+ '(37ل و��5�ر و�� و��Z ا���رة ا�?�0�l أو ا�7Y �67� .  

  .إذًا ه�ا ا�2q�Rء &% ا�2q�RPء 
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       0/��"W0 و��6!"9 و/��"W 	!+ 0�$B?ا�01/�23 +� ه�' ا� Jف أن �6)�) &�ه(��و/�5ا 
 	��T ت�&I* %& 	1�  .ا�6�ل و��6!9' و�9ا

           w@� "@���5 وأ:��     إذًا �@��ة ا�,��ة :@G� {UهN ا��Y@�01 أن ا��0ء ا�J\�� ه� ا�Gي �
 ��`�M� ر�H` �9��:  

  .أن ���ن آq!)ًا : ا��Mط ا�ول  .����
����.  C:0\ط ا��Mا�: (!y�� P أن .  

Y�0Z1ا� ��* v7"ر و�� و�H` �9�� ��`�Mا� ��GH�.  
5\�1 �� هGا ا���J� ا�C�@J إذا و"C�* v�7 ا���0ء ا�G�� ���\Jرة ا=د��C ا��Y�7k0 أو                  �

����Zد ا��2"��0ة إ6 إذا آ��0  � _��Z: ����57� ���:)* ������   iM��� T����� ����\0ء آ���ن ه��Gا ا�
� c:.  

                    ��$!B"+ ("m7�2 ا�?"�ء &"% ا�V(�وا�M2ح ه� إ�)اج ا�?�ء &% ا�m7) إ�� أن ��)غ +gذا أ
��I"K �"5ث آ!1"� +"� I"Kث             Y 0"ح ا�37") أو /)آM"2� أن U!d�B"� ."9�9 و��"% هV ء�&

�اب""A؟ ا���ل اpد&""� أو *�ر�""	  : آ!1""""/ �""5!+ U""5""�ا ا�37"") أو ه""�' ا�7)آ""0 إذا و�+ P
0ً ؟?�0�l ا�Z: ن�J� ر أو�H` �9�5�ر �?�06 �M�	 ه! �Y �67� .  



 23

�)  ’ GK ا��6. ا��! o ع�T�  :إ�� &

� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV< << << << <
 )).V9ث ر� U+(� P�5رة آ�&01 *% �9ث : وd� ا&)أة 	/ Z1� (!B� ر�5Y((  

�ر            "5dا�?"�ء ا� �"+ e"377= &"% ا�"R �"& U!?A+ ر�5dن +� ا�?�ء ا�pا e37زال ا� �&
�2� G� نpا ��g+ (ه�dا� ��� وه�qا� GB66. إ�� ا�.  

�ز أن ��5d") /"	         ��� أ"�0م ا���0ء ا���HBر    "A� Pا�?")أة و 	5") /"d�� ز أن�"A� ء�"& 
 .V(ا�.  

�6"")ر &""�هJ ا�1/�23""0 وM""1� Pم أن ��""�ن ه""� ا�6""�ل       Pً2""� أو���3""�ج أن ��"")ر أ Pو
  .ا�(�اب 

�ع &% ا�?!�' �)+U �9ث ا�?)أة وU+(� P+��01/�23 �)ون�  . �9ث ا�)V.  أن ه�2ك 
  : ’ وه� ا��ي *7@) *2	 ا��!  ه�2 و��2$&. *�7را�	

�ث ر^!    :�6�ل  d*�� 6ث             : و��  ��� Y�@�00رة آHB� ا��أة �� v@, �� .`�Hر �
 أن ا�?)أة إذا �Z"1 /?"�ء �"B!) و��T"$ت &"2	 �5d"�رة آ�&g"+ 0"1ن ه"�ا              ا�01/�23 �)ون 

 .V(9ث ا�� U+(� P ا�?�ء.  
  :فقرروا عدة أمور 

�� ;)وط ا�?�ء ا��ي U+(� P �9ث ا�)V. و�)+"U  . أن يكون يسرياً    : أوالً$��3% اpن  

  .�9ث ا�?)أة 
  .  أن ختلو به املرأة:والثاين 
  . أن ترفع به حدثاً كامالً لطهارة كاملة:والثالث 

       P9ث ا�?")أة و� U+(� ن ا�01/�23 ���7)ون ه�ا ا�?�ءg+ Z67d�+IK '�5ث ;)وط إذا ا
 .V(9ث ا�� U+(�.  

  . :�H أن �so�5 ا��^! ��H` !fXر ا���أة 				�sن ا�1�C : وا�5���ا 
أ�"	 ��")د    : ��2"�   : و&��2 أ�	 &"% ا�?�")دات       . ه�ا ا�G�3 *92 ا�01/�23 &% ا�?�)دات       
0KIq0 ا�?ln&% /!% ا 	ل /�  .ا�6��/ 01/�23
 T��  :وا��Y@�01 أ,Gوا ا���9د �� ا��

 �H��9* ) : ا��أة �� v@, (؟ KوG,أ�� أ ��   
 	��� %&	 e�93ا&)أة ""  +� ا� 	/ Z1�.""  
 �H��"و ) Y@�00رة آHB� (؟ KوG,أ�� أ ��  
 	��5�ر ا�?)أة  "" 	&% �Y .]�/.""  

"��0ا أن ا��HBر �1� ا6`2ق *C ا��Mع �1<�ف إ�� ر*d ا����ث  : و^� ا5�6�6ل 
���Z5�0! 6 إ�� ا�Jا�.   
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 #�c?ل ا��� �   +?% أ�% أ��و'؟)@v ,( /6!�2 +� ;)ط *92 ا�01/�23 وه
��و' &% ا�e�9"3 وإ�?"� أ�"�و' &"% +�"�وى ا�"(Q�+ 0/�3&"�م أ�?"9 أ�"� ه"�ا                       $� G� Gه

  .ا��)ط &% +��وى ا�(0/�3 
وهV �""2""�ءت +�l""9ة &�)+�""� آG""1* J""��d أن اQ&""�م أ�?""9 ���?""9 آq!"")ًا *1""� +�""�وى    

�ال ا��"� &")@ت &�2"� آ"�ن �"9 ا*�?"9 *1!5"�                    "�nه"� ا Gآ (
� أ�"�ال   &"%  ’ ا�(0/�3 +�

�ا أن �]1�ا ا�?)أة /	 +gن ا�(0/�3Y(0/�3 ه�2 ا;�)��+.  
 (�pل ا�  :وهe3/ �2 أ�!) +� ه�' ا�?B$�0 �7. أن �6�2. إ�� ا�6

  �0 ه�  �{ ا�U@�ة ؟ و�0 ا��9<�د �0H ؟
6�ل :هKG ا�U@�ة �  :  ا��1�Z ا�)وا�0 +!�5 *% اQ&�م أ�?9 و/���(�ر 

  .يتان روي عن اإلمام أمحد يف تفسريها روا
  . أن ا�?6(�د /��]1�ة أن ���T$ ا�?)أة /9ون أن ���ه9ه� أ�9:األوىل 

��ء :والثانية Qء &% ه�ا ا�T�  . أن �2�)د ا�?)أة /��

SV0 وا�)ا!��qا�  ��ء  ا�?")أة  �2�")د  أن ا�]1"�ة  &�2"�  أن وه""T���/  �"��  � /3"[)ة  �"
�	 ا�)�Vلg+ (7��� ة�1�.   
J7Rو S!V(أ�(= ا�)وا�0 ه�' أن ا�� ��/e�93  نg"+  e�9"3"��)ط  ا��  	أن +!"  $"T��� 
   .ا�?��ه9ة �6[!0 +!	 ���)ض +s6+ G1 ا�?)أة
 ا�""�)وط &"%  ;")ط  ��".  و��G5�I!"1  ود�"!G51  و;")وG5Y  ا�1/�23"0  &"�هJ  اpن *)+2"� 
��   :اpن +$2
�� ا�6�ل�q0  :ا�?l{� 0KIqا� . 	��ز أA� .V(1� أن $T�5�ر /�[. ��Y ا�?)أة.   

 �s���o�P !f���X( : ‘  ا�72"""� أن &"""G1B أ�""")ج /?"""� �:�א�����������א�������وא�����	��א
Y:����. (  
e�9""3/0 و�""l�* �""+ S!3)""0( ا���H:أ v��:0آ !��54P Cه�� C��� ���� ‘ وا�1
  )وا � إ:0ء
 P أ�"	  &"U  ؟ ا���HBر  "��  *�C  ا����K0  ���  ا���1ع  ه�Gا  ’ ا����m$  ذآ��  ���0ذا  : �mال

U+(� 9ث� .V(ر *)ف و�9 ا��5dا� 	�   .ا�93ث �)+U ا��ي : /$
�	n  :ا��Zاب U+(� ا�?)أة �9ث �5�ر أ��Bم &% ���7) /�5ا +5dا�.   

GK .6���� ا�GB6 إ�� ’ ا�qم &% ا��Bا�?!�' أ�.   

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
�	 �y!) وإن�   .+!	 s��R أو /7d : ر�3	 أو �Y?	 أو �
�أ� $�m�9�0� ا�� C:0\ا� �� �1� ا���K0 أ"� Y@�01�ه) ا�?�ء  :وه� ا��dا�.   

   :قسمني إىل ينقسم الطاهر املاء وهذا
�N `0ه�ًا ��Jن أن - :األول   ./	 ا��dه)ات ا��Iط  :�

�N `0ه�ًا ��Jن أن  :والثاين�:  U+ا�93ث ر 	/.   

   .ا�B6?!% ه��% أ�Z3� 9 �92رج ’ ا�?R #�c!�آ)' &� +�.

�أ�   .�0B�0ه�ات ا��0ء ��4P - : ا�ول �9�0� و:
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��� إ�� ���d��/ 91ه)ات �y!) ا��ي ا��dه) ا�?�ء أن : +62�ل":   
   .اGRQ /�6ء &�d��/ Uه)ات ا�?�ء ��y!) أن - :ا�ول
C:0\أن - :ا� (!y�� ه)ات ا�?�ء�d��/ U& ذه�ب GRPا.   
   .ا��رد آ?�ء : ا�ول ا�9� و�\0ل
   .وا���ه� وا�(�/�ن آ��?)ق : ا�\C:0 ا�9� و�\0ل
 اG"RQ  /6"�ء  &"y�(  U!"  ا�"�ي  ا�?"�ء  ه� ا���56ء آ�e37��/ �+ J ا�?6(�د أن إ�� و�72	
   .ا�93ث �)+P U أ�	 إ;��ل P +�5ا اGRP ذه�ب &y� U!) ا��ي ا�?�ء أ&�

òÜibä§a@æìÛìÔíZ@ إذا (!y� 	?�Y أو 	�� Y"�ه)اً  أ"!+  S7"W	  s��"R  أو /d"7   ر�3"	  أو �

5�رًا آ�ن أن /�9Y.   
�G5 آG�� (!7 وه� _ ؟؟؟؟����א�K"א�K"א�K"א�K"����#(א#(א#(א#(א����4L@4L@4L@4L@����אK+��34אK+��34אK+��34אK+������34د� $د� $د� $د� $����#�#�#�#�������������n ���/ ن�V([�  ً�?B"� 

�5 ���T$ أن �(I+ S1 ا�?!�' &% آ7!)ًا/ G1B?ا� _ .  

�37�	 ا� أن : ����اR 216"�  و������ ��ـ� { :+6"�ل  ا��"!?G  إ�"�  ا�?"�ء  *"9م  *2"9  آ��/"	  +"�  
���� ��� ����  ] ��/ا��B2ء [  }�

 ا��"!?G  إ�"�  +1d&  ."6�22= /?�ء �!^ /���dه)ات ا�?�y!) وا�?�ء &1d= ا0�p +� وا�?�ء
.  

G51!د�! ود�. 	!Vى آ?� و(�.   
ÞìÔÛaë@ïãbrÛaZ@ _ �  . _أ�?9 اQ&�م *% روا�0 وه

�	 /���dه)ات �y!) إذا ا�?�ء أنg+ �67� ر�5Y.   
�؟؟؟؟����א���لא���لא���لא���ل����#(א#(א#(א#(א���������7�PQ�7�PQ�7�PQ�7�PQא2O'لא2O'لא2O'لא2O'ل�����Nذא�Nذא�Nذא�Nذא �� �� �� �

 ���7f�  d أن ا��51 �4@� ا�CP2 ا�10ء أ�� ‘ ا��72 /$ن �:א��	��א
�رًا ا��0ء�.  
�ن  وا�"9Bر  ا�?"�ء  أن ا�?�1�م و&%"3d?ا�?"�ء  &"%  ���7")  ا�  ("!y�?ه)ات  ا��"d��/  	"�n 
(!y��  U"T��ن  ا�"9Bر  /"3d?ا�  	"!+  	"�g+  #"1�[�  	"3ر�  	"?�Yو  	"�� ا�?�1"�م  و&"%  و�
 آ1"	  ذ�"�  و&"U  ا�"�)*!0  ا�5d"�رات  &"%  و���7")  واB"D  J"V.  ا�?!"BD  Z. أن أ�[ً�
Gا أن ‘ ا��72 أ&)ه�1By� 	�2/9ر /?�ء اRو.   

� /���dه)ات �y!) إذا ا�?�ء أن ا�e�93 ه�ا +9لg+	 �67� ر�5Y.   
R�R�R�R�����S4 �'א�S4 �'א�S4 �'א�S4 �'א�����T���T���T���T���؟؟؟؟����و��ذאو��ذאو��ذאو��ذא����؟؟؟؟����� �� �� �� �
 _!����ر  �d��/  �"67"�ه)ات  ا�?�y!) ا�?�ء /$ن �l�61.  .أ"�ى ا�\C:0 ا�"5Y .  ؟ و�?"�ذا 
	�n x�   .ا���م ا�B?��/ SV(!+ �1* .!�9$�0 أ�x آ�ن إذا وا�B?��/ . .!�9$�0 أ
5�م +5� ا�01/�23 د�!. أ&��0 &% &�p5?ً� ا+ Pقا ا��9!. أن ;� و�d2?� x�n6"9م  ا� 
   .ا�?�5�م *�1
.6�2��� ا�GB6 إ�� اpن �qم &% ا��Bه) ا�?�ء أ��dا� :   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
   .�9ث /16!1	 ر+U أو

ò��Üibä§a@æëŠ��í إذا ا�?""�ء أن U""+ر 	وا�16!"". _ �""9ث /16!1"" ��""	 _ ا��16""!% دون &""� ه""g+ 
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   .�Yه)ًا ���7)
 أ�	 ��?	 +gن &�5Y 073�Bرة �+ ا�R]9م إذا ا�?�ء أن �)ون ا�01/�23 أن &��2 �96م_ 
5�ر: Y 'و(�&.   

 وا5Y  0"7V"�رة  +� ا��R?. أ�	 أي - �9ث /16!1	 ر+U إذا ا�?�ء أن ’ ا�?�c# /!% وه�2

- 	�g+ ن��� Gه) *92ه�Y . أي : P U+(� ا�93ث.   

�ل  ‘ ا��72 أن : ����ا : ا��9!."6( : �6  �@ ا���اk�  ا���0ء  *�C  أ ��آ�  ��54
  ) .^N1 وه�
�ا��� : P�  . ‘ ا�2* �72	 �2	 �G ا�?�ء +� �Kc) ا�B�DPل ه�ا أن �

�""�Pوه���( : �""�ل ‘ ا�72""� أن و N��1^. ( �""2�� : ل ه""�ا أن�B""�DPل : ا�B""�Dا 

JVوا .   
������#V(א�#V(א�#V(א�#V(א�����������VL��VL��VL��VL‘����א�V+*�א�V+*�א�V+*�א��V������@VWX�@VWX�@VWX�@VWX�����*+Vذא���Vذא���Vذא���Vذא��W�W�W�W ا�01/�23 +�6لV����אV����אV����אV�� *"2	  U"+(!+  ا�?"�ء  +"�  �"Kc)  أ�"	  إP ؟؟؟؟����א

5�ر�0dا� S7)ه) و��Y.   
�ي اP9�Rل وه�ا�.   
9/Pأن و G5���9�ن اهللا رمحهم ا�01/�23 أن ه�ا �B� 00 /$د���� ZB!1+ G50 أد���!�]��/.  

ÞìÔÛa@ïãbrÛaZإذا ا�?�ء أن U+ر 	أو-/16!1 '(!q�/ %& ا�93ث-أو�� /�ب 	�g+:�67� ر�5Y.  

 �6"9م  آ?� )^��0ً7 وأزوا^� ه� �54! آ0ن( ‘ ا��72 /$ن �:��א����א��	��א

�2�& �+ e�9� 0�l�* 7]�ري��/.  Z���+ .B�y� وا�72"�  ه� ‘  Z"� دع : �"	  �6"�ل  وآ�

   .�� دع . ��
 إذا ا�?"�ء  آ"�ن  و�"�  . و�B"�y.  ا�?"�ء  &% +�$�� �9ه� +�y?^ /���9رج ��G ا�B�DPل أن:أي
U+ر 	ا�93ث / S7)� ه)ًا�Y ^!ر و��5d/ G� %�� �72ا� ‘ .B�y� .]�/ ر�5Y 0�l�*.  

   .ا�(�اب ه� ا�6�ل وه�ا
   ./��?B$�0 أ�e�9� 0�l�* x أن �96م &�  :ا�l�^�5 وو^�

�J!A أن ���3ج %* e�939ل ا��ي ا��Rا 	6( ا�01/�23 / �@ *�C  أ ��آ�  �54
�ة ه01ك إن : +62�ل )^N1 وه� ا��اk� ا��0ء� Y��^�1 أ�:   

 إ�"�  ذ�"�  +!"cدي  *"�دة  ا���".  ه"�ا  &Im� �[��  ."q ذ�� *% ��5 ‘ ا��72 أن  :أ"�اه0 -

 *1"�  آ7!")اً  ا*�?"�داً  ���?"9ون  ا�2"�س  آ"�ن  ا�G�9"6  +�"�   �"	  ا�2"�س  وا�6�Rار �y!)ا�?�ء
   .ا���7!% *�1 أ+9B' +96 ا�?�ء ه�ا +� ا��2س /�v اg+ .B�Dذا وا�7)ك ا�?!�'
�"�Bن  +!"	  �$&".  إذا ا�63!06 +� ��ي �?. ا�3?. وه�اQ9  ا"Vو  	"��ي  ��6"	  أ"�  ."?32+ 

e�930 *�1 ا�!��   .ا��P �1* ^!A2 ا��2س ا�6�Rار 
  )))�2!B�6�ل أن و� G�� - ���9�ا  ا�1/�23"0  أن - /"	  ��5?"�ا  أن وأر�"9  /�5ا أه�G وأ�"Rا 

 أ27V"�  و�9 )ا���أة `�Hر �fX! ا��^! �so�5 أن :�H( ‘ ا��72 /$ن

�� ا�6�ل و/!�2 &��T	 +� ا�e�93 ه�ا *%�qل _ ا��6�   :أ�[ً� 
�/0 &% أن Vnه�ا *�1 ا e�93وا�7!65"�  ا�7]"�ري  أن : ا�  ���"T  ه"�ا  e�9"3اوه"�  ا� 

�اب"""Aا� ��"""	 : اnول ه"""n Iً"""Wأ P %"""�?� لP9�"""RPا e�9"""3/ #!�"""T وه"""�ا � ه"""
 ا�e�9""3 �"(S3  ا�?��W")�%  &""% آq!")  آ"�ن  وإن T""�!# ا�e�9"3  ه"�ا  أن ا�"(�اب 
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�6"". و�""9 /?3�""�ظ �""!^ ا�e�9""3 ه""�ا أن �"")ى ا�7!65""� ا�7""�رع ا�3""�+� اQ&""�م ��""% 
�ن  أن �B3% �!9& آ��ب وه�ا - ا��7!) ا��1. آ��/	 +� ا�7]�ري *% ا��)&�ي"��  2"9* 

   ))) .ا�e�93 ��5ا �[�!�	 ا�7]�ري *% �J��Y G1* - .6 آ.
GB6ا� e��qم &% : ا��Bه) ا�?�ء أ��dا�:   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
�م &% ��!+ 9� Gl	 D?^ أو � .!� v����ء T��.   
��G5 ا*�9�� آ?� - Pًأو Jا�01/�23 &�ه -  

ò��Üibä§bÏ@æëŠ��í ا�?""�ء أن (!B""!إذا ا� ^""?D .""Vر Gl�""� %""& م�""� أن �""!+ .""7	 �9""' �!"". 

�?51By� �ًKIK نg+ ا�?�ء J162� %& 	��5�ر آY ه) إ���Y.   
�Y�s هC* KG "��دًا ا���m$ ذآ� و"�   :ا�
4�_ أن : ( ا�ول -� K�� أ&�  ) .�� ^?D ء أيMV  ("�o  	"�g+ P  ن� +5"�ا  &"Kc)اً  ��"

5�م�& 	��� :  )K��. (   
- C:0\ا� ) : �k0" ��  م��:  !��� (  . ��م  &"%  ��l?"�ً  آ"�ن  +1""��5"�ر    ̂ "?D9'  و"�  	"�g+ P 

(Kc�.  
- T�0\ا�) : x"0: ( .ن أن����[ً� ا�2�م ��.   

   :ا���9د هKG ��1 ا��Y@�01 أ,G آ�$ و:���  .ا�01/�23 د�!.

4���_ *��2 أ ���آ� ا���R9�5 إذا: ( ‘ ا�72""� /6""�ل �:א����	��א� K���� C��* 
0ً �4@0H  �5 اt:0ءE2E آ� *(ن��vP0� K أ�� ��ري 6 أ � (  

   :��1 ا�15�HP0`0� أ�0

- �H��9* ) : أو _�a ��* ��. (  �� ���") : 2* _�4� K��x وه�ا )� 
.  

- �H��"آ�  *�(ن  : ("����  ���  .  )���!  :��م  �� : (و� أ���  ���ري  6 أ �
vP0� K��. ( 0��  . ’ ا���+�� ��ل آ?� /��1!. ���ن وا�7!�
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- �H����"و) : x"0��: ء���o��( . ���� �����") : ري� آ""�ن إذا ا�n Gl�""2ن ) .���6
�l	 g+ن �9ريTو P v6�2� م  أن *�1 +9ل� ا�2"�م  ه"�  ا��y!!")  ه"�ا  �3"9ث  ا�"�ي  ا�2"

v��2ء ا��T�1�.  
 *)+G"K  �"2  أ��ا�G5 �?�&ً� و�(�ر�� ;)وG5Y و*)+�2 ؟ ا�01/�23 &�هJ ه� &� *)+�2 إذًا

G51!د�.   
ÞìÔÛa@ïãbrÛaZ@ أن ^?D 9!ء +� ا���Q�51  �7".  اB"D  ً�"KIK P  ."62�  "?ر�"0  &"%  �ءا��5dا� 

S7)!+ ه)ًا�Y ./ �67� رًا�5Y.   
 . ا�?�")دات  &% ا�?B$�0 ه�' أن ���2 +�5ا . وا���+�� و&��� �2!�0 أ/� &�هJ وه�ا
   .آ��� وه�
�Wً� و�!""""� 0""1* ZB	 ��P G""1 ا�e�9""3 ه""�ا أن �:א��������د�����)""/"". *1!5""� &2 	�1""* 

0�97�� ZB!و� ^!A2�1� .Wnا�?�ء +� وا 	�5�ر ��67 أY.   
Jر و&�ه�5?A0 - ا�?ln0 اKIqا� - �   .ا� ;�ء إن �1(�اب ا�n)ب ه

 &% ��% ا�01/�23 اP9�Rل �6�ة ���!% ا�?�ء ه�ا &q. +� اP��!�ط ا�63!06 +� آ�ن وإن
e!� e37ن ا��?�1 ا�g+ ب(�nا 	�5�ر ��67 أY.   
5�ر�0 &% ا�?�ء ا���6ل وأنdي د�!. إ�� ���3ج أ&) ا���.   
GB6ا� U/ا�)ا - (!�nا : %& GB� ه) ا�?�ء�dا�.  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
�) آ�ن أوo 01BD Z0 زا�R�A2ه): /�5 ا��d+.  
�"") ه""� ه""�اo ع�""��اع &""% ""��""�Bن g""+ .B""Dذا : ا�d""�ه)ة ا�?!""�' أQ0 ا""R�A2ا� Z""وزا� 

0R�A2(. +��?�ء ا��9 ا�?2�/ (� Y"�ه)اً  ا�(!y�& S7)� 92*  0"1/�23ًا ��% �G إذا 01BD أ
.  

  .ا�G�3 ه� ه�ا
  ؟؟؟؟����[�#�ًא[�#�ًא[�#�ًא[�#�ًא����א�+]�3Oא�+]�3Oא�+]�3Oא�+]������3O%�%�%�%�����ز�+��ز�+��ز�+��ز�+�����א�(Rא�(Rא�(Rא�(����Rא���א���א���א�������אK+��34אK+��34אK+��34א����34��+K)<Y2)<Y2)<Y2)<�����Y2ذא�ذא�ذא�ذא���� /6!�2

 +"�  &"I?��Bً  آ"�ن  +"gذا  ا�]e"7  إزا�"��B& �+  0?. أ�	 وه� ا�W{� =/�B.  :ا��Zاب
�""	 ا�]e""7 إزا�""0g+ (""7��� Iً?��B""& �""+ 5""�رةY 0""7Vو��*""9ة وا Jإذا ا�?""�ء أن ا�?""�ه 

.?��R�5رة +� اY 07Vوا 	�g+ (7��� ه)ًا�Y ^!رًا و��5Y.  
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  االثنني  الثالث: الدرس  األول:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
)) ����((  

  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
�) آ�ن أوo 01BD Z0 زا�R�A2ه): /�5 ا��d+.  
!  *�(ذا  : ا�0�Bه�ة  ا����K0  أ:�اع �� :�ع -,� ه� هGا�a  0ن�:tا  Y��0Z1ا�  vوزا�� 

Y�0Z10ء  ا����0*  !>�X1�@Y  أ,��  ��7�  ا��a إذا  ���  ��J�  ً���45ا�  l�>��  � Yا���1�  �@�01
   .`0ه�ًا
  .ا��J� ه� هGا
�0ذا �01�9� ��57� Y@�01�0ء ا��  ؟ `0ه�ًا ا�Y�0Z1 �� أز�01 ا�Gي ا�

75�! أ:� وه� ا�p� i�0?! : ا��Zاب� C* Yإزا� T�U2ً  آ�0ن  *(ذا ا��75��  C�* 
Yإزا� T�Uا� �:)*  ���57�  ً2�75��  C�*  0رة�H`  Y�� إذا ا���0ء  أن ا���GهN  و"��0�ة  وا^

!�  .`�Hرًا و��_ `0ه�ًا �57�� *(:� Yوا^� `0Hرة *C ا�75
75�! *0H` Cرة وا^�Y وأد�Y ا��Y@�01 وا��9ل            �Y�s ا��0ء ا�� C* 2فU0 ا�:G,وأ
75�! *��0��H` Cرة  0 ����i أن ا���<�اب أن ا����0ء ا���Gي ������ا�\��C:0 ود��@��� و��*0��1 �

��H` �9رًا إذا 6 د��! �@� ا:��095 أن ��Jن `0ه�ًا � Y�  .وا^
   s� Y@�01�ا� �J  �J0م        و��! أ"�J5�l `0ه�ًا ��9� �sن ����4P 2� !>X1 و��1>� �:

                   _Z1ا�� ��" C�* $��m��1� "��ل ا�� ���HB5ا� !�� �� !>X1�أو ا:�X<!  : ا��0ء ا�
0Hزوا� !�" Y�0Z: !�� ��.  

#�c?6. ا���  :إ�� �GB ا�A2^ ’ و/�5ا ا���5 ا��dه) وا

� <Ù^ÏÊ<<Ù^ÏÊ<<Ù^ÏÊ<<Ù^ÏÊ<’<<<<VVVV< << << << <
) � (^A20: وا�R�A2/ (!y� �&.  

 #�c?ف ا�(* ’  / ^A2ه�' ا��7"�رة      ا� ��أن �3 JA0 و�R�A2/ (!y� ا�?�ء ا��ي 	�$– 

�A^ –داl?ً� وأ/9ًا  �5+ 0R�A2/ (!y� ا�?�ء إذا .  
��	 أن &?"% ��"�' اQ&"�م أ�?"9 +6"9        :وא�	������ �+ J7Bي وا�� اVQ?�ع وه� إV?�ع �

  .���9د +� اVQ?�ع آ?� أ�	 ���' ا���+�� أ�[ً�  ’آ�ن 

 +I ;� أن ��"���G5 �"	 أ�"�ى &"% ����"0 ا/"% ا�?2"�ر        و&q. هPcء إذا ���ا اVQ?�ع   
  .أو ا/% �9ا&0 أو ا/% *97 ا�7) 

�B"Aً� و�"� آ"�ن ا��B"� ("!y!)ًا +6"9                S7)"� 	"�g+ 	�(!D0 وR�A2ا� 	!+ Zوا�?�ء إذا و��
 ^A��ن ا��9V (!B� (!yًا و&U ذ�� ��67 ��.  

0R�A2��/ (!y� �& �  .ه�ا ه� ا�2�ع اnول &% ا�?!�' ا�0BA2 وه
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� ]]]]<ÙçÏè<êÞ^nÖ]<ÅçßÖ<ÙçÏè<êÞ^nÖ]<ÅçßÖ<ÙçÏè<êÞ^nÖ]<ÅçßÖ<ÙçÏè<êÞ^nÖ]<ÅçßÖ’<<<<VVVV< << << << <
 (!B� �  . أو ��pه� وه

�ل   6�æëŠ��í@ò��Üibä§a"9م &�2""� أن  ""6!+ (!y���""/ Pإ ^A2""� P 	"�g+ %!""�1� �""1/ أن ا�?"�ء إذا 

  =7R �?!+ #�c?ر                   : ا��"5d+ '("!y� G"1+ 0"R�A� 	"�d��[+ ("!qا�� �: وإن /1"� ��1"!% وه"
     g+ %!�1� %& .06 أن ا�?�ء إذا آ�ن أ�/�Bم ه�' ا���7رة ا��5�&  0"R�A2ا� 	!+ Zإذا و�� 	�

01 /6��A?/ ^A2� G5)د ا�?��Iة�A2^ و�� �y�� G!) وه� &� ��7) *2	 ا�23/�.  
  .أو ��Pه� وه� �B!) : ه�ا ا�?�5�م W)ح /	 ا�?�c# ه�2 +�6ل 

�""	 �!""A2^ :أو 6"0ه��0 وه��� ����� : و����17 "����� g+ 0""R�A2ا�?""�ء ا�16!"". ا� �""�P إذا 
   �� G� ة وإن��I?د ه�' ا�(A?/(!y .-      0"1/�232"9 ا�* G"5& ("&أ 	"�n '�وه�ا P/9 أن ��5?

  .و�!1* �272	 l�B&. &5?0 أ�[ً� 
  	""!+ 0""R�A2ع ا���""	 /?A"")د و�""g+ %!""�1� %""& .""إذًا ا�1/�23""0 �"")ون أن ا�?""�ء إذا آ""�ن أ�

(!y�� �  .�A2^ و�

���w@�      T ا��0ء "@��5 ��    إذا   ‘ ه�ا /6�ل ا��72     ���	��ن���Uا� !��و+"�  � ��

5�ر  �� �Z1_روا�0?Aا� Jوه�ا &�ه  e�93م ه�ا ا���9�ن /?�5�B� �2��.  
@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaë    0�$B?ء             :+� ه�' ا�Pc"9ل ه�B"و� (!y���"/ Pإ ^A2"� P .!16وا� (!qأن ا��

5�ر BA2�P	 ;�ء  ‘ /6�ل ا��72Y إن ا�?�ء.  

 ���qل ا��  .وا�n)ب ا�6
   l�^�5ول          :وو^� ا�nل ا��� أ�"e�9"� %"& x ا�6"�"qل ا���"x    أن �"e�9 ا�6" 	"�n 

  .ود�!. ا�6�ل اnول &�5�م وا�x2 داl?ً� &96م *�1 ا�?�5�م 
:�0��5ج أن :N���Z �@��� د����! ا����9ل ا�ول وه���  ����T ا��Z�0��* ����5@9اب ����1 ����      

 ��H^و:  
  . آ?� �96م &��2 – أ�	 v�/ 92* #!�T ا��1?�ء :ا�ول 

  C:0\وا�:                   �ًW�)"2& 9!�"R �"/أ e�9"� %"& �"�5�&ً� وأ�& 	2& ��وا�"x2   أن ا�G�3 أ
  .&96م *�1 ا�?�5�م 

5� &96م *�1 ا�?�5�م+ x2+� ا� 	ق /�d2& G�3إذا آ�ن ا� .  
إذًا �7""!% &�2""� اpن ��""G ا�?""�ء إذا �Iً!""1� 0""R�A2��/ (""!y آ""�ن أو آq!"")ًا و�7""!% &�2""�       

 (!B� �0 &% ���	 أو P ��ه� وهR�A2ا� 	��P ا�?�ء ا�16!. إذا G�� .!)����/.  
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� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<’<<<<VVVV< << << << <
* .)���0R�A �7. زوا��5  أو ا .3& %.  

    ًَ�"";�?� .B""y� ل أو دم أو�""/ 	/�""Wء أ�""��B""Aً� آ""$ن �B""y. إ Iً""3& ن�B""�Qا .B""D إذا
 0BA��ل أو *�رة &�0�l أو دم أو أي *!% / 	/�Wأ.  

            	"����Bن ه�' اn*!�ن +gن &� ���67 &% ا�?�ء وه� &� *7) *2"	 ا�"�!  /6Qا .BD إذا
Y�s  وهGا ��–ا:YE2E �@* !>X أ:�اع : �  : <� �r ا�

�""�ء ا�?""(�ب /R�A2""0      .  أن �2�""(. &�y!"")ًا /��R�A2""0   :ا�ول Q�21 ه""�ا اB""D �""2��
�"�ء وه"�ا ا�?"�ء                         Qا �"+ Z"��"�ء &�y!")ًا /��R�A2"0 ا��"� آ�Qا .B"D 9"�/ ا�?"�ء .)���+

0R�A2/ (!y� ء�& 	�n �2�& ع آ?� �96م�?VQ�/ ^A�  .ا�?2�(. 
  C:0\0 �      :ا�R�A2(. *% &3. ا���5ا *92 ا�1/�23"0 ���7")           أن �2+ (!y�� G7. زوا��5 و�
 �ًBA�0 ��0ذا ؟R�A2ا� ��P (!B� 	�n .  

6�ل ه�2 � �  .أو ��Pه� وه� �B!) : وه
   T�0\ا� �أن �2�). *% &3. ا�R�A2"0 /�"9 زوا�5"� و�"("!y�� G              :  و�9 �96م &��2     :ا�9

  .+�5ا *92 ا��Y 01/�23ه) 
5�ر Y 	�  . وا�(�اب أ

�	 أز�Z1 /	 ا�Y@�010R�A2 `0ه�ًا ؟��0ذا ا�5��K ا��n �2�& 96م� �?� .  
            ("7��� Pه)ًا و�"Y ("7��� 01/�230 *92 ا�R�A2ا� 	/ Z1ا�93ث أو أز� 	/ U+وا�?�ء إذا ر

5�رًاY.  
�0ء ا��X1<! �� ا���! ا��Z15_ ؟@� �  . 0KIK أ��Bم إذا آ� "

                  Q"(. ا�?"�ء ��2"� أن �]")ج &"% ا�2"� أن �2�& ���"�ء ا�?�"A2^ أو     و���21 اpن �"(�ر
�ر &nه�' ا 	ط أو &% ا�6?�ش أو &� ;�/�B7أو &% ا� ^A2�?ب ا��qا� %&.  

 �5��  . اpن &% /!�ن ا�GB6 ا�e��q وه� ا�A2^ا�?�c#ا
               P ف +� ا�?�ء ا�16!. إذاI[*92 ا�01/�23 وا� 	و&� ه!� 	&�B�2 أ�+(* ^A2إذًا ا�?�ء ا�

'(!y� G0 و�R�A2ا� 	��.  
 �?� /!% ا�?�ء ا�?�A2^ /!% آ!"# �5d")     –إ�� &B$�0 ا��5d!)     ’  /�9 ذ�� ا��6. ا��!   

^A2�?ه�ا ا�?�ء ا�.  
  : &]�()ة ووا5d�-03T!) ا�?�ء ا�?�0KIq/ .)3� ^A2 أ&�ر

  .ا���E0Jة وا���45 وا�c1ح
 (!5dا�� 	/ .)وه�' *�2و�% �?� �3.  

�اء ا�16!. أو ا��5d�     (!q) ا�?�ء    *�0��E0JةR ^A2�?�2 ه�ا +� .ا�!�$!Rو��% و #�c?م ا�Iآ 
	&Iإ�� آ UV(� GK ر�  .أ�J أن ��آ) أوV Pً?01 اn���م ��� ��(

�"	 �"�ل زال �y!") ا�"A2^ ا��2/ ("!q�B"	         (( وا���45n والM5") ا��16"!%   ))  ���51 ا�d�
 s6+ (qآ$+. 

�اع ا��5d!") وا�M"2ح P                          وا�c1ح"�� أT"!= أ"�1"!% +5� %"& ("qآ"�ن أآ �"& P5") إd� P 
 . +I �?�% أن �5d) &�ء �BAً� &96ار' �M2��/ %!�1ح�Kc) +� ا��16!%

 ST�� ��$�� إ�� ��(!. آIم ا�?�c# وه GK.  
� <ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏè<ÌÖö¹]<ÌÖö¹]<ÌÖö¹]<ÌÖö¹]’<<<<<V<V<V<V< << << << <

(!qر آ�5Y ^A2إ�� ا�?�ء ا� #!Tن ُأg+ ) . (5Y.(  
 أن �"[�ف إ�"� ا�?"�ء ا�?�"A2^ &"�ء        :و���17 ا���E0�Jة     . ه�ا ا�"�ي �"B?!	 ا�?�"�K)ة        

  .�Yه)ًا آq!)ًا 
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    	�� أ�"	 �"��)ط �K�"�?��/ ("!5d�1)ة أن ��"�ن ا�?"�ء ا�?"[�ف            `�Hر آ\�� *�2?1 &% �
 (q�56ء &� /�1 ��1!% +$آ�ف ا�(* �+ (!qوا�� (!qآ.  

 	��   ا��0ء ه01 ا��9<�د �� ا�9@�! أو ا�J\�� ؟)) +gن أT!# إ�� ا�?�ء (( و�
  .ا�16!. وا��q!) ��% ا�?�ء ا�?[�ف P/9 أن ���ن آq!)ًا

�)�9 أ     ^A2�& ء�& ��92�+             0+�"Tg/ '("5d�ن �5d)' ه"�ا ا�?"�ء ا�?�"A2^ إذا أرد�"� أن 
               (!qر آ�5Y #!Tإن أ 	���) �JA أن ���ن ا�?�ء ا�?[�ف آq!) +�5ا &��2 �o ء�&

.  
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

 '�3�  .D!) �)اب و

 	��0ذا ؟ P �?�% أن �5d) ا�?�ء /���)اب �2��òÜibä§a@†äÇ أ�  

D %�+ 	B�� %* 0R�A2ا� U+9� P ن ا��)ابn ا�  .!)' &% /�ب أو�� ���
         %"?+ '(!D (5d� ن ا�?�ء إذا آ�نn 	B���	 �U+9 ا�D %* 0R�A2!)' و*% g+ أ&� ا�?�ء

	B�� (5d� ب أو�� أن�/.  
ST)ق /!52?� وا�)ق /!% ا�?�ء وا��)اب *92 ا�01/�23 +���ا� G5��  :إذًا إذا أرد�� أن 

��B	 ��% ا��)ا         (5d� ب أو�� أن�/ %?+ '(!D (5d� أن ا�?�ء �ب D (5d� P!")'  وه
 	B�� (5d� P ب أو���/ %?+.  

@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaëZ               ��9"Vإذا و ���ل *92 ا�01/�23 أ�	 �5d) ���2 أ� � +� &B$�0 ا��)اب وه

   	""�g+ 0""R�A2ت ا��""&I* 	""2* Z""7وذه (""!y5"") و�d+ "")اب� 	�2 إ�!""�""Tوأ �ًB""A2�& ء�""&
  .����Y (7ه)ًا ��� �� آ�ن ه�ا ا��5d) �(. /���)اب

��   ا –وه�ا ا�6�ل   �q�–    اب� �?� �96م &��2 أن ا�0R�A2 إذا زا�"Z زال ��?5"�       ه� ا�(
�دًا و*9&ً�Vو 	�1* U& 9ور� G�3ن ا�n.  

  ا��5!�2 اpن &% آ!�!0 ا��K��?��/ (!5d)ة �6�2. إ�� ا��M��/ (!5dوال 
� ÌÖö¹]<Ù^ÏÊÌÖö¹]<Ù^ÏÊÌÖö¹]<Ù^ÏÊÌÖö¹]<Ù^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 	B�2/ (!qا�� ^A2ا� (!y� أو زال.  
9��' �M+ ("!y� 9ا�"Z *2"	    إذا آ�ن *92�� &�ء �A^ آq!) و�)آ�2' &9ة &  Vو GK %&Mا� %

*I&�ت ا�p�+ 0R�A2ن ا��5dرة �(y���/ Z1!) ا��ي �"9 ��"�ن R"77	 ا�?�"e أو nي              
                   0+�"T9ون إ"/ 	B"�2/ ("!y� 	"��اء أو ;"9ة ا�3")ارة +"��?G5 أ"Vnف اI���) آ�o J7R

  .&�ء إ�!	 
5�رًا و��% ���)ط +� ا�?"�ء ا�"�ي �5d"      *92 ا�01/�23 +�5ا ا�?�ء   Y ن�) /��?�"e أو   ��

  :/��Mوال أن ���ن آq!)ًا و���� �6�ل ا��!  ه�2 
 	B�2/ (!qا�� ^A2ا� (!y� أو زال .  

•  	!+ S1)� P (!5dع &% ا���  .+gن آ�ن �g+ Iً!1ن ه�ا ا�2
• (!y�& (!D (!q+�67 /�9' آ 	ح &2M�  .5Y) : أو 

إ�)اج ا�?"�ء   والرتح معناه  E� ا:95! ا���m$ إ�� ا��1ع ا�\T�0 �� ا���HB5 وه� ا�c1ح         

96 ���ن /m)ًا أو /)آ0ً أو أي ;�ء �U?A ا�?�ء + 	!+ �  .&% ا�m7) أو &?� ه
��A +!?�% أن �5d)' /"$ن �M2�"	 أي               (m/ �+ آ0 أو(/ �+ U?A�& ء�& ��إذا آ�ن *92
�ر nن ا�U"& ("m7 ا�M"2ح �]")ج          "5Y ء�"& ("m7إ�� أن ��67 +� ا� (m7ج ا�?�ء &% ا�([�

5�ر و��% ���     Y 9�9V ء�& 	!+              ("qن أآ�)ط +� ه�ا ا�?�ء ا��ي �M2��"/ '("5dح أن ��"
  .&% �e!3/ %!�1 ��67 /�9 ا�M2ح ��1!%
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��5 *9[ ���Zد ا�c1ح ؟@" Kار�9� 0ًZ: 0ء� �HB: أن �J�  إذًا ا�mال ه! �
 P .0ذا ؟��	 ���)ط أن ��67 /�9 ا�M2ح ���1ن �n .  

��ء    Q5) اd� ن��N أ:�U: 0ج �� ,2ل ��@�Yوا�M2ح �9 ���  Y�Z1ح ا���7 ا�c1ا� 
c�* Yول ��EsPه0 �@� ا��0ء *�<�l ا���0ء `��Hر          Z1ج �017 ا���7 ا��U5* حc1: �"

.  
� آ�C* 0 ا=�0ر ���N ا:�07ث �0ء ^  .و"� ��Jن �

         	"�g+ ("5Yق ��1!% و�ا�?G5 أ�	 nي J7R &% ا�7Rnب إذا �M��2 ا�?�ء ا�A2^ ا��ي +
5�رًا nن ا�M2ح وR!01 &% وl�R. ا�Y S7)� (!5d�.  
 !k02ث و�\� Y@�01�ا� �1� ��HB5إذًا ?0ر ا�:  

  .إ�0 ��0��E0Jة أو ���45�0 أو �c1�0ح
•  (!q5) ا�?�ء ا�16!. وا��d� ة(K��?��+.  
•  s6+ (!q5) ا�?�ء ا��d� (!yوا��.  
•       �"67� e!3/ (!qا�� %& (qق ا��16!% أي أآ�وا�M2ح 5d�P) إP ا�?�ء ا��ي +

  ./�9 ا�M2ح &96ار ��1!%
Ûa@aˆç@òÜibä§a@†äÇ@Ýî–Ðn–@òÜibä§a@†äÇ@õb½a@ŠèĐã@Ñî×@bäÏŠÇ@N@ @

@ïãbrÛa@ÞìÔÛaë                 زال �"�?+ .l�"R� +� &B$�0 ا��5d!) أن ا��G�"� ("!5d /"$ي وR"!01 &"% ا�

�اء آ�ن �Iً!1 أو آq!)ًا /$ي وR!01 &% ا��l�R. ا��16!�9"0 أو ا�g"+ 0"q�93ن            R ا�?�ء (!y�
5�رY S7)� ا�?�ء.  

 �& ��دًا و*9&ً� و��)+�ن ا���1!. وهVو 	�1* U& 7= &��2 أن ا��3?0 �9ورR.  
�R�A""0 إذا أراد أن �""9�. ا�?""9AB أن ��)آ5?""�          ‘وا�72""�  	""!1�� �""+ 9""Vأ&"") &""% و

 .�A+ 5)ًا  ‘/���)ابd& ا��)اب.  

  .و�96م &��2 أن أ��د�e اA�RP?�ر �9ل *�1 أن ا��5d!) �3(. /$ي أداة 
�ر وا�d"�ه) و       ’ GK �?� /!% ا�"�!     "5dك +!5"�           ا�?"�ء ا�(��"� .l�B"& �"6". إ���ا�"A2^ ا

 0KIqاع ا���n6!05-ه�' ا�ا� .l�B?ا� �+ G5V9ر� %B��56ء و�ف د�0 ا�(��   - و/�5ا 
� Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<<<<<’<<<<VVVV< << << << <

5�ر /A2^./�2 *�1 ا�!6!% : وإن ;� +� �0R�A &�ء أو D!)' ، أو �5Yر�	Y 	7�;م :  وإن ا(�
G?!�1� ط(��� P3)@ ، و�� G5?� و���?��R5?� إرا��5?� و: اd1� P.  

s6+ %!��$B& ه�ا ا��7ب (�o �+  !ذآ) ا��.  
Y�s ا�و�� .�����  .ا�rM : ا�
����.  Y�:0\ا� Y�s�5�K0: وا�h6ا.  

  �5��""T���2""	 +""). +""� ا(""q�� '�7�"";Pة &""1l�B	 واآ��""� +""� ا�""�� /?""B$�0 وا�""9ة �
  .وإV?�ع ا��1?�ء *1!�5 

>.��9 ��1 �@� ا��: وإن Y�0Z: C* rh �0ء أو K��a ، أو `0Hر�P: +�6ل  << << << <
��BنQه�' ��*9ة ;)*!0 آ7!)ة وه� أن ا:  

  .إذا Y�0Z: C* rh �0ء أ?@� `�Hر *(:� ���H` �9ر •
• ًَ0Z: �9�� �:)* _Z: �@?0رة �0ء أH` C* rh وإذا.  
���H` ��9ر أو 0�H` C�* r�hرة                    •� ��:)* K���a 0ء أو�� Y�0Z: C* rh وإن

_Z: �9�� �:)* K��a 0ء أو�.  
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  :�5ء وه� &% ا�6�ا*9 ا�]?^ ا��7)ى?U *1!�5 ا��6 ��*9ة أV–א�����	#�)	'&%	א�$�#�"	

• �[')
�KKKKא(�#/���O\ول��
(']�א(�#/���O\ول��
(']�א(�#/���O\ول��
(']�א(�#/���O\ول�� �� �� �� �
  .+�5' ا��6*9ة &��= *G� �5!1 ��2زع +!�5 أ�9 &% أه. ا��e!� %& G1 ه� ��*9ة 

إذا و^� أ �آ� *0ًu��h �1B� C وه��   ((: ��ل  ‘ أن ا��72    د������"�א�!��	 ��
0ًP�? d�� ر��0ً أو �Z� �5  ا�<2ة *2 �1<�ف C*((.   

�"�Bن P �6�2". *"% ا�?�"!6% إ�"� ا�?"���ك           Qا��6*"9ة أن ا G"*د �+ x� e�93وه�ا ا�
  .+!	 وإ�?� ��67 *�1 ا�?�!%6
 03T0 وا�$B?وا�!6!% : إذا ه�' ا� .Wn�67 *�1 ا� 	�g+ ن +� ;�ء�B�Qإذا ;� ا.  

�G"�3+ �ًB"A ا�?"�ء +"�                  	"��5�ر Z��; GK +� آY 	�9�� إ��ء +!	 &�ء أ*)ف أVذا وg+ 
5�ر: ا��)ع Y.  

              	"��"�ء �Z��"; G"K ^"A أ�"	 5Y") +"� اWn". أQأن ا�?�ء ا�"�ي +"� ه"�ا ا Z?1* وإذا
 ^A�.  

 03Tا��� وا e!� %& '�!?ن أ���م ا��  .وه��ا ��
K0�5h6951! إ�� ا: �E:   

� ¹]<ÙçÏè<¹]<ÙçÏè<¹]<ÙçÏè<¹]<ÙçÏè<<ÌÖö<ÌÖö<ÌÖö<ÌÖö’<<<<VVVV< << << << <
^A2/ ر�5Y 	7�;3)@ : وإن ا�� G5?� و���?��Rم ا(�.  

��G5 &�هJ ا�01/�23�)�9 اpن أن �6)ر &�هJ ا��23/  Pً01 أو.  
@@@æìÛìÔí@òÜibä§aZ                   ن�B"�Q9 ا"�� G"1+ ^"A��"�ء +!"	 &"�ء g/ ر�"5Y &�ء 	ء +!�� إذا ا;�7	 إ

 ^A2ر وأ�5?� ا��5dف أ�5?� ا�(��.  
�ن      "����")ك ا�?"�l!% وP ��3")ا و��"!?G وP �"��)ط ��!??"	 ��را�"g+  :                0ن ا�6� 0"1/�23

s1[ا� Pو.  
     �� Y@�01�ا� �1� �J�ا ا�G0=,� *�(ن                 وه�� ��k0���5Mط *��� أن 6 �����HBP ��J أ �� ا�

 �,=0� ��k0�  .أ��HB1* �J أ � ا�
 !���5��H؟: ا�M���K0 ا�@� �J�ا ا�G0ذا "�روا ه�  �0 ه� د��! ا��Y@�01 ؟ �

6�ل  ‘ا��72 : ����ا :א�	����� :))r�  )) .دع �0 ����r إ�� �6 0 ���

        & IًVر 	ن +!n #�T '�2دRإ �+ e�93ه�ا ا�            	ذآ") �" S�"�ا�3"�+� +"� ا� %�� Pً�5A
�ل                  "5A& '�2د"Rإ �"+ 	�6�ل أ� JVن ا/% رg+ Pى /�5 وإ��اه9 آq!)ة +� ا�6�� 06!63;

�ل ا���&0 Wn9' ا�cو� 	��  .��% ه�' ا���اه6� 9
�ا    :א�	����א�%�$#�����"�  :                   I"+ S!3"W ا�"�)ع وه"�ا �"+ J"Vوا ^A2"2"�ب ا�?"�ء ا��Vأن ا

       ً�B"A��ز ����Bن أن �?^ &"�ء A�               	"�n %!l�"?ك ا�("�/ Pإ ^A2"2"�ب ا��Vا %"�?� Pو 
                    	"/ Pإ J"Vا�96 ���ن اR"��?. ا�"A2^ و&"� G�"�P ا�+ %!l�?ن أ�9 ا��B�Qا .?��Rإذا ا

JVوا �5+.  
ه�ا ا���1!. ذآ)' ا�01/�23 و��% اP9�RPل /��e�93 أ�n %Bن اQ&�م أ�?"9 �"	 *��2"0           

  ./��Kpر I!1����/ Pت
��Bن إذا ا;�Z57 *1!	 ا�?!�' اpن *)+�2 &�هJ ا��23Qا U2)� و&�ذا G51!01 ود�/.  

@êbjn‘üa@òÛd�ß@¿@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ ��+م ا����&Qا Jن ��3)ى وه�ا &�ه�B�Qأن ا .  

 	2� J��D �1* .?3)ى و����.  
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�د أن ا�72""�    :א���	�����B"& %""/ا e�9""3/ ��+��"م ا��""&Q9ل ا�"Rل  ‘ ا�""� :)) r��h إذا
�� �@� �0 ا��9�5أ �آ� *�P2? C *@�5�� و��. ((  
       T����Bن /���3)ي +"� ا�"(Iة وه"�           :�0 ه� و^� ا5�6�6ل �� ا��Qإذا أ&) ا 	� أ

  .أ*
G &% ا��5dرة +}ن ��3)ى +� ا��5dرة &% /�ب أو��
��Bن +� ا�(Iة وه� ا�"(Iة        Qن اn %!�& 	�وإذا �$&Z1 +� اP9�Rل ا���+�� �9A أ

�ز ����Bن أن ��3)ى +!�5 +?% /�ب أو��      أ*
G &% ا��5dرة /�q!) و*?�د ا�%�9     A� 
  .أن ��3)ى +� ا�?!�' ا�?��57	

��ة اP9�Rل ا���+�� ا�(�اب وه�ا ا�6�ل ه� %& G�?1* �?� .  
0ن و�� �5��� �� Chء *�0ذا �<d1 ؟:tى ا��P إذا �J�  

�(�ف �6�ل     Qا�?)داوي +� ا 	6!�7"!%   : ا��!  ا��� G"ل /���3)ي إذا �3)ا و��*�1 ا�6
	� G?!�� 	�g+ ء�; .  

�V"9 �)�2"0 و���T"$              ’ و;!]�2� G"� وإن 	ن �71"$"?Yوا 	6) *1!"�"Rل /. ��?. /?� ا�6�

 G?!ا�� %& (!�  .&% أ�g+ 9ن ه�ا 
�ًا    ^ �H� الm� :             0ء��5�� ا��HBر �Z1�0_ ؟ و:�� :�9ل أن ا��Z1_ ه�� ا�M� $آ�

5�� ؟ ه! �5<�ر ؟–ا�Gي ���45 M� $�J* ��45� ذا آ0ن)*   
 ًIq& ر�)��              P3"0 وlرا Pن و��ل �!^ �	 �/ 	!+ Uء و���Qن أن ه�ا ا�B�Qا G1�� أن 

          07B"2��/ ة�"�I?د ا�("A?/ ن�B"A2� %��"9ًا *2"9 ا�1/�23"0 ا�"V ر�G�Y وه�ا ��9V و��(
�ر وإن آ�ن �(�ر' �1!. و��در.�1?�ء ا�16!. )�� 	�  .ا�?G5 أ

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ <V<V<V<V< << << << <
G?!�1� ط(��� P5?� : وd1� Pإرا��5?� و.  

�3"% اpن  – و&?"% �"() ه"�ا ا�6"�ل ا/"% �9ا&"S!3)�@ò�Üibä§a@kçˆß       0 &%   ه�ا ه� ا   

�0ذا ؟ أ�	 P ���)ط �G?!�1 اQرا�0 -���G1 +� ��(!. دا�. &�هJ ا�01/�23�  
nن ه�ا ا��]x ا��ي ا;�Z57 *1!	 ا�?!�' +5� D!) وا9V �1?�ء ;)*ً� +!(9ق *1!	              

 ����� 	���))��� ���� ���(( 0� �Z� �� 0ً ؟�:� ا=ن��h 0ً أو  ء  

 0ً��h: '�7�;I� %!l�?5) /$�9 ا�d�� أن �ً*(; U!d�B� P 	�n .  
 s1[ا� Pرا�0 وQا P ط(��� I+ 3)ا�� Pو G?!�� ن�B�Q�21 أن ا� �  .+gذًا �
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� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm ’<<<<VVVV< << << << <
�ءًا وا�9ًا :  وإن ا;�7	 �d/ه)T52?� و& $T��- 0+(D 0 و&% ه�ا+(D ة -  &% ه�اIW �1Wو 

  .وا�9ة 
                ���"qل ا��ه�ا ا�?B$�0 &�)و0T *�1 ا�6�ل /�G!B6 ا�?!�' إ�� 0KIK أ��Bم أ&� *�1 ا�6
                     I"+ (ه�"Y �?B"� e"��K GB"� 9 +� ا��)عV�� Pو ^A�5�ر أو Y �&أن ا�?!�' إ �وه

0�$B?ه�' ا� IًWر أ�)��.  
5�ر d/ (ه�Y &�ء 	إذا ا;�7òÜibä§a@æhÏ@ ن���6�  :      0"+(D ه"�ا %"& %!l�"?ا� %"& $T���

  .ه�ا IW �1)� GK 0+(Dة وا�9ة و&% 
�ءًا آ"�&Iً               ��17 هGا أ:�  "Tه"�ا ا�?"�ء وو %"& Iً&�"اًء آ�"Tو $"T��ز �	 أن ��A� P 

(�pا�?�ء ا %&.  
           ��k0��و��0ذا �Y*�a so�5 �� هGا وY*�a �� هGا وso�5� 6 و�oءًا آ�2ً�0 ��� ا�

�ة ؟  �@� 0�H1� �  آ! وا 
   �:s� اGءًا آ"�&      أ^��0ا �� ه�"Tو $T�Iً &"% آ". إ�"�ء ��U"& $"T ا��")دد و*"9م           إذا �

�""�Bن   Qن ا��ء *7""�دة �""��)ط �5""� ا�2!""0 و�""��)ط �""(03 ا�2!""0 أن ��""""T�ا�M""Aم وا�
  .�Vز&ً� /D �5!) &�)دد 

أ�"	 إذا ��T"$   : وV"	 ا��")دد   . +gذا ��T$ &% آ. إ��ء *�1 �9ة P/9 أن ���ن &�)دد     
5�رdا� ���ء هQن ه�ا ا���ء +B!�)دد ر/?� ��Qه) &% ه�ا ا�dن ا��  . ور/?� ��

�ر ور/?""�   ""5Y ء�""�Qن ه""�ا ا��"") +�""��� R""!�)دد ر/?""� ��""pء ا�""�Qا %""& $""T�وإذا �
�ن �Yه)ًا ��.  

�ءًا وا�"9ًا /2!"0 وا�"9ة +"gن ه"�ا                  "T0 و"+(D 0 و&"% ه"�ا"+(D ه"�ا %& $T�/!2?� إذا �
�ء T��ء &MAوم /	 /I �)دد +(S ه�ا ا�Tء و�T�  .ا�

 ���J� ة أن ) �����0_ ( وذآ���ت�75���C��* Y ا����9ل د����! �@��� "���0�آ\���ت ا�0X5?���! ا�
G�0� Y�sات �� أد�7o Y$ و^�د ا��0ء ا�0Bه� *C ا��Mع�  .KGH* �X7o ا�

� ¹]<Ù^Î<Üm¹]<Ù^Î<Üm¹]<Ù^Î<Üm¹]<Ù^Î<ÜmÌÖöÌÖöÌÖöÌÖö ’<<<<VVVV< << << << <
�ب IWة /�9د ا�A2^ أو ا�?3)م :  وإن ا;�K Z57!�ب �Yه)ة /0BA2 أو /?3)&0K .�1 +� آW

  .، وزاد IWة 
0BA2/ ه)ة�Y ب�!K Z57�;إذا ا:  

����. J� 7@�م*(�0 أن� YZ1د ا�\�0ب ا��  .�ن �
����. 6ً�HZ� ن�J� وإ�0 أن.  

 رV"". *2""9' *""�)ة K!""�ب ��G""1 أن ا�""K 0""KIK �""52& ^A2!""�ب ��""% P   :�\��0ل ا��7@���م 
  .�U!d�B أن �93د ه�' ا�Iqث ا�q!�ب &% /!% ا���)ة K!�ب 

1� ا��Y@�01 ؟� d1>� 0ذا�*  
  .�(�1 /�9د ا�q!�ب ا�0BA2 و�IW 9�Mة وا�9ة 

  � ��<@C ؟*CX ا��\0ل آ
1�ات W U/أر.  

Y �7@�م أو ��HZل ؟Z1د ا�\�0ب ا��  هGا ا�X5<�! إذا آ0ن �
1�م�&.  

 ��0\� 6ً�HZ� YZ1د ا�\�0ب ا��  :ا��1ع ا�\C:0 أن ��Jن �
�ل �"	           - ��^ ا��9د ��� ��[S ا��)ق     –رV. *92' *�)ة K!�ب     "6� 0B"A� +!K �"5!"�ب 

Y ؟ Z: 0H:أ ��P C5ا� YZ1آ� ا�\�0ب ا�  
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  .P أدري : �6�ل 
1� ا��Y@�01 ؟� d1>� 0ذا�*  

  .�(�1 /�9د ا�q!�ب V?!�ً� و�� آq)ت IW 9�M� GKة وا�9ة
  *C@>�� �J ؟

  .إ�9ى *�)ة IWة 
  .*)+�2 ا��)ق 

�!"R 0!"(�1 *"9د                       �q0 ا��$B"?و+"� ا� s"6+ ات�1"W U"/�1 أر)"!R �"و�n0 ا�$B"?ا� �+
  .آ7!) إ�9ى *�)ة IWة

  �0 ه� د��! هGا ا�X5<�! ؟
�ا ��"� :n  3!0ً3 �6!2""ً� +�7"")أ""W ًةI""W �ً!1ن &""(��""	 /""��� �]"")ج &""% ا��5""9ة �2!6"ً� +!�""
  .ا��&0 

@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ   0�$B?ل               :  +� ه�' ا�I"�أ�"	 ��3")ا �2
") +"� ه"�' ا�q!"�ب و��3")ى &"% 

�ب وا�9 /�9 ا��3)ي q/ ة وا�9ةIW �1)ت و��&Iوا�� %lا�6)ا.  
�	 إذا        :وא�	�����n د��B& %/ا e�9� %& �2�& ة +}ن        �96مI)آ�ن ا��3)ي +� ذات ا� 

  .��3)ا +� ;)ط ا�(Iة &% /�ب أو�� و�R) ا���رة ;)ط &% ;)وط ا�(Iة 
1�ات أو أآq") و/"!% �"�ل �M"1م       "W (�* �1)� ن أن�B�Qم اM1� ل�+�)ق آ7!) /!% �

��Bن أن �(IW �1ة وا�9ةQا.  
 0!�p6�2. إ�� /�ب ا� '�!?��/ =1��� �& �5��  .../�5ا ا
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� ¹]<Ù^Î¹]<Ù^Î¹]<Ù^Î¹]<Ù^Î<ÌÖö<ÌÖö<ÌÖö<ÌÖö’<<<<VVVV< << << << <
0!�pب ا�/  

9�. &2	 إ�� ا�?6(�د �B!ً� آ�ن أو &�2��ً�:الباب� �& .  

  . U?V إ��ء وه� ا��*�ء :واآلنية

�!0 �3?. /�5 ا�?�ء +1?� ذآ) ا�?"�ء وأ���&"	 ذآ") &"�                :وذكر باب اآلنية بعد املياه    pن اn 

 �6d2& J!�(� J!�(ا�?�ء وه�ا ا�� 	3?. /�.  
� <ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

  ��7ح إ�]�ذ' وا��R?��	: و�� K?!2ً�آ. إ��ء �Yه) 
  .  آ. إ��ء �Yه) ��7ح ا�]�ذ' وا��R?��	:قاعدة

 أن اWn. +� اn*!"�ن ا�5d"�رة واn 0"��/Qن ا� ��"��� ذآ") +"� آ��/"	 أ�"	                  :الدليل  

�1= ��2 &� +"� اnرض V?!�"ً� +6"�ل ��"���           } �� $#"  !ـ  �  �َ*ُـ�  )��َـ&�  ��ـ% ,  �ـ+ #��ـ�ً  �0َ
/.ِ �ـ#�2{ 
  .وهGا د��! �0م . ��-ا�67)ة

 و0�Pرة ���     0P so�Pرة �� إ:0ء :�0س    (  	 أن ا��72    :ا����! ا�0Uص 
NM, �� 0رةPو �  ).إ:0ء ^@

�ز ����Bن أن ���T$ &% أي إ��ء �Yه) &�7ح A� 	�  . +9ل *�1 أ
إذًا *)+2""� /5""�ا ��*""9ة ا�?""�هJ +""� ه""�ا وه""� ��*""9ة W""3!03 وآ""��� *)+2""� د�!"".      

3W .!أ�[ً� د� �7��ً� واPًP9�R ا�01/�23 وهK S!.  
� <ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm<ÌÖö¹]<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

	��?��R�7ح ا�]�ذ' وا�  
     #"�c?ل ا��"� %& G5�� ’    ه"�ا-      	��?��"Rل      - �7"�ح ا�]"�ذ' وا�?��"RPذ وا�"[�Pأن /"!% ا 

S!3W م�  .+)ٌق وه�ا ا�?�5
��ء ��RI� P?�ل:فاالختاذ هو Qا���2ء ا  .  

  وعليه إذا مل يكن لالستعمال فلماذا يقتىن؟
�)  :اجلواب o ض(D يn 02 أو�M1� �?/ل ر�6�.  

  .+��P]�ذ وا��RP?�ل آIه?� Ml�V وا�P]�ذ وا��RP?�ل /!I� �?52زم
  )).أن آ! �0  �م ا�75���0  �م ا0UPذK ((  وعند شيخ االسالم قاعدة مفيدة يف هذا

  :فمن أمثلتها وه�' ��*9ة �7!% ����Bن آq!)ًا &% اn���م  -
فهل جيوز له ��ً� ا�]� I& 0�oه� +"� ا�Z"!7 /"9ون أي اR"��?�ل             +1� أن إ�B  :  ا�?Iه� - 

  أن يتخذها زينة يف بيته ؟
�ز :اجلواب A� P .  

  .أن آ! Chء ���م ا�75���0 *(:� ���م ا0UPذK  :ألن القاعدة تقول   ملاذا ؟ 

  وملاذا أخذوا ذه القاعدة ؟ 
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  . nن ا�P]�ذ ذر��0 إ�� ا��RP?�ل :قالوا 

�ز أن  : �' ا�?""l�B. وه""� واT""03 و�""�ه)ة   اpن *)+2""� ه"" ""A� 0""��7?ا� �""�أن اnوا
         	""��� �""+ �2q�""R �""& Pإ U2)""دة ا��""& Z""��!""0 ذه""��B""� :   0]""+ J?. &5?""� آ�o Pإ

�	 �3)م ا�]�ذه�g+ �?5/ �ً77]&و.  
� <ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
�!0 ذهJ و+[0 و&[7@7ً� /5?�((o Pّ�5:  إ��?��R3)م إ�]�ذه� وا� 	�g+((  

�!""0 ا�""�هJ وا��""o   e�9""3� ع ا��1?""�ء�""?Vg/ آ"". وا�""�)بn�5 +""� ا��?��""R0 �3"")م ا]

  0����
:   ))      C�* �H� 0H:)* YfXوا� NهGا� Y�:- C* ا���MP 6
  )).ا��:�0 و�C* 01 ا=,�ة 

     0?1"R أم e�9�0     (( : و��:sآ Yf�Xوا� NهGا�� Y��:- C* ب�M� يGا�
 �1H^ �1 :0رB� C* �^�Z�.((  

 ���7"") أن اR""��?�ل ه""�' اnوا�""� &""%    وه""�ا ا��*!""9 ا�]""�ص �""9ل *1""� أن ا�""��رع   
  .ا��l�7) و�!ZB أ&)ًا Iً5R آ?� ����&. &��5 آq!) &% ا��2س 

� <ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
  ))و&[77ً� /5?� (( 

  .حيرم استعمال اآلنية اليت ضببت بالذهب أو الفضة 
��ء /���هJ أو ا��[0- &� ا��B) – إIWح &� ا�(9ع :والتضبيب هوQا %& .  

�"��G1                وه�ا ا���)�# +�   %"3� %"�� ("�o 9ن"�?/ J!7]"ن ا���"�� 9"6+ Pه�ا ا��7ب  وإ 
  .*% ا��[J!7 /���هJ وا��[0 

والدليل على أنه ال جيوز استعمال آنية الذهب والفضة وال جيوز استعمال األواين اليت صنعت من                
  : مادة أخرى إذا كان فيها ذهب أو فضة

أو إ:0ء *��� C�hء   ((  : أن ا�9ار ��2d أ�)ج ه�ا ا�e�93 وذآ) +� ��� �	   -
 0�H1�((.   

��B	 +� ا�2B% و���� +5� P9�R�� S��Wل  �2dا�9ار� 	2B� ��1ه�ا ا�.  
 ))                  �"��3% اpن ���B& %* G1$�0 &�!02 &5?0 وه� أ�	 آ?� أ�	 �3")م أن �"��B?. أوا

  Z""��""	 �3"")م أن �""��B?. اnوا�""� ا��""� +!5""� ذه""J و+""[0 و�""� آ�g+ 0]""�وا� Jا�""�ه
��3س  %& 0*�2)&(�o أو &% أي &�9ن.((  

P�����  (( :  �"�ل    – وه"� &�!"9ة أ�"[ً�         – ��*"9ة ذآ)ه"� ;"!  اI"RPم           :الدليل اآلخر   
  )) أ�07ض هGا ا�CMء -ا�CMء �P Cf59� 0ً9@B���� آ! ^cء ��1

  .+�G�(3 ا��هJ وا��[G�(3� �]�6� 0 أ/��ض ا��هJ وا��[0 
-�0� N�o0س و��1ع �� :>�  GهN وا�YfX ؟ *(ذا "�! �J  0� r� اt:0ء ا�

�ز:    فاجلواب A� P .  

-�1>�   �� ,NM و`@G�0� CهN ؟ع �J  0� اt:0ء ا�
�ز:    اجلواب A� P .  

   �J  0� اt:0ء ا��<�1ع �� �r�5�2 و��G�0� KهN ؟-
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�ز :   اجلواب A� P .  

   و��0ذا "@01 �7�م ا��Zاز ؟-
  . �e�931 وا���1!. :   اجلواب 

  :إذاًُ ��*01 ا=ن
= �J  YfXأو ا� NهG�0} ا�, �� Y��1>�  .ا�وا:C ا�

 =Yf* أو N0 ذهH�*07دن أ,�ى و� �� Y��1>�  .و J� ا�وا:C ا�

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<<±^Ãi<±^Ãi<±^Ãi<±^ÃiVVVV< << << << <
�	 �3)م ((g+�5ا�]�ذه���?��Rوا ((  

@ò��Üibä§a@æc@���Èí–@�a@á��è»‰@–@  ذ�""[�P0 �3"")م +!5?""� ا]""�وا� J0 ا�""�ه""!�o ون أن(""�

�اء آ"�ن اRP"��?�ل +"�       R ل�?��RP�5       وا��?��"Rه?"� آ�(!D �"+ آ". أو ا�"�)ب أوnا 
(�o ض(D يn ء أو�T�  .+� اQده�ن أو ا�B�DPل أو ا�

  :و�GهN ا��Y@�01 هGا ه� 
            Y�@�^ r�Gا ا��9ل وآGه �@� Yا�� Y�07* 0ً�0��0ه�� أه! ا�CJ  !� �@7 إ^^ NهG�

95���� �@� هGا ا��9ل �  .ا�����99 �� أه! ا�7@� ا�
   �0 ه� ا����! ؟-

  . ا�e�9� .!�9 أم 1R?0 وأ/� ����0 ا��B/6!% :الوا    ق

�0 وردا *C ,<�ص ا�آ! وا��Mب ؟-H:أ �H� !�"   
ــالوا   أن ه""�ا �"")ج &]"")ج ا�g""+ J""��yن اnوا�""� ��B""� �""& �ً""7��D?. +""� اnآ"".    :   ق

 e�93وا��)ب و���� ذآ)ا +� ا�.  
�) وه� :مث قالوا o .!د� ��  : /$ن *92

   S!3)"""ا� e�9"""3ء +"""� ا��"""V 	"""�:Y����:- ����� ����H ا����GهN   ((	أن ا�72"""� أ
YfXآ. أو ا��)ب – ))وا�n61ً� /9ون ا��6!!9 /�آ) اd& ه��ا .  

 	33Wم وM� %/ذآ)' ا e�93وه�ا ا�.  
@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ أن احملرم هو األكل والشرب فقط .  

�:א��	ل��+*(�
)	 �'د�&� �

  . أن اn��د�e ا�?����V 0ءت /�nآ. وا��)ب +s6:الدليل األول 

�ا /"$ن ا�72"�           وه���� G5�g+ STل واP9�RPا ا	آ"�ن �)�"9            ��ا&"U ا��G"1 و�"V �"أو� 
  .ا�U!?V %* �52 اP�?��RPت ��Aء /1�� ��U!?V .? اP�?��RPت 

أن أم 1R?0 ه� راو�e�9� 0 ا�?U2 و&U ذ�"� آ��"Z �"9 ا�]"�ت             :  ����ا   :والدليل الثاين   

   .	IًA1V &% +[0 وZ�T +!	 ;�)ات ��721 
 5��!0 &% ا��"[0 وا�")اوي أ*G"1 /?"� روى +�$�Z"?1* �"5 أن ا�72"�         +�!	 أo Z&9[�Rا �

  . أراد �](!x ا�n�/ �52آ. وا��)ب 	
             P&% ا�?�6"9&!% إ 	ن أ�9ًا ��ل /pا G1*أ P ل� أ&"� اln?"0     الصنعاين والـشوكاين  ه�ا ا�6

�ري واnوزا*""� وا/""% *!!2""0 وا��56""�ء        ""q""0 وا��2!� �آ$�?""9 وا�""��+�� و&��""� وأ/""
�ز اRP""��?�ل +""�   ا�" ""A� P 	"�0�7B و&""% /�""9هV G?1""0 &�6"9&� ا��1?""�ء آG""51 �"")ون أ
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  .اnآ. وا��)ب و+� D!)ه?�
 ���() ه�ا ا�6�ل وأ�5)' ا�(��2�� و/�9' ا���آ� %& �?�  .إ

 بناء على أن مجهور السلف على القول األول وبناء على احلديث الذي ذكره ابن               –فلذلك أرى   
 هو  -ن هذا القول بأن سائر االستعماالت حمرمة أكالً وشرباً وغريمها         حزم وهو نص يف املسألة أ     

  .الصواب إن شاء اهللا 
وينبغي أن يكون اإلنسان عنده توقف يف احلقيقة إذا صار مجهور السلف أو كل السلف علـى                  

  .قول من األقوال واملخالف متأخر عنهم
  . السلف هذا من جهة فينبغي أن يكون عند االنسان تردد كبري جداً مبخالفة مجهور
  .ومن جهة أخرى الدليل الذي ذكره ابن حزم دليل قوي 

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<<±^Ãi<±^Ãi<±^Ãi<±^ÃiVVVV< << << << <
 )) �q�  ))و�� *�1 ُأ

  :نفهم من هذه العبارة قاعدة مفيدة وهي

�K����א����������������א	���س����Wن� �
  .وه�' ا��6*9ة �)ره� ;!  اIRQم وه�' ا���7رة �9ل *1!�5 

  وآ!# *)+�2 ذ�� ؟
�� %& 	� )) �q�  )).و�� *�1 أ
  *�0:\� ه! ��Zز �C* 0H �0ب ا�@�0س أن 5P�G�0� �@هN وا�YfX ؟= 
�ز: اجلواب -A� G�� .  

�م = U5P أن �\:p� ز�Z� !وه– Y�:=0ب ا� C* –؟ YfXوا� NهGا� Y�:أ   
�ز .  P : اجلواب -A�P.  

�!0 أT!= &% /�ب ا��71س p�2 &% ه�ا أن /�ب ا+(�+.  
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
  )) و�(S ا��5dرة &�52 ((

            �?51?��B� ن أن�B�Q[0 �3)م *�1 ا�وا� J0 ا��ه!�o أن U& 	�و&U ذ�� �� . ���2 أ
 03!3W 	�5ر�Y %و�� GKo 	�g+ ن�B�Qا $T��.  

�""�رج *""% ا��7""�دة وه""�ا ا�""�ي ذآ"")' ا�1/�23""0        - ����0ذا؟=  (""&n د� nن ا�52""� ��""

 S!3W.  
�!""0 &""% +""[0 و� o ا;""�)ى �ً��B""��ء  +1""� أن إ""T��ل أ�""G""Ko Z و��""% ا�""52""� +62& $""T�

S!3W.  
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
)) 0V�3� 0]+ %& ًة(!B� 0ً7T @Pإ ((  

	��  . ا�2q�Rء &% ا���FF���EEG�(3: ه�ا ا�2q�RPء +� �

  . �3)م ا�]�ذ أوا�� ا��هJ وا��[0 وا�?[J7 إB� 07T P!)ة &% +[0V�3� 0: يعين

  :تقرير مذهب احلنابلة
  : املضببة بشروطأنه جيوز استعمال اآلنية

  . أن ���ن �B!)ة :الشرط األول

  . أن ���ن &% +[0 :والشرط الثاين 

  . أن ���ن �0V�3 :والشرط الثالث 

6�ل    ��!"0      .  أن ��"�ن T"07  :  ه"�    بشرط رابع و�?�% أن p9ام ا[�"Rز ا�"A� 	"�/?�2"� أ

            	"�� (       ا��� +!�5 +[0 /�)ط أن ���ن *07T .�; �1 أ&� �"� آ��"Z �61"0 أو �?
 '�?& (s6+ J!7]ا�� �?��ز وإA� P 	�g+.  

	:א�����	#�)	'&%	א�+*وط	 	

   ̂ "�
أن ا�7]"�ري أ�")ج *""% أ)C���� *0��J� G��UP0ن  				أن "���ح ا�1�J:ا
Yf* �� Y@� N7Mا�(.  

  وكيف نستنبط هذه الشروط اليت ذكرها احلنابلة من احلديث ؟
��	 +��]� &��ن ا���J ))ضبة (( : قوله : أوالً -� %& .  

�ن �B!)ًا))يسرية((: قوله : ثانياً -�� J!7]ا�� J��D نn e�93ا� %& s72�B�   .  

�x ا�e�93 &% +[0 ))من فضة: ((قوله : ثالثاً - %& .  

� �"G"� (B"�2� G �3"�� إ�"� �"[7!7	 و��"%                  ))حلاجة((:  ���"	    : رابعاً -"� 	"�n (B"ا�� %"& 

 S!3)/ ^!� 9!6�2 أن ه�ا ا�!�$!R.  
�D 9V!)ه�أن ���1= : واملقصود باحلاجة هنا� P أن P S!3W ض(D �5/ .  

�ز         "A!+ S!3"W ض("y� '�[ز ��% إذا ا��A� I+ 02�M1� J!7]ا�]� ا�� 	��2 �� أ�?/ 
 (�o ء /?�9ن��Qا J7]� أن 	أ&�2 �  .و�

��ء إذا آ�ن &[77ً� /�[0 /�)ط أن ��"�ن �"B!)ة             Qا .?��B��ز أن A� 	�+��]0WI أ
0V�3و�.  
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 �� .!� �1� ا��Y@�01  ؟�0 ه� �0o[ ا�5إذًا �� N��f  
-   s/�]ا�?��7در إ�� ا��ه%     – ا� –        ("&n0 +!��1"= ا"V�3و� (!Bن &% +[0 و�� أن ��

 0V�3د ا��V�6�ل �B!)ة و/� 	�n 0!?���/.  
�) +�6ل    ’ /!2?� ذهJ ;!  اIRQم   o s/�T م      (( : إ���أن ا��0f[ ه� ا75�6�0ل و��

 Y@9ة وا��\J0ل 6 ا��  )).ا75�6
  .الفضة لإلناء يف مكان يستعمل فإنه ال جيوز  فإذا كان إضافة -
  . وإذا كان يف مكان ال يستعمل فإنه جيوز -

  .و&6(�د ;!  اIRQم /6��	 ���B?. ���2 *�1 ا��)اد 
�0[ �1� L�h ا2�tم ا�J\�ة وا�Y@9 أو ا75�6�0ل؟fإذًا �0 ه� ا�  

  . ا��RP?�ل 
  :&�qل ��ST ا�?6(�د

 = Y9@  إ:0ء C* 017o؟–وة  ��–�� و !�7575�! أو 6 �   ه! ه� �
- .?��B� – 0613��/ 	1?3�+ ء��Qا �B?� 	1?��B� ��g+ – ا��)وة .  

 .?��B� �5�n 01!1� Z��ز و�� آ�A� P ه�' ا�0613 أو ا��)وة.  
  ))انتهى الدرس الثالث ((
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  الثالثاء  الرابع:الدرس  األول:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
)) ����((  

  

� çÏÖ<xé•çi<ì�^è‡çÏÖ<xé•çi<ì�^è‡çÏÖ<xé•çi<ì�^è‡çÏÖ<xé•çi<ì�^è‡�]<ä·…<äÖ�]<ä·…<äÖ�]<ä·…<äÖ�]<ä·…<äÖVVVV< << << << <
@P0ً7 إT ًة(!B� %& 0]+ 0V�3�  

9�(��6)ر أن اpن  Jوأن ا�01/�23 &�ه G5�� �+ 0�$B&  07]ن ا�n  G57ه�"&  � أ�"[�ً  ه"
Jه�& (!q�� %& .أه G1ا�� ./ JB�5�ر ?A1�.  
 ا�"�هJ  &"%  ;"�ء  +!5"�  ا��"�  واnوا�"�  وا��[0 ا��هJ أوا�� أن ا�?�c# �)ر أن /�9

��"	  وه"�  ا��"�م  ا�G"�3  ه"�ا  &"%  �"�2q�B  &"�  ذآ")  .0&3)&"  �آ51 وا��[0� )) P07  إ"T 
  )).+[B� %& 0!)ة

    ؟ يستثىن الذي هو ما ف-
- �2q�B� وا�9 ;�ء  ��ن  أن *1"�  ا��"[J!7  وه""��  (!B"�  %"&0  +"[0  و"V�3ه"�ا  و� 

  .��2q�B ا��ي ه� +s6 ا���ء

̂ (( ُتْ)َآ"" وَذ �!""�د  أر/�""0  إذًا  &n�""/(( .!�9"""ا�  %""&  e�9""�  ̂ ""��حأن (( 
 أ���" 
C�� 				 ا�1J:ا GUP0* 0نJ� N7Mا� Y@@� �� Yf*.((  
  .ا���(!1!0 اn���م ه�' &2	 ا�01/�23 أ�� وآ!# ا�e�93 و*)+�2

 أضـافو  ولكن الشروط ذه املضبب اإلناء استخدام جواز قرروا احلنابلة أن نفهم أن اآلن باقي
 لغـري  مباشـرا  وتكره((  ’ قوله معىن وهو الفضة فيها اليت اجلهة مباشرة تكره أنه آخر حكماً
    )).حاجة

    ؟ املباشرة تكره ملاذا= 
  . ))حلاجة إال(( :��6�ا+ �1�[0 اPً�?��R ا�?�7;)ة +� nن :����ا -

 ا�"l�B.  �"9+=  ا�"�  ذ�"�  +"$دى  ا��"[D  0"5V  0!")  &"%  ;")ب  إذا /?"�   :للحاجـة  ومثلوا

	""/�7���ز ه""�' وا���3""0 :���ا�"" وا""A!+ 	""� I""/ 0""5""0 &""% �""�)ب أن آ)اهA5""� ا��""� ا�!+ 
 .ا��[0
 ه"�ا  s/�"T  ه"�  و&"�  ؟ إ��ء أي +� ا��[0 ��B]9م &��  :ا��G� Y@�01هN ��*01 ا=ن

  .ا��[0 +!�5 ا��� ا�05A &�7;)ة آ)اه0 و&B$�0 ؟ د�!1	 ه� و&� ا�RP]9ام؟
�� ا�6�ل إ�� 2$�� +ا�?B$�0 ه�' +� ا�01/�23 +6	 ا���5 اpن�qا�. 
  .القلة وال الكثرة ال وعدمه االستعمال هو ايناألو يف الفضة استخدام ضابط أن : الثاين القول

�ن ا�g+ 01/�23ن ���ز �1!01 آ��Z إذا ا��[0 أن :�6A!+ وإذا Z��ز +I آq!)ة آ�A�. 
 أمحـد  اإلمام أن امنه ففهمت وتقريراته وفتاويه أمحد اإلمام كالم قرأت أين يقول اإلسالم شيخ
  .القلة وال الكثرة ال االستعمال : الضابط جيعل

    اإلنفراد جهة على االستعمال باالستعمال يقصدو 

���2 و&�P .?��B� �2 و;�ء ���B?.  ;�ء ��ST ا��ي املثال�  .?��B"�  �"1*  0"5V 

��)ادPا. 
 5V""0 *1""� ا��"")وة �""�B]9م +$�""Z - ا��"")وة وه""� - ا�q& 0""613"". اI""RQم ;""!  �""�ل
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��)ادPل +���)وة ا�  ؟ ملاذا �1!01 آ��Z و�� �)ام ه� اIRQم ;!  �6
    .االنفراد جهة على يستعمل أن ميكن ال ألنه كثرياً كان ولو جائز والتضبيب تستعمل ألا 
Pم ;!  أن إIRQف ا�Tد�!6ً� �!9ًا أ JA� أن 	7�2�  	إ�!"  J"��Y  G"1أن جيوز أنه :وهو ا�� 

 ��"%  آq!)ة +��1% - فيه هي مما أقل تكون أن بشرط كثرت ولو بالفضة املضبب اإلناء نستخدم

  .+!	 ه� &?� أ�. ���ن أن /�)ط
��ء آ�ن إذا أ&�Qا 	!q1K 0]+ �ً7!7]� 	q1K�3س و��ز P ا+�5 A� � .�G� .?��B و�

�2!5�� وا��[0 ا��هJ أوا�� &% �B& �& �2q�B$�0 +6	 &% اpن ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<ØÏjÞ]ØÏjÞ]ØÏjÞ]ØÏjÞ]<<<<’<<<<±c±c±c±c<<<<íÖ`ŠÚíÖ`ŠÚíÖ`ŠÚíÖ`ŠÚ<<<<ï†}_ï†}_ï†}_ï†}_<<<<Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ    
�!0 و��7ح((o ر��ا�� � ))���5V �5. إن: وG5/�!K ذ/�G� .3� G53l و�
 .ا����ب أه. D!) وأوا�� ا����ب أه. أوا�� :ا يقصد الكفار ينأوا

    دين هلم ليس ممن أو املشركني من والكفار الكتاب أهل أواين نستعمل أن لنا جيوز احلنابلة عند

    :وقوية واضحة بنصوص هذا على استدلواو 

3 {  :����� ���	: األول��4َ��� �8�ُ9ُ��ْ ��56#$% �	�َ�  . )�/ا�?�9lة ( }�/�%*ُ >#;: �ْ�*#

�ن إ�?� ا����ب أه. أن ا�?�1�م و&%[7d� G5&��Y �+ G5!� .االستدالل وجه اهذ أوا

 أن و&�1"�م  وأآ! ��Hد�� ود��H� �5دي د�K0 				 ا�1�C أن  :الثاين

  .أوا�!7Y �+ �?5]� وا�!5�د�0 ا�!5�دي
    ؟ الكتاب بأهل تتعلق املذكورة األدلة مجيع بأن: قلت فإن= 

ا���أة   ��cادة  ���  �u�o�Pا  وأ?����0  				 ا�1��C  أن:  فاجلواب -
Yآ�M� وه�ا �+ S!3W وا�?�)آ0 ا�7]�ري ZB!� %& .ا����ب أه. 

�از +�7!%V 9ام[�Rا �� .D!)هG &% وا����ر ا����ب أه. أوا

������������������"! ��"! ��"! ��"! �����א	����א	����א	����א	������Wא	�����������#$ %#$ %#$ %#$ %WWWW 
� *1"�  اln?"0  ا��"=  '+5"�  - ا��9A"9ة  - �G� .?��B ا��� ا�q!�ب  :ا�\�0ب �� ا�ول ا�9

�ز �""P .?��B ا��""� ا��9A""9ة ا���""�ر K!""�ب أن""A� %!?1B""?1� ه� أن�1?��B""� .!�9""/ أن 
    .ا�0XJر ?d1 �� ا�C* N�04 آv:0 وأ?���0 				 ا�1�0�E Cب
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���5 ا��� ا�q!�ب  :ا�\C:0 ا�9�&9[�B� -�2�� �5��B71� '�5+  �ً]قسمني علىأ�: 
�ب  آ���?�&"0  ا��"�رة  ^�?"  P أ�5"�  أي  :فوقانيـة  تكون أن إما -"qوا�  �V5"�'  ا�]"�ر+ 

�ز أ�[ً�A� %!?1B?1� ه� أن�1?��B� نn .Wn5"�رة  ا��)ع +� ا���م اdا� Pو  G"�3� 
 ./�9!. إ0R�A2��/ P اn*!�ن &% *!% *�1
 *2"9  &�")و'  ��"%  Ml�"V  أ�"[�ً  +�5ا ا���رة �R�7� �1ً� �7^ إذا ���2 : عورام ويل ما -

 اIRQم أl?0 &% وD!)هG ا���+��و �2!�0 وأ/� أ�?9 اQ&�م
 ا�]?")  اnوا�"�  ه"�'  +� يشربون الكفار أن علمنا فإذا جناسته يعلم ال فيما كله التفصيل وهذا

�ن أو[7d� (�M2[ن أو ا��[7d� 0�!?ن ا�n ًا(!qآ %&  Sl�"/5"�  &!�"0  ا���"�ب  أه".  ذ�n 
S/�� �1* (!D 06�(d0 ا�!&IRQا. 
    .غسلها بعد إال األواين هذه نستعمل أن الن جيوز ال فإنه ذلك علمنا فإذا

 6(( : فقـال  الكفـار  أواين عن سئل  ‘  النيب أن اجلواز تقرير مع يتعارض أنه : قيل فإن= 
75�@�ه0P 6وا 6 أن إ�ZP 0ه��a 0ه�@a0* 0 وآ@�اH�*.(( 

    :وجهني من  احلديث هذا عن فاجلواب= 
-	""V�% ا�?""�)آ!% *)+""�ا /?�7;"")ة    أن ه""�ا ا�e�9""3 �6""(9 /""	 أ�""�س &""     :اnول ا�

0R�A2ا�  
-	""V��� ا��""qه""�ا أن  :ا� e�9""35!""0 ا��)اه""0 *1""� �3?"". ا��M2وا��3&"". ا�� 	1""� �""* 

�از *�1 �9ل ا��� ا��)ع +� ا��q!)ة ا�2(�ص ا��5�M2!0 ا��)اه0V  9ام[�"Rا  �"� أوا
 .ا����ر وأوا�� K!�ب ��G آ?. و/�5ا ا����ر

� ØÏjßÞæØÏjßÞæØÏjßÞæØÏjßÞæ<<<<±c±c±c±c<<<<íÖ`Š¹]íÖ`Š¹]íÖ`Š¹]íÖ`Š¹]<<<<ï†}ù]ï†}ù]ï†}ù]ï†}ù]<<<<< << << << <

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
  /9/�غ: &!�P (5d� 91V 0و

 كثـرة  مـن  أمهيتها تأخذ واملسألة األمهية يف تتفاوت الفقه فمسائل األمهية يف غاية املسألة هذه
    .إليها احلاجة
 يف ووضـوح  بـصرية  على يكون أن العلم طالب وحيتاج جداً مهمة مسألة اجللود دباغ فمسألة
    .احلنابلة مذهب أوالً نقرر سبق كما أحكامها

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’ VVVV    
))P5) وd� 91V 0�!& :و��7ح  /9/�غ 	��?��Rان &% ��/^ +�: ا�9/� /�9 ا�  ))ا�3!�ة +� �Yه) �!

    òÜibä§a@ü@æëŠí 91 أي أنV  ("5d�  0"D�/9��/ + د�"1A  0  آ51"�  ا�?!�"�تB"A� Pو  %"�?� 

  ./��5d� 0D�/9) أن
@aˆçë@ÞìÔÛa@òÜibäzÜÛ@åß@pa…ŠÐ½aN@ @

 هلـا  الغالـب  ففي احلنابلة مفردات من مسألة أي أن: ((  هي احلنابلة مفردات يف قاعدة وعندنا
   )).نص فيه بشي إال ينفرد ال أمحد اإلمام ألن نص

�9�ا�Rا x2/ ا���� 	� آ�"�ب  أ���"�  �"�ل  *�"!G  ا/"%  روا' - ا�(S!3 ا�e�93 +� روي أ
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 و6 �(ه����0ب ا��������7X51P ������ Y����5ا 6 أن(( /""""�5) �?""""�ت أن �7"""". 	
N>�.((     e�93وه�ا ا�   ��T	 3م /. &�!% ا/% ا�9��2 ا��7رع �+�ا��&Qآ�ن أ�?9 ا 

��  .dT)ا/	 P �)آ	 GK ا�e�93 /�5ا �$
�د آ"". أن �"")ون +��1/�23""0""1Aإذا ا� G""� 5""� ;"")*!0 ذآ""�ة �""�آ��g+ 0B""A� Pأن �?�""% و 
(5d�. 

�9�ا�Rوا e�93/ %/ا G!�* =/�Bا� ��x وه. 
�ن ��G52: احلنابلة فقه نستكمل��6� U& ن�1�د آA0 ا�BA��0BA �67و�  Pإ 	� أن �7"�ح  أ

.?��B� s6+.  
 �2�� P�7ع أن ��7ح و� 	�n P ز�A� أن U!7� .ا��BA2ت +� و���)ي 

  :;)وط /��B� 0KIq?. أن +!�7ح
Pً9/� أن  :أو�. 
�ً!��K:  أن P .?��B� Pإ �+ ^/��. 
�ًq��K:  ص ه�ا أن��1�د A/ ت�� .ا�3!�ة +� �Yه)ة ���ن ا��� ا�3!�ا

�"e�9"�  0  �"9/�  أن /P 9 أ�	 6�0[! وا��9!.� ا:5�7X5�  ه�2 (( :�"�ل  	 ا�72"�  أن &!?
0H�0�6ل - &!�0 �6(9 - ))�(ه+:Iه G������ز إذًا +��6�ا:اA� أن U��2�. 

 ا�D�/9"0  ذآ")ت  ا�)وا��ت +v�7  ))�� وا:57X5� د�54��K ه2 (( :روا�0 و+�

0 و��% ��آ)ه� �G و/�[�5�� 0D�/90 ا��/�K. 
 ��*"9ة  وه"�'  يابسني بني تنتقل ال النجاسة أن ��/^ +� ���B?. أن �JA أ�	 *�1 وا��9!.

 .ا�B/�� P .6�2� �?52!/ 0R�A2!% +$ي
̂  ء;"�  وg+  Z�"Tذا "A�̂  وا��".  Y"�ه)  و*"�ء  +"�   /�"�  	"�g+ P  ."6�2�  0"R�A2إ�"�  ا� 

��ءQوا���^ ا S!3W. 
    مائعات؟ يف ال ساتياب يف اإلناء استعمال يكون أن احلنابلة يشترط ملاذا لك قيل إذا إذاً= 

 .%��/P .6�2� %!/ !B ا�n 0R�A2ن :فتقول -

    ؟ احلياة يف الطاهر احليوان هو ما . ا���0ة *C `0ه� ن ��ا ��
  :نوعني على احلياة يف الطاهر احليوان قالوا
 .اpد&�  :األول النوع

 .+$�. ا�5)ة /GA3 آ�ن &�  :والثاين

��^ P &�  :والثالث 	� 01l�R. 

 P9 و""�(��ف ""���د ا�?n #""�cن ا�d""�ه) ا�3!""�ان ه""� &""� ��93""9 +""� ه2""� ا��!""R 
�"(�ً  ا�?""B$�0 ه""�' و�"�آ)  ���""2� أن اpن ا�?6""(�د ��""% ا�""[�/s ه"�ا  +""� ا�1/�23""0 و
G5�� �& � ؟ ا�01/�23 &�هJ ه
 يـستعمل  أن جيوز وأنه دبغ ومهما نوعه كان مهما يطهر ال امليتة جلد أن يرون احلنابلة اآلن إذاً
    .احلنابلة مذهب خالصة هذا الدبغ بعد هراتالطا يف

ÞìÔÛa@ïãbrÛaZ@ 	��*	 آ�ن &5Y �?5) +96 د/� 91V أي أ� ا�3!"�ة  +"�  Y"�ه)  �!"�ان  &% 

  ./�dه) �!^ أو
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 *�7س ا/% /e�93 واستدلوا )) 0�9� د�w إ�0Hب أ�* �H` ((.  
�x وه� ا�(S!3 +� ا�e�93 وه�ا  �+ 0�$B?ا�. 

��!�ر وه�اPول اnا  !�� QماIR - نn 	�  �"+  0�$B"?ر�%  ا��"!��0�$  �"(��/0  اB"?ا� 
 .+!�5 ا�Kpر وا��Iف

@ÞìÔÛasÛbrÛaZ@ 	�   .ا�G31 &$آ�ل 91V إP (5d� P أ

̂  اpن +1A"9ه�  &!�"W  0"�رت  ��2"�  أ��Z"��&  #"��  �"5  ;"�ة  أن +)T"�2  إذا ��2"�   "A� 
        ؟ بالدباغة يطهر هل ا�e��q ا�6�ل +��1

��G :اجلواب  (5d�. 

    ؟ بالدباغة جلده يطهر فهل أنفه حتف ارمح مات وإذا
�	 . P .(5d�P :اجلواب n (!D ل� ا�G31 &$آ

 ذآ0HP0 د�0Ha0(( :  ��ل 	 ا��72 أن ا�?e�9� 0?1R %/ =73 :الثالث القول دليل
.((  
 +"�  إP  (Kc"� P وا�"�آ�ة  ا�"�آ�ة  +!	 �Kc� �?!+ (Kc) إ�?� ا�0D�/9 أن *�1 ا�e�93 +9ل 

  .ا�G31 &$آ�ل
    ؟ اللحم مأكول يف إال تؤثر ال الذكاة أن مجلة ىنمع ما

 �"2��  ���ً  أن �"�B"� ا�613""�م �U"d  /"$ن  ا�"�)*!0  ا�6�ا*""9 و+"=  *1"�  وذ/3"	  آ71""ً� أ�"�  إ
%!Vد�    ؟ األكل جائز يصبح هلف وا�
 .أ!+ IًW	 �P (Kc ا��آ�ة nن . P :اجلواب 

��!�ر ه� ا�6�ل وه�اPا ���qم    �"�!   ا�I"RQر' ا�"�� ا��q!?"!%  &3?"9  ]�2;"!  أ�"[�ً  وا
  .ا� ر�?	

lŠÓþaë@�aë@áÜÇc@¿@êˆç@òÛd�½a@aˆç@ÞìÔÛa@sÛbrÛa@N 
    :الترجيح هذا سبب
�ل""6��� ا�6""�ل أن �""qى ا���ل &"")SV ه2""�ك و��""% أ�""""61� e""��qا� �  	 ا�72""� أن وه""
))�H: �� 0ع ^@�د�  . ))ا�
1�د V�7ع  وB"ا� P  9م  ��"�د[�B"� P0  إ"D�/9&  U"&5"�  ذ�"�  و� أن *1"�  9ل�"  &?"�  *52"�  

0D�/9ا� P (Kc� �5!+. 
 الراجح أن اآلن وعرفت واألدلة األقوال رؤوس هذه لكن الشرح هذا من أكثر حتتمل واملسألة

  .الثالث القول هو
    ؟ شيء القول هذا على ينبين هل= 
 .ا�?�m& .l�Bت *1!	 ��272 :اجلواب -

 =Iًq""?+ - �""�� 9رب""�� J""��Y G""17!""= *1""� ا��dا�� - s2�""ا� ��د &""% *0ا�?""(2""1V 
1�د &% و ا�2?�رV �*�+n؟ حكمها ما ا    

    .جتوز ال -
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 ؟  &� ��?	-ا��2س /�v /	 ��3�� ا��ي- ا�J1�q ذ�.= 
    .جيوز ال -

�ر ه�' ا�01/�23 *92 ��%&nا P ز�A� �7ع أن� Pز  ه".  ��"%  �"��)ى  و�"A� أن  U"��2� 
�5/ 9�/ 0D�/9؟ ا� 
�ز -A�. 

  .اQ;��ل &3. ه� وه�ا و���)ى ��7ع 0واM�n& وا��s2 اn���0 أن اQ;��ل ��%
�ز P ا�e��q ا�6�ل +��1A� P �7ع أن� Pى أن و(���. 
 الـشكل  أمـا  احلقيقي اجللد من كان ما ويشترى يباع أن جيوز ال الذي أن إىل تنتبه أن وجيب
    .به بأس ال فهذا والرسم
 ا��"�  1"�د ا�A أ;"5)  وه"�'  - �}+"�*�  أو �"9ب  أو وذ91V �6!6� (?2� Jl &% آ�ن +gن

 U2)"� �""52& s2�""0 ا�""���nوا - 	""�g+ P ز�""A� P 7""�ع أن� Pل *1""� �""�)ى أن و� ا�6""
e��qل و*�1 ا���� ا�6�q91 أي ا�V �/5) +96 دY. 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<ØÏjÞ]ØÏjÞ]ØÏjÞ]ØÏjÞ]<<<<’<<<<íÖ`Š¹íÖ`Š¹íÖ`Š¹íÖ`Š¹<<<<ï†}_ï†}_ï†}_ï†}_<<<<Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊVVVV    
�0BA: أMVا�5l وآ. و��527 (!D (�; '�3� آ?!��	 +5�: �� &% ُأ/!% و&� ، و

�"") +""� ’ ا�?�c""# أراد ا�63!6""0 +""�o اء أ��""�م �7""!% أن ا�7""�بM""Vا�?!�""0 أ 	9ء ��2""""/ 

91A��/ 	�!?هn ة� ا�e�9"3  إ�"�  ا��6. ا�91A *�1 ا��Iم &% ا���5 +1?� +!	 ا�]Iف و�6
    Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’ VVVV ا�?!�0 أMVاء /��� *%

�0BA: أMVا�5l وآ. و��527  
�0BA ا�?!�0 أMVاء وآ. ا�?!�0 و�%7 ���2. 
�0BA اؤه�وأMV ا�?!�0 �7% أن �)ون ا�01/�23 إذًا .  

E   4َـ�C  �ٍ#C��َـA �  B�@+�ـ�ً  ?ِ�َ,+ 9ُ�/>#,� ��� �#, 2َ9ِ�  <% =ُ;{ :���	 �����  : ا��9!. ـ ��ْF�6 %>ِ? Gَ9  �G*ُـ��6  ًHَـ�/��� 
/�َ9 ً���I ً�<�ُJ/K+� /�َ9 ��/Aَ� @ٍ6ِLM#(  E%NِOَ� PQ/2ِ
���م(   }nا/���.( 

+ '�50�pا Z)�5� �5+! &� /�. ا�?!�0 أن *�1 + ^Vر. 
 .�07B2��/ 01/�231 ه�ا �0BA أMVاU!?A/ �5l ا�?!�0 أن æc@òÜibä§a@æë‰ŠÔí *)+�2 إذًا

 .ا�G31 &$آ�ل &% ا�91A إP ا�)اSV ا�6�ل *�1 أ&�
ÞìÔÛa@ïãbrÛaZ@ 03 �7% أن�� .�Yه)ة ا�?!�0 وأ

  .*G52 ا� ر�T ا�(�Y .?�/ 0/�3ه)ة أ��5 *�1 ا�6�ل ه�ا أ�3Wب وا9�Rل
�	  /�"v  وآ"�ن  ا��")اق  +�3"�ا  �?"�  è ا�"(g+  0/�3ن:  ����ا ��"R  %"&  س�"A?ا  ا�� أآ1"

%7Aع ا���م  وا�A"7%  ا���"Z  ذ�� +� ا��)اق +� ا�?(2"1�&  	"���3"0  إP  9"6�2� P أn�/ 
03��nوا P ��c� Pا�?!�"0  &% إ  G"5�n  G"ه P  ن�3/�"�  �"?��"�و��5  إ$�  �"0  &52"�!&  U"&و 

  .ا�(0/�3 &2	 أآ. &!�0 أ��03 &% ا��96 ا�7A% آ�ن
��03 ا�71% أن وه� اIRQم ;!  ا��!�ر وه�ا nه)ة  ا�?!�"0  &% وا�"Y  ZB"!0  و�B"A2/ 

aˆçë@ÞìÔÛa@ìç@laì–ÛaN 
 فيعارضها معارض هلا وليس الصحابة عن صحيحة آثار فيها مسألة إىل يأيت أن لإلنسان يكون فما

    .معها وخيتلف
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 امليتـة  وأنفحـة  لنب أن يرون اهللا كتاب يف الناس وأفقه الناس وأعلم أورع وهم الصحابة أن مبا
    .بقوهلم نقول فإنا طاهر

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV    
�BA: أMVا�5l وآ. و��527 0. 
�����2 إذًا #�c?03 ا�71% +� ا���nاء &% ;�ء /�6 +5. واMV؟ ا�?!�0 أ   
G�� .وD!)ه� وا�G31 وا�?�9ة ا��97 ا�9ا�1!0 آ�MVnاء آq!)ة أMVاء /��� 
 .وا�6)ن ا��
G  :املؤلف فيها يناقش اليت األجزاء من

ÑÛû½bÏ@ôŠí �5��م و�9�Bل �0BA أ?�/ 0�pا. 

ÞìÔÛaë@ïãbrÛa �+ '0 ه��$B?أن ا� G
 .�Yه)ان وا�6)ن ا��

 :"�ي �� ا�5�ل ا�Gي ود��@� ’ اIRQم ;!  ا��!�ر وه�ا 

�د ا�R�A2""0 &2""�ط أن: ’ ����9ل ""V� أن /""�9!. ا�R�A2""0 وV""9ت ا�""9م وg""+ 9""Vذا ا�""9م /

��^ G .�V �& Pا��3! ا���رع 	� 01l�R  (ه�"Y  �"?آ  �"+  e�9"�  ا�"�/�ب  	"�g+  ("&أن أ 
^?y� وإذا ^?D �+ ت ا��3ر ا�?�ء�?!B+. أن *1"�  د�!. +�5ا  �"& P  ̂ "��  	"�  01l�"R 
̂  &"�  آ".  آ"���  :��ل �Yه) �"�  Y"�ه)  +5"�  دم +!"	  �"!n  �"2+(* ا�"��رع  أن  �"?� ر�"J  إ

0R�A2د *�1 ا��Vا�9م و.G
  . دم +!5?� �!^ وا�6)ن وا��
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   : وه� &B$�0 إ�� ���3ج ��% S!3W اIRQم ;!  ذآ)' و&�
    ؟ دم فيه ليس العظم أن يثبت احلديث الطب فعالً هل

")ت  إذا� &3"". ه""�ا ؟اWn".  &""% +!""	 دم P ا��
"G  ه"". ��"%  �""�/^ +5""� ا��
"G  إ�""� 

�د  �!e &% �)دد"Vا�"9م  و  	و*9&"  	"�n  %"&  م� /$MVاl"	  ا�y�  9B"A"�ي  ا�"�ي  أن ا�?�1"
2
")  أن إ�"�  +!�3"�ج  �2?"� ا J7R وه� ا�9م� ;"!   رأى آ?"�  أو  ؟ دم +!5"�  ا��
"�م  ه".  

  .دم +!�5 �!^ أ�	 اIRQم
  .ا��5dرة +!Wn�+ �5. دم +!�5 �!^ اIRQم ;!  ��ل آ?� آ�ن إذا ��ل آ. *�1

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
(!D (�; '�3� و

   D!)هG و*�Y †äÇ@òÜibä§a 92ه) ا���)

    ؟ امليتة شعر طهارة على الدليل هو فما -
  -بعضكم على يصعب ال حىت الدليل إىل انتبهو      
�ن��6�  :	��ز أA� أن MA��	 MVز��' وإذا ا�3!�ان &% ا��3 ;�) g+ �67� ه)ًا�Y.   

 ;"�)  MVز�"�  إذا أ�"�  ا��6*"9ة  +?�6"[�  كميتته فهو حي من أبني ما أن: تقول القاعدة أن مع

�ن ا���) ه�ا +gن ا��3�� ^A��0BA ا�3!�ان &!�n 0ن .  
�ذ ا���) آ�ن +gذا� آ?"� - :ا��6*"9ة  أن &"Y  U"�ه)اً  �67"�  ا�3!"�ة  أ2K"�ء  ا�57!?"0  &"%  ا�?$

���ن أن -ذآ)�� �ًBA�  .ا�?!�0 ;�) +���� 
  .Gا��1 أه. /!% *1!	 &��= أ&) وه�ا
 	"��̂  ا��"�  �31!�ا�"�ت  /��07B"2  وا�"(�ف  وا�
�")  آ"��6)ن  أي ))وحنوه:(( و� !"�  �"5!+ 

(�;. 
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
  	 آ?!�� +5�: �� &% ُأ/!% و&�
�"x  ه"�  ا��6*"9ة  ه�'  e�9"�  وه"�ا  e�9"3�2د'  +"�  آ"�ن  وإن ا�"R6"�ل  إ& P2"�'  أن إ�& 
=��& 	!1*.   

        )) .لالستدالل يصلح فإنه معناه على املتفق احلديث أن تقول: ((والقاعدة

    ؟ اليد هذه حكم فما حية وهي شاة يد أخذنا إذا : فمثالً
�0BA أ��5 :اجلواب.  

    ؟ احلكم فما حي وهو انإنس يد أخذنا وإذا
6�ل  :اجلواب� 	��	 �Yه) أn ت إذا�& � .�Yه) +5

��$� Pً�q& STأو.  
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    احلكم؟ فما حية وهي مسكة من قطعة أخذنا إذا

 وملاذا؟ . �Yه)ة أ��5  :اجلواب

 .�Yه)ة ا�n 0�!& �?Bن
        كميتته فهو حي من أبني ما إذاً

�ان &% �0�d أ��ت إذا= !� �� G�3+ '0 ه��d6ا� G�3ان ه�ا &!�0 آ�   : ا�3!
  .فطاهر طاهراً كان إن �
     .فنجس جنساً كان وإن �

�� إذا ���  .+�dه) ا�A)اد &% MVء أ
�� وإذا ���  .+A2^ ا��)س &% MVء أ
        :مها أمرين القاعدة هذه من احلنابلة استثىن وقد : مسألة -

  אط�
د��:�א�ول=�

    ؟ بالطريدة املقصود ما    

†–Ôí@ñ†íŠĐÛbi@õaŒuþa@�Ûa@ÉĐÔm@åß@æaìî§a@¿@†î–Ûa@õbäqc@ñ…‰bĐ½aN@ @
�ً� أن �� :مثاله �B�+��Ud6 ا�Myال وT)ب MDا�Y Pًرد إ 	0 &2�d�  9"!ع  آ�d�"Rأن وا 

    ؟ القطعة هذه حكم ما ذ�� /�A� 9)ي
 .�Yه)ة  :اجلواب

    ؟ احلكم هذا على الدليل ما    
�ا_  ا�(0/�3 أن  :قالوا� ��3"�ج  ا�M"yو  2"�ء أK ا�g"+  �!"Aن  &�yز�G5 +� ه�ا ���1�ن آ�

  &�2�9	 +� آ�ن إذا &2	 أآq) ا�(!9 إ��
 .اP9�RPل و��G.  ا�01/�23 *92 آq!) وه�ا ا�(�K�/ 0/�3ر اP9�Rل ه�ا +gذًا
�=������.و������א����:�א�����א �

  .&�B &% +!�5 و&� ا��$رة ���2 

    ؟ الفأرة ماهي
�ع  &"%  ا�"�آ)  ا�M"yال  &% �])ج ءو*� :هC ا�sXرة"� �?"9ة  �A")ي  أن /�"9  ا�PM"yن  &"%  &�"!%  
01��Y.  
�"�Bن  وg+  9"Vذا �s6B +�)ة و/��B& 9 و+!�5 &2	 &��9!0 ا��$رة ه�' �)V ZV)ى +gذاQا 
0 ���ن أن +�Wn. ا��$رة ه�'BA�  .ة&�2q�B ه�' ��% �0BA ا�Myال &!�n 0ن 

   وملاذا استثنيت ؟
�0B"A  آ��"Z  و�"�  ا�?"�B  &% ا�RP��دة *�1 ا�?��اW. ا�?n .?* %!?1Bن :اجلواب    

G� ا����2� 	2&. 
  .ا�3!�ة أ�2Kء Zd6R و�� �Yه)ان و+$ر�	 +��?�B و*1!	
    .االستنجاء باب إىل وننتقل اآلنية باب انتهى وذا

  �0ب ا0Z15�tء
  ))تابع الدرس الرابع(( 
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 	��  ))./�ب ا�A2�RPء((: �
  . أ���م ا�A2�RPء وoدا/	 /!�ن /�ب �6(9 &2	 :أي 

  . &% ا�Ud6 :ذ يف اللغةمأخو  :االستنجاء

3�' : االصطالحيفوهو �  . إزا�0 ا�]�رج &% ا�7B!1!% /��?�ء أو ا�A3) و

 أن +� آ. &�A2�RP�+ Ud� �?52ء �Kp U"d"�ر           :والرابط بني معىن اللغوي و املعىن الشرعي        

0R�A2ا�.  
  .إذًا اpن *)+�2 &��2 ا�A2�RPء +� �0y ا��)ب و+� اIdWح ا���56ء

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<<V<V<V<V< << << << <
�B�J3 :  

 %Bو� J3�B� G5��  . آq!) &% أه. ا��G1 ��)ق /!% �
��J3�B�  G5 و: ���G5وا��)ق /!%� : %B�:  

  . ‘أنه ال يقال للشيء يسن إال إذا أخذ من نص صحيح صريح عن النيب   �
  .ويقال للشيء يستحب إذا أخذ من القواعد العامة �

%�(&nا %!/ s1[ز ا��A� Pا و���� .  

4@���H;�3א=L���BW(^_�3א�;H���@4L���BW(^_�3א�;H���@4L���BW(^_�3א�;H���@4L���BW(^_؟��`P2.(�R)و�א����.(�R)؟��`P2.(�R)و�א����.(�R)؟��`P2.(�R)و�א����.(�R)؟��`P2.(�R)و�א����.(�R)�� �� �� �� �
-  J3�B� ا��ي .  

����ذא�؟���ذא�؟���ذא�؟���ذא�؟= �� �� �� �
 -  S�(W x�  .P*�?�د' *�1 

�� ا�73�RPب &% ا�6�ا*"9 ا���&"0 أو &"% &�5"�م ا�2"(�ص و�"!^ &"%                 $�إذاًَ &% أ�% 
 S�()ا� x2ا�.  

��אل�א���3��P؟����=�����)a�(�$#�3؟و��Pאل�א���������)a�(�$#�3؟و��Pאل�א���������)a�(�$#�3؟و��Pאل�א���������)a�(�$#و� �� �� �� �

�اب  -Aا�  : 	��� &% أ+��ل ا�(0/�3 &?� ��6لأc�	2* � ل�A& P 	�1)أي +!"	 +!6"�ل    أ

 %B�.  
  :/�9 أن *)+�2 ا��)ق /!% ���J3�B� �2 و���B� �2% ا�cBال 

�_^)X���BW.`��ن�)��ل�א�����).P2`��و�)��ل�).��؟_^)X���BW.`��ن�)��ل�א�����).P2`��و�)��ل�).��؟_^)X���BW.`��ن�)��ل�א�����).P2`��و�)��ل�).��؟_^)X���BW.`��ن�)��ل�א�����).P2`��و�)��ل�).��؟ = �� �� �� �
  .  �B% :أن �6�ل -

���ذא�؟��ذא�؟��ذא�؟��ذא�؟����= �� �� �� �

-  S�(W S!3W x�  .nن +!	 

  .ولكن فيما أرى أن هذا ليس بصحيح بل األحسن يف هذا السياق أن يؤتى بلفظة يستحب

���ذא�؟��ذא�؟��ذא�؟��ذא�؟ =  �� �� �� �
�ص       -)""��*""0 &""% اnداب واn��""�م /�""[1* 9""?��� �5""� ?A& (آ�!""R  !�""ن ا�n

  .و/�[�5 ���?9 *�1 ��ا*9 *�&0 
J3�B""!/ (!7����""+ .]""+أ   S1d)""& %""& U""Rأو J3�B""� S1d)""& نn U""!?Aا� .?�""!� 

%B�.  
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 	��6/ #�c?96�2 ا�� P 	�  .�J3�B:  +���ي �
5) �� وا� أ*G1 أ
g+ .5R ه�ا �+ (&nوا P ت��IdW�5 ا�  .��)�J *1!�5 أ���م  

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
�ل ا�]Iء ��ل�   ))ِ/GِBْ ا�ِ@1	J3�B� )) : *92 د

��Bن إذا  �� J3�B�             �"1* e�9"3�  ا� GB/ ل�
أراد أن �9�. ا�]Iء أن �6 :  �5��
                 ���رات اt:�_ ��� ا���Z إذا د,@��ا ا�2�Uء أن �����9ا ��

 
  .ا
#!�T e�93ل أن ه�ا ا���;Qا %��.  

=�����bل�א���&$��."�א���@4L�$ �'א���#��B_��ًG >cن��
4@���ل�א���&$��."�אd_�bذא�L�$ �'א���#��B_��ًG >cن��
4@���ل�א���&$��."�אd_�bذא�L�$ �'א���#��B_��ًG >cن��
4@���ل�א���&$��."�אd_�bذא�L�$ �'א���#��B_��ًG >cن��
�؟؟؟؟_dذא� �� �� �� �
 -                         U"& ه"�ا ا�7"�ب ."q& �"+ �"5/ �B"?�1� S1)"� �"ر *"% ا�"(0/�3 وه�Ko 	!1* .!�9ا� 

  .�n �1* e�9ن �T�	 �!^ ;9�9ًا 
�V"9 د�!".                   � P 	"�n J3�B"� P ل�"6� G"1أه". ا�� v"�/ وإن آ�ن J3�B� S!3)+ إذًا

�د ه�ا ا�e�93 ا�[�     Vو U& %��         	"��"�Bن أن �6"�ل أQا U!d�B"!+ 0/�3)"ر ا��Koو #!
 J3�B�.  

  ÙçÏè<á_<ÙçÏè<á_<ÙçÏè<á_<ÙçÏè<á_VVVV>و�J3�B أ�[ً� 
)) eِlِ�7َ[َ�َْوا eِ7ُ[ُ�ُْذ ِ/َ� ِ&َ% ا�  )) ا�G5ُ@1@ ِإ��� َأُ*

 /""	 ا�?""G1B *2""9  ��?"".ه""�ا ا�S!3""W e�9""� e�9""3 روا' ا�7]""�ري و�""��� �y72""� أن   
�ل ا�]Iء�  .إراد�	 د

��Wא*�(��Wو%'	&� �
T�Uا��)  :ا� %!�B���/ . 	1أه el�7[:  وا� 	ذ &% ا��) وأه1���R�+.  

                �"1* e"l�7[ن ا���e!7 ���2 ذآ)ان ا�"�!�Y!% و��" U?V �وروي /��G] ا�ُe7ُ[ وه
 %!Y�!ث ا����  .ه�' ا�)وا�0 إ

@áÇc@bèãþ@µëþa@òíaëŠÛa@lŠÓþaëN@ @
� <ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î’ VVVV< << << << <

  .Dُْ�َ)اَ�َ� : ((  و*92 ا�])وج &2	
  :�Xa �1ا:r و��9ل �1� ,�و^� �

��Bن أن �6�ل D�)ا�� إذا �)ج &"% ا�]"Iء وه"�ا ا�S!3"W e�9"3 و�"�ا              �� J3�B!+
  . /	 ا�?�y72�.?�� G1B أن 

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
  )) ا3َ�ْْ?9ُ �1@ِ	 ا�@ِ�ي َأْذَهJَ َ*�2ِ اnََذى َوَ*�َ+�ِ�� :و�6�ل

ه�ا ا��آ) ورد &% �T e�9"�!# وه"� &")وي *"% ا2K"!% &"% ا�"(0/�3 أ�"^ وأ/"�            
  .ذر 
� #!�T ^�  .ا��3+� ا�9��2 أ/� ���G 	  و&?% أ;�ر إ�� �T�e�9�. أ
�+ً� *�1 أ/� ذرو ���& S)� 	�  .�e�9 أ/� ذر أ�[ً� &�1�ل إP أ

  .ولكن مع ذلك األظهر واهللا أعلم أنه اليسن أن يقال هذا الذكر

 ZZZZ  ذا ؟�?�  
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� J� J� J� J    �/ف *�1 أ���& 	�n ذر ���"                    ذر �	  وه� &?� �6"�ل &"% �7". ا�")أي +6"9 ��"�ن أ/"

�P S�(W S!3W x �?�"% أن ���7") ه"�ا          ��92* %�� G� ذاg+ 0!�!����56ً� واnذآ�ر �
 02R ا���ء.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
�ًVو(��Pً و�?�2 �  .*�^ &9AB و��. : و�G�96 ر1V	 ا�!B)ى د

el�7[1� ى(B!�7ت وا�!d1� �2?!96م ا�� 	�  .��*9ة ا��)ع أ
  : و�?�% أن �6�ل /��7رة أدق

  .ره واليمىن ملا عدى ذلك فيكون أوسع ك ي ملاى يقدم اليسر
�ص �9ل *1!	 )�  .ه�ا اWn. ا��)*� �	 *9ة 

 أمر املسلم إذا أراد أن ينتعل أن يبدأ باليمىن وإذا خلـع أن يبـدأ                 ‘منها أن النيب       �
  .باليسرى 

  .ومنها األكل باليمىن  �
  .ومنها النهي عن االستجمار باليمىن  �

.Wأ ��ص آq!) ة وه)� 	� .Wn+�5ا ا 	1# +!�[� G� Z/�K .  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

   وا*�?�د' *�1 ر1V	 ا�!B)ى 
�Z�Z�Z�Z�Dًو��Dًو��Dًو��Dًو��W�W�W�W؟T������<+@�א�B2LDد�4L@�/��%4א� .�T؟����<+@�א�B2LDد�4L@�/��%4א� .�T؟����<+@�א�B2LDد�4L@�/��%4א� .�T؟����<+@�א�B2LDد�4L@�/��%4א� . �� �� �� �
��Bن إذا æìÛìÔí@òÜibä§a@æc    ^1V@@ :ا��Zاب   -Qأن          ا 	"� %B"� 	"�g+ 0"V�39 �[�ء ا��(� 

+!)ون أن ه�ا Iً!1� .!?� �2�� . 02R *�1 ر1V	 ا�!B)ى      .  *�1 ر1V	 ا�!B)ى     ����
- J3�B& -.   

�9�ا /R e�9""3"")ا�0 /""% &��""� أن ا�72""�      �""Rن أ&"") أ ‘وا �""��� *1""� ا�!""B)ى وأن  

  .ه�ا ا��9!. . �J)2 ا�!?�2 
�)وج اnذى : و�G5 أ�[ً� ��1!.  .5B� أن ه�ا �  .وه
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  .ويف احلقيقة هذا القول للحنابلة ضعيف جداً وال أظنه يصح عن اإلمام أمحد 
  .nن +!	 ��1# ;9�9   :أوالً 

  . أن ا��T e�93!# : ثانياً 

ــاً  �A""9 أن ا�""��رع ا*�2""� �?�&""ً� /""�داب ا�A2�""RPء آ?""� R""!$�!�2 +7""!% أدق    : ثالث �""� أ

P 	�  .�J3�B و�y72� P  ا����W!. و�G ��آ) ه�ا اnدب &?� �9ل *�1 أ
��Bن Q�2ء و&�06 *�1 ا* 	!+ GK.  

Ja†u@ÑîÈ™@éi@ÞìÔÛa@l…þa@aˆç@æc@ò•ý¨bÏN@ @
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  . وُ/9ُ�ْ' +� +[�ء 
  .&��2 ه�ا ا��Iم أ�	 �G1B?1� J3�B إذا أراد أن ��V�� �]6	 +� +[�ء أن �9�7 

 +"� R"�) وأن �7!2"�      ‘ أن ا�?y!)ة /% ;�07 أ�7) أ�	 آ�ن ه� وا�72"�       :الدليل على هذا  

�ارى *2"�                   �?� ‘"� �"�� =1d� ��2"� ا�1d"=     -أراد أن ��V�� �]6"	 �"�ل ا�?y!")ة +"�

�ن و/�9' +� +[�ء �?�� إ�� أن��  . أS7W ا�?y!)ة P �)ا' &% ;9ة ا�9�7 و���� �6
  :هناك تعليالت كثرية الستحباب البعد 

�  0H1�: 0V�3ن *92 إرادة �[�ء ا��B��� (�Bل ا��)� .  
�  0H1ت و��  .ا�9�7 *% ا�(
� 0H1و� 	ار' /�A/ %ذى ا��2س ا���$�� P أن .  

 9lا�  .أ�)ى و*9ة +
  .Kn) و&% �!e ا�2
) +�5ا e!� %& 0�/�K 02R ا

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
  . وا���Rر' 

�""�Bن إذا أراد أن ��V�� �]""6""	 أن �""e�9""� (��B أ/""�    �� J3�B""� 	""�ا�""�9!. *1""� أ
 (��B!1+ sl�yه)�)ة &% أ�� ا�.  

 آ"�ن إذا أراد   ‘وه�2ك أ��د�e أ�)ى أe�9"� %"& SW أ/"� ه)�")ة وه"� أن ا�72"�               

 .[� J�* ًة أو(A; ه9+ً� أو �[ا� 	�V�� �]6� أن.  
 	�1� (��B� J)�2& إ�� ;�ء Jه�� 	�  .���2 أ

ا���RPر &% �!e ا�97ن أ&� ا���رة +!JA أن �J3�B"� I"+ (�B     واملراد من االستتار هنا     

�ً/�Vو JA� ./.  
��Bن إذا أراد أن ��V�� �]6	 أن ���ن +"� &�"�ن P �")ى ا�7"9ن         �� J3�B� ي���+ 

�  .�G �9�7  آ1	 ��� �
 (!q�52 آ* .�y� 02R 'وه� 	�  .&% ا��2س أن ��V�� �]6	 P e!3/ �)ى /9
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
�ًا ��ً� ر��& 	��  . وار�!�د' �7

0�$ /6�ل ا��72  B?�73ب ه�' ا��Rا *�1 ا��9�Rا‘  	��7� 9�(!1+ Gإذا /�ل أ�9آ .  

�ًا ؟= ��ً� ر��& 	��  &� &��2 ار�!�د' �7
� إذا s6""R  ه""� أن �""�هJ إ�""� &�""�ن &""% اnرض �""!% و�""!^ /6""�س ��""  :ا����Zاب  -

�ن �	 ر;�ش �� P ل�  .ا�7
  .+?% ا�?�1�م أن ا�7�ل إذا s6R *�1 أرR�� 0!T!0 ار�9 

 9�(� G� '��  .وإذا s6R *�1 أرT!0 �!02 ور
@òÜibä§a@ÞìÔîÏ                إ�"� أرض Jأن �"�ه 	"�V�� �]"6� ذا أراد أنg5� أ�	 �G1B?1� J3�B أ

�: آ?� ��ل �  .ةر
  .}} P �)�9 ا�);�ش ���: وG��?R ا��9!. &% ا�02B وا���1!. {{ 

 #�T 	!+ e�93ه�ا ا�- #�T 	!+ 	��7� 9�(!1+ 0�$B& .  
 = 	���ًا :  ’���ً� ر��& 	��  هل هو من أمثلة املستحب أو املسنون ؟: وار�!�د' �7

�اب  -Aص ا���&0 : ا���	 �9ل *1!	 ا�2(n J3�B?01 ا�q&أ %& 	�  .أ
 =Pص ا���&0 ا��� �9ل *�1 ه�ا ا�  �73�Rب ؟&q. &�ذا &% ا�2(
�S1)""� �""5 ;""�ه9ًا *�&""ً� �5""�ا   -g+ ل�&q"". اn��د�""e ا��""� +!5""� اM2���""/ (""&n' &""% ا�7""

 G�3ا�.  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

	��  .&% أW. ذآ)' إ�� رأR	 KIKً� ، و��)' KIKً� :  و&3B	 /!9' ا�!B)ى إذا +)غ &% /
?B� وا��2) !ه�ان أد/�ن SB?ن ا��.  

��آ) واQ/�5م +�ق ا��آ) و�97أ &% أW".   أن ��7W{�A	 ا��Z3� �dR ا     املسح هو  -

  .ا��آ) و�?SB إ�� رأس ا��آ) 
��Bن أن ���1	         .  �(�ر�G اpن    {{�� �y72� 01/�2392 ا�* J3�B& (&ه�"�ا  .. ه�ا أ ...

 SB?ن ا���^  ه�ا ا��  }}���2 &% ا�9ا�. إ�� ا�]�رج و�P?�% أن ��
  .�Vب و�3)�� ا��آ) &% ا�9ا�.  : والنتر هو -

 = �  ا��9!. *�1 ا�73�Rب ا�?SB وا��2) ؟&�ه
�اب   -Aا  : ا���"	 إذا +�". ذ�"� +6"9 أ�")ج             : ا���1!.  : ���n �5رةd6% ا�7)ءاة وا�!�B!�

  .�6!�2 آ. &� +� ا��آ) 
 J3�B� 01/�23إذًا *92 ا�.  

@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaë@ZM         ���qول وا�nل ا� -أن ا�?"SB وا��2") /9*"0        - +)ق ;�9V URًا /!% ا�6

+��  .�73�RPب إ�� أ�	 /9*0 �216 &% ا�
  . وابن القيم اإلسالمار شيخ يواعتبار املسح والنتر بدعة اخت

  .وهذا صحيح فإنه بدعة لعدة أسباب 
ــسبب األول   أ�""	 �""!^ �""	 أW"". +""� ا�""�)ع &""U أن ا�""��رع �""9 ا*�2""� /""�داب       :ال

  .ا�A2�RPء 
  . ;9ة &[)ة ه�ا ا��?. :السبب الثاين 
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   �2[!; �q�Rوا-    %!?!q* %/0               ’ - ا"V�32"9 ا�* �ً"�;�ء �9 ���ن &�!9ًا وه"� ا��2") أ�!�

  ./�5' ا�6!�د 
آ���  اQآ�qر &% ا�I"/ ("�2   . أ&� ا�?I+ SB ;� أ�	 /9*0 و&[) 9Vًا ��[01 ا��آ)      

  .��9V (]& 0Vًا أ�[ً� 
�� +"�     ؟*)+�2 اpن &�هJ ا�01/�23 +� ا�?SB وا��2) و&� &��2ه?�    �"qل ا�� و&� ه"� ا�6"

  .) ��G ا�?SB وا��2
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

'(!D �+ �A2�B!� 	�T�& %& 	��  .إن ��ف �1�Kً� : و�3
      (?A�B""� أو �A2�B""� وأراد أن 	""�V�� %""& �""5���""�Bن إذا ا�� J3�B""� 	""� -��2""� أ

 �ًK�  .�J3�B �	 أن �6�2. &% &��T	 ه�ا &�� ؟ إن ��ف �1
 J3�B� P 	�g+ �ًK�1� #[� G� نg+.  

  ./06  اnد�0 ا���&0 ا��B:دليل االستحباب 

 	�T�  .و��ل /�v ا���56ء /. إذا ��ف أن ��1�ث +!JA أن ��3�ل *% &
@@lŠÓþaëM@@@@@á�ÜÇc@�aë@M             ًأنه حبسب الظن فإذا غلب على ظنه أنه سيتلوث فيجب وإذا ظن ظنـا 

  .فيختلف باختالف مدى احتمال إصابته بالنجاسة . يسرياً عابراً أنه سيتلوث فيستحب 
�?"�73�Bت ا��6". إ�"� ا�?�)وه"�ت R G"K"!6�2. /�"9' إ�"�            &"% /!"�ن ا     ’�?� ا���5 ا��!     

 �ً�!d� �ً��9/ �ً7!�(� أن +� ه�ا ��[� Pا�?3)&�ت و.  
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

��	 /��ء +!	 ذآ) ا�1@	 ����� إ0V�3� @P :  و��)'�  .د
�ال +!"	                � ����Bن أن �9�. /��ء �     يكره"A/ 0 أو*�B"/ أو G"16/ ء أو�"�g/ ر�"0 أو�/ �2

�")' &"% ا�"�Iف                  حتاجإال إذا ا  ذآ) ا�   o �"أن ��1"# إ� ��� /$ن ��� أن �B)ق أو 

  .ا��V�3ت 
            U"��(ذآ") ا� و� 	ء /"��ء +!"I[ا� Z!/ .�إذًا ��)' *92 ����Bن *92 ا�01/�23 أن �9

 0V�39ت ا�Vا��)اه0 إذا و.  
  :الدليل 

7)  ‘����ا أن ا��72  �  .2	 أ�^ أ�	 آ�ن إذا أراد أن �9�. ا�]Iء �Mع ���?	 *أ

�ل ا� و+""� ا�)G""R ه""�   ‘�1""�م أن �""��G ا�72""�  و&""R&3?""9 ر 	ب *1!""�-ا� -: &��""

�ل R�1-&3?9-ر*n0 +� ا�IAا� ��� .�V e!� .  
��6�ا+ :  	����?	 إP �?� +!	 &% ذآ) ا�  ‘أ U1[� G� .  

��% ه�ا ا��T e�93�	 اq& 0?ln. اQ&�م ا�J��W �l�B2 ا�"2B% و&q". اQ&"�م ا�"9ار      
�2 +5�Pء d� e�93ا ه�ا ا����T.  

�0 ه� ا����! �@� ا��JاهY ؟= * 0ًX�7o T��  وإذا آ0ن هGا ا��
-  �
!G اGR ا� : ا��9!. *�1 ا��)اه0 ه��.  

�"�Bن ;"�ء +!"	 ذآ") � أ�"	 &�")و'                         Qا U"& ء إذا آ"�نI"[1� ل��اpن *)+G�� �2 ا�9
 0V�392 ا�* U��(� 0ا��)اه 	�  .وأ

 Y�s� :�  <�$ ؟�J  0� د,�ل ا�2Uء ��0
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�"(�ف              :"��0ا  = Pا J��"W ل  /��?(3# &3)م /. ��ل ا�?")داوي��أ�"	  :  أن ا�9
��# +� ه�ا *��.�� P.  

��Bن ا�?"Z"!/ #3)"?��/ G1B ا�]"Iء إP أن /�"v أه".                   Qل ا���ح ��G دTو U&و
�اه) �"�ل        
�� و����7 +� ا�$� 9� %?& G19م ا�"�9!. و+"� ا�63!6"0 ه"�ا             :ا��"�� '("�� 	"� أ

   ��ص ا�"�)ع ��"� آ?"� أورد�"� *"% ا�?")داوي ���"	 أن ه"�ا &?"� 9V 9!�/             Pًا &% )
 .��* 	!+ #����.  

��!0 ا�[!�ع و&U أي �")ف           U& ��� 0V�3د ا��Vو U& ��� #3)?1� 07B2��/ إذًا
�ل /	 إ�� /!Z ا�]Iء��ز ا�9A� I+ وف(
  .&% ا�

  . أ&� &�+!	 ذآ) ا� +�?� G��?R ��?	 وه� آ?� ��ل أ�3Wب اQ&�م أ�?9 
� mmmm<Ù^Î<Ü<Ù^Î<Ü<Ù^Î<Ü<Ù^Î<Ü’<<<<VVVV< << << << <

�' &% اnرض ��/	 �7. دK U+ور.  
� &"% اnرض               ��/"	 �7". أن �"9K U+(� ن أن�B��� '(�� :          P أن 	"� J3�B"� 	"���2"� أ

�/	 إP إذا د�� &"% اnرض nن ا�72"�            K U+(�‘       %"& �"��/"	 إP إذا دK U"+(� P آ"�ن 

  .اnرض
� &% اnرض &�)و' ��ب �7. ا�9qا� U+(+ .  

� &""% اnرض ��""�ن أ&""� إذا آ""�ن �""��ه9' ا ���ب �7"". ا�""9""qا� U""+ن رg""+ (""!y�
 JVرة وا�  .&3)م nن �R) ا��

                          ="1y& ءI"� Z"!/ �"+ ^!"� ء أوI"[ن +"� ا��B"�Q52"� إذا آ"�ن ا& (!qم آ���nوه�' ا
  .إ�?� +� ا�(3)اء 
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� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
 	!+ 	&Iوآ .  

��Bن أن ���Z!/ �+ G1 ا�]Iء nن ا��72            �� '(��‘        B"+ ل�"7� �G1 &) *1!"	 رV". وه"

  . ا�IBم ‘+G1 �)د *1!	 ا��72  

��Bن وه� +� /!Z ا�]Iء Qا G1��� أن �y72� P 	�  . +�1?�2 &% ه�ا أ
     G1��"� ز أن�"A� P ./ G1أه. ا�� v�/ ن ا�72"�   - &3")م  -و��لn ‘     مIB"د ا�("� G"� 

�د ا�?3)م V�� Pإ JVا�  .&U أن رد' ���7) وا7Vً� +9ل *�1 أ�	 &� �)ك ا�
  �+ #1����Bن +"� /!"Z ا�]"Iء ه". ه"� &�")و' أو &3")م ؟                    إذًا اQم اIآ -   G��?"Rو 
ألنـين كرهـت أن     : لرد السالم علله بقوله      ‘ ترك النيب      æþ@êëŠØß@éãc@lŠÓþaë@@@ -اP9�RPل  

  .أذكر اهللا على غري طهارة 
قرب إذاً احلنابلة يرون أن كالم اإلنسان يف بيت اخلالء حكمه مكروه والقول الثاين أنه حمرم واأل               

  .ما ذهب إليه احلنابلة 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
 '�3�  . و/��	 +� َ;= و

@@òÜibä§a@†äÇ@êŠØí         �72ن ا�n =; �+ ل���Bن +� ا�3A") وه"�ا    ��5 أن  ‘ ا�7Qل ا�7� 

9!V '�2دRإ e�93ا�.  
��Bن :وهناك تعليل Qذي *�1 اc� �& وج(�  . أن ا�7�ل +� ا�c� 9� (3Aدي إ�� 

�ب وا��Iم وا�7�ل +� ا��= : ب ا��B/06 إذًا ه�' اpداب وا03T اpداqا� U+ر.  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

	2!?!/ 	V(+ ^&و   
  ))---:من االسبوع االول--- الدرس الرابع --- انتهى التسجيل الصويت هنا--- ((
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  السبت  األول: الدرس  الثاين:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
)) ����((  

  

� <Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe<Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe<Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe<Üéu†Ö]<à·†Ö]<�]<ÜŠe< << << << <

� ÌÖö¹]<ÙçÏèÌÖö¹]<ÙçÏèÌÖö¹]<ÙçÏèÌÖö¹]<ÙçÏè ’<<<<å†Óè<^ºå†Óè<^ºå†Óè<^ºå†Óè<^º<<<<<ğ̂–è_<ğ̂–è_<ğ̂–è_<ğ̂–è_VVVV< << << << <
  .&B	 V(+	 /!?!2	 وا�A2�Rؤ' واA�R?�ر' /�5 

 �5/ (?A�B� أو أن �A�B� وأن 	أن �?^ ذآ)' /!?!2 G1B?1� '(�� 	�  أي أ
  :هGان ��Jوه0ن 

�ل ا��72        :  د�!51?�  � ��?�B% أ�"9آG ذآ")' /!?!2"	 وe�9�‘  P        SB"?�� P وا�9 وه

  .&% ا�]Iء /!?!2	 
Gأ�9آ %�B?� P 03!3W 0ل و+� روا��7� �  . ذآ)' /!?!2	 وه

   #"�c?ل ه2"�      ’وا�� و�"G �6!"9' /3"�ل ا�7"�ل /!2?"� �A"9 أ�"	 +"�                 - ومس فرجه بيمينه   -�6"

  .ا�e�93 �!9 ا��52 /�3ل ا�7�ل 
  *�J� !Hن ا�CH1 �0م *C آ! ا� �ال أو ,0ص �01Esء ا���ل ؟= 
�اب  -Aا� : '(!D �+ل و�  .أن ا��52 *�م أ�2Kء ا�7

��Bن &�52 أن �?^Q�+ ه�(!D �+ل و�  . ذآ)' /!?!2	 +� ��ل ا�7
 = 0� !���  ؟ا�
7�ل -� �  .ا��B?�P .!�9% أ�9آG ذآ)' /!?!2	 وه
  ؟ا����T ,<}  0ل ا���ل :  *(ن "�! =
6�ل ه�ا S!3W أن        -��اب أن A��+ �2دRQا        Gأ�"9آ %�B"?�P أ/� ���دة e�93� Z/�qا� 

7�ل ��""% إذا آ""�ن ا�""��رع �5""� *""% &""^ ا�""�آ��""/ x)""[& '(""ذآ U""& ل�) أ2K""�ء ا�7""
0 ���ن ا��52 &% /�ب أو�� V�3ا� '(!D ��+ 	!0 إ�V�3ا�.  

�ل &"U ا�V�3"0 أ2K"�ء                  : ���2  "7� �إذا آ�ن ا�?"G1B &52!"ً� *"% أن �?"^ ذآ")' ��"� وه"
  .ا�7�ل إ�� &^ ا��آ) +�� D!) ه�' ا��3ل &% /�ب أو�� 

ë@@@ÞbÓ@åß@õbèÔÐÛa@åß               ل ه"� ا��3"�ل ا�?"��B)هP ./     0 ��52 إP ��ل ا�7"�ل nن �"�ل ا�7"

 �5l�2Kأ 	أن �?^ ذآ)' /!?!2 G1B?ا���رع &% ا� J3� P ا���.  
@@@@@ò�Üibä§a@kçˆ�ß@lŠ�Óþaë             أنه يكره أن ميس اإلنسان ذكره بيمينه سواء يف أثناء البول أو 

  .يف غريه من األحوال وإن كان احلديث فيه التقييد حبال البول 
      	� &�)و' �6��"	 +"� ا�e�9"3 ا�"�B/= وP        أ&� ا�A2�RPء واA�RP?�ر /��!?!% +I ;� أ

  .��?SB &% ا�]Iء /!?!2	 
       G1B"?1� �"y72!+ 9ًا"V ة("!q0 وأ+)ده� /$���م آW��وا���رع ا�M!& %!?!1� .�V G!�3ة 

 	/ Gن ا���رع اه�n (&n�5ا ا/ G�5� أن.  
�"�Bن ذآ")' /!"9' ا���5Y Z]"6ر�"	               فمثالًQ0 آ?"�       - إذا &"^ ا�$B"?ف +"� ا�I"� �"1* 

  �2!�$!R-              Pل و��ز أن �?^ ذآ)' *�1 ا�6�ل ا�(�اب وD �+ P!") �"�ل ا�7"A� Pو 
�ز أن ��A2�B أو أن �A�B?) /!?!2	 و�JA أن �97أ /��d"�ه)ات /!?!2"	 و�J"A أن       A�

	2!?� (!y/ ت�q7[�B?��/ 97أ�.  
�"�Bن                     Qا���رع /�5 ا�!"9 ا�!?2"� &?"� �"9ل *1"� أن ا x�إذًا ه�2ك V?01 &% اn���م 

�5/ G�5� أن JA�  	��Rا� ور 	/ Gاه� �?/ G�5� أن G1B& .ن *�1 آn ‘ .  
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� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
  . وا�76�Rل ا�2!)�%

  :وهذا هو املكروه األخري وهو السابع استقبال النريين 

@@@ò�Üibä§a@†äÇ@êŠØîÏ            �"?5/ د��"�Bن أ2K"�ء �"[�ء ا�V�3"0 ا�2!")�% وا�?6"(P76. ا�B"� أن 

  .ا��?^ وا�6?) 
�ر ا�  ����ا nن +!5?� &% �:والتعليل .  

  .ليس مبكروه أن ا�76�Rل ا�2!)�% أو ا�76�Rل أ�9ه?� :والقول الثاين 
�	 P د�!. *�1 ا��)اه0 وا��)اهG�� 0 ;)*� ���3ج إ�� د�!. : أوالًn .  

�"�Bن &52"� *"% اR"��76ل ا�176"0 آ?"� R"!$��               : وثانياً  Qن اn .      .76�B"� G"� ن إذا�B"�Qوا 

�	 76�B!R. ا�2!)�% g+ 017676. ا�2!)�%  إذا-ا��B!B+ 01763)ف *% ا��  . ا
/. إ�	 W)ح +� ا�e�93 ا��ي R!$�� ذآ")' ا�52"� *"% اR"��76ل ا�176"0 و��"% ;")��ا          

�ا /(D أو.  
��Bن أو D)ب +76�B!B. أ�9 ا�2!)�% Qوإذا ;)ق ا.  

واستقبال النريين ضعيف جداً ألنه خمالف للنص من جهة ولعدم وجود ما يدل              ’إذاً قول املؤلف    
  . من جهة أخرى عليه

� Þ_<^¹Þ_<^¹Þ_<^¹Þ_<^¹ãããã<ÌÖö¹]<î<ÌÖö¹]<î<ÌÖö¹]<î<ÌÖö¹]<î’<<<<<Ù^ÏÊ<l^Ú†�]<±c<ØÏjÞ]<l^âæ†Ó¹]<î×Â<ÝøÓÖ]<Ù^ÏÊ<l^Ú†�]<±c<ØÏjÞ]<l^âæ†Ó¹]<î×Â<ÝøÓÖ]<Ù^ÏÊ<l^Ú†�]<±c<ØÏjÞ]<l^âæ†Ó¹]<î×Â<ÝøÓÖ]<Ù^ÏÊ<l^Ú†�]<±c<ØÏjÞ]<l^âæ†Ó¹]<î×Â<ÝøÓÖ]’<<<<VVVV< << << << <
�ق ���V"	 ، و/��"	 +"� Y)�"= و�".               : و�3)م"+ 	"q72!�ن  و�/ (!D �+ 9/�ره��R�76ل ا�0176 وا�Rا

��+U و�A; Z3)ة *K �5!1?)ة .  
  .ه�' IKث &3)&�ت +7R �1* �52* �52& s6!. ا��G�(3 *92 ا�01/�23 

  .�76�RPل وا�e71 وا�7�ل +� ا�d)�= ا
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

  .ا�76�Rل ا�0176 وا9�R/�ره� +� D!) /2!�ن :   و�3)م

@òÜibä§a@kç‡                   ا�27!"�ن �"+ P9/�ر �1761"0 إ�"RP�76ل وا�"RPا G1B"?3")م *1"� ا�� 	"� إ�"� أ

�ز ا�76�RPل وا9�RP/�ر +!	 A!+.  
  .’ ا��3+� ا/% *97 ا�7)-/�5ا ا���(!.-01/�23 ه�ا ا���ر' &% ا�?663!%و&�هJ ا�

�(�ري     واستدل احلنابلة   nب ا�176�ا        _ /e�93 أ/� أ��B"� I"+ sl�"yا� G�"!ل إذا أ��"� 	"�أ

�ا /(D ا أو�  .ا�0176 و9�B� P/)وه� و��% ;)�
 S�(W x�  .+�5ا 

وروي +""� ا�""(S!3 *""% أ/""� ه)�"")ة /1�� %""& J""�(� �""�e�9""� �"" أ/""� أ�""�ب و+!""	   
�ل وا�sl�y ا��52 *% ا�76�Rل ا�0176 +� ا�7.  

  . يدالن على النهي - حديث أيب أيوب وحديث أيب هريرة -هذان احلديثان 
 إ�"� �"e�9 �"9ل *1"� ا�2q�"Rء ا�27!"�ن �"���ا ا�"�9!. *1"� ا�2q�"Rء ا�27!"�ن                       حيتاج احلنابلة 

�ل ا�         ""Rر Z"(0 +)أ�""�� Z"!/ �""1* �ً"&�� Z"!ل ر��""� S!3)"ا/"% *?"") ا� e�9"�‘ 
 (/9�B& 76. ا���م�B& �  .ا���07 �7�ل وه

  .قالوا فهذا دليل على أنه جيوز لإلنسان يف البنيان خاصة أن يستقبل أو أو يستدبر القبلة 
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  .ا���5 اpن &�هJ ا�01/�23 و*)+�2 د�!G51 و*)+�2 وV	 ا�2q�Rء ا�27!�ن 
@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ       ا�27!"�ن ("!D �"+�76ل +"� ا�27!"�ن و�RP9/�ر وا�RP"[�ء   - أن ا�ا� �"+ - 

   .حمرم مطلقاً:  ��ل ا���56ء &3)م وه�ا &��2

 و�1?!"�' ا/"% ا�G!"6 وا��"() �"	 أ�"[ً� *"9د &"%             اIRQموا��() ��5ا ا�6�ل /6�ة ;!       
5�ر ?Aإ�� ا� JB�  .ا�?663!% و

�ا آ". �"e�9� -    e�9 أ/� أ�"�ب و�"e�9 أ/"� ه)�")ة     - أد��G5 اn��د�e   :دليلهم  ��"� 

           �"?��Pا 	1"�5� إ&� T"�!# أو �9+ eأ��د�P9ة           �]��# ه�' ا"*�� G!"6ر ا/"% ا�("� G"K ل
V!""9ة +""� ا�63!6""0 وإن آ��""G1B""� P 9""� Z +""� ه""�ا ا�?�U""T و��52""� ��*""9ة �y72""� أن    

 G1ا�� J��Y �5/ �2���.  
�FF�FF�FF�FF34B2hא�i(د�:����EEEEEEEEK�K�K�Kن�א�:�د)�iא���3P Pא����36א�H�D�32��k<�/ض����:�د)�iא�34B2hن�א�:�د)�iא���3P Pא����36א�H�D�32��k<�/ض����:�د)�iא�34B2hن�א�:�د)�iא���3P Pא����36א�H�D�32��k<�/ض����:�د)�iא�34B2hن�א�:�د)�iא���3P Pא����36א�H�D�32��k<�/ض��� �� �� �� �

03 ���"�K 0/�"0 وه"� �"x +"� ا�?"                     �("W 03!3"W eأ��د� ��92* G!6ل ا/% ا��6!+ 0�$B
 0�!�T e�3?01 أو أ��د�& eول *�52 إ�� أ��د�M� I+ =1d?ا� G�(3ا�� �+.  

@sÛbrÛa@ÞìÔÛaZ 9/�ر�RP�76ل وا�RPحيرم مطلقاً إال االستدبار يف البنيان أن ا.  
       #R�أ��ًا /e�93 ا/"% *?")    -J��W أ/� �2!�0    -وه�ا ا�6�ل ا���ر' ا��T�6 أ/� �

  ./�6!!9' ا�]�ص
سألة من املسائل املشكلة ولذلك كثرت فيها األقوال وتشعبت واختلف فيها           ويف احلقيقة هذه امل   

  .العلماء كما ترون اختالف كثري
 ابن تيمية وابن القيم واألقـوى دلـيالً اختيـار           اإلسالم وما يف شك أن األحوط اختيار شيخ        

دليـل  يبول مستدبر الكعبة     ‘القاضي أيب يوسف صاحب أيب حنيفة  فقوله صحيح وكون النيب              
  .على اجلواز يف البنيان خاصة 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
 	�V�� ق�+ 	q7و� .  

��Bن���2 أ�	 �3)م *�1 Q0 ���1!1!% اV�3�5ء ا���  : أن ��67 +�ق ���V	 /�9 ا
�""�Bن أن ��""�# *�ر�""	 /""VQ�/ 0""V�� I?""�ع         : األولQ3"")م *1""� ا� 	""� ��""�  - أ

 0V�� I/ 	ر��  .اVQ?�ع *1!	 وه�2 ه� آ�;# ��
��Bن :الثاين Q�/ (]� 0V�3�5ء ا���  . أن ه�ا ا��67ء /�9 ا

	�V�� ق���Bن +Qا e7� أن %& #�c?إذًا &� ذآ)' ا�S!3W G�3+ 3)م& 	�  . /�9 ا��l�5	 أ
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  . و/��	 +� Y)�= و�. ��+U و�A; Z3)ة *K �5!1?)ة 
  :حيرم البول يف ثالث أماكن 

  .ا�d)�=  : األول 

  . ا�
.: والثاين

�د ا�q?")ة �3")م          . ا�"�A)ة ا��"� �K �"5?")ة      : والثالث"Vد و("A?+ ."� �"5� %"�� G"� � و�"

  .�[�ء ا�Z3� 0V�3 ا��A)ة 
                         Pة �"!^ �5"� �". و(A"; Z"3� ل��ز ���"�Bن أن �7""A� 	"�و*G1 &% آIم ا�?�c"# أ



 64

  .K?)ة
 ‘ أ�"	  -  وا� أ*G"1  - آ�ن ��]� ه9ف أو ;A)ة و*1!"	 �M"Aم            ‘ و�96م &��2 أن ا��72       

�"�Bن P �. �5"� وK P?")ة آ"(�yر ا�"�A) ا��"� �"�B)         آ�ن ��]� ;A)ة    Q9ون أن  ا"/ 
�ن ��5 �. وK P?)ة ��.  

  .��ل ا�6�ا ا���1�!% ا��ي ��]Y �+ �1)�= ا��2س و�G51  ‘ أن ا��72  :الدليل 

  .���2 اn&)�% ا�7��A!% ��1% : ومعىن اللعانني 

    	���!". *1"� أ�"	 &3")م      ا�6�ا ا���1�!% ا�"�ي ��]Y �"+ �"1)�"= ا�2"�س و�G"51 د               ‘+6

�ب        �ألن الكبرية يف عرف الفقهاء كـل  ود�!. *B& �1$�0 أ�)ى وه� أ�	 &% آl�"7) ا�"�
  .عمل رتب عليه الشارع وعيد خاص 

@@@@@@ƒî‘ë@�çˆÛa@ê‰bn�a@ÞìÔÛa@aˆçëâý�⁄a@@́ ÔÔ�a@åß@…†Çë@áîÔÛa@åiaë@  9 ا��7!")ة� � أن ه�ا ه

�اع ا��*!9 وا��1% &% أ;9  . - آ. *?. �)�J *1!	 و*!9 ��ص -�  .أ
 كل مكان يتأذى املسلمون بقضاء احلاجـة        -ويقاس على الطريق والظل النافع والشجرة املثمرة      

  .فيه ولو مل يكن طريق وال ظل وال شجرة هلا مثرة كاملكان الذي اعتاد الناس أن جيلسوا فيه 
�ا +!	 و�!^ �Iً و�!^ �A; Z3)ة               B1A� �2 أن ه�2ك &��ن ا*��د ا��2س أنT(+ �1+ 
&q?")ة و�"!^ Y)�6"ً� أ�"[ً� +6"[�ء ا�V�3""0 +"� ه"�ا ا�?�"�ن ���n �ً"&(3& ("7ن ا��1""0           

�ن ?1B?�51 ه� أن ��$ذى ا�V�5 ا���رع &% أ�  .ا��� 
  �5���ع              ’ا"T�&% ��(!. اpداب ا�?073�B أو ا�?�)وه0 أو ا�?3)&0 وا��6. إ�"� &

�) وه� أ���م اA�RP?�ر o.  
� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV< << << << <

/ �A2�B� GK (A3/ (?A�Bء  و��?��.  
املؤلف رمحه يريد أن يبني الطريقة األمثل يف االستنجاء والتخلص من األذى واحلنابلة يرون أـا                

  :ثالث مراتب  على
����KKKK ���VVn+(�9و/�VV[Kن����.VVXoא��'VV;(��3ن�VVO�[+א���VV n+H��ق��VVqא��$CVV_^_���VVn+(�9و/�VV[Kن����.VVXoא��'VV;(��3ن�VVO�[+א���VV n+H��ق��VVqא��$CVV_^_���VVn+(�9و/�VV[Kن����.VVXoא��'VV;(��3ن�VVO�[+א���VV n+H��ق��VVqא��$CVV_^_���VVn+(�9و/�VV[Kن����.VVXoא��'VV;(��3ن�VVO�[+א���VV n+H��ق��VVqא��$CVV_^_

�KKKKאr�$h"�)2;��אK]�/�9א���אr�$h"�)2;��אK]�/�9א���אr�$h"�)2;��אK]�/�9א���אr�$h"�)2;��אK]�/�9א��� �� �� �� �
����KKKK �?':ن�א����و�.Xoא�$B>2.(4 ��3ن�C_��KKKK)4 %���א�_4C ��3ن�).B>2$�אXo.�ن�א����و:'?�)4 %���א�_4C ��3ن�).B>2$�אXo.�ن�א����و:'?�)4 %���א�_4C ��3ن�).B>2$�אXo.�ن�א����و:'?�)4 %���א �� �� �� �
����KKKK (�"r(�"r(�"r(�"r��#':�9و/�[Kא�$B>2.(4 ��3ن�C_��4KKKK %���א�_4C ��3ن�).B>2$�אK]�/�9و:'4��# %���א�_4C ��3ن�).B>2$�אK]�/�9و:'4��# %���א�_4C ��3ن�).B>2$�אK]�/�9و:'4��# %���א �� �� �� �

  .فهذه ثالث مراتب لالستنجاء واالستجمار أفضلها اجلمع مث املاء مث احلجر 
  :استدل احلنابلة على هذا التفصيل بأمرين 

�0ع:األول^t5�7"�                     .ا�� G"K رة�"A3��/ ق أن �7"9أ("dأن أ+"[. ا� G"1أه". ا�� U"?Vا أ����

  .ا�?�ء 
�9�ا /93  :الثاين  �Rا            ��g+ رة ا�?�ء�A3أن ���7% ا� %�Vن أزوا(& Z��� �5��0�l�* e أ

�ل ا�  Rو�9 آ�ن ر G5!!3�R‘ا  	1��� .  

�	�$���ن	���	'&א	א ���	��	.	4وא%	��3	وא1�2	�0	−	/	.�-,�	−א �� 	
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																		���67��DE	BCA	�A	@���	#=	'&א	א��?<	/	א���=	وא;��>��	وא;��:�	و�9��	�3��	و8�9��	א�

9�&H							��9Gم	�	Iوא�	JK����3	وPQ'�	9=	א�O�E	�N�	�:�	'&א	א��?<	و�LM	א��?�<	א;�:��د	/	!��=	א��

	.وא�-�,$J	وPQ'�	9*وא	�زوא:E=	�ن	�����8א	��;�T	SN	��:�	ذ.*	��4�86" 	

																			��9��م	�3Vא	ن�	B�-�	��	0��	4وא%	��3	وא1�2	�$�	���	J?N	א $�$�	X	�دH4	=9	��=	�W)	א ��

��															א1�2	�,&א	א��?<				Y	Z	=�E�	[�67א��	OW9*א	#�)�	9=	�3�	�9مVא	�67]Wو	א���67]	ع*N	א&,N

	�,-�.	/	0�	���	.'&א	א��?<	9^�$ً�	/	א�O�E	א;7�?�	وא;��>��	9[	ذ.*	א �� 	
  .��% &U ذ�� ه�ا ا���(!. �92B' &�ذا ؟ �92B' اVQ?�ع 

جارة واملـاء يف وقـت   يستخدم احل ‘ولكن اإلنسان يتردد يف قضية أخرى وهي هل كان النيب         
  ؟واحد أو كان يستخدم احلجارة مفردة واملاء مفرد

�	 �!^ +� ا�2(�ص ا�(3!03 &"� �"9ل *1"� أن ا�72"�                 g+ ‘      رة�"A39م ا�[�B"� آ"�ن

  .GK ���5�7 ا�?�ء /��d)�06 ا��� �(��5 ا�01/�23
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  .صحيح و لكن مع هذا البحث العلمي يبقى أن ما ذكره احلنابلة أفضل 
  . V?�ع �� :أوالً 

�"�Bن إذا اآ��"� /��?"�ء       :ثانياً  Qن اn 0R�A2ن و/!% &�7;)ة ا��B�Qل /!% ا�3� 06�(dن ه�' ا�n 

+!�7;) ا�0R�A2 /!2?� إذا ا�R]9م ا��A3رة GK أ�U7 ا��A3رة /��?�ء �% �?"^ ا�R�A2"0 و&�1"�م أن              
                  �A2ن ا��B"�Qا ^"?� P أن J"3� ة(K�"��?ص ا���&"0 وا��R"0 إذًا �5"��%   ا���رع ��d"ً� &"% ا�2"(

6�ل أن &� ذآ")' ا�1/�23"0 &"% ا���"(!. وه"�' ا�?)ا�"J ا�"Iqث                     �اn&)�% اVQ?�ع وه�ا ا���1!. 
 S!3W .!)��.  

وباإلمكان أن نقول بالنسبة لوقتنا املعاصر مع تيسر أدوات التنظيف أن بإمكان اإلنسان أن يستخدم اليـوم                 
  . مع عدم مس النجاسة  باملاءاالكتفاءاملاء بدون أن ميس النجاسة فيحصل 

و*9م &^ ا�0R�A2 أ&) ����2 /	 ا���رع و+"� &"(2# ا/"% أ/"� ;"!07 و&"(2# *7"9 ا�")زاق                       
  .+!�5 ا��52 *% &^ ا�0R�A2 أ�2Kء ا�A2�RPء إذا أ&�%  ‘*9ة �Koر *% أ�3Wب ا��72  

  .إذا *)+�2 اpن ا�d)ق ا��� ��B]9&�5 ا�?G1B +� اA�RP?�ر وا�A2�RPء 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
  .إن �G �9ُ�ْ ا�]�رج &�UT ا���دة : lMA	 اA�RQ?�رو�

      	��د ا�?"�ء    �MAئ�6(9 ا��1?�ء ر�?G5 ا� أVو U& ��� رة�A39م ا�[�B� ن أن�B�Q2"�  - ا�� 
��Bنإذا آ�ن   Qز ذ�"�                 ا�"V �"ه� �"U!d�B أن �"�A2�B /��?"�ء و�)آ"	 واA3��/ (?A�"R"�رة أو /32

�د ا�?�ء Vو U& ���.  
 وا�3?"9 � +?"� دام +"� ا�?"B$�0 إV?"�ع ا�"(B"& �"5+ 0/�3$�0 د�!51"�                     - أV?�ع ا�(0/�3 : الدليل  

�ي 9Vًا�.  
  .إن مل يعد اخلارج موضع العادة : هذا جلواز بقيد فقال  ’لكن قيد املؤلف 

�ز ���""�Bن أن ����""� /�A�""RP?�ر /��A3""�رة /""9ون ا�?""�ء /""�)ط أن A�� P""�وز     ""A� 	""���2""� أ
  .ا�]�رج &�UT ا���دة

�ط ا  y� ذاg+                 ه"�ا �"�+ %!"�!�Qإ�"� ا ."W0 ا�?��"�د ووV�3ا� UT�& sl�y9ى ه�ا ا��� GK ن�B�Q
�ز ����Bن أن ��B]9م ا��A3رة +J"A� ./ s6 *1!"	 ه2"� أن �"�B]9م        òÜibä§a@ÞìÔí@ا�0��3  A� P 

  .ا�?�ء 
3�ه"� إ�?"� ;")ع �?"�06 ا���")ار                   : ��1!".   : الدليل  �  و��"9ي    -�"���ا أن اA�"RP?�ر /��A3"�رة و

�UT ا�P 0V�3 ���)ر +UV(2 إ�� اWn. وه� ا�?�ء ه�ا ��1!. ا�01/�23 ا�]�رج &.  
@ïãbrÛa@ÞìÔÛaëZ               ال�"�nو+� آ". ا �ً?lرة دا�A39م ا�[�B� ن أن�B��ز ��A� 	�+� ه�' ا�?B$�0 أ

 I/�2ءq�Rص *�&0 ا�  . nن ا���رع ا�Pً�� %q�B� G� G!�3 دون ��ل وإ�?� ا�2(
  . ’ ه شيخ اإلسالم اختار- الثاين -وهذا القول 

@—–«@†uìí@üë@ÝîÛ†Ûa@âìàÇ@óÜÇ@†ànÇa@éãþ@æëŠm@bà×@|uaŠÛa@ÞìÔÛa@ìçëN@ @
  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
3�ه""�  �
""G وروث و�Y""�م     :  و�""��)ط ��A�""R?�ر /$�A""�ر و* (""!D ، �ً""!62& ه)ًا�""Y ن�أن ��""

IKث &�3Bت &62!0 +$آq) ، و�� /A3) ذي ;�J ، و�"B%        : و&�3)م و&�(. /3!�ان  و���)ط    
	�d�  (�1 و�* .  

  : ونذكر الشروط على سبيل اإلمجال -هنا شروط االستجمار  ’ ذكر املؤلف
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3�ه� :الشرط األول �  .���2 /�5ا ا�2A^.  أن ���ن اA�RP?�ر /$��Aر و

  . أن ���ن �Yه)ًا :الشرط الثاين 

  . أن ���ن &62!ً� :الشرط الثالث 

  )).�	 ا��
G وا�)وث  إV?�ل �?� ذآ)' +� ��((. D!) &�3)م :الشرط الرابع 

  . أن IK %* .6� Pث &�3Bت :الشرط اخلامس 

  . *�1 ا�)اSV آ?� R!$�!�2 - أن ��d6	 *�1 و�) :الشرط السادس 

�)UV إ�� /!�ن ا��)وط  :  
  . وه�ا ا��)ط 7�R!2	 ا��)وط ا����!0 أن ��Jن �0Z sر :الشرط األول 

 �?""� أراد أن �6""[�  ‘ن ا�72""�  أ. ا�""�9!. *1""� ه""�ا ا�""�)ط  : أن ����Jن `��0ه�ًا :أوالً

�د أن �$�!	 /0KIq أ��Aر �B& %/1!. اAأ&) ا�(�3/� ا� 	�V��.  
�� ا��72            $+ 0Kو(/ '��$+ e��q9 ا�A� Gو� %�(A� 9V�ا�A3)�% وأ��6 ا�)و0K و��ل     ‘+

 ^V�5 رآ^ ���2 ر�  .إ
�ز ���""�Bن أن �""A2""/ (?A�B^ وإ�?""� �J""A أن          ""A� P 1""� أن* x""�+5""�ا ا�""�9!. 

A�B� (ه�d/ (?.  
S!3W إذًا ه�ا ا��)ط.  

�6"�ء +"gذا �"g"+ .)"3� Gن              : ا���1!. أن ��Jن �0�91ً  :الثاينPر ا�?A�RPد &% ا�أن ا�?6(

  .�G �3(. ا�?6(�د
�ز ���""�Bن أن ))����a ����� وروث (( ��""���  ’ +""� ���""	 :الثالــث ""A�P 	""� ��2""� أ

  .�A�B?) /��5% ا��!m!% ا��
�م وا�)وث 
قال ال تستنجوا بـالروث وال بالعظـام فإـا زاد            ‘ن مسعود أن النيب       الدليل أيضاً حديث اب   
  .إخوانكم من اجلن 

+""��G�3 *""9م . +5""�ا �S�(""W �""5  وه""�ا ا�& e�9""3�V 9""!""9ًا nن +!""	 ا�G""�3 وا���1!"".  
 %A�2 &% ا���ا��از وا���1!. أ��5 زاد إAا�.  

 G5� م زاد�
  .+��)وث زاد �9وا/G5 وا��
�""	 �""�2�B""� G و�""g""+    Gن ا�A2�""R /""��)وث وا� $�+ 	""lMA� P 	""�
""�م +��1/�23""0 �"")ون أ�

�	 &�52 *2	 وا��52 ��6[� ا���Bد n ا�  .�A�B?) وه�ا أ�[ً� &�هJ ا���+�!0 ���
�?5?"� زاد                  :والقول الثاين n ."/ 5")انd�P �"?5�nP �"?52* �"52ن ا�n GKQا U& ئMA� 	�أ

%A�2 &% ا���ا�n.  
ث ابن مسعود حكم زائد وهو حكم ما إذى خالف اإلنـسان           فاستفدنا من التعليل الذي يف حدي     

  .فاستجمر بالروث أو بالعظام 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
  و��Yم و&�3)م و&�(. /3!�ان

�ز ����Bن أن ���d��/ �A2�Bم �?�ذا ؟A� P  
�اء آ"�ن                 "R �"ب أو��"/ %& ^�Qم ا��d+ %Aم ا���d/ ء�A2�RPإذا آ�ن ه� *% ا 	�n

�ًR�!� G5/أو �9وا G5� م��dا�%Aم دواب ا���Y �1*   
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 �6""(9ون /""��?�3)م آ��""J أه"". ا��G""1 و�6""(9ون /����""J ه2""� آ?""�        ))و�����5م (( 
�ا /���?q!". ا���"J ا�"�)*!0 آ��"J ا��6"	 وا�e�9"3 و�6"�س *1!5"� آ�"J ا��1"�م                     �(W

  .ا��2+�0 وP ��6س *1!�5 آ�J ا��1�م ا�[�رة 
  ة تعلم السحر ؟فإذا قيل لك هل جيوز لإلنسان أن يستجين بكتاب فيه كيفي= 
�	 آ��ب D!) &�3)م :اجلواب  -n ز�A�  G�� .  

  لو قيل لك هل جيوز أن يستنجي االنسان بكتاب فيه تعليم الفيزياءوالكيمياء والرياضيات ؟= 
�5 *1�م ��+�0 :اجلواب  -�n ز�A� P .  

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
  .و&�(. /3!�ان 

�ز ا�A2�RPء /	A� P ن�  .ا�?�(. /��3!
  باحليوان ؟ما معىن متصل = 
�ار ;"�ة             =  "A/ 	"�V�� �]"6� ن�B�Q1^ اV �فهل جيوز له إذا انتهى من قـضاء       ���2 �

  احلاجة أن يأخذ طرف الشاة ويستجمر به ؟
  .ال جيوز : اجلواب  -
�"	 5d� P")           :قالوا  : والتعليل   g+ �ًB"A� إ&� أن ���ن ه�ا ا�3!�ان Y"�ه) أو �g"+ ^"Aن 

�ز أن �"�A2�B      وإن آ�ن �Yه) +5� &�3)م وا�?�3)م أ    "A�P 	"��� ��*"9ة ا�?�3")م أ��
 	/ (?A�B�  .وP أن 

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
  .IKث &�3Bت &62!0 +$آq): و���)ط

�"�Bن إذا أراد أن �"A�B?) أن KIK %"* ."6�P"0 أ�A"�ر ��"�              Q1"� ا* J"A� 	����2 أ
 %�(A3/ �6ء�Qا .)� �  .و�

 	��67d� Pو 	��+(�� P ام�  .وه�ا ا�G�3 /���ات *�&0 ا��
  هو احلكم ؟ما = 
�6"�ء +"I                :احلكم   -Qا .)� ��ز ����Bن أن ����� /A3) وA3/ P)�% و�A� P 	� أ

  ./9 أن �0KIK .?��B أ��Aر 
  :الدليل على هذا احلكم الذي ال تدركه العقول 

 %�(A3/ (5d�� ن أن�B��	 &% ا�??�% ��n 97ي�� G�3ل أن ه�ا ا��6�.  
�"�Bن /$�". &"% KIK"0         روى *% ا�72"� أ _ وا��9!. أن 1R?�ن   Qا (?A�B"� 5"� أن� 	"�

  .أ��Aر
�ز ����Bن أن ����� /0KIq أ��Aر ��"% /"�)ط ذآ")' ا�?�c"# وه"� أن ��"�ن                   A� إذًا
�ز �"	 أن                 "A61"ً� و�d& ر�"A�0 أ"KIK %"& .ن أن ��6() *�1 أ��B��ز ��A� I+ 0!62&

 #�c?ل ا��  : ’�0KIK �1* ()�6 أ��Aر /�)ط أن ���ن &62!0 و���� �6
 (q62!0 +$آ&.  

  ما معىن فأكثر ؟= 
  . أ��5 إذا �G �2= ا�JA!+ 0KIq أن �9�M إ�� أن �3(. ا��62ء :يعين  -
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
J�; ذي (A3/ �  .و�

 (qآ$+ J�; ثIK د�  .ا�?6(
�ز �"	 أن            "A!+ J�"; ثI"K �"2�& �5ت وه"�اV ثIK 	� (!7آ (A� ن�B�Q9 اVذا وg+

  .��Aر &2�(01 و��% ا�?6(�د IKث &�3Bت ����� /	 وP ���)ط أن ���ن 0KIK أ
òÜibä§a@õbàÜÇ@åß@ê‰bn�aë@òÜibä§a@kçˆß@aˆç ��([ًا �1?��2.  ’ ا�?663!% ا�(
�.   

ÞbÓ@åß@òÜibä§a@åßë:  01)�2& ر�A�0 أKIK .?��B� أن JA�.  

@@laì–Ûa@ìç@kçˆ½aë -              ن� &� ذآ)' ا�?�c# واه��ر' ا�])�"� ه"� ا�"(�اب /"�)ط أن ��"

  .�	 IKث �5Vت �?�% أن �?A3/ �52& 05V .�/ SB) آ7!) 
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

  .و��d� %B	 *�1 و�) 
                     �"6��"�Bن �?"^ &"�3Bت G"K أQا SB"& ذاg"+ (����Bن أن �Ud6 اA�RP?�ر /"�� %B�

� ؟ا�?3. �c� أن �� �� !H*  
 9�M� أن 	� %B� P.  

� ؟و إذا &SB أر/�3B& Uت �c� أن �� �� !H*  
��B� G% �	 أن �9�M وا�9ة .  

� #�c?02 ’�% ا�R ل أن ه�ا�6�.  

��)  ‘ا��9!. ��ل ا��72  !1+ (?A�Rا %& .  

                     J"Vوا 	"�وا�Iم �}&) ���� ا�n)ب أن �Ud اA�RP?�ر *�1 و�)  +!?"� �
5") �"� أ
 S�(W (&وه�ا أ (��!1+ 	��6�.  

                     ("!q515?"� آA� ر ��?"�ن�"A�0 أ"KIK %"& ."ر *1"� أ��)��Pاز ا�V و*9م G�3ه�ا ا�
  .ات ه��% ا��3?!%&% ا���ام /���

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
��رج إPّ ا�)�S : و�JA ا�A2�RQُء .��.  

 %!""/’       (?A�B""� 0 أو""V�3ء /�""9 �""[�ء ا��""?��/ �A2�B""� ن أن�B""�Q1""� ا* J""A� 	""�أ

�ب V�  .�0�l�* e�93 إذا ذهJ أ�9آG �� ا�]Iء +0KIq/ Jd�B!1 أ��Aر وا�Iم �1
 ��ب /6!9 هV�  .  ا�)وض إذا أراد ا�(Iة ���	 +�: ��% ا�01/�23 �!9وا ه�ا ا�

�"�Bن إذا �"[� ���V"	 أن �"A�B?) أو أن          Q1"� ا* J"A� 	"����2 أن ا�01/�23 �)ون أ
  .��A2�B ��% إذا أراد ا�(Iة 

أ&� إذا �G �")د ا�"(Iة +5"� &]!") +!"U!d�B أن A2�� P"� وG"K (?A�B"� P إذا �"[)                  
�; 	/�K ^& إن آ�ن 	/�Kو 	�9/ (5d� أن 	1!* JVة وI)ا� Z0 و�R�A2ء &% ا�.  

  . أن ��A2�B أو أن �A�B?) و��% ا�n)ب إذا �[� ���V	 �JA *1!	 &�7;)ة
  ؟��0ذا 

       0�"l�* e�9"�د و��B& %/ا e�9�1?�ن وR e�93�2 آ�& Z&96� ص ا���� nن ا�2(
  .آG� �51 �6!9 اg/ (&nرادة ا�(Iة 

�اع ا��5dرة ��ف ��5d1رة وه�ا &% أهG أ��& G!�3ا���رع ا� GK.  
�ن             GK ه "2��� P س�"��G5 أg"+ م ود�"% ا�2"(�رىI"RP)وق ا��7!)ة /"!% د�"% ا�ا &% ا��

  . &� �9ل *�1 ا*��2ء اIRPم /���5dرة-/��2
�+0 /!2?� اIRPم آ?� R!$�!�2 آq!)ًا 
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��Bن /�"9 �"[�ء ا�V�3"0 أن �"A�B?) أو �"�A2�B و�"�         إذًاQ�1 ا* JA� 	� ا�(�اب أ
  .�G ��% �)د ا�(Iة

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
Pو 	17� S)�  : G?!� Pء و�Tو.  

             ��ز ����Bن أن ��!?G أو ���T$ إP /�9 ا�A2�RPء واA�"RP?�ر أ&"� �"A� P 	����2 أ
 .Y�/ ن��ء ��T��GK $T ا�A2�R أو اg+ (?A�Rن ا�� GK 	�V�� �]�.  

�ا  :الدليل  ���  :     J"��Y �"/ل ا�72"�      _ أن *�1 /"% أ$B"� %"& ("&أ ‘     ("!qآ"�ن آ 	"�n 

�$B""+ اء�""&Qا�?""�ي +$+�""�' ا�72""�    ا G""�� 0�$B""& 0�$B""?ه""�' ا� %""* 	‘  	""��6/ !��aا
 so�Pذآ�ك و.  

  .أو�A2�RP�/ Pًء GK /�9 ذ�� ���T$  ‘+$&)' ا��72  : ����ا 

@ïãbrÛa@ÞìÔÛaëZ@ @
 (?A�B� أو �A2�B� GK ء��ز ����Bن أن �97أ /��[A� 	�  .أ

 n ا���""� ""�s���o�P �ل �""	  �""  ‘ �e�9""3 *1""� أن ا�0     �""72	 Z""7K +""� ا�""(S!3 روا�""    
 r^�* lf:وا.  

�ء �7. ا�A2�RPء T�  .+97أ /��
     $""T��ز ���""�Bن أن ��""A� 	""� G""K /�""9 ذ�""� أن �""�A2�B أو   �""���ا +5""�ا د�!"". *1""� أ

(?A�B�.  
@ò�bväÛa@òÛa‹gë@õì™ìÛa@´i@Âbjm‰a@†uìí@ü@éãþ@laì–Ûa@ìç@ïãbrÛa@ÞìÔÛa@aˆçëN@ @

57�ا ��5' ا��6*9ة ���5?�ا ه�' ا��6*9ة ��� �)-��   -�G�3 +� آq!) &% اn;!�ء  ا
         '("5� �"1* Z"0 و��"R�A���Bن *1"� �5")' �R�A"0 أي Qأن ا �*��Z� !�Hز ��� أن    �

4! هKG ا�Y�0Z1 ؟� �E so�5�  
�ز A� G��  ./�VQ?�ع إذا �G ��% ا�0R�A2 +� أ�9 ا�VQ�7+ %!1!7B?�ع . 

 0�$B&0 وR�A20 إزا�0 ا��$B& %!/ 9 ار��7طV�� P 	��ء ه�' ا�?B$�0 �7!% أT�  .ا�
�V"9 +")ق /"!% أن ��"�ن ا�R�A2"0 *1"� أ�"9 ا�"7B!1!% و/"!% أن ��"�ن +"�                       � Pل و�6�

�) &% ا�97ن o UT�&.  
                P %"�� S!3"W 'ء�T�+ (?A�Rأو ا �A2�Rا GK $T�� ���Bن �Qإذًا &� +� ;� أن ا
�"�Bن �y72"� �"	 أن ��5d� ("5d")ًا                      Qن اnف وI"[د ا��"V�� ."��� Z"���y72 �	 أ/"9ًا أ

!+ Iً&0 آ����ء وه� ا���5d��/ �13رة ا�?�2T�  .97أ /gزا�0 ا�]GK e7 ا�
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  ))الخامس الدرس تابع((  

 عـادة  بعده يأيت ما إىل انتقل التخلي وآداب واالستجمار باالستنجاء يتعلق ما ’ املؤلف أى ملا
 وهـذا  يتوضأ مث يستجمر أو يستنجي مث حاجته يقضي اإلنسان ألن الوضوء وسنن السواك وهو
   .املؤلف عليه سار الذي هو املنطقي رتيبالت

  ا���oء و��1 ا��اك �0ب
 وهـو  إستاك ‘  أنه حىت كثرية خاصة عناية الشارع به واعتىن اإلسالم سنن أعظم من :السواك
  .للسواك وحمبته عنايته شدة من -الرتع يف وهو- ميوت

 من كثرياًَ إن بل خاصاً حبثاً له اجعلو بالسواك  ‘  النيب واهتمام الشارع اهتمام العلماء رأى وملا 
   .مبؤلف أفرده العلم أهل
3�' ا��Q (!yزا�0 ا��G د�� :هو  السواك-�  .و

  .ا��22
!# :االستياك من األول واملقصود �

   .ا�)ا03l إزا�0 :الثاين واملقصود �

1�ن ا��y!) إزا�0  :الثالث واملقصود ���/.   

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
�ك B"د : ا���"�/ %!""�  ="2&  ("!D (]""& P  "����Z ، P 	�7""Wg/  0"�(�2�ن   وB"& .""آ  Z"و� ، (""!y� 
Gl�W 9�/  والMا�  
  :فبني السواك أحكام يبني املؤلف بدء
  Pًأو: 	�2�ن أB& 	�n ك : ��ل�Bد ا���2�ن ...... �!% /�B&.   
  . 02R أ�	 : حكمه إذاً

� e�93� �/أن ��6(_ _  ه)�")ة  أ  i�hأ  ��@�  C�5أ�  �HP���� 
�0�اك� �   .)?2ة آ! �1

� e�9"""30  و��"""l�* ~-S!3)"""اك( -أ�"""[ً� ا�� �@����HB� ����Xة ا����
   .)�@�ب ��0oة

  ؟ مهم هو وملاذا . مهم هذا عائشة وحديث
   .ا�e�93 ه�ا &% �s72�B ا�?�c# ��آ)ه� ا��� اn���م &% آq!)ًا nن  :اجلواب

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<VVVV< << << << <
�كBد: ا����/ %!�  
%B� ن أن��ن وP �!2ً� ا���د ���� �ًB/��.   

�Z�Z�Z�Z������������$ �'4@����א�'� $א�'� $א�'� $א�L@4L@4L@4L����%X�%X�%X�%X�����((((؟؟؟؟����� +ً�� +ً�� +ً�� +ً�������ن��ن��ن��ن����� �� �� �� �
   .ا�!�/^ ا���د &% أ��6 ا�1!% ا���د nن ا��9!.  : قالوا-

�Z�Z�Z�Z������������$ �'4@����א�'� $א�'� $א�'� $א�L@4L@4L@4Lא�<�دא�<�دא�<�دא�<�د�����ن�ن�ن�ن��������@�X��$����א�<�دא�<�دא�<�دא�<�د����������������אbאbאbא�����IEIEIEIE����b:`�:`�:`�:`����א��X@א��X@א��X@א��$א��$א��$א��؟؟؟؟������Xو��X9و��X9و��X9و����9א �� �� �� �
�e�9� 0�l�* �5 :  اجلواب -n ل��ن  &"�  آ".  +"gذاً  �1�5d&  G")ة �6"��  	"!+  ("!5d�  9";أ 
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�5+ (q��1رع &073 أآ�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
%!� =2&.  
�Z���$ �'4@�א�L�%X���B4
�؟��_���W_�$C+� ً��א�<�د�
�ن� �
��6ء ه� ا�?6(�د أن :  اجلواب-Q�9!. ا/ e�9� 0�l�*.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
(!D (]&.   
   .*�e�9� 0�l إ�� �)P UV ا�G�3 ه�ا

�ل  أن ;"Zm  وإن &"[)اً  *"�داً  �"��B?.  أن ���"�Bن  ��")'   :أنـه   ويعين"6�  J3�B"� 

�دًا ���B?. أن ����Bن* P (]�.   
   .�3)م ا�?[) ا���د ا��R?�ل  أن .�3)م /. : ��ل &% ا��1?�ء و&%

   :املضرة حبسب أنه والصواب
  .&3)م : +5� شديدة املضرة كانت  فإن-

  .&�)و' : +5�  يسرية املضرة كانت ن وإ-

���   .مضر فهو طيبة رائحة له عود كل أن  	:و'J	:	_�#�"	#��'�	وא ��

   .ا���Aرب &% ا�G�3 ه�ا أ��وا أ�G5 وا�
�ه)
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
P Z����.  

�	 �� P��Z ؟ &� ا��01�  .-ا���1!. ��آ) أن +!U!d�B ا��B/= ا��Iم +G5 &%-+� آ
��6ء �v��2 ا����Z  أن:اجلواب أن العلة هي Qوجهني من ا:   

   .ا���67�R �+ G ا�?����0 اMVnاء أن  :األول الوجه -

  .�� G� =2��Z إذا ا���د أن  :الثاين والوجه -

 مـن  الغرض ينايف ألنه يستحب ال يتفتت الذي العود أن:&]�() ��1!.:�6�ل أن �U!d�B إذًا
  .التسوك

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
P U7W$/ 0�(�   .و

òÜibä§a@æëŠí 9ام أن[�Rا U7WQا�])�0 أو ا P =63� 02Bا�.   

�Z���@+>��%X�W�D�s�6�3+.؟�א�� �
�""�Bن أن �""�:  أ�""	 ��2""� : ا����Zاب -Q9 ا[�""Rما 	�7""W0 أو إ""�(� P (Vc""� (""Vnا 

J�(�?اك *�1 ا��Bا� 	�n P =63� 02Bا�.   
   .�JB3/ �& �62 ا�02B �63= /.  :وقيل

��Z@4Lא���ل�#(א�و��BW(��$C_���;Q����3و�א��؟�א= �

��5:  وملاذا ؟أ+[.   ا�])�0:اجلواب  -n �6�  .أ
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ÞìÔÛaë@sÛbrÛaZ@ �?5�   .ا���د *9م *92 ا�02B ��663ن أ

@aˆçë@aÞìÔÛ@ê‰bn�a@ðëa…Š½a@¿@éibn×@M@ÝÏb§a@†îÐ½a@kÛbĐÛ@áÜÈÛa@M@Òb–ã⁄aN@@ @
�Z"�_ل���   .أ��ال  0KIK-   ؟�א�.^�#�3(?���

�اك /?l�B. ا��G1 أه. *0��2 *�1 �9ل وه�ا Bا�.   
laì–Ûaë@@@bß@ê‰bn�a@ðëa…Š½a ’ : �?5��د *9م /�)ط ا�02B ��663ن أVد و� اn  ."Wnن ا��

�اك +�Bدا�� ا��.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
2�ن B& .آ Zو�.  

�2�� 	�   .���Bك أن اnو��ت B� G1B?1� �+ U!?V% أ
 - l�* ù"�0  و�"e�9  ه)�")ة  أ/"�  �"e�9  - ا�"�B/06  اn��د�"9V %&  eًا واST وا��9!.
�اك أن *�1 �9ل +�5B02 ا�R �+ .آ Zو�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
(!y� Gl�W 9�/ والMا�.   
  :األوقات عمجي يف اإلنسان يستاك أن يسن أنه يعين

o وال /�9  :وهو واحد وقت يف إالMا�.   

o وهو واحد لشخص :Gl�)ا�.  

Gl�)��+ إذا Zأي - ا��?^ زا� .�   .���Bك أن �	 +!�)' - ا�
5) و�Z د
�+ J16� G�30 &% ا���D �& 	73� ن أن إ�� ا���رع�  @äÇ@òÜibä§aN† - &�)وهً� ��

   :  الدليل-

�1�  أ`��N  ا��<U�  ��*  �k0@��ف ( �6"�ل   ‘  ا��72 أن :  ����ا -�   ��� 
 ا
lر� r�   .)ا�

 و�"�ا  �1"��رع   ا�?73�/"0  ا�)ا3l"0  ه"�'  �"�هJ  ا���Z ه�ا +� وا�RP!�ك إن :    +��6�ا
�   .&�)و' +5

ÞìÔÛaë@ïãbrÛaZ@ ك أن�!�RPا J3�B& �+ U!?V و��تnم ا�   .اnد�0 ��?

   :وجهني من احلديث هذا عن واجلواب
   .ا��G &% �])ج و�!ZB ا�?�9ة %& �])ج ا�)ا03l ه�' أن  : األول-

��W""0 *��2""0 ا�""��رع /""	 ا*�2""� وا�""�ي اn&"") ه""�ا &q"". أن  : الثــاين- P ز�""A� أن 

	))[���ص د�!. &% P/9 /. *�م /�9!. .   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
   +G و�y!) وا��IW '�7ة :*92: &�$آ9  
%!/ #�c?ك /?�ذا ’ ا���B� G"K  ؟ ��ك�"B  أن ��")'  &�"�  /"!%  G"K  ؟ ���Bك &�� /!% GK ؟ 

G�� 0�$B?/ و��تn073 ا�B?ص /��. - ا���   .+!�5 ا�?��B!� G1Bك ���1رع 
  .صالة عند متأكد : فقال

��0�اك  ����HP�  أ�C�5  �@��  أi�h  أن ��6(  ‘  ا��72 �6�ل�  ��1� 
   .)?2ة آ!
I+ �; ه�ا أن x!)[� %& ا���رع Z��   .ا�(Iة /
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

'�7���م &% ���2 : وا�.   

J3�B!+ ن���B� إذا آ�0ن ( ‘  ا��72 أن ������B� e�93� 0ك أن ا�2�م &% ا��7	 إذا 
R9�5ص ا��1م �� ا��M� K0* اك��0�(.   
��9 ���2 ���ص ���	 و&��2� .Byو�.   
   .���Bك أن ا�2�م &% ا�R!�6 إذا - ��ص /��. - ����Bن �g+ J3�Bذًا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
(!yو� G+.   
�اك ��$آ�m2!3+ 9 ا��G راy� 03l!)ت إذاBا�.   

  .ا��y!) *92 ��$آ9 ا��G و��HB� �X@� (. (!5dة: (�6�ل ‘  ا�n �72ن

GK .6���ع إ�� ’ ا�?�c# اT�& 9�9V ��اك  أ��"�م  ’ �GB"6+  �"2  ا�RP!�ك آ!�!0 وهB"ا� 

�ً?!B6� �ًdB7& 9ًا!Vو.  
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
�T(* �ًl9�7& Jً� و���Bك �A/ 	?+ %?�nا.   

�اك �?)ر /$ن وذ��  :عرضاً يستاكB���2' &% ا�K إ�� 	Rا(Tأ.  

�ل ا+G5 ا��)ض ��G5 أن أردت وإذا dل ا��d��+ ��ل  &"%  �7"9أ  أن ه"Wأ -  Z"/�2& -  
   .أR��51 إ�� ا�2Rnن

�) إ�� ا����2q &% : العرض إذاًo G�دًا ذه�/ً� ا��   .و*

   .طوالً ال عرضاً يستاك بأن مستحب هذا أن ’ فيقول
�Zא�'� $؟���� �

�ا -���  	� وه�ا )��0ًo �05آ�ا *0 ا�5J5� إذا: ( ��ل أ�	  ‘  ا��72 روي أ

e�93ا� .R(&.   
�اع &% ا�?)R. أن ا�?�1�م و&% �   .e�93��+ #!�T ا�[�!# ا�e�93 أ

   .اnذى *% وأ/�9 أ��6 ه�ا أن  :والتعليل

�اك ��B]9م أ��2 �)ون +����56ءB?ل &� /��^ ا��  . ا��);�ة ا�R]9ام +� ا�7Ynء �6
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 أنفع عرضاً العود استخدام أن حقيقة كان إذا األطباء إىل االستياك كيفية يف يرجع أن ينبغي احلقيقة ويف
  .به أخذنا أنفع الفرشاة يف إليه يرشدون الذي اإلستخدام كان وإذا به أخذنا اللثة على ضرراً وأقل
   .ختصه طريقة منهما واحد لكل يكون أن فيمكن الفرشاة عن العود خينلف أنه يقال أن وميكن

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
�J &9�7ًأ�A/ 	?+ %?�nا.   
 تـضع  فأين تبدأ أن و���B�  ."7ك أن أردت +gذا  ا� ر�?G5 ا���56ء د�0 &9ى �7!% ا�6�ل ه�ا

�J +� �[�	 أ�� - ا� ر�?G5 - +!);9ون ؟ املسواك�V G�ا� %?�nا.   

�Z$ �'؟����א�� �
-e�9�  0�l�* 07 آ�نA�� %?!ا�� �+ 	��	 &%  وه�ا-آ1	  ;$$;.   
 التنظيف يف ويستخدم اليمني من  به يبدأ فَاملُنظَّف ينظِّف أن اإلنسان أراد إذا أنه : قاعدة أخذنا حنن مث

   .الشمال
   :عليهما ننبه أن نريد املياه باب يف عليهما الكالم سبق مسألتني هنالك(((  

   : األوىل املسألة
   :بنجسة طاهرة ثياب اشتبهت إذا

G�3ا� : 	��	 ا�0BA2 *9د ��G1 و��Y 0BA2/ Gه)ة K!�ب Z5ا;�7 إذا أg+ �1)�  ب  /�"9د�"!qا� 
I/ ز��دة.   

̂  وه"�ا  - ه"�ا  ذآ")ت  أ�"�  أ�"%  - وا�9ة IWة /��Mدة أ�	 ذآ)ت و���1 !"�  S!3)"/  �"?� إ
   .+s6 ا�q!�ب /�9د �(�1
�2�� 	��K 0BA!�ب +!K �5!�ب *�)ة *92' آ�ن إذا أ P 9ده� ��)ف* G�7+ �1؟ �(  
   .ا�q!�ب ��)ةا� /�9د �(�1
�?�1�&ً� ا�0BA2 ا�q!�ب *9د آ�ن إذا و�9�M ا�A2^ /�9د �(�1 وإ�&.   
   :الثانية املسألة
�ر  �"GB  ا�?�c"#  ذآ")  ا�?!"�'  أ��Bم +�"5dوذآ")  ا�?�")و'  ا�  	"� وذآ")  /??"�زج  ا�"�s1  إذا أ
Ud� ر�   :ا�?��l وا�?S1 وا�9ه% ا���+
G5�+ v�/ ة��Qأن ا S1?ا�  �l�"?ا� P  ل  . �?"�زج�"6� �?"�زج  ا�?"��l  ا�?S"1  أن ا�"(�اب  و
5�ر ��67 �?�ذا و��%Y ؟   
�ا��2 &% *9دًا ��% ا��01 ه� ه�ا أن ذآ)ت و�9 ا�?�ء أ1W	 nن�  .اG5!1* (&n ا;�7	 إ

   :الثالثة املسألة
 /���"B)  ا�6"�&�س  +"�  وا��ي . ا�/ G!A��S . وا�Aَ2^ : +�6ل ا�e��q ا�GB6 ذآ) ’ ا�?�c# أن

^Aِ2ا� .   
   ))).لتسجيلا انقطع((( 

  ))الخامس الدرس انتهى((  

-------------------------------------------------  
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  االحد  الثاين: الدرس  الثاين:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
)) ����((  

  

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<VVVV< << << << <
   .7Dِ@ً� و�9ه%
�2�� 	��&ً� و��)ك ��&ً� �9ه%  :يعين 7Dِ@ً� �9ه% أن ����Bن �B% أ�.   

��5 ‘  ا��72 أن : وا��9!. %* .V(ا�� P7@ً� إDِ.   

�Zذאd_�$ �����t#�3��?�א�(�Rوאoد#�ن�א��S��$�uא�<	
�؟�א�����ذ �
   .ده2	 U& ا���) �S�(B ه� ا��)V. أن  :فاجلواب -

   ./�)V. +1!^ ده% /I ا��?�!s                أ&�
��5 ‘  ا��72 أن ا�e�93 وه�ا %* .V(ا�� P7@ً� إDِ . e�9� /��. %!B3�1�.   

%?+ %2B7@ً� �9ه% أن ا�01/�23 *92 ا�Dِ . ا��?A+ %!/ د�Vده�ن وQوأن ا  ،(q�� P  I"+ 
   .��P (q و��% �9ه% ��)�s وP إ+)اط

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
  .و�)ًا و���3.

%& %2Bن ���3. أن ا�01/�23 *92 ا��B�Qن وأن ا�   .و�)ًا اPآ��3ل ه�ا ��
��)+1 اآ�3. &% ‘  ا��72  ��ل-  :الدليل!.   

�ع �B3�1!% ��/. أ�[ً� ا�e�93 وه�ا?A?/ 	�(Y.   
�Z�+#�3و�^.��W�$#�/�2(o���3א;.V+ع��)��ن�����VBv��S+V >ن���؟�א��V�(���3م�;.V+�����$V����SVL�

@4L�9':؟�K� �

 +"�  &")ات  I"Kث  : &"Iqً  ���3".  أن ��2"�  +5"�ا   :العينني موع كان إذا  -

�ع +!��ن ا�!B)ى +� و&)�!% ا�!?�2?A?ا� �ًB?� /��07B"2  إ��"�ر  �5ا+ . 
�ع?A?� %!2!ا��.   

   .&)ات IKث *!% آ. +� ���3. أن عني لكل بالنسبة واإليتار  -

  العينني موع هو إمنا اإليتار أن : األول القول به وعمل ورجحه ’ أمحد اإلمام إليه ذهب الذي
 آ��"Z  وإن *1!"	  �"9ل  وKo"�ر  أ��د�"e  ا�7"�ب  +� nن الصحيح هو أمحد اإلمام إليه مال وما

eد���nا 	�!�T %6"0  &% و���(Y  م�"&Qأ�?"9  ا  	"� �"�q�9ً  إP ا�7"�ب  +"�  ��"%  �"G  إذا أ
�ً�!�T ��   ./	 أ

   .ا���Qر ه�ا وآ!�!0 و�)ًا اPآ��3ل ��G *)+�2 إذًا
%2 &�6�د ا��7بB� ء�T��ل  ذ�"�  و&"U  ا�"6�  J"A�  0!?B"ا�� Pه"�ا  +"�  إ;"��ل  و  	"�n 
   .02R �)ا' D!)' آ�ن وإن وا7Vً� ه� )ا'� &� *�1 و�V x2?01 ا�2B% �7!% أن أراد

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
JA0 و�!?Bء +�: ا���T�   .ا��آ) &U ا�

ò��Üibä§bÏ@æëŠ��í 0 أن!?B""ء +""� ا���""T��ء /d"". *?""9ًا �)آg""+ �""5ن وا7V""0 ا�""T� ا�
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�9�ن�B""ل و�� و���oء و6 ���� و���oء 6 ����� ?��2ة 6( :‘  ا�6/ �""72""
��   .)�@�� ا
 ا�� �Gآ� �� �
�)�%� /��07B2 ا�e�93 ه�ا$�?3. 1& e3/ .��Y  ْZ"7َ�ِ�ُ+  	"!+  ث�"3/  0"1��Y  .l�"Rور 

   .ا�e�93 ه�ا 03W إ�7Kت ا����7!% وD)ض &�)دة
I+ ا��	  و��"T  G52"�#  &"%  ا�e�93 ه�ا Y)ق &% Y)�= أي �]1��ع  �"(33"?A?/ 

   .ا�d)ق
  : اآلن عرفنا فإذاً

   .طرقه مبجموع احلديث هذا تصحيح احملدثني من املتأخرين مذهب:  أن -
  . حديث الباب هذا يف يصح ال أنه إال حامت وأبو أمحد اإلمام وذهب -
		:��--b	W*دد	و��ون	�EaMل	�S	#��H	א��7א`	'�	א�9�9Vن	0��M	ذ'O	و�9 	

����
  .;�T 9�9# /�[�5 و+� �T!�0 ا�e�93 ه�ا Y)ق أن  :األول السبب 

����
 أرآ"�ن  &"%  رآ"%  +"�  P  �?!"R اn&"0  إ�!"	  ��3"�ج  *G"1  آ".  أن  :الثاين السبب 

QماIR ةI)آ�� Pو �?!R �+ G�5��7 أهVوا � �"$��  أن /"I"+  9  ا�"[�ء  وه
0 ���d/ 0)ق�/�K P م وه"�ا  ا�62"�د  +!5"�  ��)ددnا  ("!D  (+�"�&  �"+  e"أ��د� 
01?B7ا�.  

G""K %��""ا ا��""16��ء إ�!2""� ""Tا�72""� و ‘ �""3� ا/""% ذآ"")هG أآq"") أو ا�""(0/�3 &""% *""�)ة 

(!Knا �+ U&�V ل�Wnا G� (أ�9 ��آ G52& �+ nاe3!03 ��د�)01 ا�?B79ل &?� ا�� 
G� %�� دة�V�   .�G� .?B7 ‘  أ�	 أي &

   :الثاين القول هو املسألة هذه يف فالصواب ضعيفاً كان وإذا ضعيف احلديث هذا أن النتيجة إذاً
   .سنة البسملة أن وهو
�ا  مـشروعة  غري البسملة إن قال من العلماء من بل��"� : P  7"9أه�  أن *7"�دة  ��".  �"��)ط� 

/GB7 ا�  Iًq?+:  
  .ا� /GB7 +!	 �97أ P ا���7دات أ*
G &% اpذان
 /�"9م  ا�6"�ل  آ"�ن  وإن - األقـوال  أقـرب  فيكـون  - سنة البسملة أن الوسط القول ولعل

�ي ��ل ا�B7?01 &�)و*!0�.   
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� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
 JAا�]��ن و� �& G� #[� �1* 	B��.  

  :اخلتان

����
   .ا��3��dy� 0 ا��� ا�91Aة �Ud ه�  :للذكر بالنسبة 

����
 *")ف  �"�7	  أ�5"�  ا��56"�ء  وذآ")  ا��")ج  أ*1A���d�  �"1"9ة  ه"�   :لألنثى وبالنسبة 

   .ا���9
òÜibä§bÏ@Mbà×@@æëŠ�mM 1"�آ)  ا�]�"�ن  وجـوب  يرون�  �"q��9�ن  و�}�B"ل  و�� ‘  ا�6/  �"72"

)iأ� r1� �7h �XJوا,�55 ا�(.   
(&$+ %& .�   .e�9� #!�T ا�e�93 وه�ا �]��% أن /�IRQم د

ÞìÔÛaë@ãbrÛaï@¿@òÛd�ß@æbnn�þaZ سنة أنه.  
 ا�2"�س  &% آ7!)ًا *9دًا /$ن وا9�Rل ا�6�ل /�5ا وا;�5) ا�7()ي ا�B3% &�هJ وه�ا 

G1Rا��72 *95 +� أ  ‘  Gآ) و��� G5�����ن أ&)وا أQ�/.   

�07B2��/ .V(1� 02R 07B2��/ �q واJV أ�	  :الثالث والقول{�.   

��:א�!�ل���א�و/.−���� �

����
 هـذه  يقطـع  مل إذا ألنـه  ومتامها الطهارة بكمال يتعلق للذكر سبةبالن اإلختتان أن 

 الوجـه  على الطهارة حتصل فلم البول بقايا حتتها جتمع احلشفة تغطي اليت اجللدة
   .املطلوب

����
 إليها بالنسبة اخلتان فإن لألنثى بالنسبة يوجد ال للذكر بالنسبة هذا الوجوب ووجه 

   .حتسيين كمايل أمر
�"	  �!?!0 ا/% اIRQم ;!  آIم /	 ���) ا�6�ل وه�اn  ل���!"�رات  +"�  �6"Pا  J"Aو� 
   ./��(Iة ا�]��ن +)/s - ا�(Iة وZ7V إذا ا�]��ن
�ال �Wرت  إذًا�n0 اKIK '0 وه�KIqال ا���nم  *"%  روا�"�ت  أ�"[�ً  ه"�  ا�"&Qأ�?"9  ا 
   .روا��ت IKث ا�?B$�0 ه�' +� +�2	

�ب وا�6�لV���q دون ا��آ) *�1 /��nا ��  . ’ �9ا&0 ا/% !�را

 أمحد اإلمام عن الروايات تكثر تقول أن فاجلواب أمحد اإلمام عن الروايات تكثر مىت لك قيل إذا
 نصوصاً أمحد اإلمام جيد مل فإذا أدلة فيها يوجد مل أو الصحيحة األدلة فيها تعارضت مسألة كل يف

   .رواية من أكثر يعين قول من أكثر املسألة يف له يكون ورعه مع أنه جتد واضحةً
   .وD!)ه07B2��/ 01/�231� G ا�]��ن &B$�0 +� ا�6�ل /����(!. +�)+�2
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� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
   .ا�M6ع و��)' 

:  ‘  ا�72"�  أن *?")  ا/"%  �"e�9  &"%  ا�"(Z"7K  �"+  %!3!3  �?"�  احلنابلة عند القزع يكره
)�5�  ) .ا�M6ع *% 
 3!3!%ا�""( +""�  و&""G1B ا�7]""�ري وذآ"") �""�+U *?"") ا/""% *""% ا�e�9""3 ه""�ا وروى 

(!B�� U+��   ./�[	 و�)ك ا�)أس /�v �1= :ه� ا�M6ع أن :��ل �!M61� eع 
   .ا�(3!3!% +� أ�[ً� وه� �� U+�2�B!) ه� ا�?�5�ر ا���B!) ه�ا إذًا
�Z�B_�"�:؟�א���ع�� �
   .ا�01/�23 *92  &�)و'-
�Zنd_�$ ��Wن���$Q��)"�א�+�tW��אP2א���B_�%و#ً�؟�)��ن��ن�و����� �
 +"gذا  اG�(3���"/ -  JB"�  �"*IY  ا�?�6"9&!%  ا��56"�ء  &"%  �"�Ilً  أG"�  9"V  أ�� :فاجلواب -

�ا+"=  ا��G�(3 إن +62�ل /���G�(3 ��ل /�9ه�V Gء &?% أو ا�1B# &% و9V أ�9 آ�ن�& 
U& x2ن ا�n .Wnا��52 +� ا G�(3ا��.   
�ن و�9�� v�/ ء  ا��1?�ءI"Vnا  %�("W��?ا  ا����"�  G�(3���"/  %"و��  JB"�  �"q3/  G"� 
9Vأ Iًl�� �/G�(3��.   
�ء 2R% و&%T��اك :ا�B"ا� ،  .B"D"!%  و�ا��  ً�"KIK  J"Aم  &"%  و��"�  ."!�  v��"��ء  "T�� ، 
 ا��q!�""0 ا�31!""0 و�]y� Gl�""W ، .""!1!"") +!5?""� وا�?y��7""0 ، ا2�R""��ق G""K /?[?""[0 وا�7""9اَءة
U/�Wnوا��!�&% ، وا ، ���!0 وا�01By ، �ُ}ذ�!% 9�9V &�ء وأ�q0 ا�q��qوا�.   

�?� �5���اك  : ا���&"2B"�  0% ا &"%  ا�?�c"#  اB"1"=  و&"�  ا����  	آ�3"�ل  /"Pن  وا�"���Pوا 
.6���ء 2R% إ�� اT��اك &�6�د ا��7ب nن ا�B1� %2Rء و�T�   .ا�

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
�ء 2R% و&%T��اك:ا�Bا�  
�	 /	 /9أn %&  G"2%  أه"R  ء�"T� - ا�"�B/=  ه)�")ة  أ/"�  �"R  e�9"2!�	  *1"�  وا�"�9!.  ا�

�0�اك ���HP� أ�C5 �@� أih أن ��6(� � )و��oء  آ! �1
   .IWة آ. *92 /9ل -

e�93ا��ي ا� �+ S!3)ا� 	ة +!I)رج ا��� ا�)وا�0 و+� ا��� S!3)ء ا��T�   .ا�
�Z% 4Lو��BW(��wQ��x;rوא)�3؟�و�/�'+L�9	وא)��3و�א��/�'+L���c؟�א��� �
02 +5� ذ�� و&U . ا�(Iة  *92:اجلواب  -R 92* ء�T�   .ا�

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<<V<V<V<V< << << << <
.BD!% و�ا�� �ًKIK.   
�2�� 	��ء �97أ أن �KIK .7ً� آ�!	 �By. أن ���T$ أن أراد �?% �B% أT���/.   
 ا�""02B ه""�' ��"")ك +G57��""y ا��""�ام 5V""0 &""% أ&""� ا�""02B ه""�' ��)آ""�ن ا�""��% أآq"") و&""�

   .ا�02B ه�' /�[�B2� G5 �9 - وأه1	 ا��IY G1ب وهG - ا�]�اص وأ�[ً�
  :السنة هذه ثبوت على والدليل

�- e�9� ن�?q* %/ ن��* 
   _.     �- e�9�ز�9  /% ا� *97 و
  _. 
�ء +� ��)ع أن ��9� �ًKIK .7	 By/. /9أ-: ‘  أ�	 &52?� آ. +�� T� .02R 0�/�K +�5-ا�
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
JAم &% و��� .!� v����ء T��.   

êˆç@òÛd�½a@åß@pa…ŠÐß@òÜibä§aN@@ @
���Bن *JA� �1 أ�	 وهQم &% ��م إذا ا���ء +� ��9	 �9�. أن �7. ا�2Q51?� أن اBy� �ًKIK.   

� ا�72"�             :معنا تقدم والدليل"� � *�2  ا���1م  ���  أ ��آ�  ا��R9�5  إذا( ‘وه"
_�4� ���� C* 0ء:t0  �5 ا�H@4� 0ًE2E(.   

   .02R : الغسل هذا أن يرون اجلمهور -

   .واJV: الغسل هذا أن يرون واحلنابلة -
�ZR^_�Sא�����yz:��$ �'؟����� �
�ب اn&) +� اn .Wnن.  /01ا��23 ��ل  : اجلواب-V�   .ا�

   .لوضوء ناقض ليل نوم من وجيب  :يقول ’ املؤلف
�Z$W_�`{�% 4Lذא�)')%�)|.$��ن�Eن��/אد���^c�2(ذא��و�Eن��/אد����BW4a'(�����Xo؟�א� �
��ء +� �9�51?� أن أراد إذا  : اجلواب-Q�2  - ا�� : ��ء �)د �G و�T�   .ا�

�""�Bن اR""�!�6 إذا إذًا= Qم &""% ا��T""$ أن وأراد ا�2""�� G""أن �3""�� و� .�9""� 	""�9� �""+ 
��ءQا $W_�`{�% 4Lن���$.|(��ًr	rجيب ال .  ال-      ؟�.   

�"�ء  +� �9�51?� أن �KIK .7ً� ا���!% BD. /!% ار��7ط ��P 9V إذًاQم  /�"9  ا� و/"!%  ا�2"
.BD %!�ا�� �ًKIK �+ ء�T�   .ا�

 0"WI[يغسلهما أن اإلناء يف يديه يغمس أن وأراد النوم من استيقظ إذا اإلنسان على جيب  :ا� 
  .الوضوء أراد إذا هو إمنا الوجوب هذا أن الناس من كثري يتصور كما ال الضوء يرد مل ولو ثالثاً

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
  .ا��2�Rق GK /?[?[0 وا�97اَءة 

 بـن  اهللا عبد وحديث عثمان حديث أ�"[�ً  وا�"R  .!�9"02  وا��2�RPق /��?[?[0 ا�97اءة
   .باملضمضمة ‘  ا��72 بدأ حيث زيد
�ز  أ�"	   :’ املؤلف كالم من وفهم"A�  ن�B"� ا�?[?"[?0  �7".  ا��"V	  B"y/.  �7"9أ  أن ��

   ./�1 ؟ آ��� أ�!^ وا��2�RPق
�ز إذًا . R""02 وا2�RP""��ق /��?[?""[0 ا�7""9أ nن ""A� ن�B""� G""K و""5V	 �B""y. أن ��

v?]?�� =�2�Bو� G�96�+ 0]?]?��2ق ا��RP02 واR s6+.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

0y��7?5?� وا�!+ (!y� Gl�W.   
   :عناصر عدة يف الكالم إىل املبالغة موضوع يف حنتاج

�؟�א2��34&��#���1:�'وً* �

�؟�א�	�������و�$�6�:��1ً� �
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�؟�א�:�$��9��%�8و�4ذא�:�%��6ً� �

   :هي املبالغة : أوالً نقول

����
   .ا��U!?V G +� ا�?�ء إدارة ه� ا�?[?[0 +� 

����
 0y��7?وا� �+ P��2قا�R ب ه��V أ�(� إ�� ا�?�ء #�nا.   

����
 0""y��7?ء أ*""[�ء /""��� +""� ��2""� - *""9اه?� &""� +""� وا��""T�� &""� د�""� - ا�""72� 	2""* 

   .ا�?�ء
 =�""� �2�$""R Pًاc""R :9""�/ 0 ه""� &""� *)+2""� أن""y��7?07 ا�B""2��/ 0]""?]?1� �VVB_�tVV#�

3CBCא�{�א��~�Tد�H�@4L�%؟�א�;��|�3و�� �
 +5"�'  ا��"v"�/  G  +"�  ا�?"�ء  �"�9)  /"$ن  - ا��"V U"!?  G +"�  ا�?"�ء  �"9ار  P أن  : اجلواب -

   .ا�?ZB!� �1* .!7R 0y��7 و��% &[?[0
�   :الـدليل  أما"5+  e�9"�  s!"6�  %"/  7)ة"W   _�7  �"�ل  ‘  ا�72"�  أن"Rء  أ�"T� و�1".  ا�

U/�Wn��2ق +� و/��� ا�RPا Pن أن إ��� �?l�W.   
�Zنd_�$ ��W�i('Kא�;��|�3_ %�א��2+�8ق�ODא��B_��#�$ 3א��د�CBC؟�� �

�ل  أن :األول الدليل:فاجلواب -"6��م  +"�  دا�1"0  ا�?[?"[0  أن "?*  	"���  ‘ ) w� أ��
   .)ا���oء

̂ :ا�6!"�س :الثـاين  والدليل                !"6� �!"�س  وه"�  . ا2�RP"��ق  *1"�  ا�[?"[0  

S!3W.  

5� : الصائم استثناء وأما+ %& x2ا� 	�g+ ن أن إ6( : ��ل�JP 0ً�k0?(.   

 يف بـالغ  إذا اإلنـسان  ألن حيتـاط  أن للمسلم ينبغي أنه على  د�!".  ا�e�93 أ�[�ً  ه�ا و+�
   .احتياطاً عنه ‘  النيب ى ذلك ومع حمتمل أمر احللق إىل املاء فدخول االستنشاق

�ZذًאE����"�:�3|��;؟����4&"�א�� �
   .�96م آ?� اP��!�ط د�!. وا��)اه0 . &3)&0 و�!ZB . &�)وه0  :اجلواب -
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<JJJJ< << << << <
   .واU/�Wn ا��q!�0 ا�31!0 !.و�]1 

�0(:  ‘  ا��72 أن_   *q?�ن �02R . .!�9/ e�9 ا�31!0 �]1!.�  s�o�P  !�@,  ��5���( 
.  

�ء +� ا�e�9� 01?B7 +� ��21' ا��ي وا��IمT��"	  ا��]7d2� �ً&�?� �1* .!1= ا�n P  9"V�� 
e�9� S!3W 9ل *�1 ا��]1!. أ/9ًا�.   
����7o d$ و�^ T���  ا0��tم  U5@��! ا� *�0H ا�C5 ا� �� ا��07?��ون  ذ��d��  r  و���J  أ 

��ع ا�U5@�! أ 0د�T �<���نZ�  .ا��Bق �
 e37ا��ي وا� '���ء  *2"9  ا�B& 01?B7$�0 +� ذآ)"T� ا��]7d2�  ً�"&�?�  �"1*  0�$B"&  ."!1"=  ا�

 �""q* .""/ e�9?""�ن �""e�9 /"". ا��]1!"". ذآ"") +!5""� �""!^ ا�?��""�K)ة ا�""(3!03 اn��د�""n eن
̂  ا�"(q*  �"+  S!3?"�ن  �"�رج  روا�"0  +"�  ��""% ]1!". ا�� +!"	  �"!  S!3)"ا�  	ا��]1!".  +!" %""�� 
�"	  R"02  أ�"	  �")ى  أ�?9 اQ&�م ذ�� &U ��% ‘  ا�G� Z7q� %* �72 ا��]1!. أن  اpن *)+�2n 

Z/�K %* v�/ 0/�3)ا�.   
   :اU/�Wn و�]1!. : ��ل
%B� .!1[� U/�Wnا �ً]أ� e�93� s!6� =/�Bا�.  
��Bن �% 02R إذا  اU/�Wn و�]1!. Qءا أن ا�?� .Wإ�� و �& %!/  U/�"Wnإذا ��"%  .ا  %"� 
7ً� ���ن �!�m2 ا��]g+ .!1ن اU/�Wn /!% &� إ�� �(. �G ا�?�ء أنVوا P 02R.   

v�7""+ ن ا�2""�س�""�� 	�/�""W9ًا &�1""(06 أ""V - يn J7""R : 9""6+ ن�""�� J7B""� 0""�!7Y .""?* 
��BنQا 	�2*�Wأو و J7B/ 0�!7Y 	�61� '(!D�7ب &% وRnا - 	�g+ ل و *"9م  �% إن�"W 
   .واJV ا�0��3 ه�' +� �06 +� +���]1!. ا�?�ء

 %�� .Wnا��]1!. +� ا 	�   .02R أ

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
   .وا��!�&% 

  : كثرية أدلته التيامن
� eء أ��د��  . /��!?!% /9أ  ‘  ا��72 أن آ�51 ا�[

  .ا�n?% /�6	 /9أ ‘  أ�	 - 3W!03 روا�0 +� - ا�B�DPل �e�9 و+� �

  .ا���)�G +� ا�!?!% �G�96 ا��)ع ��*9ة أن &��2 و�96م �

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
 ��  .�ُ}ذ�!% 9�9V &�ء وأ

aˆçë@Jbšíc@òä�@†äÇ@òÜibä§a والدليل:   

 	���رج روا�0 +� - ز�9 /% ا� *e�9� 97 +� أ S!3)ا�  	"��ًا �0ء أ,G( ‘  أ��^ 
   .)�ذ:��

 أنه أمحد اإلمام عن الثانية الرواية و���� ا�[�!# ا�e�93 أ��Bم &% وا���ذ ;�ذة ا�)وا�0 وه�'
   .ألذنيه جديداً ماًء اإلنسان يأخذ أن يسن ال

   .اجلبل قاضي ابن وهو - الفائق صاحب واختارها وتلميذه وجده الشيخ الرواية هذه واختار
   .ا�?663!% &% *9د ا�)وا�0 ه�' +����ر
9)6��6"(9  : و/9A' : �!?!0 ا/% اIRPم ;!  : /���!  و  9"A?ا�  J��"W  �"6�2?6"(9  ا�� و
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�ز�G!� 0 ا/% : /�1?!�'Aا�.  
 �9V""9 &""�ء أ�""� +!5""� �""!^ ا�""(3!03 اn��د�""n eن �""P %B ه""�ا أن ا��""�روا ه""Pcء +�"".

%!�   .�}ذ

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<<V<V<V<V< << << << <
01By0 وا�!��q0 ا�q��qوا�.   
%B� ء�T��!By� 0. أن �1?��K 0q��Kو �+ 	l�Tو .   

 أن وضوء كل يف لإلنسان يسن يأ - دائماً سنة والثالثة الثانية الغسلة أن املؤلف كالم وظاهر
  .ثالثة أو ثانية يغسل

 وأحيانـاً  مـرة  مرةً أحياناً اإلنسان يتوضأ أن السنة أن تعاىل ’ القيم ابن رجحه الذي والصواب
   .وواحدة ومرتني ثالثاًَ وأحياناً ثالثاً وأحياناً مرتني مرتني

   .أر/�0 ا�(��ت +(�رت
�!"0  ا�01By *�1 ا�?9او&0 ا�ZB!1+ 02B إذًا�q0  ا�"q��q02  و��"%  وا�B""�وت  ه"�ا  ه"�  ا��ا�� 
   ./��� اn��د��V eءت آ?�

%Bن أراد إذا و��B�Qوت أن ا��ن - �$/ .By� v�/ ء�]*nو/�"[�5  &)ة ا  ("qأآ - 
%B� 	� أن .�A� 	V�1� �ًKIK %�9!11!% &)�!% و�V(1ن &")ة  و�n  ء  ا�"�ي  ه"�ا�"V  %"* 
  . ‘  ا��72
 /"$ي  +!�+"�وت  - &)�!% و�KIK %!1V(1ً� و�1!%�9 !%&)� �1�V	 ��A. أن أراد �� و��%
06�(Y نg+ 02 أ�[ً� ه�اR نn 02Bو�0 ه� ا���ذا��5 /93 ا�?.   
�ء 2R% *% ا��Iم ا���5 و/�5اT��اك ���51 () ا��(dة و2R% ا�Bا� (( GK .6�� إ�� ’ ا

vlء +)ا�T�   .وW��	 ا�
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  و?�5X ا���oء *�وض �0ب
 الكامل الوضوء ككيفية األخرى للتفصيالت يتطرق ولن فروضال املؤلف سيذكر الباب هذا يف

 التفصيالت إىل ينتقل ذلك بعد مث الفروض فقط سيبني إمنا أخرى وأشياء الوضوء أعضاء وحدود
   .األخرى

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
   .+)وض /�ب

�اء  ا�"��ء  +"�  ا��"$K!)   :هو العرب لغة يف الفرض"R  آ"�ن  U"d6/ أو  M"3/ ء  /"$ي  أو�"; 

(�o.  
  .""Wn"")ضا� أن ا�0 +""� ""y1ا� ��ل آ?""� P ا�""��ء +""� ا��""$K!) ه""""6� v�7""ن ا�$""/ 

0 +� &���!	 &% +�5ا ا�Ud6 ه� ا��)ضy1ا�.   
�?�   .ا���ء +� ا��$K!) ه� �	 ا�1Wn ا�?��2 إ
   .ا�0y1 أl?0 أآ7) &% وه� +�رس ا/% ��B!) وه� ا��)ب �0y +� ا��)ض ه�ا
   .��رآ	 و*��J +�*1	 أJ!K &� +���)ض  :الشرع يف أما

� ه"�ا  ا�7"�ب  ه"�ا  +"�  - .جهـالً  وال سهواً يسقط ال ما : - آ�6*9ة &G5 وه�ا - أ�[ً� وه

   .وا�2B% وا�?�73�Bت وا��)وط ا��)وض /!% ��)ق ��� &G5 ا���)�#
� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<’<<<<VVVV< << << << <

�ءT�   .ا�
�ذ  :اللغة يف الوضوء�   .وا�2
�+0 ا�A?�ل وه� ا���Tءة &% &$

�ر ا�?"""�ء اR"""��?�ل  :الـــشرع ويف"""5dا� �"""+ .B"""D 0 *"""[�ءأW�)"""[& 0"""6�(d/ 

0W�)[&.   
06 ���ن أن �JA اn*[�ء ه�' n .BDن�(d/ 02!�&.   

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]VVVV< << << << <
	T0 +)و�R.  

   .ا�3() وه� ا��$�!# &?!Mات &% وه�ا ا��)وض - ’ - ��2 �()

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
.BD 	V�  .ا�

.BD 	V�   .واإلمجاع بالنص واجب +5� +)T!�	 +� إ;��ل P ا�

��"	  +�"�  :الـنص  أما�  ���"��:  ) � �  6ـ� 56#$�  RS6َ9ـ� ��ْ  ��ـ% �ُ�/  ?�T �َUِ�Mـ  ـ/ُ=  Bِ�َـ?  #VW+Xـ��  ْ��ُ�#KْـY��  /�ُ*�!�   )� 2ـ 
  .�/ا�?�9lة
  .ا�3?9 و� - &61dً� ا��G1 أه. &% أ�G1+ #��[� 9  :اإلمجاع وأما
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <
 G�وا� #�nوا 	2&.  
�# ا��G أن ���2nوا %& 	V�  .واالستنشاق ةاملضمض وجوب العبارة ذه ويقصد ا�

�ء +� وا�7Vن وا��2�RPق ا�?[?[0 أن �)ون ا�01/�23T� +"�  R!$�!�2 - وا�By. ا�
  .ا�By. /�ب

  .حسن وبعضها صحيحة بأحاديث ويستدلون

 أ ��آ�  s�o�P  إذا(: ��ل ‘  ا��72 أن_   ه)�)ة أ/� �e�9 االستنشاق على فالدليل •
!7Z�@* C* �X:0ء أ� �E �\51��(  

   .األنف من جذبه بعد املاء إخراج : وهو االنتثار وجوب االستنشاق وجوب إىل افةباإلض احلديث هذا ويف •

 أن : روا�"0  +"�  - ا�"W -  =/�B"7)ة  /"%  �e�9"�  s!"6  +� أ�	  :قالوا املضمضة على والدليل •

�so�P xت إذا(: ��ل ‘  ا��72f� �A")  ا/% ا�33W �+�3	 ا�1�� وه�ا .)*

�+ S��ا�.   
 األدلـة  هذه ومع ، االستنشاق أو املضمضة ترك أنه مطلقاً صحيح حديث يف عنه حيفظ مل  ‘  النيب إن مث
 إىل - والـشافعي  ومالك حنيفة أبو - الثالثة األئمة ذهب فقد املذهب مفردات من بالوجوب القول فإن
   .سنة واالستنشاق املضمضة أن

   .روا��ت U7R أ�?9 اQ&�م *% وا��2�RPق ا�?[?[G�� 0 و+�
�0ذا= � �\JP 0م �� وا�0تا���tا ��  ؟ أ 
   :  اجلواب-

  .ا�(3!03 اnد�0 ����رض إ&� .����
   .د�!. ورود ��9م أو .����
����.  ً�"��""�Iف : وأ�!�P 0/�3)""ا� è -  ًIq"&: رة�""� �""� *7""�س ا/""% /��"�ى  ’ �$

�د ا/% /���ى �$�� و��رة�B&.  
�ء +""gن اI""RQم &5""�م و&""% &5?""0 ا�?""l�B. وه""�'  ""T� ��D""0 ا�""��رع /""	 ا*�2""� أ&"") ا�

�2�*Pءا.  
@lŠ�Óþa@�aë@@á�ÜÇc@@lì�uìÛaZ@ املضمـضة  تـرك  أنه أبداً ‘  عنه حيفظ مل مث األمر فيها األحاديث ألن 

   .واالستنشاق

� mmmmÜÜÜÜ<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
.BDا�!�9% و.   

.BD %�9!ا� %& vlء +)ا�T� +"I  . واVQ?"�ع  /"��Z"/�K  x2  ا�!BD %�9. وأ�[ً� ا�
   .+!	 إ;��ل
  :وه� أ�)ى &B$�0 +� اQ;��ل ��%

ـ�#6�*ُ�/(  : �""�ل �""���� ا� أن  ـ&ِ ?ِ�َــB ��6َ9ـ/  *2""9 ا�!""�9% وB""D.. >� - ا�?�l""9ة < )�ْ��@���ـ#

 ا��5""�ء: *1""� �""9ل ا��"")ب �y""0 +""� إ�""� أن واQ;""��ل ا�?"")+U""& %!6 �)�""9ون ا��56""�ء
0��yا�.   
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�ل *9م : ا�0��y ا���5ء و&��2�   .��517 +!?� /�9ه� &� د
�ل ��""��� وا�""6� G��9""ذا ا�?)ا+""= إ�""� وأ�g""+ ���""���""0 ا��6*""9ة /5""�' أy1ا� !��H* !,���P 

i*ا���,! 6 أو ا�P ؟  
  ؟ ا0Jhtل هGا �� :�J* N�Z$ ا���56ء *92 دا�01 أ��5 اQ;��ل  :اجلواب
�ا/�V0 /�9ة أ/�V3% - أ��/"�2R  0)ك وVn0  ا�ا�"[�! -  G5�� . &"U  /?�2"�  إ�"�  أن آ6"

�H��9وآ: 	�2^ /���Iف �]�1# أAإ�"�  /�9 ا��ي ا� - P9  و"�(� ه"�ا  +"�  d�"RP)اد ا 
J��Aا� (!�� s6+ 0 ه�' أن إ��/�Vn0 ا�!�T.   

  الصحيح؟ اجلواب هو ما إذاً
�ل  *�1 دل@ ا��ي أن ا�(S!3 ا��Zاب"� ا�"02B  ا�p"0  +"�  �517"�  &"�  +"�  إ�"�  /�"9  &"�  د

s6+ P�1+ 02Bا� G� .�9�.  
 0� Cه Y1  ؟ ا�

 +"�  +$;")ع  ��T"$  ه)�")ة  أ/"�  ا�1A!".  ا�(�3/� أن &Z7K �+ S!3W G1B أ�	  :السنة

  ) .�7X@� ‘  ا
 ر��ل رأ�v(: ��ل GK ا��[9
�"	   .اإلمجاع : الثاين والدليلg+ P  �"�3�  %"*  9"�ا��1"0  أه".  &"%  أ  	"��ب  /�"9م  �"�ل  أ"Vو 

.BD %!6+(?ا�.   
 +!n  �"&  ."!�  �"5ن ا�?"B$�0  ه"�'  ��G5 أن +!JA - ا�?)ا+= إ�� &B$�0 ا�[Z3 اpن إذًا

   .ا���7!% إ�� 	��� *�1 ا�R �2�& 92* e�93!��)ر
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

 SB&ا�)أس و 	ن و&2��  .اnُذ
SB& ع  +)�"[0  أ�[ً� ا�)أس�"?Vg/  ."أه  G"1زئ القدر يف وقع اخلالف لكن ا��املسح يف ا 

.  

kçˆÏ@òÜibä§a@òîØÛb½aëZ@ إ�� 	�       ��Rـ�  ا�p"0  أن /"�9!.  . ا�?"SB  +"�  ا�")أس  ��?"!J"A�  G  أ
 )ْ�� A�Kــ ــ*ُ�/ ����ـ/  : ا�Q"""(�ق و&�2"""� . ���"""(�ق : ه2"""� وا�7"""�ء. �-�l"""9ةا�?  )\ِ@ ] �Zـ#

   .&3Bً� ا�)أس ا�R!��ب
̂  وه"v!�7�1� 96+  G ا��7ء أن ��ل و&% : ����ا  �A"�ء  ا�7"�ء  أن ا��)/!"0  ا�y1"0  +"�  و�"!

v!�7�1�.   

l آ0ن ‘  ا��72 أن ا�02B &% وأ�[ً��� �@� d�� *"2	  �3�G1+  �" رأ�� ^

�+ e�9� 9�وا SB?�1 ا�* v�/ ا�)أس.   
aÞìÔÛ@ïãbrÛaZ@ 	�   .وا�23�!0 ا���+�!0 &�هJ وه�ا ا�)أس /�MA� SB& vئ أ

l أن ا��ا^N ا�9�ر *C `��2ً ا,25*0ً ا�\C:0 ا��9ل أ?�0ب وا,5@$��:   
� �Hf7�   .ا�)/U "0ل *
� �Hf70ل و�" e1qا�.   
� �Hf7ا�  .... ;�)�!% "0ل و�..   

%3��� و��   .ضعفه على دليل القول اضطراب أن:  ��*9ة أ
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   .ضعفه على دليل فإنه أدلة بال القول يف كثرية تفاصيل وجود : ��*9ة أ�[ً� T#وأ

laì–Ûa@ìç@kçˆß@òÜibä§a@ìçë@æc@|�¸@Éîº@÷cŠÛaN@@ @
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   .اnذ��ن و&2	
�2�� 	��?SB أن �JA أ %!��"	  - +")ض  اnذ�"!%  &"SB  وأن ا�")أس  &"�23B  إذا اnذn 
: �6�ل 	2&.   
   .احلنابلة مذهب مفردات من أيضاً املسألة وهذه

 &"%  وا�?�"$�)ون  )ا���أس  ���  ا�ذ:�0ن ( ‘  ا�72"�  /6"�ل  الوجوب على استدلوا

%!K93?ن ا���ف أ�	 وا�(�اب /d)�	 ا�e�93 ه�ا �(33��&.   
�9�ا�R�1 داوم ‘  ا��72 /$ن وا* SB?�1 ا�* %!�   .اnذ

�!0 وا�)وا�0�q0 ه�' +�  :ا��$B?أن ا� SB& %!�   .02R اnذ
2!0 *�1 ���	 ا6�R) آ$�	 ’ أ�?9 واQ&�مBا�.   

 وأ�"[�ً  آG��"*  ("!7  وه� أ�?9 اQ&�م أ�3Wب &% وه� - ’ ا�]Iل ا��!�ر أ�[ً� وه�ا

   .اIRPم ;!  ا��!�ر
 و&"%  ا�]"Iل  ا��!"�ر  وه� 02R اnذ�!% &SB أن *2	 روي &� أآq) أ�?9 اQ&�م أ�[ً�
   .اIRPم ;!  /�9'
� *9م : ه� ا��9!. أن : ����اVب *�1 �9ل &� دو�V�   .ا��&0 /)اءة اWn. وأن ا�

l^وا��ا C* Y�s��"#  أ�"�  ا�63!6"0  +"�  -- : وا^�N؟  أم ��Y1  ا�ذ:���  ��l  ه! ��& 
�+ S!V(0 ه�' +� ا���$B?ا�  	"�n P  9"V��  e"أ��د�  %"��  S"W  %"*  0/�3)"ا�  %"�� P 
�ط أن ;��n9ع أن ا�P ن�B�Qا SB& %!�   .اnذ
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
.BD1!% وV(ا�.   

.BD %!1V(ا�  Z"/�K  x2��"/  ع�"?VQن . واn ل  ا��
	�َ�ُـ��  :�6"��َ���  �ِ�َـ�  ��  . �ْ��َ�ـ�

   .�7R!0 �)اءة وه� إ;��ل +I ا�2(J �)اءة +��1
 �0y +� &��2 ��5 إ�� أن : ه�2 &��2 �$�� ا��B/= وا�e37 إ�� ���	 +� اQ;��ل و��%
�اب ا��)بAوآ!# ا�?��2 ه�ا *% وا� .� �B"y.  أن �JA ا��ي ا�96ر +� ا����7ن د
   .&��2 �96م آ?�
  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 J!�(وا��.  
�Èí@æc@kîm�Ûa@kuaë@¿@õì™ìÛaN@@ @

 !����37�	  ا� أن : �"""���ا  :ا���""R ���"""0  +"""� و��""�pا��)�?"""0 ا  .""���ً� أد?B"""?& %!"""/ 
�PتBy& - ح�B??ا� �   .ا�)أس : ه

 أن �?�"%  +"I  وا�7!"�ن  وا��(��0 ا�0DI7 �?0 +� وأ�	 &�MA ا�o(6ن أن ا�?�1�م و&%
.��"�Bن  �
5")  +!?� +�5ا أ*G1 وا� - �9�� -  ً���B"?&  %!"/  تP�B"y& P9ة  إ"l��� Pو 
G1�� 9ةl�+ ل ��5ا��   .ا��)�!J إP اQد
   .S!3W د�!. وه� ا��9!. ه�ا ŠÔí@òÜibä§a‰ ه��ا

GK ل آ����6�   .أ/9ًا /���)�!G� .[� J ‘  ا��72 أن 

ÞìÔÛaë@ïãbrÛaZ@ 	��V"9  وP ا��)�!"P  �]"�6�  J ا��")ب  �y"0  +"�  ا�"�او  nن 3�B"&J  أ� 

�ب *�1 د�!.V�   .ا�
|uaŠÛaë@lìuë@@k�îm�ÛaN@ Pإ  	"�5�اً  s6B"�  ًI"5V  أ"Rو .  ���ً  أن +1"�B"� +"�  أ�")  أو �"9م  إ

�ءT��ً� ا��!B� GK �1W (ذ�� /�9 و��آ 	�I)+ 03!3W Pو (&c� دة�*g/  ء�"T� ا�
�د *9م وا�(IةVد�!. و S�(W �1* (ا��J!� GK 9V��د  ا/"%  *"%  Ko"�ر  ��B"&  %"*و 
   .ا�G�3 ه�ا *P9� �1ن ù  و*�1
6�طRو J!�(ا�� Iً5V ر�!��   . اIRPم ;!  ا
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<JJJJ< << << << <
�) P أن: وه� وا�?�اPة c� .BD �  .�17	 ا��ي �#�2 ��� *[
   : أمرين إىل املواالة على الكالم يف وحنتاج  .وا07V ا�?�اPة أن ���2

  ؟ هي ما .����
  ؟ وجوا على الدليل وما .����

�)  أن وه"� :  ’ +6"�ل  ا�?�c"#  ذآ")'  +6"9  املواالة حبقيقة يتعلق ما أما -c"�  .B"D  �]"* 

   .ا��)ع +� ا�?�Pة ه� +�5'.�17	 ا��ي �#�2 ���
�l	 و/d"". ا�?""�Pة /�"")ض أ�"". +6""9 �17""	 ا�""�ي �""�# أن إ�""� أ�"")' +""gن""Tو . %""�� 

   .غريه من قدره أو لمعتد بزمن : ���	 وه� 9Vًا &5?0 *�7رة ا�)وض J��W أ�Tف
  .غريه من بقدره أو معتدل بزمن قبله الذي ينشف حىت عضو غسل يؤخر أن:املواالة ضابط صار إذاً
  ؟ الكالم هذا معىن ما
�""�Bن ��T""$ إذاQا �""+ �""V �""�!7Y �""�g+ ل�""6� J""A� أن (�c""�P .B""D �]""* �""�� 

   .�17	 ا��ي �#�2
��Bن ��T$ وإذاQا �+ �V ر�� 	!+ Sوا�)��ح رةا�3)ا +�5' ر� J7B� 0*(R  ق��"� 

��T$ت إذا +62�ل ا��[� �+ S�2ء ;9�9ة �)ارة +� أو ر�Kء وأ�T���# ا� �]* 
�ء /�9' ا��ي �By. أن �7.T���+ S!3W نn 96ر ا�?9ة� �+ %&Mا�?��9ل ا�.   

�T$ إذا - ا���^ آ���� �+  �"V  J"Yرد  أو ر�"/  	"�g+  9"�  �"67�  ن�B"�Q1"0  +�")ة  ا��Y 
%!/ .BD %�9!ا� V(1!%وا� Pل ا�!�9% ��2# و� �2"�#  أن �?�"%  و�"Z  &"[�  إذا +62
� آ�ن �� ا�!%�9 +!	Aا� Pً9��& 96+ .d/ ء�T�  ا�
  ؟ الدليل ما 

����  و�@��  ��<@C  ر^�2ً  رأى ‘  الـنيب  أن معـدان  بن خالد حديث الدليل" 
Y7�   .ا���oء ��7� أن *��s ا��0ء �<�0H �� ا��ره� �9�ر �
�x وه� V!9 إ�2Rد' ?9أ� اQ&�م *2	 ��ل ا�e�93 وه�ا.   
 بغـسل  يأمره وأمنا الوضوء بإعادة أمره ملا واجبة ليست املواالة كانت لو أنه : االستدالل وجه
  .املاء يصلبها مل اليت البقعة هذه
   .S!3W اP9�RPل وه�ا
 R""!�ق �""Iل &""% و�7""!% �""Iف &""% +!5""� و&""� ا�""0�B ا��"")وض &�Z""2!7� �""2 اpن إذًا

 ا�"(�اب  أن ا�?�c# ذآ)ه� ا��� ا��)وض U!?V أن ا�)اSV لوا�6� واnد�0 ا�]Iف
�� اnذ�!% *9ا &� +!�5 &�	$+ #���& �+ S!V(�5 +� ا����$B&.   

�ب /�9م وا�6�لV� ا�?D  %"&  %!"663!")'  وا��!"�ر  اI"RPم  ;"!   ا��!"�ر  ه"�  وا�"�ي  ا�
�د ��% ��يVر و�Kpا .�A� ن�B�Qا #����.   
�5��   .ا�e��7& 0!2 إ�� ا��6.و ا��)وض ��9اد &% ’ ا�?�c# ا

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
2�ي ، آ�51 ا�93ث ��5dرة ;)ط وا�2!0  !+ U+�5رة أو ا�93ث رdا� �?� P  7"�ح� 

Pّ�5 إ/.  
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�زي  ا/"%  دار - ا�75"9ان  /�63!= ا�Mاد �B]0 ه�&� <ا��5&� +�"Aص -ا� �� <
	�   .وأ�B% أSW ا�B2]0 وه�' . اn�9اث : ا�93ث ���	 /9ل �B]0 +� أ
�ى +gذا . ا�6(0y� : 9 ا�2!0 : ;)ط وا�2!0 : ��ل���Bن Qا $m!; 96+ '9)� اء�R  آ"�ن 

2��ً� أو �B!ً� ا�?2�ي�&.   
�ى +gذا���Bن Qأ&)ًا �(9 +96 &02�9 ا �ً!B� . نn 	/ا�?02�9 إ�� ذه� �ٌB�.  
 ا��"9م  *"&9	  M"1�  %"&م  &� اIWPح و+� ا��I&0 ا��)ب �J+ 0y ا��)ط : ;)ط: ��ل
Pم وM1� 'د�Vو �Vدو P*9م و 	ا���.   
  ؟ التعريف هذا معىن ما

6�ل  :معناه��ء  ;")وط  &"%  أن : "T� *"&9	  M"1�  %"&م  ا�"�)ط  أن �6"�ل  ه"�  : ا�2!"0  ا�

��Bن +1� : ا��9مQاP$T�� I/  0"!��ء  W"�ر  "T� *"9م  ا�2!"0  *"9م  &"%  +!M"1م  /"�IYً  ا�
�ءT�   .ا��9م *&9	 M1� %&م ���	 &��2 وه�ا - ا�

Pم وM1� %& 'د�Vد و�Vو P*9م و 	ا��� : ���Bن أن �Qى ا�� �M"1م  +5".  ���T"$  أن 
�دة ا�2!0 أن &U ؟ ���P $T أو ���T$ �9 أو ؟ ���T$ أنV� &"%  �M"1م  P إذًا . اpن &

�دVد ا�2!0 و�Vء و�T��د &% �M1م P إذ ا�Vد ا��)ط و�Vو P*9&0 و 	ا���.   
   :كلها األحداث لطهارة شرط والنية

�!""I""/ 0 إذًا P S)""� ""5dل /""�9!. �رةا�� �0���1�0ت ا�����0ل أ:���0(:  ‘  ا�72""� �""
0��"�Bن  *?".  +gذا ) :�ى �0 ا��يء �J! وإ:Qأي ا  ."?*  �*(";  I"/  0"!� 
	1?�+ .Y�/ . ذاg+ .!� : �0[ �0ه�fا� C* 0ل�  ؟ ا��5MP 0H� Y�1ط ا�C5 ا��

�ابA��+ : ل أن�?*nه2"�ك  ��% . ا���7دات ه� ا�2!0 ��5 ���)ط ا��� ا  s/�"T  '("ذآ 
 ��")ف  �"G  *?".  آ".  : �6"�ل  أ�	 وه� - ا��& J��d� G1�s/�T 9! وه� - اIRPم  ;!
Pا���رع &% إ I+ S)� P2!0 إ/.   
�ء ��)ف آ�2 ه. اIRPم �7.T�   .؟ P ا�

�"�Bن  &"%  J"1Y  إذا إذًا ... ا��7"�دات  U!?V  ا��3 ا�Mآ�ة ا�(IةPا  ."?*  G"�  G"1�� Pإ 
   ./�IًY نآ� وإP ا�!+ %& 0!2	 I+ 9/ ا���رع &%
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
2�ي!+ U+�5رة أو ا�93ث رdا� �?� P �7ح� Pّ�5 إ/.  

   :صورتني فذكر النية كيفية العبارات ذه يبني أن املؤلف يريد
2�ي أن:  األوىل� U+ا�93ث ر.   

   ./�5 إP ��7ح P �?� ا��5dرة �2�ي أن:  الثانية

!��\� 0����اف ا�o(""6ن �"")اءة ا�""(Iة  :�0��HB�0رة إ6 ����0ح 6 �""dف *1""� - ا�I""� �""+ 
.l�B& - %�� ن ا�?)ادpا .!q?ا��.   
�ى أو : الثالث� �& %B� 	� �5رةdن آ6)اءة ا�o(6ا�.   

�ى إذا إذًا� U+ى أو ا�93ث ر�� ا�5d"�رة  �"	  �"B%  �?"�  أو /�5 إP ��7ح P �?� ا��5dرة 
   .�5Y 03!3Wر�	 +gن
G""K (""ذآ - ’ - .l�B""& �""5!+ فI""�2�ن �B""& 9""�9A$�0 وه""� B""& �ً!""R�� 	""K9� ى أو�""� 

IًBD �ً��2B& %* JVك - وا(���"�  إذًا - ا�?"B$��!%  ه��!% $� إ;"��ل  P ا��"�  ا�"Iqث  
2�ي أن وه� +!�5� U+ي أو ا�93ث ر� �"	  �"B%  &"�  أو /5"�  إP �7"�ح  P �?"�  ا�5d"�رة  �2

   .ا�o(6ن آ6)اءة ا��5dرة
�ى إذا W""��ت ا�""Iqث ه""�' +""� إذًا""��!�""	 +""gن ا�2�ا�""� ه""�'  3!03""W 	""1?*و S!3""W 

�ً*(;.  
�+ 	���ل  ا���7رة 05V #W &% �72!	 +� . �� ص : �"6� :  %B"��&  	"�  5"�رةdا� 

��ً  ��9A"9اً  أو ؟ /�"9ه�  &�ذا آ6)اءة�2B"&  ً�!"R��  	"K9� -  �"+  0"6!63�9"9اً  أو ا�A�  ً���2B"& 
061��& �ً!R�2/ 	K9�.   
 أو  :+!6""�ل ا�""dB) أول &""U �7""9أ G""K آ6"")اءة ���""	 *G�""[� 9""2 أن ا�""(# �""= +�""�ن
�ً� �9�9Aًا�2B& �ً!R�� 	K9�.   

��Bن ��T$ إذا إذًاQى ا�� �	 �B% &� أو /�5 إP ��7ح P �?� ا��5dرة أو ا�93ث ر+U و
   .�5Y 03!3Wر�	 +gن ا�o(6ن آ6)اءة ا��5dرة

  
  ،،، الدرس انتهى
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  االثنني  الثالث: الدرس  الثاين:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
)) ����((  

  

� »»»»<<<<äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<’ VVVV< << << << <
JAنا و���[� G��& #[� �1* 	B��:   

�"��  ��2"	  �]�"�%  أن أراد GK أه1	 �2�[	 �G أو �]��% و�G آ7) إذا أ�	 أي  �"1*  	B"�� 
�	 ;9�9ًا �M2� �ً+Mف أن أو ;9�9ًا أذًا ��$ذى أن ا���% إذاg+ 0��3ه�' وا� P JA�  	"!1* 
  ) .T)ار وT P)ر P( ‘  ا��72 �6�ل . �]��% أن - ا�01/�23 *92 ��� -

 وتكلمنـا  الستة الفروض ’ املؤلف وبني وصفته الوضوء فروض باب يف زلنا فما النية إىل عنرج
 تـصح  ال أنـه  فذكر الشرط هذا تفصيل يف وأخذ النية شرط إىل انتقل مث منها فرض كل على

   .النية ا تتأتى اليت الصور مسألة إىل انتقل مث به إال الطهارة
   :صورتان ومها املؤلف ذكر ما - السابق الدرس يف - فذكرنا
2�ي أن  :األوىل� U+ا�93ث ر . S)!+ ء�T�   .ا�

 أو ا�o("6ن  �")اءة  أو ا�"(Iة  - /5"�  إP �7"�ح  P �?"�  ا�5d"�رة  �2"�ي  أن  :الثانية الصورة

�افdف *�1 ا�I� �+ �5]�/.  
2�ي أو� �& %B� 	� �5رةdن آ6)اءة ا�o(6ن أن /�*��7ر ا�o(602 ��5 ا�R.   
�ى إذا إذًا� �& JA� �5رةdا� 	أو � �& %B� 	� �5رةdن  ا�g"+  	"�!�  	l�"Tوو  S!3"W . 

   .�96م آ1	 وه�ا
CPs: يقول ا���م درس إ�� ’  :  

  .ارتفع: حدثه ناسياً مسنوناً جتديداً أو 
�ى إذا ��2""�""��""�Bن Qء ا�""T��ً� ��9A""9ًا /���2B""& 9""و� �B""� �5Yر�""	 +""gن أ�""9ث أن 
03!3W.  
   : املسألة صورة
.Vر $T�
5)ا� �(Iة � �1W5) و
�GK �B أ�9ث GK ا� 	� و�"�V  Zء +1?� أ�9ث أ
��و�ً� ��T$ ا��() IWة 9�9Aا�� 	�n �B� 	K9� 92�+ 01/�23ا� 	l�Tو S!3W.   
@aˆ��ç@kçˆ��ß . &3""9ث أ�""	 وا��ا�""5Y U""�رة *1""� أ�""	 أR""�س *1""� ��T""$ �""9 آ""�ن وإن

òÜibä§aN@ @
 ا/"%  وآ��?A"9  �9ا&"0  آ"�/%  ا�1/�23"0  &"�هJ  +"�  ا�?663"!%  &"%  *9د ا���ر' ا�6�ل وه�ا
0!?!�.   

ÞìÔÛaë@@ïãbrÛaZ 	� اQ&"�م  أW"�3ب  آ7"�ر  &"%  ا�T�6"�  ا��"�ر'  ا�6"�ل  وه"�ا  . �)��P U أ

�!�	 nن . أ�?9 P =+ا�� Uا��   .ا�
Þì��ÔÛaë@ïãb��rÛa@ì��ç@Þì��ÔÛa@laì–��Ûa 	""�n نpي ا�""2� 9""�9Aا�� U""ا���ي أن ��3""�ج أ�""	 وا�""2� 

U+(0 /!% و+)ق ا�!� 9�9A0 و/!% ا��!�  .+Uا�) 
 جتديـداً  هنـاك  أن عبارتـه  من فيفهم - مسنوناً جتديداً: - ’ يقول : جداً مهمة مسألة يف بقينا

   :نعرف أنت فنحتاج يسن ال وجتديداً مسنوناً
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  ؟ مجيعاً الفقهاء عند بل احلنابلة عند املسنون التجديد هو ما
�ءًا �9Aد أن  :هو املسنون التجديدT�1 �9 وW 	/.   

�"�Bن  �T$� إذا  :ذ�r �\0لQا  G"K  �1"W  ("5
 V"9د  ا��"()  �"(�1  أن أراد �?"�  G"K  ا�
�ءT�2�ن �9�9A +�5ا . �5Yرة *�1 آ�ن وإن ا�B& وع(�&.   
 &")ة  ��T"$  ا�
5")  أذن +�B/ �?1*0 ا�
IW (5ة �7. ��T$ إ��Bن  :ا�\Y�:0 ا�<�رة
2�ن أ�[ً� +�5ا �9�9Aًا أ�)ىB&.  

�ء �(�1 أن  :ا��0f[ إذًاT�   .�9Aد أن �IW .7ة اnول /��
J""Aأن و� P J""!y� %""* �""2درًا ه""�ا أن ذه�""� �""& (Kc""� �""1* ةI""W ن�B""�Q2""� ا�n 
���)ض 	���R!ً� أ 	K9� �5�* �Em� ؟  

��و�"�ً  أ�"9ث  و�"9  ��T"$  أ�"	  ا�"(Iة  /�9 ��آ) إذا   �9"9Aن  ا��g"+  ."Wnا  	"� آ"�ن  إذا أ
�ً!R�� 	K9� (?�B!R �1* ن ه�ا�!B2ا�.   
   .ا�?G�� 0�$B *)+�2 أن /�9
   :"k0! �01 "0ل اإذ 
����و�ً� و��T$ت أ�ZK9 أ�� و�Z!B أ�ZK9 أ 9�9Aا�� GK Z!1W (5
 ا�(Iة و/�9 ا�

��و�ً� ��T$ت �K93& �2ً� آZ2 أ�� ��آ)ت 9�9Aا��.  
  ؟ له نقول فما

�ء أ*9  :�� :�9لT�   .وا�(Iة ا�
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

�ى وإن� IًBD �ً��2B& :أMVأ %* JVوآ�ا وا 	B�*.  
�ى وإن ���2� %& JA� 	!1*  .B"yى  ا��"�  ًَIB"D  ً���2B"& :  �"2��  ."Vر  	1!"*  .B"D 
0/�2V ى�� ا�lMA� %*  .B"y	 ا�?J3�B ا�By. ه�ا +gن BD 0�?V. ا�B�DPل أ�2Kء و

JVا�  .ا�
�  �P  J"R�2 �)آg"+  �"?5ن  �!"�9%  �"[!#  أن ’ ��y72� #�c?1 &?� آ�ن و����"5+ -  %"& 

05Vي و(
� - x6�   :ا�?�% +� 
�ى نوإ  :��9ل أن �1�C4 آ0ن� %& 	!1* .BD JVوا  ًIB"D  ً���2B"&  ن�"�+  J"A� أن 

#!]� - �ً!R��   .�]�() أن �JR�2 و9V Pًا �Kc) ا�63!06 +� ه�ا nن - 
  ؟ واجباً أو مسنوناً غسالً أراد هل - غسالً نوى وإن : بقوله املؤلف يريد ماذا : لك قيل إذا إذاً
�ً� IًBD أراد�2B& . %�� 	!1* IًBD �ً7Vوا.   
  ؟ تذكره حال أو نسيانه حال هو وهل

�	 ��ل  :اجلواب�!B�.   

�م  &"%  ا��I"W  ("Aة  /�"9  اR"�!�6  إ�"�Bن  - &Iًq - ا��B/06 ا�?B$�0 ��7	 ا�?B$�0 ه�'"� 
0�?Aا� 	0/�2 و*1!V �B� ا�A?�"0  وBD. ا�0/�2V .B�D�+ 0!2/ .BD 0�?A *1!	 أن و
02R †äÇ@òÜibä§a نg+ ه�ا .Byأ' ا�MA� %* .BD 0/�2Aا�01/�23 92* ا�.   

  ؟ ملاذا  :ا�75@�!
�	:  قالواn ى��   .�K9	 �5Y 0!*(; U+(�+رة 

ÞìÔÛaë@ïãbrÛaZ@ 	� V"9  - ا�?A"9  : اnول &663"�ن  *��?"�ن  ا��"�ر'  ا�6�ل وه�ا �MAأ' P أ
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�� - اIRPم ;! �qا�7) *97 ا/% ا��3+� : وا�.  
9A?1# ’ وا��� &"B$���ن  أ�5?� ا��ا�Uو ا��B/06 ا�?B$�0 *% ا�?B$�0 ه�' +� �)V!3	 ا

   .&���/��5ن
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV    

   :*�B	 وآ�ا 
�ى أذا ا�?MA� G1Bئ وآ�ا أي� IًBD �ً7Vٍن *% وا�2B& .   

�م  &"%  ا��I"W  ("Aة  /�"9  ا�R!�6 رV.: ا��B/= ا�?�qل *�^ :�\��0"�  0"�?Aا�  	و*1!" 
0/�2V .B�D�+ 0/�2A1� نg+  ه"�ا  .B"yا�  	"!���  %"*  .B"D  0"�?Aاء  ا��"R  ."!� أن  .B"D 

   .واJV أ�	 أو A 02R?�0ا�
2�ن  ا�BD 0�?A. آ�ن إذا +!?� &�)وض ا�?�qل ه�ا و��%B"& نn  ل� *�"B	  وآ"�ا  �6"

.  
|uaŠÛaë@éãc@ü@êcŒ¯N@نn  .B"D  0"/�2Aا�  .B"D  %!"�&  د� ا�A?�"0  وB"D.  �1"��رع  &6"(

.BD %!�& د� *1!"	  آ�ن +!?% ا�!1# &% *9د أ+�� و���� ��9ا�Iن +I ���1رع &6(
0""/�2V S7""W م��!""ً� �G""K .B""�y ا��2A/""0 *""% أوB""�y� Pً.  أن �A?�""0ا �""�K %""* 0""�?Aا� 
   .ا�(�اب ه� وه�ا
  يصنع؟ ماذا: إذاً

.B�y� %* 0/�2Aا� GK .B�y� 0�?A1�.   
 ا��"�رق  وإ�?"�  �9V"9  &"%  و�97أ ا�B�DPل &��ن &% �])ج أن �JA أ�	 ه�ا ���2 وه.

�ن�!R 0!2��/ ى� ا�?"�ء  /��?"!G  ذ�"�  /�9 2�ي� BD 0/�2V GK. أ�	 ا�?�ء ��?!G أ�2Kء +!2
(�pا 	�   .V?�0 أ
��  وا�6"�ل  �M"Aيء  أ�"	  ��?	 ا�?U!?V .l�B +� ا�?�هJ  :مسائل ثالث اآلن أخذنا�"qا� 

�+ U!?V .l�B?ا� 	��� ا�6�ل ه� وا�)اMA� SVيء P أ�qا�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<JJJJ< << << << <

�ءاً  ��J"V  أ�"9اث  اZ�?�V وإن "Tأو و  ًIB"D  ى� ار��"U : أ�"9ه�  /�5dر�"	  +2"
  .l�R)ه�

��Bن *�1 اZ�?�V إذا     ���2Qا (q9ث  &"%  أآ"� .  	"��q& :  2"�م  آ"$ن�  G"K  9"�/  م� ا�2"
  ؟ حدث من اجتمع كم +�25 ��7�ل

-U?�Vن  ا�K9�.   
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<< << << << <

 :U�ه� ار�(l�R.   
�ى  إذا وا�"9  وW"#  ا�3"9ث  أن �"��G5  وه� - ا�01/�23 &% ��ي V!9 ��1!.  :التعليل"� 

   .ا�7Rnب ��9دت &5?� ار��U ر+�	
  .G�� S!3W ه� +!�5 ’ ا�?�c# ذهJ و&� ا�?B$�0 ه�' إذًا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
  JAن و��!�Q�7ت أول *92: /�5 اV�5رة واdا� �   .ا��B?!0 وه

�ر /!% أن +9�7 ا�e��7& 0!2 +�:  ’ ا�?�c# زال &�W 0!26. ا���   .و���5 إ�� ا
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	��@Þì�ÔÛa@ و*07B"2��/ b½@éÛbÓ@aòÜibä§  �"1  ه�ا.  التسمية وهو الطهارة واجبات أول عند  و�
|îz–Ûa@�7ت أول أنV�5رة واd��2ق ا�?[?[0 ا��RPوا.   

@óÜÇë@ÞìÔÛa@sÛbrÛa:  ا��ي 	ر *1!�5?A�7ت أول أن ا�V�5رة واdا� .BD 	V�   .ا�

 &"�  +"�  ا��G"1  أه".  ا��Iف �JB ا��5dرة وا�7Vت أول +� /�5 �$�� أن ا�?6(�د إذًا
��ء وا�7Vت أول هT�  ؟ ا�
  ؟ أنوي جيب مىت الراجح القول لىع : لك قيل فإذا= 
�� وا��2�RPق ا�?[?[0  *92-n 9� �23V5?� ر�   .وا�7Vن أ
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<IIII<<<<ğøÛÓjŠÚğøÛÓjŠÚğøÛÓjŠÚğøÛÓjŠÚ<<<<ovfÖ]ovfÖ]ovfÖ]ovfÖ]<<<<»»»»<<<<kÎækÎækÎækÎæ<<<<íéßÖ]íéßÖ]íéßÖ]íéßÖ]V<V<V<V<< << << << <

 %B�5 أول *92 و�����2B& :9 إنV7. و� JVوا.   
  ؟ الوضوء مسنونات أول هو ما
  .B"D  %�9"!إذًا ا� %B""�+  9"2*  ."!D %�9""!ل  . ا���"	  J"V وا �7"". وV"9  إن : و�6"n 9""� P 

.By� 	�9� �7ت أ�9 +� &�7;)ة ��)عVا�   .ا�
��ت أ�� +gن�2B?��/ J3�R2!0 �$�� أن ا��/.   
 أكمـل  مث وضوءاً ينو ومل الوضوء قبل ثالثاً يديه وغسل يتوضأ أن أراد رجل : لك قيل فإذا= 

  ؟ الوضوء حكم فما وضوئه
��ت أول *92 /��2!0 ا�Q!�ن nن  .صحيح  حكمه -�2B& ��ءا�T 	?�� 02R  	"و�)آ P 

.d7� ء�T�   .ا�
GK .6��  .ا�RP(�3ب &B$�0 إ�� ’ ا

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’ VVVV< << << << <
   . V?!��5 +� ذآ)ه� وا�R(�3ب 
JA�3ب و�)�R�5 ا?��.   
 ا�R""(�3ب  و�R .  J""A""02 أ�""	  ��V . �""2?!�5""�  +""�  ذآ)ه""� وا���5<�0ب    :"�����
�5?��.  

   :قسمني على النية استصحاب
����. �6!6�.   
  . و��?� .����
�ء Y!01 �21!0 &��آ)ًا 
.� أن ه�  :احلقيقيT� وه"�  ا�63!�6 ا�RP(�3ب ه� +�5ا ا�

�اع أآ?.�   .ا�2!0 أ
 إذا ا�2"�س  &"%  آq!")  . ذه"2	  Z"/M*  %"*  وإن ا�P ��$� �?/ Ud6�  0"!2 أن ه�  :احلكمي

9 ���T$ أن أراد� J!y� %* 	2�2ء ذهKء أ�T��ء �!0 ا�T� أو &"�  /"$&)  ���")  آ"$ن  ا�
�B2� ب أو ��ه. أوM�� %* 	2ذه .  
  ؟ انقطعت أو الوضوء نية بقيت فهل

�	 . ��?!ً� /�6ء /Z!6  :اجلوابn G� �   .��5�d6 /?� �$ت �G أو ��5�d6 أن �2

��BنQ�+ �?آ Z1� G�� 9� $T��ء  أ2K"�ء  /���/"	  ���) أو /�?1	 و���) ��"T� �"G  ��2"	  ا�
Ud6� 0!��ء T�  .ذه2	 Z/�D Iً!1� %* وإن ا�



 96

GK .6���ءا�� W�0 إ��: ’ ا�?�c# اT.   

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’ VVVV< << << << <
0�Wء و�T�  :ا�
�ن ا��G""1 أه"". وV""9ت إذا وداl?""ً� . آ!�!�""	 ا�����oء ���<YX ا����9<�د""��6� 0�""W آ""�ا 

   .آ!�!�	 ���2
 وا�?2"9و/�ت  ا��ا�7Vت ��?. ا��� ا���&01 ا�(�0 أي  :ا�KGH� Y�X�J أ�0ًf وا��9<�د

.  
 يف ذلك وسيصنع . ةالصف جيمل مث والسنن والشروط الواجبات يذكر أن طريقته من ’ واملؤلف
 طريقـة  وهـي  اإلمجال مث التقسيم باب من وهذا أيضاً احلج يف ذلك مثل وسيصنع أيضاً الصالة
   :جهتني من العلم لطالب مفيدة

   .فترسخ املعلومات على يكرر أنه �
 والـسنن  الواجبـات  بـني  التفريق العلم طالب يستطيع أن : الثانية والفائدة �

   .والشروط
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
2�ي أن � ، GK �?B�.   
�& �ً3T�Iً) ا�e3/ 0!2 &��2 �96م&.   

 وا7V""0 ا�1/�23""0 و*R 9""2""02 ا�B""7?01 أن ا�"")اSV /""$ن و�21""� ا�e""3/ 01?B""7 &�2""� و�6""9م
��C* T ا�<�اب أن و"@01  Y@��   .�7o$ أ:� ا�

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
 .Byو� 	!�آ �ًKIK.  
.BD %�9!ا� �ًKIK Z/�K �+ e�9� ن�?q* %/ن ا��و+"� _   *  e�9"�  9"7* ز�"9  /"%  ا�  
 _.BD!% و�ا�� �ًKIK .7� ء�T��ء 2R% &% ا�T�   .&��2 �96م آ?� ا�
�"�Bن  �"�م  إذا ه".  : وه"�  : ا��56"�ء  ذآ")'  /e3 ه�2 ��%Qم  &"%  ا�9�.  أن وأراد ا�2""� 
��ء +� ��9	Qه. ا JA� 	!1* أن .By� 	�9� �ًKIK Pً51?�  أو��"�ء  +"�  �!"9Qا  G"K  .B"y� 
	�9� �ًKIK 0!2/ 02R ءا�T�� .   
   .وا�9ة &)ة /51By?� ����� أو &)�!% ا�!BD %�9. ��)ر ���2

òÜibä§a@æëŠí �:أ NZ� ر أن�J� l���ع *�<Z� !  ؟ آ� ا�4
   .ا�2�م &% ا�6!�م /J7B  :ا�و�� ا�\2ث
�ء 02R  :هC ا�\Y�:0 وا�\2ثT�   .ا�
Þì��ÔÛaë@ïãb��rÛaZ@ 	""��ا�""9ة ����""� أ/ . .B""y� 	""�9� �ً""KIK و��"" وا�""9ة &"")ة.� ا�2!�""!% 9ا

l^ا��9ل وا��ا C:0\أ:� : ا� CX5J� 0ذا؟ �\2ث��  
N�� l�^�5وا� - ا���رع أن : ا� G1*9 - أ�(� %& G1B?أن ا� P .��"�ء  +"�  �9Qا Pإ 
 ���1"=  أو /�RP"�!�6ظ؟  �"�ص  ه"�  ه".  ا�B"y.  ه"�ا  *% ا�2
) /51BD �ًKIK vy?� إذا

02B/ ء�T�   .ا�
�����: rا�""��رع  :ذ��� G!""�3ن &""% �)�""9 ا��B""�Qإذا ا .""� ��""� 1A�P""^ أن ا�?""9AB د
� ��% رآ��!% �(�1� .��ز  +5. رآ��!% ا��A) و�1W ا�(Iة أ�!?Z و�9 د"A� أن 
^1A� 9�/ ةIW (A�؟ ا�  
G���ز A� . نn أن �)�9 ا���رع P ^1A� ��� �1)� ا�")آ��!%  آ��"Z  أ�ً� ا�)آ��!% 

ZB!1+ �ًm!; �ًW��.   
�""�Bن �""9�. P أن �)�""9 ا�""��رع أن أ*G""1 وا� �
5"") +!?""� - ه2""� آ""���Qا 	�9""� �""+ 
�"""�ءQا P51?� أن /�"""9 إB"""y� �ً"""KIK اء�"""R Z"""� �"""02B أو �RI"""�!�6ظ ��IًB"""D �ً"""W آ�

�ءT�  .ا�
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
 GK v?]?�� =�2�Bو�.   
6�ل أن ��1ه% ا�?��7در� #�c?ا� :  ً�"KIK .  �"?آ  	"��2
")  آ"�ن  KIK"�ً  آ�!"	  �B"y.  �"�ل  أ� 

	2& ��ق وهB� 0�)ل أن ا���&01 ا��6� �ًKIK.   
   .ا�(�اب *�1 وا�7Vن وا��2�RPق وا�?[?[0

   :واالستنشاق املضمضة من كالً نعرف أن إىل وحنتاج
��Bن �)ك +gذا . ا��G +� ا�?�ء �3)�� ه�  :املضمضةQا�?�ء ا �+ 	?+ 	�g+  ("7���  9"� 

v?]?�.   
�"#  دا�".  إ�"�  ا�?�ء �J3B أن ه�  :واالستنشاقnن  . اg"+  ."Wأ�"(�  �"� إ و  #"�nا 

�5+ 0y��7?وإن . ا� 	/�V ��  .ا�?MAئ +5� �Vب أد
�"�Bن  ��")ف  أن �y72"�  أ�"	  ا�?[?"[0  ��)�"#  &% &��2 +�7!%Qا  G"��  �"?ا� :  ̂  أ�"!

��BنQإذا ا v?]?� �?� ا�?�ء؟  
 0�* �J  ��  ؟ ا�
�0ذا ��� �� إذا* d1>�� يبلعه           ؟.   

 أوJ"V  إ�?"�  ا���رع nن الوجوب على دليل وجدي ال لكن املضمضة كمال من املج أن الواقع

 آ?"�ل  &% ا�?� أن - أ1R��2 آ?� - P;� و��% ��)���5 +� �9�. P وا�?� ا�?[?[0
   .ا��m!1& �?/ #1[� �+ Gً� ا�?�ء �(S7 ا�?[?[n 9�/ 0ن ا�?[?[0
2
!# ا�?[?[0 &% ا���رع و&6(�د� G�ا�.   
 ا��B"& :  ."W$�0  وه"�  - 2�R"��ق واP ا�?[?"[B"&  0$�0  +"�  - وا�"9ة   &B$�0 و/���

  ؟ ��(. أن ا�02B أو ؟ وا��2�RPق ا�?[?[0 �(. أن ا�02B ه. : وا��(.
  ؟ الفصل هو وما ؟ الوصل هو ما

   .وا�9ة آ# &% و�v?]?�� =�2�B أن  :بالوصل املقصود

   .أ�)ى آ# &% و��2�B= آ# &% ��?[?v أن : بالفصل واملقصود

Z/�q02 +�   ا�Bا��ي ا�(3!03 ا� P ��3� %*  �"72ا�  ‘  '("!D  � : أي . ا��W".  : ه"

   .وا�9ة /�#
U+(!+ �2 ا�?�ء?!��/ (q2�Bى و�(B!��/.   
 /I""dن *1""� �""9ل &""� ��V""9 وP . �"")ج +""I /��""!% واv?]""?� =�""2�R إت و��""%

   .�(. وإ�?� ��(. P أن ا�02B ��% ا���2�R	 أو &[?[�	
 أد�""� وه""�ا ��""(1�ن ا�2""�س /�""v أرى إ�""� *1""� - ا�2""�س &""% آq!"") *?"". و*1!""	
6�ل أن أ��ا�	� 	��Iف أ 02Bا� �y72ن �(. أن و��B�Qا �ً!R$� �72��/  ‘ .  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
  .Byو� 	5Vو   
6�ل أن ��y72 أ�[ً�� #�c?ا� : �ًKIK.   

 07B2��/و 	V�1� ���� #�c?فقال الوجه حدود /!�ن ا�:   

   .عرضاً اُألذن إىل اُألذن ومن طوالً والذقن اللحيني من احندر ما إىل الرأس شعر منابت من
 وا�!?"!%  واRn"�.  اn*1"�  &"%  اnر/"U  ا�5A"�ت  �"�?.  ا�?�c"#  ذآ)' ا��ي ا�)أس �9
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   .وا��?�ل
   .الرأس شعر منابت من : يقول األعلى فمن

�ن  أن ا��G"1  أه. ا;�)ط ��% ا��V	 /9ا�0 ه� ا�)أس ;�) +!	 �Z72 ا��ي +��MAء "�� 
%& Z/�2?ا�?���دة ا� I+ (
�Z7 &% وه� �}+)ع �2 '(�; *�1 	�57V.   
Pو (
2� U1W{� ��ن  ا�?��"�د  إ�� �2
) وإ�?� .�57V	 *% ;�)' ا�B3) &% وه"�!+ 
��ً� أن +1""� . ا��V""	 &2""	 ��7""9ئ ا�""�ي ا�3""9 ه""�B""��*G""� J و��""% و""5V	 B""D. إ�B""� 

�Mا وإ�?� ا�?���د ا���) &Z/�2 +!	 ا��ي ا�MAء 	2* Iً!1�  نg"+  ء�"T� /"�IYً  ���7")  ا�
	�n G� J*��B� 	V��� IًBD ا��� /"��x2  +")ض  ا��"V	  B"D.  أن ا�7"�ب  أول +"�  وأ

   .اn*�1 &% ا��V	 �07B2��/ 93 ه�ا .واVQ?�ع
   : والذقن اللحيني من احندر ما إىل : قال مث

   .ا�Z72� �?5!1* 0!31 ا��1ان ا��
?�ن  :ومها . ا��V	 أR�. ا��
?�ن :مها اللحيان

�"Gوا�:  �  . ا��
?!% ��%ه &U?�A ه
   .ا���% وه� اRn�. و&% - وا��?�ل ا�!?!% - اn*�1 &% ا��V	 �9�93 ه�ا إذًا
  ؟ للوجه املالصق حلقه أعلى يغسل أن اإلنسان على جيب هل ه�ا *�1 /�2ًء

�) ;�ء وا�13= ;�ء وا���% /����% ��5�2 ا��V	 �n 9ن  .ال : اجلوابo.   

��رج /�9ه� &� إ�� أن &��2 �96م : عرضاً األذن إىل األذن ومن : قال مث 0��yا� :   

J!Y : %& ذنnذن إ�� اn7. &� ه. ا� %& .�  ؟ ��رج أو دا
 ا�6�ل وه�ا �?�&ً� إ�� +� �!. آ?� ��رج أ�	 ا�)اSV ��% . ا�0y1 آ�J +�  :خالف فيه

%?& 	3V0  ر&Iا�� �� ��"%  دا�".  &"%  أن �)ى ا�?��v�/ %�(W آ�ن وإن ا�(��2
��رج &% أن ا�(�اب.   

6�ل األذن إىل األذن من فقوله إذاً�   .اnذن ا��V	 +?�5�2 و*1!	 . ��ر�Vن اnذ�!% أن 

G5��7رة &% و�*  #"�c?أن ا�  �"&  Z"!/  9"[ذن ا�nوا  ."�̂  . ا��V"	  +"�  دا  ؟ آ"���  أ�"!
    :األذن إىل األذن من يقول فهو
 �""(?�خ ا�?3""�ذي ا�7!""�ض وه""� . ا�""(�اب وه""� - دا�"". واnذن ا�]""9 /""!% +?""� إذًا

 وأ/"�  وا�"��+��  أ�?"9  ا�KIq"0  اln?"0  - ا��G"1  أه".  V?"�ه!)  *1BD  9"2	 JA!+ . اnذن
0""�!2� - #��""��ر �""�ل &""U +672""� . ا�?""B$�0 ه""�' +""� &��""� و""5?Aا� P�3""�ج و� إ�""� 

   .ا�?B$�0 ه�' +� ا�]Iف
GK �?� %!/ #�c?6. ا�93ود - ’ - ا���   :ا��V	 +� &� *% ا��Iم إ�� ا

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
  .&2	 اU& �& .R(�R ا��q!# وا�
�ه) ��!# ;�) &% +!	 و&� 

S��"�:�3r	rאع��X�������Wא�8< �
   .ا�]�!# ا���)  :األول

   .ا��q!# ا���)  :والثاين

   .ا�?R(�B. ا���):  والثالث

��� و��� $�m��اع ه�' BD. ه. : ’ ا��nا�"��)  &"%  ا  J"Vأو وا  J3�B"& 02؟  أو"R 
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Uا��   .��(!Iً +!�5 أن وا�
��آ) نأ و�7. G�� .�52 وا�9 آ&  J"A� ف  أن("�� والـشعر  اخلفيـف  الشعر بني الفرق 

6�ل  ؟ بينهما الفرق هو فما  :الكثيف�:   

   .حكمه وسيأتينا . حتته من اخلد يرى أن هو اخلفيف الشعر ضابط أن �
   .حتته من اخلد يرى ال أن : هو الكثيف الشعر وضابط �

 : ا�?""R(�B. ا�""��) +7""��� ا��q!""# )وا�""�� ا�]�!""# ا�""��) &�)+""0 &""% ا��5!2""� إذًا
6�ل��Pً ا��V	 �9 *% ا�31!0 &% �)ج &�: ه� ا�?s/�T .R(�B : وY أو  ً�"T(* . 
�ن  أن �"��)ط  +"R(�B&.  I. ;�) : ا���56ء *B� 92?� +�5ا"��  ًI��"Y  ."/  د("A&  �"& 

   .&IًR(�B ���7) ا�93 ه�ا *% �])ج
�ر�� أن /�""9)""� �""& � ا�""��) ه""� و&""� ا��q!""# ا�""��) ه""� و&""� ا�]�!""# ا�""��) ه""

.R(�B?اع ه�' أ���م +72!% ؟ ا���n0 اKIqا���) &% ا�:   
 و&"�  ا�"��)  ه"�ا  أن �"���ا  : ا�"�9!.  : ��3"	  و&� �By. أن +!JA  :اخلفيف للشعر بالنسبة

	�3� %& 91V ى(� �+ G�� (ه�
   .�By. أن +!JA ا�?�ا05V /	 و�3(. ا�
�"	 أ أ�?"9  اQ&"�م  �"x   :الكثيـف  للشعر وبالنسبة  ̂ !"�  %"&  02B"ا�  .B"D  ."� ا�"��)  دا

#!qا�� - (!qو��% - ا�� JA� أن .By� '(ن ��هn '(ه�� .)3� 	05 /Vا�   .ا�?
  ؟ يغسل ال باطنه أن على الدليل هو ما

 أ�"	  �62".  و�"G  ا�31!"0  آ"e  آ"�ن  أ�"	  ا�"(3!03  اn��د�Z7K �+ e ‘  ا��72 أن : ا��9!.

   .ا�By� %Y�/ 0!31. آ�ن



 101

   :ا��G1 أه. +!	 ا��1# +96 إ;��ل ��?	 +��  :ترسلاملس للشعر وبالنسبة

Jا�?""�ه M@kçˆ��ß@ò��Üibä§aZ@ ب�""V��ل أن ��G""1 ه2""� و&""% ، ا�""� #""�c?ا� ’  :U""& �""& 

.R(�Rا 	ب : /��� ���2 &2�V�   .ا�
�ب ا���ر و&?%Vو .BD �& .R(�R9 ا�?663!% &% ا�31!0 &% اA?م  و;"!   ا�I"RPا 
  .اln?0 &% إ&�م هPcء &% وا�9 وآ. - &�S1 وا/%
 /"	  �3"(.  و&"�  ا�?�ا5V"0  /	 �3(. ا�31!0 &% ا�?�B)R. ا���) أن : ����ا : ا��9!.

05Vا�5� ا�?+ .�   .�By. أن +!JA ا��V	 �9 +� دا
@Þì�ÔÛaë@ïãb��rÛaZ@ �""+  '�"0 ه�$B""?أن ا� .B""D  (��"ا� .R(�B""?02 ا�31!"0  &""% ا�""R ^!""و� 

JVا� &"%  أ�"[�ً  وه"�  - رJ"V  ا/"%  ا�3"�+�  ا�?663"!%  &"%  ا�6"�ل  ه"�ا  ا��"�ر  و&?"%  /
   .ا��G1 أه. آ�7ر
�ح �"�  �7"!%  واpن ز&"%  &2""� ا�?"B$�0  ه"�'  +"�  آq!"") �")دد  *2"9ي  آ"�ن  و�"9 ""T� أن /
.BD .R(�B?ا� ^!� JVا� ا�7]"�ري  أ�")ج  : ا��")R  �"1*  S!V"�*9  ا�"�ي  : ا�"�9!.  /
�+ 03!3W %* %/�7س ا*   _#Wء و�Tوآ�ن ‘  ا��72 و �+ 	�� G"K  ��ل أن_   �

 �"� أ�""	 ��"�  ا�31!""0 آ"e  آ"�ن   ‘  ا�72""� أن &�2"�  و�6"9م  و""5V	 B"D. و &"�ء  &""% آ�"�ً  أ

v�/ %!&� و�"G  ‘  آq"	  �3!�"	  آ��Z وإذا �1�	 &% ا�o(6ن �)أ إذا ‘  �3!�	 �)ى ا�?$&

��$� �5� Pً� إ�وا�9ة آ  	"V��*P  J ا��"#  ه"�'  +"gن  �1�B"�  .B"D  U"!?V  �"&  ."R(�Rا 
   .اnول ا��9!. ه�ا

�B"y.  أن أ&)�"�  ا� +"gن  ا��")ض  &3. ��رج �31!0ا &% اR(�R. &� أن  :الثاين الدليل 

	V� ا�]"�رج  أن ا�?�1"�م  و&% ا�0y1 أه. آ��V �+ Jء آ?� ا��V	 �9�93 &��2 و�96م ا�
   .ا��)ض &3. *% ��رج  ا�31!% *%
��Bن *P JA� �1 أ�	 أرى +�51اQأن ا .By�  �"&  ."R(�Rو��"%  ا�31!"0  &"%  ا P  �"; 
��Bن �By. أن اQ��!�ط أنQا �& Rا.R(� %& 	�!3� �ًY�!��7!6ً� اd02 و�B1�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <
 GK 	�9� U& %!6+(?ا�.   
 &"U  ا�!"9  �"9  +"�  ا�?)+6"�ن  د�".  وآ!"#  ا�?)+�9� U& %!6	 B&$�0 +� ا�e37 &��2 �96م
   .��517 +!?� /�9ه� &� �9�. P ا��)ب �0y +� إ�� أن
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
 GK SB?� .آ 	Rرأ U& %!�   .وا�9ة &)ة اnُذ

S����3�^.��w.س�����r��(�C	�Jא�W�� �
�� وه�ا . ا�)أس ا�R!��ب  :األوىلc� %& 	��   .آ1	 : �

�x +96 . وا�9ة &)ة �?SB أ�	  :الثانية �5 *�1�   .وا�9ة &)ة : ���	 +� وا�9ة &)ة أ

   .اnذ�!% ا�)أس &SB?� U أ�	  :الثالثة

  . مسائل ثالثة حكم بني - كلمات اخلمس - اجلملة هذه ففي
��Bن �?SB أن ا�02B  :أوالًQ�1 ا* 	Rوا�9ة &)ة رأ 	�n G� ��3� ا�72"�  أن  ‘  SB"& 

�1* 	Rرأ (qوأي &)ة &% أآ e�9� (?�  �"/  �"+ ا�72"�  أن آ�"�ب  أي  ‘   SB"&  ("qأآ 

   .�T!# أو ;�ذ أ�	 +�*G1 &)ة &%
   .e�93� S!3W روا�0 ���ن أن ��0h:  �2ذ 
�ن أن أي  :�7o$ أو �� 	Rأ(/ e�9� �B&.6 	2و�� #!�T . I+ ��3� %*  �"72ا�  
‘ �ً61d& 	�   .&)ة &% أآSB& (q أ

ــاً �*J أن  :ثاني�B""� ف &�2""� �6""9م . ا�"")أسI""[ا� �""+ G""�� ب��!�""Rوأن ا�"")أس ا 

�ب  وه"�  ا�01/�23 &�هJ ه� ا�(�اب"Vب  و��!�"Rا  U"!?V  ا�")أس  SB"?��/ نn  ا�7"�ء 
�+ 0�pق ���(�ق ا�)�Qب ���2 وا��!�R3ً� ا�)أس اB&. - �2 �96م +�5ا�& -.   
�6/ �2�& %!�   .ا�)أس &SB آ!�!0 وP اnذ�!% &SB آ!�!0 ا�?G1+ %!7� #�c اnذ
 ا�e�9"3  +"� _   ز�"9  /"%  ا� *7"9  ا�1A!".  ا�"(�3/�  /!2"	  +6"9   :أس الر مسح كيفية أما

 &6"9م  إ�"�  *"�د  G"K  ��"�'  إ�"�  ذه"G"K  J  رأR"	  /?6"9م  /9أ ‘  ا��72 أن +$�7) *1!	 ا�?��=

	Rرأ.   
   .ا�?SB آ!�!0 +� ا�02B ه� 'ه�

  �e�9"31  روا�"0  +� - ا���^ ز�9 /% ا� *e�9� 97 +� وروي 3W!03 ا��!�!0 وه�'
- 	��) /9أ أc?/ 	Rرأ GK .7إ�� أ� 	96&& GK UVر.   

  .قفاه إىل يذهب مث رأسه مبقدم يبدأ أن - . األوىل الروايتني من واألصح
   : جوابني بأحد عنها جياب : والثانية

6�ل أن إ&� �� �5�   .�T!�0 إ
6�ل أو ��_   ز�"9  /"%  ا� *7"9  روا�"0  /!2?"�  . ا��)�!"�  J�P  9"! +!5"�  ا��او أن 

�x وه� GK آ1?0 ا�R]9ام +!�5 ا�(3!3!% +� �+ J!�(ا��.   
  02R؟ أو ؟ وا07V ا��!�!0 ه�' ه. ��% . رأR	 /?96م �97أ أن ا�02B أن &�Z!7� �2 إذًا

�Iل �P �y72 ��% أ'أSB& MV آ!�?� أ�	 ا�W 01/�23)حQ!0 /�5' ا�0  ا��!W� ا�?2"(
  .وG1R *1!	 ا� �1W ا��72 *%
    :األذنني مسح كيفية : وهي : األخرية املسألة باقي

 وs��� d��oن ���l( ‘  ا�72""� أن ا�R �l�B""2""2% +""�_   ا/""% �""V �""+ e�9""�ء
��5�0�  ) .ا�ذ:�� �0ه� �@� �(���0H و�l ا�<�0خ *C ا�

 W")ح  ا��l�B"2  وR"2%  ا��l�B"2  +"�  ا��!�!"0  ه"�'  ��% ا�7]�ري +� أ1W	 ا�e�93 ه�ا



 103

 ا�?7�A"�  ا�"P  �"+  %2B ا�1�� �l�B2	 �!+ �?& G	 U!?V �& أن ا�3��ظ &% 0KIK أو ا�2Kن
P2% +� وBا��7)ى ا� 	� ��!"9  أ�5"�  إP ا�)وا�0 ه�' 03W *% ا�2
) و/S!3W vy أ
�ة� eد���nدة ا�V�   .ا�2R �l�B2% +� ا�?
 اnذ�"!%  &"SB  +"�  ا�]"Iف  أن &�2"�  و�6"9م  اnذ�"!%  /?"p -  �"&  ="1���  SBنا *)+�2 إذًا

��Bن وأن ��ي �IفQب +� ��)دد ا�63!06 +� ا�V� ا�y)اJ"l  &"%  أ�"	  إP و*9&	 ا�
�ب *9م *�1 اVQ?�ع ��� ا��G1 أه. /�v أنV�   . ا�

�ب ا�01/�23 &�هn Jن /(S!3 �!^ اVQ?�ع وه�اV� اVQ?"�ع  ه"�ا  ����"0  ��"%  . ا�
.�A� ن�B�Qل إ�� �?!. ا��ب /�9م ا�6V�   .ا�

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
 GK .By� 	!1Vر U& %!7ا��� -   

  )) ه�' �G ��)ح (( 
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

.Byو� Ud�n)وض /6!0 ا�ا�? .  
G� %!7� #�c?ا� �& ��د' ه)6& Ud�n�/ أي +� ؟ � أن أراد وه"�  اn*"[�ء  &% *[
P %!�� ���  G"�� أي إذًا  ��ء  أ*"[�ء  &"%  *"["T� وا�"�9!.  ا�U"d�  .B"D  0"!67  ذاإ ا�

	��� �����   }������ �� ����ل  [�#!"�!�  nا/� [  

 +"�  وه"�ا  )ا���Ps�*  ��1�  0��  �57B5ا  ����s  أ���JP�  إذا( ‘  ا��72 و��ل

   .ا�(3!3!%
��Bن &% ا��[� ا�Ud6 إذا إذًاQاء ا�R آ�ن J7R Ud60  ا�"/� �"[�ء  R"77	  آ"�ن  أو *6

�	 &96رg+ .By� ���7ا�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   .&2	 ا��[9 رأس BD.: ا�?�(. &% �g+ Udن 
�"	  ا�?�"(.  &"%  ا�!"9  آ".  ا�U"d6  ;?. إن : ���2g+  J"A� أن  .B"y� رأس  G"
�"	  ا��n 
   . ا�!9 +� دا�. - ا�!9 &% آ�ن
G� %!7� #�c?ا� G�� ��ع ا��[d6?01 ا�?V  ���ً  أن +1"�B"� أو ا���"#  &"%  �"Z"�d�  '9  إ
�0ذا ا��[9 &�2(# &%* NZ� ��@� ؟  

s6""R . +G""1 	""2!7� #""�c?ا� 	""�n م��""	 : ا�?�c""# آ""Iم &""% &�1""n ل�""� : .B""y� 0""!6/ 
   .;!By� �ًm. أن �I+ JA /6!0 �1?�)وض ��% �g+ Gذا ا�?�)وض

'�5+ 0�$B?م &% ��?�5 *)ف ا��   .ا�?�c# آIم &�5
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<<V<V<V<V‚Ãe‚Ãe‚Ãe‚Ãe<<<<á_á_á_á_<<<<°e°e°e°e<<<<ØÒØÒØÒØÒ<<<<^Ú^Ú^Ú^Ú<<<<Ð×ÃjèÐ×ÃjèÐ×ÃjèÐ×Ãjè<<<<ðç•çÖ^eðç•çÖ^eðç•çÖ^eðç•çÖ^e<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

 GK U+(� '(
�  .ا�B?�ء إ�� 

�T$ &% ��ل ‘  ا��72 أن روي� GK U+ء إ�� /()' ر�?Bا� GK ل��): �H�h6 أن أ 
   .e�9� #!�T ا�7() ر+��M/ Uدة ا�e�93 وه�ا )ا
 إ6 إ��
�ء  &"%  ا���5 إذا /()' �)+U أن ����Bن �I+ %B ه�ا *�1 /�2ء"T� &"%  أآq")  /".  ا�
	�9*0 +5� ��)ع P %B� P أ/ 	�n %& G!?W ا���7دة P9 وV�   .*1!	 �9ل د�!. �	 �
61�ن P أ�G5 ا� ر�?G5 ا��G1 أه. *�دة &% ��% d�  0"*970  *1"�  ا��$B"&  �"5!+  فI"� 
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07B""2��/ (""� *?"". V"")ى ��""% ا�7d2� �""5!1* #""�(�� 0""*97""= ا�?""B$�0 آ��""Z وإن �¢
�ن &""� أ�G""5 ا��1?""�ء""61d� 0""*9/ إذا Z""��""Iف &3"". ا�?""B$�0 آ� �""?/(+ e�9""3ا�""�ي ا� 
	��]� Z������ إذًا D!)ك �(33	 أ 2��6/� (!D وع(�&.   

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
   .ورد &� و�6�ل 

� (  و&2"	  : �6"�ل  ا�")وض  +�H�hإ6 إ���  6 أن أ 
 r���h  6 و ��K  ا
���� �H��hًا أن وأ������ K���� +""� S!3""W ا�e�9""3 ه""�ا  )ور������ �

   .و&G1B ا�7]�ري

 وا^C��1@7 ا����5ا��� ���� ا^C��1@7 ا�@��H�( : ز�""�دة ا��)&""�ي أ�"")ج ��""%
�� ���HB5�   ) .ا�

i� *1!5""� زاد /$��""�ظ و&""G1B ا�7]""�ري رواه""� ا��""� اn��د�""e أن ة"���0� �0��17 و���
Gه(!D ز��دات G� (آ��  �"+  S!3)"ا�  J"��y��+  �"5!1*  #�]"ا�  ."/  ��"�Bن  �"�ل  �"Qا : 
   .�(9ق �B!) ;�ء إ�T P!�0 آ�51
 ا7Kn"�ت  ا�3�"�ظ  nن T"�!�0  ا��M"�دة  ه�' - �T!# ا��� ه�ا +gن ا�1�� ه�ا ذ�� و&%
   .��آ)وه� �G ا�(3!3!% �+ ا�e�93 ه�ا رووا ا���%

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
��	 و��7ح��&   

  ;"�07  /"%  ا�?y!")ة  أن /"�9!.  &7"�ح  ��2"	  &3")م  و02R P �!^ . ���ن أن ����Bن ��7ح
�T$ أن أراد �?� ‘  ا��72 أ*�ن_ �� ��c���"�Bن  *P  0T�]"D  �"1 أ�"	  ه"�ا  &% +Qا 

�)�% إ*��0 �76. أنpا 	�  G��"&  %"��  �"+  0"2&  x62"و�  	ت  *1!"("V0  أن دةا��"�  و"� إ*�
(!y)ل أو �7�1!) ا���0 ه�' +76�ل &1� ^!� �5!+ 02��T. ا�?�[�*Qا P س$/  	"/ Pو 
   .�)ج
�0 �76. ا�?��آ1!% وإ&�م ‘  ا�]R =1!9 وه�ا�*Q0 ا��*Qال  ;�ء واcB"ء  وا��";  ("�o 

�s1[� %!/ 0 ا��2س /�g+ vن�*Qال اcBوا�.   
 �"B$ل  أن ا�"cBال  +"�  ا�3")ج  ��"%  ا�76"�ل  +"�  �")ج  +"I  إ*��0 *1!� أ�9 *)ض إذا

0��*Qه�ا ا��2س &% ا �  .ا�?�&�م ه
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

  .أ*[�l	 و��2!#
�"	  . &7"�ح  ؟ التنـشيف  حكم هو ماn  ل� ا�1/�23"0  إذًا . و�2"�!#  �"�ل  G"K  . و�7"�ح  : �6"

  .&�7ح اn*[�ء ��2!# أن �)ون
 +"� و ا��2"�!#  �")ك  اR"��73ب  �")ون  �"Iف  /"I  آG"51  اnر/�"0  اln?"0  ذ�� &U و��%
   .ا���2!# آ)اه!0 أ�?9 *% روا�0
   :ثالثة األقوال فصارت
   .&�7ح  :نقول أن إما �

  .�)آ	 �J3�B  :نقول أن أو �
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   .&�)و' :نقول أن أو �

   .مباح أنه : احلنابلة مذهب والراجح
 +�Aء�""	 اB"�D.  ‘  ا�72"�  /"$ن  ا��2"�!#  �")ك  اR"��73ب  *1"�  اnر/�"0  اln?"0  وا��5�ل 

0""���ي ا�e�9""3 ه""�ا . �2""�# أن �"")د و�""G ‘  +)ده""� /?�2د�"". &!?""6� J0 &""�ه""?lnا 

  .اnر/�0
��"?1	  J7B"� P  ‘  رد' آ�ن ور/?� *!% �[!0 ه�' /$ن ا�e�93 ه�ا *% ��Aب ��% . 

   .ا�n)ب ه� ا���2!# إ/��0 وه� أ�?9 اQ&�م *% ا�?�5�رة ا�)وا�0 +���ن
��	 ا�G�3 أ&�$/ J3�B� 	ن  ���7"9  أن ���2 - �)آ�B"�Qا  	ه"�ا  2"�!# ا�� /�")ك  ر/"  	"!+ 
9�/.   
��ء  &"�73�Bت  &"%  آ�ن و�"T� و�"G  ا�"3)!03  اn��د�"A�  �"+  e"�ء  ا��2"�!#  �"(ك  ا�
�T(* �+ .q& e�9� 0ً� �$ت�?!&.  
�ء +)وض /�ب &% ’ ا�?�c# ا���5 /�5اT� ا�]�"!%  &SB /�ب إ�� وا��6. وW��	 ا�

...  

   .))))الباب وانتهى الدرس انتهى((( 



 106

    

  الثالثاء  رابعال: الدرس  الثاين:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
)) ����((  

  

l �0ب� ��XUا�  
  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<’ VVVV< << << << <
   .ا�]�!% &SB /�ب

  .ا�By. &�6م �6�م ا�?n SBن ا�?I���/ �1* SBم أ*76	 ا�By. ’ ذآ) �?�
l�   .ا��7ب �C* Y4 . ا���ء *�1 ا�!9 إ&)ار  :ه� وا�

C*2ح وB?t0 : ا/�Wا�017 إ .l�� ص�)[& 0!�!�/ 0W�)[&.  
  .ا�91A &% ا�)V. *�1 �71^ �?� اU:  GR$وا�
  :و&�52 ا�]# �6)ب ا��� ا�n��ظ ��)ف أن ا�?JR�2 +?% ا�]# *)+�2 و�?�
  .�(!)ًا و���ن ا�]# +�ق 91V &% ا�)V. *�1 �71^ &� ه� : ا����Zق -
�ق ه� : وا���ق -&)Aا� . S!3(��+ 	�  ./!52?� +)ق P أ
  .وا�6?�ش آ��(�ف ا�D 91A!) &% ا�)V. *�1 �71^ &� ه?�  :ا��Zر�0ن -
  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

�زA� :�ً&�  .و�!01 �
   .Ml�V ا�]�!% *�1 ا�?G�� SB أن ا���7رة ه�' &% *)+�2
�ازVو SB?!% *�1 ا��ا�] Jه!) &�ه�?Aأه. &% ا� G1ا�� I/ فI� G52!/.   

  
   :أ��ان ا���Mو��Y �@� و��ل

   : 3W!03 أ��د�e  :ا�ول ا��� -

S!3"""W """&G1B ):l +"""�_  *1"""� آe�9"""3 ـ"""����� �*0���� أ����0م Y���E2E ا�
�H��0�@�. (  

�ان و�""e�9 ـ""�""W  _ :)0��:ع 6 أن أ��c��1: 0ف��XUًا آ0��1 إذا ا��X��� 
YE2E أ�0م(.  

�ف و�e�9 ـ* %/ ���&  _ :�3�   .ه?� 
   .ا�]�!% *�1 ا�?SB &�)و*!0 *�1 �9ل ا��ا03T ا�()�03 ا�(3!03 ا�02B إذًا
  

:(  ’ +6"�ل  ا�?�7رك ا/% ا��3+� اVP?�ع اه� ��G . ا�(0/�3 إV?�ع  :ا�\C:0 ا��� -
�� $@5U� 0ب�أ? C�C* l ‘ ا�1�   )ا���XU �@� ا�

   .واVQ?�ع ا�x2��/ %& 02B &�)وع وأ�	 واnد�0 ا�?SB &�)و*!0 اpن *)+�2
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� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’ VVVV< << << << <
�زA� �ً&�  ./0KIK �5!��!1 و�?�B+) و�!01 �

   .ا�?SB و�Z ه� ه�ا
Z��+ SB?ا� �   .��B?1+) /1!��!5% أ��م وG!6?1� 0KIK و�!01 ��م : ه

1"""�  �����T-:ا�د����Y و��*0���1*  _):l����� �*0���� �@�����H��0 أ����0م Y���E2E ا�
��9�  ).و��@Y ��م وا�

- T���ان و �W =/�Bا�.   
- T���ف و * %/ ���&.   

   .ا����!Z ه�ا *�1 �9ل +��51
̂  . R"�*0  و*"�)�%  أر/�0 أي  :و��@Y ���م ا�0H9Xء و�9<�د 
"%  آ?"�  و�"!�  v"�/ 

1�ات �?^ /	 ا�?6(�د أن �2سا�W.  ه��% /!% +)ق +�25ك %!�!��   .ا��
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ <V<V<V<VIIII<<<<»»»»<<<<íÖ`ŠÚíÖ`ŠÚíÖ`ŠÚíÖ`ŠÚ<<<<íÛãÚíÛãÚíÛãÚíÛãÚ<<<<àÚàÚàÚàÚ<<<<Üâ_Üâ_Üâ_Üâ_<<<<Øñ^ŠÚØñ^ŠÚØñ^ŠÚØñ^ŠÚ<<<<h^fÖ]h^fÖ]h^fÖ]h^fÖ]J<J<J<J<< << << << <

  .�7^ /�9 �9ث &%
9�(� #�c?ب �97أ &�� �7!% أن ا���7رة /�5' ا��B� ؟ ا�?9ة.   

@]†äÈÏ@òÜibä§aZ@ ب �97أ�B��ل ��ا . ا�93ث &% ا�?9ة ا�   .�7^ /�9 �9ث &% : �6

5�ر &�هJ ه� ا����!Z وه�ا?V 0?lnا.   

�ان /e�9"3  : ا�A?"�ه!)  اR"�9ل �""W  _ =/�B"ر����ل أ��:�0 :( ا� 
 6 أن ‘ ا
 ^Y��01  ���  إ�H��0��@� 6  أ��0م  �X��  Y�E2Eاً  آ01 إذا ,c1: 01*0Xع
�J� ل�� ]k0aو:�م و. (  
	��6+ ):�J� �� ل�� ]k0aا  )و:��م  و���"� : 	"� أ�"	  ا��7"�رة  ه"�'  &"%  ��G"5  أ
   .��B?1+) أ��م 0KIK أو .ا�?SB ��5�2 ا�sl�y &% و�!01 ��م &[� /�9

ÞìÔÛaë@ïãbrÛaZ� &03B أول &% ا�?9ة ا/�9اء أن :ا�?�)دات &% وه� أ�?9 اQ&�م *% روا�0 وه

.  

6�ل ‘  ا��72 ����ا أن   :الدليل� �+  e�9"3ا�  S!3)"ا� ) l���  �*0�� Y�E2E  ا�
   .أ��م SB& 0KIK أ�	 *1!	 �(9ق �G ا�93ث &% �97أ أن ا�?9ة ا*�7)�� و�� )أ�0م

��ً  أن +)�2T إذا  :باملثال الدليل سيتبني�B"��T"$  إ�  ̂ - ا�)ا/�"0  ا�"�B*0  +"�  ا�]"#  و�"7

   .&SB ا��B/�0 ا��B*0 +� أ�9ث GK ا�]�&0B ا��B*0 و+� -ا��() IWة /�9
   .ا�93ث �R*0  &%- ا�]�&0B  &%:يبدأ       ـ  ؟ �97أ &�� : ا�01/�23 *92 �

�!0 ا�0ا�)و و*�1 ��q0 :يبدأ من          ـ  ؟ ا�?9ة �97أ &�� : ا�*�B0 ا��/�Bا�.   

  .�R*��ن  ـ       : والسابعة اخلامسة بني الفرق �

�	 ا�01/�23 *92 ا�?�SR *�1 ذه��7 ا��B*��ن وه���نn  G"�  %�?�"�  %"&  SB"?ا� P9ة  إ"?� 
   .ا�?�R %!�*�B��+ G� %�?�� �?5!+ %& SB*0 و*�)�% IKث
   . و�!01 ��م �?9ة ا�?SB أ/��	 ا���رع أن *1!	 (9ق� �G إذًا

 و&?""% اnر/�""0 �1?""�اه07B""2��/ J &�"")دات &""�هJ ا�1/�23""0  ���7"") &""%  ا�6""�ل وه""�ا
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�ر أ/� ا���ر' أ�[ً�K �*وزاnو وا  !;  U!?Aا� ا� G5?�م رIRQا.  
@aˆçë@ÞìÔÛa@ìç@|îz–ÛaZ@  أن � &"% P  &% أول &03B /�"9 ا�3"9ث   ���ن ا�?9ة ��Bب وه

��B	  ا�93ث.  
GK �?� %!/ #�c?9ة  ا�"&  SB"?ا�  Z"�� ;")وط  إ�"�  ا��6".  &2"	  ا��B"3ب  ��7"9ئ  ا�"�ي  وا�

�ح B??ا�<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV< << << << <
�رب �""# &""%  /2�B""	 �Z""7q �1?�"")وض R""��) &7""�ح Y""�ه) *1""�  ""Vو =!�""W 
3�ه?��   .و
   : املسح جواز شروط من : األول الشرط

�رب أو ا�]# ���ن  أن-Aه)ًا ا��Y.   
�& ��ح ���ن أن ���)ط أ�	 *�1 ا��9!. هB??ه)ًا ا��Y ؟  

�اب Aع: ا��?VQا �   .ا�G�3 ه�ا *�1 ا���56ء أU?V +96 . أن ا��9!. ه
%�� Z!6/ 0�$B& �+ 0!]� �5رةY ح�B??وه� ا�:   
   .ا��dر0l ا�P 0R�A2 ا��!2!0 ا��5dرة ه� �Yه) /6��G5 ا���56ء &)اد أن

�Z� lز : أ,�ى �7�0رة�   .ا�Z1_ @�� 6 ا��Z15_ �@� ا�
�2�?/ : 	�91 &% &(2�ع ا�]# آ�ن �� أV ^A��ز +5. A� أن SB?�  ؟ *1!	 
�ز.   P:اجلواب A� P .  

�ف &% &(2�ع ا�]# آ�ن إذاW 	/�Wل وأ��ز +5. ا�7A� أن SB?�  ؟ *1!	 
G���ز . A�.   
�"#  *g+ �23B&  �"1ذا  ̂ A2"�&  J"A!+   ة  *2"9 إرادةI)"5")  أن ا�d��  و��"%  ا�]"#  "� 
���ز +5. ا�o(6ن �6)أ أن أردA� أن SB?�  ؟ و�6)أ 
G���ز . A�.   

   �?�ذا ؟
�B""y. أن �J""A و��""% &�B""A2!% آ��""� و�""� SB""& S!3""W ا�]�""!% *1""� ا�?""n SBن 

   .ا�(Iة أرد�� إذا ا�?�BA2!% ا�]�!%
  . اهللا رمحهم الفقهاء وذا نكون قد عرفنا مقصود

  �Yه)؟ *�1 /6��	 ا�?�c# �6(9 &�ذا :�r "�! *(ذا
   .ا��dر0l ا�0R�A2 أو ا��5dرة ��� �6(9 وP ا��!% �Yه) *�1 �6(9 :*�95ل 
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<JVJVJVJV< << << << <
   &�7ح 
�2�� 	��ز  أA� P ن�B� سببني من يأيت التحرمي وهذا . ا�?3")م  ا�]"#  *SB"?�  �"1  أن ��

:  
   .ا��J7B/ JB إ&� .����
   .ا��ات /J7B أو .����
   .لكسبه وحمرم لذاته حمرم يعين

�ب آ��]# �W	. �&�א-,م �)y?وقا� أو ا�(B? أو /?"�ل   �")ام  /?�ل ا�?�)ي أو 
   .ا�);�ة /?�ل أو ر/�

�91V ^A &% أو �)�) &% ا�?(2�ع آ��]# : ��!2	 أو �W	/א�&�א-,م �.   
  ؟ &� ا��9!.

�ر *2""9 *�&""0 ��*""9ة ا�?""B$�0 ه""�' د�!"". ""5?A0��1ط 6 ا����,} أن""  ا�P C��?07��0� ""، 
SB?0 وا�)���I+ JR�2� 'M رA� %?� �2ا�� �ً�� �ً&(3& 	7B�� أو 	2!��.   
ÞìÔÛaë@ïãbrÛaZ@ 	��ز أA� SB?ا�?3)م ا�]# *�1 ا� 	7B�� 	�n  0�I* P %!/  G�("3ا�� 

SB?�9!. وا�/ 	�� أ� G� SB?� �5+ GKo - SB&  G� أم SB?� نnو GKQ1= ا���  J)"y��/ 
.  

ÞìÔÛaë@ïãbrÛa@Z@lŠÓcN@	نMو	.�ن	���2طXא	ن�	����	0WSc	.		=�E�		=�9		���2		�����̀		א� *�6�		א�_�c	

"S7א�.		 	

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<<V<V<V<VIIII<<<<»»»»<<<<½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]<<<<oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]oÖ^nÖ]<<<<<<<<àÚàÚàÚàÚ<<<<½æ†�½æ†�½æ†�½æ†�<<<<|çŠÛ¹]|çŠÛ¹]|çŠÛ¹]|çŠÛ¹]V<V<V<V<< << << << <
(��R )وض�1?�.   

�2�� 	��از  ���)ط أ"A�  SB"?ن  أن ا�]"#  *1"�  ا�� وه"�  . ا��")ض  �R  U"!?A"��)اً  ��"
   .ا���7!% إ�� ا�96م
  *�1 ه�ا ا�G�3 ؟ ا��9!. &�
 !����ر ��""g""+ Gن /�""[	 وR""�) /�""[	 �5"") إذا ا�]""# أن :ا����B""?ا� SB""?و��"" ا�G 

�	 ا��A� %!��+ .By?��ن P وا�By. وا�?SB ا�By. ا�
�ه)n .Wnا.   
�ن  "��
"�ه)  و&dy"�  �""�ه) +!5"�  اU"?�V  ا�)V".  ه"�'  أن +!6��+  J"A� أن  .B"y� 	""�n 

#��2& �dy?وا� JA� أن SB?� Pأن �?�% و U?�A� �5رةY SB?ا�  .B"y6�22".  وا�+ 
�	 ا�By. إ��n .Wnا.   
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ÞìÔÛaë@ïãbrÛa �+ '0 ه��$B?ا��)ط ه�ا أن : ا� (!D Z/�K .!�9/:  

�ا ا���M?& J7B""/ (""6""0 آ��""Z ‘  ا�72""� أW""�3ب ��""�ف أن .����� ذ�""� &""U وآ""�

3�نB?� �5!1*.  
�ان  *1"�  آZ67R �2�& -  e�9"3 ا��� اnد�0 - *�&0 اnد�0 وnن .�����"Wوه"�ا   و 

J0 أ/� &�ه�ر �2!�!�� .اIRQم ;!  وا

   .وا���ز ا��6) أو��ت +� P �?!R &���ر أو ;�ق ا�01/�23 /?�هJ ا��?. /. א��7א`	و'�	

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<<V<V<V<VIIII<<<<ğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚ<<<<½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]<<<<Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö]Äe]†Ö]V<V<V<V<< << << << <
Z7q� 	B�2/.   
�ح +� ���)طB??ن أن ا���� �ً�/�K 	B�2/ نg+ G�  Z"7q� Pإ  s/(��"/ أو /��"�9  أو  ̂ 7"1/ 
�	 ا��2.g+ P ز�A� 0��3أن ه�' وا� SB?� 	!1*.  

 عليـه  منسح أن ال جيوز  فإنه بنفسه يثبت ال حبيث األسباب من سبب ألي واسع اجلورب كان فإذا 
  .وشده ربطه مت ولو
   .بنفسه يثبت أن فيه يشترط أنه يعين بنفسه ويثبت : يقول ألنه 

�از  *1"�  ا�9ا�"0  اnد�0 أن ����ا :ا��9!.؟ &� ا��9!. "V  SB"?0  - ا�)"� +"�  وردت - ا�)
   .ا�2(�ص +� �9�. +I &���دًا +2/ ^!1�B	 �P Z7q و&� ا�?���د
Pا أن /9 و�57�2� %��5� %!Y(ا�� : -   

  .ا��)ض �?��R .3)ًا ���ن أن .����
  . /2�B	 �Z7q وأن .����

�اب ؟ �?"�ذا  "Aن:ا�n  �"?5!1*  U"�ر��ة  �("!qآ  �"+ J�2  آ?"�  ا�?""�ه!�$!"R  I"+  9"/  %"& G""5+ 
   .+!5?� وا�]Iف ا��)Y!% ه��%

ÞìÔÛa@ïãbrÛaW� 	��ن أن ���)ط P أ�� �ً�/�K 	B�2/ .  �"1+  Z"7K  Z"7q?/  ً�"آ"�ن  أ�  s/("/ وأ 

�	 ا��2. /71^ أو ;9g+ ز�A� أن SB?� وأ�"[�ً  أ�?9 اQ&�م *% &)وي وه�ا. *5!1?� 
�  . ’ �!?!0 ا/% اIRQم ;!  ا��!�ر ه

|uaŠÛaë@ìç@â†Ç@Âa�‘a@aˆç@ÂŠ’Ûa@Ýi@ìç@ÂŠ‘@ÑîÈ™@Ja†uN@@ @
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<»»»»<<<<½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]<<<<‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤]‹Ú^¤]V<V<V<V<< << << << <

%& #��رب Vو =!�W �?ه�3�   .و
 )  نم(  �"+  	"��� : )ن0&��61"  )خف   م    	"�� : ه�"�ا  ا��7"�رة  أن ��2"�  )طـاهر    على(  :/6

�رب �# &% �Yه) *�1Vو =!�W �?ه�3�   .و
�"""2�� 	"""��ز أ"""A� SB"""?2^ *1"""� ا�"""V ء ه"""�ا�!""";nرب ا�]"""# - ا�"""Aق وا�� وا�?"""

�ق&(Aء  ه�' &� *9ا  أ&� وا��!";nآ���2".  ا  	"�g+ P  SB"?�  �"?5!1*  I"/  فI"� و��"�  
   .وا�9 &% أآq) اVQ?�ع

�ز VQ�/ P?""�ع إذًا""A� SB""?ا��2"". *1""� ا� '�""3��ارب V""2^ إ�?""� و""A""�ف أو ا��ا�] 
�ف &""% أو 1V""9 &52""� &""% وه""� &""����ن""W �""ءت ا��""� ه�""V 02B""از ا��""A/ SB""?ا� 

�5!1*.  
�ل &% و*)+�2 � #�c?رب أن ا��Aا� 	?�� G�� #[ا�.  
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   :وجهني من فاجلواب للجوارب ذكر فيها وليس اخلف ذكر فيها النصوص قيل فإن 
�ز أ�""	  ‘  ا�72"""� أW""�3ب  &"""% �""0�B  *"""% روي أ�""	   :األول �"""A�  SB""?1"""� ا�* 

�ارب""Aا� Pو G""1�� G""5� #��""[& '(7�*�""+ 56""�ء &""% *""9د�ع ا��""?Vإ � وه""
   .آ���

�ارب أن  :الثاين �Aف *�1 ��6س ا���ا�].   

   .اجلورب على املسح يف إشكال ال فإذاً

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
  .&V(� 0�23.. *?�&0 و*�1 
�2�� 	��ز أA� SB?0 *�1 ا�&�?* .V(العمامة على املسح جواز على والدليل .ا�:  
   .*?�&�	 *SB& �1 ‘  ا��72 أن &Z7K �+ S!3W G1B أ�	 :أوالً  �

   .&52?� آ. +� ا�M2ع &�U&�A/ 06 ا�]# *�1 ��6س ا��?�&0 أن  :وثانياً �

�از وا�6"�ل ""A/ SB""?ال &""% ا��?�&""0 *1"�  ا��""�nا��"�  ا M""!?� �""5/ kçˆ��ß@ò��Üibä§a نn 

5�ر?Aاز  9م* �)ون ا��"V  SB"?!0'ل��و01'� ا��?�&"0  *1"�  ا�	�����0א��م  و�$�"�ون : א	"?�/ 
0�pن اg+ ا� ���?"SB  /"$ن  أ&)  �"�2  *1"Rا (+6"�ل  رؤو�3B"&وا  G�"Rا  ) /)ؤو���"�:  I"+ 
�زA� أن SB?� �1* (!D ا�)أس.   
   ./���9!. أ�� +S!3W G1B& G5 +� &)وي e�93/ S!3W أ��وا ا�01/�23 ��%
 /""	 ��?!""M &""� *1""� اnد�""0 و&""% ا�1/�23""0 &""�هM""!?& Jات &""% ا�6""�ل ه""�ا �Z""1 وآ?""�
J96 ا�01/�23 &�ه+ ���� أ�"�هn�"+  �"52&  Gول  ا�1/�23"0  &�هM!?& Jات درس أول +� أ
   .وا�2(�ص /�nد�0

� àÓÖàÓÖàÓÖàÓÖ<<<<½†�½†�½†�½†�<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<ğ̂�æ†�ğ̂�æ†�ğ̂�æ†�ğ̂�æ†�<<<<Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <
.V(� - ن وأن�   .ذؤا/0 ذات أو &0�23 ��

  :ا��?�&SB?1� �1* 0 ���)ط
�ن أن .������ ^/I�5 ا�� .Vر. 
   .ا�Z3� �23 &% �9ار أن ا��23!�  و&��2 .ذؤا/0 ذات أو &0�23 ��ن� وأن .����

̂  *1!�5 �3)م ا�?)أة أن  :رجل هلا الالبس يكون أن يشترط أنه على  الدليل ���� 7"� 

�""	 و�""�ا /��)V""�ل ا��""�7	 &""% +!""	 �?""� ا��?�&""0g+ P ز�""A� �""5� إذا ZB""7� 
 Z����   .�?SB أن :و

 ا��?�&"V  SB"?��/  �"1*  0"�ء  x2ا�"  أن �"���ا  :التحنيـك  اشتراط على الدليل ����

 ا��?�&"0  ه"�  ا�72"�ي  ا��5"9  +"�  ا�?"1B?!%  *")ف  +"�  أZ"61Y  إذا وا��?�&0
  .�G� �23 ا��� ا��?�Gl دون ا�)�(0 ��2ط +�57 ا�?0�23

ÞìÔÛa@@ïãbrÛaZ 	� +!V  �"5"�ء  ا��� ا�(3!03 ا�2(�ص nن &0�23 ���ن أن ���)ط P أ

�ازV SB?ا� G� ا��23!� ���)ط.   
�اب= A��& 1*� .!؟ ا�01/�23 د�  
̂  آ)ه"�ا  إ�?"�  ا�"1B#  أن : /6��"	  ا�"�9!.  ه"�ا  *"%  اI"RPم  ;"!    أV"�ب -  ا��?�&""0 �"7

(""!y�23""0 ا�& 	""�n 5""�د +""� ا��23!""� إ�""� ��3""�جAا� '�""3� رآ""J إذا ا��""�رس nن . و
��5 *?�&�	 ��23 أن /9ونg+ s6B� م ;!  ��ل ه��اIRPا ��اب وهV 9�9R.   
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  ؟ ا�?D 0�23!) ا��?�&0 �7^ #ا�1B آ)' ه. �� �!. إذًا= 
�اب-A��+  : G��   .�G� �23 ا��� ا��?�&0 �7^ آ)ه�ا 

  ؟ �?�ذا �� �!. +gذا= 
�اب -A��+ : 	�n �5د +� إ�!�5 ���3جAا� '�3�   .ا�?P 0�$B?� SB و
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV    

   :ذؤا/0 ذات أو
  :�C17 : ا�5�C* r�1 آ2J�0م ا�Gؤا�C* Y ا�2Jم

 &""% *""9دًا أن ��")ف  أن ا�?�!""9 &"%  ��""% ذؤا��Y  ذات ���JPن أو �����JP  Y�J1ن أن إ��0  
�از رأوا ا���% ا��1?�ءV SB?از *9م �)ون ا�?0�23 *�1 ا��V SB?ا��?�&"0  *1"�  ا� 
   .ا��I+ %& �!23/9 ا��ؤا/0 ذات

laì–Ûaë@éãc@ü@Â�’í@ü@ÙîäznÛa@üë@òiaúˆÛaN@@ @
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

1��Z3� %5 &9ارة ��Bء �?) و*�1 �.  
�ز *2""9 أW""�3ب ا""A� ا�?"")أة *1""� ا�]?""�ر /""�)ط SB""?� ا� أن G""5?�م أ�?""9 ر�""&Q

�  . أن ���ن &9ارة �Z3 ا�13= -   :ذآ)' وه
 !���  : ا�
1?0   :  ����ا  :أو6ً   �"R أم %"* SW ~       Z3B"& �"5�وه"� &"% +6!5"�ت ا�"(0/�3 أ

  .*�1 ا�]?�ر
�  0ً�:0E: عM206 ا��& U&�A/ #[ا�6!�س *�1 ا� .  

@@@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ   (!ه�?A1�  :    P 	"��V"9 د�!".                أ� P 	"�n ء�B"2ا� ("?� �"1* SB"?ز ا��"A�

 0?1R أم 	از و&� +��1�A9ل *�1 ا�� S!3W ~ x2/ ^!و� (Kأ.  

�)00	���د ا�7"")د أو أن ��""�ن ��""0 ا�"")أس *W  �""5!1א	!00'ل�א	""V��ز *2""9 ا�V�3""0 آ""A� 	""� أ
 0V�3ر ا��W %& رة�W يn �2ء أو� UTو �32�.  

  . ’IRم ا/% �!?!0  ���) /	 آIم ;!  اP– ا�e��q –وه�ا ا�6�ل 

							=�d��eوא	b�<�;א	b�	f!و	�,N	`א��7א	أ�")ب       .و'� U2?��"/ ل� وإP +"� ا�g"+ 0"6!63ن ا�6"

�از واWn". ا�?"SB و+�". W"�3/!0 وا�"9ة وإن                   "A1"� ا�* S!3"W x"��	 �G �$ت n
�ى +""� ا�63!6""0 *1""� ا��2""�زل *""% +"")ض &""% +"")وض          ""6� P 6!5""�ت�ا� %""& Z""�آ�

�ء وه� &SB ا�)أس     T��از      ��. ا�"Aن ا��"�� 0"V�3د ا��"Vوو (Knد ه�ا ا�Vو U& %
 �ً5V��&.  

�از أن ا��72     Aو�9ل *�1 ا�	   ���ا� C�* رأ�� �� وا�
"�ه) أ�"	 &"SB &71"9ًا     �
�	 &971ًا ��?�ر ا�?)أة . ��SB& �2 ��ل آ �1* SB?0 ا��$B& ي�  .+�5ا أ�[ً� �6

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
  . أyW) �9ث +� 

�      :هذا الشرط السادس وهـو      "A� �"?�ز ا�?"SB +"� ا�3"9ث اy"Wn) دون اnآ7")              أ�"	 إ

�ان و+!	 �W e�9� 0/�2 – آ?� �96م –وا��9!. *�1 ه�اV %& Pإ 	��� .  
  .GK أ�[ً� ه�ا ا�G�3 &3. إV?�ع 
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <
  :َ��5َ�1 إ�� - أآ7) +� و�� - ا�0V�3 �9ر ���Aوز �G و7V!)ة 

  :هنا تبني أن عندنا أنواعاً من املمسوح 
  . ا�]# :األول 

�ارب :الثاين وAا� .  

 e��qا��?�&0 : وا�.  
  .ا�]?�ر  : والرابع

  . ا�7A!)ة :واخلامس 
1�ن ا��?�&0 وا�]?�ر ;�ء وا�9�A� Gه %�� . ^?�6�ل ه� �  .و*�1 آ. �U!d�B أن 

�ا /5"�ا &"�هJ ا�
�ه)�"0                   :اجلبرية    ���"��"�Bن وQ1"� ا* SB"?� ز *92 ا�01/�23 أن�A� 

�از Aون *9م ا�(� G5�g+.  
   :الدليل
  .أ�	 &SB *�1 *(�/0 ر/SW  _ '9� �5/ s *% ا/% *?) :أوالً  �

3�ا *�1 ا�l�7A) :ثانياً  �B& G5�  . روي *% *9د &% ا���/�!% أ
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�ص ؟: +gن �!. )��9V +� ا��7ب � P 	�  ه. &��2 اP9�RPل /��Kpر أ
�9!. ��ل ا�7!�65 : فاجلواب / G�� ’  : e�9� ه�ا ا��7ب أي �+ S)� P.  

أن أي �e�9 +!	 ا�?SB *�1 *(�/0 أو ���+0 *�1 ا�A)ح           : % ��ل ا�7!�65    +�)+�2 & 
 #!�T e�9� �5+.  

 - +!?""� �"")وى - 	و&""% أ;""5) ه""�' اn��د�""J��""W e�9""� e ا�""�g""+ 0Aن ا�72""�         

l �@� ا��Zح ا��@�Xف ��K إ�� ا�hأر.  
�"	 �"T e�9"�!# آ?"� �"�ل                     g+ %�("W��?ا� v"�/ 	33"W وإن e�93و��% ه�ا ا�– 

   .– النووي

            S!3"W e�9"� 9"V�� P (l�"7Aب ا��/ �+ 	�وإمنـا  ه�' ا�?JA!+ 0?5& 0�$B أن ��G5 أ
  :العمدة على أمرين 

� آ""�ن ��Ko 9""V""�ر *""% ا�""(0/�3 ����""S""W �""&  :  Z *""% ا/""% *?"")  :األول  �""1+

  .ا�?B$�0 أ��ى إ�?� s6+ SW *% ا/% *?) 
  . أ�	 روي *% *9د &% ا���/�!% :والثاين  �

 SB?و*!0 ا�(�& %!/ �?� GK 7!)ة ذآ) ا��)وطAفقال : *�1 ا�’ :  
 0V�3وز �9 ا��A�� G�.  

�از ا�?SB *�1 ا�7A!)ةA� ط(��� 	�  .ن ��6() +� ;9ه� *�1 &�UT ا�0V�3أ: ���2 أ
  :ا��9!. 

9�ر �9�ره0 �2 : "" ��*9ة &�5�رة &��= *1!�5    :  ����ا ا��9!.   P Y^0�ورة وا��fأن ا�
  "" .ز�0دة و6 :9<0ن 
��Bن Qذا ;9 اg+ 0V�3ا� %& (q7!)ة أآA0 –ا��$B?رة ه�' ا��W :  

��Bن &"% ا��s"R و���"� �5l(7"� أن �"�7V �"5!1* 9!")ة /?6"9ار ;"7)                 Q9 ا� (B�2� آ$ن
 #)�  .+��?���� ;9 ا�7A!)ة /?96ار ;7) و

  +�G ا���Mدة ؟
 (7; #)� v�(?0 ا�V�� %* ز. زاد�A� P 9ل ه�ا ا���6� �m2!3+.  

  و&�ذا �(U2 ؟
6�ل ا�01/�23 �:  

  . إن أ&�% أن ��� ا�7A!)ة /T I)ر وJV أن ��� �
�	 �?SB و��!?G *% ا����7  �g+ %�?� G� وإن .  

  &� ه� د�!. ه�ا ا�G�3 ؟
9�ر �9�ره0""ا��6*9ة : ا��9!. P Y^0�ورة أو ا��fأن ا�. ""  

��������ز أن ��9 آ!�?"�  :  +� ه�' ا�?W     0�$Bوא	!'ل�א	A� 	�و��G5 &% آIم اQ&�م أ�?9 أ
  .و��ع ا��3دث nن &)ا*�ة ذ�� +!	 &�B!� 06) ��ل 

�"	 &"% ا�"(��/0 /?�"�ن إذا أراد ا�J"!7d +"� و��2"� ه"�ا أن                Kو1/א�א	!'ل�01'�א	30'א��������n 
6�ل �	      ��/x7A� :                  0"y��/ 0 ا�!9 أن �"W 	"!+ 0 ، +5"�ا"V�37!") *"% ا�A9 ا��"�M� P أن

��"�Bر                 Pل ا�?")ض وا�"� �"+ v�("?وا� (!B"!ا�� J"1A� و&�06 وا�?�06 +"� ا�"�)ع 
  .�(�J *1!	 أن �)ا*� &q. ه�' اn;!�ء ا��9!06 

� ÌÖö¹]<ØÛÒ_<ÜmÌÖö¹]<ØÛÒ_<ÜmÌÖö¹]<ØÛÒ_<ÜmÌÖö¹]<ØÛÒ_<Üm<<<<’ <äÖçÏe<äÖçÏe<äÖçÏe<äÖçÏeVVVV< << << << <
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  .و�� +� أآ7) إ�� ��51 
  ؟)و�� +� أآ7)(�?�ذا اdT) ا�?�c# أن  �6�ل 

�	 ��ل +!?� �96م +� �9ث أy"W) +���"�ج أن �72"	 إ�"� أن ا�7A!")ة �!"ZB                    :ا��Zاب  n
             n1!5"� ��"� +"� ا�3"9ث ا* SB?� ز أن�A� �?�آ7") وه"� B"D. ا��2A/"0 أو         آ��]# وإ

 v!3ا� .BD.  
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’ VVVV    

  : إ�� ��51 
��Z آ?� ����Z ا�]# �� P �5�  .���2 أ

  &� ه� ا��9!. *�1 أ�	 �?SB +� ا�93ث اnآ7) وأ�	 P و�7A1� Z!)ة ؟
 :الدليل 

  ).�o 6ر و�o 6ار(  يقول				أن النيب   �

��l ا�����0ت : ""والقاعدة املتفق عليها �P ورات�fا�.""  

1"�                : ?�2 &% ��ل ا�?�c#     و+5* SB"?�و7V!)ة �"A�� G"�وز �"9ر ا�V�3"0 أ�"	 �J"A أن 
  .U!?V ا�7A!)ة &% U!?V ا��5Aت 

  &% أ�% +5?�2' ؟
�"	 �"G �]"(m!"; xً� &"%        :  ���2)و^���ة: (�� "���  n 7!")ةAا� U"!?V �1* SB?و�
  .ا�7A!)ة 

�) ا��7ب �!e ��ل o �+ �ً��!/ G�3ه�ا ا� #�c?9 ا��M!Rو  :?V �1*7!)ة وAا� U!.  
  :فروق بني اجلبرية واخلف و+5?�2 &% ه�' ا���7رة *9ة 

  . ا���Z :األول 

  . &SB آ. ا�7A!)ة :الثاين 

  . +� ا�93ث اnآ7) :الثالث 

9 ���	 *�1 �9ر ا�0V�3 /!2?� ا�]# P ���)ط أن ���ن *�1 �9ر ا�0V�3:الرابع * .  
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� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm ’<<<<VVVV< << << << <
  . ا��5dرة آ?�ل /�9 ذ�� �7^ إذا 
�!) &% ;")وط ا�?"SB *1"� ا�]�"!% وا��?�&"0 وا�]?"�ر وا�7A!")ة          ه�اnا��)ط ا � ه

�  ./�9 آ?�ل ا��5dرة أن يكون أدخلها : *92 ا�01/�23 وه

            G"ه �"?� 	"�ا��9!. *�1 ه�ا ا��)ط &� Z7K +� ا�e�9� %& S!3) ا�?(!yة /% ;"�07 أ

�0 `0ه���P( 	 ��ل �	 	/M2ع �# ا��72 H5@,أد C:)* 0�Hد�(.   
  .ليل على اشتراط لبس اخلفني على طهارةفهذا د

�رب وا��?�&0 وا�]?�ر وا�7A!)ة A�2ول ا�]# وا��� #�c?م ا�Iم آ�  . و*?
  :وآ2م ا��? $�m��C* l آ! هKG ا�0�hء إC* 6 أ���� 

  .ا��?�&0  .����
  .وا�7A!)ة  .����
$�m�- ا;�)ط �SB?1 *�1 ه�' اn;!�ء ا�]?0B أن ���ن ا�5Y �1* G� ^71"�رة            :*�0

 ""W 	""&Iة  وآ(""!y?ا� e�9""3� U""!?Aا� �""+ S!3-    0�$B""& �""+0 ا��?�&""0 و�$B""& �""+ Pإ 
  :ا�7A!)ة +�!5?� �Iف 

�ز ا�?SB و����5Y �1* ^71� Gرة  : א	!'ل�א	����א	!'ل�א	����א	!'ل�א	����א	!'ل�א	�����WWWWفمسألة العمامة A� 	�  .+!�5 أ

  !����"�Bن          ’ �6�ل ;!  اIRQم     :ا�Qء أن ا�T�أ�	 &% ا�?���د *92 �7^ ا��?�&0 وا�

  .?�&0 إ�� ا�By� GK ^71. ر1V!	إذا &SB رأR	 ��!9 ا��
  ه. �7^ ا��?�&0 �7. أو /�BD 9. ا�)1V!% ؟و*1!	 
  . �7. :ا��Zاب 

  �7. أو /�9 آ?�ل ا��5dرة ؟
  . �7. :ا��Zاب 
3�ا ا�")أس              ’+!6�ل  B"& إذا G"5�ه"�ا &��"�د /"!% ا�"(0/�3 و�"!^ &"% ا�?��"�د *2"9هG أ

�ا ا�B7� %!1V(ا� .BD 9�/ GK رضnا ا��?�&0 *�1 ا�1�V 0&�?�.  

�ل : +!6""�ل ""R(ا�	     Y���0�l �@��� ا�7��� وه""G روي ����1 ^���از ا�
�ء إذًا P �"��)ط أن �1"7^ ا��?�&"0          T�ا*��دوا �7^ ا��?�&0 *�1 ه�' ا��!�!0 أ�2Kء ا�

  .*�5Y �1رة
أن &6""(�د ا�""��% �""���ا P �""��)ط    : وأ�""J أن أ�7""	 إ�""� &""V 0""?5& 0�$B""9ًا وه""�      

��Bن ا��?�&0 *�1 �9ث SB"& GK  ا��5dرة ��P �2 ���)ط آ?�ل ا��5dرة +1 Q7^ ا� �
�	 S)� P ا��5dرة ��% �� �"7^ ا��?�&"0 �7". �?"�م ا�5d"�رة آ?"� +"� ا�?q"�ل              g+ �5!1*

 S)� �5�g+.  
�"	          –/!2?� *2"9 ا�1/�23"0      n ز�"A� P �"5!1* SB"?ن ا��"1�A� رة ا��"� ذآ")ت� أن ا�"(

  .�7^ ا��?�&0 �7. آ?�ل ا��5dرة �!!1* �6/ e	 BD. ا�96&!% 
  . Gا ا��9ل ه� ا�<�اب وه

 أ�	 P ���)ط أن �5Y �1* ^71"�رة P آ�&1"0 وP        :ا��9ل ا�\0H�* C:0     :بقينا يف اجلبرية    

SB?� أن 	ز ��A� 	�g+ 7!)ة *�1 �9ثA9 ا�; �� ��� 0)���.  
  .وآ��� ;!  اIRQم ا/% �!?!0 .  ’وه�ا ا�6�ل ا���ر' ا�?)داوي 

  !�����Bن:"��0ا  : ا�Q�1 ا* =�� 	� و��B) *1!	 أن �)ا*"� ا�5d"�رة *"% �"9وث      أ
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 وأرادوا �7A!)ه""� �""(�J *1""� ا�?"")�v أن  – &""Iًq –ا�3""�دث +""gذا ا��""B)ت ا�!""9  
  .�)ا*� �[!0 ا�93ث 

 واKp""�ر ا��""� .ا���N��@ZP Y9M ا���5��   : وآ?"� �6""9م ا�6"�ل أن ا��6*""9ة ا�?��"= *1!5""�    
�ع أن ه"�ا  رو�Z *% ا/% *?) وا���/�!% �!^ +!�5 ا;�)اط ه�ا ا��)ط +( ?A?ر ا��

  .�!^ ;)3W �ًY!3ً� وا�(�اب *9م ا;�)اط �7^ ا�7A!)ة *�5Y �1رة 
     #�c?�5 ا��ا��"Iم *1"� ا�"�)وط ��"(!Iً ا��6". إ�"� /�"v ا����GK’                   �"+ .!"W �?� أ

  .ا�?9ة 
� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’ VVVV< << << << <

  .&SB?+ G!6: ا/�9اl	 +� ;� أو ، *�^ أو أ��م R GK�SB& �+ ( و&% 
  : ثالث مسائل 

  .فإنه ميسح مسح مقيم من حيث املدةسان يف السفر مث أقام إذا مسح اإلن .����
  .أو عكس فإنه أيضاً ميسح مسح مقيموإذا مسح اإلنسان مقيماً مث سافر وهذا معىن قوله  .����
  .وإذا شك هل ابتدأ املسح مسافراً أو مقيماً فإنه ميسح مسح مقيم  .����

 G!6& SB& SB?� 	�  .وU!?V ه�' ا�?l�B. ��?�5 *92 ا�01/�23 أ
�' ا�?l�B. *�&0 ا��2س /0V�3 إ�!�5 وP ���د �]1"� &U"& �?!"R P G1B"& �"52 آq")ة                وه

�� ه�ا ()* �+ (�Bا�.  
  :نبني املسائل الثالث 

�"Iف        :املسألة األوىل    I"/ G!6& SB& SB?� 	�g+ أ��م GK (�R �+ SB& إذا  .   SB"& ذاg"+

  +�G /�6 �	 ؟+� ا�B�) �?9ة ��م GK أ��م 
 01!� 	� �6/.  

B& أ��موإذا GK 01!م و��   +�G /�6 �	 ؟S +� ا�B�) �?9ة �
  .+!JA أن �]U1 &�7;)ة .�G �7= ;�ء 
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�م و�!01 آSB?� G ؟ إذا &�R GK G!6& SB& SB+) +�92 ا�01/�23 :املسألة الثانية �   .  

  (+�R GK م�  .   �!G�+ 01 /��� �	؟                   +gذا &SB +� /!�	 �?9ة �
�J ا�3
)       �?�ذا &U أ�	 &�B+) ؟                 �A� �ً7!1y� 01/�23ل ا��6�  .  

�����  . +� ه�' ا�?B$�0 أ�	 �?W (+�B& SB& SBوא	!'ل�א	

�ل    	����ا أن ا��72    : ا��9!.  "6�  :     �H��0��@� أ��0م Y�E2E �*0��l ا���� 
 �  .ا�B�g+ (ذا و9V ا��W# و9V ا�G�3 : +�1= ا�?SB *�1 وW# وه

Qا SB& ذًا إذاg+ ���qل ا��  آG /�6 �	 ؟: ��Bن ��م و�R+) +��1 ا�6
�&�ن و�!01 �.  

������K���9,دد�	'�'�7א	"�K�6وא	,א1�45'�א	!'ل�א	 �
�	 �?"G��"& (+�B"& SB"& SB ��"% ا�?"9ة                    :مسألة   �g+ (+�R GK �ً?!6& ن�B�Qا SB& إذا 

  .ا��Z5 أ�2Kء إ��&�	 
�s1 *92 آq!) &% ا��2س  0�$ �3(. +!�5B& 'وه�.  

  +�G /�6 �	 ؟ IKث و*�)�% �R GK 0*�R+) :ذا مسح اإلنسان ملدة فإذا إ �

 %!&�  .�R*0 و�
�  (+�R GK 0*�R %�(�*و U/9ة أر?� SB& ؟إذا 	�67 �� G�+  

 .Byو� U1[!+ ;�ء 	�67 �� P.  
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’ VVVV< << << << <

  .أو ;� +� ا/�9اء' 
 (+�B?1� 07B2��/ ر�)�� �?�  .ا��� إ

 Iًq?+  : �; (+�B&�ً?!6& SB?ًا؟ه. ا/�9أ ا�(+�B& أو   
 J�1 ا�?�ه* G!6& SB& G�� 	�g+ .  

 0�$B& : ن�B�Q؟ إذا ;� ا (+�B& أو G!6& SB& 	3B& .ه  

  . &W G!6=>";�א:"�����

  )) .�¢ذان ا��AB!. ا�Ud6....... ((   و#�)	א�$�ل	א��7א`	

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<�é�Ö]�é�Ö]�é�Ö]�é�Ö]<<<<ä¿Ëuä¿Ëuä¿Ëuä¿Ëu<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<IIII< << << << <

5U: KGH� Y�s� إ,�ا:C �0 ا=ن�   :ا�
�J�sال أ�m�:  9�(��اب A�6[� *�1 ا�& Jا�01/�23 &�ه.   

- .Vر SB& �ً?!6& GK (+�R ذا�?+ SB?� ؟  
SB?� SB& G!6&.   

- .Vر SB& ًا(+�B& 92�+ 01/�23ا� : SB?� ًا(+�B& ع وه�ا�?VQ�/.   
- .Vه. ;� ر SB& SB& G!6& أو SB& (+�B& ؟  

�Z;"?�����":אW� SB?� SB& G!6&.   
6�ل &�ذا ا�)اSV ا�6�ل و*�1= �  ؟ 
�SB? SB& (+�B& . ؟ �?�ذا  

	""�n نpا �""+ (�""RPل و*1""� ا� +""R . '�""5�SB""?� SB""& ( ا�?""�B+) أن ا�"")اSV ا�6""
0�$B?ا� IًWرة  أ�)"�&  �"1*  Jا�1/�23"0  &"�ه  s"6+  G"5�n  ن�"1�A�  (+�B"?إذا ا�  SB"& 
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�ً?!6& GK (+�R 	�g+ SB?� SB& G!6&.   
- Y?2Uا� C505ج ا��0 إ�� �H�H*:  أن G!6?إذا ا� SB& GK R(+�  SB"?�  SB"&  (+�B"& 
 .(+�B?إذا وا� (+�R I7+ فI�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ <V<V<V<VIIII<<<<»»»»<<<<†}a†}a†}a†}a<<<<Øñ^ŠÚØñ^ŠÚØñ^ŠÚØñ^ŠÚ<<<<xŠ¹]xŠ¹]xŠ¹]xŠ¹]J<J<J<J<< << << << <

   .&3B& :SB?+ (+�B	 �GK (+�R .7 أ�9ث وإن
��Bن ��T$ إذاQرب و�7^ ا�Aا� GK أ�9ث GK (+�R .7� أن SB?� GK SB&  ًا(+�B"& : 

�Z;"<=�����":א 	�   .B$�0ا�? ه�' +� �Iف /SB?� SB& (+�B& ./ I أ
�	 : ا���1!. ؟ �?�ذاn ا/�9أ SB?ًا ا�(+�B&.   
 P ا�3"9ث  &"%  �7"9أ  ا�?"SB  &9ة أن : ا�01/�23 ��ل �T# *�1 د�!. ا�?B$�0 ه�' و+�
%& SB?ا� . G5�g+ ا�]��� G5B���ا  : ا�?"B$�0  ه�' +�� . ا�?B$�0 ه�' +� أ"1�V  ا/�"9اء 
   .ا�93ث &% P ا�?SB &% ا�?9ة
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

 Pو SB?� :^�I�.  
   . &�)رة آ�51 ا�?l�B. ه�'

�����9*:  P1""7^ و� ^""�I� . 	""�n =7""R ا��23!""� ا;""�)اط . ^""�I6وا� (""!D 0""�23& 
.����0�23 ���ن أن �Gl�?�1 ���)ط P أ�	 ا�(�اب أن وأ&.   

�از إذًا  :*�0<�ابV SB?�1 ا�* ^�I6ا�.   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

   .و���+0 
   ./2�P Z7q� �5B وا�1��2/ . 0+�B	 �Z7q أن ا�]# *�1 ا�?SB ;)وط &% nن

�از أ�?9 اQ&�م *% روا�0 وه�  :وا�<�ابV SB?+0 *�1 ا���ا�1 �ًR�!�  �"1*  #"[ا� 
�از &2	 أو�� ه� /.A��/.   

  ؟ ا�1��+0 &�ه�
�اء  ا��")ض  &�B"�  ."3)  ��"�  ا�6"9م  *1"�  �1"#  &"�  ه"�  ا�1��+0"R  أو �7")د  آ"�ن  '("!y� 
G5�g+  �"+  G�9"6ا  ا����  �A"9ون  P �"9  ��6")هG  آ"�"Vارب Pف  و�"���ن  &9[�B"!+  #l�"�� 
�ن��1 �1* .V�5 ا�9+� �!3(. ا�)/.  

�ز P أ�	 @,ون�=�:"����A� SB?+0 *�1 ا���؟ �?�ذا . ا�1   
�5�n P Z7q� �5B�2/ . ا��)ط ه�ا أن &��2 و�96م (!D S!3W.   

6�ل و������از �B;�א��Aم�?�א	������א	,وא@� V SB?+0 *�1 ا���ا�1 �   .ا�(�اب وه

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

 Pو �& s6B� %& )ى أو ا�96م� 	2& 	]�/.   
�ز P �?�ذاA� أن SB?� �1* �& s6B� %& ؟ ا�96م   
	�n P Z7q� 	B�2/ . 9و� Z&96� 0���2& '0 ه��$B?ا�.   
�ز P �?�ذاA� SB?)ى &� *�1 ا�� 	&2 	؟ /�[  
	�n (!D (��R .3?� )ض�0 ه�' &0���2 و�96م . ا��$B?ا�.   
�ل  أن �6"9م  &"�  �1* ا�(�اب إذًا"6� :  	"��ز  أ"A�  SB"?1"�  ا�*  �"&  s6B"�  %"&  أو ا�6"9م 

   ./�[	 &2	 �)ى
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�ن و/�5ا�� �2���� �1* 0�$B& ^7� #��ق + #��"�ه�  V"9اً  &B"&  0"?5$�0  وه� . $� 
   .ا� ;�ء إن ا��6دم ا�9رس +�
   .أV?�!% وأ/�3W	 �o	 و*�1 &3?9 �7!�2 *�1 وG1R ا� و�1W ... أ*G1 وا�
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  السبت  األول: الدرس  الثالث:سبوع األ
����/����/

  هـ����������������
)) ����((  

  

�) أ�	 /�*��7ر /���)ح &�7;)ة �97أ((( $�  ًI!"1�  Z"يف املـاتن  قول عند وتوقفنا ا�97ا�"0  و� 
  .))) خف على خفاً لبس وإن اخلفني على املسح باب
̂  ��"G  /!"�ن  +� ’ ا�?�c# ;)ع 7"�  %!"��̂  &"B$�0  وه"�  /�"[5?�  +"�ق   "?�  0"V�3ا� 

 �"�6%  أن V"9اً  ا�?J"R�2  +?"%  ا�7"�ردة  اn&"�آ%  +"�  P  �?!"R ا��9�9 ا�7)د ز&% +� إ�!�5
J��Y G17^ أ���م ا��� �����   .ا�]��ف &% وا����3�� ا��

� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’ VVVV< << << << <

��ً� �g+ ^7ن  �1* #��� +��G�3: ا�93ث �7. ����1�.   

C;?�%�D1/Eأن �7. - א .�9��اء  ا�"/  G"�3	  ��SB"&  ="1  إذا ا�]"#  أن -ا�"(�ر  +� "R 
�� �نآ����ح  �g+ U1ذا ا����3�� أو ا��B"??ا�  	"�g+ P  ز�"A� أن  SB"?�  9"�/  �"1"�  ذ�* 

   .ا�]�!% &% ا����7
GK ��$���Bن �5d) إذا : ا���(!. إ�� Qن ا$/ .BD 	!1Vر GK  ̂ 7"�  ��̂  G"K  ا���3"� 7"� 

������� &GK SB ا����3�� �?SB أن �7. ا������3"���  ا�?"SB  ��1"=  ه".  +m2!3"�  ا�����/ 
��� أو���/����  -   ؟ ������/.   
�g+ U1ذا ������ز P ا�?�هJ +��1 ا��A� 	� أن SB?� �1* ��   .ا����3
61�ن ا�?�هn Jن - ؟ �?�ذا . اnو�� ا�(�رة ه� ه�'�� G�3ح ا��B??��/.   

�"	  ا���3"���  *1"�  ا�?G�� SB أن �	 أن: -ا�?B$�0 ه�' +�- �Wא	�����א	!'لn  	B"7�  �"1* 
   .ا����3�� �*1 ا�?�5Y .BD G�!+ SBرة
  :ا�?B$�0 ه� ���q& STل
�T$ إذا� .BDو 	1!Vو�7^ ر #� ����3� GK ^7� �ً�� �����+ SB&�1 و*  ���"�� ا��
�?1+ Jم &% ذه��م  وا�1!1"0  ا�!"�  U"1�  ���"���ز  +5".  . ا��"A�  �"1*  Jأن ا�?"�ه  SB"?� 
  .P -     ا����3��؟ *�1
�ز وه.A� أن SB?� 	!1* �1* ل��� ا�6�q؟ ا�    - G��.  

  .�!01  -   ؟ �	 /��� آGو

�ز إذًاA� �1* ل��U1 أن /�9 ا����3�� *SB?� �1 أن ا�(S!3 ا�6  ���"�� /"9أ  وإن ا��
SB?�1 ا�* �����   .�07B2��/ G!6?1 وا�1!01 ا�!�م &% ا����7 ا�?G�� SB و��% ا��
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   :الثانية الصورة إىل ننتقل
�""�Bن �""7^ إذاQا�]""# ا ���ديو&6""( - آ�&5Y 0""1""�رة *1""� ا���3""� ��� ا�5d""�رة /6""

̂  G"K  ا�]# ه�ا *�1 و&SB - ا��5Y .Byرة ه� : ا���&01 7"�  ���"�� &"SB  أن /�"9  ا��
���ز ه. ا�?�هJ +��1 ا����3A� أن SB?� �1* �����  ؟ ا��

  P. P ز�A�. J7Bأن وا� G�3ح ���1= ا��B??��/ ح�B??ن وا�pا  � إذًا . ا���3"���  ه"

������ز P ا��A� 	� أن 	3B?� F�?�EאD1/K�  

�ز أ�	 �Wא	�����وא	!'لA� 	� أن SB?� �����  .ا����3�� *SB& �1 أن /�B7� 9	 إذا ا��
�	�?�ذا ؟n  	B7� �1* �5رةY.   
  ؟ �?�ذا - ا�01/�23 &�هJ - ا�ول ا��9ل ا��ا^l وا��9ل
�""	  :ا�75@���!n ���""�� إذا إ""!1* P	 �P SB""? وا�]""# &""5Y SB""�رة *1""� و�""9 �""7^ ا��
   ..�5Y BDرة *�1 �7^
 �]U"""1 ���""". &"""�ذا ���T"""$ أن وأراد ا���3"""��� *SB"""& �"""1 أن /�"""9 ��"""ً� �"""7^ إذا إذًا

�����	�Kא	3'א��و1'�א1�D1/E'�و1/א و�?SB ا�� 	
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 SB?و� :(qا��?�&0 أآ ،   
JA�  �"1*  %"& أن أراد  $"T�̂  و�"9  ��  وP ا��?�&"0  أآSB"?�  �"1*  ("q  أن ا��?�&"0  �"7
JA� 	!1* أن SB?� �1* .ا��?�&0 آ .  

�ا : ا���1!.��� :  
  . اخلف على قياساً �
   .التخفيف فدخله الغسل عن بدالً مسح إمنا وألنه �
 -ا�1�l�"# -اnآ"�ار  دا�".  *SB?�  �"1 أن ا��?�&P JA� �1* %& ^7� 0 ه�ا *�1 /�2ء
.  

  0�$B& :ا�1/�23"0  +�2"9  ;"�ء  ا�")أس  &% �5) إذا  %B"�  ً�]"أن أ�  SB"?�  	"!1*  SB"?!+ 
   .ا��?�&0 &% وا����7 ا�)أس %& �5) &� *�1 أو ا�)أس *�1
�*J  أن �J"A  ه. �� �!. إذا إذًا�B"�  ن�B"�Q�3ً  ا��?�&"0  اB"&  �"?آ  J*��B"�  ا�")أس 

�اب   &3Bً�؟A��+ : P. �?�   .ا�]# *R�!� �1ً� .ا��?�&0 أآSB?� (q أن *!1	 �JA وإ
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

   ��R	 إ�� أ�W/�	 &% ا�]# �9م و��ه)
9�(� #�c?7!% أن ����� ’ ا�� �0آ!! SB?ا�]# *�1 ا�.   

 وآ!�?"�  ا�"�Bق  /9ا�"0  إ�"�  اU/�Wn أY)اف &% �?SB /$ن ���ن ا�?SB آ!�!0 أن +7!%
SB& أMVأ.  

   .أجزأه الساق إىل األصابع من يده مرر بأن طوالً مسح أنه فرضنا فإذا •
  .أجزأ الساق إىل األصابع مابني ومسح اخلف على كفه عرض بأن عرضاً مسح أنه فرضنا وإذا •

��Bن &SB آ!�?� : أ�?Q 9&�ما ��لQأ' اMVأ 	�n ^!� �+ 02B!0 *�1 �9ل &� ا��آ!  SB"?ا� 
.  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<< << << << <
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   :و*76	 أR�1	 دون 
G� S)� %* �72ا�  ‘ �+ e�9� 	� �"S?B  وإ�?"�  ا��J"6  *1"�  وP ا�]"#  أ"R�SB& �1*  . أ

   .+s6 ا�96م ��ه) *�1 ا�?�c# ��ل آ?�
I+ JA� �1* �T��	 ��)ع P إ�	 /. ا��J6 *�1 وP ا�]# أR�SB?� �1* . أن ا�?�n 
G""� و*!0 *1""� �""9ل &""� ا�""�)ع +""� �""$ت(�""& SB""?1""� ا�* .�""Rم و&""%  ا�]""# أ� أن ا�?�1""

SB?0 *�7دة ا�!�!���.  
 *J"��Y  �"1  أ/"�  /"%  *e�9� �1 +� وآ?� ا�?y!)ة �e�9 +� آ?� &SB ‘  ا��72 آ�ن وإذا 

��$s6+ %32+ �R ا�96م ��ه) 	/  ‘ SB?� أR"�.  ودون ا��J"6  دون +s"6  96ما� ��ه) *�1 و

   .ا�]#
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

  .ا�7A!)ة U!?V و*�1 
%!/ #�c?!0 ’ ا��آ! SB?�1 ا�*  .lا�7"9ا  U"/رn7=  +!?"�  ذآ)ه"�  ا��"�  ا"R :  #"[وا��?�&"0  ا� 

  . وا�7A!)ة
   .وا�7A!)ة وا�]# ا��?�&0 /!%  ا��)ق- ا�?��% – ه�2 ا��!  آIم +� و/!%

   : /!52?� +���)ق
  .أكثرمها ميسح خلفوا العمامة أن �
   .اجلهات مجيع من متسح أن جيب واجلبرية  �
 +!"?!?��  .B"y��/  J"A	  �J"A  وا�1A"9  ا�1A"9  /"9ل  ا�7A!")ة :  ’ اI"RQم  ;"!   ��ل  :ا�75@�!  

G!?�� 7!)ةAا� SB?��/.   
 أن +!JA ا�91A *% /9ل ه� وإ�?� ا�?�[� �1* #1�!�Z*(; 96+ �ً  آ��]# �!7A��+ ZB!)ة

G?�� %& U!?V �5Aذا تا�g+ (7V ن�B�Q9' ا� JA� أن SB?� �1* 7!)ةAق &% ا��+ .�Rوأ 
   .وا��?�ل ا�!?!% ا��5A!% و&%
�ت &?� ا�G�3 وه�ا�� �1* (!qا��2س  آ %&  %
 +�A"9  . ا�]"#  آ?"SB  ا�7A!")ة  &"SB  أن +"!
v�/ آ?�- ا��2س G5
�I� �"�ه)  *SB"&  �"1  ر"1V	  7V")   إذا - ا���&"0  ا��5d")  أ&�آ% +� 
�l	 و���7) �d$ وه�ا 7A!)ةا� أR�. و�)ك ا�96مTو .Y�/ ./ JA� أن SB?�  �"1*  U"!?V 

   .ا�7A!)ة
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GK (ذآ #�c?ا� ’ %!��$B& �?5?�� �?51!1وا�9 و��:   

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’ VVVV< << << << <

�#: &"""�9	 �Z"""? أو ، ا�3"""9ث /�"""9 ا��""")ض &v"""�/ ."""3 �5""") و&�"""�  $�"""Rا 
  .ا��5dرة
���ر�!% +� أ�	 ا�?�c# أ+�دW .d7� �5رةY l�   :ا���XU �@� ا�
�5Y  �"5"�رة  *1"�  آ"�ن  و�"�  ا�]�"!%  *1"�  ا�?"SB  &"9ة  ا��Z"5  إذا:  األوىل الصورةg+  ."d7� 

   .ا�?SB &9ة ا���5ء /?A)د ا�?�ه�5Y 92* Jر�	
 /�"9  ا��")ض  &v"�/  ."3  �5")  و&�"� :���"	  &�2"�  وه"�ا .ا�]"#  �U"1  إذا:الثانيـة  الصورة

   .ا�93ث
 &"9ة  ا��Z"5  أو �1]"#  �J7B/  �lMV U1 ا��)ض &v�/ .3 �5) أو ا�]# �g+ U1ذا

SB?א:"�����=>"; ا� .d7� �5رةdا�.   
 /Z""1d ا�]""# �g""+ U""1ذا ا�B""y. &6""�م أ�!?""� ا�]�""!% *1""� ا�?""SB أن �""���ا  :ا�75@���!
  .اMVnاء Z1d/ �+ U!?V اMVnاء /�v +� ا��5dرة /Z1d وإذا ا�96م +� ا��5dرة

�"�Bن  &SB إذا ا�01/�23 �)ر' &� *�1 /�2ء Q��5"0  �7".  ا� وا�B"/  (?�"R*0  ا�?"SB  &"9ة  
�ن  ا�5d"�رة  +gن و�!01 ��م واآ�?�ل ا��B*0 ه�' /����5ء ا�?SB &9ة وا���Y Z5ه)اًَ"�� 

9� Z]6���) �9ث أي �93ث �G و�� ا�?SB و�Z ا���5ء /?A)د اo.   
��Bن أن �� آ���Q�2ء +� اKم أ� ا�]�"!%  *SB"&  �"1 -وا�1!1"0  ا�!�م وsR +�-وا�1!01 ا�!

(""5dو� G""K /""9ا 	أن �"" U""1[� %!""�[ي ا�n رض�""* +	""�g د(""A?/ U""1� �d7"". ا�]�""!% 
   .�5Yر�	

   :ا�?B$�0 ه�' +� א	�����وא	!'ل
 �n  '("5d�  Z"7K  .!�9"/  �*(";  I"+  v6�"2ن و�"�B?)  �67"�  ا�?B$��!% +� ا��5dرة أن
P�6ض *�1 �9ل ;)*� /�9!. إ��Pا����ب +� و�!^ ا P02 +� وBأن *1"�  �9ل &� ا� 

���v ا�?SB &9ة أن ا���5ء أو ا�]# �A& U1)د d1�5رة� .Wn�+ �5l�6/.   
�� ا�6�ل *�1 إذًا�q�5رة ��67 ا�dا� P7) و��� %& vا����ء T�   . ا�
  ؟ ا�2�ا�v /�ب +� ا�?9ة وا���5ء ا�]# �U1 ��آ) �G �?�ذا : �!. +gن

 ذآ)ه?"�  &"%  أ�"JB  ا�]�"!%  *1"�  ا�?"SB  /�ب +� ا�?B$��!% ه��!% ذآ) nن *�Z�0اب
   .ا�]�!% أ���م ?!x)[& A�U ا��7ب ه�ا nن ا�2�ا�v /�ب +�

�5 ���ن و/�5ا��   .ا�]�!% *�1 ا�?SB /�ب ا
   .أه?!0 أ�)ى و&l�B. وأl�B& 0?5& 0!R�R. /�ب آ. +� ��G ذآ)ت وآ?�

.l�B?+ SB?!% *�1 ا��ه?!0 �1!01 ه�ا و���2 +� ا�]n2?"�  ا!/  .l�B"&  ̂  +"�  ا�]�"!%  �"7
 ا�?""G""1 �""1* .l�Bا�� J""��Y �)آ""M أن +��?6""(�د وه�""�ا . اnه?!""0 ;""9�9ة ه""�ا و��2""�
  ./�5 و����2 ا�?5?0

   .....الوضوء نواقض باب قال مث
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   تابع
  .ا���oء :�ا"x �0ب
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

�ا�v /�ب��ء T�  .ا�
�ء ��9B &� �7!�ن &](x /�ب ه�ا أي  .ا�?�9Bات أي ��1�0ا"x ا��9<�دT�  .ا�
0 +� �6!06 +5� ا��27ء +� ���ن أن ا�C* x91 وا�?!y� ا��27ء +� ا��)ب.   

%�� .?��Rزًا ا�A& �+ v6� ��6�ل آ?� . ا�?����ا�v /�ب ه�2 ��ء T� ه"�ا  nن ا�
�ً]6� �ً���ن وآ?� &�2���ل +� �6Wأ 	6�ا� v6��6[ً� ه�ا +gن ا��01  �ً��2�&.   

Y��"27�����17 ����� وا���""	 . إ/d""�ل &52?""� آ""Iً +""� أن - وا�����17ي ا����C - ا�n P 
�د إP زًا&"""�6!6� �"""A	 D!""") +"""� ا�1�"""� �"""��B?. أن �?�"""%"""V�/ 0"""�I* %!"""/ �"""2�?ا� 

   .ا�63!�6 وا�?��2 ا�?�Aزي
 ا�?")ات  &"%  آ7!")اً  *"9داً  ا�!"�م  +"�  ا�?"G1B  إ�!"	  و���3ج اnه?!0��D �+ 0 ا��7ب وه�ا
x62� 9�Mو� 	d7]+ J��d� G1ا�� 	B�2� '(!y1?!%  &% و�B"?ا�  %"&  G"1ا��  G�"3�?ا�  ."/ 

 /���W"""!. أ&"""� ��)+"""�' أن ا��"""�ام *� J"""A� �"""�� �"""1��W"""!. /"""9ون ا�7"""�ب ه"""�ا إن
	��+I�  .+s6 وIY/	 ا��G1 أه. *JA!+ �1 وأد��	 و

�ا�B/ v)د &�c# /9أ��ء T�   :فقال ا�

v62�) � (�& ج(� %& .!7R.  
R 6  0رة���  $��m� ا�"7B!1!%  &"%  �]")ج  ;"�ء  +"$ي   :سبيل من خرج ما  :"�0ل   ��T  ا�

�5+ v����ء T�1�.   
   .و015R وا03T ا�?�هJ ��*9ة
�)ج &� : ا�?�c# و��ل ا��6*9ة ه�' 9lة+� �� ��7!% و��� %& .!7R 	� &5?"0  ��*9ة أ
9�. أن �7. اpن �� �!. �� &�!9ة� �+ .!W��� أ���م  v62"0  ا���  ��J   Y���`ج  ر��* 
  ؟ ا���أة
�ن ا���ام ��� &�)وف وا�sl�y ا�7�ل+(�� �5�   .��5d1رة ���[0 أ
%�� ��/�5V(+ 0 &% �])ج ا�?)أة أن �� �!. �Yء  /�5 ��1�7 - ر�B"2ا� -  !�H*  x91�P 
  ؟ x91P 6 أو

#!�+ Z+(* �5�7!1!%  &% &��)ج آ. �6�ل ا�?n #�cن ا��6*9ة &% �v62 أB"ا�  �"5+ 
v��"""��ء """T�1�. �"""��/"""0 أن أ�""")ر P اpن وأYا�?""")أة +""")ج ر v62"""� أو v62"""�P 

   .nه?!��5 /��(!. *1!�5 وG1��2R ا�?B+ #�c!�آ)ه�
 أن ا��W �""?& %""�?� J""��d� G""1""�07 )���7"" ا��""� ا�?""l�B. /$�""9 أ&q"". أن أردت ��""%

   .ا�?�c# ��*9ة �Iل &% ��?�5 ��)ف
7!. &% &��)ج آ. إذًاBا� �5+ v����ء T�1�.   

!����م أو sl�D أو /�ل &% و��% ���	 وه�  :ا��X? i�0ان  ��T : ا��.   
��@�� �� وا�0Uرج��� �@� : ا�":   
�ن  أن أو وا�sl�"y  آ"��7�ل   .معتاداً يكون أن إما .�"��  ("!D  ج  آ"$ن  &��"�د("[� 

��رج أي أو ;�) أو �(� %& %!7!1Bا� (!y2& ا�?���د.   
�"��v  أ�	 اVg7+ 0&n?�ع . وا�sl�y ا�7�ل- +��?���د Pإ;"��ل  و  	ت  �"()ا�0  +!"�"�pا 

eد���nوا 	!+.   
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 د/")  &"%  �")ج  +"gذا  �"��v  أ�"	  �")ون  ا��G"1  أه".  &"%  +��A?"�ه!)  املعتاد غري أما .����

�""�BنQا Iًq""& - 5""�ا/�1 �""(�ة� Z""V(��5""� - د/"")' &""U وg+ v6�""2� 	""�5ر�Y 
   .&���د D!) آ�ن وإن ا�]�رج ه�ا /])وج

�""	 ا�?""W� e�9""3/ 0T�3�Bא�I1�00$JوאG00H;لg+ �""+ e�9""� 0T�3�B""?ا�72""� أ&"") ا�  ‘ 
0T�[�B?أن ا� $T�   .&���د D!) ���7) ا�]�رج ه�ا أن &IW Uة ��. ��

   .ا�?)أة *�Y �1رئ أ&) ه� ?�وإ� ا�?���د &% +1!^ ا0T�3�RP أ&� ا�v!3 ا�?���د
   .�P v62 ا�?���د D!) أن ا�?���!0 و*92

��Kא�K��I1�$Jوא	3'א� �
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

  .D!)ه?� �BAً� آq!)ًا أو dl�Dً� أو /�Pً آ�ن إن ، ا�97ن /6!0 &% و��رج) � (
��@�� ��a �� ا�0Uرج�ن �C17� �� Y�9 : ا����� �� ا�":   
   .وغائط بول يكون أن إما .����
   .والغائط البول غري من يكون أن أو .����
�	 dl�Dً� أو /�Pً آ�ن +gنg+ v62� �5رةdا� � ا�A?"�ه!)  *92 ا�G�3 وه�ا �Iً!1 آ�ن و�

Gو� #��[� - �?!+ G1*ه"�ا  +"�  - أ  G"�3أه".  &"%  أ�"9  ا�  G"1ا�� Pإ����<=�L0	إذا  :"���0ا  א 
�"	  ا�?�"9ة  &"%  أ*1"�  &]")ج  &"%  �")ج  وا�sl�y ا�7�ل آ�نg+ P  v62"� آ"�ن  وإن  %"& 

�	 ا�?�9ة &% أR�. &])جg+ v62�.   

�اء  ��)��ن +I א:"������0و���"R  آ"�ن  	"Vو(� أR"�.  أو ا�?�"9ة  &"%  أ*1"�  &]")ج  &"%  
   .ا�U& 01/�23 وا�(�اب &�52
!��� &�"�ن  أي &"%  وا�sl�"y  ا�7�ل /])وج ا��5dرة �v6 *1= ا�G!�3 ا���رع أن  :ا�

 +"�  17"	 و� ):��م  أو k0�a[  أو ���ل  ���  و���J  (ا�����T  +"�  آ?"�  آ�ن

0�pا )�� %�
 &'� ��(  )  *+�,��.(  
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 +5"�ا  وا�sl�"y  ا�7"�ل  D!) وه� : ا�97ن /6!0 &% ا�]�رج &%  :ا�\C:0 ا�9� إ�� :951!
   :شرطني /	 �v621 ا�01/�23 ���)ط

   .آq!)ًا ���ن أن  :األول

�ن أن  :والثاين�� �ًBA�.   

 ه"�'   وا�6"�ء  وا��A3&0 فآ��)*� وا�sl�y ا�7�ل D!) ن ا�97ن /6!0 &% �1]�رج &�qل
  ، .وا�D sl�y!)ا�7�ل &% ا�97ن /6!0 &% �])ج أ&0KIK 01q أ/)ز

�� آq!"")ًا ��""�ن أن اnول /""�)v62""� %!Y ا�]""�رج ه""�ا أن @00,ون�=�:"����00�""qأن وا� 
�ن�� �ًBA�.   

̂  +"�  +3"�  &� ه� ا�01/�23 *92 ا��q!) و��)�# 
?	  إذا أي ا�"2���"Rن  ا�B"�Q5"�ا  ا+ 
�   .&�)وف A^وا�2 ا��q!) ه
 +��"��ً  آ"�ن  إذا وا�sl�"y  ا�7"�ل  D!")  &"%  ا�7"9ن  /6!"0  &"%  ا�]�رج أن *�1 احلنابلة دليل

�ًBA� v6�   :ا��5dرة 
�& Z7K �+ e�93ء ‘  ا��72 أن ا��� $T��+.   

 ا�1/�23"0  ود�!".  ا�97ن /6!0 &% ا�]�رج ���W!. . �?�&ً� ا�01/�23 &�هJ *)+�2 اpن إذًا
��  ا�v��"2  +"�  ا�1/�23"0  /?"�هJ  ���1"=  &"�  آ".  �+�)+2 . ا�01/�23 و;)وط. �"qا�  � وه"

   .ا�97ن /6!0 &% ا�]�رج
U""V(� آ��)*""�ف وا�sl�""y ا�7""�ل D!"") &""% ا�7""9ن /6!""0 &""% ا�]""�رج +""� ا�]""Iف إ�""� 

0&�A3وا��6ء وا�.   

 +� ذآ)��ه� ا��� ��61*9ة . ذ�� &% ;�ء �P v62 أ�	 ا�?B$�0 ه�' +� �Wא	�����א	!'ل
   .و��)ارًا &)ارًا إ�!�5 ��3جو2R ا�9رس ه�ا أول
 ا���"�ب  +� و�!^. وا�02B ا����ب &% د�!. إ�� ���3ج ;)*� ��G ا��5dرة �v6 أن
P02 وBوج أن �� �9ل &� ا�(�   .ا��5dرة �v62 ا��6ء أو ا��A3&0 أو ا�)*�ف 
�ر ه�' أن *02R �1 وP آ��ب &% P د�!. P إذًا&nا v62� �5رةdا�.   

�J!A أن *1!�2 ��67 *�1 e�9� ء�� $T�  ؟ ا��Zاب �0ه� . +�
 n/"!%  ا�?q"�ل  ه"�ا  *92 و��+�2 وd+$+ . J7R) ��ء : ا�(S!3 ا�e�93 ��� أن ا��Zاب

G�� 9ةl�+ 0?5& وه� 	� ا�"�)*�  ا�G"�3  ا��  e�9"3�J"�(��  �"1*  ("�(3�  �"  &"�  آq!)ًا أ
.%����+ G� 3)روا� ��ه�ا � e�93ا أو ا��3V03 رW  �"��  ء�"�  $"T��ا  +�A�2�"Rا  %"& 
�ب اه�Vء و�T�   .ا��6ء &% ا�

�Jأن ا�<�اب و� ��� e�93ا� S!3)ء ا��� (d+$+ . ذاg+  ه"�ا  آ"�ن  �
"	  ه"��  	"�g+ P 
   ./���6ء أIًW ا�v62 *�1 د�!.
�""	 وا�sl�""y ا�7""�ل D!"") &""% ا�7""9ن /""��� &""% �""�رج أي أ�""	 ا�"")اg""+ SVذًاg+ P v62""� 

�اء ا��5dرةR 0 آ�ن&�A� ه?� أو ��ء أو(!D.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<ØÏjÞ]ØÏjÞ]ØÏjÞ]ØÏjÞ]<<<<¹]¹]¹]¹]ÌÖöÌÖöÌÖöÌÖö<<<<’<<<<±c±c±c±c<<<<˜Î^ßÖ]˜Î^ßÖ]˜Î^ßÖ]˜Î^ßÖ]<<<<<Ù^ÏÊ<oÖ^nÖ]<Ù^ÏÊ<oÖ^nÖ]<Ù^ÏÊ<oÖ^nÖ]<Ù^ÏÊ<oÖ^nÖ]’<<<<JJJJ< << << << <

�م �B!) إPّ ، ا��6. وزوال) � (�   .��Gl أو ��*9 &% 
�ل ه2""� أ�""[ً� ا��6"". زوال""6� �""V e""!� G!""9ة ه2""� ا��6"". زوال ’ ا�?�c""# *7""�رة ن÷أ 

2�م ��7""")��"""/ �"""?����"""[ً� +!��J7"""R ("""7 /"""$ي �6�1""". زوال +"""gي ا��6""". زوال �"""�ل وإ 
�ءT�1�.  
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 ��*"9ة  ا�63!06 +� ���52 - ا�?�c# *�7رات &% *�7رة ه� - ا��6*9ة ه�' g+ Zd7Tذا
 .  

�C ر^! : �r "�! *(ذاaأ ��@� �E ه! أ*0ق NZ� أن so�5� ؟  
   .�JA  :ا��Zاب
  ؟ ا��J� هGا ��*v وآ�$
   .ا��6. زوال  :ا���m$ "�ل ��

d^�: إ�� !�>XP 2مJا�:   
��� إ�� �91� ا�97! زوال":   

   .النوم بغري يكون أن إما .����
   .بالنوم يكون أن أو .����
�ن . واDQ?""�ء . آ��""�B) : ا�2""�م /y!"") ا��M""+ .""6وال""2A5""�ا . وا�+ v62""� ع�""?Vg/ 
   .ا��1?�ء
�ال  وآq)ت ا��G1 أه. /!% ;9�9 �Iف &3. +�5ا  :��1�0م ا�97! وزوال"�nد�"0  اnوا 
   :أ"�ال C* YE2E آ1	 ه�ا ا� ;�ء إن �x[1 و�3% . وا�)دود

�ل - ا�?�c""# *7""�رة P�""� - : �/1""0ا�23 &""�هW� JאMول�א	!00'ل""6� ’  :v62""� �ً""61d& Pإ 

(!B!ا� 	2& )ن أن /�)ط�  .ا�Gl�6 أو ��*9 &%) ��
   .+!k0":  v62� أو "�0� �� آ\��ًا ا��1م آ0ن *(ذا •
��ًا ا��1م آ0ن وإذا •� �� dZBf�:  v62!+.   

�ن  أن /"�)ط  ا�!B!) إv62� �ً61d& P ا�2�م أن :ا�01/�23 &�ه. �(�ر�� +�pن"��  %"& 
   .��Gl أو ��*9

 Yأ&"�   :ا�د��  	"���ان  +��"v62"� �ً""61d&  e�9  آ�"W  =/�B"ا�)���Jأو ����ل ���  و� 
]k0a �5ا  ):�م أو+ S�(W م /$ن��ا�v &% ا�2��ء T�   .ا�

��6�ا ��Gl أو ��*9 &% ا�!B!) ا�2q�Rء أ&�+ : �?�  Z"7K  �"+  e�9"3ا�  S!3)"ا�  %"*  ̂ "� أ
�ا ‘  ا�72""� أW""�3ب أن_ ��ن آ""�""�y� �""+ AB""?ن 9ا�� و&""% وا�]��6""!% ا�]�6""0 و�]�6""

  ؟ "k0� أو "�0� أو �dZBf �0دة ه� ه! ا�(Iة ��2
) آ�ن
   .��Gl أو ��*9

5���ن�* ��@�����n G5ن &)آ7!% �� Jم : &)آ� &"%  ا�2�م �B!) إv62� �ً61d& P ا�2
   .ا�Gl�6 أو ا��6*9

)ت إذا� 9A� 0  ا�1/�23"0  أد�0 أن"�� ا�"v62  *1"�  �"9ل  ا��"�  /��2"(�ص  أ�"�وا  +9"6  �

eد���n�/9م *�1 �9ل ا��� و* v62ا�.   

�	 ��ل : &P v62� �ً61d ا�2�م أن : �}وزا*� �Wא	�����א	!'لn  Z"7K آ"�ن  ‘  ا�72"�  أن 

�ء /I و�(�1 ��2مTن وا�(0/�3 و��ء /I و�(1�ن ��2&Tو.   
   .واST د�!. اnوزا*� ود�!.

 ا�g""+ �""6/ U""& Gl�""2ذا ا�3""9ث 
2""0& و��""2	 2/�B""	 �K9""ً� �""!^  ا�2""�م أن �Wא	��	00(�א	!00'ل
�ر'�; 	R�B�ن وإg+ 	�5ر�Y P v6�2�.   
��7ر /!% V?�ً�  :قالوا : دليلهمnا.   

�d و^�Zا  :ا����� e�9� ان��W م أن *�1 دل����v ا�2 �ً61d&  e"وأ��د�  	"&��  ‘ 



 129

6�ل /!P v62� U?A2+ �?52 أ�	 *�1 �9ل ا�(0/�3 وإD��ء��م و� ‘  وا�72"�  ا�(0/�3 
G�  "��%  ً�"&��  ً��(y�B"&  �"?� اI"RQم  ;"!   ا��!"�ر  وه"�ا  و;"��ر  إ�"�Bس  &�"	  /6"�  وإ

��)ى آ?� ��ي ��ل وه.   
Y�s��Bن ��ل إذا  :�Qا P �6 ه. أدري/ ��& �R�B�أو إ G� =7� �?��ت إ�D  ًI!"1� 

 �3"(.  &"%  "2* P  �?!"R	  �B"$ل  &"�  آq!")اً  ا�"cBال  ه"�ا  - ؟ 5Y"�ر��  ا��Z]"6  +5. ؟
G52& ذ�� Gوه �+ 
��   .ا�IW 0�?Aة �را

   :����� ا:�Z�0* : �7: vf95اب
��� ا:0H` vf95رrP أن ا�?! :�9ل��:   
�م أو sl�D أو /�ل &% و��% ���v أ�	 ا�2�م +� اWn. : األول�.   

   .ذهJ ا����ر أن *�1 د�!. P أو ;��رك /�6 أ�	 &�)+�� *9م أن  :الثاين

��� إذًاP ا��9ل أن T�0\ه� ا� l^0ء  نإ ا�"��ال  أر�h 
 *�(ن  ��Pدد  أد:��  ��1�  وإ:��  ا
0ن:tا ��  .ا��1م *C ا�?! ه� هGا �ن :x"0 ا��1م �57
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GK .6��   :ا�)ا/U ا�v��2 إ�� ا
�q2"�  &"%  و�?"2d/ ،  �?5B"	  أو آ�"	  /
5) �7. أو &�(. ذآ) و&^) �(  .��"& ، 

5?� ��5�ة �17	 ُأ��q أو ذآ)' ذآ) و�?^!+ ، 	B&ة  ا&)أة و�̂  ، /B"?�  �"5	  أو /"�5  �61"0  و&"
�س وU& .l�� P وP ، وأ&)د د/)?1& 	�ُ9/ ، �5�ة &2	 و9V و�;.   

� ÙçÏéÊÙçÏéÊÙçÏéÊÙçÏéÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   :ذآ) و&^
 C17� آ� �_ أنGا� x"0: ء�o�@�.  '0 ه��$B?أ�[ً� ا� %& .l�B?ا��� ا� (q5"�  آ!+ 

�ب وه� - ا�0KIq اln?0- وا�?���!0 وا���+�!0 ا�01/�23 +?�هJ ا�]IفB2& إ�� (qأآ 
�ء �v62 ا��آ) &^ أن *�1 ا�(0/�3T�   .ا�

�ان /"""% /"""B)ة /e�9"""3  :وا����5���ا�"""W ل  ‘  ا�72"""� أن�"""� ����� _���� Kذآ���� 
so�5�@* وه�ا e�93ا� 	33W 0?lnا G52&م و�&Qأ�?9 ا 	ا� ر�?.  

   .ا�e�93 /�5ا اP9�RPل وV	 &�)+0 +� إ;��ل P إذًا
�ء �""P v62 ا�""�آ) &""^ أن �Wא	�����00א	!00'ل""T� ;""!  وا��!""�ر. اn�2""�ف &""�هJ وه""� ا�
   .و�()' ا�G!6 ا/% �1?!�' ا��!�ر ه�  اnول ا�6�ل أن آ?� �()' /. . �!?!0 ا/% اIRPم
'�5+ 0�$B?ا� %& .l�B?1# ا��� ا���   . ا�G!6 ا/% و�1?!�' اIRPم ;!  +!�5 ا

̂  إذا أ�"9��  أ���T"$  ‘  ا�R  �"72$ل أ�	 e�93/ =1Y وا�5���ا  . ا�"(Iة  +"�  ذآ")'  &"

   .�Y7f� r1 ه� إ:�0 ‘  ا��72 +�6ل

��"	  وه"�  �P   B"2 /�1"0  &�1".  وه"�  ا�"v62  *"9م  *�1 �9ل ا�e�93 ه�ا +��6�ا�:  �"?� إ
�  .&�2 /[�0 ه

l^ا��ا C* KGه Y�s��ء �v62 ا��آ) &^ أن ا�T�   .&61dً� إ;��ل /07B2��/ �� I ا�
   .ا��7ب +� �e�9 أSW ه� ا�7]�ري ��ل /. e�9� S!3W ه�ا /B)ة �e�9  :أو6ً
0ً�:0E: Z"7K  �"+  )�"=  ا�"�)ع�ا�"�آ)  /"!%  ا��  '("!Dء  &"%  و�]"*nل  . ا� P ‘  ا�72"�  آ6"
%B?� Gذآ)' أ�9آ 	2!?!/ Gت و�$� �+ eد���nأن ا �ًm!; %& اءMVأ  GB"A5"�  ا��  %"* 
�5B""& %!?!��""/ ذًاg""+ �""2+(* %""& ه""�ا e�9""3ا�""�آ) /""!% +)�""�ًَ ه2""�ك أن ا� '(""!Dو %""& 

   اn*[�ء
0ً\�0E:  e�9� =1Y e�9� #!�T اوه� G��& %d��� 	� (!qا  ا���% &% آ�"3Vل  ر� ا�6"
��*  .اnول �X7o ؟  
	��T 0?lظ أ��ا���% ا�3 G�  S?B"�   ا��"�ر�  G51q"?/ :  	��]"+  م�"&Qأ�?"9  ا  � �"��G  وأ/"

0 +5�Pء . وا���+�� وا�7!�65 وا�9ار��2d وأ/�زر*0�R %?+ م�   .هPcء /�9 ا�6
   .+�9lة /�e�9� G� =7� '9 هPcء g+ #�Tذا
   .B/ e�9� #!�T)ة �e�9 /	 ���رض ا��ي e�9 =1Y� إذًا
GK �ً])ق �7!% أ��ا��آ) /!% ا� '(!Dاء &% وMVnا.   
   .ا��5dرة �v62 أ�	 ا�(�اب ا��آ) &^ +gذًا

#�c?آ) ’ ا��!R 9ة* .l�B& =1��� .W$/ '0 ه��$B?0 - ا��$B& ^& (ا��آ.   

ÞbÓ@Z@Ý–nßZ@@ @
�	 : ا���1!. . &�(Iً أ1W!ً� ا��آ) ���ن أن ا�01/�23 ���)طn � . ا�3)&"0  �"	  ا�"�ي  ه

�*ً� ذآ)ًا آ�ن إن أ&�d6& 	�g+ P v62� �5رةdا�.   
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0ن �_ إذا -:tذآ� ا v��  ؟ x951P 6 أو ا�0HBرة H* x951P! ا�
v6�2� . ؟ �?�ذا 	�n .)�&.   

áq@ÞbÓZ@ëc@ÝjÓN@@ @
 ه"�  ه"�ا  �&��B!5 /!% ا��ي ا��)ج ه� �v62 ا��ي ا�MAء .��517 ا�?)أة &ZB أو ���2
�	 ه�ا *9ا &� أ&� . ا��5dرة ا��Z]6 �?^ إذا ا��ي ا�MAءg+ P v6�2� �5رةdا� 	/.   
��Bن &^ +gذاQأو ذآ)' ا ZB& �5 ا�?)أةV(+ 96+ Z]6��   .&52?� آ. �5Yرة ا

�ل &% و*)+�2� #�c?أن : �7".  أو : ا�  ̂ ̂  ا��B"�  �"+  G"�3وي  ��)5V"�  ا�?")أة  &" "& 
�ي +��G�3 .��آ)' ا��آ)�B� 	!+ .V(وا�?)أة ا�.   

�ي  P ا�?)أة أن �Wא	�����وא	!'ل�B"�  U"&  ."V(ه"�ا  +"�  ا�  G"�3ن ا�n  e�9"3ا�  	"!+  %"& 
  .ا�?)أة /]Iف .ا�?�ي �)وج &
02 ا��آ) وnن ا��آ) +]x . ذآ)' &^
 nن .�""�آ)' ا�""�آ) آ?""^ �""5V(+ v62""� ا�?"")أة &""^ أن ا��d��� Y��@�01 وا���<�اب 

.Wnم +� ا���nوي ا�B� (ا��آ �q�nوا .  
x2ا��آ) +� وا� �+ e�93ج ا�(�   .ا�J��y &])ج 

áq@ÞbÓZ@ŠèÄi@éÐ×@ëc@éäĐiN@@ @
��   :فائدتني ا���7رة /�5' ا�?�c# أ+�د

   .��I/ .l ا�?^ ���ن أن ���)ط أ��	  :األوىل

�اء  /"���#  ا�?^ ���ن أن ���)ط أ�	  :والثانية"R  أو ا��"#  �"�ه)  آ"�ن  	2"Y�/.  ذاg"+ 

	B& %& ب وراء�K . !H* x951P ؟ 6 وأ  
P v6�2� : �2�n ل�6��ن أن ���)ط �� I/ .l��.   

0ن �_ وإذا:tا Kرا�� ذآ�G� !H* x951P 0رةHB6 أو ا� x951P ؟  
P v6�2� . 	�n ن أن ���)ط�   ./���# ؟ /?�ذا ��

� وإذا� �H0ه�� �X7! آ* x951P ؟ 6 أوx951P  
v6�2� . اء�R ه) آ�ن�
   .ا��# /�Y% أو /
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!���   :ا�0X5?�! هKG �@� ا�

e�9� �/ل ‘  ا��72 أن ه)�)ة أ�� �� �f*أ K��9�  ذآ�K إ�� ��*  N�^و 
  .و�� ��� و+� ا���oء

 ��"G  +1"	  .ا�")أي  �7".  &"%  �6"�ل  e�9"� P  ه"�  ��% ��"�ف أ:� ا�<�اب ا����T هGا
U+(ا�.   

�ن P اQ+""[�ء nن �""���ا . �""P v62 ا��""# /
""�ه) ا�?""^ أن �Wא	�����00وא	!00'ل""�� Pإ 
%Y�7/ ا��#. Pو �?B� ه) آ�ن إذا إ+[�ًء�
  .ا��# /

 اQ+""[�ء أن ا�?G""�3 آ��/""	 +""� أZ""7K ا�y1""0 أl?""0 &""% وه""� R""!9' ا/""% أن  :وا����Zاب
�ن�� %Y�7/ (0 ا��# و��هy� .   
   .ا�01/�23 &�هJ ه� : ا�?B$�0 ه�' +� ا�)اg+ SVذًا

�ل &��2 اpن +�)+�2� #�c?ه) ا��
 ا�
"�ه)  *x2"�  �"1  أن أراد أ�"	  ./2d"	  أو آ�	 /
%Y�7ف �?)ا*�ة وا�I[ا�.   

áq@ÞbÓZ@bàè�½ë@åß@órä�@ÝØ’ßN@@ @
̂  +""� �"��)ط  أ�""	 &�2"�  �6"9م   أW""1!ً� ا�"�آ)  ��""�ن أن ا�5d"�رة  �v6�""2 ��"�  ا�""�آ) &"

Iً)�&و.   
�\1Uم &%  :ا��   .ذآ) و0�o أ�0�o �q �	 أن ا�?�1
9""�$+ %!""��p9 ا""lزا . P9 أ�5?""� ��"")ف و""lاMذا ا�g""+ ^""& �""q2[ذآ"")' ا� !��H* x95��1P 

  ؟ x951P 6 أو ا�0HBرة
�ابAا� : P v6�2� ؟ �?�ذا 	�n .?�3� ن أن��� � ا�]q2"�  ه"�ا  +"�  ا�Mاl"9  ا��"[�  ه
%3��س +� ���)ط وB??ن أن ا���� �ً!1Wأ .   
�@� ا�1U\� �_ وإذا" !H* x951P 0رةHB؟ ا�  
G�� 	�n .?�3� ن أن��� �   .ا�Mا9l ه
   .��dً� أ�1W أ�9ه?� nن ا��6[Z وا�76. ا�9/) ا�]�q2 &^ وإذا
6�ل أن وه� ا���(!. ه�ا +!	 �07B2��/ �q2[1 وا�9/) ا�g+ ^?� .76ذًا� ا�]�q2 &^ إن 

  .ا�Mا9l ا��[� ه� ه�ا ���ن أن P��?�ل وا���1!. ا��5dرة �G� v6�2 أ�9ه?�
   .��dً� أ�1W أ�9ه?� nن ا��5dرة ا��Z]6 وا�76. ا�9/) &^ وإن
�ل &��2 وه�ا� #�c?5? ا�B?و�� %& �q2� .��&.   
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áq@ÞbÓ@Z@�½ë@Š×‡@êŠ×‡@ëc@órãrc@éÜjÓ@ñìè’Û@bàèîÏN@@ @
5�ة  ا�]q2"�  7ُ�ُ".َ  أ�ZB"&  �"q  أو ا�]�q2 َذَآَ) َذَآٌ) &^ إذا�"�  �"+  %!��$B"?ا�  Z]"6�� ا

   .ا��5dرة
G,s: ��5�s��ة �@� وا �ة آ! ا� :   

5�ة ا�]�q2 َذَآَ) َذَآٌ) &^ إذا  :ا�و���/ Z]6���ن  : �1!.ا�� . ا��5dرة ا"�� إ&"�  : �6
�ن أW""1ٌ� ا��""[� ه""�ا ��""�ن أن""�!+ �1 &""^ �""9""Wn�1 ا�""�آ) &""^ وإذا ا""Wnا 

Z]6��   .ا��5dرة ا
�ن أن أو""�� ^!""� �ً!1""Wأ v6�""2�+ 	""�n 	B""& ة��q""� و&""^ /""�5Qة ا�5�""/ v62""� 

  .ا��5dرة
�q�nإذا : آ��� ا ZB& �q��5 +62�ل /�5�ة ��% ا�]�q2 �7. أ� /�. ا��5dرة �v6�2 أ
�"""""""	 ؟ �?"""""""�ذا �"""""""�لn �"""""""&ن أن إ� اWn"""""""�1 ا�]q2"""""""� +""""""")ج ه"""""""� ه"""""""�ا ��"""""""

...........................)... )Ud6�  )/�9' ا��)ح أآ?. GK �¢ذان ا��AB!. ا
 :	B&ة ا&)أة و�  .د/) �061 و&^ : ذ�� /�9 ��ل B?� �5/   . GK	 أو /�5

0�   . ا��آ) و&^ ا�9/) &^ /!%  :ا��R 2P !>* $�m آ
 �)�!"�c?��"+  G"�  %B"3�  �"+  J#  وا�"9ة  &"B$�0  ا�?"B$��!%  ه"��!%  ون���7")  ا��G"1  وأه.

.l�B?ن ا���+ JA� أن .�A� '(0 ذآ�$B?� ^& (/90  ذآ")  /�9 ا��$B"&  ̂  G"K  ا�"�آ)  &"
   .ا�?)أة &^ ذ�� /�9 ��آ)
��	 ا�v62 ه�ا ��آ) ���ج P ’ ا�?�c# /$ن  :ا���7P CM@�! أ�0��م  +� �9"?*  ̂ "& 


5) +!?� +�5ا ا��)ج� �� ^!� )/S!3 0ذا؟��  
 �"�آ)  �"G  أ�"	  9A�"R  ا�?�c# آIم �)أت +1� . &61dً� ا��)ج آ1?0 ��آ) �G ا�?n #�cن
6�ل ��� ا��)ج آ1?0� ����� �5/ ./ x!)21"�  ا��*  ̂ �ب  أ&")  ا�"9/)  &""1d&  9"!Vو 
%�� $d[ا� Uو� �+ J!�(ا�� s6+ ^!و� �+ .Wا��آ) أ.   
��$�  ؟ 6 أو ا�0HBرة �� x951P ه! . ا�9/) &^ إ�� 
�ا  : ا�"�9!.  ؟ ا�����!  ه�5d1� .  ��0"�رة  �"��v  ا�9/) �061 &^ أن �W�W�W�W@,ون�"����א:��"� : 
	� &"%  زر*"0  وأ/"�  أ�?"33"W  9	  S!3"W  ��� و+� ذآ)' &^ &% /B)ة �e�9 +� أ
^& 	V(+ ا�   .�5Yر�	 ا��Z]6 +96 ا�9/) &^ +?% وا�9/) ا�G�� .76 وا��)ج ���

 : ذآ")'  &^ &% ا�n e�93ن : ����ا  .ا��5dرة v62�P ا�9/) &^ أن �W�W�W�Wא	�����وא	!'ل
�!ً� أوPً ه�ا�K02 ا��آ) &^ أن و
   .ا�I[/ ^& 061� (/9ف  ا�?�ي �)وج &
   .&�S1 وا/% . �!?!0 ا/% ا�?9A ا��!�ر ا�6�ل وه�ا

 �"n  �"2�&  e�9ن ا�5d"�رة  �v62 ا�9/) &^ أن : ا���m$ )))ا��d� ))) Y@�01 وا�<�اب
S!3W x� �+ 0�$B?ا�.   
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���   :ا=ن 5* 17�0
  .��5d1رة ���[V 0?!��5 - ا�Iqث ه�' - ا�9/) �061 و&^ ا�76. و&^ ا��آ) &^ أن

���P017 و�:   
1!��T$ ذآ)' &^ &% &B$�0 ا�A?�ه!) أد�0 أ��ى &% أن+.   

#""Tد�!"". ا�""�9!. ه""�ا إ�""� أ (""�o . � /""[�0 *""% ا�""�آ) /?""^ ا�""v62 روي أ�""	 وه""
(�* �ً!/�3W . وه�ا G�3ا� �?& P 61ً� ي/��)أ ��6لd&.   
	1!7B+ #!���ا  �"G  ا�"(0/�3  &"%  ا��"9د  ه�ا أن �MAم و�3% . ا��"��6�  v62"/  5"�رةdا� 

Pإ %* #!��  . ‘  ا��72 &% �

   الدرس انتهى
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  االحد  الثاين: الدرس  الثالث:األسبوع 
����/����/

  هـ����������������
 

))����((  
  

é�ßë@ñcŠßa@ñìè’i@ëc@é�·@bèi@N@�ßë@òÔÜy@Ši…N@ @
v��2ا�]�&^ ا�:   

�5�ة �?)أةا &^ ه�/.   

�ا�v &""% ���7"") ه""�ا ""��ء ""T�5�ة ا�?"")أة &""^ وا*�7""�ر ا��""/ v��""� ���D1/00 ه""

 ^��kc �� ��آN ا��9ل أن �Pى وآ�0 ا�0�7B ا���56ء &�هJ وه� وا�?���!0 א:"����
:  

   .ينقض املرأة مس أن .����
   .مبشهوة املس هذا يكون أن لذلك يشترط وأنه .����
!���   :نصني من مركب أ�[ً� +���9!. &)آJ ا�6�ل أن آ?�  :ا�

�9{  ����� ���	  :األول النص > ��K� ��KM�� { ا�̂  أن *1"�  د�!".  ه"�ا  +��6  ا�?")أة  &"

v62� �5رةdا�.   

���! ‘  ا�72""� أن .�""�5�ة ��""�ن أن P/""9 أ�""	 *1""� وا�""�9!." YM��k0� و,���ج 
   .و�oء ���4 �@<2ة

�T$ و�G ا�?)أة &^ +�25��.   
�ً�?A+ %!/ eد���nا ا���� P 9/ ن� أن�5�ة ا�?^ ��/.  

�ء  �"P  v62 ا�?)أة &^ أن : ا�?B$�0 ه�' +� א	�����وא	!'ل"T�5�ة  61d& . P"�ً  ا��"/ 
Pه� و(!y/.   

 أن ا�?�1"�م  و&% ا�(Iة إ�� و�)ج �7. ‘  ا��72 أن ا�e�93/ 0�l�* =/�B وا�5���ا

   ./)M� �ً7��D �& J3)� 07Dو�V	 ا�Mوج �76!.
���! وا���5���ا��� (""�o ي� زا�""�ا &""� ا�?""1B?!% أن : وه""� : ا���1!"". &""% آ""�ن وإن �""
�نB""?� G5l�B""� G""د�!"". ا�""�)ع +""� �""$ت و� S�(""W �""1* ب�""Vء و�""T� &""^ &""% ا�
   .ا�?)أة
�ٌي ا��9!. ه�ا أن رأ�� و+��.  
  .ا�<�اب ه� - ا�\C:0 - ا��9ل وهGا
01�9� C* اب�Zا� �@� �H�6� *C :} ه� C��h د��! �0H ا5�6�6ل �ن �Y�=0 ا�5

Y�s�   .ا�
   ./��A?�ع اB+ 0�p) أ�	_  *�7س ا/% *% SW أ�	  :�@�� ��Zابا

�ب /�9م ا�1l�6!% د�!. /0�p�/ �6 اP9�RPل s6R وإذاV��ي ا�� STووا.   
GK �?� ر(� #�c?0 ه�': ’ ا��$B?6. ا���
!)��5 إ�� ا� أو ��B"?�  �"5/ :  �"2	  أو : +�6ل 

5�ة ���2 : /�5 ا�)V. ا�?)أة �?^�/.   
���H* 0ًfأ��� x"0��: . !����5""�  :"����0ا ا���n 0B""&I& v62""� ء�""T� ا�)V"". �""= +""� ا�
Z7q�+ �+ =� آ��� ا�?)أة.   
 S!3""W د�!"". �"")د &""��G اn��""�م +""� وا��B""2ء ا�)V""�ل �""�Bوي اWn"". أن R""7= و�?""�
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   ./�5 �1?)أة ا�)V. &^ +� آ��]Iف /B?� �5	 +� وا�]Iف /!52?� ��)ق
   :ا�Y?2U إذًا

5�ة ا�)ZB""& .""V إذا ا�?"")أة أو /""�5�ة ا�?"")أة &""^ إذا ا�)V"". أن @00,ون�א:"����00�""/ 
Z]""6�� و�!A""0 اPًP9�""R وا�""9 �""Iف ا�?""B$��!% ه""��!% +""� وا�]""Iف . ا�5d""�رة ا
�ً3!V(و�.   

G""K .""6�� ا��""� ا����W""!. وه""�' - :ا�?""B$�0 ه""�' ��""G +""� ا��2�""(� إ�""�:  ’ ا�?�c""# ا

   .ةا�?)أ /?^ ا��5dرة /v62 ا�6�ل *�1 &27!0 ’ ا�?R #�c!�آ)ه�

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

 P ^& (�; %R) و�وأ&)د و�.   

�ر أر/U ا�2q�R إذًاW . 'ر ه��̂  أن �")ون  ا�"��%  א:"�����?"; ��� ا�(  ا�?")أة  &"
v62� ء�T�  .�P v62 ا�

 0�$B?و�� ا�nا���) &^ : ا %Bوا� :   
�""2�� ��ً� أن �""�B""�̂  إ ""& (�""; 	""�V�52  &""^ أو زو""R )ه""� أو�5""� ��g+ P  v6�""2� 

   .ا�01/�23 *92 ���.  ا�?^ /�5ا ا��5dرة
�5 &^ �� آ?� ا�?2�G�� .) +� اn;!�ء ه�' nن  :"��0ا/�K و����  ��"�Bن  آ1"=  �"Qا 
(�; 	�V1= أو زوY �52R نg+ قIdا� U6�P.   
�?2!/ �� =1Y 9� 	�Vن زوg+ قIdا� U6� �1* فI[ا�!"9  +"�  ا�  %"��  %B"ا�  ("&nا  	"!+ 
   .أ�5)
�ء �v62 ا���) &^ أن  :و"�!T�5�ة �نآ إذا ا��/.   

�ء �v62 ا�?)أة &^ أن +)ض *�1 ���G1 اpن �K� %3א	,א1�45'�א	!'ل�و1/אT�   .ا�
�ء  �"v62  ا�?)أة &^ أن ا+�)�2T إذا"T��ن  ا�g"+  0"1/�23ن  ا�"��̂  أن �6  P ا�"��)  &"

v62� اب� &"%  أ/1"�  ��"�ن  �"9  /"�5�ة  زو�V"	  ;�) ا�)n ^& .Vن �v62 أ�	 وا�(
^& v�/ ى(�nا.   
   .�P v62 ا�01/�23 *92 وا�
�) وا�B% ا���) &^ أن *)+�2 إذًا

   .ا�?2�G�� .) +� اMVnاء ه�' أن وه� : ��G51!1 و*)+�2
GK وأ&)د : ��ل:   
�2�� Pن أ&)د &^ وg+ ^& د(&nا P  v62� �5رةdا�.   
�ا��� : 	�n ^!� Iً3& ة�5�1� .  ً�*("; .  	B"?+ P  v62"�  ً�]"وأ�  	"�� P أو: ��"���  �6
G�B& ء�B2ا� . +x2 �1* ء�B2ا�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV    

 Pو U& .l��  
�د &""U ا�?"")أة &""^ أن ��2""�""Vو .""l�3ا� P v62""� 5""�رةdن ا�n .""Wnق +""� اI""Yإ 
�ن ه�أن ا�?^ آ1?0�� I/ .l�� �?ا��آ) &^ +� �96م آ.   
�?^ +�5' إذا .l�B& : ^& (ا���  %Bوا� (�
̂  واn&")د  وا�  آU"&  ."l��  �"51  وا�?"
P v62� �5رةd�1 ��� ا�* &Jا�01/�23 �ه.   

   .*92هG ذ�� ��1!. و*)+�2
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
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 Pس و�?1& 	�ُ9/ ، �5�ة &2	 و9V و�;.   
�س أ&� ا�?�س ��G +� آ1	 ا��B/= ا��IمB??ا� 	�g+ G�  3"9ث��  	2"*  #"�c?ا� Pه2"�  إ 
�س وP : +�6لB?&.    س�B??��+ 	�5ر�Y 0!��/.   
6�ل  :زو^�5 ا�cوج �_ *(ذا�0 ��M1� $Tوج VوM1و� P �&M1� ء�T�   .ا�
 ��?"9  &"%  أن : ���2 .&2	 �$�� إ�?� وا�6(9 أ;9 ا�?�س ;5�ة nن ا�01/�23 ��ل: �?�ذا
^& 	�Vن زوg+ ة��س ور/?� . ا�?^ �(9 ا��ي وه� أ;9 *92' ا��5B?ا� G�  ("d[� 
61ً� ;5�ة /��7	d&.   

�س أن ا�01/�23 &% *6!. ا/% إ�!	 &�ل ا��ي �Wא	�����א	!'لB??ا�  v6�"2� 5Y 	"إذا �ر� 
�س : �6�ل : ��(!. *6!. ا/% +�92 . ا��5�ة &2	 و9VتB??ا�:   

5�ة ;�) إن�/ Z]6��   .�5Y 03!3Wر�	 /G� (��� 0!6 وإن ا��5dرة ا
�Hو�� C� ا أنGا��9ل ه - C:0\ا�<�اب ه� - ا�.   
�5��̂  ا�v��"2  +� ا���(!. &% ’ ا�?�c# ا  رأس +"�  ا�]"Iف  أW".  و*)+2"�  ا�]"�&

0�$B?ا� �   .ا�01/�23 *92 ا�G�3 ه�ا ���W!. +� و*)+�2 ?)أةا� &^ وه
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVVIIII<<<<»»»»<<<<˜Î^ßÖ]˜Î^ßÖ]˜Î^ßÖ]˜Î^ßÖ]<<<<Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ]Äe^ŠÖ]V<V<V<V<< << << << <

)� (v62و� :.BD Z!&.  

.B""D Z""!?ا� v��""� %""& vا��""��ء ""T��א:"���00N���00,د ��s""6+ - �""2 ا�1/�23""0 *2""9 ا�
���[ً� /�*��7ر'.   

�G5 ا�A?�ه!) وأ&�g+ G� 'و(� %& vا��   .ا�2
� ا0�tم ا�5�ل� *"%  V"�ء  +6"9  ا�"(0/�3  *"%  رو�"Z  ا��"�  /�Kp"�ر  Gا��3 ه�ا *�1 أ 
   .ا��5dرة ا���6ض ��JV ا�?!BD Z. أن رأو أ�G5 ‘  ا��72 أ�3Wب &% *9د

%3��� و���ل &% أن درس أول +� أWم أ�&Qأ�?9 ا  �"�nء  /?"�  ا�"V  %"*  0/�3)"ا� 
�ل &�)+0 أه?!0 ��2 �7!% +�5ا.Wم أ�&Q")د  و�"���  أ�?"9  ا�0  /"!%  &"%  �"?ln7"�ر  ا�*�/ 
D.B Z!?ا� v��� %& vا����ء T�  .ا�

�ء �P v62 ا�?!BD Z. أن ا�A?�ه!) &�هW� Jא	�����وא	!'لT�   .ا�
   .ا�?!By�/ Z!. ا��5dرة �v6 *�1 ;)*� د�!. ��P 9V  :"��0ا

�D1/00و��O'000P$J0001'�א��3000'א	أن - ا� ;"""�ء إن א .!B"""y� Z"""!?ا� P ("""7��� %"""& vا��"""� 
�ءT��د ��9م ا�Vد�!. و �*(; S!3W آ وإنZ���"0  ا�63!6"0  +"�  ا�(�Ko 0/�3ر �� 
��ص �?��2  ��ء  �v"6  - ا�G"�3  ه"�ا  &q".  أن وه""T� +�"�  /"��)أي  �6"�ل  P &?"�  - ا�
J��y�3ب أن ا�Wو' ‘  ا��72 أ����!�ً� أ�  	2"*  ‘  %"��  U"&  �"ل  ذ��"6��P  9"V &"�دام  � 

x���67 ا�?5?0 ا�?B$�0 ه�' &q. +� ‘  ا��72 إ�� &)+�ع  �1* .Wnا � ا��5dرة ه

�6��	 &!�ً� BD. &% أن ا�)اSV لوg+ P v6�2� 	�5ر�Y. Pذآ) &^ إذا إ  Z"!?ا�  I"/ 
.l�� �25+ UV(� 0 إ���$B& ^& (ا��آ.   

�""") ذآ""") &"""^ -pا %"""& .l�B"""?ا��"""� ا� G"""� ق("""d�� �"""5!إ� #"""�c?ا� U"""& 	"""� ا*�2"""� أ
.!W�����/.  

0ن �_ *(ذا:tذآ� ا K��a !H* x951P 0رةHB6؟ أو ا�  
̂  أن أ*G"1  وا� ��"  �
5")   :,�2ف  *�� هGا  و&"�ل  ا�5d"�رة  �"P  v62 ا�y!")  ذآ")  &"
  .ا�7) *97 ا/% ا�6�ل ه�ا إ��
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 اd�"R)اداً  +s6 ه�' آ. *�1 . ��B	 ذآ) *x2+ �1 ذآ)' &^ &% �6�ل ا�n e�93ن
07R�2?/ .!By� Z!?ا�.  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

  .ا�MAور &% ��0W ا�G31 وأآ.) � (
   .ا��5dرة �M v62ورا�G3� A أآ. أن . ا�?�)دات &% أ�[ً� ا�?B$�0 ه�'
   : :�9ل ا��G� Y@�01هN :��ر أن أرد:0 وإذا

 إP ا�M"Aور  أM"Vاء  &"%  ;�ء �P v62 وأ�	 �v62 ا�MAور �G3 أن �W@!'	'ن�א:"����
G310 ا�W�� أM"Vاء  /"���  دون ��2"�  ��W"0  ا�G"31  وأآ".  ه�2 ا��!  ��ل &��2 وه�ا 

   .أ�  .. وا��3dل آ���97 ا�MAور
   .ا�?�)دات &% وه� ا�MAور &% �v62 ا��ي ه� +s6 ا�G31 نأ �)ون ا�01/�23 إذًا

�9�ا�Rوا e�93/ ا�7)اء e�9�و (/�V %/ ة(?R �+  G1B"&  �"وه  e"3!03  أ��د�"W  G"� 
�T""$ �""	 �!"". ‘  ا�72""� أن W""�5�3 +""� أ�""9 �2""�زع���م &""% أ""3� .""/Qل ا�""� G""�� .""!� 

$T����م  &"%  أ"3�  G2"yل  ا��"� : P .  �"+و  e�9"3ا�  ("�pإن ا  Zm";  �"+  e�9"�  ل�"� P 
�) �e�9 و+�pإن ��ل ا Zm;.   

e�93ا� S�(W x�   .ا��[�!# �76. وP ا��$و�. �P .76 ا�?B$�0 +� و
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�ء �P v62 ا�MAور �G3 أآ. أن �A1?�ه!) �Wא	�����א	!'لT�   .ا��5dرة �P v62 ا�

��T وا�5���ا�� S!3W %* (/�V  _آ�ن ��ل (�o %�(&nل  *% ا�"Rك  ‘  ا� ر("� 

�ءT���R  ا�e�93 ه�ا ����ا ا��2ر ZB& &?� ا� e06 �}��د�/�Bا�.   
	���) آ�ن �6o %�(&nا.   
   .ا��5dرة �P v62 ا�MAور �G�3 أآ. /$ن ا�6�ل إ�� ا�A?�ه!) ذهJ و��ا

��Hر ا�5�6ل �@� ا��ZابZل  .:ا��6��اب Aا� %& 	Vأو:   
 أ*G� #��[� ?!+� G1 - ا��1?�ء *92 *1!�5 ا�?��= ا��6*9ة أن  :األول الوجه .����

   .ا���م *�1 &96م ا�]�ص أن - أ�9 +!�5
�ء  و�")ك "T��"	  *""�م ا�2"�ر  &"ZB  &?""� ا�n .?�""�  U"!?V  م� وا�67"") ا�G""3�  G2"y - ا�31"
./Qج وا�V9اع وآ. وا����ء /!2?� - ا�31�م أT���ص �e�9 اG3� ./Q &% ا�.   

   .ا���م *�1 &96م داl?ً� وا�]�ص
�ء �)ك e�9� (/�V أن  :الثاين الوجه .����T� /"!%  +!	 ��)ق �G ا��2ر &ZB &?� ا�

G�3� G2yا� ./Q2?� وا!/ e�9� ا��72 +)ق ا�7)اء  ‘ 	!+ %!/  G"3�  ."/Qا  G2"yوا� 

   .��?	 ��. &2�I)ن ��q�9ن أ�5?� *�1 +9ل
 &% ا��2ء /$آ. �)ون &� : +�6ل اIRQم ;!  *G5!1 أورد  :الثالث الوجه .����

G""3� .""/Qآ""�ن إن ا v62""� ر�)""+ e�9""� ا�7"")اء G""� B""2�  ا� �""G وإن و���2""[
v62� G� .�9� �+ e�9� %& �& ZB& ا��2ر.   

5�ر أد�0 *% ا�01/�23 أ�Vب إذًا?A0 /�5' ا�KIq0 ا�/�Vأ.   
 W"3!03  أ��د�""!+  %"&  e	  V"�ء  �?"�  ا�"(�اب  ا�6�ل ه� �v62 اG3� ./Q /$ن وا�6�ل
03�(W P �5 &��رض�.   
���1P : �H�  ًا��^:   � أ�G"5  اnر/�"0  ا�]1�"�ء  *"%  روي أ�"	  �"�ل  ا���"�ب  /�"v  أن وه"

�ء �P"")ون""T�� وه""�' - اG""3� .""/Q &""% ا�""� Z3""W أن إ�""� ا�?""(!) �""(�ر G""3� 
 *"è P  Z"7q�  G52 اnر/�0 ا�]1��ء *% &�روي أن ا�(�اب و��% - �P v62 ا�MAور

.  
Pن وإg""+ ن�B""�Qر ه""�' رأى إذا ا�""Kpا #""��� 0""6!6� %""�� 9""�/ e""37ا� ��9""V5""� و� P أ
Z7q� %* ء��ا�]1.  

 P ا�M""Aور &""% وا�3d""�ل ا��7""9 أآ"". أن @00,ون�א:"���Y��?0,:  �00 ا�@���� وأآ��!  :�""�ل
v62� �5رةdا�.   
�T""$ ا�e�9""3 و+""� اM""Vnاء ه""�' *P =""1d� �""1 ا�n G""31ن : �""���ا���م &""% أ""3� : 

   .اMVnاء /��� *P =1d� �1 وا�31�م
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�ء أن �Wא	�����وא	!'لT� �1d"=  ا�M"Aور  �G"3  آn  0"?1ن . واJV اMVnاء /��� &% ا�
�1* 01?V ورMA�2 آ?� ا��6�ل أ� G3� (�M2[1= ا�d� �1* 01?V (�M2[ا�.   
�ء �""v62 اM""Vnاء و/""��� ا�g""+ G""31ذًا""T� آ"". *1""� ا��"")ف +""� �1d""= ا�n G""31ن ا�

   .ا�3!�ان أMVاء
01�9� C* ��5�s�:   
   :اإلبل حلم ومرق : اإلبل حليب

�	 �P v62 أ�	 إ;��ل +I  :احلليب أماn .�9�P �+ �?B& G3161ً� ا�d&.  

   :"���� �@� ا��G1 أه. /!% �Iف +�!	 املرق أما 

�. �H1� �� أ:� رأى v62� نn 0 ا�?)قWI� G31ا�. 
� .  �H1أ:� رأى �� و� P v62� 	�n P �?B� �ً?3� 0 آ�ن وإنWI� G31ا�.   
 �"P  v62 أ�"	  إ�"�  وأ&!. . ا�G31 &)ق &B$�0 . �)دد +!�5 *92ي ا�?B$�0 ا�63!06 و+�
nن .Wn0 ا&IBا� Pدد +!�5 ا�63!06 +� وإ(�.   

 yW!)ة �Ud +!�5 آ�ن إذا أ&� yW!)ة و�� �Ud ا�?)ق +� ��% �G إذا اQ;��ل و&3.
I+ �5 إ;��ل�  .�v62 أ

�2!5��> ا���UR ا�v��2 إ�� ا��GK .6 ا��q&% ا�v��2 &% ا << << << <
� VVVVÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <

�ءًا أوIًBD JV أوJV &� وآ.) � (Tو Pّت إ�   .ا�?

C;?�%�D1/E9ث آ. أن א� JVأو IًBD JV��ء  أ�[ً� +!"T��"�Bن  *J"A!+  �"1  ا�Qا 
�J""V �""9ث �""	 �""(. إذا� .B""yأن ا� .B""�y� وأن $""T��T""$ و�""G اg""+ .B""�Dذا ���� 

J�(� �1* از ه�ا�V 0��7�R)ط &� ا��� 	ل  ��B"�DP"��)ط  &"�  دون ا�  	ل  �"�B"�DPا 
�ءT�  .وا�

Iًq?+ ةI)ل ��5 ���)ط ا��B�DPء ا�T��ء  /"I  اg+  .B"�Dذا وا�"Tو  	"�g+ P  ز�"A� 
�ء أوJV أآIًBD (7 أوJV &� آ. nن ؟ �?�ذا �(�1 أن �	T�   .ا�

�ء *% ���� ا�B�DPل �!0 أن �Wא	�����وא	!'لT��37�	 ا� أن وا��9!. ا�R و����� G� 

�"""�
)�ـــ�ً 0)ـــ!� ��/�B"""�DP�/ )ل إP ا��2A/"""0 �"""�ل +"""� �$&( ��234� �"""�ل ‘  وا�72"""�  )�ـــ

�ء �$&)' و�G ا��0ء هGا �@�r غأ*� �}*)ا/�T� ا��!"�ر  ه"�  ا�6"�ل  وه�ا /��
  .’اIRPم ;! 
�   .ا�(�اب ا�6�ل وه
�ءًا أوIًBD JV أوJV &� آ. أن وه� ا��6*9ة ه�' إذًاT0 ��*9ة و��V(&.   

�1�+ Jر إذا ا�?�ه�W  �"1*  ن�B"�Q�2/"0  اV  .B"�Dوا  G"و�  $"T��ز  +5".  ��"A�  	"� أن 
�ز وه. �(�1A� 	� نا�6) �6)أ أنo ؟  

 ا�3"""9ث دون اnآ7""") ا�3"""9ث ار��"""�ع �5"""� �"""��)ط ا�o("""6ن �""")اءة nن.............. 
(yWnا.   

Gر آ�W ؟ *9دvا��  ا�2
0�B�.   

�Y�:0 أ:0H وا�<�ابE . 0ذا�  .ا��آ) &^ &B$�0 ه� أ�	 ذآ)�� ا�n ^& (/9ن ؟ �
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vا���!0 ا�2��+ �+ 06!63�?K.   
��� G!�(2# أراد ر/?� ا�?63= &% ه�ا ا��)?أن ا� vا���!0 ا�2�?K ZB!0 و��B�.   
 ا�"(�اب  ه"�  ���ن ا�B& ^& 061� (/9$�0 *�1 � ا�)�G� .�A� G ا�?63= أن �� إذاًَ
.  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   .ا�!6!% *�1 /�2: /����^ أو ا�93ث +� و;� ا��5dرة �!6% و&%" 

ن���ن ا��J��d� G1 &�!9ة ��*9ة ه�'"(RHذא�א���;#�($��S�
(�U)א��!(���[(J�]��̂ 
ن��و()���א�)=(D�

��و�KQא(']��א	����3�����(L�_��;(`)א��B(Ra&��@(#L���K(Q.א��B(�&��S�
(�U)ذא�א�
ن��$)�#;��و"(RHא�

��S[�وJ))]�א�))=^()�Uو())��א(�K((Q))�א�و	א())']������((�3����((L�_�;((`)ن�אa((&�K((Q.א�X
((#��
��Kא�=^ �
 ا�"(Iة  +"�  ا�"��ء  �9A ا�)V. إ�!	 ;�� ‘  ا��72 أن ز�9 /% ا� *e�9� 97 : ا��9!.

�d  �5 ف1�6<� ‘  ا��72 +�6ل� 0ًP�? أو �Z� 0ً�ر�.   
�x +�5ا �+ 	��5"�  ا�
"%  و71D"0  ا�"��  أ&"�  /!6!% إP اnول ا�!P .6�2� %* %!6 أg+ P 
	162�.   
��Bن &)�03 ��*9ة وه�'��.   
�""�Bن ;""� إذا إذًاQا 	""�g+ �""67� �""1* 	""�5ر�Y ��""2� �ً""+I	 J""1D �""1* و�"" �""?� 	""2
� 

v�/ ام��	 �2	 J1D �1* إذا أ�	 ا��g+ �.6�2 	!إ�.  
   ):ا�?�ت إP ( ��ل

�ا y""W)ى 5Y""�رة أوJ""V آ7"")ى 5Y""�رة أوJ""V &""� آ"". أن @00,ون�א:"����00��""� : Pإ 
��G ؟ ا�B�DPل ��JV ه. +��?�ت ا�?�ت JA� أن .By� Z!?ا�.   
�ت?��+ JV��ء  ��P  J"V ا�1/�23"0  *2"9  ��"%  ا�B�DPل �"T��ل  nن ا�"R(أ&")  ‘  ا� 

.!By�/ Z!?ء دون ا��T��ء �$&) و�G ا�T���/.   
%3�6�ل و��ء �$&) أن دون ا�By/ 0/�2A. أ&) آ��� �01/�231 T���/ - ^��   .ا��9!. 
Jا�01/�23 +?�ه �+ Z!?ا� #�]� G57�7ت /��� +� &�هV�& .Byا�.   
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

/[9 +5�: ا��B/= وg+ �?526!� .5Vن  	517?� ����.   
�""�Bن �""!6% إذاQ5""�رة اdوا�3""9ث ا� %""�� P أ�5?""� �""9ري B""&52?""� �/=ا� 	2""9 +�3?""* 

  .�517?� ���	 إ�� �)UV أن ا�01/�23
Y�s هlo�� KG : �\0ل�   : ا�
 &"�ذا  �"	  +62"�ل  ا�"�B/=  أ�5?� �9ري P و��% وا�93ث ا��5dرة �!6% ا�Mوال /�9 إ��Bن
Z� �"�ل  وإن Y"�ه)  اpن أ�"Z  إذًا +62"�ل  : &�K9"3ً  آZ"2  +6"�ل  ؟ ا�"Mوال  �7".  ����"�  آ�
Z2وال �7. آM5)ًا ا�d�& ل�62+ Z�  .&93ث اpن أ
�ر أن وه� ا�?B$�0 &% اnول ا�MAء ه�ا)�� 0�$B?ا�.   
C"0� !�@750ذا : ا��� Y@�01�ن ا���  ؟ ا��GهN هGا �\! إ�� �Gه

6�ل : ا���1!.���Bن آ�ن إذا Q�5رة �!6% اdوال /�9 وا�93ث ا�Mوال  �7".  وآ"�ن  ا�M"ا� 
�ًK93& ل�   .ا�Mوال /�9 ��ا� /���5dرة ��dً� ار��U ا�93ث ه�ا أن +62
 واR"�?)  ا�"Mوال  �7".  آ"�ن  ا�"�ي  ا�93ث ه� أ�	 +!�3?. ا�Mوال /�9 ا��ي ا�93ث وأ&�

   .ا��5dرة *�1 وا�!6!% ا�93ث *�1 اP��?�ل +9�. &9A�B �9ث أ�	 و��3?.

   .��5d) أن ��ل /�. *!1	 �JA أ�	 �Wא	�����وא	!'ل
��- ا�6�ل وه�ا�qا� - �  .ا��!�Yً� ا�)اSV ه
G�� #�c?ا�?93ث /$���م ا��7ب ’ ا� %& e!� ء�!;nا��� ا P ز�A� 	� �51 أن���.   

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <

  ا�?(3# &^: ا�?93ث *�1 و�3)م 
 ̂  *2""9 /".  اnر/�""0 اln?"0  *2""9 /".  ا�1/�23""0 *2"9  ا�?3""9ث *1"�  &3"")م ا�?"(#3  &"

5�ر?V #1Bوا�]1# ا� ./ ��� �ً*�?Vإ.   
���@�� : وا�5���ا�:   

!�����	  :ا�ول ا�� ����� }EK]> >? G�@RF��{ 99ل  و��"Rم  ;"!   اI"RP0  /5"�'  ا"�pا 

   :�@C آ�0 ا5�6�6ل و"�ر
�3"%  �"�ل  - &0dB"7  /�7"�رة  -  ("6� /G""5 وا�?6"(�د  ا�?3�"�ظ  ا�1"�ح  +"�  ا�p"0  ه"�'  أن 

0�lI?ل ��% ا��6� إB"?� P	  P أ�"[�ً  �"Mل  ا�"�ي  ا�o("6ن  أن إ�"�  إ;"�رة  ا�p"0  +"�  أن 
   .ا�?5d)ون إB?� P	 P ا�B?�ء +� ا�?3��ظ ا�1�ح أن آ?� �?5d)ون
   .ا�x2 /�ب &% P ا��72!	 اQ;�رة /�ب &% +�P9�RPل

   .ا0�p /�5' اP9�RPل اIRPم ;!  �)ر ه��ا
   .ا�?(3# أو ا�?3��ظ ا�1�ح /�5 �6(9 ا0�p ه. أ�	 +� ا�]Iف ���Aوز و/�5ا

!�����_  6 وإن()  م�"(?�� %/  Mو ‘  ا��72 آ�7	 ا��ي ا����ب +�  :ا�\C:0 ا�� 
  ))`0ه� إ6 ا��9-ن

�9�ا /��76�ل اn&0 ��61	 ا�e�93 وه�ا�Rوا 	/.   

�ز أ�	 وه� ا�
�ه)�0 إ�!	 ذهW� Jא	�����א	!'لA� ن�B�   .ا�?(3# �?^ أن ��
�ا��� : P 9V�   .ا�?U2 *�1 �9ل ا�(3!03 ا�02B &% وP ا����ب &% P د�!. �

�0ه�� �d وا�<�ابZن .ا�� C* Yا�د� C5ذآ�وه0 ا� Y�0Xآ �15   .و�
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

  .وا�(Iة 
�5""� ا�?3""9ث *1""� ا�""(Iة و�3"")�G . ا�""(Iة ا�?3""9ث *1""� �3"")م ��2""�Id/و 	2""& 

 "�0ل  ‘  ا�72"�  أن *?) ا/% *% ا�(S!3 ا�e�93 *1!	 و�9ل ا���56ء &% إV?�ع &3.
6 !�9� 
   .`�Hر ���4 ?2ة ا
%?+ 02Bع ا��?VQوا.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 �dافوا�   

D1ذ��$RMא��S9��اف �(03 ���)ط أ�	 إ�� و�B;�وא	����<=�L	�Tא	dع ا���ا�93ث ار� 

(y"""Wnا ا��9�"""Rوا e�9"""3/ %"""/اف إن �"""�ل ‘  ا�72"""� أن *7"""�س ا����Bا� !���\� 
   .ا�2Jم *�� أ�0ح ا
 أ:� إ6 ا�<2ة

�اف أن �}��2ف א	�����وא	!'لdا� P )ط��� 	�5رة �dا�93ث &% ا�.   
�ف أ�	 *�7س ا/% �e�9 +� بوا�(�ا ����ا��& 	!1*.   
   .اIRPم ;!  ا��!�ر ا�6�ل وه�ا
�ا9l &% ��%  .�@<�اب ا�"�ب ا��9ل وه�+ G1ن  أن ا���B"�Qا  G"1�� نpا;"�)اط  أن ا 

�اف +""� اy""Wn) ا�3""9ث &""% ا�5d""�رة""dا� Jر &""�ه�""5?V 0""?lnوه""�ا ا J""V�� 	""� 
�ف P /$ن اP��!�طd� P5)ًا إd�& JV�� أن �	 و���W '(!D ط�!��P�/.   

��* �k0ن ��7ف أن ا�7@� *�ا:t2ف "�ة اUا� �X7o2*0ً .و, �� �x�7  �� :�ى �
  ��GH* sB, ��  Tا �� "��Y 6 ا�\C:0 ا��9ل آsن ?0ر ا��ا^l ��ف إذا أ:� إ,�ا:01
0ن أن �NZ �! ا�7@�:t2ف "�ة رأى إذا اU05ط أن ا��� C* 0دة�   .ا�7
�ن و/�5ا�� �2!5���ا�v ب/� &% ا��ء T�   .ا�By. /�7ب /�� &��B!2ً� و�97أ ا�

   .......ا�By. /�ب
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  ��/U ا�9رس 
.Byب ا��/  

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

 .Byب ا��/.  
 !�ص  :ا���4)""[& 	""Vا�7""9ن *1""� و U""!?V �""+ ل ا�?""�ء�?��""Rا �ه�""�ا *)+""	 .  ه""

��Bن ا�By. أ�5R &% ه�ا ا���)�#  Qل ا�+?� ���7در إ�� ذه% ا�?G1B &2"�  .ا���56ء و�
  .��2 ا�By. أ5R. &% ه�ا ا���)�# ا��ي ��آ)' ا���56ء &

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

	7V��)وج ا�?�2: و&.  
 !kا�� d0ن أر�:tج �� ا�U�:  

  .ا�?�2 وا�?�ي وا��دي وا�)ا/U &% ا�?)أة وه� &�ء ا�?)أة 
  .+!��3ج J��Y ا��G1 أن ��)ف ا��)ق /!�52 

@@�½bÏZ     و         .ماء أبيض ثخني أو غليظ v!"/أ 	"��5� &"�ء و�+        J"Yر �K]"!% ورا�3l"	 وه"

 %!A03 ا��lآ)ا . #V إذا v!703 ا�lآ)ا ^/�� �  .ورا�3l	 وه
@ðˆ½aZ  ماء أبيض لكنه رقيق.  

                      ��ا+= &"U ا�?2"� +"� أن آ"Iً &52?"� &"�ء وأ/"!v إP أ�"	 ر�!"= /]"Iف ا�?5+ �"2"�!+
%![K.  (!��07 أو ا��*I?ا�])وج /�9 ا� 	��&I* %&و.  
@ð…ìÛaZ ل  و&% .ماء أبيض ثخني�  . *I&��	 ا�])وج /�9 ا�7

&"�ء أ/"!g+ :     P %"�� %!"[K vن �Z1 آ. &% ا�?�2 وا��دي ���)آ�ن /"2�^ ا���)�"#           
�?�% أن �U6 ا�]s1 /!% ا�?�2 وا��دي nن ا�?�2 آ?� P �2!�$!R �]")ج إP د+6"ً� وnن         

  .ا��دي �])ج /�9 ا�7�ل 
@ñcŠ½a@õbßZ .V(1� 07B2��/ �2?6.  ا��ي ��6/. ا��ماء أصفر رقيق�5ء ��ل ا�.    

              ("�pا 	7"V�� P �& JV�+3(. /�5ا ا���)�= /!% ه�' ا�?!�' ا��� �])ج وآ. &�52 �
  . �JB ا���(!. ا��ي R!$�!�2 +� ه�ا ا��7ب -

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

�)وج ا�?�2 د+6ً� /�1ة .  
�)وج ا�?�2 د+6ً� /�1ة  .By�7ت ا�V�& %& JV�  .إذًا أول &

      y�7ت ا�V�أ�"	   ‘B. &�روا' أ/� �R!9 ا�]"9ري *"% ا�72"�            وا��9!. *�1 أن ه�ا &% &

   .ا��0ء �� ا��0ء: ��ل 
  . �6(9 /	 ا�?�2 :وا��0ء ا�\C:0 .  &�ء ا�B�DPل ا��0ء ا�ول

 G1B& S!3W �+ e�93وه�ا ا�.  
�ب ا�B""�DPل &""%   . إذًا �""e�9 ا�?""�ء &""% ا�?""�ء  ""Vو �د�!"". *1""� أW"". ا�?""B$�0 وه""

�)وج ا�?�2 .  
  .د+6ً� /�1ة : GK ��ل 

�ب ا�B�DPل /])وج ا�?�2 أن �])ج د+6ً� /�1ة إV�  .ذًا ���)ط ا�01/�23 �

O'P$Jא�D1/��'1�U������":א�D1/�2ف - .و1/א���nا�01/�23 وا�?���!0 وا .  
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         J"��Y �"/�1 /% أ* e�93/ ا��9�R0ء   : �"�ل   ‘أن ا�72"�   _ وا��إذا *�vUf ا�
!5a0*.  

Y4@0ل أه! ا�":	Vوج ا�?�ء *�1 و(� �  . ا�071y وا�B)*0  وا��[  ه
�J"V ا�B"�DPل +"gذا �")ج &"%                    � P 	"�g+ �ً[]"+ ج("[� G� إذا 	��x +� أ e�93��+ 
�J"V أن      � �"?��J"V ا�B"�DPل وإ� P ر�5?A92 ا�* 	�g+ ا�?)ض J7B/ �2& ن�B�Qا

 s6+ $T���Bن ا�?�UT و��Qا .By�.  
  .إذا ���)ط ��� ��JV ا�B�DPل أن �])ج د+6ً� /�1ة 

���<=�L00	א�D001وذW    J""V� إ�""� أن �"")وج ا�?2""� /3""9 ذا�""	 و�""� �""G ��""% د+6""ً� وP �""�ة �
  .ا�B�DPل 
+"� ه"�ا ا�G"� e�9"3         ‘وا�e�93/  .    �72 أ/� �R!9 ا��B/= ا�?�ء &% ا�?�ء         :وا�5���ا  

�)وج ا�?�ء  Pط إ(���.  
��Hر �� هGا ا�����Z� Tا��� Zأ^0ب ا�:  

�خ /e�93 *�1  :األول B2& ��ا ه���  _.  

 أن ا�?"�ء +"� �"e�9 أ/"� R"�!9 �6"(9 /"	 ا�]")وج                   - وه"� أ�"�ى      - :اين  واجلواب الث 

�)وج ا�?�2 &"% ا�)V". أن �]")ج    . ا�J��y وه� أن ���ن د+6ً� /�1ة        �+ .Wnن اn
  .د+6ً� /�1ة 

 x2ا� 	93ث *2�� P أ&) *�رض �  .أ&� �)وV	 J7B/ &)ض +5
 J��yا�?�ء &% ا�?�ء *�1 ا� e�9� .?3� J��y*�1 ا� 	3?1�  .إذًا 

        �5�hر وه�� ا�H�Zا� Kن �0 "�ر�J� اGH0ل            او��5a6ا N�^�� ةG�@� 0ً�9*ن د��J� ط أن
�ل �@�� ا�1<�ص P يGه� ا�<�اب ا� .  
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  االثنني  الثالث: الدرس  الثالث:األسبوع 
����/����/

  هـ����������������
 

))��������((  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

� <ÌÖö¹]<ÙçÏè<ÌÖö¹]<ÙçÏè<ÌÖö¹]<ÙçÏè<ÌÖö¹]<ÙçÏè’ VVVV< << << << <

 Gl�� (!D %& �?5�  .P /9و
  0�H:و���� 6 �����" ���17�:      J""V�� P 	""�g+ ة�""� Pد+""= و I""/ ج(""�أي أن ا�?2""� إذا 
  .ا�B�DPل وه�ا �96م &��2 

 Gl�� (!D %& 	��� 	!1* #d�!� �2�?أآ9 *�1 ه�ا ا� #�c?ا� %��.  
4�� �@�� وا����1Zن ه�6mء           � P �"��)ط    ا���اد أن ا�k01� و:�� ا�k01� آ�0�Jان وا�

�ب ا�B""y. أن ��""�ن �"")وج ا�?2""� د+6""ً� /1""�ة /"".  ""Vوج ا�?2""� &""%  +""� و(""� &A"")د 
  .هPcء ��JV ا�B�DPل 

 �k01ا� �H�* !?:وا� 	1!* �?y?ان وا�(�Bن وا��2A?ا� 	و�!^ *1! .  
  !��� P ���) /	 أ&q"�ل ه"Pcء +�1"=    - ا��W# /9+6ً� /�1ة - ����ا أن ه�ا ا��W# :ا�

  .ا�A& �1* G�3)د ا�])وج +gذًا ا�P Gl�2 ���)ط أن ���ن د+6ً� /�1ة 
 �9Vو �� �R)ا�ً� */�!K �1	 �Koر ا�?2"� +62"�ل �J"A أن �B"�y. وآ"�ا ا�?y?"� *1!"	                    و�

  .وP ���)ط أن ��آ) ه�ا ا�?��2 
 Y�s�- �k010م ا�J أ C* T���G� Yآ�ه0 أه! ا�7@� �1� ا��H� :  

�0 ا��J� ؟* 2ً@� �0ن �� ا��1م وو^:tا R9�5إذا ا�  
0 +62�ل dB7& رة��)�9 أن ��آ) ه�ا ا�?��2 /(:  

�UP 6 Y�sج �� 2Eث ?�ر إذا �  .ا�R9�5 ا�k01� وو^� �@2ً *(ن ا�
62�ل �JA *1!� أن �B�y. و�� �G ��آ) ا��I&ً� :  أن ��63= أ�	 &�2 :ا�و�� +.  
 Y���:0\2!""ً�  :ا�& ^!""� 	""��ء   .  أن ��63""= أ""T�+""J""V I *1!""	 أن �B""�y. وإ&""� *1!""	 ا�

 '9BVو 	/�!K %& .17ه�ا ا� 	/�Wأ �& .BDو.  
  Y\�0\أدري      :ا� P ل      -:  إذا ��ل��;Qرة &3. ا�62�ل +� ه�' ا�"(�رة      - وه�' ا�(+ 

  :U� 6@� ا��� �� 2Eث ?�ر
إما أن يسبق النوم تفكر أو مالعبة فنقول هذا البلل مذي ألن املذي خيـرج بعـد                  .����

  .املالعبة أو التفكر 
  أو أن يذكر احتالماً فنقول هذا البلل مين وجيب عليك أن تغتسل  .����
  : وال توجد قرائن أخرى فهنا اختلف الفقهاء رمحهم اهللا أن يتردد .����

 &% ا���56ء &% �"�ل �J"A أن �B"�y. وه"� &"�هJ ا�1/�23"0 وا��!"�ر ا/"%           Wא	!'ل�אMول���
  .ا�n G!6ن اWn. +� ا�]�رج &% ا�Gl�2 أن ���ن &2!ً� 

����00�أ�""	 J""A� P /5""�ا ا�17"". ;""�ء nن اWn"". ا�""IB&0 و*""9م       :  �""���ا Wوא	!00'ل�א	
V��ب ا�.  

 l^ا ا��9ل ه� ا��اGوه.  
 �� .!� �  �NZ� �5 �@� ا�k01� إذا ا�R9�5 وو^� �@2ً أن �54! ؟: +1

   أن ��!6% أ�	 &C*: - �2 ?�ر��P : *�95ل 
                       - �2& 	�  . أن ���آ) ا��I&ً� وإن �G ��63= أ
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Iً""1/ 9""V أن +""� &""� *""9ا ه""��!% ا�""(�ر�!% *1""� ا�6""�ل ا�"")اJ""A� P SV *1""� &""% و 
               ^"?� 0�$B"& ن��B�y. وه�ا +� ا�S�(� s/�T 06!63 آq!)ًا &% ا��2س وه�' آ?� ��1?

  .ا�0V�3 إ�!�5 و�U6 +!�5 آq!) &% ا��2س 
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

 	� .B�Dج ا([� G6. و���  . وإن ا

 �� Y�s�  :  وهC �א:"����N�V,دאهKG ا�
          C�1����Zد ا:0�95ل ا�� NZ� 0ل5a6أن ا .   �H@6"9         : "���0ا : د���+ 	"���& %"& ."6��إذًا ا

 	�  .9Wق *1!	 اGR ا�n 0/�2Aن ا�0/�2A &��= &% ا�9�7 وه�ا /�*9 &��
   %""& 	""!2& .""6��وإذا آ��""Z ا��2A/""0 ;""�06 &""% ا�W 9""�7""9ق *1""� ه""�ا ا�""�]x ا�""�ي ا

 0/�2V 	�/�Wأ 	��	 أ��&.  

������JV ا�B�DPل Wوא	!'ل�א	� P وج(� I/ 'د(A?/ �2?�6ل ا���  . أن ا

�ه". *1"�    ‘ و�e�9"3 أم R"1?0 أ�Z"��� �"5 �721"�       ا��0ء �� ا���0ء    ‘ل ا�6�      �"72

! إذا هC ا 5@�v *09ل ا�1�C ا�?)أة &% a ‘ 0ء�   .:7� إذا هC رأت ا�
��\�����6ل *CX ا��Pد ا(A?/ P �2?وج ا�([/ .Byب ا��V1!= و�� .  

  .و+� ا�63!06 ه�' &% أ�T# &�)دات ا�01/�23
��Hر وZل ا��" l^م ا��^�ب وا��ا�  .ه� �

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<’ <V<V<V<V< << << << <

 '9�� G� '9�/ ج(�  . +gن 
�)ج /�9 ذ�� &�2 ��2"� /�"9 ا�B"�DPل        GK .B�Dا GK 	����2 إذا ا��6. ا�?�2 &% &��

�	 JA� P *1!	 أن ��!9 ا�B�DPل g+ �����:  
�1BD JV!% :ا�ول � I+ 9�وا JV�& 	�  . أ

  C:0\وا�:     Pن /9ون د+= و��!R وج ا�?�2 *�دة(� و�96م &�2"� أن �)وV"	   - ��ة  أن 
�JV ا�B�DPل � P 0�)�5' ا�/.  

إذًا ا��5!�2 &% �3)�) &�هJ ا�B"& �"+ 01/�23$�0 ا��6"�ل ا�?2"� و*)+2"� ��"(!. ا�6"�ل                   
�� وأ�5?� أ�)ب إ�� ا��9!. .*92هG ر�?G5 ا� �qل ا��  .وا�6



 148

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’ VVVV< << << << <

� &"% /5!?"0 أو     و�J!!y ���0 أ1W!0 +� +)ج أIً7� ، �1W آ"�ن أو د/")ًا ، و              "�
 Z!&.  

      !�0ت ا�4^�� �� C:0\ا� N^���"�Bن ا�3"��0 +"�      :ا�Qا J"!D ذاg"+ 0��3ا� J!!y� 
 .Byا� 	1!* JV�1 +96 وWج أ(+.  

•  N��45�0[ ا�oو            J"Vن +6"9 وI"3?ذا ��3ذى ا�g+ �52&و 	2& Ud6أن ���3ذى &3. ا� 
    "d6ا��آ) &�3ذ�"ً� �?3". ا� %& Ud6ن &3. ا��U &"% +")ج   ا�B�DPل وP �?�% أن ��

��q إJ!!y�/ P �9ر ا��3�0nا.  
1"^ /"!%       ‘ ��ل ا��72    :وا����! �@� ا��^�ب    V إذا S!3)"أ/"� ه)�")ة ا� e�9� �+

 .Byا� JV95ه� +96 وV GK U/رn�57 ا�;.  
  . و+� روا�G1B& S!3W �+ 0 وإن �M2� Gل 

  G""� ل وإن�B""�DPا J""V� +""gذًا *)+2""� &""% آ""Iم ا�?�c""# أن �J""!!y ا��""3�A?/ 0"")د' �
�")ون أ�"	 J"A� P ا�B"�DPل إM2�‘           Pل ا�?U&�A و�9 آ�ن *9د &"% أW"�3ب ا�72"�              

�ا                 "�Vخ ر�B"2& G"�3أن ه"�ا ا� G"5y1/ �"?� G"K .B"D I"+ الM"��Mال وإن أو�� /I إQ�/
�ب ا�By. وإن �M2� Gل Vأ/� ه)�)ة &% و e�9� �+ �& �  .إ�� ا�G�3 ا�R�2  وه

     (A& ا��1?�ء أن %!/ (&n6) ا�Rل    و*�1 ه�ا اM"2� G"� ل وإن�B"�DPا JV�د اI�Qج �
.  

  
 	��� : �1W1!0 +� +)ج أW0 أ�)ج :���1!0 وا�W0 أ�ن ا��3�  إذًا �JA أن ��

             	"� 0"&(� P9 و"lاM1� G�� P9ة وlزا �q2[0 ا��o نn �q2[�1 ا��)ازًا &% ا�Wأ �ً]أ�
� زاP 9l ���1= /	 اn���م ]* 	�n.  

  .إذًا *)+�2 أن ه�ا ا�6!9 �!9 &��7) 
� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<’ VVVV< << << << <

  . �Iً7 آ�ن أو د/)ًا 
�اء أو�� ا�)V". +"� ا�76". أو أو�"� +"� ا�"g"+ (/9ن ا�B"y. واJ"V أ&"� ا�76". +"$&)'                        R
   JVو 	إذا أو�� +! 	�واST وأ&� ا�9/) +�6ل ا���56ء ا�9/) +)ج أ�1W +!(9ق *1!	 أ

 .Byا�.  
  :�?�96&!% وه�2 ��72	 إ�� ��*9ة أ;�ر إ�!�5 *9د آ7!) &% ا���56ء ا�?��W)�% وا

     ���J�ا�����1 ���� ا� x��4� 0ل��\�أن ا�0��H9Xء أ �G��� 0ً��:0آ�ون ا��\��0ل و������1ن  ��J� ا�
!7X@� CX�@J5ا�.  

             G52"&و (l�7ا�9/) &3)م /. ا*�7)' *9د &% ا��1?�ء &% ا�� %& 	�VوM� وجMع ا��?A+
ا�""�ه�7 و��""% ا�?P #""�c �)�""9 /!""�ن ��""G ا�A?""�ع &""U ا�""9/) وإ�?""� �)�""9 /!""�ن أ��""�م 

I+ .Byع +� ا�9/) ا��?Aا� G�� UT��� &% ه�ا ا�?c� .  



 149

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<’ VVVV    
  . و�� &% /5!?0 أو &!�0 

  .���2 أ�	 �JA ا�B�DQل ��� �� U&�V /5!?0 أو ��� �� U&�V ا&)أة &!�0
  !���+��?"�ء &"%   .  ا��9!. أن ا�2(�ص *�&G"� 0 ��")ق /"!% ا�3"� وا�?!"Z      :"��0ا : ا�

  .ا�?�ء *�م 

��������n IًBD JVن ا��72     أن V?�ع    Wوא	!'ل�א	� P 0�!?5"9ه� وا�?!�"0     ‘ا�V G"K ل�6�

��5 &!�0 وا�(S!3 &�هJ ا�01/�23        n 95A� P .           	"��G"K   ‘أن ه�ا ��JV ا�n .B"yن �

 9!6�1� P J��yج &])ج ا�(�  .95Vه� 
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  .  وإIRم آ�+) 
 T�0\ا� N^��  د. إIRم آ�+):ا�

�9�ا /"$ن            وا���ر' ا/% ا�G!6 إ�    ذ�D1א:"����� �"Rل وا�B"�DPا JV�� أن إIRم ا���+) �

�ب ‘ا��72  V�  .�?� أGW�* %/ ^!� G1R أ&)' /$ن �B�y. واn&) د�!. ا�

O'P$Jא�D1وذ JA� P G1Rل ا���+) إذا أ�B�Dإ�� أن ا .  

�د ا��""� و+""9ت *1!""	   ‘ /""$ن *""9دًا آ7!"")ًا &""% أW""�3ب ا�72""�   :وا���5���ا ""+�و&""% ا�

�ا و�G �62. أ�	 أ&?1Rا أ�1B�y� ن$/ G62.  .)ه� Gأ&)ه �  .و�
5�ر +� ا�63!06 د�!. ��ي ?Aود�!. ا�.  

  أي ا�����9 أر^l ؟
�ع   ""�+""� ا�63!6""0 ا�?""B$�0 ا�]""Iف +!5""� �""�ي واP��!""�ط أن �n .B""�yن اnد�""5!+ 0""� 

7�ت qل وا�P9�RPة +� ا�  .���رض و�
� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<’ VVVV< << << << <

  .و&�ت 
 !1�'  +!JA *�1 أو�!�ء ا�?!Z :ا���ت ��^N ا�4By� أن.  

���0ء �?""� &""�ت ا�3""�ج ا�""�ي و�""(�	 ا���2""0 �""�ل     ‘وا�""�9!. أن ا�72""�  � K�@��aا
�ة    ‘ +"$&) /1B"y	 �?"� &"�ت وأ�"[ً� +"� �"e�9 أم *d!"0 أن ا�72"�              و��رB"21� ل�"�

 �521BDا 	1% ا/�2BD ��Iا� ...e�93ا�.  
�ب V�  .وه�ا أ&) وه� �9ل *�1 ا�

 �ً+I� 0�$B?أن +� ا� G1*أ Pو.  
  .��9!. &% اVQ?�ع وا�02B +(�ر ا
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� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<’ VVVV< << << << <

 v!�و .  

       ����� 	��6� v!3ا� .By�7ت ا�V�& %&}         G@ـRF8 �UOـ� G@ـRF6 Bـ��ون    }>�X� "�0ل ا�

�2 ���	 +gذا �5d)ن أي ا1B�D% واnو�� ��� �5d)ن   �& :  v!"3ا� #��أي ��� ��
  . +��1B�D - ���2 ا�3![0 - ��ل �g+ 0T�3�B?1ذا ذهZ7 *�2  ‘وا��72  

  .وأ�[ً� ه� &3. إV?�ع .  ا��9!. &)آJ &% ا0�p وا�e�93 +(�ر
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’ VVVV< << << << <

  . و���س 
�7V""�ت ا�B""�DPل وا�""�9!. *1!""	       .وه��� ا���^��N ا���0دس   & %""& J""V� ا�2�""�س &

 v!3ل وأ�[ً� ا�6!�س *�1 ا��B�DPب ا�V1# ا��1?�ء +� و�[� G1+ ع�?VPا.  
� Ù^ÏÊ<Œ^ËßÖ]<Øñ^ŠÚ<àÚ<íÖ`ŠÚ<†Òƒ<ÜmÙ^ÏÊ<Œ^ËßÖ]<Øñ^ŠÚ<àÚ<íÖ`ŠÚ<†Òƒ<ÜmÙ^ÏÊ<Œ^ËßÖ]<Øñ^ŠÚ<àÚ<íÖ`ŠÚ<†Òƒ<ÜmÙ^ÏÊ<Œ^ËßÖ]<Øñ^ŠÚ<àÚ<íÖ`ŠÚ<†Òƒ<Üm<<<<’ VVVV< << << << <

  .�ر0�َ *% دم   P وPدة *
                �ً"61d& 9 دم"�� +Y �"5"�ه)ة &�7;")ة وP     -���2 أن ا�?)أة إذا و�9ت و�G �]")ج &"U ا�

 IًWل أ�B�D1!�5 ا* JA� .أة �2 دم ؟��� ا�@P وه! �5<�ر أن  
�ر و�9 و�U :"0ل ا�`�0ء وا�0H9Xء )�� 	�  . أ

 C:0\1!�5:ا��� ا�* .BD P دم I/ �9!. *�1 أن ا�?)أة إذا و�9ت��& .   
   ��J�0رع ا�Mأن ا� !��� إ�?� أ&) ا�2��Bء /��B"�DPل �]")وج ا�"9م /"�9!. أن ا�72"�       :ا�

‘   ZB""�����R""ً� +6""�ل ���l""�0 +""� ا�3""� أ v!""3ا� �?""R . أن e�9""31?2""� &""% ه""�ا ا��+

    P %"�� ع�"���)وج ا�9م A& P)د ا��Pدة وه�' ا�?B$�0 �1!01 ا� ��JV ا�B�DPل ه&
  ./9 &% &�)+0 ��?�5 ا��)*� 

  .�?� ا���5 &% ��9اد &��7Vت ا�By. ا��6. إ�� &� ��)�J *�1 ه�ا ا�93ث اnآ7)
� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV< << << << <

وe"71� P +!"	     ة ا�o(6ن،و��7) ا�?"V�3� 9AB"0،     و&% �M&	 ا�By. �)م *1!	 �)اءَ     
�ءTو (!y/.  

 .Byا� 	&M� %&؟:و !   �� ه� ا�Gي �@��c ا�4
  .ا�vl�3 وا�J2A وا�2��Bء 

  .�9 ا�vl�3 وا�2��Bء ��?5?� وا
 .6�B& 	?�� J2Aوا�.  
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              %!���KG�H  /�9 أن *)+�2 &% ا��ي �M1&	 ا�By. +972أ /$���م آ. &% وا�9 &"% ا�?"�?
  :ا�7�0رة 

@@Jüëc@@Jüëc@@Jüëc@@Jüëc@Z@Z@Z@Z@@kä¦a@@kä¦a@@kä¦a@@kä¦aZZZZ ����0$RMא�I1�W�D156"�ء إ�"� أن        - ذ�ا� %"& Gه("!Dر/�"0 وP0 ا"?lPا G52"& 

               3� P ل�"� 	"��9�ا /e�93 *�1 أ�Rن واo(6أن �6)أ ا� 	ز ��A� P J2Aا�72"�     ا� J"A‘ 
 0/�2Aن ;�ء �!^ ا�o(6ا� %*.  

�x +� أن ا��72   �  .إذا آ�ن 72Vً� أ�	 6�P)أ ا�o(6ن  ‘وه

�ف *1"� *1"�        وه�ا ا��T e�93�	 اQ&�م أ�?9 و&�ل اQ&�م ا       "��& 	� �9ار��2d إ�� أ
.  

 C:0\ا� !���  . أ�	 SW *% أ&!) ا�?c&2!% *?) أ�	 آ)' �J2A1 أن �6)أ ا�o(6ن :ا�
�ع إ�"�               و+� ا��7ب   "+)& e�9� ه�ا ا��7ب أي �+ S(� P %�� ة و&�2ز*�ت(!qأد�0 آ

  . ‘ا��72  

�������0��1"0 &"% أه". ا��G52"& G"1 ا/"% *7"�س +S"W 9"6 *2"	 +"�                       : وذه"J إ�!"	    Wא	!'ل�א	
�از �)اءة ا�o(61� J2Aن V ى(� 	�  .S!3W ا�7]�ري أ

6�ة ا/% �/ '()�  .Mم وذهJ إ�� ه�ا ا�6�ل �R!9 /% ا�?J!B وداود ا�
�ه)ي و
T��  .��آ) ا� *�1 آ. أ�!��	  ‘ *�0�l أ�Z��� �5 آ�ن ا��72  وا�5���ا ��

  .وا�o(6ن ذآ) 
 �:s� ا����ي واP��!"�ط         وا�5"� 0�$B"?ف +"� ه"�' ا�I"[وا� U"2?9 د�!. *1"� ا�V�� P 

�از Aا� SVن ا�)اg+ 0د�nا e!� %& �5 &��!% و!+.  
   ����� ���Eاب ���� أ�Z�0��� _؟- ""��Y أن ���""�د J""A� 	""�g+   ر�""Ko U""& #""6� أن G""1ا�� J

  .ا�(0/�3 و�6# أآq) &U أ��ال ا�]1��ء اnر/�0 
  .وأن P �?) *1!	 ا�Kpر *% أ/� أو *?) أو *q?�ن أو *�1 ه��ا 

�3% +"� ا�2
") +"�                 :ا��Zاب   ��95�Vا ا��1�� أن ��*9ة اQ&�م أ�?9 أن ا�(0/�3 إذا ا
�ا +SW 96 *% ا/% *�7س ��ل �]�1# *   .اnد�0  �1��?� SW *"% *1"� و*?")    وه�2 ا

�V""9 &""� �""9ل *1""� ا��U""& G�(""3 آq"")ة        � P 	""�g+ �""5!+ �""�(
�22
"") +""� اnد�""0 وإذا +
       0/�2A��/ ي�وإن آ�ن آ?� �Z1 أن اP��!�ط +"� ه"�'          .ا�(�ف ا�?1B?!% +� ا��95 ا�72

         J!B"?9 /"% ا�!�"R P0�7 إB"56"�ء ا��ر/�"0 وا�P0 ا?lPه!) وا�?Aن ا�n %!��& 0�$B?ا�
  .�G�(3 آG51 �)ون ا�

JbîãbqJbîãbqJbîãbqJbîãbqZZZZ@@@@@@œöb§a@@œöb§a@@œöb§a@@œöb§aZZZZ   �ً]أ� �O'P$Jא�D1ا         ذ��9�Rن واo(6أن �6)أ ا� vl�31� ز�A� P 	� إ�� أ

               #!�"T e�9� 	��اب *1!	 أAوا� J2V Pو vl�3� نo(6أ�. ا� P (?* %/ا e�93/
.  

��������ازWوא	!'ل�א	Aن        -ا�o("61� vl�"3از �")اءة ا��V-           9"?�م أ�"&Pروا�"0 *"% ا � وه"
  .  اIRPم ا/% �!?!0 وأ�[ً� �()' ا/% �Mمو&�هJ &��� وا��!�ر ;!

�0 ا6 0�5ط *�� أه�ن *C "��اءة   - �7. ذآ) اnد�0 أ�5?� أ��ى       - إذا �!. ��     -Hأي أ�
  ا�N1Z أو *C "�اءة ا��xk0؟

 إذًا ا�]Iف +� ا�vl�"3 أ�"�ى nن آq!")ًا &"% أه". ا��G"1 �")ى            .ا��xk0  : ا��Zاب  
��Iف +� �)اءة ا��T J2A!# وأن اP6)أ أن ا� P 	�  .Wn. أ

�� -و�""���ا �""qل ا���V""9 د�!"". S!3""W S�(""W �""9ل *U""2& �""1 :  أW""�3ب ا�6""� P 	""�أ
  .ا�vl�3 &% �)اءة ا�o(6ن 
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   C:0\ا� !�����ل ���ZT�� �?� 0�l +� ا��3 ا+�1"� &"� ���". ا�3"�ج      ‘ أن ا��72      :وا�

�اف و&�1""�م أن ا�3""�ج آq!"") ا��7""�دة و  ""dا� Pإ %�B""� G""1+ �+�""d� P أن (""!D %""& أن
          �"5�2?� G"� �"ذ� U"&ن وo(6اءة ا�(� '(!D0 ��31ج وA3ا���7دات +� *�) ذي ا� G
أ*

�اف dا� %& Pإ.  
vl�3ن +?% /�ب أو�� +� ا�o(6از �)اءة ا��V J2Aا� �+ SVوإذا آ�ن ا�)ا.  

        0�$B""?ه"�' ا� �""+ J"2Aوا� vl�""3ا /"!% ا��"�(+ G""10 &""% أه". ا��"*�?A& 2"� أن
� P
 �"Mم �?1"0 ���"V 0"9ًا و�"�ل أن ه"�ا ا���)�"= �"!^ �"	 أي          وه�ا ا���)�= ;% *1!	 ا/%  

  آ�$ �XP"�ن ��� ا��xk0 وا�N1Z؟. &��2 
          0/�2Aل &% &9ة ا��Yأ v!3أن &9ة ا� G�1� نg+ :  #!�T0ذا؟ ��ل ه�ا د�!. *1!. و��� 

�ل  و�() ا�?9ة Y �5!+ (Kc� P 0&(3& Z�  .nن ا�6)اءة إذا آ�
      9"!V e"3/ 0�$B"?م +� ه�' ا�M� %/ا e3/ا+"=      و�� P ل وإن آ"�نP9�"RPا e"!� %"&

            	"�n 0"?lP9&�5 +� �= ا[�B� ظ ا������P0         ’أ/9ا *�1 ا"���"�B]9م أJ!��"R وأ��"�ظ �

      ^!"� 	"�g+ �13?إذا �)أ +� ا� G1ا�� J��Y 	2& ان ��3ر JA� 0 وه�ا?lPا U& �y72�P
�ا أ����""ً� U""& 0""/�5& (""!D أ�""�ال اln?""0 وإن  &9[�B""� أن G""1ق أه"". ا��I""� آ""�ن &""% أ

 0��V(& �5���Bن �)ى أQا.  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

 0V�3� 9AB?و��7) ا�.  
 ���J  $�m�  :أ*0د:0 ا�

�ز �J2A1 أن ��7) أوالًA� 	�  . أ

�ز /�)ط ا�0V�3 :ثانياً A� 	�  . أ
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�9�ا :  ا��9!. 1/א��/�D1א:"�����Rو: ا 	��37R 	��6/ ����� :56�# 728�9 :� ��(
 :�.  
��از *7V �1* Z)� 0�p�+ J2A1� 07B2��/ 9AB?ر ا�.  

ا;�)اط ا�0V�3 وا��ا�G5� ^!� U د�!. و���� ا�6"�ل      : ��05ج ا��Y@�01 ا=ن �@� د��!    

�������از ا�?")ور و�"� �V�� ("!y"0 وا�"�9!. *?"�م اn 0"�pن         و�D1/0��'1א:"����W�����0א	"V 
�د ا�0V�3 و*9&�5 Vق /!% و(�� G� 0�pا.  
�5!+ #���  . ا�?��% ا�?�هJ اIdWP�� �01/�231 وه�' ا�?B$�0 &% ا�?l�B. ا��� 

�0ذا �9Pل ؟: +gذا �!. �� * Y@�01�ا� NهG� 0ه��  
 �ً61d& از ا�?)ور�V.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’ VVVV< << << << <

�ء Tو (!y/ 	!+ e71� Pو.  
 #�c?أ�[ً�  ’أ+�د ا� ���J :  

�ز �J2A1  أن �e71 +� ا�?9AB :ا�ول A�P 	�  . أ
 C:0\ا�: $T��ز إذا �A� 	�  . أ

 Iً!��32ج د�+: ����p� :  

     2A1� ز�A� P 	�� �ـ
	�� �ـ���        :���	 ����� .J أن �e71 +� ا�?9AB      ا��9!. *�1 أ ً
�� ���ـ

.  
 0�pا S�()/ 9AB?أن ��67 +� ا� 	ز ��A� P e71ا���/) &?% �)�9 ا� (!y+.  

  :�C* 01�9 ا����! �@� أ:� ��Zز ا�@�T إذا آ0ن ���oء 
!����دًا ��� أ?��0ب   . ر ا���/�!%  أ�d* %* (Kء /% ��Bر وه� &% آ�7      ا�� v0ل رأ�"
 C�� وه� ^N1 إذا mo�Pوا و�oء ا�<2ة ‘ ا�1Z����5ن و��J\�ن *C ا��.  

وه�ا اKn) ا�2Rد' إ�� *�dء V!9 و&?% 33W	 ا/% &�S1 +� ا�?7"9ع وإن آ"�ن �"!^                 
 S!3W '�2دRأه. ا�(0�2 ��% *�1 آ. ��ل ��ل إ %&.  

 ��ا إذا ��T"""$وا /6"""�ا +"""� ا�?"""9AB وإذا �"""G +5"""�ا اKn""") �"""9ل *1"""� أن ا�"""(0/�3 آ"""�
 9AB?ا +� ا��q�?� G� واcT���.  

     $��m���Y        ’و�GHا ا:�H5 ا�P�5�0ن �Y��01Z�0         ��� ���0ن ا� 0�Jم ا��:t0ف ا>�Pا ��@� 
Cوه:  

�ء . �G�(3 �)اءة ا�o(6نT��از' &U ا�V9 وAB?ا� �+ e71ا� G�(3و�.  
��ت �GK     ."7 �?� ا���5 ا�?�c"# &"% /!"�ن ا�?�7V"�ت و&"� ���1"= /5"�           �2B"?6". إ�"� ا��� ا

  .ا�(�0 
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� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

G1� I/ ء�?Dن أو إ�2V %& أو أ+�ق ، �ً�!& .BD %&و   : .Byا� 	� %R.  
 ��5�s� C* !� ا�4�:  

2�ن أو إD?�ء V %& و&% أ+�ق �ً�!& .BD %&.  

-      !! ��0ً��5 ���� ���� ا���4��a أ/""� ه)�"")ة   : و���� e�9""3�    0ً��5�� !��a ����
 so�5�@* �@�54! و��  �@*.  

�ب  ""V��""S�(""W x وه""� �""9ل *1""� ا� .B""�y!1+ �ً""�!& .B""D %""& 	""�����0ذا ����9ل +6@*
  ا��Y@�01 أ:� �1�وب ؟

�) وه� أن أR?�ء /Z1BD �?� ^!?* Z2 أ/� /�")       : "��0ا  o .!�9� �21' *�1 ا�92ب?�
�ا  ‘Z�$R أ�3Wب ا��72  _ ا�(�9=  ��� .BD %& �1* ه. �)ون Zو��� : P.  

+gذا Z"�?V /"!% ا�Z"+(* %!)"2 أن ��"G ا�B"�DPل               . +�5ا ;7	 إV?�ع &% ا�(0/�3    
02R 	�  .&% �By!. ا�?!Z أ

���qل ا��  .أن ا�B�DPل &% �By!. ا�?!02B/ ^!� Z  : ا�6
  !����ى &% أ/"�             :"��0ا  : ا��+ ��ف +5��& 	��ب اP&�م أ�?9 أW أ/� ه)�)ة e�9�
�ب وP ا�92ب -ه)�)ة V��ل �3W/� و�e�9 أR?�ء د�!. *�1 *9م ا�� .  

 YE2E Y�0�  .و*C ا��Y9�9 ا6"�ال *C ا�
  االستحباب  .�
  .الوجوب أخذاً بحديث أبي هريرة  .�
  .أنه ال يستحب وال يجب  .�

    dاب   �� أ"$ �@� "�ل را��أن ا����  :  +1� آ�ن �!. /�5ا ا�6�ل ا�)ا/U ���ن ه� ا�"(
�0ح � �H* ك�P 0ح وإن�� �H* !  .*C هGا وا�d إن ا�5

�"	 S"W *"% ا/"% *?")      n _  "� 	"� +?B"�y� %"& �"2. و&P %""& �"2     �ل آ2"� �B"y. ا�?!"Z   أ
.B�y�.  

       0�"R 	"!+ 7"�ح وأن& (&n!9 أن ا�أ�"# *1"�       . +�5' ا���7رة � G"� �"*IYا JB"� %"��
 JVوا P02 وR P �7ح& Z!?ا� .!By� %& ل�B�DP9 أن ا!�� U/ل را��.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

.Byا� 	� %R ء�?Dن أو أ�2V %& أو أ+�ق.  
�Iف و   -/�VQ?�ع   I/       �72ا /$ن ا���9�R‘ا           	ا�"�ي &"�ت +!" 	T(& �ً]�(& آ�ن �?�

   .B�D+1?� أ+�ق ا 	1!* �?D. أ          	1!"* �"?Dذ�"� &")ارًا +5"�ا د�!". *1"� أن &"% أ ."�+
         %�� .B�y� ب أن�Vو I/ 	� و��)ع %B�              C��aأ ��� ��@� N�^ء ا��اCM0 ه�� ا����

  ؟.�@��
�ء T�2�ن /�VP?�ع . ا�B& �  .أ&� ا�B�DPل +5

� ÌÖö¹]<ð‚e<ÜmÌÖö¹]<ð‚e<ÜmÌÖö¹]<ð‚e<ÜmÌÖö¹]<ð‚e<Üm<<<<’<<<<<Ù^ÏÊ<ØŠÇÖ]<íË’e<Ù^ÏÊ<ØŠÇÖ]<íË’e<Ù^ÏÊ<ØŠÇÖ]<íË’e<Ù^ÏÊ<ØŠÇÖ]<íË’eVVVV< << << << <

  : وا�By. ا���&.
أ+�د�"�  : ;)ع ا�?V G"5& e"37?/ #"�c"9ًا وه"� W"�0 ا�B"�DPل +6"�ل وا�B"y. ا���&".             

  .ا�?�c# أن ا�GB62� .By إ�� �B?!% آ�&. و&MAئ 
��ت : فالكامل  •�2B?�7ت وا�Vا�  .&� ���?. *�1 ا�
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  . &� ���?. *�1 ا��ا�7Vت +s6 :وازيء  •

�	 أn .&����/ ا��72   و/9ء .?* 	�nف و(;‘ .  

  . +� q��7& U!?V	 و&1l�B	 �q�9� �1* �272!% :والغسل الكامل 

  .حديث عائشة وهو متفق عليه  .�
  .وحديث ميمونة وهو أيضاً متفق عليه  . �

 �?5!q�93+ù   �72ل ا��B�D0 ا�W 0?l{� I6�  .ا���&01  ‘

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

  :أن �2�ي 
��/ً� *�1 &% أراد أن �B�y. أن �2Vو JA� ي.  

  ��J �0ذا ��1ي ؟
�ي ر+""U ا��2A/""0 :ا����Zاب ""2�  .  .B""�y!R 	""�أو �2""�ي �2""�ي ر+""U ا�3""9ث أو �2""�ي أ
 �1)!�.  

�ى /��B"�DPل ا��2
"# �"�(� G�U"      .إذًا �2�ي أ��5 *�7دة &�)و*0     "�أ�ً� آ��Z ا�g+ 0!2ن 
 0/�2A0/�2 . ا�Aا� U��(� G� ل ا��7)د�B�DP�/ ى��  .وإن 

50ل أن a6ا Y�? وط�h ��  .��1ي *
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

 �?B� GK .  
    0��H�J  !��C��* Y ا���4�ء       ا���5""T��ء وا�]""Iف +""� ا�""T���""G ا��""B?!0 +""� ا�

�ء R"02 وأن               "T�آ��]Iف +� ا�B"y. و�"9 �6"9م &�2"� أن ا�"(�اب أن ا��"B?!0 +"� ا�
  .ا�6�ل /$�	 D!) &�)وع أIًW و!V	 9Vًا وه� &�هJ ا�?���!0

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

 	K�  . و��9� .By	 KIKً� و&� �
��� �0 ه�0 أ*0J  0ًfد:0 أ�:  

  .غسل اليدين وأن يكون ثالثاً  .�
  :فنحتاج دليالًَ لكل منهما  . �
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  :أ&� أن &% أراد أن �B� .B�y% �	 أن �By. ��9	 �7. أن �97أ +���9!. *1!	
  . اVQ?�ع : أوالً 

�0 أن ا��72  : ثانياً �?!& e�9� �+0 و�l�* e�9� �+ Z7K ‘  ���� !a.  
  !��a ���J  C��* 0��1�X9� 0ً��E2E ����""0 دون  :  ا�""�9!. *1""� ذ�""�  :ا�����?!& e�9""� s""6+

 0�l�* e�9�.  
      Z��� 0��?!& e�9� �+ 	�n :        �ً"KIK &")�!% أو 	�9"� .BD GK .     0"��?!& %"& �"; 	"!�+

 0�l�* �&أ ~ e!1qآ) ا���� G� �5�g+.  
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

 	K�  .و&� �
              �"1� �"& .By� أن �ًKIK 	�9� .By� ن /�9 أن�B��ل       ���2 أ�	 �92ب ��"6� 	?B"V %"& ث

  0�l�* ~ 0�l�* ل�وGK ~  .B"D أ+)غ /!?!2	 *�1 ;?��	 وV(+ .BD	 ��ل ا���56ء �
1�ث &"% /"��� ا�7"9ن            � �& .By)ج و��ا� .By� ./ ج(���/ (&n�2 �6!!9 ا�� P 	V(+ .

�د ��c?1""# أن ه""�ا        )""6& J""!�(أن ا�� �""�& �""�I� أن J""A0 ه""�ا و��""l�* e�9""3�
�ا+= �}��& �  .د�e ا�(3!03 ا��9رج &6(�د وه

            v"�/ �"1* ء�!";nا���&. أ�9 ه"�' ا .Byا� .B�y� 96م إذا أراد أن� P أن JA� 	�وأ
 #�c?آ?� ذآ)' ا� .B1B�� �?�  .وإ

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

 $T�  . و��
�l	 �I)1ة Tو $T�1�ث &% /9�	 أن ��� �& .By� ن /�9 أن�B��� %B� ��@����:  

�ء األول •T�  . أ�	 Z/�K +� ا�q�93!% ا�

  .*�1 &�)و*!�	.أن ا/% V)�) وا/% /�dل ���ا اVP?�ع  الثاين •

؟ وه�ا d�!R)ق �	 ا�?�c# +!?"� /�"9 و�"�آ)    *C ه! �NZ أو NZ� 6       : إ:�0 ا�2Uف   
�ء &"�)وع و&2"9وب                     "T�ا�]Iف +"� ه"�' ا�?"B$�0 ��"% ا�?6"(�د اpن �6)�") أن ا�

 %!q�93د +� ا��V�& ��VP�/- 0?�ع وه�  . �0�l�* e�9 و&!?
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  . و��q3 *�1 رأR	 KIKً� �)و�	 
     �""+ x""� ��""�Bن /�""9 أن ���T""$ آ?""� ه""� S�(""W *7""�رة ا�?�c""# وآ?""� ه""�� %B""�

          0�l�* نn 9BAا�)أس �7. ا� .By/ أن �97أ %!q�93ل أن ا��72      ~ ا����q ا�?"�ء    ‘�6

 �ًKIK 	Rرأ .BD 9 أروى� 	�  .*�1 رأR	 ��� إذا �% أ
 �c?م ا�Iت أن /!% آMإذا رآ ��I�Rو    #"�c?م ا�I"�+ ق("+ e�93ا� x��"9ل  : # و

*�1 أن ا��)و�0 ���ن /��Iqث وا�e�93 �9ل *�1 أن ا��)و�0 ���ن �7. ا�"Iqث ��"%              
                       .5"R ("&nو��". ا �ً"KIK 	"و�)و� 	"Rرأ .B"y� $"T�ه��ا ا���56ء �"���ا أ�"	 /�"9 أن ��
                IK 	1B"D Z"��� �"5�K"ً�  و�)�J و/�"v ا��56"�ء �"���ا أن ا�"!+ e�9"3	 �G�9"6 و�"$�!) آ$


)ي أن ا��?J /?�% ا�e�93 ه� اnو�� +"gذا �6")ر ه"�ا                 � 05Vأروا' ��% &% و ���
6�ل �)وي ا���) و��!# ا�?�ء *!1	 g+ذا �Z22 أ�	 �"9 �")وى +�1B"y	 KIK"ً� و��"�ن                   �
�I+ً� �?� �(�2	 v�/ ا��2س �!e �97أ /B"y. ا�9B"A �7". أن �")وي                    02Bه�' ه� ا�

  .ا���) 
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�) أ��5 أ;�رت إ�"� أن ا�0�l�* e�9� �+             �"72 +� ا�7]�     -o ��� �+ ‘ري    	9أ /"�6"/

 	Rرأ .By� 92&� أراد أن* (B�Pا 	9أ /�6/ GK %?�nا. )    ذانpا Zو�(  
        0�l�* %* ا�7]�ري S!3W �+ _       �72أن ا� Z��� �5�آ�ن إذا أراد أن �B�y. /9أ   ‘أ

 (B�nا 	6�/ GK %?�nا 	Rرأ =�/.  
   * e�9� �+ ا��ي e!1qذًا ا��g+      s"R��0 �97أ /���= اG"K %"?�n اG"K (B"�n ا���0�l و&!?

 ...... .!ABا�� Ud6�  ....---ا
  ،،،ا���5 ا�9رس 
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  الثالثاء  الرابع: الدرس  الثالث:األسبوع 
����/����/

  هـ����������������
)) ��������((  

  

 #�c?ل ا��� %* e�93�2 ا�!B� ^&n�/’  G1� I/ ء�?Dن أو إ�2V %& أو أ+�ق.  

�"	 �"B%            آ?� ه  وا��9<�د �KGH ا�7�0رة  g+ ء�"?Dن أو إ�"2V %"& ه) أن &"% أ+"�ق�"� �
�"	 وا���3"0 ه"�'              g+ ن�"2Aء أو ا��"?DPل ا�"� G1��إن ا Pإ .B�y� أن .B�y� أن 	� s6+

�JV ا�B�DPل � Gl�2وج ا�?�2 آ?� �96م &��2 &% ا�(�  .�JA *1!	 أن �n .B�yن 
 /1"�ة و��1!"".  و�6"9م &�2"� أن �")وج ا�?2"� &"% ا�Gl�"2 أ�"[ً� P �"��)ط أن ��"�ن د+6"�ً          

 Gl�2�2ء ا�q�RP 01/�23ا�.  
GK ذآ) ا�?�c# ا��Iم *% ا�By. ا���&. و�J"!�(� %"* �2K93 ا�B"y. ا���&". إ�"� أن                   

�� ا�?e"��7 وه"� أ�"	 �B"y.          : و�21W إ�� ���	 و��q3 *1"� رأ"R	 KIK"ً� �)و�"	             �"�وأ
�� ��"� �"l�* e�9"�0 وأ�"	 ��!"9 أن ا��)و�"	 �"7B= ا��e"!1q و�"                      �"��ه) وأ�	 �")وي وأ

   e�9""3ه) ا��""
/ �""�nأن ا G""�� ا��)و�"0 وذآ"")ت 	3""(. /""� e""!1q56""�ء أن ا���م ا�I"آ
  .أو�� 

          N�^ا��� ر R*0��آ�2م ا� ��@� v�X"و �E .         56"�ء�ا� ("q52"� أآ* ."�D 02"R '�"ل أن ه�"�
 آ��ب ��+. *
!& G�J��d� 9! ا��G1 و�y72� P أن �]1"�      -ذآ)' +� آ��/	 +�S ا��7ري      

 	2& G1* J��Y 07��&.  
� Î<ÜmÎ<ÜmÎ<ÜmÎ<Üm<Ù^<Ù^<Ù^<Ù^’ VVVV< << << << <

 �ًKIK IًBD 	�9/ Gو�� .  

  .في حديث عائشة وفي حديث ميمونة ذكر لتعميم البدن  •
  .ثم أفاض على بدنه : ففي حديث عائشة قالت  •
  .ثم أفرغ على بدنه  : وفي حديث ميمونة قالت  •

    �""1* �ً""KIK 	""Rرأ .B""y� ن /�""9 أن�B""�Q03 +""� أن ا�(""W 03!3""W ص�)""�وه""�' 
  . ��?G ا�97ن /��By. ا���(!. ا��B/= +!�)ع �	 أن

�"0 وا�"J7B أن              �?!& e�9"� %& G0 أه�l�* e�9� أن 	7�و+� ه�' ا�?07R�2 أ�J أن أ
+Z"��6 آ"�ن إذا أراد أن �B"�y. +�"$ن ه"�ا       ‘�0�l�* e�9 أ�7)ت /	 *% *�دة ا��72      

  . ا�9اGl  ‘ه� +�. ا��72  

          Z/(� �5��0 روت اPً�B�D وا�9ًا &�!2ً� +�آ)ت أ�?!& e�9� �+ �?2!/       �"721� ء��Pا ‘ 
 .B�D�+ .B�y� ا�  ...�?� راد أن.  

  .+�ZK93 *% ا�B�Dل &�!% /!ZK93� 0�l�* e�9� �+ �?2 *% ا�B�Dل &���د 
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  :KIKً� : ��ل 
     Y@�01�ا� �1� Y1� ن���ء +gذا آ�ن ا��T�@\P.   02"R e"!1q ا�T� ود�!G51 ا�6!�س *�1 ا�

    e""!1q���/ ن��ء +�""� ا�B""y. أ�""[ً� ��""""T�5Y �""?52& Iً""�رة �)+""U ه""�ا  nن آ"".+""� ا�
 (yWnآ7) وه�ا ا�93ث اnا�93ث ا.  

 C:0\ع :وا��9ل ا�(�� Pو J3�B� P ا�97ن .BD �+ e!1qأن ا�� .  
 اn��د�e ا�()�03 ا�(3!03 �!^ +!5"� ا��B"D �"+ e"!1q.            وا�5���ا �@� ذ�s� rن   

�GK Z��� 0 أ+)غ *1"�              �9�"	 و�"G   ا�97ن و�96م &��2 أن *�GK Z��� 0�l أ+�ض وأن &!?/
 �ًq!1q� آ)ا��.  

�ن *�C ا��4! �M�� 6ع               ����d�� 0ً�M ا6 0د��T    .وا�<�اب ا��9ل ا�\C:0 أن T��@\P ا�P
 Y���>ا�.  

e!1qن +!�5 ا����� UTا�  :+�)ر +� ا�By. ا��ي ذآ(' ا�IK 01/�23ث &
  . األول في اليدين •
  . والثاني في الرأس •
  .واب فيه عدم التثليث  والثالث في البدن وهذا صحيح إال في البدن فإن الص •
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  . و���9	 
 	�5�ر �)ون��9/ ��9� �2?A02 وا�R ل�B�DPأن ا���9 +� ا .  

  . إ�� أن ا���9 +� ا�B�DPل واJV وذهJ اP&�م &���
����HرZا� d��� �9!. أن ا�72""�   وا���<�اب""/ Jا�?""�ه � آ""�ن ��"")غ *B""V �""1?	   ‘ وه""

��)غ واP+")اغ +"� ا�P 0"y1 ��6"[�      ‘�7    واP+)اغ إ0��R ا�?�ء /I د�� وإذا آ�ن ا�2       

 %B� �?�  .ا��W ��9ر ه�ا د�!Iً *�1 أ�	 JA� P ا���9 وإ
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  . و��!�&% 
 ��@���� Y1� !  :ا�C* ��0�5 ا�4

آ""�ن ��7A""	 ا��!""�&% +""� �1�2""	 و�)""1V	   l�* e�9""� ‘""�0 ا�?""�5�ر أن ا�72""�   :األول 

5�ر' Yر .و�5dوه�ا &% ا�.  
 ‘96م &��2 &% أ�	 +� روا�S!3W �+ 0 ا�7]�ري �0�l�* e�93 أن ا��72            &� �  :الثاين  

 %?�Pا 	9أ /�6/ 	Rرأ .By� أراد أن �?�.  
 (B�P7. ا��= ا� %?�Pا��= ا .By/ ن��� .By1� 07B2��/ %&�!وا��.  
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<<±^Ãi<±^Ãi<±^Ãi<±^ÃiVVVV< << << << <

(�o �ً���& 	!&9� .Byو� .  
          A02 *2"9 ا�1/�23"0 وا�"R (�o ا�96&!% +� &��ن .BD     7")ت��"0 أ��ر /"�9!. أن &!?"5?

  .أ�) BD. ا�96&!% إ�� أن ا���5 &% ا�B�DPل  ‘أن ا��72  

 0��?!& e�9� �+ Z/�K %!&96ا� (!�$�+.  
    0�l�* e�9� �&ا�96&!% +� ا�7]�ري       ~ أ (!�$� 	!+ ^!1+ :       �"+ �?51B"D (!�و+!	 �"$

        n 0�"l�* e�9"� �"+ Z7q� P %!&96ا� .BD (!�ن ه"�'  G1B& S!3W وا�(�اب أن �$
  .ا�)وا��T 0��5 اP&�م أ�?9 و�T��5 أآq) &% ��+� &% ا�3��ظ 

 ��"% /?"� أن ا��"$�!) e�9"� �"+ Z"/�K              -+�5 روا�0 ;"�ذة     . وا��[�!# ه� ا�(�اب    

 0��?!&�"H�'1�����":ل�א�!= . � �

X�P!N	א�Y<��D10 وذ�l�* e�9� �+ (آ�� G� 	�n %B� P 	�  . إ�� أ

���&�������PZ<��D1إذا آ�ن   وذ %B�       0"!���?ا� Jه�"& �
!# وه� (!D ا�?��ن .   %!"/ �ً"�?�

�) ا�72"�    : ا�2"(�ص �"���ا   c"� G""�‘      0 ا�?�""�ن"+�
2� 0�"l�* e�9""� �"+ 	"!&9� .B""D

�V�!�� P 0	 إ�� ذ�� �7d!�0 ا�?��ن �?!& e�9� �+ (�  . V?�ً� /!% اnد�0 -وأ

�و1/א�א	!'ل� J��3'א	1'�א�I\א��K� �
 �ً61d& �y1� P61ً� وd& 02B/ ^!1+.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  :  وا�?MAُئ
��ت وا��ا7V"�ت ا��6". إ�"�                  �2B"?ا���&. ا�?"��?. *1"� ا� .Byم *�1 ا�I�5 ا����?� أ
ا��Iم *"% ا�?M"Aئ وه"� ا�"�ي �"��?. *1"� ا��ا7V"�ت و��G"5 &"% ه"�ا أن أي ;"�ء                  

 02R �  .ذآ)' +� ا���&. و�G ��آ)' +� ا�?MAئ +5
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’ VVVV< << << << <

 �?Bي ، و��  . أن �2
  I0 إ�� إ*�دة             �96م &��2 ا��V�� I+ .&ا��� .By0 +� ا�!?Bم *% ا��Iم *% ا�2!0 وا��
  .ا��Iم *1!5?� 



 161

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

9�	 /��By. &)ة/ Gو�� .  
��?!G ا�97ن /��By. &% ا��ا7V"�ت +"� B"D. ا�e�9"� �"+ Z"7K �"?� 0"/�2A *?")ان أن           

&")'  رأى رG� IًV �"(. +6"�ل &��"� P �"(�1 +6"�ل إ�"� J"2V وP &"�ء G"K أ          ‘ا��72   

��"�B       ‘أن ��!?G و�(GK �1 �?� �[) ا�?"�ء �"�ل ا�72"�                ‘ا��72     �"1* 	"D(+$+ '�"�

  ./$ي ;�ء أآq) &% ذ��  ‘و�G �$&)' ا��72  

 +""� �""e�9 أم R""1?0 إ�?""� ���!""� أن �q3""� ا�?""�ء I""Kث �q!""�ت *1""�    ‘و�""�ل ا�72""�  

 *""9ا رأ� G""K �""R�D(""� ا�?""�ء +�5d"")�% +6""�ل ا��1?""�ء إ�?""� ���!""� د�!"". *1""� أن &""�    
�اJV وا�?�آ�ر ه� ��?!G ا�97ن /��?�ء / ^!� e�93ر +� ا��  .ا�?�آ

 	��  . ��5 إ�?� ���!�  ‘أ��و' &% �

  .و*1!	 ���ن ��?!G ا�97ن /��?�ء واJV وه� &% أهG ا��ا�7Vت 
  

��,���K-
"���)V" א������Z�%8���,���K-
"���)V" א������Z�%8���,���K-
"���)V" א������Z�%8���,���K-
"���)V" א������Z�%8��W�W�W�W� �� �� �� �
���WWWWא "V(��א.و��א "V(��א.و��א "V(��א.و��א "V(��א.و �� �� �� �

�Yf وا0M15�6ق f�  :ا,5@$ ا�0H9Xء *�J  : 0H� ا�
�2/"0        :��6�ل اnول    +Aل ا��B"�D�7ت اV��2ق &% وا�RPأن ا�?[?[0 وا  .   G"?* ذاg"+

 .Y�/ 	��B�D�+ =�2�Bو� v?]?�� Gو� .By��/ 	�9/.  
  !����ا   :ا����  :        %"& .Byا� ��ء +�T�إذا آ��Z ا�?[?[0 وا��2�RPق وا07V +� ا�

  ./�ب أو�� 
   C:0\ا� !����"G"K Z"��� 0 �     ‘ أن ا��72   :ا��?!& e�9"� �+    Z)"2+ =�"2�Rوا v?]"?

  .*�1 ا�?[?[0 وا��2�RPق 
 ���qل ا��  . أن ا�?[?[0 وا��2�RPق +� ا�02R .By و�!^ /�اJV :ا�6

  !��� �e�9 *?")ان /"% �"(!% ا�"�B/= أ�"	 أ&") اn*)ا/"� أن ��")غ ا�?"�ء *1"�                       :ا�
��B	 و�e�9 أم 1R?0 ا��B/= إ�?� ���!� أن ��q3 ا�?�ء IKث �q!�ت .  

  .+� ا�q�93!% ا�?[?[0 وP ا��2�RPق  ‘و�G ��آ) ا��72  

 Y1� 0قM15�6واYf�f�  .وهGا ه� ا��ا^l أن ا�
 .By�7ت ا�V7) &% وا��� I+.  
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���R
54! ؟ WWWWא "V(��א(+
R���א "V(��א(+
R���א "V(��א(+
R���א "V(��א(+P �7ه0 إذا أرادت أنh x91P أة أن��  ه! �NZ �@� ا�

  :*�� XP<�! : ا��Zاب 
��Oًو��W�����
�Mא�]W            (�"; ."3� 5"� أن&M1� P 	"�ه� �e�9"3 أم R"1?0 ا�"I+         =/�B إ;��ل أ

      �721� Z��� �5�P إ�?"�   ‘إ�� ا&)أة ا;9 ��) ;�)ي أ+$�]6	 ��2A1/"0 +6"�ل ا�72"�        ‘أ

  .���!�� أن �IK �q3ث �q!�ت 
�5' +��ى &% ا��72       +‘              .B"D �"+ ا�")أس ا�?"�9ود (�; v6��ب V03 /�9م و�(W

 0/�2Aا�.  
�
ً�R
��W�7�א��K"_�W� �

5�ر ?Aا� J6     ذه��ب V0 أن ا�72"�             إ�� و�"l�* e�9"3/ ا��9�"Rا�)أس وا v‘   ل�"�

�ب   ""V�1 وه""�ا د�!"". *"". وB""�D6""[� ;""�)ك وا��5""� +""� ا�3""� �?""� آ��""vl�""� Z ا
 v62ا�.  

 ��H^و �� T��  :ا��Zاب �@� هGا ا��
 أن ��
	 +"� ا�7]"�ري ا�6"[� ;"�)ك وا&�"��d و�"G �"�آ) ا�B"�DPل وإ�?"�                  :األول  

	V�& %/2% اR �+ ل ورد�B�DPا.  
�اب ا�?G5   -:الثاينAا� �أن ه� ا�B�DPل �!^ �0��52 ا�v!3 وإ�?� ه� ا�B�Dل         -وه�ا ه

  . ه�' ا����ى ��م *)+0  ‘أ+��ه� ا��72  ~ /�9!. أن *�0�l . ���)ام 

�م ا��!9 � P5) إd� G� �5�  .و�Z7K 9 أ
    ًَ�]""l�� Z""�+5""�ا ا�B""�DPل وا�""v62 �""!^ ا�B""�Dل   . إذًا �?""� Z�$""R ه""�ا ا�""cBال آ�

�?�  . ه� ا�B�Dل ���)ام�v!31 وإ
  .إذًا +I د�!. ��5ا ا��9!. 

 ���qل ا��  . أن �v6 ا���) +� ا�02R v!3 و�!^ /�اJV :ا�6
 ‘*% B"D. ا�v!"3 +$ر;"9ه� ا�Z�$R‘        �"72 ا��72     ~  /$ن أR?�ء    ا�5���ا �@� هGا  

              v"6�إ�� آ!�!�	 GK ��ل ��7W GK �5 *�1 رأ�R ا�?�ء واد��!	 د��ً� ;9�9ًا و�"G �"�آ) 
  .) ا���

   C:0\ا� !����ار�"	 �1B"�y%                :ا�Vؤ' و�B"� أن ا/% *?) وه� &"% +56"�ء ا�"(0/�3 آ"�ن 
�U""& (��""1� v""6 �3"")ي ا/""% *?"") �02B""1 و�""�(3	 �q?"". ه""�'    I""/ 0""/�2Aوا� v!""31�

                 	l�B"� (&$"� G"� �"ذ� U"& ل�B"�DP�5رة واd��/ =1��� �?!+ ر�&Pا _    P (��"ا� v62"/
 v!31� P0/�2 وA1�.  
  l^ا ه� ا��اGوه 	� JA� P وإن آ�ن آq!") &"% ا��56"�ء ��)�"�ن /"!% B"D. ا��2A/"0                    أ
   v!3ا� .BDف ��6"[� �1?")أة أن ��3"�ط وأن                 .وI"[")ق وا��9م ا�"* SVو��% ا�")ا

�	 P ���)ر +� ا��5) إP &)ةn v!3ا� .BD �2ءKه� أ(�; v62�.  
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

9?/ $T�  .و��
ه"� آ?!"0d!B"/ 0 وإذا       V")ام و  ��آ�ن ���T$ /��?9 وا�?A��/ 9)ا&�ت       ‘ا��72    

      �أردت أن ��"")ف ا�?""y/ 9!"") ا�A)ا&""�ت +��?""9 ه""� &"".ء آ�""� ا�)V"". ا�?��""9ل وه""
  .��6رب +� و���2 ه�ا ا��$س ا�?��9ل 

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’ VVVV< << << << <

  . و�B�y. /(�ع 
�ا�(�ع أر/�0 أ&9اد +!��ن     �          �ً"7�(6� #)"� V)ام وه� &� ��6رب ��)�% و

.  
P ;""� أ�""	 �V .""!1""9ًا و+""� ه""�ا  �B""�y. /��""(�ع و���T""$ /��?""9 وه""�  ‘+�""�ن ا�72""�  

 .By�5رة ا�Y �+ء و�T�7��0 إ�� ا��52 *% اRP)اف +� �5Yرة ا��  .إ;�رة 
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

 .�$/ �7Rن أg+  ...أMVأ.  
�ً� ا�d�"Rع أن ���T"$ /$�". &"% ا�?"9 أو أن �B"�y. /$�". &"% ا�"(�ع             �B��2 �� أن إ��

 	lMA� 	�g+.  
� و6 �91} ���  ��� ا�i@U ‘ آ�$ �cZئ وا�1�g+ :  Cن �!.   � �0 آ0ن �91} �� ا�

  ا�<0ع *C ا��fء وا�4! ؟
�0 ه� ا��Zاب ؟*  

  :من وجهني : اجلواب 
 أن أآq) ا��1?�ء ذآ)وا أن ه�ا ا��9�93 �9�93 �6)�7"� &"% ا�"(0/�3 +6"9                :الوجه األول   

آ�ن ���T"$ /��?"9 و�B"�y.     ‘أن ا�Z7K _    �72 +� ا�e�93 ا�(S!3 *% أ/� ه)�)ة          

  ./��(�ع 
  .�9�93 �6)��7 _ ا ا��9�93 &2	  وه�

�37�	 و��"��� أ&") /��B"�DPل +6"�ل وإن آ5Y�"+ �ً"72V G�"2)وا          :الوجه الثـاين    "R أن ا� 

 (5d� 	��	 �(9ق *1!	 أg+ 5) /$�. &% ا�(�عd� %&و.  
6�ل أ�	 &MAئ �  .و���� 

 �����1P:  .B""�y9 و�""?��/ $""T��""�Bن أن �7d""= ا�""02B /""$ن ��Qا U!d�B""� P J""��yا� �""+ 
5�ر' /d� ���� �?+ J�Bأ&� ا� Pًإذا آ�ن ���2ول ا�?�ء ��2و Pع إ�)��.  
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’V<V<V<V<< << << << <

%!K93ا� 	1By/ ى��  .أMVأ: أو 
    $��m��ى                 �0ه� آ�2م ا�"��ا' +g"+ s"6ن "� �"& U"�ار� %!K9"3أ�"9 ا� 	1B"y/ ى�"� أ�"	 إذا 

�ى    - ه� &�هJ ا�01/�23  ا�By. وه� ا��(� G� J��y�U ا�93ث اyWn) وه�ا         "� أ�"	 إذا 
2�ي ا�3"9ث اnآ7")                   أ!"R .B"yا� �+ J��yا� �+ ��ا' وه� %& Pإ U��(� G� %!K939 ا��

�� +!�67 ا�93ث اyWn) و�9 �96م &��2 أن        �qل ا�� أن �!0 ا�B�DPل ���"� *"% �!"0     ا�6
�ء وأن ه�ا ا��!�ر ;!  اIRPم ا/% �!?!0 T�  .وأ�	 ه� ا�(�اب  ’ا�

�""�Bن ر+""U ا��2A/""0 ار��""U ا�3""9ث اPى ا�""��I+""ً� �?""�هg""+ Jذا  '�""2� G""� وإن (y""WP
  .ا�01/�23 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

J2A� %Bم و&��ودة وطء :   و����ء nآ. وT�  V(+ .BD	 ، وا�
 �?5!+ #1����ت ��93ث *% أ&)�% ا�2B?ل +� ا���  :�7. ا�9

 N�P�5ا6ة وا���  :وه�0 ا�
� J� J� J� J���(�$c)א�
�����(�$c)א�
�����(�$c)א�
�����(�$c)א�
��          ]"�� G!"?�� .B"yن ا�n ذا ؟�"?� .B"yا� �"+ J"A� P 	"�� +"I إ;"��ل أ

�J!�(� 9V إP /!% &��9دات � P9 وBAا� �  .وا�9 وه
    N�P�5�0� 9'        :�\0ل ��,2لBV %& .�RPء اMAا� .By/ 9أ/ ��  .     G"� ��"	 �M"Aأ' و�"g+

 �1*nء اMA��/ ن�B�Q02 أن �97أ اBا� S�(W �1 وإن آ�ن*Pء اMAا� .By/ 97أ�.  
� J� J� J� J�����SOא ))�א�SOא ))�א�SOא ))�א�SOم أ�?""9 : א ))�א�""&Pا %""* Z""/�qا� ��ر وه""""5?A02 و�""!^  أنأ�""[ً� ا�""R ةPا� ا�?""

�اJV  ا9�Rل اP&�م أ�?9 /$ن ا��72          /‘            G"� 0"�?� 9"Vو .By�5 &% ا���اB�D. و�?� ا

�KKKK*1!�5 ;�)' ‘�(�57 ا�?�ء +�()   �� �� �� �
               J"��yوه"�ا +"� ا� 	"/ �"�o G"��ه�ا ا�R(& e�93. ��% �!. ��&�م أ�?9 أ�$�� /	 �"�ل 

 '92* 	��7q�’ ..  

9 ا�By. /�9 أن V�Z اP*[�ء و�96م &�2"�   أن BD. ه�' ا�G� 0�?1 /�      و^� ا5�6�6ل 
� ��� ��2# ا��ي �17	 ]* .BD (�c� P ة ه� أنPا��ء أن ا�?T�  .+� ا�

أ�) BD. ه�' ا��67"0 ا��"� �"G �"(�57 ا�?"�ء &"% 9B"V' إ�"� &"�            ‘+�� ا�e�93 ا��72      

  ./�9 ا�B�DPل ا���&. و/�9 أن V�Z اP*[�ء واآ��� /�51By &�)دة 
1� آ��Z ا�?�اPة+ .Byأن ��!9 ا� 	&M1� 07Vوا .  
  .هGا ا����! ا�ول 
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 C:0\ا� !���  :ا�
�ء ذآ"") ا� +!""	 ا*""[�ء       ""T��ء وا�g""+ .B""yن ا�""T��""�ل اP&""�م أ�?""9 +"")ق /""!% ا�
   �"?�!�+ (5d�� ل  أن�B�DPة /!2?� ذآ) +� اPا�07 &��ا�!M1+ 0م +!	 ا��)�!J وا�?�(�&

  .�5d) أMVأ' 
 د�!= وه� &"% ا�"��اه9 ا��"� �")د /5"� *1"� &"% �"�ل         وه�ا ا�72�RPط &% اQ&�م أ�?9   

  .أن اQ&�م أ�?9 ا;�e�93���/ .y أآq) &% ا��6	 
7�ا /	 &% ا�?�96&!% A*وأ G1ل *9د &% أه. ا��P9�RPق ه�ا ا�R 9و�.  

5� اP9�Rل V!9 &% اP&�م أ�?9 +.  
� ����9ل  ����37�	 و��""��� أ&)�""� أن ��5d"") وأن:و,2?��5 أن ا0���tم أ ""R ا�  .B""y� 

�اء آ�ن &��ا�!ً� أو &��)�ً� R أMV�21 ا�97ن أBD �?�!�+ ا�97ن.  
�ا�� �& J�(& .By/ 	!+ (&ن ا� أg+ ء�T�  ./]Iف ا�

�م ا��^�ب� l^و�)ر'  . وا��ا 	ه7�& �  .و�?!. إ�!	 ا�7]�ري أ&� اQ&�م أ�?5+ 9
5�ر P �)ون ا�?�اPة &% ا��ا�7Vت وه� ا�)اSV وإ�!	 �?!. ا�?A7]�ري إذًا ا�.  

 ���qل ا���ح :وا�6V(& �  . ��9د �1!. &% أه. ا��G1 أن ا�?�اPة وا07V وه
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’ VVVVIIII<ôˆ�]<ØŠÇÖ]<î×Â<ÝøÓÖ]<îãÞ_<á_<‚Ãe<<ôˆ�]<ØŠÇÖ]<î×Â<ÝøÓÖ]<îãÞ_<á_<‚Ãe<<ôˆ�]<ØŠÇÖ]<î×Â<ÝøÓÖ]<îãÞ_<á_<‚Ãe<<ôˆ�]<ØŠÇÖ]<î×Â<ÝøÓÖ]<îãÞ_<á_<‚Ãe<JJJJ< << << << <

 J2A� %Bو�.  
       1��� C0 ه�������50ل وإ:a6ا ���� Y��^0:�1ت ,0ر���� إ0��H� Y��"2� 6 Y�*0��o   ه��KG ا�

50لa60�:  
 ���^�* !��a N��1Z� � أن �""V(+ .B""y	 J""2A1� %B""� e�9""� .!�9""/ �7"". أن �2""�م: ���

�ء'           ‘*�0�l +� ا�(3!3!% أن ا��72        "Tو $T�آ�ن إذا أراد أن ��2م V(+ .BD	 و�

  .�I)1ة 
              %"& ("!q52"� آ* ."�y� �"2% ا��B"إ;��ل وه�' أ�[ً� &"% ا� I/ 03!3W 0�/�K 02R �5ا+

  .ا��2س 
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’ VVVV< << << << <

�ء T�  : وا�
!����ء �?% أراد أن ��2م ه�ا ا�e�93 ا�T�  . �0�l�* e�9 ا��B/= -أ�[ً�  *�1 ا�

  C:0��\ا� !����"") أن ا�72""�     :وا���p0 ا�""l�* e�9""� ‘    آ""�ن إذا أراد أن �$آ"". أو �2""�م

�l	 �I)1ة Tو $T��.  
  .إذًا �K %2R/�	 وأ��د��5q +� ا�(P %!3!3 إ;��ل +!�5 
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� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<’ <V<V<V<V    
  .و&��ودة وطء 

��Bن إذا أراد أن ���ود ا��طء أن �B�y. وأ�[ً� �        �� %B�    �q�9	 +"� ا�"(3!3!% وه"

  .إذا أراد أ �آ� أن �07ود ا��طء *@�so�5 ��ل  ‘أن ا��72  
  .*(:� أ:M[ �@�7د و+� روا�0 ��رج ا�(3!3!% 

إذًا آ. وا�9 &% ه�' ا�2B% ا�"Iqث �K/�"0 +"� ا�"(S!3 ��"% �"�ه) آ"Iم ا�1/�23"0 أن              
    ?Aا� �""+ 	""� J3�B""� طء�!�""$ن �B""y.  ا�J""2A إذا أراد أن �$آ"". أو �2""�م أو ��""�ود ا�""

 �"V(+-     0�"l�* e�9	 وأن ���T$ /!2?� �96م &��2 أن ا�e�93 ا��ي +!	 B"D. ا��")ج               
�BD �1* x. ا��")ج +"� �"�ل وا�"9ة وه"� إذا أراد أن �2"�م                -+� ا�(3!3!%    �?� إ

 s6+.  
6�ل أن BD. ا��)ج 02R *92 ا�2�م دون اPآ. و&��ودة ا��طء�  .و���� 

وآ?� &) &��2 أن ا�2B% ��3"�ج إ�"� د�!".        . 2�م  nن ا�e�93 إ�?� ه� +B& �+ s6$�0 ا�       
 01/�231� �ً+I�  .�5��7KQ وP د�!. *BD 0�$B& �1. ا��)ج Q*�دة ا��طء أو اnآ. 

��)V"����	��)V"����	��)V"����	��)V"����	KKKK� �� �� �� �
���R
�WWWWא "V(��א(+
R���א "V(��א(+
R���א "V(��א(+
R���א "V(��א(+ �� �� �� �
�"""	 �"""J3�B �"""	 أن ���g"""+ $"""Tن �""")ك  [�7,000א:"����000g+ إذا أراد أن �2"""�م J"""2Aأن ا� 

�ء T��ء آ)' �	 �)ك ا�T�  .ا�
-   ��ر ا�?P 073�B �6"�ل ��)آ5"� &�")و'      :أن أ��� 0ًu�h    وأر�&nأن ا -    J"A� G"� ذاg"+ 

             02"R Z"آ(� �"��ل أ"6��ل أ�"� +�Z"1 &�")و' أو "6���Bن ا�?cذن +5". Q9ون +�".   .ا"/
  .&�)و' 

G��0� Y�sات ا��Y�@�01 �����9ن          ���ء �21"�م R"02 ��"% ان �)آ"	 +C* :       9"6 ه�KG ا�"T�ا�
  .+�. &�)وهً� 

�07ودة "��0ا  وإن �Pآ� *C ا�آ! وا�    :     '("�� P02 و"R 9 �")ك"� 	�g+ +� ذ�� 	إن �)آ 
.  

2�م ��/ x�[� 0إذًا ا��)اه.  

  . +� ا�2�م أ�	 إذا أن ��2م ا�J3�B!+ J2A �	 أن ���T$ �ذًא��/�D1א:"����
             I"/ م�وه�' ا�?B$�0 &5?0 و��0V ا��2س إ�!�5 آq!)ة و���� ��آ) ا�]Iف +� ��G ا�2

�ء Tو.  
�ء &�"")و'    وه""�:ا�6""�ل اnول ""Tو I""/ م� - &��6""�ل &7""�ح - &""�هJ ا�1/�23""0 أن ا�2""

  .Ml�V ��% &�)و' 
  !��� �"l�* e�9"�0 +"� ا�"(3!3!%     - ����ا �3?. اn��د�"e ا�"�اردة *1"� ا�2"9ب        :ا�

 $T�  . +!3?. *�1 ا�92ب -أ�	 آ�ن إذا أن ��2م �
 $T��) إذا أراد أن ��2م أو �$آ. �p�5 اq�9�3?. ا�92ب -و� .  

�0ه�� وهGا ا�9Zا� NهG� ل ه��.  
���qل ا���ء +5� GKo ا�6Tو I/ �ً72V م���ء �21�م واg+ JVذا T�  . أن ا�

�ب إ�""� اP&""�م &��""� +""� روا�""0 أ&""� &�ه7""	 +5""� R""02 وا��""�ر ه""�'  B""2& ل�وه""�ا ا�6""
 J!7� %/آ�7ر *1?�ء ا�?���!0 -ا�)وا�0 &% ا�?���!0 ا %& �  . وه
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 T��أ�2"�م أ�"9�� وه"� J"2V +6"�ل       ‘$ل ا�72"�    *?") ا/"% ا�]d"�ب أ�"	 R"      وا�5���ا ��

��G إذا ��T$  ‘ا��72  .  

  .وإذا أداة ;)ط وه� ���2 أ�	 إذا �G ��63= ا�?�)وط �MA� G ا���. 
               	"/ %!1l�"6ل ;"�ذ �16"0 ا��&"% *1?"�ء    ’وإن آ"�ن ��"9   -وذآ) ا/% *7"9 ا�7") أن ه"�ا ا�6"

  .ا�?���!U& 0 ذ�� �)ى أن ه�ا ا�6�ل ;�ذًا 
;��ل وه"� &"% ا�?"l�B. ا��"� ا�]"Iف +!5"� �"�ي وا�"�ي �
5") وا�                    وا�?B$�0 +!�5 إ  

 JVا��ء �J2A1 إذا أراد أن ��2م 02R و�!^ /T�  .أ*G1 أو ا�
�l	 �I)""1ة      ‘ا�""�9!. أن ا�72""�   ""Tو $""T��""�ل إذا أراد أ�""9آG أن �$آ"". أو �2""�م +1!�

�ء �}آ. 02R و       T��Iف أن ا� I/ ا��?V�56ء أ�م وا��إذا آ"�ن  +U?A /!% اnآ. وا�2
�ى +� ه"�ا ا�e�9"3 /"!% اnآ". وا�2"�م واnآ". /�VQ?"�ع J"A� P +�"���                      ‘ا��72    R

  .ا�2�م 
 �3?. اn��د�e *�1 ا�92ب وإP +� ا�g"+ 06!63ن         - *92ي   -ه�ا أ��ى د�!. +� ا��7ب      

�ب و&"U ذ�"� ذه"J ا�A?"�ه!) آ?"� �")ون                       "V��e�9 *?) أ;7	 &� ���ن �"(ً� +"� ا�
�) وه� أن &% رواة �e�9 *?") ا/2"	 ا/"% *?") و�"9               إ�� ا�92ب و�6�ي ا�92ب أ&    o (

�ءا D!) آ�&.-إذا أن ��2م ��T$ و�By� G. ر1V!	 _ آ�ن ا/% *?)  Tو $T��� .  
�ء T��ب ا�Vى و(� P 	�  . وه�ا +!	 إ;�ر' إ�� أ

               $ً"T��& P2"�م إ� Pأن ��3"�ط و J"A� 	"��"�Bن ا�]"Iف و���"	 *")ف أPوإذا *)ف ا
Vا���93ث +� ا� %3� %�� GK+96 أ 	ا��ي &% �)آ J.  

                      ("�o G"�� 	"!1* J"�(�� 0"?�3و/!"�ن ا� 	��3ج إ�� /!"�ن ا��3?"0 &2"� %A1� ء�T�وا�
 G5&.  
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50ل ا�N1Z ؟aا �� Y�J�ا� C0 ه�*  
  :ا,�X@5ا �@� "���� 

�ء ا�J2A �7. ا�2�م ر+U ا�93ث اyWn) : ا�6�ل اnول Tأن ا��3?0 &% و.  
 ���"""qل ا���ء :وا�6""""""Tا�3"""9ث  أن ا��3?"""0 &"""% و U"""+ر P 0"""/�2Aا� #"""!�[� J"""2Aا�

 (yWnم .اIRPر ;!  ا�!��  . ’وه� ا
 sB, 0 �09ل أن ا��9ل ا�ول�  .وا��ا^l ه� ا��9ل ا�\C:0 �! ر�

 Cوه Y�s�Y�s ا�NP�5P C5 �@� هKG ا��  :أ�0 ا�
   $T��م أو �}آ". أو �1"�)ب أو �?�"�ودة      - وه�' ا�cBال *�52 آq!)  -إذا �"21� J"2Aا� 
 GK طء�  *�M� !Hع �� أن ��7� ا���oء ؟أ�9ث ا�

 !>  ��Y ا��XU5$ و"J�ن ا�� 
  . ا,5@$ ا�0H9Xء ر �H� ا
�ا *�1 أ�	 P ��)ع +[Iً *% أن ��6ل �92ب301/�2ا�)� .  

 و&% ا���56ء &% ��ل /. إذا ��GK $T أ�"9ث �7". أن �2"�م �"�)ع و��$آ"9 +"� �6"	 أن         
�T$ &)ة أ�)ى �!�2م *�1 أ�9 ا��5dر�!% ��.  

�ء �J"2A1 و&"% أراد                T�و��% ا�6�ل اnول ه� ا�?U& GAB2 ا��3?0 ا�(3!03 &% ا�
$T�  .أن �$آ. أو ��)ب أو ��

 .By5!�2 &% /�ب ا���  .... و/�5ا ا
  ،،،ا���5 ا�9رس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 169

  

  السبت  األول: الدرس  الرابع:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
 

))��������((  
  

  
��  �0ب ا��5

    #�c?�5 ا�� *�1 ا��5dرة ا�?�l!"0 ا��6". إ�"� ا��"Iم *5Y �"1"�رة ا�7"9ل               ا��Iم ’�?� أ

  .*% ا�?�ء وه� �5Yرة ا��)اب
  . ا�6(9 :وا��5�� *Y4� C ا��7ب 
�ص  : و*C ا?2Bح ا�0H9Xء)[& 	Vوا�!�9% /��(�!9 *�1 و 	V�  .&SB ا�

 02Bب وا������/ Z/�K G?!عوا���?VQوا.   
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

  :وه� /9ل �5Yرة ا�?�ء
 #�c?ا� ��9�� &"% ه"�ا ��*"9ة أن ا�7"9ل P         ’ أ+�د��"R�+ 5"�رة ا�?"�ءY %* 9ل/ G?!أن ا��

  .���)ط +!	 أن ���ن &?�IًK �1?97ل &2	 U!?V �+ ا�(��ت 
  .وه� ��*9ة 3W!03 .  ’ ا/% �!?!0 اIRQموه�' ��*9ة �)ره� ;!  

  .+7!% ا�?�ء وا��)اب +)ق آ7!) و&U ذ�� +5� /9ل *2	 +� /�ب ا��5dرة 
 �9� i@75و�  ��: ���X
 &B$�0 &5?0 و�96م &)ارًا أ�	 +� آ. /�ب &"l�B.          و	���=ل���
��Sא 

�Pً +� ا��7ب و&l�B. أ�)ى أ�. أه?!0 W7) أ���.  
 G?!""ب ا���""/ .l�B""& ل�""W0 : +?""% أ�$B""& �""؟ : ه U""+أو را S!""7& G?!""وه""�' -ه"". ا�� 
  ا�?J�(�� 0�$B *1!�5 +)وع آq!)ة 

5�ر -ذهJ ا�01/�23 ?Aا� Jه�& �  .  ا��!?S!7& G و�!^ را+��ًَ �931ث إ�� أن وه
  :وا�5���ا �s 0د�T آ\��ة أ"�اه0  ��\0ن 

��ل ��?)و ا/% ا���ص �?� �3W$/ �1W/	 وه"� J"2V /�"9 ا��"!?G      ‘أن ا��72     :ا�ول  

  .أ�3W$/ Z!1W/� وأ�J2V Z  ‘��ل �	  

دة 72V '�?"R"ً� وإن آ"�ن �"!?G و&"U ذ�"� �"G �"$&)ة /g*""�         ‘ أن ا�72"�   :و^�� ا5��6�6ل   

  .ا�(Iة 
 STي ووا�  .وه�ا اP9�Rل �

   C:0\ا� !����ر ا�?"G1B وإن �"A� G"9 ا�?"�ء *"�)         ‘ ��ل ا��72     :ا�"5Y J"!dا�(�!9 ا�

 	�(�/ 	B?!9' +1!�= ا� و�Vذا وg+ %!2R.  
� آ"�ن را+�"ً� �31"9ث �?"� ا��2A"� إ�"� ا�?"�ء وP أ&") /"	                : و^� ا5�6�6ل   "� G?!أن ا��

  .إذا و9V  ‘ا��72  

  .�[ً� اP9�Rل S!3W وه�ا أ
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   ���qل ا��أن ا��!?G را+U و��2	 ر+U      ’ &�هJ اP��2ف وه� ا��!�ر ;!  اIRPم        :ا�6

  .&Z�c إ�� أن �$�� ا�?�ء 
  :وهGا ا��9ل ��آN �� أ���� 

�د ا�?�ء . أن ا��!?G را+U :ا�ول Vإ�� و �ً��c& (7��� U+(و��% ه�ا ا�.  
 �@� !����37�	 و      ا�R أن ا� U+را 	��ا �W!9ًا Y!7"ً� إ�"� أن �"�ل        : ����� �6�ل    أ??!�+

    G5)آd!� 9�(� %ل           ‘وا��72    . و��P9�"RPا 	"Vو G1B"?ر ا��"5Y J"!dل ا�"(�!9 ا��"�

�37�	 و��"��� وا�72"�     "R رًا +""9ل       ‘أن ا��"5Y ا�?"�ء �!?""R �"?ر آ�"5Y ا��")اب �!?""R

 ��$� 	�  . ا�?�ء أ���م*�1 أ
 !�����"	 +"gذا وV"9 ا�?"�ء +1!�"= ا�               أن ه�ا ا�)+Z�c& U +���93     وأ�0 ا�� �+ =/�Bا� e

 	�(�""/ 	B""?!ا�72""�  .و� (&$""+‘  .B""�y� أو $""T��""�Bن/""$ن ��Qد ا�?""�ء ا�""Vد و(""A?/ 

�د ا�?�ء V�5�2 *92 و� G?!�5رة ا��Y ن$�+.  
 ��H^�� ا ا��9ل ه� ا��9ل ا�<�ابGوه:  

�رًا و�"� آ"�ن &           :الوجه األول   "5Y G?!"ا�� �?R ن ا�g+ لP9�RPة ا�s"6+ �ً"3!7 و�"!^     �

5�رًا Y 	?B� G� �ً�+را.  
 أن +� ا�6�ل أن ا��!?G را+U و�!^ &Z"2* S!7 �"�ه) و&"�06 *
!?"P 0           :الوجه الثاين   

 S!7& G?!ل أن ا���  .�$�� /?�51q ا��)ع آ?� R!$�!�2 +� أ���م ا��!?G ا�?27!0 *�1 ا�6
 U+را G?!أن ا�� SVا(��+.  

         �"�nأ�"9 ا S!V("� 7= &��2 &)ارًا أنRإذا              و �?!"R P ("�pل ا�ال P ��2"� إ�y"�ء ا�6"
5�ر ?Aا� Gه (�pل ا�1�ن /��6l�60 -آ�ن ا��$B?آ?� +� ه�' ا� .  

+?��� وا���+�� وأ�?9 أl?0 أه. ا��G1 �")ون أ�"	 را+"U +?)ا*"�ة ه"�ا ا�]"Iف ;"�ء                    
�")ى أن                e"!� ("�o ص ;"�ء�وا��)S!V +� اnد�0 و/!% ا�6"�ل ا�"�ي �2"()' ا�2"(

?5� �2��ا��)ى آ$�ZB!� �5 /��ء /�v إnال ا��nن ا�1�ن 9Vًا و��7�2.  
�) د�!1	 ��ي وه� &�هJ ا�A?"�ه!)   pل ا�+(S!3 أن ه�ا ا�6�ل ه� ا�)اSV ��% ا�6

.  
إذًا *)+�2 ه�' ا�?B$�0 ا�?5?0 و*)+�2 ا�)اSV و*)+�2 أ��5 &% أهl�B& G. ه"�ا ا�7"�ب                

    (""q�� �""ه""�ا ا�7""�ب وذ� .l�B""& G""ة &""� �272""� *1!5""� &""%  و*)+2""� �?""�ذا ���7"") &""% أه
  .ا��)وع
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<<±^Ãi<±^Ãi<±^Ãi<±^ÃiVVVV< << << << <

 01+�� Z3!/0 أو ُأ]�(+ Zو� .�  . إذا د
  :/�آ) ;)وط ا��!?G  ’/9ء 

  : أن �@�5�� �h`0ن وא:"�����@,ونوא:"�����@,ونوא:"�����@,ونوא:"�����@,ون
 +"� ا��"��ف   -/]Iف &� ��آ)' /�v ا�?�$�)�% �!e أ�B� G5)دون ;)وYً� آq!")ة     

Y(; (ا�?��?9ة وه�2 و+� ا�)وض ذآ Jا��� %& �  .!% +s6 وه
  : ا��� ��آ)ه� /�v ا�?��W)�% *(ن "@v �0هC ا��Mوط ا�,�ى ؟
      C* وط ا�,�ى�Mاب أن ا��Z�0*          G?!"���ز أن "A� ت ��1")اب ا�"�ي��"W �"ا�63!06 ه
آ?"� R"!$�!�2 اpن     : إ�?� ا��"!?"� G	 �Y(";ن +s"6          . /	 و�!ZB &% ;)وط ا��!?G ا���&0       

�د +� آ�J ا��23V�k0!/01 وآ?� �G�� Z1 أن ه�ا ه� ا�?��[ ا�o C* !Hوه� أ�:  
�ل و�Z ا��)�[0 :الشرط األول   ����)ط �G?!�1 أن G?!"�� P إP  . أو إ/��0 ا��2+01 .  د

�ن                 "�� P ن$"/ Z"3!/إذا أ G?!"�� �21+1"0 أن� G?!)�[0 أو إذا أراد ا���ا� Zل و���/�9 د
 �5� Zو�.  
 !����""	  وإذا آ""�ن &n  .!""7ن ا��""!?S!""7& G و�""!^ را+""U  :"����0ا : ا���g+ �ً""�+و�""!^ را S

               �"1* �"272� 0�$B"& �5' أول+ Z���ل ا����Bن إP /�9 دQا G?!��P      ��Y�s ه�! ا���5��
��l أو را*d ؟�  

                      G?!"� �وإذا آ�ن ا�)اSV أن ا��!?G را+U +"��)اSV +"� ه"�' ا�?"B$�0 *"9م اP;"�)اط +1"
�ل ا���Z +� أي و�Z ;"�ء ��"!?G إذا آ"�ن A� P"9 ا�     ��ل ا���Z أو /�9 د�?"�ء  �7. د

 S!3W 	??!و�.  
 وD!")' *7")   - *9م ا�?�ء  -ا�?�c# *7) /�5' ا�A?01     : ��ل و*9م ا�?�ء    : الشرط الثاين   

�د' أو               "Vل ا�?"�ء إ&"� ��"9م و�?��"Rل ��"�ر ا�"6�/A?01 أدق وأ;?. وأs7T وه"� أن 
�ف ا�[)ر &% ا��R?��	 أو nي J7R &% ا�7Rnب [�.  

  إذًا �0 ه� ا��0f[ ا�07م ��Zاز ا��5�� ؟
  .���ر ا��R?�ل ا�?�ء nي J7R &% ا�7Rnب : �ل :9

  !����د' ���	 ��"���         :ا�Vل ا�?�ء أو *9م و�?��Rر ا��� � ا��9!. *�1 ه�ا ا��)ط وه
�د ا�?�ء V9م و* G?!�1� ا +�;�)ط�  .+9A� G1وا &�ء +�!??

  C:0\ا�:     	��� ‘         G"� ز إذا�"A� �?�وإن �9A� G ا�?�ء *�) x2+ %!2R *�1 أن ا��!?G إ

9A� ا�?�ء .  
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وأ�[ً� +� �l�* e�9"�0 �"!% +6"9 ا��6"9 و��o Z"�M"0 ا��"!?G �7". أن ��!??"�ا �"�ل +"�               
�ا ا�?�ء +9A� G1و'B?���+ e�93ا�.  

 و&� R!�آ)' ا�?�c"# /�"9 ذ�"�    - *9م ا�?�ء أو ���ر ا��R?�ل ا�?�ء -+�5ا ه� ا��)ط  
  .إ�?� ه� ��(!. ��5ا ا��)ط 

� äÖçÏÊäÖçÏÊäÖçÏÊäÖçÏÊ<<<<’ <V<V<V<V< << << << <

  .K?2	 آq!)ًا وُ*9ِم ا�?�ء أو زاد *�1 
     �:0J� C* �@\� ��E �1�أي &q& %?q". ه"�ا ا�?"�ء +"gن ا�?!"�' ا�62!"0 �"9                 : ا��9<�د �\

                       	"�+?"Iًq ا�?!"�' +"�      : ���ن أK �1D?2"ً� &"% ا�?!"�' ا��"� ه"� أ�". �6"�ء وأ�"[ً� +"� &��
9 ���ن أK �1D?2ً� &�52 +� دا�. ا�917 � (�Bق ا���&0 و+� أ&�آ% ا�(dا�.  

+"� &���"	         +gذًا �JA أن ���ن أ  	1"q& %"?K %"& �"1Dإذا آ"�ن أ 	"���& �+ 	2?K %& �1D
   G?!ز ا���V .     �ًY(; #�c?ًا         :آ\���ًا   : وه� "���   ��% ا;�)ط ا�(!B"� �"1Dن آ"�ن أg"+ 

�ز ا��!?G و�JA أن ���)ي A� P 	�g+.  
/�2ء *�1 ه�ا إذا آ�ن ��) ا�?�ء ��7ع +� ه�' ا�?06d2 /)��ل GK و9V &% أراد ا�"(Iة         

��1 ؟.�7ع /]?B!% ر��ل أن ا�?�ء �E �@� زاد �   ه! �57�� ه01 "
��G ا��Zاب .  

  وه! زاد آ\��ًا ؟
��G ا��Zاب .  

   Pً�""ر� %!B""?� �""1?� x[�""ذا آ""�ن ه""�ا ا�g""+   أن N��Z� أو ��*���Z� !��Hز ���� أن ����5
  ��5Mي ا��0ء و�54! أو �so�5 �� ؟

�ن إذا آ""�ن ا�?""�ء أآ�Z�0��*:  (""qاب ""���ز �""	 nن ا�6�  0""1/�23""A� ل�""6�  �""+ 	""2?K %""&
�ز ا��!?G وM1� Pم /���)اء        A!+ ًا(!qآ 	���&.             ("q"% �?"� آ"�ن أآ�� 	وإن آ�ن ا�?�ل &�"

�د V�& (!D 	�  .&% K?2	 آ$
   ���qل ا�� +� ه�' ا�?B$�0 أن &% أراد ا�(Iة إذا آ�ن ذا &"�ل وه"�' ا��M"�دة P            :وا�6

  P ن ه""�ا ا�""�)اءn أن �""��)ي 	1!""* J""A!+ ة(""!qآ Z""� �""[)' �3A""# /?��""	 وإن آ�
  .�@�0H أن �0 6 �5� ا��ا^N إ�H* �� 6 وا^Nا��09�ة ا��iX5 وnن 

        ��:)* ���0�� $��ZP 6 0دة�c6ً0 آ\��ًا وا�� r@�وهGا ا��9ل ه� ا�<�اب *�0 دام أ:� �
  .�NZ �@�� أن ��5Mي ا��0ء 

�ن                     :�01ء �@� هGا    B"?� �"1?� � إذا آ�ن +"� ا�?q"�ل ا�"�B/= &"% أراد أن �"(�1 وه"
%""�� Pً�""د'  ر�Pوn �ً""&��Y �""5/ ي(��""!B+ 	""�� *1""� ا�6""�ل -+J""A� .""5 *1!""	   ه""� �

  ا�)اSV أن ���)ي ؟
  . JA� P P .ا��Zاب 

+5".  وإذا أراد أن �(�1 &% �?�1 �?"B!% ر�"�ل زاl"9ة و�?D �"1!)ه"� أ&"�اPً آq!")ة             
  �JA *1!	 أن ���)ي ؟

���Z�0*: Gاب  .  
���3ج إ�� ه�' ا�?B$�0 +� و���2 ه�ا و��%            P 9و�         ."q& �"0 إ�"V�3ا� Z"�+"� ا�G�9"6 آ�

 (�Bا� �+ �?!R P ة(!q0 آ�$B?ه�' ا�.  
�ر ا��MA *% ا�?�ء W ن�!/ �+ #�c?ا� (?�Rا GK<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV  

 'MA�� %?q/ أو .  
               (�"�/ Iًq"& ء�"?��+ 'M"A�� %"��  ("!q7") آ��� P1!. و� %?qوه�ا ا� %?q/ إذا آ�ن ا�?�ء

  @�� أن ��5Mي ؟*NZ� !H �ر��Pت و��2	 P �?�1 ه�ا ا�?�17 
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�	 U!d�B� P +!(9ق *1!	 أ�	 D P!) وا9V �1?�ء .  P :ا��Zاب n.  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

	71Y أو 	��?��R�/ ف��  .T)ر +� /9�	:  أو 
                  �"m2!� 	"� ز�"V ر("T 	"!1* U"6� ل ا�?"�ء /"$ن�?��Rا %& 	B����Bن *�1 Pف ا��إذا 

�د ا�?�ء Vو U& : G?!�� أن.  
 !���� هGا ا��9ل ا�5: ا�د�Y آ\��ة : ا�f7P C:  
�ا : إ�� أن ��ل .... وإن آ�T(& G�2 أو *R �1�) : قوله تعاىل : أوالً ??!�+.  

 G?!�� ن أن�B��� S!7� �1 أن ا�?)ض* x� �T(& G�2وإن آ 	��6+.  
أ�)' *1"� ا�B"�DPل و*?")و /"%      ‘ �e�9 *?)و /% ا���ص ا�g+ =/�Bن ا��72           :ثانياً  

    RIBوة ذات ا�MD �+ ا�1!".        ا���ص آ�ن �"+ G1�"�9ًا وا"V 9�9"; ل  . . وآ"�ن ا�7")د�"�
��!Z إن اZ1B�D أن أهx6+ G?!�+ �1 *1"� ا�72"�                 Z37W1?� أ+‘        '(�$"+ ."?* �"&

  .و�GB7 و�g/ '(&$� G*�دة ا�(Iة  ‘

�� ��"�ع ا��fر أو �Y�MU ا��fر ؟�P و �� ا�07ص��  إذًا �
  . �]�!0 ا�[)ر : ا��Zاب 

T P")ر وP    . �)�"9 ا� أن �G�!"1* ."�A +"� &"% �")ج                &"�   .  ا�6�ا*"9 ا���&"0      :ثالثاً  

  .وأد�0 ر+U ا�3)ج وه� &% ا�6�ا*9 ا�]?^ ا��7)ى آq!)ة 9Vًا . T)ار 

!?ً� أو أن �]"�ف     * �ًT(& ف ا�?)ض أن �]�ف��وذآ) ا���56ء أ�	 P ���)ط +� 

  .أن �?�ت /. ���� أن �]�ف &)Tً� *�د�ً� P ���7) &% اn&)اض ا��7!)ة 
�ز �"	 أن ��"!?n Gن                   /. ذآ)   "A� 	"�g+ GآM"� أن .B�Dف أن ا�� �� 	�/�v ا�01/�23 أ

�اع ا�?)ض��ع &% أ�  .ا�Mآ�م 
 G?!�� ن أن�B��ز ��A� ذًاg+.  

�د    ""V3!3ً� و�]""�� &""% و""W إذا آ""�ن &)�""[ً� و�]""�� &""% ز�""�دة ا�?"")ض إذا آ""�ن
  G?!""�� ن أن�B""��ز ��""A� %!ر���ار آ""�ن ا�?"")ض &""% .ا�?"")ض +�""� ه""��!% ا�""(""R

  .n&)اض ا�]d!)ة أو &% اn&)اض ا�!B!)ة ا
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’ VVVV< << << << <

  . أو ر+!6	 أو �)&�	 أو &��	 
9�"	 أو                      / �"+ 	"��آq!) &"% ا�"�)اح وا�?3"�!% ا��6"9 ا�?�c"# +"� ه"�' ا��7"�رة وه"� �

���6د   . ر+!6	 أو �)&�	    Pا 	Vف      : و����ص /?� إذا  G�3أن ه�' ا���7رة ���) أن ا�
 s6+ 	�&(� أو 	أو ر+!6 	�9/ �1*.  

 $T��ز �	 أن ��!?G و�JA أن ��A� P 	�g+ �72Vف *�1 أ��  .أ&� إذا 
  Iًq?+ :             #"�c?�6"[� *7"�رة ا�?+ �ً�"d* كI"5&"% ا� 	�72 �]�� *1!"Vأ 	آ�ن &� ��

 G?!�� P�5ا ا�?�ء و/ $T��0ذا ؟أ�	 �JA أن ���  
�	 �() ا�]�!0 +� هPcء ا�KIq	 ا�97ن وا�)+!= وا�3)&0 n.  

ة ا�(3!03 أن ��6ل أو ��� *�1 آ. &�3")م &"% oد&"� أو �!"�ان         و���� +gن ا���7ر  
.  

  G?!ا�� 	ز ��V 	!1* ���/9ا�0 &% ��"B	 و���5"0   .+�. &�3)م &% oد&� أو �!�ان إذا 
  .إ�� أ/�9 ا��2س *2	 

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <
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'�3�  .;)ع ا��!?G  : أو&��	 /��d أو &)ض أو هIك و
  ���اُب ���	 +� أول ا��7ب     "��� �hع ا��5V ه�ا  :    Z"3!/0 أو أ]"�(+ Z"و� .�إذا د

 01+��.  
  #�c?7"ً�         : ��ل ;)ع    ’وا�Vن وا�9 ���ن R"02 إذا أراد أن ��"2B% و�"9 ��"� G?!ن ا��n

  .إذا أراد أن �(�1 ا��ا�7Vت 
 %�(&n7) /��7رة ;)ع �!�?. ا�+.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<<V<V<V<V< << << << <

'(5Y v�/ ���� 9 &�ءVو&% و : 	��?��R9 ا�/ G?!�.  
��Bن &�ء ����      Q9 اVأ*[�ء    إذا و v�/ .By�  01/�23ء +�92 ا��T� �JA *1!	 أن ا�

  .���B?. ه�ا ا�?�ء +� ه�' اn*[�ء GK إذا ��9 ا�?�ء �!?G *% ا����7 
6�ا ا� &"� اG��d�"R و���"	     &� ا��9!. ؟  ��+ ����� 	���ا     ‘ ا��9!. ��$"+ (&$"/ G��("&إذا أ

�	 /�5ا �"(9ق *1!"	 أ�"	 �"A� G"9 ا�?"�ء /!2?"�                  nو G��d�R&� ا 	&"�ء         &2 	و&�" G?!"� �"� 
�د ا�?�ء Vو U& G?!� 96+ 	l�]*أ v�/ا ����.  
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   ���qل ا��Y�s  :ا�6��ز �"	 أن ��"!?C*:   G هKG ا�A� ./ 9م ه�ا ا�?�ء[�B� أن 	&M1� P 	� أ
  .&�7;)ة و��)ك ه�ا ا�?�ء 

  !��� أن ا��R?�ل ه�ا ا�?�ء P ��!"9 ا��RP �"2�& I"+ ("!5d"��?��	 و&?"% �"()          :"��0ا  : ا�
. وه"� &"�هJ ا�1/�23"0    : و&?% �() ا�6"�ل اnول  . ا���آ��� :  ا�6�ل &% ا�?�$�)�%     ه�ا

 G!6ا/% ا�’ .  
 +!JA *1!	 أوPً أ��B� Z]9م ه�ا ا�?"�ء +!?"� ���"� &"% أ*"[�l	         :وا�(�اب ا�6�ل اnول  

  .G?!�� GK /�9 ذ�� 
9�� ا���رع �"$&) ا�J"2A أن ���T"$ +"9ل *1"� أن                 Vو ��nة أد�0 ا�01/�23 و�6�    v"�/ .B"D 

  .اP*[�ء +� ا��5dرة ا��7)ى �2�U +���� +� ا��5dرة ا�(y)ى 
�"�Bن &"�ء ���"� +B"D s"6. ا��"V	 g"+ن آq!")ًا &"% ا�2"�س                          Q9 ا"Vرة إذا و�إذًا +� ه�' ا�(

  .��)ك ه�ا ا�?�ء و�6�ل 9l�+ Pة &% BD. ا��V	 s6+ و��!?G &�7;)ة 
�	 �JA �7". أن ��"!?G أن �"��B?.    �?�ذا؟. +62�ل �	 �JA *1!� أن ��!9 ا��!?G وا�(Iة       n 

  .ه�ا ا�?�ء +!?� ���� &% اn*[�ء و�� آ�ن *[�ًا وا�9ًا 
0�$ ��ي B?ا�01/�23 +� ه�' ا� Jه�?+.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  . و&% V)ح �!?G �	 وBD. ا����7 
    ���"qا�"�)ط ا� .!W��� �+ #�c?ل ا�?"�ء       : &�زال ا��?��"R9م ا�6"9رة *1"� ا"* �+�".  . وه"

�� .l�B?ه�' ا� ���q(!. ��1)ط ا�.  
 C�05ا� N�P�50ء �@� ا�H9Xا� �1� !0ن *(:� �4:tإذا ^�ح ا:  

 إ&� أن �BD U!d�B. ا�A)ح /"T I")ر +!J"A *1!"	 أن �B"y. ا�A")ح +"gن آ"�ن P                   :أو6ً  
         P ن آ""�نg""+ .""l�� I""/ ح &�7;"")ة(""A1""� ا�* SB""?ح +!6�2"". إ�""� ا�(""Aا� .B""D U!d�B""�

  .� �5Yرة ا��!?U!d2�B� G ا�?SB *�1 ا�A)ح ا��6. إ�
�� . ا��W G�+ : .Byرت ا�?)ا�J ؟ اnول �qوا� : SB?ا� . e��qوا� : G?!ا��.  

  .وP �6�2. &% &)�07 إ�� أ�)ى إP *92 ا��MA *% ا�?)�07 اnو�� 

� �#!"�!�(: ا0�p ا��B/06 :  ا��9!. �0 ا����! ؟  �� ������.(  

   C:0\ا� !����ا +� MDوة وآ�ن أ�"9   ‘ ا�J��W e�9�   �72 ا��g+ 0Aن أ�3Wب :وا�V(�

     0A; 	R0 رأ/�Wح  -ا�(0/�3 �9 أ("V �2�� -       +6"�ل 	�3/"Wل أ$"R 1?"� �"�م+ G1���"+  :  ."ه
0 +��6�ا      )�P وا� &� �9A �� ر�(0 وأ�Z وا9V �1?�ء +�B"�D. +?"�ت       : �)ون �� &% ر

�ا  إ�� ا��72        �V1?� *)ف �"�ل ا�72"�       ‘+1?� ر+ '��$R‘    ا� G51�"� '�"1�� .   G"� ا إذ��$"R Pأ

�ا +""gن ;""��ء ا��""� ا�""cBال ""?1�� . SB""?� G""K 	""�(V �""1* J)""�� G""K G?!""�� أن 	""!��� �""?�إ
 	�9/ (l�R .Byو�.  
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 $�7o �:ا�<�اب *�� أ T���J� l هGا ا���  :*GHا ا����0H` C* {: Tرة ا�
  .nن إ�2Rد' �T!# : أو6ً 

 0ً���:0E�3ب ا�72""�   : و""Wأ .""A� �""�ى وإن آ""�ن /�""v ا�?��W"")�%  أن ���""�ا ه""�' ا���""�  ‘أ

 #!�T 	�  .�(S3 ه�ا ا�e�93 ��% ا�(�اب أ
 أن ا�?SB *�1 ا�A)ح أو�� &% ا�?SB *1"� ا�7A!")ة آ?"� �"�ل ;"!  اI"RPم            :الدليل الثاين   

 0!?!� %/.  
  هل جيوز أن ميسح على العصابة اليت يلف ا اجلرح ؟: مسألة 

���\2ً . )ة  ��""G إذا آ""�ن SB""& U!d�B""� P ا�A"")ح &�7;"":ا���Zاب  *: 	""�(V �""1* s""/ر �""� 
�ز أن أ&SB ؟: ���+GK 0 ��ل A� .ه   
وه�' .  إن آU!d�B� Z2 ر+U ه�' ا�1��+0 وا�?SB *�1 ا�A)ح +!JA      :أن �09ل   : *�Z�0اب  

  .إن آ�ن �JA!+ U!d�B أن �)+U و�?SB : ��ل : أ+�� /�5 اQ&�م أ�?9 
� 	�g+ ح(A0 �[)ر ا�!�[� SB?� أن U!d�B� P +0 وإن آ�ن���1 ا�1* SB?.  

  .و/�5ا آ?. �(�ر أ���م &SB ا�A)وح 
  . �JA أن �By. إن اZ�d�R :أوالً : نقول 

  .إن �Ud�B� G ا�?G?!�!+ SB : وq��Kً� .  إن �Ud�B� G ا�SB?!+ .By : وثانياً 

              (K$"�� وإن آ"�ن (K$"�� P ح("Aا�)/"�ط إذا آ"�ن ا� U"+(� أن J"A� �ً"Y�وإن آ�ن ا�A)ح &)/
�1* SB?� 	�g+ 0+��1ا� .  

        	"!1* SB"?� أن U!d�B"� Pو �ً+�+M1� ."5&"	 أن �1"# ا�A")ح و�?"SB      إذا آ�ن ا�A")ح &�"�
  *�1 ا�1��+0 ؟

  : *�� XP<�! : ا��Zاب 
  .إن كان تغطية الجرح يؤدي إلى تأخر برئه فإنه ال يلزمه  �
. وإن كان يستطيع لف الجرح بال ضرر فنقول يجب أن يلف الجرح ويمسح  �

  .ة المسح مقدمة على طهارة التيمم أن طهار: التعليل 
��Bن أ/�W	 V)ح وأ&)' ا�J!7d /$ن �67!	 &���+ً� �!U"& #�"2 ا�5"�اء     Q5".  إذًا إذا آ�ن ا+

  �M1&	 أن �1# ا�A)ح ؟
�) /)ء ا�A)ح +M1� I&	 :ا��Zاب c� ح أو(Aإن آ�ن ا�1# �[) ا� .  

 	!1* SB?ح و�(Aأن �1# ا� 	&M1� 	�g+ اء�R 	&9*وإن آ�ن ا�1# و.  
  .وآ?� ��1?�ن ه�' ا�?l�B. ا�0V�3 إ�!�5 آq!)ة 

�B& v6$�0 ا�?"SB و�"� آ"�ن                #�c?أن ا� =/�B(!. ا��ذآ")' ��"�ن أو�"�       ’و*)+�2 &% ا��

�	 �5Yرة أq& �+ 0!R�R. ه�' ا�?B$�0 و���� *�ض ه�ا ا�J��W x62 ا�)وض وذآ)    n
 �5!1* x�  .�5Yرة ا�S?B و
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� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

  .)/	 و/0�P9  و�J1Y JA ا�?�ء +� َر�1	 و�
  :&� زال ا�?� �+ #�c��W!. ;)ط *9م ا�96رة *�1 ا�?�ء +�6ل 

. أ�"	 �J"1Y J"A ا�?"�ء �7". أن ��"!?G       : ا��6*9ة ا���&0 : و�J1Y JA ا�?�ء +� ر�1	   
 ���""�� 	""���""A� G""1+ .B""9وا &""�ء : ا�""�9!. �Qا �?B""� P9 و""�/ P9 �1?""�ء إ""Vوا (""!D ن�

J1dا�.  
Vوا (!D �?B� I+ J1Y I/ �&9 �1?�ء أ.  

وه""�ا ا�6""�ل �I+""ً� �?""% �""�ل &""% ا��56""�ء أ�""	 �J""A أن �J""1d ا�?""�ء إن آ""�ن ا�?""�ء       
 	71d� P Pدًا وإ�V��ل 9V #!�Tًا و&]��# �
�ه) ا�2(�ص .&� 	�g+.  

 Y?2Uا�: 	��T ف ��9ةI[��3ج ��5ا ا�� P %3� .  
��Bن أن �e"37 و�J"1d ا�?"              :*�91ل  Q�1 ا* JA� 	��ء �7". أن     أن اWn. وا��6*9ة أ

>>>>>’��!?0�P9� G ه�' ا0�p ا�()�J1Y %�� 03 ا�?�ء +!	 ��(!. و�9 ذآ)'  << << << <

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’ VVVV< << << << <

  :+� ر�1	 و�)/	 
��Bن ا�?�ء +� ر�1	      Qا J1d� أن JA!+-   �"5!+ ��"�!+ اض(D&% أ 	�2 +� &� &��� 

  .���!�ً� �7)ئ ا��&0 
�!""0 وه""� &"� ذآ"")' ا    �q6"". إ�""� ا�?)�1"0 ا���6��""	 G"K إذا �""A� G""9 +"� ر�1""	 ا/ #""�c?� :

  .و�)/	 
  #�c?آ) �9 ا�6)ب و�"9'        ’وا��� G� :   ا��")ف .            J"Vو J"�(� ذا آ"�ن +"� ا��")فg"+

*1!	 أن �e37 وإن آ�ن +� ا��")ف /�!"J"A� I"+ 9 *1!"	 أن �e"37 وP أن �J"1d و                  
  .+� &!. أو &!1!% أو R �?� : 0KIK$ل اQ&�م أ�?9 *% ه�' ا�?B$�0 ��ل 

  �2�?/ J�(67!. ا��R �1* 0  : وه�ا+�B?اف �]�1# &"%  . &� �6)ب &% ه�' ا�(*nوا
 %&M� %&91 �917 و&% ز/.  

              J"A� I"+ 9"!�/ وإذا آ�ن +� ا��)ف 	71d� أن 	1!* JVو J�(� ذا آ�ن +� ا��)فg+
�رًا و�Z7K 9 +� اKn) ا��ي *61	 اQ&�م ا�7]"�ري أن            + G?!ا�� 	ز ��Vو 	71d� أن 	1!*

   .ا/% *?) �!?G وه� �)ى &�2زل ا�?02�9
    %!""/ MVا�""� 9""V�� P G�9""6ا� �""+ 	""�n 9""�/ %""* �""اه(� �""?���""% ر/?""� آ��""Z /�!""9ة وإ
�""�Bن +""� /"") و��3""�ج ��3""(!. ا�?""�ء           Qل إذا آ""�ن ا�""6�ا�?""�B+) وا�?2�9""0 +""��!�م 
�"	 M1� P&"	 و�"	 أن              g+ ات��ل إ�� دا�. ا�?Ud6� 02�9 +!	 *�)ة أو �?0B آ!1"�وا�9

�ار' &Mر*0 �)�7      A/ إذا آ�ن %�� G?!��             0��5"Rو (B"� ."�/ �"5!إ� Jأن �"�ه U!d�B� 0
 	1V(/ رة أو�!B��/ �5!إ� Jأن ��ه 	1!* JVو���7) +� ا��)ف �)�07 و.  

 ��JA� �2 *1!	 أن �J1d ا�?�ء /�P9	 g+ذا ��ل �"	 ;"]6K x"0 ا�?"�ء     :و/�P9	 : ��ل  
 06K ن ا�9ال��� +!JA *1!	 أن �J1d ه�ا ا�?�ء /�)ط أن ��I�ا�?��ن ا� �+.  

  Pإ�� ا�?��ن ا��ي أر;"9'      و Jأن ��ه JA� ./ '9Vأ G1+ ا�?�ء Z71Y ل��ز أن �6A�
  .إ�!	 ه�ا ا�06q /�)ط أن ���ن �)�7ً� *)+ً� 

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

G?!و� 	*1! 	9ر�� �B�  .أ*�د: +gن 
+� ا�63!06 ه�' ا�?B$�0 &��01 و���� +!�5 *% اQ&�م أ�?IK 9ث روا�"�ت و&"% ;"9ة                  
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 0�$B?إ;��ل ا��V�@,وא	א`;_�א�a%'G	א�;Bم����Aא�?K� �
a%'���1א;`��V�@وאO�b9S�;Bم����Aא�?�cوOذא�d= 0 +!�5 إ;��ل�$B?دل ذ�� *�1 أن ا� .  

 �P0��7� وهGا :} ا�� �:)* Kذآ� �E �@?0ء و�  .إذًا :�9ل �GهN ا��Y@�01 أن �� :C ا�
  . nن ا�B2!�ن U+(� P *2	 أ�	 وا9V :أو6ً 
 0ً�:0E:� P �7تVا�  .B2��/ s6B!�ن  nن ا�

 0!��qا*�دة: ا�)وا�0 ا�Qا 	&M1� P 	�  أ


  :لقوله تعالى  .������ �� 
���� � 
������ � 
�	�.  

  .رفع عن أمتي الخطأ والنسيان  ‘  وقوله .�
 قوي وهو أنه صلى صالة مأموراً بها في وقتها فال يعيد فما كـان               ولدليل ثالث  .�

  لي يلزمه شي حين كان ال يذكر غير أن يتيمم ويص
�""�Bن أن �""(�1  Qم اM""1� P وا�""�)ع 	0 &2""""/�1d& 0*ة &""�)وI""W �1""W 9""6+ �1""W �"?1+

 %!�(&.  
0q��qوا�)وا�0 ا� :  #��  �0 ه� د��! هKG ا��وا�Y ؟: ا��

�دة +"� U"!?V ا�����"�ت          V� ��"�+c اnد�"0 ه"� ا�"�ي         -��"�رض اnد�"0     : ه�2ك ��*9ة &
 #���� 95�A?ا� .�A�.  

�ط اQ*"�دة /"I        وآ?� �)ون ��. وا�9 &"% ا�)و      "�nأن ا �"; Pو J!)"�ا�"�ت �"� و
�ال أرSV اnول nن ا��اB2��/ s6B� P JV!�ن �nإ;��ل ��% أي ا.  

 C:0\0ذا ؟: ا���  

")ي P أ�"�ل ا�")اSV ��"% ا�n")ب                    � 0"5Vا�63!06 آ?� �)ون +!�5 إ;��ل و&"% و �+

�"�Bن +�". &"� أ&") /"	 وا�"��رع P �"$&) /��"         . *"9م اQ*"�دة   Qن ه"�ا اn %!ة &"")�I(
                          �"+ %"�� �B"� 	"�n s�("�� 	"2& �"1/ ل�و�!^ &2	 ��s�( وإن آ"�ن /�"v ا��56"�ء �6"
�""	 ��"")ض �1""�ه% &""% D!"") إرادة  n s�(""�ا�� 	7��""W �""إ� JB""2� P ن�!B""2ا�63!6""0 ا�

 	7��W. 	!1* �& .�+ �2ه %�� IًW�5ا �)ك ا���7دة أ+.  
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

 �ًKأ�9ا 	ى /�!??��  . وإن 
فمثالً لو فرضنا أن إنساناً أكل لحم الجزور وبال         .  أحداثاً أجزأه    إن نوى بالتيمم   �

  .فإذا نوى هذه األحداث أجزأة . كم حصل منه حدث؟ ثالثة أحداث . ونام 
  .وإن نوى أحد هذه األحداث أيضاً أجزأه  �
  .مالمقصود بالحدثين ؟ األكبر واألصغر = وإن نوى أحد الحدثين لم يجزأه  �
  .تفع األصغر فإن نوى األكبر لم ير �
  .وإن نوى األصغر لم يرتفع األكبر  �

إذًا +)ق /!% أن �2�ي �K9ً� وا�9ًا &% /!% *9ة أ�9اث &% 2V^ وا�"9 و/"!% أن �2"�ي            
 (yWnآ7) دون اnآ7) أو اnدون ا (yWأ �ًK9�.  

             %"* G?!"0 ا��"!��ء +�"��� ه2"� "T��!"0 ا� %"* �"��� .By0 ا�!��96م &��2 +� ا�By. أن 
* ���� 0/�2Aء ا��T��!0 ا��!?G *% ا� %.  

 �ً&�?� 0�$B?آ?� ��21 +� ��1 ا�.  
      ���ى ا�93ث ا�(� G"� (yWn�n U"ن          إذًا ا�<�اب أ:� إذا :�ى ا���ث ا�آ� ار��g+ Uن 

9�. +� ا�93ث اnآ7) و��%� (yWnا�93ث ا(yWnا�93ث ا �+ .�9� P (7آnا .  
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

0 *�1 /9�	 �[)' إزا���5 أو *9م &� �R�A�  .�51�M أو 
   %""* G?!""�� ن أن�B""��ى �R�A""0 أM""Vأ' أ�""[ً� +G""5 &""% ه"�' ا��7""�رة أ�""	 �""�)ع ��"�إذا 

 0R�A2ا�01/�23 ا� J)دات &�ه�وه�ا &% &.  
�0R�A وP �?�1 &�ء ��M". /"	 ه"�' ا�R�A2"0 ;")ع �"	 *g+- ًIq& -              9"2ذا آ�ن    	�9/ �1* 

 0R�A2ه�' ا� %* G?!�� ا�01/�23 أن.  
 ���qل ا��?G &"�)وع �)+"U ا�3"9ث +s"6 دون ر+"U ا�R�A2"0 /"�9!. أ�"	 �"G           أن ا��!  : وا�6

�$ت +� ا��)ع ر+0R�A21� U وإ�?� ا�2(�ص �Vءت +� ر+U ا�93ث +s6 وه"�ا ا�6"�ل         
- ���""qاب :  ا��أ�""	 P �""�)ع ���""�Bن أن ��""!?R�A21� G""0 إذا �""Ud�B""� G أن   .ه""� ا�""(

  .��51�M /��?�ء 
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  .!?G أو ��ف /)دًا أو ُ�7^ +� &() +�
                          .B"�y� أو $"T����2 إذا �"7^ +"� &2�9"0 &"% ا�?"9ن و�"Ud�B"� G دا�". ا�3"7^ أن ��

 G?!ا�� 	ء ;)ع ��?��/.  
   0H@�c� 0� م���"^ &"B$�0 إذا آ��"Z          : أو � �"51�M� �"& 0 أو *9م�$B& ^��آ?� �Z1 ه� 

0 *�1 /9�	 و�[)' إزا���5 R�A2ا�.  
�0R�A �[) إزا�          �1* Pً�q& 06!63آ) +� ا��� G� %��        وح("A0 ا��"� *1"� ا�R�A2�5 آ���

 STوا (&n�+ �51�M� �& ح +�5' ��67 أ&� إذا *9م(Aر ا�(]�� Z��� ��.  
�ل ا�?�c"# أو T")ر +"� /9�"	              : أو ��ف /)دًا    "� �"+ 1"0�+!^ ا�63!06 ه�' ا�?"B$�0 دا

+!���"� /?"� �!". +"� ا�?"�ع اnول *2"9 ���"	 أو               . ��ل /�d"� أو &")ض +5"�ا ��")ار           .
��ف /)دًا .  

  .�G?!�+ ()& �+ ^7 أو 
           (�B"��/ x�"[� P 	�+� ه�' ا���7رة د�!. *�1 أن ا��!?G ��)ع +� ا�B�) وا�3[) وأ
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6��	 ����� وإن آT(& G�2"� أو              � (�B��/ ص�� G?!ه)�0 ا���% �)ون أن ا���
1� �ً+I�
�)Z"V &]")ج ا�J"��y إذ أن               0�pاب أن ا�Aوا� (�B0 *�1 ا��pا �+ x2+ (�R �1*

  B?أن ا� J��yا�?2�9"0 وا�6!"9                  ا� ."��+) ه� ا��ي ���3ج إ�� ا��"!?G دون &"% آ"�ن +"� دا
��Bن +� دا�. /91 ؟Qا G?!�� ز أن�A� .�2 ا��6!!9 إذًا ه�� P J��yج &])ج ا�(�  إذا 

�ابAا�:G��.              �"1* G?!"ه)�0 ا�"��% �6"()ون ا���
1� �ً+I�5�ر ?Aا� Jه�& ��ز وهA�
 (�Bا�.  

  .�1W9 و�G ��: أو *9م ا�?�ء وا��)اب
  �?B""� '�""5""�ر�!% -إذا *""9م ا�?""�ء وا��"")اب هd5""�رة ا�?""�ء وا��"")اب - إذا *""9م ا�Y  .

   *92 ا�01/�23 ��5 أ���م ��0W -إذا *9م ا��5dر�!% -وه�' ا�(�رة
              �"5!+ 9"�M� P)�"[0 و�أن �"(�1 ا� Pإ 	ز ��A� P %!�5ر�dأن &% *9م ا� �+ x[1��

  .�(Iة *% ا��اJV +� ا�6)اءة وا��S!7B وا���95 وآ. ا
  2ً\�* :                  03!7B"� �"1* 9"�M� P02 و"R ى("��رة أ"R ن �)اءةn 03���ا� %& (q6)أ أآ� P

 02R دة��Mن ا�n وا�9ة.  
�� �	 ا�"(Iة T")ورة وا�"[)ورة �6"9ر /6"9ره�              :����ا:ا��9!.MVأ �?�وه"� اn;"!�ء    . إ

 07Vا�  .ا�
 ���qل ا��ا�". ا�"(Iة *1"�    أ�	 �	 أن �(�1 &� ;�ء و�9�M +� د        :  +� ه�' ا�?B$�0     ا�6

ا��اJV و�$�� /��2B% و/?� ;�ء &?� ه� &�)وع nن ه�' ا�5d"�رة /��"� 07B"2	 5Y"�رة              
�	 �G ��?�% &% ا��5dر�!% P ا��)اب وP ا�?�ء n 	6� �+ 01&آ�.  

  .66!% آ��9�Bي وD!)' &% أه. ا��G1وه�ا ا�6�ل ا���ر' ;!  اIRPم وD!)' &% ا�?3
 ;""�ء و��M""9 +""� دا�"". ا�""(Iة   أن �""	 أن �""(�1 &""�إذًا +""��6�ل ا�""(�اب إن ;""�ء ا�

  .&�;�ء
�ن �9 و��W �1* �2��ت ا��)اب ���6# *92 ه�ا و ............  

  ،،،انتهى الدرس 
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  االحد  الثاين: الدرس  الرابع:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
 

))��������((  
  

 G!�(ا� ا�)�?% ا� GB/  

�د V")ح أو      أ�	 إذا ا���ج إ�� أن ��"!?G *"% *"[           א:"�����@,ون�"V�� &"% اn*"[�ء �
           J"A!+ 9"!ح +"� ا�("Aذا آ�ن ا�g+ ةPا��	 �M1&	 +� ه�' ا�(�رة ا��)�!J وا�?g+ '�3�
/�BD 9. ا��V	 أن ��"!?G"K G �6�2". إ�"� &"SB ا�")أس +!)�"J و�M1&"	 أ�"[ً� ا�?"�اPة             
 	17� .BD ا��ي ��) ا��!?G *% ا��[� ا�?A)وح إ�� أن ��2# ا��[c� P e!3/.  

�) ا��"!?G   .  +� ه�' ا�?B$�0 أ�	 &M1� P	 P ا��)�!J وP ا�?�اPة            ����وא	!'ل�א	�c"� ./
                P 0"*9/ ء�"T��ء /. ذهJ ;!  اIRPم إ�� أن ا��"!?G +"� وs"R ا�T�إ�� �0��5 ا�

 	� .Wأ.  
@� ا����Zوح                       ���ة و ��ج �@�� ا��h ا���9ل ا�ول C�* ن� l^ا ا���9ل ه�� ا���اGوه

����ن *��C و���[    ا���Gي ������ أن ����5�� و�:��� ���� ���91!   ����� ا���@$ أ:��H� آ��0:�ا ��5
 �H�0  .ا���oء �d و^�د ا��Zاح *C أ^

 UT�  .إذًا ه�' &B$�0 �13= /�5ا ا�?
 '92* �2����6�2. إ�� ا�?�UT ا��ي � GK.  

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

G?!ا�� JA�7ر :  و�Dُ 	� �3)ق& (!D ر�5Y اب(�/.  
 #�c?ا��)اب + ’/9ء ا� �  :�6ل ����� /���Iم *% ;)وط &� ��!?G /	 وه

��  .��5اب: و�NZ ا��5
 أ�	 P �(S ا��!?G إP /���)اب دون D!)' &"% /6!"0 أM"Vاء اnرض +"I                �)ى ا�01/�23 

�""(S ا��""!?G *1""� ا�)&"". وP *1""� ا�Iًq""& �)""3 إ�?""� �""(S ا��""!?s""6+ G /""���)اب       
Z"1�V �"� اnرض &"9ABًا وZ"1�V        ‘و�9�Bل ا�01/�23 *1"� ه"�ا ا�6"�ل /6"�ل ا�72"�               

�5Y �2� �5�/(� 5!) . رًاd���/ ا��)اب x[+.  
���""qل ا���ز أن ��""!?G ا�?""G1B /�"". &"" ا�6""""A� 	""�� *Sd""R �""1 اnرض &?""� ه""� &""%   أ

�5B2V.  
  :وا�5���ا �sد�Y آ\��ة

7ً�    :  ���	 �����    :أوالً  !Y 9ًا!�W ا�??!�+ .      0"y10 ا�"?lج وه?"� &"% أ�"VMل ا�]1!. وا���

  .x�[� P /���)اب . ا�(�!9 آ. &� *�1 وV	 اnرض 
�ل ا�72"�        :الدليل الثـاين    و"� ‘                 '9AB"& '9"2* نg"+ .)"!1+ ةI)"ا� 	أدرآ�" G1B"& �"?أ�

5�ر' وه�ا ا�e�93 *�م +� آ. أMVاء اnرض Yو.  
�"G?!"�� %"�� G /"���)اب +s"6 +�"� أR"��ر' آ"�ن                 ‘ &% ا�?�1�م أن ا�72"�         :الدليل الثالث   

  .)اب �?) /��)&�ل و+� ا�G?!�!R J��y &�52 و�G �62. أ�	 �3?. &�	 ا��
               v"�/ ("ن ذآn 	"!+ ."!د� P %"و�� S!3W 	�g+ 01/�23ا� 	9ل /�Rا��ي ا e�93وأ&� ا�

�ا+= ��G ا���م� G�3/ إذا ذآ) 	�2 �](!(�� P G�3/ أ+)اد ا���م.  
�ر G""K ه""�ا ا�e�9""3 ا�""�ي ذآ"")' ا�1/�23""0  ""5Y �""51رض آn1""� أن ا* Z""د� e""د���n�+

�ر و�]"(!v"�/ x أ+")اد ا�G"�3 ا         "5Y 	"��x ا��")اب /$     G"�3ا+"= ا��� G"�3/ م�"��
 	)!)[� �2�� P ا���م.  
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��� . ه� ا�<�اب :  ا�\C:0 -وهGا ا��9ل @�  .و�@�� ��! ا�
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

5�ر Y :  
  .`0ه� و`�Hر و:0KIK � :_Z أ��Bم  أن ا��)اب �GB62 إ�ا�01/�23 �)ون

  .آ�G5?!B6 ا�?!�' 
           Rا 	�n (ه�Y 7) �)اب��� 	�g+ 	/ G?!� 9� �ً/ا(� ��9Vذا وg+   9ث و�96م� U+ر �+ .?��

ا��Iم *% ه�' ا�?B$�0 و/!�ن أن ا�)اSV أن ا�?!�' Y"�ه) و�s"6+ ^"A آ"��� ا��")اب               
 s6+ ^A�  .�Yه) و

��B	 ه�2  �  .و&� �!. &% أد�0 و&����2ت +� ��1 ا�?B$�0 ه
�ن إY P"�ه)ًا أو         "�� P ن ا��")ابn (
�5�رًا &3. Y ن�+gذًا ه�ا ا��)ط وه� أن ��

 Pو s6+ �ًBA�  .�(B6� S!?	 إ�� 0KIK أ��Bم 
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<<V<V<V<V<…^fÆ<äÖ<…^fÆ<äÖ<…^fÆ<äÖ<…^fÆ<äÖ<V<V<V<V< << << << <

  .أ�[ً� &% ;)وط ا�?�!?G /	 أن ���ن �)ا/ً� وأن ���ن ه�ا ا��)اب �	 �7Dر 
������h 0ط      H1� N0ر؟ أو آ�����a ���� ن���J� �5اط أن��hا ���� C��14� �5اط ا����5اب��hه��! ا

 !95�.  
  . أ�	 ��2y :ا��Zاب 

���0ر   a ���� _���� !��5��ط ���95! أو ����J� !��H*  ���1� C��14ن ��h . وإذا ^0ء:�����P 0اب �
  ا��Mط ا�ول ؟

 .6�B& ن ;)ط���.  
  .إذًا ا��)ط اpن أن ���ن �	 �7Dر 

  !���3�ا        0�o �+  "A ا�?�l"9ة +��07P ���":       � G"1   : ا�B"&�+ �ً"7!Y 9ًا!�"W ا�9وا &"�ء +�!??"
 	2& G��9وأ� Gه��V�/.  

�ن �	 أ/��ض إP إذا آ�ن �	 �7Dر: ����ا &% �� Pو v!�7�1� 	2& 	��� �+.   
   ���qل ا�� أ�	 P ���)ط أن ���ن �	 �7Dر nن ا�2(�ص *�&G� 0 �"��)ط +!5"�     :وا�6
�د ا��7yر Vو.  
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 Y�=اب �� ا�Z�9 ا��� : ��H^اب �� و�Zا�:  
 أن &% +� اv!"�7�1� ZB"!� 0�p وإ�?"� ه"� P/�"9اء ا���y"0 و��"% ه"�ا                    :ا��^� ا�ول   

�اب �T�	 ا�M&]�)ي Aا�’  S!3W 	&Iوآ.  

�اA5ً� +�5ا ا�!Vب �!^ و.  
   C:0\ا��^� ا�:              SVا�")ا ��از ا��!?� ^!� �?/ G	 �7Dر وه� ا�6"�ل ه"V Z2!/ 02Bأن ا� 

  . أ�	 P ���)ط أن ���ن �	 �7Dر-
 0KIK 	/ G?!�� �& رت ;)وط�W إذًا:  

  .أن يكون تراباً  .�
  .أن يكون طهوراً  .�
  .أن يكون له غبار  .�

 9""2* G?!""ا�� S)""� G""� 0""KIqإذا �]1""# أ�""9 ا�""�)وط ا� Z�?""Rو Z""+(* 9""ا�1/�23""0 و� 
ا�]""Iف +""� آ"". ;"")ط &""% ه""�' ا�""�)وط وأن ا�""�)وط W ZB""!� �ً""�!?V""3!03 وأن 

  .ا��!?�5Y Gرة ��1]�!# وJR�2� P +!�5 ه�ا ا���9�9 +� ;)وط ا��)اب 
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

	Tو+)و  :  
 #�c?6. ا���  :إ�� /!�ن ا��)وض وه� إPً�?V أر/�0  ’ا

  . الفروض  مسح الوجه واليدين وهذا أعظم-�
  . الترتيب -�
  . المواالة -�
  .وسيأتي معنى تعيين النية . تعيين النية-�

  .و�9 ذآ) ا�?�c# ه�' ا��)وض &)�07 
� <Ù^Î<<Ù^Î<<Ù^Î<<Ù^Î<’<<<<VVVV< << << << <

	5Vو SB&.  
 0?lnق ا��ض /��(+ 	V��ه�G وأ�SB& . G��9 ا�V�3�ا /B&�+ 0�¢�.  

?""� ���!""� أن أر;""9' إ�""� آ!�!""0 ا��""!?G +6""�ل إ� ‘و�e�9""3 *?""�ر ا/""% ��R"") أن ا�72""�  

6�ل ه�"�ا +?"SB ا�"�?�ل *1"� ا�!?"!% و�"�ه) آ�!"	          � GK 0 وا�9ة/(T ��9!/ ب(]�
 	5Vوو.  

    SB""&0 و/(""T +""[)ب 	""= *1!""�ا�?� (""�p""� ا�""�ظ ا�7]""�ري وا�1�""� أ�""9 أ��ه""�ا ا�1
  .و5V	 و��9	 /9ون ��(!. 

إذًا &""SB ا��""V	 P إ;""��ل +!""	 +5""� +"")ض /���""�ق اlP?""0 وا�""�9!. *1!""	 &""% ا���""�ب    
  .�02B وا
l ا��^�أ� Y�Xض�0 آ�(+ 	��) ا��7ب وا�?6(�د اpن أن ��)ف أo �+ �2!�$�B+ .  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

	!*�  . و��9	 إ�� آ
    0"1?Aا� e!� %& ق���P�/ ا�!�9% أ�[ً� +)ض SB&�5م  و/Qا��ي ��1 ا G
ا���ع ه� ا��

 %!6/�Bا� %!q�930 وا��p�9!. ا/.  
�	 آ?� �6�ل ا�?�c# إ�� آ�*!	 ه�ا �  : /�9!.&�هJ ا�01/�23وآ
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  .أن ا�!9 *92 اIYPق �2()ف إ�� ا��# +s6 دون ا��را*!%  . �
�.    C:0\ا� !���:  وه� أW)ح وأ��ى أ�	 +� �e�9 *?�ر �SB"?� G إP ا���"!%         :وا�

  : .و&SB آ�!	 
   ���qل ا���9�ا /$�	 روي +"� ا��"!?G أن ا�72"�            :ا�6�Rإ�� ا�?)+6!% وا SB?أن ا� ‘   SB"&

  .إ�� ا�?)+6!% 
  .ا��ا^G� lهN ا��Y@�01و

      C:0\6ل ا��9ل ا��l إ���           : وه"�   : /�6*9ة  :  وا��Zاب �� ا�5��أن آ�!  ���T *��� ا�
 $�7o �H* ��9*��0 �7� ا�J$ إ�� ا��.  

 #!�T �5+ 	/(T %& (qأآ 	!+ e�9� .وآ.  
 G1ا�� J��Y S�(� وه�' ��*9ة.  
s6+ %!�ا�� SB& وع إذًا(�?��+.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<<<<<< << << << <

�اPة +� �9ث أyW) وا��)�!J ، وا�?.  
ا��)�!J واJV +� ا��!?G /�9!. اg+ 0�pن ا� ����� /9ء /���V	 J"6* GK /��!"�9% و/"�9!.         

  .+?SB و5V	 و��9	 : +�� ��
	 ا�?��= *1!	 ا�97ء /���V	 �7. ا�!e�9� _ %�9 *?�ر  
�ن            "�� G?!"ن ا��g"+ 	"5Vو SB& GK 	�9� SB&0 و/(T ن�B�Qب ا(T ذاg+ ) .......  ("!D

A& ئM ( 	�9� SB?� أن 	و*1! .J!�(ا�� G�!�.  
وه�ا �7!% أن ا��)�!9V 0?5& 0�$B& Jًا nن آq!)ا &% ا��2س ا�!�م �[)ب T)/	 و�97أ              

 	V�  . ا��)�!J +� ا��!?G ��?	 +)ض +�92 ا�01/�23/��!�9% �7. ا�
���qل ا���	 +� /�v أ���ظ ا�7]�ري ا�97ء /��!�9% �7. ا��Vوا�6n 02R J!�(أن ا��  	.  

  .وا���ر ه�ا ا�6�ل ;!  اIRPم
 وأ&� ا�)وا�0 +"��)د *1!5"� أن ه"�ا ا�1�Z"7q� P �" وا�e�9"3         . وا�"�ب ا�ول أ:� *�ض     

     G1B&ر +� ا�7]�ري و� ا�97ء /���V	 آ?� أ�	 ه�' ا�)وا�0 -+!?� *9ا ه�' ا�)وا�0    -ا�?�5
= *1!�5 ��ا+= ��ه) ا�o(6ن ��5 &��  .ا��� +!�5 ا�97ء /���V	 U& أ

 SVا�)ا �  .��% ا�n)ب أ�P �5 �(g+ . Sن Z3W ه�' ا�)وا�0 +��6�ل /$�	 02R ه
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

 (yWة +� �9ث أPا�  .وا�?
� BD. /��?�ء :ا���ا6ة � 	V��) &SB ا�!M/ %�9&% �96ر +!	 V��ف ا�c� P أن .  

                     G?!"� 	"��"�Bن ه"�ا ا���P ."W �"9ق *1!"	 أQا .)+ �وا�?�اPة S!3W أ��5 +)ض و�
�x ا�?�c# ه�ا ا��)ض         %�� Iً?��& �ً??!�- ةPا� /��93ث اy"Wn)  - ا��)�!J وا�?
�g+ 0/�2V %* G?!� ن إذا�B�Qأن ا 	2& G5�!+ةPا�  .	 P ���)ط ا��)�!J وP ا�?

 أ�""	 �""��)ط ا��)�!""J وا�?""�اPة ��""� +""� ا��""!?G *""% ا�3""9ث اnآn (""7ن    وا���<�اب
� وا�"9 وه"� ا�7"9ن        ا��!?G �]�1# *% ا�B"�DPل +"� �B"�DPل        ]"�� 	"!+ .B"yن ا��"��

0/�2 ���ن +� *[��% و���� P/9 +!5?� &% ا��)�!J وا�?�اPة A1� G?!2?� ا��!/.  
   G?!""ء وا���""T� ا��""!?G أT""!= &""% -و+""� ه""�' ا�l�B""& (l�""R %!""/ %""& s""6+ 0""d62. ا�

 J!�(ا�� Pة وPا�  .ا�B�DPل nن ا�B�DPل P ���)ط +!	 ا�?
  . إذا آ�ن G?!�!R - أي ا�0/�2A -ث اnآ7) /!2?� ���)ط +� ا�93

 Y��?2Uة *2""9 ا�1/�23""0  :ا�Pا� +"")ض +""� ا�3""9ث اy""Wn) وه""�    أن ا��)�!""J وا�?""
  .ا�(�اب

وه?� 02R +� ا�93ث اnآ7) *2"9 ا�1/�23"0 وا�"(�اب أ�5?"� +")ض ��"� +"� ا�3"9ث                  
   .وذآ)�� وV	 ا���)�= /!% ا�0/�2A *92 ر+��5 /��?�ء ور+�G?!���/ �5.اnآ7) 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

�ى أ�"9ه�     . �?� ��!?G �	 &% �"9ث أو D!")'          :   و���)ط ا�2!0 "��""lMA� G	    g"+ :ن 
   (�p1"=      . *% اYأو أ Iً"���ى ��ا'  . �""/ .)"� G	 T(+"ً�         : وإن "�W"�1 آ". و��"	      : وإن 

�ا+.�  .+)وTً� و
 Y�1���7 ا�P ��  :هGا ه� ا��Xض ا��ا�d و�

  .+� ا��!?P G/9 &% ��!!% ا�G?!�� �?� '(!D :0!2 �	 &% �9ث أو :وتشترط النية: قال 

  . أن ��!% &� ��!?G �	 و&� ��!?G *2	:ومعىن تعيني النية

 إذا أراد أن ��"!?J"A!+ �1)"!� G أن �2"�ي أ�"	 ��"!?I)"� Gة ا�
5") *"%                          :مثال ذلك 

2�م��/ 	K9� م إذا آ�ن�  .�9ث ا�2
+ �  .� ا�?�qل ا�2�م+!2�ي &� ��!?G �	 وه� +� ا�?�qل IWة ا�
5) و&� ��!?G *2	 وه

�ى ر+""U �""9ث ا�2""�م دون ا�""(Iة""�� �1)""!R و��""% �""(""d[� G /��7""	 أ2K""�ء . +""gن ""5+
�d") /��7"	 ر+"U ا�3"9ث وه"� ا�2"�م                    �"?�ا��!?G أن ه"�ا ا��"!?G �!"(�1 ا�
Iًq"& ("5 وإ

�	 +96 ;)ط ��!!% ا�2!0.n S!3W (!D 	??!� نg+.  
� ر+"U ا�3"9ث ا�?�"!%            "2� G"5") و�
�ى /�!??	 IWة ا�� +"gن ا��"!?("!D S7)"� G     وإن 

�	 �G ��!% ا�93ث ا�?)+�عn S!3W.  
0              :  �"���ا  �0 د���! ا��Y�@�01؟    "��أن ا��"!?G ;")ع T")ورة +5"� T"�!# ��3"�ج إ�"� ا��6

  ./����!!% أي أ��2 إذا *!�2 +96 ����2 &% أ&) ا��!?x!)[�/ G ا�2!0
 ���qل ا���ى ا�"(Iة أو ر+"U ا�            :وا�6� �3"9ث أ�"9ه?�    أ�	 P ���)ط ��!!% ا�0!2 /. �

  .أو آIه?� +gن �!??	 n S!3Wن ا��!?G را+U و�!^ &7!3ً�
�اه�� 0!��	 إذا �!?G ار��U ا�93ث /$ي g+ U+را G?!وإذا آ�ن ا��.  

  . �?� ��!?G �	 &% �9ث أو D!)':و�5MPط ا�Y�1:هGا ��17 "��� 
�5�� ��UP 6 0H1ج �� YE2E أ0�hء� C5ا� Y�1وا�:  
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  .إما أن ينوي حدثاً أصغر .����
  .أو حدثاً أكبر .����
 كما سبق معنا أن الحنابلة يرون مـشروعية         -أو عن إزالة النجاسة في البدن      .����

  .التيمم عن النجاسة التي لم يتمكن من إزالتها
0R�A2و�9ث أآ7) وإزا�0 ا� (yW0 �9ث أKIK �+ ()32� 9اث�Pا %* G?!إذًا ا��.  

�ا ""d� G?!""�� 9""0 و�]""�(�� G?!""�� 9""6+ (""!qآ �""5+ 	""� G?!""�� �""& �""&6"")اءة أ� G?!""�� 9""ف و�
  .ا�o(6ن و�n G?!�� 9داء ��ر و�G?!�� 9 �(Iة +)ض آ���0

�ن +"� +6"	              "�� �"& =!"T0 &"% أ�$B"?ع وه"�' ا��+gذًا ا�?2�ي &% ا��7"�دات آq!") و&�2"
�� ا��!?G *92 ا�01/�23 وآq!) &% ا��2س d[� P) *�1 /��	 *92 ا��!?G أن �2�ي /0�9            

  �0ذا و��0ذا ؟
�ى أ�:GK ��ل��) : 9ه�+gن pا %* 	lMA� G�.  

                        U"��(� G"� s"6+ ("7آnى ا�3"9ث ا�"��ً� *1!"	 �"9ث أy"W) وأآ7") و�B�� +)�2T أن إ�
 (yWPا.  

�ى ا�(� G� s6+ (yWn�U اnآ7)�  .وإن 
�	 �JA إذا أراد أن ��!?G أن ��!% و�2�ي ا�93ث ا��ي �)�9 أن �)+�	 n.  

9ث اnآU"+(� ("7 اy"Wn) أ&"�         و�96م &��2 ا�(�اب +� ه�' ا�?B$�0 وه"� أن �!"0 ا�3"            
�U+(� P �5 اnآ7) g+ (yWn0 ا�93ث ا!�.  

�ا'.  �""""/ .)""� G	 T(+""ً�   :وإن :���ى :2ً��X أو أ`@��i : "��0ل ""�W""�1 آ"". و��""	  : وإن 
�ا+.�  .+)وTً� و

              i�@`2ً أو أ�X: وإن :��ى ����" ��1� !k0���d هKG ا�ZP C5ة ا���"G �"(. /"	    : ا��09
 �ًT(+ :P 	�g+ ���ى اPد�  . �S!7�B /	 اn*�1 أ�	 إذا 

 ���ى اn*�1 ا�7�Rح /	 اPد�  .وإن 
�ى /���!?IW Gة : &�qل ذ��  �*���Z� !H* Yfز أن �<@C ?�2ة ا��f�� �G�Hا    إذا 
  ا��5�� ؟

 �1*nى ا�� 	�n G��.  
�ى ا��!?G �!6)أ �� ؟وإن Z�  ا��9-ن *�Z� !Hز أن �@�C* T ا�
� ؟ه! "�اءة ا��9-ن أ�@� ��272 *�1 أ�5?� أ*�1 Z�  أم ا�@�C* T ا�

�اب Aن : ا�o(6اءة ا�(�.  
        e71ا� 	ز ��V نo(66)اءة ا�� G?!� ذاg+ .  أي ;�ء .��� I+ 9AB?ا� �+ e71� G?!� وإذا

  .&% ا���7دات إP ا�e71 +� ا�?n 9ABن ا�e71 أد�� &)ا�J ا�2!0 
 #�c?9ء ا�/ GK’  G?!ت ا��Id7& %* مI���/ )وض�0��5 ا�� 9�/.  

� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV< << << << <

 G?!ا�� .d7و�  : Z��  ./])وج ا�
                      Z"وج و�("��"�Bن �"(Iة ا�
A?7+ ("5")د Qا G?!"� ذاg"+ Z"���d7. ا��!?G /]")وج ا�
  .IWة ا�
�5Y Z1d/ (5رة ا��!?G ووJV *1!	 أن ��!?G &)ة أ�)ى �(Iة ا��() 

  . أن ا��!?G ;)ع T)ورة +�6!9 /����Z آ�0T�3�RP : "��0ا Wد	��Uא:"�����
  - !����"�Bن P         ,� "�ي وا�5���ا �Qرًا *% *9د &% ا�"(0/�3 أن ا�Ko ذآ)وا Z7K إن 

  .�G?!�/ %!T(+ �1) وا�9 
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�!9 ه"�' اKp"�ر             �"Rأ �"+ ("
ه". ه"� W"3!03 أو �!"ZB آ"��� ؟ إن      .و�B�� G% �� ا�2
Z3W +�5ا ا�6�ل ���ن &��9V �ً5Vًا ��q)ة ا�Kpر وإن �g+ S)� Gن ه"�ا ا�6"�ل �"!^                  

 	V��?/.  

��������)وج ا���"d7� P Z". ا��"!?n Gن &A")د �")وج ا���"P Z ���7")              أن   Wوא	!'ل�א	
�ا�v ا��5dرة وnن �5Yرة ا��!?�5Y Gرة آ�&01 إ�� أن ��9V ا�?�ء � %&.  


". *5Y �"1"�رة إ�"� أن ��K                   9"Vو1/א�א	!'ل�1'�א	!'ل�א	,א������45� 	"�g+ ن�B"�Qا G?!"� ذاg"+ 
�ءT��ا�v ا��  .&2	 إ�9ى 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

�ء T�  . و/?Id7ت ا�
d7&               �"1"� وه*n5"�رة اdا� .d7� Z���5 إذا آ�n G?!ا�� .d7� ع�?VQ�/ ء�T�Iت ا�

G?!�5رة ا��Y .d7� �5رة ا�?�ء +?% /�ب أو�� أنY.  
 G?!ا�� .d7� �5�g+ .By�7ت ا�V�  .وآ��� &

          (y"Wأ �ًK9"� أ�"9ث GK نo(66)أ ا�!� J2Aا� G?!� ذاg+      ة��� ��*N�Z� !�H �@��� أن ���5
  أ,�ى ���9أ ا��9-ن ؟

1� P #3)?إذا أراد أن �?^ ا� Pإ 	&M . نpث أن ��9أ ا��9-ن ؟ا���  ه! ��Zز �@
   Ml�V ع�?VQ�/-    #3)?ا� ^& %* G1��� P %32+ -    J"2Aوا� J"2V ن�B"�ه�!   +�5ا إ

  ��Zز �� أن ��9أ ا��9-ن ؟
�Iف    	!+���X�P!N	א�;"?�O'PLEא��ز �"	 وه"�ا ا�G?!"� J"2A +"�ر��U ا�3"9ث         و	.A� P 	� أ

ث �""K9ً� أM1� I""+ (y""W&"	 أن ��!""9 ا��""!?G �6"")اءة ا�o(""6ن nن ا�3""9ث  اnآG""K ("7 أ�""9 
 (yWnا�93ث ا U��(� ط أن(��� Pو U�آ7) ار�nا.  

�ا�v ا��T: إذًا +!	 +�9lة &% ��ل ا���56ء �G�� �?52& .�1+ .By�7ت ا�V��ء و&.  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

�د ا�?�ء و�� +� ا�(Iة P /�9ه�V�  . و/
    Id7""& %""& .""d7& د ا�?""�ء�""Vا      و�ت ا��""!?VQ�/ G?""�ع �¢�""A� G""1+ 0""9وا &""�ء +�!??""

              �ً"!l�61� G?!"ا�� ."d/ 9 ا�?�ءVذا وg+ 	�(�/ 	B?!أ/� ذر +1!�= ا� و� e�93و�.  J"Vوو
  .و�B�y. �931ث اnآ7) . ���T$ �931ث اyWn) : *1!	 أن 

  .وه�ا /�VQ?�ع 
Y�s ���! إ0J�hل      :و�� *C ا��<2ة   : "0ل  ��   . ه�KG ا��:tا ����P ذا)�*   C�* !�,0ن ود

��P2��? !��B و�N��Z أن     P Y��@�01�ا� �ا���<2ة �f��  ���E ا����0ء *��C أ0��1Eء ا���<2ة *��17
  :�1<�ف و�so�5 و��7� ا�<2ة 

  !����د ا�?�ء &% &Id7ت ا��"!?G              :ا�Vة ا�9ا�0 *�1 أن و(!qا�� eد���nا ا��9!. ا���� 
  .وإذا آ�ن &G?!�1� Iًd7 �7. ا�(Iة +5� &G?!�1� .d7 أ�2Kء ا�(Iة 

��1/א�א	!'ل�و1��K5O��S�&�e�@ن�@!'ل����f�;!=�&BO�;Bم����Aא�c�O�&��?�,!GH!'ل�א	א�א/K� �
�����00� أ�""	 إذا �""[) ا�?""�ء أ2K""�ء ا�""(Iة /��g""+ G?!""� %""?� 07B""2ن I""Wت        Wא	!00'ل�א	

  .3W!03 و��B?) +!�5 وM1� P&	 أن �])ج &�52 و���T$ /��?�ء
�	 ��5Y (5dرة ;)*!0 &$ذون +!�5 و     : ����ا  n     I"+ �ً3!3"W Pً�"�د�. +� ا�"(Iة د

 ����� 	���ز �	 /�9 ذ�� أن �Ud6 ا�(Iة �6A� : G���?*ا أ�1d7� Pو.  
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  . ’ا/% ا�G!6 : وه� &�هJ ا�01/�23 : &?% رSV ا�6�ل اnول 

 أ�"	 إذا �"[) ا�?"�ء أ2K"�ء ا�"(Iة +"gن ا�"(Iة �d7". و�2"()ف                    Kو1'�א	!'ل�א	30'א������
  .و���T$ و��!9 ا�(Iة 

 Zأ�0 ا� Y�=اب �� ا� } �*��C9 ���F^8 >� {     �"?�5� أن ه�ا ا�?�d7� G"� #1". *?1"	 إ+

 G?!ا�� vا��� %& v��2د ه�ا ا��V�/ �ً*(; 	1?* .d/.  
                G5�?"R ر ا�?"�ء أو���Bن إذا �!?G ود�". +"� ا�"I)ة و;"�3/ ("[Qو/�5ا �7!% أن ا

�9V %& 9!و�� 	�IW %* .��2� 	�g+ 'ر��د ا�?�ء أو �[Vن *% و�K93�� 9.  
��Bن وGK �1W /�9 أن ا���5 &% ا�(Iة �[) ا�?�ء :6 �7�ه0 : "0ل Qا G?!� إذا .  

 ���" �@� �H*:  
��           :القسم األول   �"qا� GB"6وا� Z"��أن ��"�ن /�"9 �")وج       :  أن ���ن ذ�� �7. �)وج ا�

 Z��  :ا�
  .+gن آ�ن /�9 �)وج ا���Vg7+ Z?�ع ا��1?�ء M1� P&	 إ*�دة ا�(Iة 

�"Iف وا�")اSV أ�"	 M1� P&"	                  وإذا �[) ا�?�ء     	"!�+ Z"��/�"9 ا�"(Iة و�7". �")وج ا�
أ�[ً� أن ��!9 ا�(Iة nن ا2K!% &% ا�(0/�3 آ?� +� �e�9 أ/� R"�!9 ا�]"9ري �!??"�ا               
�") +6"�ل ا�72"�                   p9 ا"�� G"د أ�"9ه?� و��"*$+ Z"��1�ا GK �[) ا�?�ء �7. �)وج ا�Wو‘ 

  .�02B �?% أ*�د �� اVn) &)�!% و��ل �?% �G ��9 أZ7W ا
5� &% روا�0 ا��"�/�� وP �"(S ذآ") أ/"� R"�!9 +!"	                هذا احلديث الصواب  + .R(& 	� أ

�!") &"% أ�"�ال ا�)V"�ل                 . .!"Rم أ�?9 أن ا�?)ا�&Qن ��*9ة اn لP9�R�� S1(� 	2��

�ال وoراء ا�)�Vل .�$/ ��nا %& (!��� /��?)اR!. إذا �G ��% ;9�9ة ا�[�# n�+.  
 ا�?�ء /�9 ا�(Iة +JA� I *1!"	 أن ��!"9 *1"� ا�6"�ل               +(�رت ا�0A!�2 أ�	 إذا �[)    

�اء آ�ن �7. �)وج ا���Z أو /�9' R SVا�)ا.  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

�) ا���Z �)ا�V ا�?�ءo G?!أو�� :   وا��.  
�د ا�?"�ء أو�"� &"% ا�"(Iة         "Vو �V(� آ�ن %?� Z���) ا�o ة إ��I)ا� (!�أي أن �$

 Z��  ./���!?G أول ا�
  !����ء +)ض وا�(Iة أول ا���Z +[!01 وا��)اvl &96&0 *�1          أن ا�(Iة /��?   :ا�

  .ا��[�l. وه�ا ا�6�ل ا���ر' ;!  اIRPم 
            %"?� J3�B"� ب أو�"� أن�"/ %"?+ �"V(� 73ً� �?"% آ"�ن�B"&2"9و/� و& (!�وإذا آ�ن ا��$

  .آ�ن ��G1 أ�	 9A!R ا�?�ء 
         	"2
� �"?� �ً"+I� G?!���"/ �1)"� أن 	ز �"�Aو� (!�/�"v  و+� ا�(�ر�!% JA�P ا��$

    S!3)"/ ^!� �5ا+ (
ا���ام أ�	 إذا آ�ن 9A!R ا�?�ء ��R 9�/ �ً�d*0 أ�	 �JA أن ��2
 .��Y أو (!)� Z9 ا�?�ء /�9 و�A!R 	��ز �	 أن ��!?G وإن *G1 أA� ./.  

 #�c?6. ا���  :فقال إ�� ا�(�GK’  0 ا
	��Wو :  

  .W�0 ا���ء آ!�!�	 +� آ. ا��1�م 
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎVVVV< << << << <

 �?B� GK ، ي�  . أن �2
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ا��""B?!0 �6""9م ا��""Iم *1!5?""� و�6""9م &�2""� أن ا�2!""0 /��""�ات /��G?!""�1� 07B""2 +!5""�   ا�2!""0 و
 G57ه�& SV(� %& 92* 01/�23(!. ا��ي ذآ)' ا��ا*� ا��(� أن JA!+ .!)��.  

�"Iف وه"�ا آ?"�                      Pء وا�"9ة و�"T��) ا�2!0 +"� ا��"!?G وا�B"y. وا�pل ا�و*�1 ا�6
 SVا�)ا �  .7R= ه
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  ./!�9	  و�[)ب ا��)اب 

 /"e�9"� �+�"& .!�9 *?"�ر     �D1/0�'1א:"��������0ه)' أ�	 �"[)ب T")/	 وا�"9ة وه"�ا          
ا��B/= أ�	 ��ل T GK)ب اnرض /!T '9)/0 وا�9ة ��% آ1?0 وا�"9ة ه"�' ��")د /5"�                    

 G1B& . s6+ G1B& �+ �?�  .وإP ا�e�93 ا�?��= *1!	 �!^ +!	 ه�' ا��1?0 وإ
B& �+ 0�/�K 0
  .3W �5+ G1!03 و�9�Bل /U& �5 ذ�� إذا آ��Z ه�' ا�1�

         G5�!"+ 9ون آ1?0 وا�"9ة/ 	/(T '9!/ رضnب ا(T GK e�93ا� ���2 أن �T(+ �� GK
  .&2	 أ��5 وا�9ة 

����00��"")ى �1!""�9%      : وא	!00'ل�א	nوا 	""V�وا�"")اSV . أ�""	 �""[)ب T"")/�!% وا�""9ة �1
5�ر ?Aا� Jه�&.  

   C:0\اب �@� ا��9ل ا��Zوا�              (/�"V e�9"3آ %!�/("T 	"!+ e�9"� .ا/"%     أن آ e�9"�و
 0�!�T e�5 أ��د�+ (?*.  

�ل   ""� ��ر ��""% +""� ا�63!6""0 ه""""5?Aإ�""� ا� JB""��ب ا�""[)/�!% ""V�وإن آ""�ن ا�6""�ل /
          02Bص &% ا����ب و&% ا���اه) ا�2(� U& =+ا��ح ا��ي ��T�/ SVوا�)ا #!�T

1�V	 وا�!%�9 � s6+ ن وا�9ة�  .أن ا�[)/0 ��
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

 U/�Wnا ��V(�&.  
�""�Bن إ�""� ��"")�� أW""�/�	 �7"". أن �""[)ب    ه""�' آ!�!""0 ا�""[)/0 وه""�  Qأن �6""(9 ا 

  .ا�[)/0 اnو��
 �!(. ا��)اب إ�"� &"� /"!% أW"�/�	 وا�"(�اب أن ��")�� اB"� P U/�"Wn%         :ا�75@�!  

�	 �G ��آ) +� ا�2(�ص ا�(3!03 n ع(�� Pو.  
  G?!""� e�9""�و =/�B""ر ا��""?* e�9""� ن�q�9""� Pإ G?!""!""0 ا���آ! �""+ Z""7q� G""� 	""�وا*G""1 أ

  .�?� أراد أن �)د ا�IBم  ‘ا��72  

  .و+!	 +[)ب /!9' و&SB و5V	 و��9	 
  .��ل ا/% �A) وS)� P +� ا��7ب أي +� آ!�!0 ا��!?G إP ه�ان ا��q�93ن 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<< << << << <

�?52Y�7/ 	5Vو SB?� .  
  .ه�' W�SB& 0 ا��V	 /�9 ا�[)/0 اnو�� 

�	 �?SB و"5V	 Y�"7/%  א:"�����@,ون�g+ رضnن ا�B�Qب ا(T إذا 	� اs"6+ U/�"Wn    أ
  .دون /�Y% را�0 ا�!9 

�ا    ��0ذا ؟ ��� :           Iً?��B"& ر ا��")اب�"W 	"V�� &"U"!?A/ SB ا�!"U"!?V �"1* 9 ا�� 	�n
�رًا وإذا اR""��?. آ1""	 +""�   ""5Y ن�آ1"	 و&""% ;"")وط &""� ��""!?G /""	 *2"9 ا�1/�23""0 أن ��""

 %!��1� .?��B� ٌر�5Y =7� G� �5رةdا�.  
       �`0�� l� ��� P �"(U"!?V S7 ا��")اب    :ا�?GH* d�0ا ��17 ��0رة ا���m$ أ:� �
  .ا����= /��!I+ Iً?��B& 9 ��67 ;�ء �1!%�9 

�ح وأن ا�"(�اب أن                    "V(& ^"A��ر و"5Yه) و�"Y �"ا��")اب إ� G!B"6� و�96م &��2 أن
5�رًاY �67� 	�g+ 9ث� U+ر �+ .?��Rا��)اب وإن ا.  
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<IIII<îßÃ¹]<]„�<í×ÛÓi<<îßÃ¹]<]„�<í×ÛÓi<<îßÃ¹]<]„�<í×ÛÓi<<îßÃ¹]<]„�<í×ÛÓi<VVVV< << << << <

  . وآ�!	 /)ا��!	 
 ا��""V	 Y�""7/% اY�""/ �""6/ U/�""Wn% ا��""# �)ا��!""	 +!?""SB /5?""�    إذا &""C��17�SB أ:���
  .ا�!%�9 

/�Wnا %Y�7/ 	V�  .U ��6ل +� &SB ا�!Y�7/ %�9% ا��#و&� �!. +� &SB& 0���2 ا�
  إذًا �0 هC ا�<YX ا�<���Y ؟

��Bن /!�9	 اnرض و6� P(P 9 ��)�� اU/�"Wn وP             :الصفة الصحيحة   Qأن �[)ب ا 

آ?� ه?� GK إذا T)ب &SB و"5V	 3B"&ً� *�د�"ً� P �)ا*"� +!"	              T?�5 وإ�?� ��)آ5?�    
أن �?"Y�""7/ SB% اU/�""Wn أو /Y�""7% ا��""# G""K آ?""� +""� �""e�9 *?""�ر �?""SB ا�""�?�ل  
/""��!?!% 52Y�7/ SB""?� G""K?""� �""�ه) آ�!""	 +!�""�ن ا�?""SB ;""?. ا���""!% /�2Y""ً� و�""�ه)ًا   

  .وا��V	 /[)/0 وا�9ة 
Y�B/ .�/ G?!�1� 0��2B?!0 ا��0 وه�' ه� ا��!.  

    d�0��?ا� C��17P Y���Xا��^��� وآ� l��� Y���Xآ� C��* !���?0X5ا� ���� Y��@�01�ا� Kو���0 ذآ���
  .و�0`� را Y ا��� *�H أ�� ��^�ح 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

 	�/�Wو�]1. أ .  

   	��"�Bن أن ��"!?G و&"SB و5V"	 وآ�!"	 أن �]L@             ."1,ع�?0�א:"����2�������0 أQإذا أراد ا 
 Gوا���1!. *92ه 	�/�W(. ا��)اب إ�� &� /!% ا: أ!� U/�Wn.  

����00���""9م : وا���1!"". .  أن �]1!"". اU/�""Wn +""� ا��""!?B""� P G% وP �""�)ع    وא	!00'ل�א	
  .ورود' +� اn��د�e ا�(3!03 

������Kوא	,א1�45'�א	!'ل�א	 �
 0R�A2�2 *�1 /�ب إزا�0 ا��وو� G?!5!�2 &% /�ب ا�����ن ا��  .و/�5ا 

  ،،،انتهى الدرس 
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  االثنني  الثالث: الدرس  الرابع:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
 

))��������((  
  

Y�0Z1ا� Y0ب إزا��  
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

0R�A2ب إزا�0 ا��/.  
�?""� أ�5""� ا�?�c""# ا��""Iم *""% ا��5d"") /��?""�ء و/�9""	 وه""� ا��""!?G ا��6"". إ�""� ا�5d""�رة  

 0R�A2�5رة &% ا�d�5رة ا�93ث وه� ا�d� 0?!B6ا�.  
  :�0ب إزا�Y ا�Y�0Z1 : *09ل 

       Y�0Z10ب ا�����Y    ا��9<�د �C* Y�0Z1�0 هGا ا�J�ا� Y�0Z1�0� 9<�د���Y وا�J�ا� : 
  .ه� ا�0R�A2 ا��dر�Y %!* �1* 0lه)ة 

   Y�1�7ا� Y�0Z1ا� r�G� ج�U*     	"��q& ("5d� أن %�?� P �5�g+  :    J"1وا�� sl�"yل وا��ا�7"
�P 0"!2!* 0"R�A �?�"% أن             0B"A�وا�]�M2) وا�3?�ر *1"� ا�?"�هJ +�". ه"�' أ*!"�ن 

�ال إd/ P)�6""0 وا�""9ة    ""�n5"") /3""�ل &""% اd�    (""ذآ ��$!""R0��3 و�""RPوه""� ا s""6+ 
  .ا�]Iف +!�5

 0W��  .+�)+�2 &�ذا �)�9 ا���56ء /��0R�A2 +� ه�ا ا��7ب 
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

إذا آ��"Z *1"� اnرض 01B"D وا�"9ة �"�هMA� :      Jئ +"� B"D. ا�R�A2"�ت آ51"�       
 0R�A2ا� %!�/. (�M2�  .و*D �1!)ه� U7R إ�9اه� /�)اب +� �0R�A آJ1 و

�ن ا��R�A2ت ?B6� 01/�23إ�� ا� ���":  
  . أن ���ن *�1 اnرض :القسم األول 

  . أن ���ن *D �1!) اnرض والقسم الثاين

  :/9ء ا�?�c# /?� آ�ن *�1 اnرض 
� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊVVVV< << << << <

0R�A2ا� %!�/ J01 وا�9ة ��هBD رضn�1 ا* Z�  :إذا آ�
�""	 ���""� +!5""� *2""9 ا�01B""D 0""1/�23 وا�""9ة و��""%     g+ رضn0 *1""� ا""R�A2ا� Z""�إذا آ�

�01By أن �"�هJ /�"!% ا�R�A2"0 و*I&"0 ذه"�ب *"!% ا�R�A2"0 أن P                  ���)ط +� ه�' ا   
 03lرا Pن و�� �52& �67�.  
     �J�ا ا�Gه �@� !��� ا�e�93 ا�(S!3 أن أ*)ا/!ً� د�. ا�?"9AB +7"�ل +"� ���!"0      :وا�
�/""ً� &""% &""�ء +�""� ا�B""D e�9""3. ه""�'   ‘ا�?""9AB +""$&) ا�72""�  �أن �"")اق *1""� /��""	 ذ

  .ة وا�9ة /gرا�0 ا�?�ء *�1 /��	 ا�0R�A2 وه� /�ل اn*)ا/� &)
  .وه�ا ا�0R�A2��/ x�[� G�3 ا��� �!^ ��5 أMVاء 

�	 ��� P�� �51By/ &)ة وا�9ة /. �JA إزا�"0 أM"Vاء            g+ اءMV0 ��5 أR�A2ا� Z�+gن آ�
  .ا�By� GK 0R�A2. أK)ه� &)ة وا�9ة 

  . إ&� أن ���ن &�0�l أو أن ���ن �V �5)م :إذًا ا�Y�0Z1 �@� ا�رض 
  . آ��0�l�& Z اآ��� /�51By &)ة وا�9ة ��هe�9� .!�9/ �52!�/ J اn*)ا/� +gن

�"	 �J"A أن �"Mال ه"�' اM"Vnاء B"y� G"K. أK") ه"�'           g+ اءMV0 ذات أR�A2ا� Z�وإن آ�
  .ا�0R�A2 &)ة وا�9ة 

و*G""K: �""1 ا��6"". ا�?�c""# إ�""� ا��""Iم *1""� ا�R�A2""0 إذا �""G ��""% *1""� اnرض +6""�ل    
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�0R�A آJ1 و�D (�M2!)ه� U7R إ�9اه� /�)اب + �.  
 ��D �1* �2!) اnرض إذا آ��Z ا�D �1* 0R�A2!) اnرض +�GB"62             :و�@� ��aه0   

  :عند احلنابلة إىل قسمني 
  . أن ���ن �0R�A آJ1 أو ��M2) :القسم األول 

  . أن ���ن �D 0R�A!)ه?� :القسم الثاين 

  :نبدء بالقسم األول 
� آ��"Z +"� اnوا�"� وآ��"Z &"%               آ��Z ا�D �1* 0R�A2!) اnرض آ      إذا:و:�9ل  "� �"?

�	 �JA أن �IBD U7R .Byت إ�9اه� /���)اب g+ (�M2[أو ا� J1ا��.  

إذا و��w  �"�ل   ‘+"� ا�"(3!3!% أن ا�e�9� _       �"72 أ/� ه)�")ة       : ا��9!. *�1 ه�ا    
�0ً7 أو6ه� ��5�0اب � �@  .ا�C* N@J إ:0ء أ �آ� *@�4

  .ه�' روا�G1B& 0 و+� روا�D 0!)' إ�9اه% 
�5+ U!7Bد�!. *�1 ا�� e�93ا ا�.  

�!")ة أو +"� أي وا�"9ة        :و�C9 أن :��1   nو�"� أو اn01 اB"yن +"� ا�� ه. ا��)اب ��"
  &I/ �52 ��!!% أو +� ا��q&02؟

  آ� ?0رت ا�"�ال ؟
  .أر/�0 

  .ا��ا^0H1� l أ:C* 0H ا�و�� 
  .واP�?��Pت ا��� ذآ)��ه� ه� أ��ال �1��56ء 

 l�^�5ا� N��:  
Pأن روا�0 أو J�(01 ا���BD UT�  .ه% ه� أSW ا�)وا��ت ا��� �9دت &

  0ً�:0E:         ف إذاI"[/ ء�"�Q5) اd+ ء /�9' ا�?�ء�V و��n01 اByأن ا��)اب إذا آ�ن +� ا� 
�	 ���3ج إ�� 01BD زا9lةg+ ة(!�n01 اByا� �+ Z�  .آ�

    l^ا ا��9ل ه� ا��اG"(01 *"        إذًا ه�02 &2&�K 01BD J�(ن ا����%  و�1!	 +� ا�6�ة أن ��

   ."""�y& %"""/ 7"""9 ا�* e�9"""� �"""+ Z"""7K �"""?� U7B"""ل  ‘أن ا�72"""�  _ ا��"""� Kو����Xو�
  .ا�\Y1�0 ��5�0اب

                �+K Z7Kg?�ن IB"Dت و�"y& %"/ e�9�". ه"�ا +!"	 ز�"�دة *J"A� G"1 ا�?"(!) إ�!"	 +5"
 	!+ 03�(W 02Bي وا���.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<V<V<V<V< << << << <

(�M2�  :و

 �!". ��&"�م     ��D1/0���0א:"����أي أن ا�]K�?� (�M2. ا��J"1 +"� ا��"U!7B وا���)�"J وه"�ا               
              Z"1?� 9"?�م أ�"&Q�7رة ا�+ J1ا�� %& (; �أ�?9 أرأ�Z ا�]�M2) +�6ل اQ&�م أ�?9 ه

 J1ا�� %& (; (�M2[أن ا� �  .ا��9!. *�1 �!�س ا�]�M2) *�1 ا��J1 وه

������� �A?�ه!) ا��1?�ء أن ا�]B"y� ("�M2. آy!")' &"% ا�3!�ا�"�ت وP ��")ب              Wوא	!'ل�א	
�د +� *95 ا���)�U و&"�آ�ر +"�         وn U7B� Pن ا��V x2ء +� ا��      V�& (�M2[وا� J1
�") أن c"R .B"Dر ا��J"1             ‘ا�o(6ن و&U ذ�� �x ا�72"�         o 	"Vو �"+ G"K J"11"� ا��*
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  .U7R &)ات أ&) ��97ي وآ. ��G ��97ي P �?�% أن ��6س *1!	

�Kو1/א�א	!'ل�1'�א	,א�45 �
    0�$B& �+ �2!6/ :      s6+ SVل ا�)ا���آ) +!�5 ا�6 .   _Z: ��c1Uوا� N@Jأو `�0ه�    ه! ا� 
  أو *�� XP<�! ؟

�א	!'ل�א	3'א���� J�����hא�X�iن���� J             (ه�"Y 	"�g+ �"52& (ا��� P0 إBA� (�M2[وا� J1أن ا�� 
%!?1B?0 *�1 ا��R�  .وه� ا��!�ر ;!  اIRPم و+!	 �

�ر �J"A أن          :�01ء �@� هGا    "5?Aن +�2"9 ا��B"�Qب ا�"K '(�; ^& GK J1إذا ا/�. ا�� 
 ^""A� J""1ن ;""�) ا��n 	1B""y� .""6و*1""� ا� �""& .B""y� أن 	1!""* J""A� P اب��ل ا�""(

�	 �Yه) n (�M2[أو ا� J1ب &% ;�) ا���qب ا��Wأ.  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

3�' :  و�MAئ *% ا��)اب�  .ُأ;�2ن و
 K��1� 9<�د� أ�	 �MAئ *% =$/�D1א:"���� آ��(�/�ن أو أي &�دة ��B]9م �2�1
!#      ا�

  .?!0 و�1?!�' ا/% ا�G!6[ً� ا/% �!اQ;�2ن أي &�دة +!�5 �2
!# وا���ر ه�ا ا�6�ل أ�

�������6�م &�6&	 +!��)ط أن �By. /���)اب وه�ا ا�6�ل ه� Wوא	!'ل�א	� P ا��)اب (!D أن 
 SVا�)ا.  

  . ا��ي ا���ر' ا��!  و��T '�!?1!# و�/�D1א:"����
�N أن *C ا��5اب   �D �+ 9V!)' و��ا �x *1!	 ا���رع وه� أ�"	 ��6".             وا�� P 0!W�� 
    J1ر ا��cR �+ 9V�� �&            P �"5�g+ #"!
�"�Bن /]"Iف D!")' &"% أدوات ا��2Qذي اc"� �?& 

 ‘وأZ7K ه�' ا�63!06 ا�Jd ا�e�93 /. وا*�7) ه�ا &% &�M"Aات ا�72"�    .���. ه�ا ا���.    
.  

�د +� ا��95 ا�72�ي و&U ذ�� �G ��آ)' ا��72  V�  . ‘وآ?� 7R= اQ;�2ن &
D �1* 9V��� &% ا��R�A2ت ا��� ��qع ا��  :!) اnرض GK ا��6. إ�� ا�2

� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<V<V<V<V< << << << <

  .و+� �D 0R�A!)ه?� I/ U7R �)اب 
               ��"�Bن U7"R &")ات و�"Qا .By� 5!) أنd�1� ط(��� (�M2[وا� J1ا�� (!D 0R�A� �+
�"	 �"��)ط أن ��?". ا�B"y. إ�"�                g+ 0q��q0 أو ا�!��qو�� أو ا�n01 اBy5) ا�?3. +� ا�Y

  .أن �(. إ�� IBD U7Rت 
  Y��@�01�ل ا���A""�س R""�7ً� وإذا �""�ل      /""$K) ا/""% *?"") أ�""	   :ا���5Pا .B""y/ �""� �""�ل أ&)

G1Rو 	�1 ا� *1!W  �72ا� ��	 �2()ف إ�� ا�?�)ع وهg+ ��  .ا��3)/� أ&(

�������أن ا��R�A2ت D!) ا��J1 وا�]�M2) أو *1"� ا�6"�ل ا�")ا�W            ("!D �"1* SVوא	!'ل�א	
�I/ .By� �5 *9د &�!% /. إ�� ذه�ب ا�g+ 0R�A2ن ذهZ7 +� ا�01By اnو��               g+ J1ا�� 

�!0 اآ��� /�5 وه��ا . اآ��� /�5 �qأو +� ا�.  
�ب �""�ل   ‘أن ا�72""�  : ا�""�9!. *1""� ه""�ا ا�6""�ل ""qا� J!)""� v!""3ل *""% دم ا�$""R �""?�

�0�0ء � ���f:ا �E ��?�"ا �E ��5  . �72آ)  ا��� G9دًا  ‘و�*.  

�ب    ‘وآ��� +� �e�9 اn*)ا/� ا��ي /�ل +"� l�Y�"0 ا�?"9AB أ&") ا�72"�        "�/"(J ذ

 Gآ) *9دًا &% &�ء و���.  
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  .ا��ي �9ل *1!	 ا�2(�ص ا��)*!0 و1/א�א	!'ل�1'�א	3'א��
 #!�T =/�Bا/% *?) ا� e�9�و.  

�اع ا��""� ��"A2^ وأ�GB""62� �""5 إ�""� &"� ��""�ن *1""� اnرض و&""�    ""�nن &""% اp5!2"� ا��ا
�ن *D �1!)ه� ��.  

     %!?B""� �""إ� GB""62� رضnا (""!D �""1* ن�إ&""� أن ��""�ن �R�A""0 آJ""1    : وأن &""� ��""
  (�M2�  .أو ���ن �D 0R�A!)ه?� و

  .+(�رت ا�B�nم أر/�0 
� <ÌÖö¹]<ØÏjÞ]<Üm<ÌÖö¹]<ØÏjÞ]<Üm<ÌÖö¹]<ØÏjÞ]<Üm<ÌÖö¹]<ØÏjÞ]<Üm’<<<<<Ù^ÏÊ<�ãŞjÖ]<íéËéÒ<±c<Ù^ÏÊ<�ãŞjÖ]<íéËéÒ<±c<Ù^ÏÊ<�ãŞjÖ]<íéËéÒ<±c<Ù^ÏÊ<�ãŞjÖ]<íéËéÒ<±cVVVV< << << << <

^A2�& (5d� Pد�� : و Pو Sر� Pو ^?�/.  

 أ�""	 5d� %""�?� P!"") ا�R�A2""�ت إP /��?""�ء +s""6 و5d� P"") /��""�?^ وP @00,_�א:"����00
  ./����9 وy/ P!)ه?� 

  !����9�ا /e�93 اn*)ا/� و    :ا��R6!%     ا/�Bء ا��?Rأ e�9� .  �72ذآ) ا� e!�‘  ا�?�ء

 (!5d�1�.  

������� أن ا�0R�A2 إذا ذهZ7 /$ي &�M. آ�ن +96 ذه"J ��?5"� و5Y") ا�?W            ."3وא	!'ل�א	
�دًا و*9&ً� Vو 	�1* U& 9ور� G�3ن ا�n.  

 !��� &% ا�02B وه� Z/�K S!3W وه� �e�9 ا/% *?") أن ا��"Iب آ��"Z           وا�5���ا �
   B?9 +� *95 ا��72       �9/) و�76. +� ا�A‘              أن G"1�+ �"ذ� %"& �ًm!"; ن�1B"y� ا�"���� Gو�

ه""�' ا��""Iب ا��""� �76"". و�""9/) و�7""�ل +""� ا�?""9AB وB""y� P. أK"") ه""�ا ا�7""�ل أن            
S�(ا��?^ وا� �  .ا�?5d) �	 ه

 0�$B?ة ��5' ا�(!qو+� ا��7ب أد�0 آ.  

�و1/א�א	!'ل� J�������א	 J�3'א	ص ا�(3!03 �1'�א�  . ا��ي �9ل *1!	 ا�2(

� ^Î^Î^Î^Î<Ù<Ù<Ù<Ù’<<<<VVVV< << << << <

  .وP اD 0��3�R!) ا�]?)ة 

�G5 +� اWn. �)ون أن ا�P 0"R�A2 �?�"% أن          א:"�����@,ون�n (5d�P  0��3�RPأن ا 

�"") وه""� أن ا�72""�   o .""!د� G""5� 0��3�""RP0 ا�$B""& ص� ‘�5d"") إP /��?""�ء ��""% /]""(

 0H:0�  .:�H �� ���م ا�Y�2Z وأ�
 Cه Y�2Zت     وا��R�A2&% ا� 	أآ1 J��D ان ا���� /gذن ا� +"� آ�"�ب   -وR!$�!�2  .  ا�3!

�ل أ���م ا�0�IA ��% ��2!�2 ه�2 أن ��)ف &�ه� +s6 ؟� )!q(!. آ�0 �?�Ynا  
9��5 إ�"� ا�"9م         :"��0ا  : و^� ا5�6�6ل   "/ �"+ Z��3�"R0 ا"R�A2ا� Z"10 إذا أآ�IAأن ا� 

��5 ا��721   96+ Z��3�R0 اR�A2ن ا��  .*% أآ�51  ‘وا�G31 و&U آ

  .وه�ا د�!. ��ي 

������� أن ا5d� 0��3�RP) ا��R�A2ت وا���ر' ا/% �!?!0 و�1?!�' ر�?5?"� ا�    Wوא	!'ل�א	
 .  0��3�""RP0 +""� ا""R�A2د�""0 أن ا�nه""�' ا G""ة &""% أه(""!qل /$د�""0 آ�وا�""()وا �5""�ا ا�6""

 (K0 أR�A21� =7� G1+ �5?�Y�5 ور��53 و��� Jذه.  
 C:0��\ا� !��� ��U""7 -�!""9ة �J""��d ا��G""1  وه""�' ��*""9ة V!""9ة و&- أن أ��""�م اn*!""�ن :ا���
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 �5���Wن و�!*n6!06 ا�.  
         �5���W6!�5�6 و� JB3/ %!�1 ا��* G�3� �2�وا��!% ا�0B"A2 إذا اZ��3�"R +6"9       . أي أ

 �5� =l�63ت وا���ا�( U!?V ت(!y�.  
2ً\�+� ا�?�qل ا��?5�ر ا��ي �"�آ)' ا��56"�ء إذا و�"U ا��J"1 +"� &?31"0 و/5!+ �"6"�               :*

��Iً ا�J16 إ��Y �ً1# *% �6و���[� S1?ت ا���Wو�6!06 و S1& J1ت ا����W06 و!.  
� P �")د *1"�    :�\0ل -,� "5. +5"Rوإن آ�ن أ ��G"5 �7")ون أ�5d� �"5")     وهn 0"1/�23ا� - 
  .ا�]?) 

�"Iً   .+��]?) �7. أن �W �5� .!3�B��ت و�l�6= &�)و+0         Z37"Wا�]?) أ Z11[� إذا
  .و/!% ا�]?) وا�]. +)ق آe!� %& (!7 ا�63!06 وا�(�0 

+                        �"+ U"ا�"�ي و� J"1آ?"� أن ذاك ا�� Iً"� S7"Wأ �"?��?")ًا وإ 9"�� G"� (?[ا ه�ا ا����6
  .ا�??G� 031 ��9 آ71ً� وإ�?� أS7W &31ً� وه��ا 

  . ’إذًا ه�ا ا�?�qل �7!% ا��6*9ة ا��� ذآ)ه� ;!  اIRPم ا/% �!?!0 

  . أن ا0��3�RP ��!9 ا��W (!5dو1/א�א	!'ل�א	�����1'�א	3'א��

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

 (!D ا�]?)ة .Ul�& %ده ^A2� أو Z11�  .�5d� G)ا : +gن 
��ة  Uا� ��a ���": 0��3�RPء &% ا�q�Rه�ا ا  : C17� :   ("5d� P 0B"A2ن ا��!*nأن ا

 0��3�RP�/ (5d� 	�g+ (?[0��3 &� *9ا ا��RP�/.  
       0��3�""RP�/ (""5d� P ت�""R�A2ا� U""!?A+ (""?[ت و/""!% ا��""R�A2ا� U""!?V %!""/ ا�""�(�+

(5d� s6+ (?[0��3 وا��RP�/ .  
   Y@�01�:"��0ا  : د��! ا�              	1"Wإ�"� أ U"V�3ل +6"9 ر�"Rه) و�"�ا إذا ا�"Y 	1"Wا�]?) أ  .

�	 &% ا���اآ	 n (ه�Y 	1Wه?� : +��]?) أ(!D %& أو &% ا��?) أو J2ا�� %&.  
     Y�@�01�ا� � - &"% ا� /"9ون +�". أ�"9     - أن ��"�ن �]1". ا�]?") /2�B"	      ��5M� �Jط ��1
�"�Bن +"� �]1!51"� /5162"� أو ��)�"[�5 إ�"�                ��]1. /�1 �]1!. &% اpد    Qا ��R نg+ �&

�G1B"& S!3"W �"+ Z"7K �"?� 0B"A أن                 �"5"� �67�g+ ق("d6"0 &"% ا��(Y ارة أو /"$ي(�

  .R : 6$ل *% ا�]?) ��]� �Iً ��ل  ‘ا��72  
�?""� V""�ء' ا�)V"". و&�""	 إ�""�ء +!""	 �?"") �""G �""$&)' /�]1!1""	 وإ�?""� �)آ""	   ‘وnن ا�72""�  

  .2� .!1�U +� ا�]?) �?� أ�Tع ا�?�ل وn&)' /�]1!. ه�ا ا�]?)�)�6	 و�� آ�ن ا��]
  Y@�01�ا� �1� ��U@� Y�1�0� Y?2Uت  - إذًا ا��"R�A2ا� (l�"R %!/ %& 0W�� أ�"	 إذا  -

�A"^ وإن          �"67� 	"�g+ �"&دp". ا��1. /��	 �5d) /�)ط أن ��]2/ .1�B	 g+ن g+ .1[�
3!3W 002 وه� أد�B0 �]1. و*)+�2 أد�0 ا�01/�23 &% ا�.  

�""Iف    א:"�����00@0,ون��ن��7"!% &"% ه""�ا ا��6)�") أن     ."0�$ &3B""?وه"�' ا� ^""A� ا�]?") 

     G1أه. ا�� %!/ .��Y :       ^A�واسـتدلوا بأدلـة    +��A?�ه!) و��� إV?�*ً� أن ا�]?) 
  :كثرية منها 

�ـ�I �9 Hـ�                               {   قوله تعـاىل  �� G6*ـ� G9 >? Eـ�F6 �C4ـ� Bـ�C ـ� �9>ـ, ?` _@�ـ�=ـ; < 29ـ� ��
� �9 �<�JK� Q2
 ENO� @6LM( �{] م���nا/��� [  



 197

�د *1""� ا�U""!?A و1Y$""+ (�M2[��""/ x�""[� P= ا� *1""�    ""�� 	""�g+ 	""��� G!""6ل ا/""% ا��""�
 ^Vر 	�  .ا�]?) أ
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 أن ا�(0/�3 �?� �Mل �G�(3 ا�]?) أرا��ه� +9ل ه�ا *�1 أ�	 P �?�"%      :الدليل الثاين   

 0BA� �5�n ع &�52 /��ء����Pا.  
�رًا وه"�ا اR"�9ل /"	 ا�"��+��                     ���"	    :الدليل الثالث   "5Y �ً/ا("; G"5/ر G�6هB"+ ���"��

 ^A� �5�رًا وإ�?� هY (7��� P �!�5�م ه�' ا0�p أن �?) ا�9�&.  

������0� أن ا�]?) �Yه)ة وه�ا �v�7� JB2 ا�1B# وا���ر' ا�(��2�� وآW (!qא	!'ل�א	
 %�(W��?ا� %&.  

�0R�A ا�]?)  /$ن اWn. +� اn*!�ن ا��5dرة وP د�! أوالً:وا�5���ا �1* ..  

�Mل �G�(3 ا�]?) أراق أ�3Wب ا��72            :وثانياً   �?� 	�ا�]?"�ر +"� Y")ق ا�?2�9"0         ‘ أ

                   G"� 0"2�9?ق ا�("Y وأن �?!"R P %!?1B?ت ا���(Y 	/ ا�BA2� G� �ًBA�و�� آ�ن ا�]?) 
 0�Rآ�51 وا .�nوا�[!= . ��% *�1 ا URا�  ./. +!�5 ا�

Zا� Yا ا��9ل �@� أد�G0ب ه�0ه�� وأ^0ب أ?�:  
   ��07P ���9� 6ل��37�	 و��"��� ��"G      �� ا5�6"R رًا  أن ا��5Y �/ا(; G5/ر G�6هB+ 

�رة +5". ��2"� ه"�ا أن �"7% و&"�ء              "5Y �"5�*�1 أ;")/0 ا�2A"0 ا�1"7% وا�?"�ء وا�]?") /$
�اب A0 ا�BA� �!�  .+���� ا�]?) . P : ا�9

�?"^ ا�V�3"0 إ�!"	      وه�ا ا�6�ل /��0R�A2� 07B2 ا�]?) +� ا�63!06 �"�ل �"�ي ووV!"	 و             
         SV("� P %"3��ل ا�]?) +"� &)آ7"�ت اnدو�"0 و�+� و���2 ه�ا /���ات /J7B آq)ة د

�	 +� اnدو�0 �&9[�B� G5�  .�5Yرة ا�]?) /J7B أ
 J��A0 &% ه�ا ا��R�  .��% &% أ�7Rب ا��)S!V أن +� ا�6�ل /�5dرة ا�]?) �

  Y?2Uا�         P 	"�n ب(�nا ��V"9 د�!". S�("W *1"�       أ�	 وا� أ*G1 ا�6�ل /���5dرة ه� 
 0R�A2ا�.  

��Bن +� ذه2	 أن ا�6�ل /��0R�A2 &�هJ ا�A?"�ه!) اln?"0 اnر/�"0       Qا U]� وإن آ�ن
 #1B0 أو أر/�0 &% ا�KIK  P1?!% إB?0 ا�?l01 أ?Vو.  

      C:071>ا� � *�H�  -ا�Gي :�M ه�Gا ا���9ل وا:�H* ’      ��� �>�5 -أ�0 ا��s5,�ون �� �7
��Y ا�k2م �� أJا� �J� �\آ ����95���� ا�@.  
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<<V<V<V<V< << << << <

  .أو �A2^ ده% &�5d� G� Ul)ا
 ���91� إ�� "� Y@�01�ا� �  :ا��ه� �1

�0R�A وJV أن ��61 /)&�"	  إ�0 أن ��Jن  	!+ Zوو�� �ً�l�& ن آ�نg+ 9&�V أو Ul�& - 
  .أن �)اق U!?V ا�9ه%

 '�/(6� I+ �ً�l�& ن آ�نg+ ا/% *�7س e�93�.  
/ .By� أن %�?� P 	�nو �ً�l�& %ن ا�9ه�  .��?�ء &U آ

�	 ��61 ا�0R�A2 و&� ����5 وا�I� ���7ل �Yه) g+ 9ًا&�V وإن آ�ن.  

�Kא��D1/��FPGא:"����� �
������� أن ا�9ه% ا��A&9 وا�?�Ul ��?5?� وا�9 وه� أن �)اق &"� �"�ل ا�W        U"& 0"R�A2א	!'ل�א	

m"R. *"% +"$رة     ‘ و��2�"/ U"	 e�9"� .!�9"/ ا/"% *7"�س أن ا�72"�           . ا�0R�A2 وا�Y ���"7"�ه)      

�ه� و&� ����5 وأن ��2���ا /�����7  ‘و��R �+ Z?% +$&)هG ا��72  V([� أن.  

           G"�3/ U!?A�1 ا�* G�� �?�وه�ا ا�S!3W e�93 و+!	 �G ��)ق /!% ا�?�Ul وا��A&9 وإ
  .وا�9 

    (!y���"/ Pإ ^A2"� P 	�+9ل ا�e�93 *�1 أن U!?V ا�?���lت ��?G�� �5 ا�?�ء وه� أ
  . +� أول /�ب ا�?!�' آ?� �6)ر&��2

              Pإ ^A2� P 	�+U!?A ا�?���lت ا�9ه% وا�B?% وأي &�Ul آ�ن +?�3	 ��G ا�?�ء +� أ
 (!y���/.  
  Y�s�� *sز�01 ا�sXرة  و��HB� !H* 0H��  0 ا���! أو ���                : �� C* رةs* v7"إذا و
  ��HB ؟

 )) ................................... (5d� ((  
9�� /�9 اQزا   Vن وg+              "$رة�إزا�"0 ا� U"& 0"R�A2��/ ("!y� %?B"5"� أن ا����0 �1�"$رة و&"� �

�ًBA� (7��!+ �5��  .و&� �
2�ع اn���م � G5�� �?�  .إذًا J��Y ا��P G1 ��]� ا�6[��� ا��1B& 0!?1?0 وإ

�M"� �"5ال و&"� ���5"� وا�Y ���"7"�ه) و��"%                     g+ %?B$رة +� ا��ا� Zل إذا و���6� %32+
�")ى وه"� أن ا�?��l"�ت إذا �y!")ت      �JA *1!� أن �)/s /"!% ه"�ا و/"     nم ا�"��nا %!

 0BA� (7���+ 0R�A2��/.  
  .+s/(��7 /!% ا��3?!% ��)ف ��G ا�(�رة أو ا�?B$�0 ا��� ذآ)ت �� اpن 

  ��Z�0اب ��  ��T ا�� ��0س ا�Gي ا�5�ل �� ا��Y@�01 ؟
  .وأ;�ر ا�7]�ري إ�� �T�	 .  أ�	 �e�9 &�2) :ا��Zاب 
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

& ����0R�A وإن  UT�  .MA� ��� .BDُم /Mوا�	: 
 !a: do��  .أي ا�

 Y79��ن أو *C ا��  .ا�Y�0Z1 إ�0 أن �JPن *C ا�\�ب أو *C ا�
 .5A� �5 أو���& G1�� أن �&g+ 0 أ;!�ءKIq0 +� أ�9 ه�' ا�R�A2ا� Zذا و��g+.  

 .By� 	�  .+gن *n�+ G1&) ��ه) أ
 0R�A2وال ا�M/ مMA� ��� .By� 	�g+ .5V وإن.  

 إذا و��Z ا�0R�A2 +� /0�6 آ7!)ة آ?"� إذا و��"Z +"� +"[�ء              5\�1 �� هGا ا��J�   و�
�	 P ���)ط أن �By. وP أن ��3")ى            g+ URء وا�]+ �+ Zو�� Z���5 إذا آ�g+ URوا

 06�?1�.  

�����0��ب أو ا��67"0                       وא	!'ل�א	"qا�7"9ن أو ا� �"+ Z"0 إذا و��"R�A20 أن ا��$B"?ه"�' ا� �"+ 
�""	 إذا V""�ء ا�""�)ع   -ا ;"")ط &G""5  وه""�-ا�?3""9ودة وأ&�""% ا��3"")ي  n 3"")ى�� 	""�g+ 

 0BA23)ي +� *9د ا�)آ��ت +?% /�ب أو�� أن ��3)ى +� �9�93 ا�0�67 ا����/.  

 أ�""	 إذا ا;""�Z57 ا�R�A2""0 +""� ا��67""0 أو ا�7""9ن أو   وאM`00'ط��jא:!�!�D1/00���00א:"�����00
     d� 9تV0 وR�A2ن ا�n 0R�A2وال ا�M/ مMA� ��� .By� 	�g+ ب ا�?93ود�qذا   ا�g"+ �ً"�

            .B"y� إ�"� إزا��5"� /"��!6!% أ�"[ً� وذ�"� /"$ن ��B"� 	"�g+ �ً"2!6� دة�V�& 0R�A2ا� Z�آ�
 0R�A2وال ا�M/ مMA� إ�� أن.  

 Y���Mا� �  .وهGا ا��9ل آ�v@" 0 أ �ط وأ"�ب إ�� ا��9ا�
  ،،،انتهى الدرس 
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  الثالثاء  الثالث: الدرس  الرابع:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
 

))��������((  
  

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î’<<<<VVVV< << << << <

�ل IDم �G �$آ. ا���dم  / (5d: و�	2[3/.  
�ء ���ل ا�24م �* $�XU50 ا�H@,�� C50�0ت ا�Z1ا� x7� 0ن��� $�m��ء ا��:  

S]2� 5!)' أنd� �+ ���� 	�g+ ن�B�Qب أو /9ن أو /0�6 ا�K �1* مIyذا /�ل ا�g+.  
  �و*"")ف &""% �""�ل   )....... ا�U""d6 ا��""AB!. ......(ء *1""� �إرا�""0 ا�?"" : وا�S]""2 ه""

c?ل   ا��أن ا�Iyم ا��ي /9ء /$آ". ا��d"�م "!1* ="7d2� P	      2a :م �� �sآ! ا�07Bم     �# /
 G�3ا�.  

 G�3ا� 	7= *1!d2� P م��dآ. ا�$� G� م ا��يIyا� sl�D وأن.  
�ل   "7/ x�[� �?�وأن /�ل ا��Aر�0 وإن آ��G� Z �$آ. ا���dم 7d2� P= *1!	 ا�G�3 وإ

�[3ً� وJA� P +!	 ا�By. ا�Iyم ا��ي �G �$آ. ا���dم +�5ا ا�7�ل �2 S].  
وو�"T	 I"y/‘       '("A� �"+م �5"� +$�"�'          ‘د�!. ذ�� �e�9 أم �"!^ أ�5"� أ�"Z ا�72"�               

�/	 و�By� G.        ‘+�7ل *1!	 +9*�      K �1* 	3]��"x *1"�         ) /?�ء و e�9"3ه��ا +"� ا�

 .By9م ا�*.  
  .وه�ا &% +6	 ا�(�3/� راوي ا�e�93 وه�ا ا�e�93 +� ا�(3!3!%

�0R�A &]��0 ���� +!�5 ا�S]"2 آR�A2"0 ا�?"�ي        +�5ا �x +� أن /     	�R�A��ل ا�Iyم 
  . *R �& �1!$�!�2 إن ;�ء ا� -

 �J�ا ا�GH� 0 ,<} ��ل ا�24مH@^أ �� C5ا� Y@7ا� C* 01�9�:  
  .+� ا�G� 06!63 أ�# *�1 أي *01 &0�26 و���� +��n)ب أن اn&) ��97ي 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

�م    �d&و Ul�& (!D �+ ��و��   : B� %*        %"*ه) ، و�"Y ان�"!� %"& ^A�!) دم 
  .أK) اA�R?�ر 

  Y@��� C�hء ���                  �/�D1א:"������/�D1א:"������/�D1א:"������/�D1א:"�����^�� ��� ��X7� 6 �:ون أ�� �H:أ Y�s� *C هKG ا�
  :ا�0�0Z1ت إC* 6 أ���� 

  . �B!) ا�9م &% �!�ان �Yه) ��ل ا�3!�ة -
  . وأK) اA�RP?�ر -

/"��� ا�R�A2"�ت    +� D!) ا�?���lت +s6 ه�ا ا��ي ���� *% �B!)' وأ&"� &"� *"9ا' &"%                  
�A""^ *2""9 ا��� I""+  0""1/�23�B""� %""* �""!)ه� *2""9       -آ""��7�ل وا�sl�""y وا�6""�ء    	""�n 

  .ا�01/�23 

������Wא	!'ل�א	 �
أ�	 ���� *% �"U"!?V (!B ا�R�A2"�ت /"I ا�2q�"Rء وا�"�9!. *1"� ه"�ا أن ا�"��رع *�"�                      

  .*% �B!) أK) اA�RP?�ر 
  .ا�!B!)ة /�9 اA�RP?�ر&� ��67 &% ا�0R�A2 : و�B!) أK) اA�RP?�ر �6(9 /	 

  .+�5' ا�0R�A2 �9 *�� *�52 ا���رع +!�6س *U!?V �5!1 ا��R�A2ت 
�ل �@��� ا��1<�ص إن             - ا�\C:0   -وهGا ا��9ل   �P يGا2�6م وه� ا�� L�h ه� ا,0�5ر 
 
  .0hء ا

�� &�هJ ا�01/�23 *�7رة *�7رة $� UV(�.  
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  . طاهر ويعفى  يف غري مائع ومطعوم عن يسري دم من حيوان ’�6�ل 
�0ر *9[ ؟: هGا ا��� ا�ول Z5�6م وا��0ذا ا�5\�1 ا��Y@�01 ا��  

2�ا ذ�� ��V?�ع +��6�ا إن ه�ا &3. إV?�ع :ا��Zاب q�Rا .  
�0ر Z5��� Y��از اA�"RP?�ر        و�1�0"V �1* 0ص ا�9ا�� /��TQ+0 إ�� اVQ?�ع ا�2(

    B"� ر�?A�"RP9 أن ��67 /�"9 ا/ P 	�n ة(!B� %* �!) &"% ا�]"�رج &"%    �9ل *�1 ا���
3�ه� P �?�% أن �U!?V .�M ا�]�رج �  .ا�n .!7Bن ا��A3رة و

  #�c?ل ا��1"� �"9       : ��� دم :Z_ ���  ���ان `�0ه�   : و�* ZB"!� 9 أن ا�"9&�ء"!��

  :تنقسم إىل ثالثة أقسام وه� آ��� +�5  . ?";�א:"����وا�9 
��ت ا��dه)ة اpد&� وا�3!�ا: &��q	 . دم ��� ^A�� B� %*!)' :القسم األول .  

  .ا�9م ا�]�رج &% ا�7B!1!% : وه� .  دم ��� P ^A�� B� %*!)' :القسم الثاين 

آ9م ا�B?� ودم ا��5!9 و&� ��67 +"� *")وق ا��/!3"0 ا��"�              .  دم �Yه)    :القسم الثالث   

              01l�"R ^"��وR"!$�!�2  .ذ/Z3 *�1 &�6[� ا��)ع وآ��� دم ا�3!�ا��ت ا��� �!^ �5"� 
�+ 01q&nذآ) *9د &% ا #�c?م ا�I���2 آK .  

             U"?A5. و�B"� 9"!V G!B"6� �و�9 ذآ) ه�ا ا��G!B6 أآG��* %& (q &% +�56ءا�1/�23"0 وه"
 0�$B?اف ا�(Yأ.  

     #�c?ل ا��� %& G1*و : _Z: دم �� أ�	 �)ى أن ا�"9م �A"^ وه"�ا ا�6"�ل ��"�      .�
+!""	 اVP?""�ع &""% *""9د &""% ا��1?""�ء و��""� اVQ?""�ع *""��G ه""� &""% أ;""9 ا�2""�س +""�       

*�?VQم أ�?9 +�6ل ا�&Qا ��ن +!	 : �ت وه�1�[� P ا�9م.  
و�96م &��2 أن ����0 اVQ?�ع �]�#1 ���G��"�� G��"* %"& �5 وإذا آ"�ن ��"� اVQ?"�ع                   
                    Pع إ�"?Vإ Z"7q� د�"�� P ع�"?VQ9د +"� ا�"�� 	"�n ي�&q. اQ&�م أ�?9 +�5ا إV?�ع �"

  .*% ا�(0/�3 
  .+gذا أZ7K اVQ?�ع +5� إV?�ع ��ي 

G9 >? E { آ6��	 �����     :  ا��?�&�ت   :والً  أ: األدلة  �F6 �C�4 B�C ��@_ `? ,<�9 ��� �29 > ;=
 Q2
 ENO� @6LM( �� �9 �<�JK� ��I �9 H��� G�*6{] م���nا/��� [  

 x�  .وه�ا 
�ب أ&") ا�72"�                   :ثانياً  "qا� J!)"� v!3دم ا� %* Z�$R �?� ء�?Rأن أ ‘     IًB"D 	1B"y/

  .!W	 GK ا�[3!	 /��?�ء آ�&Iً +�6ل ��!	 GK ا�)
�9V د�!. *�1 أن ه�2ك +)ق /!% دم ا�v!3 وD!)' &% ا�9&�ء � Pو.  

����  :استدلوا بأدلة أن ا�9م �Yه) :  +� ه�' ا�?B$�0 ا�?5?0 א	!'ل�א	
�") وe"��K و�". �"(�1             :الدليل األول   oو G5B"/ �"&ر G"K �1W 0 ا�(�3/� ا��ي)� 

   وا��م ��Uج ��1 ؟وإ6 آ�$ ?@�+9ل ذ�� *�1 أن ا�9م �Yه) 
 !���  . أن ه�ا أZ7q� P (K :ا��Zاب �@� هGا ا�

�ل &"�زال               :الدليل الثاين   "6� 	"� وه� &% أ�"�ى أد�"�G5 أن ا�B"3% ا�7"()ي S"W *2"	 أ

 G5���ا(A/ ن��ن �(1?1B?ا�.  
�ء وP �6"(9       -أ�"	 �6"(9 ر�?"	 ا�      :واجلواب على أثر احلسن     "T� أن ا�"9م v62"� P ا�
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	�  . أن ا�9م �SW ’ - ^A *2	 أ�	 �Yه) /�9!. أ

�!)   - الدليل الثالث nب    :  ا�d[2!% *?) /% ا�&c?أن أ&!) ا� _  J"�q� 	�(V�1 وW

  .د&ً� 
  . أن ه�ا �1[)ورة :واجلواب عليه 

وه� &?% �)ى �0R�A ا�9م /. ��3"� اVQ?"�ع *1"� ه"�ا ا�G"�3                 ’ و���� اQ&�م أ�?9  

   ̂ � +"� ا�"AB% وا�"9&�ء �?"}     و�)ZV &2"	 ا�"9&�ء /�q")ة T �?� ’      1"W)ب +� ا�73

�/	 +�6ل �	 �W�7	 �� أ/"� *7"9 ا� أ�"(�1 وا�"9م +!"� ه�"�ا +6"�ل اQ&"�م                K9' وBV’  :
  .�1W *?) و�(V	 �J�q د&ً� 
&?""% �"")ى �R�A""0 ا�""9م nن ه""�ا &�T U""T"")ورة     ’+�R""�9ل /6""(0 *?"") وإن آ""�ن  

��!�رPل ا�� 	�6س *1!� P ا�[)ورة UT�  .و&
   �T�ح أن ا�"9م �RP ^"A"!?� وأ�"	 ��"� +!"	 اVQ?"�ع و*�n�+ ����             �"1)ب *92ي /

  .ه�ا ا�32� وP ���د ��)ف &]��#
 #�c?6. ا����GK’  0BA ا (7��� P ن ا����!*nإ�� ا.  

� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ’<<<<VVVV< << << << <

  . وA2� P^ اpد&� /��?�ت  
  :وا����! �@� هGا ا��J� ���2 أن اpد&� �Yه) ��ل ا�3!�ة وا�??�ت 

�ل ا��72 :أوالً�  ‘ &c?إن ا� ^A2� P %.  

�اب       . أ&) /�B"y!. ا�?!"Z     ‘  أن ا��72    :وثانياً  "Aل ه2"� ؟ ا�P9�"RPا 	"Vو �أن : &"� ه"

          P 0"!2!* 0R�A� ^A2أن ا� ������ أn .!Byا�� 	!+ U�2� I+ %!ا�� ^A�� آ�ن � Z!?ا�
  .�?�% أن �5d) إ0��3�RQ�/ P *�1 ا�]Iف +!�5 

�����  .ة �A^ /�9 ا�?�ت  أن ا���+) �Yه) ��ل ا�W�!3وא	!'ل�א	
 %&c?��/ x�[� �51آ ��  .وه�ا ا�6�ل ��ي 9Vًا nن ا�2(�ص ا��� ذآ)

  .أ&� �5Yرة ا���+) +� ��ل ا�3!�ة +I إ;��ل +!�5
  .��% ا�]Iف +� �5Yر�	 /�9 ا�?�ت 

           Z7!"W9' إذا أ"� .B"y� ت أو���Bن 9BV ا���+) /�9 ا�?Qا ^?�P ط أن��n�+ و����
  . /�9 ا�?�ت &)ا*�ة ��5ا ا�]Iف ا�6�ي /��ء ر9BV %& JY ا���+)

  �""q�أ&""� ا�G""5+ 0""1/�23 �"")ون أن اpد&""� &""1B?ً� أو آ""�+)ًا y""W!)ًا أو آ7!"")ًا ذآ"")ًا أو أ
  .�Y '9BVه) 

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

01 &����Y %& 9ه) l�R 	� ^�� P �&و.  
��^ �01l�R �5 و&���9ة &"% Y"�ه) +���Y ("7"�ه)ة +"�       P أن آ. ��)ة J9ة ا�?�ه*��

  .و+� ا�??�ت ا�3!�ة 
  .ذكروا شرطني  إذًا آ� �hط ؟

�ن ��5 ��^ 01l�R :األول �� P أن .  

0 &���9ة &% �Yه) :والثاين ��  . أن ��
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_X: 0H� ن�J� 6 ^ ه�2 ���2 ا�9م  : و��17 أن�ا�2 . Y@k0� ���"ي:و(A� P أي .  
Iًl�R ن ه�ا ا�9م��� P م أن أ ��)ة +!�5 دم ��% ا��)ط أن�  . وإP +?% ا�?�1

  .وأن ���ن &���9ة &% �Yه) 
/�2ء *�1 ه�ا +���7�ض وا��6)ب وا�]2��B"ء و&"� ;"�/	 ه"�' ا�3"�)ات آY �"51"�ه)ة             
�ٌر ��""� *2""9      ""5Y �""67!+ ت�+""� ا�3!""�ة و+""� ا�??""�ت و�""� و��""Z +""� &""�ء /�""9 ا�?""

  .ا�01/�23
�0B""A /�""9 ا�?""�ت و�7"". ا�?""�ت ه2""�ك      �""01 +5l�""R ^""��وأ&""� إن آ��""Z �""�)ة �5""� 

 %�� .!)�� 0BA�  ./�9 ا�?�ت ���7) 
+6"9 ا*�7") أن ا�"�زغ �"	 ��"^ 1l�"R	 g"+ذا &"�ت                 . و&q. اQ&�م أ�?9 *�1 ه�ا /"���زغ      

 	/ ^A2� 	�g+ ا�?�ء �+ s6Rو.  
�""�ل إذا و�""U ا�""�/�ب +""� إ�""�ء أ�""9آG      ‘ا�""�9!. *1""� أW"". ه""�' ا�?""B$�0 أن ا�72""�      

 	61!� GK 	1آ 	B?y!1+.  
��ء ا Qن ا��/�ب +� ا�B�Qا ^?D ذ�"� أ&")   وإذا U&ت و�?!B+ رًا�� Iًl�R .?3� ي��

�ت  ‘ا��72  ?��/ ^A2� P 01l�R 	� ^�� P �& �5ا د�!. *�1 أن+ .l�B��/ ع����P�/.  

��5� �� `0ه�   � ���":          ^"�� 	"� %"�� G"� ��"	 �"A2^ و�"g+ ^"A� %"& 9�� أي أ�	 إذا �
1�ا ��5ا /()اW!) ا��#2 q&01 وl�R.� %& G5���5 &���9ة *9� �1 ��g+ 0R�A.  

 Z��& 0 إذاBA� S7)� �5�g+ 0R�A���9ة &% �& Z�  .وإذا آ�
    C:0\0                   :و�@� ا��9ل ا�B"A2ن ا��"!*n5") /5"� اd� 0��3�"RPأن ا ���"��"� أn ه)ة�"Y S7(� 

  .وه�' ا��3)ات اZ��3�R &% ا��R�A2ت إ�� ه�' ا��3)ة ا�?�)و+0 
  .+��n)ب أ��Y �5ه)ة 

�7	 v�/ ا���56ء إ�� ;�ء &G5 و       :تنبيه     �"5�6�ل أ�ه� أ�	 ���)ط +� ه�' ا��3)ات ا��� 

�ن ه� &�1��R�A2/ 0Kت +gن J��D ه�' ا��3)ات                �� P �5 &% ا�?!�' أن!+ U6� �& ْ̂ �A2َ�ُ P
             	"!+ Z"ن ا�?"�ء ا�"�ي و��g+ 0R�A2��/ 0K�1�& %�� G� ذاg+ 0R�A2��/ �5lاMVأ v�/ ث�1�� 9�

5�ر Y �67�.  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

Kورو 	آ. �3?c� �& ل�  .�Yه) ..... 	 و&2!	  و/

  . �Yه) ?";�א:"����/�ل &� �cآ. �3?	 وروK	 و&2!	 
 rذ� �@� !���  .وا�

أن �631""�ا /g/"". ا�""(0�9 وأن �""�)/�ا &""%    ‘�""e�9 ا��"")�!!% �!""e أ&"")هG ا�72""�    :األول 

  .أ��7��5 وأ/�ا��5 
  .+9ل ه�ا *�1 أن /�ل &� �cآ. �3?	 وروK	 �Yه) 

  .mR. أ�(�1 +� &)ا/v ا�G2y +�6ل ��G  ‘ أن ا��72  :والدليل الثاين 

�G� 0BA �$ذن  �5Kا��5 وأروا�  ./��(Iة +� &)ا/[�5   ‘ و�� آ��Z أ/

   C1� -ه�ا د�!". اnو���"R�!6+  ..!�9/-   0ً� *�1 ا�7�ل +5� أ5Y) &2	 &% /�ب أو��      :وأ�0 ا�
��Bن �A^ و&!2	 �Yه)Pل ا�  .أن /

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

  . و&�2 اpد&� 

�ب ا��72  ~  وا�0�l�* %* Z7K �& .!�9 ?";�א:"�����0) &�2 اpد&� �Yه K ك(�� Z�أ��5 آ�

	  	/�K �+ �1)!+ ج([� GK �2?ا� %&.  
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  . أن ا��)ك *�دة U!?V .�M� P اMVnاء +9ل *�1 أن ا�?�Y �2ه) :وجه االستدالل 

��������ب     ~  أن ا�?�2 �Z7K �?� ^A أ�[ً� +� ا�e�93 أن *�W             0�"lوא	!'ل�א	"K .B"y� Z"�آ�

  .+!])ج إ�� ا�(Iة وه� �)ى /U6 ا�?�ء /�9 ا�By.  ‘��72  ا

�ن ��R�A21ت :و^� ا5�6�6ل�� .Byأن ا� .  
21
�+""V 0?�""ً� /""!% ا�B""y. وا��"")ك و�""9 /""!%  ~  أن �51B""D  :وا����Zاب �@���� � Iً!""?�� آ""�ن

 JY(1� .By)ك �1!�/^ وا��أن ا� (�pا e�93ا�.  
 �51BDذى آ?~ وn0 اY�&ب إ�/ %& �  .� �By. ا�?]�ط وإن آ�ن �Yه)ًا أ�[ً� ه

�,1�l�mE,א��45ن�א	وאK� �
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

�/0 +)ج ا�?)أة Yور .  
�د �� ا�0�hء ��1 � Y*�7� 05ج إ���أة :��  :ر`��Y *�ج ا�

  . ��?	 :الثالث .  &���	 :الثاين .  ��)��	 :األول 

�X��7P : �2�$R �  ه! ر"�i أو ��UE ؟ه� &�ء أ/!v /!% ا�?�ي وا��)ق و�
�	 7R= &��2 أن ا�?�ي &�ء أ/!v ر�!= وه�ا ا�?�ء ��21 أ�	 /!%             .  ر�!=   :*�Z�0اب  n

  .ا�?�ي وا��)ق وآ. &52?� ر�!= +5� أ�[ً� ر�!= 
+gذا أردت أن �9�M +� إ�[�ح ا���)ف +�6�ل &"�ء أ/"!v ر�!"= /"!% ا�?"�ي وا��")ق         

1�م +?� دام أ�	 /!% ا��)ق�& 	�n =!آ)وا آ1?0 ر��� G� �56ء�ر�!=وا� �  . وا�?�ي +5
  	���& )   	Vو(��]")ج ه"�ا ا�"l�B. &"% &]")ج ا���"9 وه"� +�3"0 +"� أد�"�                    ): &��ن 

  .+)ج ا�?)أة آ?� أن ا�7�ل �])ج &% +�3	 +� أ*�1 +)ج ا�?)أة 
                       �2B"و� G�(��"/ .)"�� 9 ا�"�ي"����93ث *% ا�"l�B. ا�"�ي �]")ج &"% &]")ج ا� %32+

��93ث *% أي l�R. �])ج &% &])ج ا�7�ل .  

��J : ����":א�D1/� Gه) *92ه�Y �  :واستدلوا بدليلني .  +5
  . أن اWn. +� اn*!�ن ا��5dرة :األول 

  .�G �$&) ا�?By/ U&�A. ا��آ)  ‘   أن ا��72:والثاين 

 أن +� ا�A?�ع R �ً7��D!�1(= ;�ء &% ه�ا ا�"l�B. /"�آ)ا�)V. و�"�      :وجه االستدالل   

(&n �ًBA�  ./By. ا��آ) /�9 ا�A?�ع ‘  آ�ن 

  --- كأن هناك انقطاع ----- 

�               /"$ن ا��6*"9ة *2"9 ا��1?"�ء واWn". ا��"�م              واستدلوا"7!1!% +5B"رج &"% ا��"� أن آ". 

^A�.  
 �A""�ب *""% ه""�ا اP9�""RPل /""$ن &6""(�د ا��56""�ء /��""7B!1!% &""� �]"")ج &""%   :ا����Zاب 

 sl�yل وا��  .&])ج ا�7

����C,1�l���'l,	א�n/1,א��45ن�	1"� ا�?")أ        .وא* .�9"� �5�R�A2/ ل�. ة �")ج و&"�06      /. ا�6
      Pاء إ��V""9 ا&"")أة &""% /2""�ت �""� P 	""�R P""!?� إن S""W &""� ذآ"")' /�""v ا7Yn""�ء أ

 .l�Bو�])ج &�52 ه�ا ا� . v�/ ء دون�B2ا� v�7/ x�[� P 	�  .أي أ
 .l�B�5رة ه�ا ا�Y 9آc� �?& �5ا+.  
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� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm’<<<<VVVV< << << << <

Y""�ه)  وR""�7ع ا�Gl�""57 وا�d!"") وا�3?""�ر  : وc""Rر ا�5)ة،و&""� دو�5""� +""� ا�]61""0 
	2& .y7ه�1 وا�n0: اBA�.  

  . �6(9 /	 ه�2 /6!0 ا���dم وا��)اب :ا�mر 
  .+cBر ا�5)ة و&� دو��5 +� ا�]�Y 061ه) 

 !���ــنيب   �""e�9 أ/""� ��""�دة أن :ا��� �""�ل *""% ا�5"")ة إ�A2""/ ZB""!� �""5^ إ�5""� &""%    ‘ال

�ا+�ت dوا� G�!1* %!+ا�dا�.  

وR!$�!�2 ا�]Iف +"�  . ً�  و��6س *�1 ا�5)ة آ. &� آ�ن أA� �52& (yW?      %�ل�א:"�����

            #"�c?ن ا�n �"5!1� �"0 ا���$B?0 +� ا��$B?ل ه2"�    ’ه�' ا��"6� :     ("!dوا� Gl�"57�7ع ا�"Rو

 0BA� 	2& .y7ه�1 وا�nوا�3?�ر ا.  
�c""R ^""Aر'    ���*"9ة ا�?""�هJ أن آ"". &""� c�Pآ"". �3?""	 &?""� ه"� أآ7"") &""% ا�5"")ة +5""

 	lاMVوأ.  
�vB ه��KG ا����09�ة��o أي:*��(ذا ���� v�s��� �75ف ه��! ه��� `��0ه� أو   ����ان*��(ذا��* 

_Z:.  
 2ً\� �9��	 �cآ. �?3	 �Y  .ه) :*�0n.  

�	 c� Pآ. �3?	 .  �A^ :ا���0ر n.  

  !���إذا �@�R ‘   w$ل *"% /m") /"[�*0 و&"� �2�/"	 &"% ا�"�7Bع +6"�ل          ‘  أن ا��72 :ا�
 T�Uا� !�  .ا��0ء "@��5 �� ��

T������HXم ه��Gا ا����* ���""	 �""A2^   أن ا�?""�ء إذا آ""�ن أ�"". &""% ا��16""!% وg+ �7عB""ا� 	""�/
  .+�P9�RPل /��?�5�م .

�ا &2"�ط ا��3?"0 *1"� ا�e�93/  .      G"A3 أ/"� ��"�دة ا�"�B/=         وأ�0ًf ا�5���ا "1�A+ .  �"?+
 G31ل ا���A^ إذا �G ��% &$آ �  .آ�ن أآ7) &% ا�5)ة +5

5� �Yه) + (yWو&� آ�ن أ.  
   ���qل ا���اف        : ا�6dاف أو ا��dا�� ��ا+"	      +��3!�ان. أن &�2ط ا��5dرة هY ("q�� ا��ي 

�	 �Yه) g+ G5/ 	R�B&ا��2س و %!/. I+ P �&و.  
  .وا��Iم اpن +!?� c� Pآ. �3?	 أ&� &$آ�ل ا��d+ G31ه) 

�ا+!% *G�!""1   ‘ ا�?2""�ط أن ا�72""� ا������! �@��� ه��Gا""d5""� &""% ا���""x *1""� ذ�""� +6""�ل إ

�ا+�ت dوا�.  
   C:0\ا� !����ن ا�3?"�ر وا�y7". و�"9       وأW"�3/	 ا��")ام &"� زا�"�ا �)آ         ‘  أن ا�72"�     :ا�"7

                       U"& 0 ;"�) ا�3?"�ر"/�Yر G5B"/ I"& J!)"� 9"ره� و�c"R %& ء�; G5B/I& J!)�
  .أ�	 أ&) /By. ;�ء &% ذ��  ‘ آq)ة ا�?0B/I وا�RP]9ام و�G �62. *% ا��72 

�اف و&R�B	 ��21س dة ا�(qآ J7B/ (ه�Y 	69ل *�1 أن ا�3?�ر ;�)' ور�+.  

�و1/א�א	!'ل� J�������א	 J��3'א	1'�א�K� �
�ا         ‘  أن ا�C* 01�9�:  �"72 إ0Jhل آ��� وه�     "[7Yا�2"�س ا�3?"�ر و S"/7") �?"� ذ!��م "�

�	 رV^  ‘ �3?	 ��ل ا��72 g+ G31ا ا��  .أر�6

 ^A�  .+G3� �?B ا�3?�ر رBVً� +9ل *�1 أن ا�3?�ر 
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 أن �G"3 ا�3?"�ر �A"^ وه"�ا S!3"W و+!"	 �"x و��"%          :�@� هGا ا����T    : ا��Zاب  
Pض ���)' و(��� G� e�93ا� 	ر�6 Pو 	�(* .  

�د أد�"""0 أ�""")ى �"""9ل *1"""�        """V�� G"""31ا� ("""!D 0"""R�A�+"""S)"""� I اP9�"""RPل *1"""� 
))))0R�A�  .اMVnاء ا�?�آ�رة وه� ا���) وا�)�= وا��)ق))))  

/5""�ا ا��5""� ا��""Iم *1""� اn*!""�ن ا�0B""A2 وا����W""!. ا��""� +!5""� و�6�2"". إ�""� /""�ب          
v!3ا�.  
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  ا���x �0ب

   الدرس تابع
��g	h�i;א	`.� ’�	א�^,�4"	`�-�	j� א	O-وא��	/	PgkW	'&א	א�-�`	lM	*gm	`��.	"4�,^א�		0�<�	

n����	T������	f$N	Xو	�o+�	]�p	D�		.mدم	 	

`����	א�^,�4"	���א`	��Ea	�>0	#�)	אb$$r	9=	#�د	>q	א �j	و	�'	=9		�E�a�		̀ ��א��		0�	א�?$

		.א �j	�K��9	/	�?��ن	X	א����	�'�	9=	#�د	.�ن	و�&א 	

�	א �j	�K��9	�B<.	وMذא�E+9	s��Wو	9=	دق�	�K��9	0$?א�		J�,N	/		�<*7����#h		�دق	'�&א		#Wو	

�,�N	ل�EaVא.	 	

	�$N	u�:و	uX�EaM	/	�K��9	j� א	/	7#*>�	א&'	Z	�:�W	/	H�	*7#	=9	4�7#א�	O-��	"*C.	

��	א �j	lM	א;�:,�	א�دو�-�����	T�����.		 	

u4�7N							%&'	�4��.ً�	O-�W	وא��$�_P	א�دو�M	`&�&Wو	T�����	v�w:�vWو	x�K��9	��9�Q	�.	ض�ozא�.	 	

��ل		���-f		�>0	א����	@��O	|��ج	و&א			cא�		(��#		���2�)		א�_		]�^����n		�ن	��^��		���*وع		9�,?��	

��E+;א.	 	

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

  ا�v!3 /�ب
   . �Rل: ���2 ا��ادي ��ض و&2	  .السيالن هو  :العرب لغة يف احليض

�R  ً�"T"?�  : ا�?"�ء  �"�ض  و&2"	  ا�VP?"�ع  &"%  : ��2"�  اجلمـع  مـن  هو بل  :وقيل� 

   .+!	 ا�?�ء �VP?�ع
�   .ا�?�2!!% ه��% أ�5+ =��& %& 9
   .ا�I!Bن &�s6+ �2 +!�آ)ون ا�01/�23 أ&�

   .ا�)�G أ�(� +� *)ق &% �])ج 7Y!�0 دم ه�  :الشرع يف واحليض

   :أمران التعريف من فيتبني
   .ا�?)ض 7Y P B/J7!�� دم ���ن أن �JA أ�	  :األول

�)ج +gن ا�)�G ��) أ�(� &% �])ج أن �JA أ�	  :والثاين  %"&  '�"�̂  أد !"1+  v!"3/ 

 .�2!�$!Rن &�ذا و�  ؟ ��



 210

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

P v!� :.7� UB� %!2R.  
 دم وآ".  .R  UB"�  %!2"R"%  �(. أن �7. ا�?)أة �v!3 أن �?�% P أ�	 �)ون ا�01/�23
   ./v!3 +1!^ ذ�� �7. رأ�	

d  ا�0Zر��v4@�  Y إذا(:���Z أ�K$/ �*0�l  ~�5) هذا على استدلوا�P  ��1�� 
CH*  ا��أة( .  
   .ا�e!� v!3 &% ���2 ا&)أة ���ن P ذ�� �7. أ��5 أي

�  ا�?�)و+"0  /(���	 R% أي +� �1?)أة �Vء &�� ا�v!3 أن �Wא	�����وא	!'ل"5+  v!"� 
.  

6��"	  هذا على استدلوا/  ���"�� : } aN��bKـ5  �6ـC  cـ�d�  ;ـ�  =ـ! eU9{ ]  ا�67")ة/���[  

'�?B+ أذى ����� ا� 	�1 +�61* #W��	 /(���	 اnذى- ا��W# ه�ا و9V &�� ا�g+ 
��  .R!$�!�2 &?� إ�  ... وا��طء وا�(!�م ا�(Iة &% ا�?U2 &% أ���&	 �$

  .V!9ًا +5?	 إ�� ا��J��Y G1 +!��3ج و��)ارًا &)ارًا إ�!	 ��32Rج اP9�RPل وه�' 
��Kא	3'א��א	!'ل��W�'1א	�����א	!'ل�و1/א �
2�ات ا��UB �7. آ�ن �� ��� ا��V v!3ء إذا إذًاR 	�g+ (7��� �ً]!�  �B"?ا�?")أة  و� 
   ........وا�(!�م ا�(Iة *%
  

  ،،، الدرس انتهى
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  السبت  األول: الدرس  اخلامس:األسبوع 
����/����/

  هـ����������������
)) ��������((  

  

GB/ ا�)�?% ا� G!�(ا�  
��A��3��B@�*�א��@�
�?�:�<)�=�’�א4+�>���ل>�CD��*و�	(
�C�E.�� �

.����:�?�
��A��3��B@�*�א��@�>�CD� : م �96مIا�� 	1!*.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 P9 و�/ %!B?�.   
�?"Z1y/  %!B إذا ا�?)أة أن أي  02"R  نg"+  52"�  �]")ج  ا�"�ي  ا�"9م& P  ("7��� دم  v!"� 

�?�   .ا0T�3�R أو +�Bد دم ���7) وإ
   .احلنابلة مذهب هو هذا

 ا����أة  �@v�4  إذا( ���"Z  أ�l�*  ~ �"5"�0  *"%  يرو /?"�  : هـذا  علـى  واستدلوا
���, Y1� �9* v^�, �� �  x��ا�.(  

 ا�?")أة  وأن nآP  9"�  '("q أي . ا�?")أة  +!	 �v!3 ا��ي �P 9� %B1 أ�	 א	�����وא	!'ل
5� ا�?�)و+0 /(���	 - ا�?�)وف ا�v!3 - ا�9م رأت إذا+ v!� .  

 أذى ا�R  v!"3"?�  و��"���  �37�	R"  ا� أن &"%  &�2"�  �6"9م  &"�  القول هذا على والدليل

�""�?+ 9""Vذى ه""�ا وn9ت ا""Vو 	أ���&"" %""& (""!D (""
� +""� �""!^ أ�""	 آ?""� R""% إ�""� 
�0��5 وP /9ا�0 �93د &� ا��q/�0 ا�?)+�*0 ا�(3!03 ا�2(�ص %R v!3ا�.   

 *y72�  �"1"�  و�"�ا  &")اراً  ا�v!"3  /�ب +� &�R �2!��)ر اP9�RPل ه�ا أن &��2 و�96م
J��Y G1أن ا�� 	5?��.   

� mmmmÜÜÜÜ<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

Pو U& .?�.   
 ���P  ("7 دم &"%  �")ا'  &"�  وأن �P  v!"3 ا��3&".  أن حزم ابن اختيار وهو احلنابلة ذهب

�ً]!� �?�   .+�Bد دم أو ا0T�3�R دم ���7) وإ

 s��`�P أن :���H(				 ا�72""� /""$ن ا�6""�ل ه""�ا *M""� �""1م وا/""% ا�1/�23""0 واR""�9ل
!�0  �5  dfP 6و !k0  �5  x��P.(   

 وV"9  إذا أي . ا�")�G  /")اءة  *I*  �"1&"0  ا��V  v!"3". 	ا�72"�  أن االسـتدالل  وجه

v!3ا� G�(��+  يء("/.  I"+  %"�?� 9  أن"V��  v!"3ا� Pإ  G�("ل  وا��"�  ̂ !"�  ًP�y�"& 
.?3��/.   
 أن �?�"%  P ا��3&".  &"%  �]")ج  ا�"�ي  ا�"9م  أن أZ"7K  ا�e�9"3  ا�J"d  أن  :الثاين الدليل

   .�!v دم ���ن
 و�1?!"�'  اI"RPم  ;"!   ا��!"�ر  وه"�  . �"!v  أةا�?")  �")ا'  ا��ي ا�9م أن �Wא	�����وא	!'ل

   .�!v أ�	 ا�?)أة &% �])ج ا��ي ا�9م +� اn .Wnن ا� ر�?5?�
   .أ���&	 و9Vت ا�v!3 ه�ا وg+ 9Vذا

6�ي �!^ ا�?B$�0 ه�' +� ’ اIRPم ;!  إ�!	 ذهJ و&� אMول�א	!'ل�وא	,א45��/.   
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��Bن *1!	 ���?9 &� أآ7) و&%Qا �+ S!V(�  ل� ا�J"d  إ�!"	  ��W".  &"�  ه"�  ولاn ا�6"
e�93ا� e!�  Z"7Kح  أ�"T��ن  أن �?�"%  P ا��3&".  &"%  ا�]"�رج  ا�"9م  أن /"��  ً�]"!� 
ZB!و� 	دم � v!3ا�?���د ا�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

  .و�!01 ��م وأ�1	 
  . و�!01 ��م Wא:"�����?"; احليض أقل

 دم ���7")  �6"9م  آ?"�  وإ�?"�  �!"[�ً  ���I"+  ("7  و�!1"0  �"�م  &"%  �n. د&ً� ا�?)أة رأت +gذا
   .ا0T�3�R أو +�Bد
 أن_   J"��Y  أ/"�  /"%  *�1 *% ا�?)وي ا�?�5�ر /�Kn) ا�6�ل هذا على احلنابلة استدل

 ��2"�  وه"�ا  وا�"9  ;"5)  +"�  ا��Z"5  ا�I"dق  &"%  *�5�9 أن وز*?Z إ�!	 �Vءت ا&)أة
�5� ;)�S +�6ل +!�5 ا�S�(�� v_   *�1 +�6ل &)ات IKث وا�ZT�� �+ (5; 9 أ
   .آ�ذ/0 +�5 وإP �7. أهK06 %& �51 /��ه9 أ�Z إن
�م  ��Z"T  آ��"Z  إذا إW P"�د�0  ��"�ن  أن �?�"%  P ا�?")أة  ه�' أن  :االستدالل وجه"� 

�&ً� *�) 5Y 0KIK)ت GK و�!01� GK ZT�� �ً&��&"�ً  *"�)  5Y  0"KIK")ت  GK و�!01 �� 
GK ZT�� �ً&��ع و�!01 �?A?+ 'م ه���n0  ا�B"�  %�(�"*و  ً�"&� ا�v!"3  أ�".  +"(�ر  �

 أن �1?"")أة �?�""% P إذا و�!1""0 �""�م اKn"") ه""�ا �""JB ا�?"")أة �3!""[	 أن �?�""% ا�""�ي
   .ا��!�!0 /�5' إP وا�9 ;5) +� &)ات IKث �v!3 /$ن ا��9ة &% �])ج
   .1�n	 P�9 أ�	 �Wא	�����א	!'ل

 ��م  �])ج آ$ن . و�!01 ��م &% �n. ا�9م �)ج +1� ’ اIRPم ;!  ا��!�ر وه"�  �"5+ 

v!�.   
�دًا *�1	 U& �9ور ا�G�3 أن &�7R�& �2=  :والدليلVذا و*9&� وg+  9"Vذى وn9ت  ا"Vو 

  .أ���&	
GK ^!� �+ 0د�n0 ا*��م  P ا�"e"!�  %&M  &"%  ا��n v!3. �9�93 ا�3)!03 ا�?(+"!/ 

   . أ�. وP أآq) وP و�!01
��Kא	3'א���W�'1א	�����א	!'ل�و1/א �

�ابAوا� %* (Kأ/� /% *�1 أ J��Y   _أن (Knا G� ا �93د.�n  �"2�?/  	"� ��"!%  �"G  أ
   .�![ً� ���P (7 أ�	 و�!01 ��م &% أ�. &� أن
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î ’<<<<VVVV< << << << <

 '(q0 وأآB?� (�* �ً&��.   
�?0B א:"�����?"; احليض أكثر (�* �ً&�� .   

   .ا0T�3�R ���7) وإ�?� �![ً� ا�MاG� (7��� 9l زاد +gذا
�?0B ا�?)أة أ�?g+ Zذا (�*  ً�"&� +"�  ا�"�ي  ا�"9م  gن+"  *"�)  ا�"�Bدس  /"��!�م  و/"9أت  �
   .ا0T�3�R دم *�) ا��Bدس ا�!�م
�&ً� *�) ا�]?0B *% زاد &� أن : ����ا  :احلنابلة تعليل� �5+ (qا��5) أآ.  

�5"�  .الكـل  حكـم  له األكثر : تقول والقاعدة $�+  Z"T��  �"+  ."ه"�  وه"�'  . ا�"�5)  آ 

0T�3�B?ا�.   
   :أ��ال �2R �5!+ 0KIKآ) و���� &5?0 ا�?B$�0 وه�'
 اQ&"�م  *"%  وروا�"M"�  0م  ا/"%  ا��!"�ر  وه"�ا  . ��&"�ً  *"�)  0�7R أآq)' أن 	����א�א	!'ل
   .د�!1	 أ�?9
   .ذ�� &% /$آq) ��ل ا��1?�ء &% أ�9 ��P 9V أ�	 ��ل

�?"g+  Z"T��  0Bذا nآP '(q�9 أ�	 �Wא	��	(�א	!'ل  (�"*  0�"R  (�"*  %�(�"*  �"?+ دام 
 /�"v  *"%  &")وي  6"�ل ا� وه"�ا  .ا�v!3 أ���م +!$�� ا�W v!3��ت �	 ا�9م ه�ا أن

   .�!?!0 ا/% اIRPم ;!  ا��!�ر وه� . ا�?���!0
��א	!'ل�و1/א J�)	����א	 J���KאM%'_�1'�אMد	��`�(�� �


	�א�ول�وא���ل�����Bن ���د إذا �����א�����Qأن ا  (d]"�  ً�"� &"�  إ�"�  أ�!�

Jذه 	ا�01/�23 إ�!  ��?"0B  أآq")'  أن وه"  (�"*  	"�g+ P  s7]"2�  ("&nا  ً�"&�?� P5"�ا  إ/ 
   .ا�6�ل
�ل اnد�e!� 0 &% إذًاWnن واg+ ل� ا��?".  �!"e  &"%  و��"%  . ا�n)ب ه� ا�e��q ا�6

�[�7طQن واg+ �& Jذه 	ا�01/�23 إ�! �   .ا�n)ب ه

$�א���d_�xc�:�9ذא��W��3>;O��8L��ً��(��B_�"�K؟�א� �
   :احلكم : نقول

- ;"?�o�i9م�Hأن א� U!?Aا� v!�.   

 ه?"""� ا�Mاl"""9ان وا�!�&"""�ن *"""�) ا�]"""�&^ ا�!"""�م +"""� �B"""�y. أ�W� �"""5א:"�����000?"000; -
0T�3�Rا.  

  .�!v ا�g+ U!?Aن `eم�א��و?"; -
��Bن �g+ U!d�BذًاQ7= أن اd� Uا���ال  *1"�  ا�?")أة  &% ا�]�رج ا�9م �!e &% ا�"�nا 
   .ا�?� �+ G�� 0�$B	 �Z1! ا���
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

	7��Dو ZR أو U7R.   
   .أ��م 0�7R أو أ��م 0�R ا�J��D v!3 أن أي

 ��Y5  ا
 �@��  *�P  C���0T�3�B"?1�  Cf  �"�ل  ‘  ا��72 أن  :ذلك على الدليل
   .و�HBP ا�10ء P��x آ�0 أ�0م أو��Y7 أ�0م
�x +�5ا Pإ;��ل و 	أن +� - +! 	7��D 0�R  0�7  أو أ�"�م"R  أ�"�م P  إ;"��ل  	"!+ P  %"& 
e!� ص�   .ا��ا�e!� U &% وP ا�2(
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

�&ً� *�) 5Y %!/ %!�]!� :0KIK) وأ�. � P9 و� '(qآn.  
  . *�) 0KIK  :حيضتني بني طهر أقل

 *"�)ة  /�"9  ا�"9م  �Vءه"�  G"K  ا5Y  G"K  Z1B"�D")ت  ZT��  G"K إذا ا�?)أة أن ه�ا +?��2
�&"�ً  *�) 0KIK �![�!% /!% &9ة أ�.  nن ؟���Vذא� . �![ً� ���P (7 ا�9م ه�ا +gن أ��م� 

   .آ7!)ة &B$�0 وه�'. 
� و*1!	� Z1B�Dل+62 ا&)أة ا� �5� 	� /�"9  إP - ��96) أ�. *�1 ا�v!3 �$�!�5 أن �?�% P أ
0KIK (�* �ً&��&ً� *�) 0KIK �7. �$�!�5 دم وآ. �� 	�g+ (7��� د دم�B+ 0 أوT�3�Rا.   
�U& S�(; �5 ا��B/=_   *�1 أK) ا��9!.  :الدليلg+ 5)تY 0 �?9ةKIK (�* �ً&��.  

 +"gن  �"()  أو *d�  �"5!1"�ول  &5?"�  �![�!% /!% ا�P 9� .�n (5d أ�	 �Wא	�����وא	!'ل
�  دم &"%  �$�!5"�  &�"5+  v!"�  نg"+  �"ءه�V  9"�/  ل�B"�DPم  ا� أو KIK"0  أو /!"�&!%  أو /!"

�	 أآq) أو أر/�0g+ (7��� �ً]!�.   
�د' وأ���&	 ا�v!3 ر/s ا� أن �96م &�  :والدليلV�   .اn���م و9Vت وg+ 9Vذا /

 &"%  �3?1"	  �?"�  ا�o("6ن  إ*A"�ز  *1"�  اه9ا�"��  أ*
"G  &"%  ���7")  ا�p"0  ه"�'  +gن و����
�	 . آq!)ة أ���مg+ 9ل�B� �5/ �1* ات(�* .l�B?ا�.   
��K	�3'א��אM%,��א	!'ل�1'�א�I\Mא	!'ل�و1/א �
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

 P9 و� '(qآn:   
 �2�� 9�P (qآn (5dذا �![�!% /!% ا�g+ ZT��  Z1B"�Dوا  G"5"�  و��$�  v!"3ا� Pإ 

9�/ 0�R (5;أ �5+ v!� S!3W.   
�	 . ا��1?�ء إV?�ع : ا��9!.  :لالدليg+ G� #��[� 9�أ �+  	"� ا��ا�"n  G"K  UآP  9"�  '("q أ

   .&)ة إP ا�P v!3� �+ 02B &% ا��B2ء &% +gن ��5ا ��95
�	 &)�!% إP ا�P v!3� �+ 02B &% ا��B2ء و&%g+ ن��!R %!/  ."و�!"[0  �!"[0  آ 
0�R (5;أ.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

  .�3)&�ن /. &�52 �(�3ن وP ، ا�(Iة P ا�(�م: ا�vl�3 و�6[�  
�]6� vl�3م ا�� ا�"(Iة  �6"[�  وP �!"[�5  أ�"�م  ا��اJV ا�(�م �Wدف إذا ا�(
   .ا�v!3 أ��م +� *1!�5 &)ت ا���
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   :وجهني من هذا على الدليل

ــه  دون ا���<�م �0f��9ء أ��:��Z""��� :  ~0 أ�e�9""� 0�""l�* �""5  :األول الوج
  .e�9� S!3W وه�ا.  ا�<2ة

 إ6� P"[�  P ا�vl�"3  أن +"�  ا��1?"�ء  &"%  أ�"9  �]"��#  �"G  . ?"�ع اVQ  :الثـاين  الوجه

   .ا�(Iة دون ا�(�م
 +!"	  /n�"+  �5l�]"6&)  ا��ا�"9  ا�!"�م  +"�  و���"9د  ���")ر  ا�"(Iة  أن  :ذلك من احلكمة مث

�	 ا�(�م /]Iف ا�?c&�2ت *�1 &�06g+ (5; 9�02 +� واBا�.   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 P3)&�ن /. &�52 �(�3ن و� :   
 +"gن  ، /5?"�  �"$��  أن *1!5"�  �3")م  وأ�"[�ً  ا�vl�"3  &"%  �"(�3ن  P وا�"(Iة  ا�(�م
Z1W أو Z&�W 0 +�5 *��?0 *�&9ة?Ko . ن�   .&3)&ً� ار��Z7 �9 و��

 ��")ك  /"$ن  أ&")اً  +$&) . ا�(Iة +9*� ا�3![0 أ�g+ Z17ذا �0T�3�B?1 ‘  ا��72 �6�ل 

   .�![��5 أ�Z17 إذا ا�(Iة
 - ا��""�)��� ا��5""9 �""�Bء - وا�"(0/�3  ‘  ا�72""� �""�Bء *""% و�6".  وا;""�5) �""�ا�) و�?"� 

%5�   .ا�v!3 أ��م +� �(1!% وP %?)� P آ% أ
7��	 +� إ;��ل G�� G�3& P +�5اK.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 و�"U�?�B  ، آ��رة �(�	 أو د��2ر +�!1	g+ .�+ :ن ، ا��)ج +�: وcYه� و�3)م  
�52& �?/ 	�  .دو
6��"	  +)5V"�  +"�  ا�d�  vl�"3"$  أن ا�?"G1B  *1"�  �3")م   :ا���Xج  *�C  و`mه�0  ���م -� 

�����  }aN��bK6� 5C c�d� ;= �! eU9 ���L�C�� ��KM�� f c�d� >� 5!�\@g8  Bـ�<  G@ـRF6  �UOـ� 
G@RF8 5!�8b� 5� h�< �i@�9 �� G? �� jk �\����� jk� 56@RF�  ] ���/ا�67)ة [ }��

   . [ً�أ� إV?�ع &3. ا�G�3 ه�ا إن GK . ا�?v!3 +� ا��B2ء /�*�Mال +$&)
�ن  .ا��")ج   :وه��  ا������U�  ��1�  xج  ا��Gي  �@�0�Jن  ا���  واحمليض"�!+  �"2�&  	"��� 

))))���;!9�����;!9�����;!9�����;!9��    %�<(��%�<(��%�<(��%��ا أي ))))�?6?�>6?�>6?�>6<    ====    ��)>�M�*�+ )وج�ا�.  



 216

  .آ��ر' �(�	 أو د��2ر +�!1	 g+ .�+ن : ��ل
��Bن *�1 �3)م Qأن ا $d� vl�3�5 +� ا�V(+ نg+ .�+ أمران الفعل هذا على فيترتب:   

   .ذ�� &% ا���/0 +�1!	  .اإلمث : األول

   .د��2ر �(# أو د��2ر وه�  .الكفارة : الثاين

 أو د�2"�ر  *1!"	  أن ا�vl�"3  أ�"�  +"!?%  
  *7"�س  ا/"%  �"e�9   :الكفـارة  على والدليل 

#)��ن  ا�"�2�9ر  أن ا�e�9"3  روا�"�ت  /!Z"2  و�"9  . د��2ر "��  Z"5"�  و���&�A&  �"+  رة�"+ 
  .و;�9	 ا�9م
�ن ا��2�9ر �(# أ&� �!+ Zو� �A&�5��& �+ 0�����	 أو ا�9م � �ً���� �ً��c&.   

�اب وا�n)ب 9Vًا و&���J آq!) ا��Iف +!	 ا�e�93 وه�ا)1� 	��ف  أ"�� ا/"%  *1"�  &
  . ‘  ا��72 إ�� &)+�*ً� �Z7q وP *�7س

�ر  &"�هJ  وه"�  ا�?"B$�0  ه"�'  +� א	�����א	!'ل : ����"5?Aا�  	"� د�2"�ر  "!1* P	  �P  J"A أ
Pو #)��د و��9م ا�e�93 �[�# د��2ر Vب *�1 �9ل د�!. و�Vرة ه�' و��ا��.   

�ط�nوا I/ إ;��ل Jَ) أن ا�?�ه��ن ُ�َ��B�Q؟ ملاذا ا  

  *�7س ا/% *% Z/�K ه�ا nن  :أوالً  ..q&ه�ا و G�37ً� ا���D P 05 &% ��6لV ا�)أي 

	1+ G�� U+(�51ا . ا�+ J7Bن ا�g+ ط��nأن ا (���َ�ُ.   
2
")  ا�"�هJ  &"%  ور/"V  U)ا&�ت أر/U �!?0 ا�?��W) �و��2 +� ا����رة ه�' و�!?0!+  �"+ 
�5�?!� GK �5V([� 0�9W رة��*% وآ 	7�   .�96م آ?� ا���/01 و&U ذ
   .*!1	 ��J�( و&� ا��طء ��G اpن +�)+�2
   .دو�	 /?� &�52 و�U�?�B : ��ل
�2�� U�?�Bوج و�Mا� %& 	�Vزو vl�3)ج دون /?� ا��ا� .   

  :هذا  على والدليل
 e�9� أ^� �+ G1B& ء آ! ا?�71ا "0ل ‘  ا��72 أنCh 60ح إJ1ا�.  

   .��7;)ه� M�� GKر أن ا�v!3 +� أزواV	 v�/ �$&) آ�ن ‘  ا��72 وnن

�ن أ�!��ً� ا�vl�3 &�7;)ة أن ا���56ء /�v وذآ)�� %& %B� ؟ ملاذا . ا���)ة  
�ن ا�J""��y +""� ا�n vl�""3ن""�� 61""0� �ً!B""�� J7B""/ ه""�ا (""!y9ي ا��B""Aا�""�ي ا� ""?�( 	""/ 

 �5""� �!3""(. �5""� ا�""Mوج &�7;"")ة ا�?J""R�2 +?""% ا�""(Iة و*""% ا� ذآ"") *""% و��7""9ه�
02!�$?d02 ا�!�Bوا�.   

�	 ا��7ب ه�ا +� ا���56ء ذآ)' و&�g+ مIآ S!3W Pل و�6� 	��"	   02R أn  9"�  2"�  �6"9م�& 
��Bن أنQا P ل��x +!	 آ�ن إذا إ02R P أ�	 اn*?�ل &% *?. nي �6 S!3W ع�+(& 
6�ل و��% ‘  ا��72 إ��� � +"�  ه�ا *�1 ا��Iم وR!$�� - ا�?��;)ة �I?�& %Bت &% ه

   .ا��B2ء *�)ة /�ب
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   .وا�Idق ا�(!�م D!) �B�y� :G� S7. و�G ا�9م ا�Ud6 وإذا  
�"	  �B"�y.  و�"G  ا�vl�"3  *% ا�9م ا�Ud6 إذاg+  �"67�  ."3)&"�ً  آ"�ن  ;"�ء  آ&  �"+  Z"و� 

v!3*�1 ا� 	3)�?� G��& .B�y� Pمسألتني يف إ:   
   .الصيام -����
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   .والطالق-����
   :*09ل ا�?B$�0 ه�' +6	 ا��s7]� J��d� G1 ��*9ة ’ ا�G!6 ا/% وذآ)

vl�35)ت إذا ا�Y Gو� .B�y� �5?�3+ G�� J2Aإ6. - و�3")م  �3. &� +� �?�&ً�- ا� 
C* Y�s  .ا��طء  :هC وا �ة �

�زA!+ J2A1� طء ���ود أن��  P /!2?"�  ا�B�Dل /I ا�"Aز�  vl�"31� أن  $"Y�� P9  إ"�/ 
   .ا�B�DPل
Y?2Uأن  :ا� G�� vl�35)ت إذا ا�Y Gو� .B�y� G�� J2Aء  آ".  +"�  �?�&"�ً  ا��"; 

P0 +� إ�$B& 0 وه� وا�9ة�$B& طء��ز ا�A!+ J2A1� �1 و�3)م* vl�3ا�.   
UV(�   :ا�?�c# آIم إ�� 

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<<V<V<V<V< << << << <

   .قوالطال الصيام غري يبح مل: تغتسل ومل الدم انقطع وإذا

 Z"7K  +6"9  ا�B�y� �ًR�!� �1*  J"2A. و�5Y G)ت إذا �07B2��/ vl�31 +!�7ح  :الصيام أما

 +�"���  ا��G"K  .B"�y�  9"�/  ("A  و�"(�م  ا�"�Iم  S7)"�  ً�"72V  %"&  ("!D  آ�ن ‘  ا��72 أن

vl�3ا�.  
 - *?")  ا/"%  - &")' _   ��?) ��ل ‘  ا��72 أن ا�Z/�q *?) ا/% +e�931  :ا�2Bق وأ�0

�52 ���# و&%  .�Yه)ًا ��561d أن* v!3�5 ا��g+ (7��� ه)ة�Y.  
   .�S!3W I/ G�(3 وه� *U6� �5!1 ا�Idق +gن �B�y. و�G  ا�?)أة 5Y)ت إذا إذًا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 اZ1B"�D : دون +?"�  nآq)' ا�g+ Ud6ن ، و�(GK .B�y� �1 أ�1	 �1A^ وا�?9�7أة 
92* 	*�d6�   .+!	 وJV &� و�KIK :v!3+ �]6ً� ��)ر +gن ، ا

   .ا�v!3 /�ب &l�B. أ;�. &% ���7) ا�?�c# ذآ)ه� ا��� �?l�B.ا ه�'
   :املسائل أصول هي أصول ثالثة ’ املؤلف سيذكر
   . ا�?9�7أة ��R G!�آ)  :األوىل املسالة

   .ا�?9�7أة ا�?R G�� 0T�3�B!�آ)  :الثانية واملسألة

  .ا�?���دة ا�?R G�� 0T�3�B!�آ)  :الثالثة واملسألة

   . ا�?l�B. ه�' &% &� �.� 0�$B��Iً!W وR!�آ)
   :ا�?9�7أة *�1 ا��Iم +� و�97أ
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   : و�(GK .B�y� �1 أ�1	 �1A^ وا�?9�7أة
 �G"�  �"5�$  ا&)أة أن +)g+ �2Tذا آ7!)ة آ��Z وإن  &)ة أول ا�9م رأت ا��� ه� ا�?9�7أة
�ن و�52R إP ا�9مKIK - Iًq& - ؟ اجلواب مبتدأة تعترب فهل:  G��.   

�اء 6�ل� إذًاR  Z"��5"�  آ7!")ة  أو y"W!)ة  آ�g+  ("7���  أول �$�!5"�  ا�"9م  أن &"�دام  &�7"9أة 
�ن أن وه� ;)ط ا�(y!)ة +� ���)ط ��% . &)ة�� Zy1/ UB� %!2R 92*  0"1/�23ا� . 
	�n سنني تسع قبل حيض ال:  ’ قال.   

�ن ا�?�7""9أة &""B$�0 +""� ��""(!. ?"00;1��وא:"����00""�� ا�""9م �Vءه""� إذا ا�?�7""9أة إن : +!6
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^1A�""+ �ً""&� ا�""9م ���""# إذا G""K و�""(�1 و�""(�م �B""�y. وا�1!1""0 ا�!""�م /�""G""K 9 و�!0""1 �
'(qآn �?+ أي - دون (qآn v!3دون +?� ا� - .B�y�+ ى &)ة(� I"Kث  ه�ا و���. أ
 ا�!"�م  /"!%  &"�  +� �1W	 آ��Z &� �6[� أ;5) ا�GK 9�/ 0KIq . أ;0KIK (5 +� &)ات
   .وند +?� nآq)' ا�9م وا��d6ع وا�1!01
   :ا�?I�� #�cم و�7�22	

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   : و�(GK .B�y� �1 أ�1	 �1A^ ا�?9�7أة 
�ل &"")ة nول ا�""9م �Vءه""� إذا ا�?�7""9أة أن أي""62+ �B""1Vة د*""� أي:اI)""وا�""(!�م ا� 
�ل  وا�1!1"0  ا�!"�م  �G"K  9"�/  0"��5  .و�!1"	  ��م ا�B1V - ا�vl�3 *�1 �3)م و&�"6�  �"5� : 

�1B�Dا �&�W�1 وWوإن و (?�Rما�9 ا .   
  ؟ ألقله تغتسل أن يأمروا ملاذا

�ن  و�"9  �!"[�ً  ��"�ن  +6"9  +!"	  &"���ك  1�n"	  &�زاد nن �W@!'	'ن "��  0"T�3�Rوأن.ا 
�ب""Vك *1""� &6""9م وا�!6!2""� �6!2""� ا��7""�دة و��ل أو +!""	 ا�?""��""6� �""Mول P ا�!6""!% 
����/.  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

   .ا��d6*	 *92 اZ1B�D: دون +?� nآq)' ا�g+ Ud6ن
Z1B�Dإذا ا Ud6��!0 &)ة �B�y. أي : ا�K.   

  ؟ �0H :�9ل �0ذا و��@Y ��م �E �f� ا���أة هd� KG ا��م ا�5�أ إذا : فمثالً
�1B�D�1 اWو.   

�E �7� Cf� Y7�  ؟ �0H :�9ل *�0ذا ا��م ا:dB9 أ�0م �
�1B�Dى &)ة ا(�   .أ
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’ VVVV< << << << <

  : KIKً� ��)ر +gن
 ا�"�GK  (5 واZ1B�D أ��م Z1? 0�7Rأآ GK واZ1B�D و�!01 ��م ZB1V ا��5) ه�ا ���2
���""qا� ZB""1V م� ا�e""��q وا�""�5) واZ1B""�D أ�""�م R""0�7 أآ?G""K Z""1 واZ1B""�D و�!0""1 �""
 اZ?"W  �"+  (5";n  آZ"2  إذا �5"�  +62"�ل  �"!v  أ��م ا�0�7B ه�' أن �!�m2 +�7!% آ���
0KIq06 ا�/�B0�7 ه�' +� ا�Bم ه�ا ا�[� : أ��م ا���	 ا�(n %!7� 7=  &"�  أن"R  v!"� 

�ز P &� آ. �6[� وأ�[ً�.A� %& vl�3اف ا��dآ�� Iًq&  �"1+  Z"� +"�  Z"+�Y  �"9  آ�
��5 ا�?9ة ه�'g+ �]6� اف�dى &)ة ا�(���5 ا�(Iة أ&� . أg+ P �]6�  ةI)"وإن ا� 
Z��	 Z1W آ�n %!7� �5� ا�JA�P �1* vl�3 وا�(Iة ��vl وه� �(�1 آ��Z أ
IًWأ Pو JA� �5!1* 6[!�5 أن�.   
 &"�&)  أD")ب  &"%  ا�6"�ل  وه"�ا  .أ�?"9  اQ&"�م  *"%  Z"/�K  - ا���"(!.  ه�ا - ا�6�ل وه�ا
�1* �+ 	��7K %* م�&Qا ’ 	�n ل�� 0��D �+ 9�70 ا���Dا�[�# +� و.   

 ا�"""(�م ��""")ك وP &""")ات KIK"""0 ��""")ر إذا إP ا�P Z"""7q� v!"""3 ا�1/�23"""0 *2"""9 إذًا
   .ا�)ا/U ا��5) +� إP أ��م 0�7R �?9ة وا�(Iة

 . أ�)اl"�  أ�"�م  ا�"(Iة  د*"�  �0T�3�B"?1  ‘  ا�72"�  �"�ل  ا��9!. : ���ا�  :احلنابلة ودليل 

   .&)ات ا�Iqث *�1 إP �(9ق P وا�U?V U?A وه� أ�)اء +B?�ه�
 ��3"�ج  وإ�?"�  /?")ة  P  Z"7K وا��"�دة  *�دة �B?� ا�v!3 أن- ��1!. وه�  :الثاين الدليل

   . *�دة ��(S7 &)ات IKث ��)ر أن إ��
   .أآ�A�� '(qوز &��G ا���Z آ. &)ة أول &% A�^1 أ�W� �5א	�����א	!'ل

   : الدليل
�37�	 ا� أن  :األولR و����� �?R v!3ذا أذى ا�g+ 9V9ت وVو 	أ���&.   

�ي د�!. وه�-  :الثاين� - 	� ���7")ن  ا��B"2ء  &"%  آ7!")  *"9د  ‘  ا�72"�  *5"9  +"�  ��V"9  أ

�ي د�!. وه�ا و�!01 ��م /�1B�y� 9% آ% أ�5% �62. و�o9�7& Gت� V9ًا.   

��א	!'ل�و1/א J�������א	 J�'1ل�'%�O'P$J!'ل�و1'�א	א��,%Mא��3'א�	ن���X�i�hאK�� �
   .ا�?0T�3�B ا�?9�7أة *% ا��Iم و/9أ . ا�?9�7أة *% ا��Iم ا���5 ه�2 وإ��
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   .+?0T�3�B: أآq)' *7) وإن 
 !vا�3"  أ&"�  . ا�")�G  أد�"�  +"�  *")ق  &"%  و��"	  D!) +� ا�9م I!Rن ه�  :االستحاضة

   .ا�)�G أ�(� +� *)ق &% ���ن أ�	 &��2 �96م +96
� *C آ\�� ا,25ف ا�0H9Xء وا,5@$���P Y0ه�� Yo0�5�6ا.   

� ا�v!""3 أآq"") ا�""9م �A""�وز +""gذا ا�v!""3 أآA� (""q""�وز &""� �Wא:"�����00?"00;�و��001""5+ 
0T�3�Rا.   

��""�س وv!""� P دم ��""�ن أن �"(P  S1 دم آ"". ه""� اT�3�RP"0  أن �Wא	�����00وא	!0'ل� 
Pد و�B+ . ل *�1 وه�ا�   .ا0T�3�RP دم *% �]�1# ا���Bد دم /$ن ا�6

�,%Mد�دم��ن�وא� N	دم�1'�א����pGHא�K�� �
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� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’ <V<V<V<V< << << << <

   :+?0T�3�B أآq)' *7) وإن
0T�3�B?م ا�I0 *% ا��T�3�B?0  ا�?�7"9أة  ا�T�3�B"?ن  �"%  ا�?�7"9أة  وا��"��  �"5� Pإ 

M!!?� %ن و���	 *�دة ��5 ��n G� =7B� �5� أن �ZT� ��� ن� &"6�B)ة  *"�دة  �5"�  ��
.  

� ÙçÏéÊÙçÏéÊÙçÏéÊÙçÏéÊ<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<’ VVVV< << << << <

�د  و/�"[	  أ�?) د&v�/ �5 آ�ن +gن  "Rأ ،  G"7")  و���  '("qأآ  G"و�  x62"�  %"* 
�5 +5�: أ�1	]!� 	B1A� �+ (5ا�� ���qا�.  

��Bن /�5 ��)ق *I&�ت ا���56ء ذآ)Qدم /!% ا v!30 ودم ا�T�3�RPا.   
 %""3� �A"")ي ا�""9م أن +!5""� ���"")ض �0T�3ا�?""B ا�?"")أة nن ا��I&""�ت ه""�' ��3""�ج و

�5�& �ً?lو���� دا P U!d�B� ا�"�ي  ا�"9م  و/"!%  اT�3�R"0  ه"�  ا�"�ي  ا�9م /!% ��)ق أن 
�   :باختصار هي أربع والعالمات ا��I&�ت /�5' إv!� P ه

   .اللون -����
   .الرائحة -���� 
   .والثخونة -���� 
   .والتجمد -���� 

�د  :احليض فلون -����Rأ�?  :االستحاضة ولون . أ(.   

   .ا���دي ا�9م آ)ا03l  :االستحاضة ورائحة . و0m!R &02�2:  احليض رائحة -����

   .ا���دي ا�9م I!Rن �B!.  :االستحاضة ودم . 9Vًا K - �!1D]!%  :احليض دم -����

   .ا�A)وح آ9م ��A?9  :االستحاضة ودم.  ��P 9?A : احليض دم -����
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

�د  و/�"[	  أ�?")  د&v�/  �"5 آ�ن +gن "Rو�"  ، أG  ("7��  '("qأآ  G"و�  x62"�  %"*  	"1أ� :
�5+ �5]!� 	B1A� �+ (5ا�� ���qا�.  
   :الشروط هذه اكتملت إذا

   .&?!Mًا ���ن أن  :األول الشرط

 آ"�ن  +"gذا  *I&"�ت  أر/"U  ذآ)�"�  و�3"%  ا�1"�ن  وه"�  وا�"9ة  *I&"0  ه�2 ا�?�c# وذآ)
 *"%  ��G  ("qو�"  أ�"1	  G�  ."6�  %"* وأ�[ً� اnر/U ا��I&�ت /$�M!!?� 9' �?�% أي &?!Mًا
'(qل و���� أآ�6� G� x62� %* 	1أ� G7) و���  '("qذا  أآg"+  ="63�  ن�Y(�"ا�"9م  +5"�ا  ا� 
(7��� �ً]!� 	B1A� �+ (5ا�� ���qا�.   
G5�م &% و�Iآ #�c?�5 ا�� ���")ر  أن إ�"�  اn&")  ��3"�ج  P أ�	 أي ��)ار /B1A� I	 أ
 �B"1A	  أ�5"�  1/�23"0 ا� &"�هJ  ه"�  وه�ا أ;0KIK (5 +� &)ات IKث ا�?�?!M ا�9م &��5
I/ ار(��.   

   :لدليلني . التكرار إىل حنتاج ال التمييز مع أنه عندهم والقاعدة
 ا���")ار  إ�� ���3ج +I . ا0T�3�RP &% ا�v!3 دم ��!% ا��?!!M أن  :األول الدليل

��n 9� �2?1* 0 ���7) وأ�5?� �![ً� ���7) ا�9&!% أيT�3�Rا.   

��r5f��   C  أ"�@�v  *�(ذا (  �0T�3�B"?1  ‘  ا�72"�  �"�ل   :الثـاين  الدليل�* 
5@C أد��ت إذا E� ا�<2ةa0* C@?ن  روا�"0  و+�  )وg"+ دم  v!"3ا� 

�د دمRف أ(��.   
5�أة إذًا��5�Yo0 ا����cة ا��  ؟ �JPار إ�� P�05ج ه! ا�

�� و�9 . &)ة أول &% �1A^ وإ�?� ا���)ار إ�� ���3ج P  .ال : اجلواب��   .اnد�0 أ

�5�� ا�?"0T�3�B  *"%  ا��Iم R!97أ . ا�??!Mة ا�?0T�3�B ا�?9�7أة *% ناp ا�?�c# ا
   .ا�??!Mة D!) ا�?9�7أة

�د  أن أي اT�3�R"0  واn�?")   :"����  إ���  ر^0�17  ��"Rnا  v!"�  	B"1Aو�  %"&  ���"K 
(5; (?�n0 واT�3�Rا ���ل  *R  9"2"�$��  ا��"�  اT�3�RP"0  أ��"�م  +!$"�  #"�c?ا� : 

0T�3�B?ه� وا��3��) +� . إ�  ...+)By� �5V. وo ا��7ب.  
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<<V<V<V<V< << << << <

   .;5) آ. &% ا�M!?�& :ZB1V J��D v!3ًا د&G� %�� �5 وإن 
 وا�"9ة  W"�0  *1"�  آ1	 �$�!�5 ا��ي ا�9م آ�ن /$ن �?!!M ��5 �!^ ا�?0T�3�B آ��Z إذا

�5�g+  ̂ "1A�  J"��D  v!"3أن &�2"�  و�6"9م  . ا�  J"��D  v!"30  ا��"R  0�7  أو أ�"�م"R  أ�"�م 
   .;5) آ. &%.

1�سا �97أ &�� و��%A� - �+ م أي��  %32"+  �"2?1*  	"� و���J  أ�"�م  R"0�7  أو أ�"�م  R"�0  أ
  ؟ ��م أي ��
1^ : ����ا A� %& م أول��م  أول g"+  Z"15Vن  ��)+"	  آ��Z إن ا�9م &��5 /9أ �"�  �"5�g+ 

^1A� %& ا��5) أول ��I5ا�.   
G5�م &% و�Iآ #�c?�5 ا���	 ��)ار /1A� I^ أn  G"�  (و&"�ذآ)'  ا���")ار  �"[!0  �"�آ 
�c?ه�2 #ا� ^!� � �"�آ)  أن *"!1	  �JA آ�ن إذ ��W)ة ه�2 ا�?�c# +��7رة ا�?�هJ ه

̂  ا�??!Mة D!) ا�?9�7أة ا�?0T�3�B أن ا�01/�23 &�هn Jن �?�ذا؟ ا���)ار "1A�  0"KIK 
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̂  ا0T�3�RP ��)رت إذا أ;s6+ GK 9�/ 0KIK (5 و�!01 ��م ;5) آ. +� أ;5) 1A�"+ 
  .أ��م 0�7R أو أ��م 0�R ا�)ا/U ا��5) +�
  ؟ �JPر أو�JP 6ر ه! إذًا

   .اn&) أول &% �1A^ أ��5 ا�?�c# آIم &% ��G5 /!2?�  .تكرر : اجلواب

�""Iف ه2""� ا�?�c""# و&""�ذآ)' J""� ا�?""�ه�+ 	ر *�7ر�""� *7""�رة �""� P و�""��� �""(
#�c?ا� e!� ل� . ;"5)  آ".  &"%  ا�M!?�& ZB1V J��D v!3ًا د&G� %�� �5 وإن : �6

�2�� I/ ار(�� �K�3'א	وא����P�q�r�;<��Oא,.G	אK�� �
5�Yo0:  لك قيل إذا�5�أة ا�����cة ��a ا��  ؟ �JPر آ�$ ا�

6�ل�+ :  ̂ "1A�  �"+  (5�"ول ا�nا  ً�"&���  ا�"�G"K  �"+  (5  و�!0"1  ��"qم  ا�� +"�  G"K  و�!0"1  �"
�م  أول &"%  إ&"�  أ�"�م  0�7R أو أ��م 1A�+ 0�R^ ا�)ا/GK �+ U و�!01 ��م ا�e��q ا��5)"� 
   .ا���I5 ا��5) أول &% ذ�� Z15V إذا أو ا�9م &��5 /9أ

   .ا�01/�23 *92 ا�??!Mة D!) ا�?9�7أة ا�?G�� 0T�3�B اpن &��2 +�7!%
 ��")ار  إ�� ���3ج وP أ��م 0�7R أو أ��م 0�R اn&) أول &% �1A^ أ�W� �5א	������0وא	!'ل

.  
O�G\!'ل�1/א�وא	د�א;?���Kא��X�i�hن�א	�4�p3و1'�א-!!#�� �

   :اآلن أخذناها يتال املسائل هي ما إذاً
�&ً� ا�?9�7أة ��G : األوىل املسألة?*.   

   .ا�??!Mة ا�?0T�3�B ا�?9�7أة ��G : الثانية

   .ا�??!Mة D!) ا�?9�7أة ا�?G�� 0T�3�B : الثالثة
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GK نpا (آ�!R #�c?ا� G�� 0T�3�B?�1 ا�?���دة ا�* �)�� ةM!??ا� (!Dة وM!??ا�.   
� ÔÖ„ÖÔÖ„ÖÔÖ„ÖÔÖ„Ö<<<<ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 0T�3�B""?دةا�?��""� وا� ��""B!��5 وإن  *�د�M""!?& :^""1A� �""5ة و�"" Z""1?* M!!?���""/ 
S��)ن ، ا�g+ G� %�� �5� M!!?� :J��y+ v!3ا�.   
ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<VVVV 0T�3�B?ا�?���دة وا�  �̂ : &?!"Mة  و�" "1A�  �"55"�   :*�د��� ا�?�7"9أة  *"%  ا��"Iم  ا

  .ا�?���دة ا�?0T�3�B *% ا��Iم و/9أ
 اZ]"!3�R  إذا ا�?��"�دة  +W  '�"5"3!�3ن  وv!"�  ("5Y  �5"�  ا��"�  ا�?)أة ه� وا��057دة 

  ؟ �(U2 +?�ذا
ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<VVVV ا�?���دة �   .*�د�M!?& ^1A� �5ة و�

�ال �n0 ��5 ���)ض ا��� اT�3�B?0 ا�KIK:   
  .معتادة تكون أن إما .����
   .مميزة أو .����
   .النساء عادة غالب أوجتلس .����

�S"T ا ا�?�qل : ا��?!!M *�1 ا���دة �96&�ن و&?!Mة &���دة آ��Z إذا �Wא:"�����=>";?� : 
 +"(�رت  اG"K  Z]"!3�R  ;"5)  آ".  أول &"%  أ�"�م  v!3� 0�R أن *�د��5 ا&)أة آ��Z إذا

�د  ا�"9م  �")ى "RPم  /9ا�""0 &"%  ا�̂  ا�!"  ه""�' �"=  +"�  +"�U?�V  أ�"�م  R""�0 �?"9ة  *"�)  ا�]"�&
   .وا��?!!M ا���دة ا�?)أة

 !H* x�  KGأة ه��  ؟ ا��HM �51<$ �� أو ا��HM أول �� ��Jن ا�
�G""5 ا�""�5) أول &""% ��""�ن �Wא:"�����00?"00;n ن� أ�""[ً� وه""�ا .ا��?!!""M *1""� ا��""�دة �9""6&

J�2ف &�ه�nر ا�!��   .�!?!0 ا/% اIRPم ;!  وا
ــدليل  و+""� �!""[�� ��B""73 آ��""Z &""� �""9ر ا0T�3�B""?1� �B""1V �""�ل ‘  ا�72""� أن  :ال

e�93ا� (�pا �B1Vأ�)اءك أ��م ا .   
 ه".  �"B$ل  و�"G  *�د�5"�  إ�"�  �0Tا�?"3�B  ه"�'  رد ‘  ا��72 أن  :احلديثني من االستدالل وجه

   .&?!Mة �!ZB أو &?!Mة ه�

 /]"Iف  ا�9م /�ات �]�x أ&) ا��?!!n Mن . ا���دة *�1 &96م ا��?!!M أن �Wא	�����وא	!'ل
5� ا���دة+ x�[� 	���/.  
�	 ‘  ا��72 و�6�لg+ د دم�Rف أ(��.   

�	 و�e�9 א:"������/�D1وא	,א45g+ د دم�Rه�ا ��)ف أ ��ذ ��;.   
 . ا��"�دة  ا�"(S!3  *1"�  +62"9م  و*"�دة  �?!!"M  ا�?��"�دة  ا�?"0T�3�B  �= +� اU?�V إذا إذًا

�   .ا�01/�23 &�هJ وه
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

�B!��5 وإن Z1?* M!!?���/ S��)ا�.   
�ن  أن ا��?!!"M  ه"�ا  +� ���)ط ��% ا��?!!M إ�� ر�2�V ا���دة �Z!B وإن"��  ً�3��"W . 

c���   .أآ9�M� %* '(q وP أ�1	 *% ا�9م �P x62 أن  :ه� ا�<l�0 وا�5
�د دم �$�!�5 ا�?0T�3�B ا�?)أة آ��Z إذا :��lo �\0لR�2% أ&  %!"[K P  9"?A��  	"2�� 
P (?�B� �5�& Pإ �ً&�0ً �57�� *H! وا�9ًا �f�  �1� Y�01�؟ ا�  
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   .أقله عن نقص أنه باعتبار . صاحل غري ألنه . ال
�?"0B  &"%  أآq")  �$�!5"�  ا�(��ت /�5' ا�9م ه�ا آ�ن وإذا  "*(�  ً�"&��  I"+  ("7���  ً�]"أ� 

�ً]!�.   
  ؟ ا�<l�0 ا�5���c ه� �r� 0 "�! إذا إذًا

   .أآ9�M� %* '(q وP أ�1	 P x62� %* ا��ي ه�  :فتقول

�ع *�1 ا��9!. وأ&�V(إ�� ا� M!!?إذا ا��  G"�  %"��  �"5�  �5  و��"%  �5"�  آ"�ن  أو *"�دة�!B"� 
�   .ا��B/06 اnد�5+ : 0

   ./(����5 ��)ف وإ��5��7  )ا���Yf أ"�@v *(ذا ( 

 e�9""�آ""�ن وإن )����7ف أ����د دم *(:���( و �ً�!�""T 	""2�� .""!9ل د��""Rا 	""/ 
   .ا�01/�23
   .ا��?!!M إ�� +�)UV *�دة �G� %�� �5  إذا أ�	 : +!	 إ;��ل P وه�ا
�5��   .ا�?���دة أول ا�??!Mة ا�?���دة ا�?0T�3�B *% ا��Iم &% اpن ا�?�c# ا
.6���) ا�GB6 إ�� اpوه� ا B?0ا�T�3�  ا��"�  ا�?��"�دة  ̂  أي �?!!"M  وP *"�دة  �5"�  �"!
Z!B�   .�?!!M ��5 و�!^ ا���دة 

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<< ’<<<<VVVV< << << << <

��T	 آ�����?0 .ا�g+ G� %�� �5� M!!?� :J��y+ v!3ن?/ 0!R�29د' ا���.  
 ا��""� ا�?""0T�3�B وه""� ا�?�3!"")ة �""B?� ا��""� ا�?""0T�3�B *""% ا��""Iم ا�?�c""# /""9أ

Z!B��	 �3!)ة& +�M!!?� . �?B ��5 و�!^ *�د��5 n P �5 *�دة� Pو M!!?�.   
   :أقسام ثالثة إىل وتنقسم
   .و*9د' �?��T	 ا�R�2!0  :األول القسم

 اG"K  Z]"!3�R  ا�"�5)  أول &"%  أ�"�م  0�R �?9ة �v!3 ا�?���دة ا�?)أة آ��Z إذا ���2 
Z!B�  . اnول ا�GB6 +�5ا وا��9د ا�?�UT و

̂  أ�5"�   :حكمها  "1A�  J"��D  v!"3و . ا�"�5)  أول &"%  ا� U"T� ا�n"�م  : /"	  �6"(9  ا�?

�)' أو وdR	 أو أو�	 +� ا��5) +� �3![�5 آ��Z ا���o.   
�UT ا��اآ)ة �9�1د ا�R�2!0  :الثاين القسم?1� .  

�"Z!B  ��52"�  ا�"�5)  أول +"�  �$�!�5 آ�ن ا�v!3 أن �6�ل ا&)أة  :مثاله   G"آ  ً�"&� آ"�ن  �

�5!�$�.   
�1A�+ %& &�5�T^ ا�?�UT وذآ)ت ا��nم �Z!B ا�?)أة +�5'  J��D  v!"30  ا��"R 

   .أ��م 0�7R أو أ��م
�UT ا�R�2!0 �9�1د ا��اآ)ة : *B� 0!16?0  :الثالث القسم?1� .  

 +"�  �"$��  آ"�ن  ه".  أذآ")  P ��"%  أ�"�م  R"�0  �?"9ة  �$�!5"�  ا�v!3 آ�ن �6�ل ا�?)أة +�5'
�) +� أو ا��5) وsR +� أو ا��5) أولo (5الشهر أول من العدد جتلس : فنقول ا��.  
92�� ا�B�nم &U ا�?�3!)ة ��G5 أن أردت ذاإ إذًا�+ UT�   .وا��9د ا�?

   :أقسام ثالثة وا��9د ا�?�UT &% +2])ج

  .والعدد املوضع تنسى أن إما .����
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  .املوضع وتذكر العدد تنسى أو .����
   .العدد وتذكر املوضع تنسى أو .����
0KIK م�B�2 و�9 أ�+(* G�� .آ GB� �52&.   
 آ?"�  أ�"�م  R"0�7  أو أ�"�م  R"�0  ا� *G"1  +"�  ��3!"[  ‘  ا�72"�  �"�ل  كلـه  هذا على الدليل

v!3� ء�B25) ا�dو�.   
   :األقسام ذكر ’>>>>املؤلف
 ا�GB"6  .وا���"Z  ا��"9د  �"Z!B  �"9  ا��"�  +5"�'   :احلـيض  فغالب: متييز هلا يكن مل فإن : فقوله

  .اnول
 ا�GB"6  . ا�?�U"T  وذآ")ت  ا��"9د  �"Z!B  ا��"�  ه"�'   :لعدده الناسية مبوضعه كالعاملة :وقوله

�qا���.   
   .ا�e��q ا�GB6 ه�ا.  موضعه ونسيت عدده علمت وإن : وقوله

   .�Iً!5B �](�2ه� و�3% ’ ا�?��% ذآ)ه� ا�B�nم +�5'

6�ل : �Y�s ه01� #�c?ا� ’ :  
�(�	 +� و�� ا��5) &% &��T	 و�Z!B *9د' *Z?1 وإن :�5�B1V %& 	أو�  
�5 �6�ل ا&)أة ه�'� �"�آ)  P ��"%  ا�"�5)  &�2")#  +"�  �$�!5"�  آ"�ن  ا�v!"3  أن ��آ( أ
 ا�]�&^ ا�!�م +� أو ؟ ا���)�% ا�!�م +� أو ؟ *�) ا�]�&^ ا�!�م +� �$�� آ�ن ه.

  ؟ وا���)�%
�م أي +� 9�Pري ��% ا��5) &�2(# +� أ��5 ��آ) +�5� 	2&.   

�ل ا�""�5) أول إ�""� �)U""V א:"�����00=>"0;�""62+ �B""1Vا�""�5) أول &""% ا �""�I5و�""��� ا� 
#�c?ل ا���(�	 +� و�� : ه6� �2 �5�B1V %& 	أو�.   

̂  ا�!"�م  &"%  +�7"9أ  ا�"�5)  &�2"(#  أول &% �1A^ أ�W� �5א	�����وא	!'ل  . *"�)  ا�]"�&
   .���د��5 أ�)ب ه�ا nن
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<’<<<<<V<V<V<V< << << << <

   .�?!!M وP ��5 *�دة P آ?%
�� أ�P M!!?�  �"5�  �"5 ا��� ا�?9�7أة +� +�آ)�� �P M!!?� �5 ا��� . آ��?9�7أة : ���2  :آ
^1A� 	7��D %& (!. &% �96م &� *�1 ا��5) أول�0  +� ��$B"&  0  ا�?�7"9أةT�3�B"?ا� 

.  
�""5�� G""K ا�??!""Mة ا�?�7""9أة ا�?""G""K 0T�3�B ا�?�7""9أة . ا�?""l�B. ه""�' *1""� ا��""Iم اpن ا

0T�3�B"""?ا�?�7"""9أة ا� ("""!D ةM"""!??ا� G"""K 0T�3�B"""?ة ا�?��"""�دة ا�M"""!??ا� G"""K ًا("""!� أ
0T�3�B?ا�?�3!)ة ا�?���دة ا�.   

   .*1!�5 ا��Iم و�96م ���53T أن ا�?�c# أراد ا��� ه� ا�B�nم +�5'
.6��   .أ�)ى &B$�0 إ�� ا�?�c# ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   .+KIK v!3ً� ��)ر +?�: �$�)ت أو �Z&96 أو *�د��5 زادت و&%  
 زادت ا�"�5)  ه"�ا  +"�  G"K  أ�"�م  أر/�"v!"3�  0  آ��Z ا&)أة  :مثاله  :عادا زادت من �
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   .أ��م v!3� 0�R +(�رت
�) +� �v!3 آ��Z &%  :همثال : تقدمت أو �o (5ا�� GK �+ ا��5) ه�ا ZT�� �+ 

   .أو�	
�")'  +"�  �W  v!"3"�رت  GK ا��5) أول +� �v!3 آ��Z &%  :مثاله:  تأخرت أو �o 

.  
!k0�9�م ز�0دة : 2Eث *�0Pو �,sPو.   

 &")ات  I"Kث  ذ�"�  ��")ر  إذا إ?�� P	 �P Z7q ا�v!3 أن  :احلنابلة عند احلكم : احلكم

G""K ^""1A� �""+ ا&"")أة  :�\����0 )ا/�""0ا� Z""� ا�""�5) ه""�ا +""� G""K أ�""�م أر/�""v!""3� 0 آ�
ZT�� 0�R ل : أ��م�6��&�  وW"�1  ا�1B�D أ��م اnر/�0 ا��Z5 إذا : ��5 "Wو .  G"K 

 ا�""�G""K �""+ (5 &"")ات I""Kث ه""�ا وا+�1""� أ�"")ى &"")ة ا�1B""�D . أ�""�م R""�0 ا��Z""5 إذا
U/ا�)ا Z�7K وا�[� ا���دة �& Z2آ 	!�?W �?!+ %!/ م�   .وا��Bدس ا/Uا�) ا�!
   .ا�?9�7أة &B$�0 +� �?�&ً� ذآ)��' ا��ي آ����(!. وه�ا
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

  .5Y) ا���دة *% �x6 و&�
 +�B""�y. ا�e""��q ا�!""�م +""� 5Y"")ت ا�""�5) ه""�ا +""� G""K أ�""�م أر/�""v!""3� 0 آ��""Z إذا

�54!  *(:��  ا���HB  ��0رأت  E�:(_   *�7س ا/% �6�ل إ;��ل /I و�(�1P 
   .+!	 إ;��ل P وه�ا )

� ÜmÜmÜmÜm<<<<^Î^Î^Î^ÎÙÙÙÙ<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   .�B1V	 +!�5 *�د و&� 
   .ا���دة +�  :يعين جلسته فيها عاد وما 

   .ا�(Iة +!	 �)آZ :يعين جلسته 

 اليـوم  جـاء  ملا الشهر هذا يف مث أيام ستة ملدة احيض معها يستمر عادة امرأة كانت إذا : مثاله
  ؟ هلا نقول فماذا طهرت الثالث

�1B�D�1 اWو.   
  ؟ العادة بعد أو العادة يف الدم رجع فهل . مالد رجع الرابع اليوم يف مث 

62�ل . ا���دة +�+ : �B1Vأي : ا P �1)� Pو �&�)� . ��   .ا�vl�3 أ���م و�$
��5 ا�v!3 +� ا�9م *�د إذا : ���2 +!�5 *�د و&� : ���	 &��2 ه�اg+ ^1A�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<<V<V<V<VIIIIIIII<<<<å„âæå„âæå„âæå„âæ<<<<íÖ`ŠÚíÖ`ŠÚíÖ`ŠÚíÖ`ŠÚ<<<<íÛãÚíÛãÚíÛãÚíÛãÚ<<<<IIIIIIII<<<<JJJJ< << << << <

  . �!v: ا���دة ز&% +� وا��9رة وا�(�)ة

 �"!v  ا��"�دة  ز&"%  +� وا��9رة ا�(�)ة أن א	��cO�tא��Aم��/�D1و1'�وא�s�"`Mא:"����
.  

 �3!"[�5  *"�دة  ه"�  ا��"�  ا��nم +� ا���دة ز&% +� آ9رة أو W�)ة ا�?)أة �Vءت +gذا
(7��!+ �ً]!�.   
   : ا��9!.

 ا���<�Xة :��7� 6 آd* ).0��1!""0 أم �""e�9:  املــسألة هــذه علــى األول الــدليل
�رةJوا� �7� �HB0ً ا�u�h.(  
	&�   .�![�ًَ ���7) ا�5d) �7. وا��9رة ا�(�)ة أن &�5
 �R(�  �"5"1%  آ"%  ا��B"2ء  أن ا�7]"�ري  l�*  Z"7K  �"52*  �"+  S!3"W"�0  أن  :الثاين الدليل

%d6��/ 	!+ ة &% ;�ء(�W ل آ9رة أو�6�+ P .A�� ��� %�(� 0)6ا�7![�ء ا�.   
 إىل يرسـلن  احليض آخر يف وكدرة صفرة أصان إذا عائشة زمن يف النساء أن : احلديث معىن
   ؟ ال أو ويصلني فيغتسلن طهرن هل ليسألنها والكدرة الصفرة فيه الذي بالقطن عائشة

%5!���+ 0�l�*  ن  /"$ن("
 ز&"%  أن *1"�  د�!".  وه"�ا  . ا�7!"[�ء  ا�6"(0  �"Mول  إ�"�  ��2
   .�![ً� ���7) وا��9رة ا�(�)

   .&P (7��� !;�ًm �ً61d وا��9رة ا�(�)ة أن �Wא	�����وא	!'ل

   .ا���دة أ��م ��رج +� و�� &61dً� �![ً� ���7) وا��9رة ا�(�)ة أن �Wא	��	(�وא	!'ل
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P9 و�(��� ا�6�ل أد�0 +� وا�]Iف ا��62ش +� �d!. أن �qا�  e"��qن . وا�M��450,א	ن�א��

X�i�hא�D1/������":א�O��G\وא�cO�t�	א��$fم�;!��K�'1و�&���j��و=��vG<@��ًZ�`��K��0$א	>�د�Cز�
nא;?���vG<@��ًw�iK� �
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   .أآ5Y �& G� (7�� '(q) وا��62ء �!v +��9م: ��6ًء و��&ً� د&ً� ��&ً� رأت و&% 
  ؟ ملاذا . 5Y) وا��62ء �!v +��9م ��6ًء و��&ً� د&ً� ��&ً� ا�?)أة رأت إذا
�37�	 ا� nنR أ���م *1= و����� v!3د'  *�1 ا��"V"�  و�إذا +!�2  �"��� إذا Zو�7q"  ا
9Vذا . وg+ ء�V �5 ا�9م+ vl�� وإذا U�ه) +�5 ار��Y.   
   .+�R .B�y�1*0 ا�5d) رأت &� وأ&� : �6�ل_  *�7س ا/% وnن

�م &% أ�. آ�ن إذا ا��62ء أن �Wא	�����وא	!'ل� I+ (
   :n&)�% إ�!	 �2

06 ��م �?A)د ��1��# /��B�DPل اM�Qام +� أن  :األول�&.   

   .&���د أ&) +�5ا ��رة و����# ��رة �A)ي أ�	 ا�9م *�دة &% أن  :الثاين

�,%Mوא�hوא��!'ل��?�	א�������	�&�@"x,�=�9@'م����U%Mא	��a%'Gن�. ’�%;א���א�����Uو�	�&�א	

K� �
   :الفقهاء ذكره جداً مهم تنبيه

1��I/ e و�])ج +)2d� �+ �5Vً� ا�?)أة ����3 أن  :هنا بالنقاء املقصود�  ̂  ا�62"�ء  و�"!

���# �9 ا�9م V)��ن أن إذ ا�9م V)��ن *9م ه�� %�� �� Z���ا %d6��/ ج([�  ً�"m!1& 
.  

   .دم /I +!])ج ����3 أن وه� اnول ا�?��2 �)�9ون +����56ء
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 0T�3�B?ه� وا��3�   . IWة آ. ���Z و���T$ ، و��7)	 By� �5V(+.: و
9�(� #�c?0 أ���م �7!% أن ا�T�3�B?ا� .   

   .ا��5) أآq) ا�9م &��B� �5?) ا��� ا�?)أة  :تقدم كما ا ديقص املستحاضة

Kه0 ����9 و�9<�د��&% : و: 	1^ /R ل�/  ًIq"& أو  	ح  /"("V  (?�B"&  وج("� ا�"9م  
�ن ;""]x +�"". . داK9� G""l""	 &""% *�&""0 و/""(�0 . &2""	""�� 	""K9� G""lدا 	�3?""+ G""�� 

0T�3�B?ا�.   
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5�d1>P Yo0 �0ذا�  ؟ ا�
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<’<<<<VVVV< << << << <

.By� �5V(+ :   

.B"""D """)ج�ا� J"""Vل ا�1/�23"""0 *2"""9 وا� *���(ذا ا�?"""e�9"""� 0T�3�B +"""� ‘  ا�6� �"""72"""
@C ا���Yf أد��تa0* r1� م�   .و?@C ا�

	��6+ �1BD�+ �2*  ا�"9م  S�("W  0  /"$نT�3�B"?�1  أن أرادت إذا ا�)"�  .B"y�+  ا�"9م 
   .+)�5V +� ا��ي
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   و��(7	
3�ه"�  /2d6"	  ا��)ج  ر/s : هو والعصب��ب  أو ا�7"9ن  �ث�1"  &"�  �]")ج  n Pن و"qأو ا� 

  .ا�0�67

�0T�3�B?1� C ��ل ‘  النيب أن أ�[ً�  :عليه الدليلZ@5*.   

 آ".  +"�  و��"(!7	  ا��")ج  B"D.  وه"�  اn&")  ه"�ا  ���".  أن ا�?"M"1�  0T�3�Bم  P :تنبيه

  .وا�9ة &)ة /��1	 ����� وإ�?� &)ة
 ��")ر  أن *J"A�  �"5!1  وP وا�"9ة  &")ة  ���1	 أ��5 رJV ا/% ا��3+� ا��!�ر ه� وه�ا 

   .�(�1 أن أرادت &� آ.
ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ <V<V<V<V< << << << <

$T�   .IWة آ. ���Z و��
JA� �1* 0T�3�B?א:"������0?"0;� ا� �U0���O'0P$Jأن وא  $"T� . ا�"(Iة  و�"Z  د�".  إذا ��
�	 ا�9اGl ا�93ث &% ;�ء �)ج آ�ن إذا ه�اg+ ج إذا(� د�".  إذا *J"A!+  �"5!1  ;"�ء  
Z)�[0 و��0 ا�!��qأن ا� $T���.   

 ا��56"�ء  �"�ل   )?�2ة  �s�o�P  !�Jي  0T�3�B"?1� ) ��E  ‘  ا�72"�  �"�ل  : ا��9!.

6��	 ا�?)اد/ !J� أي ?2ة Z��   .IWة آ. �
   .األول الدليل هذا

   .ا�(0/�3 *% &)وي ه�ا أن  :الثاين الدليل

�د'  . ا�"9اGl  ا�3"9ث  ه"�ا  &"%  ���T"$  أن �&M1	 P داK9� Gl	 &%  أن �Wא	�����א	!'ل"V�+ 

  .  ’ اIRPم ;!  روا��!� ا�?���!0 &�هJ وه�ا آ�9&	

�	  :قالواn P .!ب *�1 د��Vء و�T�   .ا�

e�9�ي و$T�   .IW #!�Tة ��. �
�E ا����ء &% +�9lة P أ�	 وه� -,� ���s ا�5T��)وV	 ��B?) �93ث ا�.   

 آ?"%  دا"K9�  G"l	  M"1�  %"&م  ه. وه� آq!)ة إ�!�5 ا��2س و��9V 0Vًا &B& 0?5$�0 وه�'
	/ ^1R ل��T"$وا  أن �G5&M"1  ه".  ��B"21ء  /��0T�3  07B"2ا�?"�B  أو ر�1R S^ أو /�� 
�ل *92�  IWة؟ آ. و�Z د
   .+!	 ا�]Iف رأ��2 +�?�
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�	  א	�����א	!'ل�وא	,א45n ص أ�)ب� ذآ")'  &"�  Z"7K  إذا إP �21"�س  ��R"�0  و+!	 �21(
v�/ �56ء�ب أن ا��Vء و�T� ;"�  +"I  ه"�ا  g"+  Z"7Kذا  ا�"(0/�3  &"%  إV?�ع &3. ا�
  .Sا�)اV ه� ا�01/�23 &�هJ أن
�ب  *"9م  وه"�  اI"RPم  ;"!   ا��"�ر'  ا�"�ي  ا�?���!"0  +6�ل ه�ا �G� Z7q إذا ��%"V� . ا�
�  .ا�)اSV ه
   :أشياء ثالثة تصلي أن أرادت إذا املستحاضة يلزم إذاً
   .الفرج تغسل أن -����
   .وتعصبه -����
  .صالة كل لوقت تتوضأ وأن -����
   : والكدرة الصفرة تعريف -

   .وحا�A) &�ء ��7	 أW�) &�ء : الصفرة

 ا�A?1"0  +"�  ا�1"�ن  /�2 ا�9م &% ) ا��م �� ,��ط : �C17(  أ&��ج +!	 l�R.  :والكدرة

.  
�Iف ��)��5?� و+� (!qا���)�# وه�ا آ �   .أ�)/�5 ه

  ،،، الدرس انتهى
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  االحد  الثاين: الدرس  اخلامس:األسبوع 
��������/����/

  هـ����������������
 

))��������((  
  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

�ا+. +)وTً� و�(�1�   .و

�ء و*""(7	 ا��"")ج B""D. &""% ا�""��B�0 ا�Z""1�+ 0""6�(d إذا 5""�أ� א:"������00!300'د""T� وا�
U!d�B�+ ء /�5ا �(�1 أن�T��ا+. +)وTً� ا�� ا�3"9ث  �K9"�  ("!Dً  �3"9ث  &��G *9�9ة و
Glا�9ا .   

�ً=9\���<=�L�	  %��"5"�  �")ون  ا��0  ��".  ���T"$  أن �J"A  أ]"�(+  �B"?ل  ا�"��+��  و��"6/ 

   .IWة ��. ���ن �ءا��T أن +� �x +�5ا ?2ة �J! وso�Pي ‘  ا��72

7��	 *9م ا�(�اب وأن ;�ذ ا�1�� ه�ا أن &��2 و�96مK �+ e�9� 0T�3�B?ا�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 Pو $Y�� Pّإ U& ف�� Z2ا��.   

�ز  P أ�"	  א:"������0@,_"A� أن  $"Y��  0T�3�B"?ا� Pرة  +"�  إ�"W  إذا وا�"9ة  Z!�"�  %"& 
Z2أو ا�� ��� �   .ا��Z2 &% ه
Z201 ا�?�06 ���2 وا��W�3ا� J7B/ طء �)ك� ا�"�طء  �)ك /g+ Z1)� 06�& J7Bذا ا�

   .ا�?U&�A� 0T�3�B أن �!�V �m2ز �	 أو ��5
�37�	  ا� /"$ن   :هذا على واستدلوا"R  ���"و��  U"2&  %"& وطء  vl�"3د  ا��"V� وه"�  اnذى �

   .أذى ���7) ا�?0T�3�B دم +���� ����ا ا�9م

�از وه� �A1?�ه!) א	�����وא	!'لV 0 وطءT�3�B?ا�.   

�	  :هذا على دلواواست$/ ^!� �+ 02B�1 �9ل &� ا�(3!03 ا�* G�(3ا��.   

ــاً  و�""G ا�72""�ي ا��5""9 +""� - أآq"") أو I""Kث - ا��B""2ء &""% *""9د اZ]""!3�R �""9 أ�""	  :ثاني

   .ا�A?�ع /�)ك ‘  �$&)ه%

�ع أ��د�"V �""+  e"�ء   :ثالثــاً""?A&  9ه�!��"R0 إ�"�  �)�""� أ""Vدر  %B"3أزواج أن ا� v""�/ 

�ا ا�?�T�3�Bت�   .�?0T�3�Bا �d$ون آ�
��.�N�IOد����א�B1�C($�4و��M.אJ�)�K�Lن�א�:�א?�א�!�ل���−א4��H�I&�وط(�/�אز−א�!�ل�و��א �

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 J3�B�51 و�BD .�� ةIW.   

   .ذ�� *JA� �5!1 وP �(�1 ن أرادت إذا �B�y. أن �J3�B� 0T�3�B?1 א:"�����?";

 Z�$""R اZ]""!3�R �?""� أ�5""� ~ �7!7""0 أم *""% ا�""(Z""7K �""+ %!3!3 &""� اRP""��73ب د�!"".

�B�y� Z. أن +$&)ه� ‘  ا��72��+ .B�y� .�� ةIW.   

�ب �Wא	�����00وא	!00'ل""Vل و�B""�DPة ��"". اI""W PًP9�""Rا e�9""3/ 7!7""0 أم� - � +""� وه""
  .- ا�(3!3!%

 ا�B"�Dل  �?1�ا اln?0 &% وD!)ه?� وا���+�� 9�R ا/% آ��e!1 اln?0 أن  :عليه واجلواب

�ر*"�ً   ��"�5B  *2"9  &"%  ���1"	  آ��"Z  ;�ء أ�	 *�1 �7!07 أم�  ً�"Y�!��ا�72"�  وأن وا  ‘  G"� 
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 آ��"Z  +"��ء  I"Wة  ��".  ا�B"�DPل  وأ&"�  +s6 ا�v!3 ا���5ء *�B�DP�/ 92ل إP �$&)ه�
  . ‘  ا��72 أ&) /9ون ه� ���1	

�ب *9�P �1ل ا�e�93 وأن &J3�B ا�B�DPل أن أي �Kא	3'א��1'�و1/אV�   .ا�
0 +6�ل�l�* �+ e�93ا�"(3!3!%  +"�  �7!7"0  أم *"%  )او�"0 ا� - ا� -  Z"���+  .B"�y�  ."�� 
   ./��� ‘  ا��72 �$&)ه� و�G~  ه� ��517 &% ه� إ�?� ا�B�DPل ه�ا أن *�1 د�!. IWة

�5���*!%  *1"�  ا��"Iم  &"%  /"���  وا��5"�  ا�?"0T�3�B  *"%  ا��"Iم  &"%  ا�?�c"#  ا"�  %"& 
�اع�   .ا�2��س �وه ا�e��q ا�2�ع +� و;)ع وا0T�3�RP ا�v!3 وه?� ا�9&�ء أ

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<’<<<<VVVV< << << << <

 (qس &9ة وأآ��ن: ا�2��&ً� أر/��.   
   .ا��)/0 ��)�� وه� ا��2�!^ &% ا��)ب �0y +� &��=  :النفاس

�ف &% ا�])وج وه� ا��2�^ &% &��= أوAاء ا��R وج آ�ن(�   .D!)' أو ا�2�^ 
�   .اn&)�% ه��% أ�5+ =��& %& 9

�ي واP;��6قy1ا� G5& 9ًاV �+ ر�)� G�3ا��)*� ا�  G"5&�2  آ?"�  و!�$!"R  ات�"��/  �"+ 
�	 ا��)S!V +� أ�!��ً� ا�?B$�0 ه�'g+ 9*�B� �ً�   .ا��)S!V *�1 أ�!�
�!	 ا��ي ا�9م  :هو فالنفاس : الشرع يف وأما(� G�(ا� J7B/ دةP�   .ا�

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<<V<V<V<V< << << << <

 (qس &9ة وأآ��ن: ا�2��&ً� أر/��.   

�&� أر/��ن ا�2��س &9ة أآq) أن إV?�*ً� و��� ا�A?�ه!) ��ل وه� א1�D1/E'�1/א�.   

  - إليها النساء حاجة وتكثر األمهية يف غاية املسألة وهذه - :أدلة وللجماهري

0ء أن( 1R?0 أم *% روي &� : األول الدليلX1ا� C* �H� C� آv�:0  ‘ ا�1
_@ZP ��70ً أر����.(  

�  P آq!")ة  Y")ق  �	 ا�e�93 وه�ا"1[�  %"&  #�"T  	"2��  ع�"?A?/  ق("dا�  .)"�  �"إ� 
%!B3ا�� P �?!R 2"�  ’ ا�7]�ري وأنKه"�ا  *1"�  أ  e�9"3. ا�  	و*1!"  � e�9"�  S��"W  ه"

   .�P9�RIل
3�ًا �1A^ ا�2��Bء أن 
  *�7س ا/% *% &�SW  :الثاين الدليل�   .أر/�!% &% 

   .*G52 ور�T ‘  ا��72 أ�3Wب &% *9د *% &)وي ه�ا أن  :الثالث الدليل
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��"�س  +5"�  ا�?�)و+"0  /"(���	  /��!"�ً  9ما�"  دام +?� ا�2��س nآq) P�9 أ�	 �Wא	�����א	!'ل 
�&ً� �7R!% أو �R!% أو �?B!% اIRPم ;!  ��ل ��� ا�?9ة Z��Y وإن�.  � ا�"�ي  وه"

  . ’ اIRPم ;!  ا���ر'

�&ً� �R!% ا�2��س &9ة أآq) أن �Wא	��	0(��وא	!'ل� � ا�?�6"9&!%  ا��56"�ء  �"v�7  &�هJ وه
%�(�   .وا�?�$

G51!ه�ا أن ود� (qأآ �& .!�.   

5O4و��n/1אل�'%Mو�`,א��1و�و%'א��1א�U�	;	����P�,%و��&!N	����p3	!'ل�א	ول�אMא�K�� �
#�Tال ه�' وأ��n�56ء &% *9د *92 ا�ل ا��   ./�B!% ا�6

�5"�  ا�2�"�س  +"�  ��&"�ً  أر/�"!%  ا�?")أة  /Z"y1  إذا ا�")اSV  ا�6�ل ه�ا *�1 /�2ءg+  .B"�y� 
� *?".  و��?".  و�"(�م  و�"B�y�+  �1). �?�&ً� وه!�m	 W��	 (A� �1*ي ا�9م آ�ن و�

 ‘  ا�72""� أW""�3ب أن /�*�7""�ر ا�?�)و+""W 0""��	 *1""� /��!""ً� ا�""9م آ""�ن وإن ا�d""�ه)ات
�ا�   .ا�2��س �0��5 ه� اnر/�!% أن �)ون آ�
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

   .و5ّd� Z1ّW)ت: �17	 5Y)ت و&��
�?� %!/ #�c?ا� (qس أآ��/!% ا�2 	أ�1.   
 دون 5Y")ت  +?�"�  . اnر/�"0  اln?0 �ق/��� وه�ا 1�n	 P�9 أ�	 : ���2 ا���7رة +�5' 

�	 وZ1W اZ1B�D اnر/�!%n �?أن &��2 �96م آ G�39ور ا�� U& 	�1*  ًدا�"Vو*"9&�ً  و 
   .أ���&	 ����Z ا�9م ���# +gذا. 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <

  .ا��5d!) /�9 اnر/�!% �7. وcYه�: و��)' 

�?"00;�	�00א:� ه""�' +""� +!�"")' وZ1""W واZ1B""�D اnر/�""!% ���5""0 �7"". ا�""9م ���""# إذا
   .اnر/�!% �?�م إ�� زو�V	 ا�)d� .V$ أن �3)م و�Pא:"����

�ل  آ"�ن  أ�"	  ا���ص أ/� /% *q?�ن *% ا�?)وي /�Kn)  :هذا على واستدلوا"6�  	"�VوM� 

P �2!/(6� �& Z&ر/�!% داnا.   
5�ر راو +!	 اKn) وه�اA&.   

�از �Wא	�����وא	!'لAا� I/ 0آ)اه.   

�	 א	3'א��1'�א	!'ل�و1/אn  دام�"&  �"� /"�ب  +?"%  و�"(Y  �1"�ه)ة  أ�5"�  *1!5"�  ��?2"�  �"9  أ
   .ا�Mوج V?�ع أو��

�Y$ أن �P �y72 : +�6ل ’ اIRPم ;!  ��W� sRא	��	(�وא	!'ل� . G1+  ."6�  	"� أو ��")'  أ

	��ز أA� I/ 0و��% آ)اه sR�   .�P �y72 +�6ل �
	���"	 +T g"�#  إR"�2د'  +"�  آ"�ن  وإن أK")  ا�7"�ب  +� أن دام +?� وV!	 ’ و�  S1)"� أن 

6�ل� 	� Z/�K د�!. إ�� ���3ج ;)*� ��G ا��)اهn 0ن ا��)اه0 �1d= وP �y72� P أ
Pا��7ب ه�ا +� د�!. و.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’<<<<VVVV< << << << <
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   .ا��اJV ا�(�م و�6[� و�(�1 �(�م ، +!	 +?���ك: ا�9م *�وده� +gن  
   .اnر/�!% *�1 ���د ا�[?!)  :فيها الدم عاودها إذا

�ك أ�	 +�3?	 اnر/�!% &9ة +� ا�9م رg+ UVذا��& 	!+ .   
��Bن ��)دد ا�9م ه�ا أن أي  :فيه مشكوك أنه ومعىنQه. ا �   .؟ +�Bد دم أو ���س دم ه

   :��ل *�� ��JMك ا��م هGا أن �@� و�01ء 
   .ا��اJV ا�(�م و�6[� و�(�1 �(�م
   :حكمني فذكر
   .و�(�1 �(�م أ��5  :األول

   .ا�(�م �6[� أ��5  :والثاين

 P وا�!6"!%  +!"	  &"���ك  ا�"9م  وه"�ا  /!6"!%  وا7V"0  ا��7"�دة  أن و�"(�1  �(�م أ��5 د�!.
   ./���� �Mول
6[� : ����ا ؟ تقضي وملاذا� �ًd����ل ا�?��P ن أن� ا�"(�م  +!�"�ن  ��"�س  ا�"9م  ه�ا ��

.Y�/.   
̂  و+"�  و�(�1 �(�م أن +!$&)و��5 &)آJ ه�2 ا�01/�23 ��ل ا�63!06 و+� "��  Z"�� ا�

�5�   .ا�(!�م أن ا�9م و���# اnر/�!% �5ءا�� /�9 �$&)و

�	 رUV إذا ا�9م أن �Wא	�����وא	!'لg+ (7��� س��� I+  م�)"� Pر  . �"(�1  و�"�� ه"�ا  ا
   .�9ا&0 وا/% ا�?9A ا�6�ل
	�n دف دم�W Zس و���ن ا�2��!+ ًَ�R���.   
 أ�G""5 /�*�7""�ر V""9ًا T""�!# أو T""�!# ا�1/�23""0 و&""�هJ ا�""(�اب ه""� ا�6""�ل وه""�ا

�5��&M1� /�5 ����7دة��&M1؟./��6[�ء و�  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î ’<<<<VVVV< << << << <

 �   .و�s6B ، و�JA و�3)م �3.: +!?� آ��v!3 وه
 &3"". +5""�ا . ا�""  .. و�J""A و�3"")م �3"". +!?""� اn��""�م +""� آ""��v!3 ا�2�""�س أن أ&""�

   .ذآ)ه� R!$�� ا��� ا�?�c# ا�2q�R &� إP إV?�ع
%�� .Wnس أن وا��6*9ة ا��ا�2 	� ^��   .�?�&ً� ا�v!3 أ���م 
   .اإلمجاع : الدليلو

   .النفاس يف حيل فإنه احليض يف حيل أنه فكما .الفرج دون فيما كاالستمتاع  :�3. +!?� �6�ل �
   .والصالة وكالصيام الفرج يف كالوطء  :و�3)م ��ل �
 احليض يف الوطء كفارة تفاصيل يف قيل وما النفاس أثناء الوطء وكفارة كالغسل  :و�J"A  ��ل �

  .النفاس أثناء الوطء كفارة يف يقال نفسه هو
   .الصالة كوجوب  :و�s6B ��ل �
   .اإلمجاع والدليل . كالنفاس احليض أن: اخلالصة
� ÜmÜmÜmÜm<<<<†Òƒ†Òƒ†Òƒ†Òƒ ’<<<<^Ú^Ú^Ú^Ú<<<<îßnjŠèîßnjŠèîßnjŠèîßnjŠè<<<<Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊV<V<V<V<< << << << <

(!D غ ا��9ة�   .وا�17
  :العدة : األوىل املسألة
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   ./��2��س ��5�2 وv!3��/ P ��5�2 ا��9ة
   ./��v!3 ا��9ة &% ا�?)أة +�])ج �!IK vث ا�?061d *9ة أن &�1�م  :فمثالً 

  ؟ ملاذا العدة به تنتهي فال النفاس أما 
   : ا�Idق nن 
   .ا�3?. /�UT ��5�2 +���9ة ا�3?. أ�2Kء آ�ن  إن-
�ن  ا��"9ة  +"gن  ا��Pدة /�9 ا�Idق آ�ن  وإن -��"R  v!3��"/  I"+  ."� ا��"9ة  +"�  �21�"�س  د

�ً61d&.   
   .*1!	 &��= أ&) وه�ا
�""�Bن g"+ =""1Yذا Qا 	2""�ء ا&)أ�""K""�سا أ�ث +���""9 �2Iq""/ v!""� د ا�""9م وه""�ا�""V� أ2K""�ء ا�?

  . ا�Idق *9ة /?0�I* 0�$B أي �	 �!^ ا�2��س +� ا�Idق
�2!�$!Rو G�� قId�2ء ا�Kس أ��ا�2.   
   .البلوغ : الثانية املسألة
  ؟ ملاذا . بالنفاس حيصل ال البلوغ

 	�n .)� الM�Q�/ =/�Bا� .   
   ؟ هذا معىن ما

�ن  ا�?")أة  &2"�  وه"�  &"�ءً  أ�Z�M إذا إP �3?. أن �?�% P ا�?)أة أن &��2'�!B"+  غ� ا�17"
�Mال /�5اQا P س��2��/.   
  ؟ بالنفاس للمرأة البلوغ حيصل هل : �� �!. إذا إذًا

�Mال �(. ا�17�غ nن  .حيصل ال . ال : فتقولQ�/ =/�B"(.  ا��ي ا��  	2"&  ."?�  .)"� 

   .ا�2��س &2	
Z5��   .ا�?�2q�Bة ا�?l�B. اpن ا
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   - اإليالء مسألة يستثىن أنه يضاف
   .اI�Qء &B$�0 +� وا�2��س ا�v!3 /!% +)ق +�25ك

   .اI�Qء &9ة : أدق /��7رة أو
   .ا�2��س دون اI�Qء &9ة &% �JB3 ا�g+ v!3ن

 *1"�  أو . +"$آq)  أ;"5)  أر/�"0  زو�V"	  وطء �")ك  *1"�  ا�)V".  �13"#  أن هـو  واإليالء

SVا�)ا : (qأ;5) أر/�0 &% أآ.   
2
)ك : +62�ل �d$ه� P أ�	 �1# ���2 - زو�V	 &% ا�)g ��o .Vذا+� أ;"5)  أر/�0 &9ة 
  .ا�MوZ71Y 0V إذا �1d= أو �d$ أن +g&� ا��Z5 إذا
   .ا�2��س &9ة &JB3� �52 وP ا�v!3 &9ة &�52 أ;JB3!+(5 اnر/�0 +�5ا
 ج+�32""� ا�"�Pدة  /�""d� 9$ه"�  P أن و�1""# �/� �"�ر�   +""� ا�)V".  زوV""0 و�"9ت  +"gذا 
 �67""� +?""�ذا أ;""5) اnر/�""0 ا��g""+ Z""5ذا � و � و � و � ;""5) أ;""5) أر/�""0 �?""9ة
  ؟ *1!	
   .�P JB3 ا�2��س &9ة nن  ��&ً� أر/��ن *1!	 ��67
   .الطالق : الرابعة املسألة

 ا�v!"3  +"�  �3")م  +�?"�  وا�2�"�س  ا�v!"3  /"!%  +!"	  +)ق ��P 9V ا�Id��+ 92* 01/�23ق

	�g+ س +� �3)م��وه�ا . ا�2 �D1/�����":و1'�א�O��G\א�  . ’ א	!���א�

�ز  ا�v!"3  +"�  ا�I"dق  +!3")م  وا�2��س ا�v!3 /!% +)�ً� ه�2ك أن Wא	�����وא	!'ل"Aو� 
   .ا�2��س +�
  ؟ باجلواز قالوا ملاذا
�ل ا��9ة nن ا�v!3 +� ا�Idق �)م ا���رع nن : ����اd� �1* م  +?"%  ا�?)أة� ا�?�1"
�ل.ا��9ة &% �P JB3 ا�Idق +!�5 و�U ا��� ا�3![0 أنd�+ ا�?)أة *�1 ا��9ة.   

 ا��9ة nن وا�n�+ 9&) /�9' أو ا�2��س أ�2Kء +� زو�V	 ا�)1Y .V= إذا ا�2��س +� /!2?�
JB3� v!3��/ س /�9 �$�� ا��ي��إذًا .ا�2 G� .d� 1!�5 ا��9ة*.   

�,%Mوא�D1/Eن אn ه�ا Jه�& (qأه. أآ G1ا�� (!q�+ %& .أه G1ا��  G"�  آ)وا�"� + ً�"�(  %!"/ 
v!""3""�س ا��0 أي +""� وا�2�$B""& �""?� ا�""��% +s""6+ G""5 اn�2""�ف &""�هJ ه""� ا���)�""= وإ
)��ن�0�$ +� �B& قIdا� %!/ v!3س ا���وا�2.   

  ؟ تقول فماذا ا�Idق &B$�0 +� وا�2��س ا�v!3 /!% +)ق ��9V ه. �� �!. إذا إذًا

   .فرق يوجد ال أنه الراجح وهو �Wא:"�����?"; : اجلواب

�ح وه�ا +)ق ��9V أ�	 �Wא	�����وא	!'لV(&.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<’ VVVV< << << << <

�)' ا�2��س +$ول ، ��أ&!% و�9ت وإن oأو�5?� &%: و   
   .&52?� اnول &% ��أ&!% و�9ت �?% ا�2��س +� اP*��7ر

��  ا��"�أم  و�"9ت  أ�"�م  G"K  9"�/  0"KIK  اnول ��أ&5"�  ا�?)أة و�9ت إذا ه�ا *�1 +�27ء�"q5"�  ا��g+ 

(5d�R 9�/ %!�/أر �ً&�   .א:"�����?";�و1/א . اnو�� ا��Pدة &% �
�ن +��01/�23y1� ا�]�رج ا�9م U& دةP��!0 ا��qن  ا��"����  nن : �6�"qا�  U"7�  ول{"�  U/�"وا�� P 

6�ل ا��6*9ة nن /G�3 ��)د� U/ا��� U/��.   
�د +� أو ا�(�0 +� ا���/U أن أيV��	 ا�g+ U/�� �+ G�3ا�.   

�) أو�5?� &% ا�2��س أول أن �Wא	�����وא	!'لoس و��5?� &% ا�2!��K .� +"�  اnول &"9ة  و�9
���qا�.   
�� و�9ت أ��م /GK '9�/ 0KIq اnول و�9ت إذا ا�?�qل +���qج ا�([�B+ %& س��0  /�9 ا�2"KIK 

   .اnول /�*��7ر ��&ً� وأر/�!%
  ؟ ملاذا أيام ثالثة لألول بالنسبة النفاس فزادت
�) أن ���7) أ��  :التعليلo س��ا�2 ���q��/ ه�ا أن ���qدة ا�P3!03 وW ودم P %�?� 'ؤ�yإ� 

�)ه� اnول &% أو��5 ���7) ا�2��س &9ة أن ا�(�اب ه� وه�اoو %& ���qا�.   
0 ���ن �9 ا�?B$�0 وه�'V�31!01 إ�!�5 ا�� 	�n �+ J��yدة أن ا�P��ن  ا�"��  �"+  Z"وا�"9  و� 
P  �?!"R  �"+  �� اnول /""!% آ7!")  +"�رق  ه2"�ك  ��"�ن  أن +!2"9ر  ا�7d""� ا��6"9م  &"U  ه"�ا  *"()

���q9 وإن وا�Vو �   .�R*�ت +5
�+ G�96ا� G�2+ 96+ ن��� اnول /!% ���qم وا��3� أو ���م �.   
��  و/�*�7"�ر  �7"9أ  اnول /�*�7"�ر  أ�"	  ا�]WI"0  إذًا�"q5�2"�  ا�� ا�6""�ل *1"�  ا�2�"�س  &"9ة  +"�  

SVا�)ا.   
   :وهي جداً مهمة مبسألة الباب هذا خنتم
   .الطلق الدم من الوالدة عالمات وجود مع يومني أو بيوم الوالدة قبل املرأة يأيت ذيال الدم حكم ما

   :املسألة هذه يف الفقهاء اختلف

D1/=�����":إ�� א  	"� آKIK  9"3"0  أو �"�&!%  أو /!"�م  ا�"�Pدة  �7".  وV"9  ا�"9م  ه"�ا  آ"�ن  إذا أ

�	 ا��Pدة *I&�ت &U أ�(�g+ (7��� ًَ�R���.   
   .ا�2��س /$���م &31= +5� ا��Pدة /J7B ا�9م ه�ا أن �9!.ا�  :قالوا : الدليل

GK       إذا Z�B&دة �7. ا�?)أة أP��د ا�(Iة *% ا�V� وه"G  أ�"�م  أر/�GK �6/ 0 ا�9م ه�ا �
�ن��  ؟ يوم كم ا�n(� ا�6� 93
  ؟ تصنع فماذا ؟ أيام ثالثة
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   .ا�Mا9l ا�!�م /6[�ء �$&)ه� א:"�����%�ل

  ؟ األول أو الرابع هو الزائد اليوم وهل
�   .ا��Pة �7. ا��� أ��م /��0KIq ا�?6(�د nن .اnول ه
   .ا�(Iة ه�' �[�ء إ�� ���3ج ور/?� /��(Iة �$&)و��5 أ�[ً� +gذًا

  ���N�"`Kو����وא	����<=�L	�K�Tא	���S9	W� �$Ryא	�����א	!'ل
�د &U و�� . ا��Pدة /�9 إP �97أ P ا�2��س أنVا�9م و 	��&I*و .  

   :قوية أدلة هلم : الدليل
 R"�/�6ً  �)ر�"�  آ?"�  &52"�  ا�]"�رج  ا�"9م  وا�I&�"�  ."&�3ً  ���7")  ا�"�Pدة  �7".  ا�?)أة أن  :األول

   .��&. +�G� 91� �?B أ��5 +?�دام S!3W وه�ا +�Bد دم ���7)
�ف  &"%  ;"�ء  �")وج  &"%  أو ا��)/"0  ��")��  &"%  ه"�  إ�?"�  ا�2�"�س  ا;"��6ق  أن  :  الثاين"Aا� 

   .ا��Pدة �G� �.)3 .7 وآIه?�
.""/ �""5� *1""� آ""��� .ا�""�Pدة /�""9 ��""�ن وا���"")�� ا��"")ب أ;""9 +""� ���7"") ا�n""�م ه""�' +""� إ

�� ا�?��2�q�6ق +� ا��;Pا ��ف &% ;�ء �)وج وهAا� 	�g+ G� ف  &% ;�ء �])ج�"Aا� 
   .ا���9 �])ج �G أي - اpن إ��
�1�+ %!��6�;Pا G� .)3� س��ا�2.   
�ن  ا7Yn"�ء  نأ  :أيضاً قوي ثالث ودليل"�� أ�"�ى  ه"�ا  ا�"�Pدة  /�"9  �]")ج  P ا�2�"�س  دم أن �6

   .ا�0KIq اnد�0

 أو �?"�B  ه".  إ;"��ل  +� ا��B2ء و�U وآq�/ G!) �1?)أة أs7T وه� א�D1/��O'P$Jوא	,א45
P �B?� ت ه�' ه. ؟�&I* دةP�   .ا�  .. أ�. أو أآq) أو ��&!% أو ��م /��� ؟ ا�
GK %& ت�&I* #�T J01ا�23 &�ه/� G5� و&�!"9ة  &5?"0  ��*"9ة  و*2"9��  أ��م /0KIq �9دو' أ

J��d� G1م �9�93 أي أن ا����n�/ أو Z���ي د�!. إ�� ���3ج /���.   
  .ا��9�93 ه�ا *�1 ��ي د�!. ا�U& 01/�23 و�!^
  *�1 ا��Iم ا���5 و/	 ا�v!3 /�ب *�1 ا��Iم ا���5 ا�96ر و/�5ا

 ...... Ud6�   ...ا��AB!. ا

  ))ح كتاب الطهارة نهاية شر(( 

  

  والحمدهللا الذي بنعمته تتم الصالحات وله الحمد في األولى واآلخرة 

  وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

ÜÒç}_ÜÒç}_ÜÒç}_ÜÒç}_< << << << <
íÚ^‰_<çe_íÚ^‰_<çe_íÚ^‰_<çe_íÚ^‰_<çe_< << << << <

êe†£]<ØfÏÚ<àe<‚Û¦êe†£]<ØfÏÚ<àe<‚Û¦êe†£]<ØfÏÚ<àe<‚Û¦êe†£]<ØfÏÚ<àe<‚Û¦< << << << <



1  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

  االحد  الثاين: الدرس  اخلامس:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
 

))��������((  
  

  .تابع الدرس الثاني من األسبوع الخامس 

  آ��ب ا���ة
  -:قال شيخنا حفظه اهللا 

   الرحيم الرحمن اهللا سمب

   )الصالة كتاب(  


�א������������.(��و'&�%$��#����"! ��������ذ��������א��������ن�،��������א�����������א �

�دون�א���%&;����6;:��9و���3�4.�א.-�א7��8#�5�6و�23�4،�א���1د'/�����א.-�م�����ن�+���وא����

����'�7A@ً��א�� �د�א�<=>B1�.�� �

�Cل�و�%�E#F���@7A�'������23�4�5�2Gو��HI"�J"4�23�4&��،�א.-�م������>K�LMא���>N;-�

J"�6O�Iא�א�:P�2وGًא�" &�م�و�Q.�� �

�א���Y�;Zא�#;�5��Xא�;�������Q> 4وא�W،�א�V#@<ن������T Uوא�7H!�67وא��1وط�א(�9:���6R7وא����

JH7!�9:���67و�Hא��T [�/@#Vא����:Pو�X\4�9�'+���.א�V#@/�א �

�.،�א���8�F"�א���^��[�5�6وא���� �

�.�c>G'&��77وP:א��abא����7Q�:�8�F'&��77وP<���\�$�و�Gل �

<P1 &�6و"�J"�$)>G�:�d27#efא��<د���c��:�
 N7��.א������ن��gI-�51<ع�Z��Iא���
F>\Zو��/;��

c�%�^א�و�5א��:P�EN�"�/#א�.�� �

<P�5و����fWאل�:�א�!&�>�א>Gل���@F�6و�f>�i�6j  !"�aIH ����6@  i�$7#V ���.   

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 ) ��� ��	 
�� آ� (   

� ا���ة و��ب أد�� أ���
    	�ـ��� 	�ـ��� 	�ـ��� 	�ـ���     ��ـ� ��ـ� ��ـ� ��ـ� { { { {  :  �'$���  &آ%��$  �#�� ان �!  �آ�
�
�
ـ��� ���ـ��� ���ـ��� ���ـ���     ����    

��������    ����������������    ��������    ��������������������    ��������������������    ����������������������������     !��� !��� !��� !���    ��"#����"#����"#����"#��     �$%�� �$%�� �$%�� �$%��    &�'�&�'�&�'�&�'�    ��(��(��(��(    )�����)�����)�����)�����{ { { { .   

��{ { { {  ا0/�ت �! آ-,� 	+د  * �'���  و(��&��+	�����+	�����+	�����+	�     !��� !��� !��� !���... ... ... ...  { { { {....        
 ، اهللا إال إلـه  ال أن شهادة : مخس على اإلسالم بين"  و5$��  	�,$�  ا4 3$��  ا�2-$*  و(�ل
    "الصالة وإقامة ، اهللا رسول مداًحم وأن

 ا�$=ي  ، ا�?7$�ب  ه$=ا  درا5$�  أ;2$�ء  ��9$��ة  ا�78'�%$�  ا�2$��ص  �! آ-,� 	+د و5,��,�2
   .ا�DEق 	�� ا�Bاد آ�7 أه� ه�



2  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 ) ��� ��	 
�� آ� (   

   .ا�?� � 	�� ��� K أ�GJ ا�'-�رة ه=�GH� Iم
� ا�'�$$� ��D$$� /27-$$& أن و/�$$�$$�L �$$G� �$$ا�$$��ة آ$$�ن �'2$$� أن  وه K �$$�� �$$�	 
�� K اJ& أي ( ا�?� ��/ �G9 ، Kو ���/ �GM�N%9 ا�5� اذا (   
P,+م �'�2 و�	ا����ب  &Jا K �5�#/ ��	 �Gآ� أJ$&  : ا���$�ب  	+م �'�2 �?! ، �

K ��Q/ �G9 Kو �GM�N%9 أ�5� إذا.   

 	�,$&  ا4 3$��  ا�2-$*  أن ا��GU$8ر  �'$�ذ  S/+$T  ا�?� � 	�� ���K ا�GJ 	�� وا�+�,

 إال إلـه  ال ان شهادة إليه تدعوهم ما او فليكن كتاب اهل قوم ستأيت انك"  �$&  ($�ل  و�5�
 صلوات مخس عليهم فرض اهللا أن فأخربهم لذا، أجابوك هم فإن ، اهللا رسول حممد وإن اهللا
   " .والليلة اليوم يف

���   . ا�5Eم  * ا�+�Vل 	�� ا���ة و��ب  
��  آ$
  	�$�  ��$�  : ((��$&  �'2$�  إذًا$� : (  �$GJأ K  �$��  �$�	  � �'2$�  و	� 2$�  ا�?$� 

   .ود�,�& 	�,& و���G9 	+م
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 )X�?�(   
X�?8ه� : ا� Y��-ا� 
   . ا�'�(

�,Z  Y��-و ا� 
� ه� ه
 وأ�� ، ا���ة 	�,& ��� K ا�'�(�Q/ أو K  ��Q$/ �2  ؟,��,$  
   .ا�78!  *


� 	�� ا���ة ��� K أJ& 	�� ا�+�,,\ X�?8,$�  ا4 3$��  ا�2-$*  ($�ل  ا��	و5$��    "
   " يستيقظ  حىت والنائم ، يبلغ حىت ،والصيب يفيق حىت انون : ثالث عن القلم رفع
 ا�#$+/S  وه$=ا  /-�$Y  �$�  اذ ا��-* 	�� ا���ة ���K اJ&  * وJ^ [�ه� ا�+�,
  G=ا

Iإ�25د !T.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 )Kإ �ًNM�T و Jء�H(   
�ء وK ا�#� _M	�� ��� K  ����ةH2ا�.   

   .ا�#,_ �9ب  * ا�%�ل ه=ا أد�� �'�2 و�%+م -
   .���ز وa�� K وK ��� K : ا�GJ �'�2 و�%+م  -
�ى اTL?$$�م d9 _$$'9$$�ف $$VKن ($$+ ، ا�$$?/ �$$�/K &$$2?� 9$$& /$$��* ان /�$$�ز �� ا�$$8

�82,9 _M�#ء ا��H2آ�8 وا� f'85 �8G��?Tأ .   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<^Î^Î^Î^ÎÙÙÙÙ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 )*N%/زال �! و &�%	 (   


 ه=ا ا�#%,%�  *,�H� &��%� ) X�?�.(   
 �8� ��ط  ا�X,�?7 ان ذآ$h  ب�$���� ،  �
  ذآ$,�$H�  ل  ا�%$�ل  ه$=ا�$% ) :  *N$%/و  !$� 

�ن �Jم إذا ):  �29م 	%�& زالJEا�$��ة  و ��7& ا  &$Ji   �$�/  &$,�	 أن  *N$%/  
 وا�$+�,
   .وا�8�Eع 2��9^

 اذا فليـصليها  نـسيها  او صالة عن نام من"  و5$��  	�,$�  ا4 ��3 & %�� : ا�2^ أ�� -
   .ا���ة /%N* أن 	�,& /�� ا�M�2� أن G  ^J=ا  "ذكرها

 و�$�ك  J$�م  �$!  	�$�  ا�%$�Nء  و�$�ب  	�$�  آ�G$�  ا�G%H$�ء  ا�k$8   %$+  : ا8�E$�ع  أ�$�  و-
  .ا���ة

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   ) ا\�8ء او �29م( 

�ن 	�� أ\8* إذاJEا &Ji  ذاا m%,75,&  ,�� ا�	2+ = 	ان ا�#��9�2   *��$/  �$�  &$��  
   .�D/�� اE\�8ء �+ة آ�fJ و��

�/! ه=ا 	�� وا75+��ا��9:   
   .ا��2م 	�� ا�%,�س : اLول-
- *J��5� 9! 	�8ر أن : وا��/ *p2& ا4 ر	,� أ\8* �	أ �ق  ��8 ;�;ً�  �N).   

   .ا���ة /%N* ان 	�,& /�� K 	�,& ا\8* �! أن : ا���J* وا�%�ل= 
   :9+�,�,! ه=ا 	�� وا75+��ا

- 
 \8$*  	2$&  ا4 رp$*  أJ$&  - آ��$5i9 - P8U$�2د  	$8�  ا  !$9	a3�� ! : اLول ا�+�,
   . /%_ �� ا �ق  ��8 	�,&

- 
�ن /'2* . ا��2�8ن 	�� (,�5ً� : ا���J* ا�+�,,%/ �8Z8,& ا��	 ��	ا��2�8ن .   
   .ا����ب 	+م ه� ا���G8ر و�=ه� وا���اب= 


ا,�'7� :   
- Kًان او �5� 9! 	�8ر ا;�/ X,'p.   

 وا�-,G%$*  ا�$�U '*  ا�E$�م  و�G#,#�79 �GH,'N� /%7+ى ا�=/! اH'p !� �8ML& و�8!
5� 9! 	�8ر 	! روي �� X'p  ?�ه�8�/.   

- �ً,J�; : 8$�  (,�س أنZ8ا�  &$,�	  �$�	  �M�$2س  ا��$,)  k$�  رق�$Hن ، ا�L  �M�$2او($_  اذا ا� 
m%,75�8 وا�� . اZ8ا� &,�	 P,� q�=آ.   

   .	�,& ا��8Z8 	�� ا�%�Nء و��ب 	+م : وه� ا���G8ر �=ه� ا��ا�a إذًا
   .(�Nء �9 ا���ة /7�XJ اi  m%,75ذا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

� أو( ٍ?5  (   
9-� ا���ة ��ك �! �?   .ا���ة ه=N%/ I* أن اm%,75 اذا 	�,& /��  Ji& ا�

- 
   : ا�+�,
�ان  أن ا��G%Hء �! أT+ ه=ا  * Ji  �� ��d/X& ا�8�Eع -? وN$%/  &$JL*  أن /�$�  ا�$

P,� �ًأه X,Hd7��.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
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 )I�#Jو (   
�#J �?�ب : ا��GU8ر ����& : ا�h ا�8-�ح ا�+واء.   
�ب اذا : ا���9�2#  '2+= h ن�JEدواًء ا �ًT�-� إ�$�  أدى  I+$%   &$�%	  8$�ء\i9 او  I�$,Z9 
&Ji  ��/ ان *N%/.   
� �Dل إن اK : �#��9�2ا (�ل�Lا.   

� �Dل  iن -�L8& ا?#  : �?T ا��2�8ن.   
�ب أدى إذا : /'2*h إ�$�  أو إ\8$�ء  إ�� ا�8-�ح ا�+واء  +$%   
 �D  &$Ji  K/�$�  �8$+ة  ا�'%$
   .ا��2�8ن L &8?T �?Tن /%N* أن /��

   :ا�8-�ح ا�+واء 9-� اE\�8ء ان : ا���J* وا�%�ل= 
  ./%N* ان و�� 7V�9,�رI آ�ن ان -
� آ�ن وان -,Z9 I7,�رVا �� _%/.  
 
   .ا7VK,�ر 	�� /'�د ا��28ط  �'

 �$!  �$U*ء  �#7$�ج  ا�$8���  وه$=I  - :وا�$q$���  *' �U  �=ه� : وه� : ا����S وا�%�ل= 

,�H7ة ا����  و�$�  ا�$8���  ه$=�V+$/  *$   I  ا�-i  u2ن ا�8-�ح ا�+واء �?$�d7+م  �$�  أآ$/ 

*  f)ا�� �p�#ا� -.   
�م أو �-�ح ا�+واء آ�ن أن إ�� /��k ا�8��� ��2ط أن : ا����S  ��%�ل#� . *' �U��  
qن و����v9�/ ��Lا &J�?9 �ًT�-� أون �ً��#�.   

  ./%_ �� �-#ً� آ�ن  iن  -
��ً� آ�ن وان -#� �N) .   

�ب وا�%�ل)Lاب ا���� S����م او �-�ح J�?9& ا�'-�ة أن : ا�#�.   
�ب ����  * أ(�ال ;�;� 	� �2 ا0نh واءا�+.   
� ا�-u2 /?�ن آ,X : أ���� إ�� J#�7ج= ,Z9 I7,�رV؟ ا  


 : ا���اب�� وه� ا�u,2-7 9'+ 	�8,� �&  ,'��8ن �Tدث 	�,& /#�
 ان �'U/K.   
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 =
G  ه=ا I7,�رV�9 أو �,Z9 I7,�رV؟ ا  
- �,Z9 I7,�رVا.   

   .ا���J* ��%�ل ���ل  G=ا
 =X,ن آ�?/ u2-م ��'�8,� ا��   .�-��T دا8Mً� ,�ت ��'�8 ؟ �-�ح أو �#

&����8,� �,'8
 /-u2 أن : �	 ���   .ا�8��ل ه� ه=ا . �#
�ة ا�#8��� ا�'�8,�ت أ��,�? : 
�� : 
   .�& K ���T ا�=ي آ��8�7,
- &$$����م G�E$$�ض ا�-u2$$ آ$$�ن  $$iذا . ا�$$#8�م آ�G�E$$�ض : ا��GU$$8ر و�$$#� �$$GJi  

*N%� ا���ة.   
�G8��  �8,� أي أن	 ���   .��%N ا���ة  iن �#

�ل( �   )ا�.ف إ�+ *(� ا)'��ء او ا�%�$ #" ا��! � و
  

  انتهى الدرس ،،،



6  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

< << << << <

ا���� 
  ا�ول

  االثنني  الثالث: الدرس  اخلامس:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

ـ  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد  آلـه  ىوعل

  .أجمعين وأصحابه

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  . وa�� K �! ���2ن

 B,8/ K ا�=ي 
Hvا� !� a�� K  q�=ا��2�8ن وآ !� a�� K ا���ة.  
�ط �$�#� ا�$��ة �%$�ل             -$h �$,23$#,#� وا� �$,J �$G� P,�B$,88ا� � Lن ا��2�8ن \,

  )) .امنا األعمال بالنيات:(( - ��3 ا4 	�,& و�5� -ا�2-* 

�ط i$$   a�$$�Kذًا$$h �$$ط ا�2,$$� وه�$$h B$$,88ا� �$$7
  $$* ا�2�8$$�ن و\,$$Vط ا�$$=ي ا�U$$ا� 
 &9 Kا���ة إ .  

� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <
 �  .وK آ� 

�  ./'2* أa�� K �GJ أ/Nً� �! ا�?� 
� 3$#,#� ه$=ا       $,\ �$GJأ  K2& إ� k%� fJن ا�2,� وإن آ�L 2& ا���ة� a�� K � �?�� 

  .h*ء 
�5Eأن ا �V0ء ا*Uط ��#� ا���ة وا��h م.  

 �$,?! أول �$+	�ه� إ�,$& �G$hدة أن K إ�$& إK ا4        " - 3$�� ا4 	�,$& و�$5�         -: �%��&  
          �G,�	 ض��ه� أن ا4 ا 7-V�  ن ه� أ���9كi  ذ�'� S/+T *   4وأن �#8+ ر�5ل ا

  " .ا���ة 
 !,--� �  : iذًا a�� K ا���ة �! ا�?� 

  . �'+م 3#� ا�2,� �2&-�
�-Lط ��#� ا���ة  و�h �5مEن ا.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<ÜmIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <
�ً8?T ��  . iن 8  ��3

 &��5i9 �?#J د ا���ة�  .إذا ��3 ا�?� � وإن �� /�GU��9 zv2د�,!  8-�
 &��) �2'� ��) :�8?T ��  ؟)  8

  .أ �?#J �2J	��5E�9 &,م و�� /7��� 	�,& �! };�ر :  /'2* 
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 ��8 :  
�ث �E�9 &� �?#J  &2رث  ��-/ ��  . ��ت (�/-& أو �� ��ت  iن ا�8
- 
Z/و .  
- !H?/و .  
- !,8�9�%� ا�8� *  �  . و/%-

�� : وه=ا �'�2 . إذًا �B27ل 	�,& �k,8 };�ر ا�5Eم � &J�9 &,�	 �?#/ &Jأ.  
  :ا75+ل ا�#��9�2 	�� ه=ا ا�#?� 9ـ

من صلى "   -2$&   رp$* ا 4	 S/+T *  - أP$J   - ��3 ا4 	�,& و�5�      - (�ل ا�2-*    -
  ".صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك املسلم 

 = *J��  .�q��8 وا��U '* : ا�%�ل ا�
 qذ� 
��5& �89�د ا���ة 9
 9K+ �! ا��GUد�,! (-i9 �?#/ K &Jأ.  

�ع -H��9 
3Lا f-�J K�5م وEع ا�  . (���ا Lن ا���ة  
- �8G8ا� ���  :  و5�ذآ� �?� ��8ذا ه* ��8G ؟ - ا�+�,
 ا���J*  * ه=I ا�8

     z9���$� ا�$��ة 	�$� ا�$�GUد�,!         "ليكن أول ماتـدعوهم إليـه       " : S/+T �'�ذ ا�$  

  .و�'
 و��ب ا���ة 9'+ ا��GUد�,! .
-  S���من صلى صالتنا واستقبل "   - رp$* ا4 	2$&   -أن  * S/+T أPJ  :  وا�+�,
 ا�

� وه� أن ا�2-*      "قبلتنا  V{ a,#3 mH� &� -   ��$5,& و�	أمـرت أن  "  ($�ل  -��3 ا4 
أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها وصلوا صالتنا واستقبلوا قبلتنـا وأكلـو                 

  " .ذبيحتنا فذاك املسلم 
  . H* ا��وا/� ا���J,� ا��#,#� �%,,+ �{�,�ن �GU��9د�,! (-
 ا���ة 

  .آ� �3رت اLد�� 	�� (�ل ���q وا��U '* ؟
$$;�; � :   P$$Jأ S/+$$#� ع وأن�H��$$9 f$$-�/ K 
$$3Lذ وأن ا�$$'� S/+$$T" ــلى ــن ص م

� a,#3  ,& "صالتناV{ mH� "ا�~  ...فإذا صلوا صالتنا .  

��5& �89�د ا���ة :  ه� ا���اب - ا���J* -وه=ا ا�%�ل i9 �?#J K �Jأ.  
 ���  : و�& أه8,� ه=I ا�8

         �-\�� ا0ن  * 9'_ ا�=/! /+	�ن إ�� ا�5Eم و /�ن  ,& /%k أن /$+��Vا و/$���ا    /?
                 
V+$,  8,! وه,-$� ا�$��ة�
  و/$�ى �H$3ف ا�$8V+$/ �8ا��k ا�8�8,! وإن �$� /$

  .�'G�  * ا���ة و/�آk و/�+ أJ�,Tً� وإذا 5�ل ��+ أJ& �� /�2 ا�+�Vل  * ا�5Eم
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 ه=ا �8 :  

 و/              = $Z/ث و/$�رث و�?H$!  	2+ ا���5i9 �?#J ��9�2#&  �� ��ت 9'+ ه=I ا���ة /

 !H?/ ..~ا�.  
 =  !$$� I�$$-7'J K !,د��GU$$ا� �
  $$* ا5E$$�م 9$$=آV+$$/ �$$� دام �$$� *' �U$$وا� q$$��� +$$2	

 !,8�  .ا�8
�� T?8ً�         : إذًا  � �G  ��3 !� ون أن��ون أن ��$�د    . ا���9�2# /$/ *' �Uوا� qو���

�ن ا�5Eم 9
 K 9+ �! ا��GU��9 zv2د�,! JE9& ا 
V+/K K ا���ة.  
� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII…<…<…<…<<�]<ä·<�]<ä·<�]<ä·<�]<ä·IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <

 �U'� �G,�	 ب�N/و k-� �,Z3 �G9 ��Q/و .  
� إذا k-$5 &$�HD Y$�9 5$2,!  ,�$� 	�,$& 	$+ة                = $�Lو�* ا ��	 ��/ &Jى ا�#��9�2 أ�/

  :أ��ر
� اLول -�Lء وا���ة :  ا�pا�� �,H,أن /'�8& آ.  
- *J��� ا��L����9ة :  وا I�  . أن /��
- S���� ا��L9:  وا�N/ أن �U	 Y�9 إذا �Gآ�� ��	 &.  

 qذ� ��	7+��ا   :و/
مروا أبنائكم بالصالة لسبع واضربوهم عليهـا   " - ��3 ا4 	�,& و5$��   - 9%�ل ا�2-*    -

  " .لعشر وفرقوا بينهم يف املضاجع 
� ��Hv& ����9ة 9+ون �'�,� M�  K+ة �2& و�=ا (���ا       : (���ا  �Lا *��� �/�$� �$k   : وأ�

  .وآ,H,� ا���ة أ��I ����9ة أن /'�8& ا���pء 
                   K9$� �'�$,� و +�� iذًا �! ا�vd� ا�=ي /H'�& 9'_ ا�'�ام أن /��-$�ا أGM�$29� إ�$� ا�$8
           f$$,-ا� *$$  I��رI ا�G%H$$�ء $$9
 	�,$$& أن /$$��$$) �$$8� X��$$d� �$$وه �$$vV ا=$$G  ء�$$pو

          qف ذ��'/ K 
Hv7& إذا آ�ن ا�,H,ء و/'�8& آ�p���9 .         ا�$��ة �$,H,8$& آ�'/ �ًN$/أ �;
 .89 *H7?/ Kو +�
 إ�� ا�8Hv��9 ن�,�Eد ا��.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<ÜmIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  . iن Y�9  * أ;�GM�2 أو 9'+ه�  * و(�G7 أ	�د 

  :ه���ن ����7ن 

  $* أ;2$�ء ا�$��ة أو Y$�9 9'$+ ا�$��ة �?$!  $* ا��($Ji  f$&                       :  اLو��   -$Hvا� Y$�9 إذا

  .	2+ ا�#��9�2. = /�� 	�,& أن /',+ ا���ة 
 �G�,د�:  

�/$�N          أن ا :  (���ا   -H$! ا�	2$* Z� K �$� �2وا� �$� �J &$%T *  ����ة ا�7* �3ه� �'7-
�ى Vة أ�� �N/�H��9 *��/ أن ��, .  
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 =                f$)أو 9'$+ه�  $* ا�� �$GM�2;أ *  Y�9 أن /',+ ا���ة وإن ��/ K &Jأ *J��وا�%�ل ا�
 ��3 �89 *H7?/ 
9.  

 
  :وا�+�,
  " .رتني يف يوم ال صالة م  " - ��3 ا4 	�,& و�5� -(��& :  اLول -
-   *J�� 3$�� ا4    -أ�Z/ &$J$� 	�$� ا��$! أن 	$+دًا �$! اHDL$�ل  $* 	G$+ ا�2-$*                        :  وا�

�/$$�N  $$* و(G7$$� و�$$� /$$%2
 أJ$$&  -	�,$$& و�$$5� Hا 9'$$+ أن أدوا ا��$$Z�9 - &$$,�	 43$$�� ا 
  . أ��ه� i9	�دة ا���ة -و�5� 

- S���� �� أ�� 9&  � /�:  ا�T  �#,#3 ��3 �3ة 
Hvى أن ه=ا ا��Vأ &�B.  
 -و�! ا���ه� أن ا�%�ل ا���J* أ(�ى وأ(�ب إ�� ا�2$��ص �8$� ذه$� إ�,$& ا��$�9�2#                  

   .-رG8T� ا4 
� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <

�G7)! و	ه� �,V�� م�  .و/#
�G7)! و	ا���ة  �VQ/ أن ���م 	�� ا�8#/.:  

- ��i'� &��%�  " " " " �"�+�� ً�/�0$ ���#1� 2�3 45�$  !��� 6� �"�+�� ً�/�0$ ���#1� 2�3 45�$  !��� 6� �"�+�� ً�/�0$ ���#1� 2�3 45�$  !��� 6� �"�+�  .�f)�9 �7)Q �#+ود:  /'"""" *2��0$ ���#1� 2�3 45�$  !��� 6/�ً �

ليس يف النوم تفريط إمنا التفـريط أن يـدع    " - ��3 ا4 	�,$& و5$��       - و�%�ل ا�2-*    -
   "الصالة حىت يأيت وقت الصالة األخرى 

 �M�-?ه� �! ا� 
�م 9#� �G7)! و	ا���ة  �,V�و�.  
 X�Q8�2 ا����7,! - ر8T& ا4 -;� ا75�  :  

� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <
��GD ا�=ي /#��& (�/-ً�إK ��2وي U9 
Z7U8و� k8ا��.  

  .�Jوي ا��k8 :  ا�7* اf,275 - ا�8��� اLو�� -
 �,J��� ا���ة اLو�� 	! و(�G7 و/��,k� �G ا�VQ/ أن k8ى ا���J !8� ز��,  .  

 qذ� ��	 
  :وا�+�,
� اLو�$� و/$��,k$� �G ا���J,$�      : - ��3 ا4 	�,& و�5� -أن ا�2-*  :  اLول  -VQ/ آ�ن

  .آ�8  '
 �,�� �Bد��H و * \,�ه� 
-    *J��أJ k� &J,� ا��a-�/ k8 و(f ا���J,� واLو�� و(7ً� واT+ًا ��$���,!     :  وا�+�,
 ا�

     �$$,J���ج ا�$$��ة 	$$! و(L �$$G7ن و($$f ا���J,$$& أa-$$3 و($$7ً� ��$$d/ �$$� �$$%,%#ا� *$$  �$$G 
  .واLو��

                �$J !$� �$�9�2#ف ا�%2$�ع أن ($�ل ا��U$آ *��$G-ا� ~,U$ر ا��hأ q�=ز �$&    و��$� k$8ى ا��
� JL$& 3$�ه�  $*                      VQ$/ �$� �G  �Vأ �-7'/ K �%,%#ا� *  &JL z,)د �� آ�م \,,V�7ا�

 �G7)م . و�#8� �ً-?��� �-7'/ k829,� ا�� �Vأن �! أ !�/ K �7T &,-27أراد ا� !?� .  
- �,J����GD ا�=ي /#��& (�/-ً�:  ا���رة ا�U9 
Z7U8و�.  

 =Q$$/ أن ����GD /�$$�ز 	$$! ا�$$8�� �$$�9�2#U$$9 
Z7U$$/ إذا آ$$�ن �$$G7)$$! و	ا�$$��ة  �V
 �ً-/�  .ا�=ي /#��& (

  qل ذ���7�ل : �\K�9 
Z7U/ و($�ل    : إذا آ�ن f$)وج ا���$V 
ر�
 أ�9�2� &79�3 (-,
       f$)ج ا���d� ل�7\K�9 f�Z7hا �� .            
$7�ل /'2$* ا\$7\K�9 
Z7$hل ا�#�9�2$� ا�$%/

�L �GDن      h 
,�#79 
Z7U� ا0ن qJL f)ج ا���V وط ا�$��ة  وإن�h !� رة�Gvا�
.  
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   �V{ ل��
 �D�,d9 ه=ا ا���ب و(�ل            :�Z7hا���ة وا *  I�7ر�
 �B8ق ;�9& ا�=ي /
� ا���ة 	! و(�G7  ,%�ل �& ا���9�2#           VأQ  &7D�,d9 f�Z7hا �� :  
�$T9& و 
Z7hا
 �GD�U9 
Z7U� qJL �G7)! و	ا���ة  f��Vط وإن أ�Uه=ا ا�.  

7�ط أن /?�ن �#�,
 ه=     U/ !?�               !$ن آ$�ن /#7$�ج إ�$� ز�i$  �$/��ط  * ز�! (Uا ا�
 &9 
Z7U/ 2+ ا�#��9�2 أن	�7 T ز��/ K &Ji  
/�D .  

 �
 وا�%�,/�vا� f)ق 9,! ا���Hف : وا��  .ه� ا�'
      +$,H� z$,�'79 ه=ا ا�%$�ل ��	�5م 9! �,8,� Eا ~,h z�	 +)ه=ا ه�ن �=ه� ا�#��9�2 و

ه$=ا   : - ر8T$& ا4  -%�ل h,~ ا5K$�م  ����v ا�'��  * �'� � 9'_ أ(�ال ا���9�2#  ,    
�/! �$! أ3$#�ب ا�L$�م                  V�$78ا� +$T�8 (��& أJ3#�9& وإL K8+ وTL �ً-ه=� P,� ا�%�ل

 +8Tأ .  
 =    *J��� إا�,& h,~ ا�5Eم وا�=ي /$2-& إ�$� ا�E$�م أ8T$+ أJ$&                : إذًا ا�%�ل ا�,U/ ا�=ي

��GD وإ8J$� /7$,8� و   U9 
Z7hو�� ا �G7)! و	ا���ة  �VQ/ K     *$  &$��T �$T *��$/
�وط 	�� ا�DKق Uه� أه� ا� f)ط ا���h نL f)ا�� .  

 )  *J�$$��وط      : ا�%$$�ل ا�$$h _$$'9 &$$��  �$$و� �$$G7)$$! و	ا�$$��ة  �VQ$$/ K ن�$$JEأن ا
�وط     $$h _$$'9 &$$��  وإن &$$��T �$$T �$$�	 �$$G7)8$$� /$$��* ا�$$��ة  $$* وJا�$$��ة وإ

  ) .ا���ة 
  : ا�+�,
 	�� ه=ا ا�%�ول 

�ع          أن اJ�#-$$5 4& و�-U$$/ ن ا�8$$�ء و�$$� آ$$�ن�$$JEع ا�7$$,8� إذا �$$� /�$$+ ا�$$h ���$$'
� ا�$��ة إ�$� أن ��$+ ا�8$�ء              $Vط �%�2$� �$& أ�U$ا�$��ة إ�$� /�$+ ا� �VQ$/ ن أن�$J}�
          &$��T �$T �$�	 f)ن  * ا���JEع ا�8,7� �,��* ا�hرع أ�9ح و�Uأن ا� +�J !?و�

.  
�ط ا��(f ه$� أه$�           h أن ��	ل +� �Gن أد�� ا�8,7� آ�i  q�=�    م+$%/ Kوط ا�$��ة و�$h

 �V{ ط�h أي f)ط ا���h ��	 .  
�  $* 9$�ب ا��($�ت       $V{ 
,�H� �M�2�� �-2��9 �2,��,5 m%,7 $*  . و7J !#J#+ث 	! ا�8


 و(f ا���ة M��.  
�وط ا���ة ؟ ا��(f : إذًا h �ه� أه �� q� 
  .إذا (,

                    i$  وط�U$ا� k$,8� �$�	 &$�+%J �$Jوط  ,'2$* ه$=ا أ�Uه� أه� ا� f)وآ�ن ا��   X$�d� ذا
� ا�#�ل T ��	 *��Jو f)م ا��+%J �GN'9.  

� د(�zM و9$�(* 	�$�               :  و	�,&   -U	 ل��� (�ل �q ر�
 أJ& 	�� �9�2& و/#�7ج �{\7
�وج ا��(P8V f د(�zM  �8ذا �%�ل �& ؟ V  

  .�,8� و3
 : J%�ل �& 
-    q� ا�$��ة          :  �� (�ل *$  �77� 9'$_ ا�'$�رة ا�7$* /�$� أن �$$/ �ً$9�; Kإ qأ�� K
� د(�zM و/�(* 	�� ا��(P8V f د(�zM ؟وU	 7#�,�& /#�7ج إ���  

7�  $$*   :  2%$$�ل � q$$��T وإن آ�f$$J 9'$$_ ا�'$$�رة ا�7$$* /�$$� أن �$$$$T �$$�	 
$$3
 � �U?� ا���ة.  

 �3�dوط : ا��Uا� k,8� ��	 f)ط ا���h م+%J �Jأ.  
� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�Hآ �G9و�! �#+ و��.  
� وإن �3Hه� �! �#+ و��ب ا���ة آ.  

 �G2,9 ف�V &,  P,� 9,! ا�'��8ء &,�	 k8�� �?#وه=ا ا�.  
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  :ا�+�,
- �$$�L8$$�ء ا�	5$$��& و�?$$=ب ���8$$� � أن �$$! �#$$+ و��G  �$$G9$$� �?$$=ب 4 و�?$$=ب �

 �  . و�! آ=ب ا4 ور��5& وا��G  !,2�Q8 آ� 
 ���� ا��#�د وأ��ه� [�ه� I=إذًا ه.  

       �$GJء ا4 أ�h وا��! إن-      �$G9و�� +$#� -K         �$V09$�4 وا�,$�م ا !�Q$/ ��$� !$� k$%� 
   +$$G	 !$$� !,8�$$89��+ ا�$$8 
$$'H� *$$�2 وه� G9$$� وآ$$=�q ا�$$�L�$$9 ن ��$$*ء{�Lن ا�%$$

  . إ�� و(�27 ه=ا - ��3 ا4 	�,& و�5� -ا�2-* 
� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <

&-M�J إ��م أو I�	ود �ًJو�G� �Gوآ=ا ��رآ.  
�وط  ذآ�ه$$�   ا��$$�9�2# /$$�ون أن �$$! �$$�ك ا�$$��ة ��Gو = U$$9 �$$H?/ &$$Ji  �ًJ$$ً� أو آ$$

 X�Q88& ا4 -ا�Tر - �G,إ� k��  . و25
� : �?! J-%�  * ا�8��� اLم H?/ &Ji  �ً  .وه* أن �! ��ك ا���ة ��GوJً� أو آ

    �$H?/ &J$!           :و�'�2 أ	وج �$dر ا��$;{ k$,8� I�$Hآ �$�	 �$���ج 	$! ا��8$� و/7$d/ أي

 وH?/ K! و�#�م        : ا���8  Z/ K &J8,!             �! أ�9�$%� ا�$8� *$  ! +$/ Kزو�7$& و &$,�	

7��� 	�� ��رك ا���ة / &Ji  دة�7��� 	�� أT?�م ا�/�� 
  .و/7%
 وآ
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  :وه=I ا�8���  ,�V �Gف (�ي �+ًا و	S,T !� z,8 اLد�� 
�  :  وه� ا�=ي 5$8'7�      -ه� �=ه� ا�#��9�2    :  ��%�ل اLول   = $H?$!    -ا�	وي � وه$� �$

 �! 	�8$�ء ا�#$+/S وأ/$h �ًN$,~      - ر8T& ا4    -ه�/&    ا��#��9 وا�7VرI إ5#�ق 9! را    
  .ا�5Eم 9! �,8,� و��I=,8 ا9! ا�%,� و	+د �! ا�'��8ء ا�%%#8,!

  :وا75+��ا 9'+ة أد�� 

5�� �� �1ـ�7$�       " " " " (��& �'���     :  ا�+�,
 اLول    -�8"
�  !��� ���5�� �� �1ـ�$�7       �	+��8"
�  !��� ���5�� �� �1ـ�$�7       �	+��8"
�  !��� ���5�� �� �1ـ�$�7       �	+��8"
�  !��� ���  $,GH� �$! ا0/$�       " ." ." ." .�	+�

�آ,! U8ا� !� �G  أن �! �� /%� ا���ة .  
-    *J��العهد الذي بيننا وبينهم الصالة "  - ��3 ا4 	�,$& و5$��   -(�ل ا�2-*    :  ا�+�,
 ا�

  ".فمن تركها فقد كفر 
-    S���بني العبد وبني الكفر أو الشرك      "   - ��3 ا4 	�,& و5$��       -(�ل ا�2-*   :  ا�+�,
 ا�

  ".ترك الصالة 
  .هذه ثالثة أدلة 

- k9ا�  .إ��8ع ا��#��9 :  ا�+�,
 ا�
  :ا���D �ً8M ا�'�� /'27* إذا ذآ� ا�8�Eع I�?T !89 ود
�/! ���$$�م أ8T$$+ - آ8$$� �'�8$$�ن -  #?$$� ه$$=ا ا8�E$$�ع إ5$$#�ق 9$$! راه�/$$& وه$$� -$$) 

               �$���Eا *$  �G  ا�5ن�V 
وآ�ن �8G2,9 �?��-�ت وأ�Vة وه� إ��م أه
 T�J,7& إ��م أه
 +8Tم أ��Eآ�.  

! z,%$$h ا�'%,�$*  %$$�ل آ$$�ن أ3$$#�ب   وT?$� ا8�E$$�ع أ/$$Nً� �$$! ا�7$�9',! 	-$$+ ا4 $$9  -
� إK ا���ة - ��3 ا4 	�,& و�5� -ا�2-*  Hآ& آ��ون h,�ً� �! اL	�8ل �/ K .  

 z,%h !9إ�� ا a,#3 f9�; ��ب أJ& أ;)Lوا �ًH'p3#� و &,  X�7Vا �;Lوه=ا ا.  
�$$! آ-$$�ر أه$$
 ا�'�$$� وه$$� 9$$!   : وا��$$�J* . �$$�9'* : اLول : إذًا T?$$� ا8�E$$�ع ا;2$$�ن  

  .راه�/&
 �  .ه=I أد�& ا�=/! /�ون أن ��رك ا���ة آ� 

  *$$  ^$$J أن أد�$$� أ3$$#�ب ه$$=ا ا�%$$�ل m$$T�� أن �$$�/ *J�$$�$$%72
 �%$$�ل ا�J أن 
 و(-$$
  ��� و�,3��J fً� 	��� وإ��J �8Jص �7?�� 	! ��رك     - �'�2 9=ات ا�8���     -ا�8

أن : ,�ه$$� ا�$$��ة وه$$=ا أ�$$� �G$$� �$$+ًا 	2$$+ إرادة ا�$$7��,a  $$* ه$$=I ا�$$8��� و $$* \  
  .ا�2^ ا��dص ا�=ي ��2ول ا�%�G2,'9 �,N �%+م 	�� ا�2^ ا�'�م 

 =   *J��أن �$�رك ا�$��ة K   .أوH,2T �$9$� و���$q وا�$�8M�� :     *' �U ا�$��ث   : ا�%�ل ا�
 �H?/ . �Hدون آ �H��2��9ص آ �H?��9 وأن ا�8%��د.  

    .- ر8T& ا4 -وا�7Vر ه=ا ا�%�ل اBT !9م ا���ه�ي 
  :�� وا75+��ا 9�د

-   �G2�  :   ولLا 
مخس صلوات فرضـهن    "  - ��3 ا4 	�,$& و5$��        -(�ل ا�2-*   : ا�+�,
اهللا على العباد فمن أتى ن فهو يف ذمة اهللا يدخله اجلنة ومن تركهن فليس يف ذمـة اهللا إن                    

  " .شاء عذبه وإن شاء غفر له 
� �$& وه$=ا  $* ا�#                    : (���ا  $H\ ء�$h =9$& وإن	ء �$h إن �%,%$� �$! أ($�ى    وK /%�ل ��?$� 

 وJ &JL^ 	�� أن �$! �$�ك ا�$��ة    - P8V ��3ات   -أد�J &JL �G7^  * ا���ة      
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 &$$� �$$H\ ء�$$h =9$$& وإن	ء �$$h 8$$� ا4 إنTإ�$$� ر �$$G  . ء�$$h ل  ,$$& إن�$$%/ K  �وا�?$$� 
9
 ه� �'=ب  &� �H\ ء�h 9& وإن=	.  

- 
  :  ا���اب 	�� ه=ا ا�+�,
 ا�$8�اد 7��$9�ك 	$+م ا�E,$�ن G9$! 	�$�             أن ا��وا/�ت ا�$�#,#� �G$=ا ا�#$+/S �-$,! أن          

فمن جاء ن ونقصهن فهو إىل اهللا إن شاء عذبـه وإن        " تقول  ا�?�8ل  ���وا/� ا��#,#�    
  " .شاء غفر له 

     P,$$ا�?8$$�ل و� �$$,\ �$$�	 !$$G9 ن�$$,�Kاد ا�$$2%^ وا��وا/$$� ا�$$�#,#� �-$$,! أن ا�$$8�� 
  .ا�8�اد ا�7�ك ��9?�,�

ا ا�#$$+/S ��ا9$$ً� 5$$+/+ًا إV !$$� K$$�ل ه$$=I    وK /8?$$! ا��$$�اب  $$* ا�#%,%$$� 	�$$� ه$$=  
    �$$G,  *$$7وا/$$�ت ا��ا��وا/$$�ت ا�$$�#,#� وا��وا/$$�ت ا�f$$2,9 *$$7 ا�#$$+/S أa$$3 �$$! ا�

 �ً%�v� ك�  .ا�7
-    *J���  ,$& أن ا5E$�م     - رp* ا 4	G� - :   �H/=T S/+T- &2�   - ا�+�,
 ا�$-Vا�$=ي أ  

           Kإ�$& ا K Kف إ�$'/Kآ�ة وBك ا���ة وا��2� و/7�ك و�7/       �$H/=#� واي� ا4 ($�ل ا�$
                �$H/=T آ�ن  %$�لB/ Kن و���/ K �ا4 وه Kإ�& إ K �G'H2� ه+    -و���U$وه$=ا ه$� ا� - 

  . /'K *2 إ�& إK اG,�2� 4� �! ا��2ر -. �G,�2� �! ا��2ر
� �ن �! ا�5Eم إK K إ�& اK ا4 وK /$���ن                  '/ K ن���ح أن (��ً� 5,�3 S/+#�� 

  .�K �G,�2� q إ�& إK ا4 �! ا��2ر وB/ Kآ�ن و�k ذ
- S/+#ه=ا ا� ��	ا���اب  - �ًN/ا�%�ي أ - :   
 - �G�G�� �ً3ا���ة أ �G,�	 ��� K ء ا��2سKQأن ه .  
�	,� ا�%78�رة �%�ل - U+ة ا�	وا�%�  )) 
Gا�� k� و��ب K. ((  

� �ن h,�ً� �! ا�5Eم'/ K ل�G� �GJاوي أ�3�ح  ,& ا� S/+#ا ا�=G .  
�ة    ,���%�ل اLول و��%�ل ا���J* �?! ه=I اLد�� ا�7$* ذآ$�ت �$q ه$*     : �?
 (�ل أد�� آ

             &,�	 �9��Eن ا�?�E�-  ًا+� 
G5 I��?! ه=I اLد�$�    .أ(�ى اLد�� �� 9'+ ه=I اLد�� أ�
     *J���ن 29$�ء           . ��%�ل اLول و��%�ل ا�$JEج ا�ه* أ(�ى اLد�� وه* ا���2ص ا�7* /

 �G,  �  .	�� ا��2
� وH?��9 ا�%�ل ��	ب وا4 أ�)Lا.  

            �$Hك ا�$��ة آ���� 	�,��G$5 P,� �8 آ8$� /7$��ر 9'$_ إ�VاJ$� أن �$! �$� I=وه
 !,7G� !� ���  :وه* ���� 	�,�8 �+ًا وو�& 3'��9 ه=I ا�8

�ون :  اLول -H?/ K �8MLر ا�G8� أن . �;��  . آ�8 ��ى ا�8ML ا�
- *J��  . h+ة �'�رض اLد�� :  ا�
-�7��$$� 	�$$� ه$$=ا ا�%$$�ل �$$! };$$�ر آ-,$$�ة �$$+ًا و	�,S$$�� :   �$$8  ا�/ �$$�  : !$$� z$$/�H7ا�

  �
 و	$$+م ا�$$��ة و	$$+م ا�$$+ !  $$* �9�$$%,$$Z7$$+م ا�	رث وL$$+م ا	وزو�7$$& و 
$$��ا�

 واT+ة �! ه=I ا��Lر 	�,�8 وآ-,�ة �+ًا ?  !,8�  . ا�8

   
�          : أ�� ا�7%$V{ �$7%
  G$=ا أ�$/ &Jأ/$         : أ �$H?/ K &$Jون أ� �$?#/ �ًN	�L   &$,ن ا�$=/! /$
 ���7%
 �,P �! };�ر ه=I ا�8��  
7%��9.  

  : إذًا ا0ن 
-    *J�$$7ن ا��$$J}� �$$��� ف�$$dة ا�+$$h 2$$� أن �� 2$$� ا�d$$�ف  $$* ه$$=I ا�$$8��� و		 

  .و	+م ا75K'��ل 
�ب وا4 أ	�� ا�%�ل اKول - )L�2 أن ا �  . و	

 	! ا��9�#           -%J�� a,���ف أن �! أ	�� أ5-�ب ا�7'J ا�#%,%$&       و�9(* أن *$  �G  �
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�ن /��a ا�%�ل اLول JEا 
  .ا�=ي /�'
� �,P  * ا�%�ة V{ �ً,8+ د�Tم أ��Eا �  :آ�Lد�� ا���N/ &2?� �%9ف إ�,�Gو(+ ذآ

أول ماتفقدون األمانة وآخر مـا تفقـدون   "   ($�ل  - ��3 ا4 	�,$& و5$��       - أن ا�2-*    -
� ا�U*ء �$� /-$z �2$&     وإذا : - ر8T& ا4    - (�ل اEا��م أ8T+     " .الصالة  V{ ن�JEا +%  

  .h*ء 
وه=ا أ/J �ًN^ (�ي و�,$+ �?$! ا�2$��ص ا���;$� ا�7$* ذآ$�ت �$q ه$* ا�$7* /'$87+                   

  .	�,�G إن �hء  * ���,a ه=ا ا�%�ل 
 �ًJو�G� رك ا���ة�� �Hوط آ�h إ�� k��J = !,D�h وا�  :	2+ ا�#��9�2 وذآ

�ط اLول -Uوأن :  ا� &-M�J م أو��Eا I�	+/ ك ا���ة أن�� ��	 ��/.  
� أن /+	�I ا��Eم H?��9 &,�	 �?#J أن 
-) +9 K ا���% .  

 
  : ا�7'�,
 JL& (+ /?�ن ��ك ا���ة �'=ر a,#3 أو �G�/ �8! ه� 	=ر  ,+	�I ا��Eم و/-$,!             -

 I�2�7)و I�H?9 �28?T �  .�& ا�#i  zذا أ3
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           $�Eا I�	+/ رك ا���ة أن�� �Hوط آ�h !� ولLط ا�Uإذًا ا�         ��م و/-$,! �$&  $iذا أ$3
 �H?��9 &,�	 �28?T.  

�ط 	72+ ا���9�2# Uه=ا ا� ��	 
  .و	�ت ا0ن ا�+�,
 =   *J���             : ا�%�ل ا�H?��$9 آ& ����ة��89�د � �?#J 
7�ط أن /+	�I ا��Eم 9U/ K &Jأ

.  
 
  : ا�+�,

� ��رك ا���ة �� �%,+ 9$+	�ة ا�E$�م  G$       :  (���ا   -Hآ ��	أن ا���2ص ا�+ا��  
� ا�+�,
�ط  ,�G د	�ة ا��Eم U7/ K *7ات ا��H?8ات آ-�(* ا��H?8ا� !�.  

7�ط أن /+	�I ا��Eم :  ه� ا���اب - ا���J* -وه=ا ا�%�ل U/ K &Jأ.  
- *J���ط ا�Uا�  : �G2	 �,J��  .�pق و(f ا�

 I�H?9 �?#J �7T ا���ة !	 �,J��7�ط أن /z,N و(f ا�U/.  
-   f$$)$$� و	ا�$$��ة ا��8�8 f$$)ن وL 2$$+    ($$���ا	 +$$Tوا f$$)و�$$� و�� �-$$2��9 �$$,J��ا�

 �,H?7ا� k +� �G-h وه=ا /�رث k8ا��.  
 =   *J���89�د أن /z/�N7 و($f      : وا�%�ل ا� 
7%/ &J8+ أTم اأ��L! ا	وه� ���2ص 

  �$$�	 �اLو�$� و/$$�� 	�$$� ا�$$7�ك  $$iذا h$$�رف 	�$$� اG7J$$�ء و($$f اLو�$$� وه$$� �$$�
 �,J���72� و(f ا���ة ا�J Kو 
  .ا�7�ك /7%

$79�ك ا�$��ة اLو�$� وK ا���J,$� وK          : �%�ل ا����S   ا=  K رآ$ً� ��$��ة�� �$-7'/ K &Jأ
� ��رآً� ����ة إذا ��ك ا���ة �i$  �G�8ن          . 79�ك P8V أو f5 ��3ات      -�8 /'7Jوإ

  .ه=ا ه� ا�=ي /�8 ��رك ����ة
�8  $* ا�#%,%$� �$�رك             $/ K !,��$3 ك 3$�ة أو��ب Lن �$! �$)Lوه=ا ا�%�ل ه� ا

� ��رآً� ����ة ��-7'/ K !?� �2,'� �8 ��رك ���ةJة وإ��.  
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<ÜmIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 �8G,  �ً;�; �77ب/ �7T 
7%/ Kو.  
     z9�� �2 �! ا��dف ا�	-     I��7وزJ أن 
 أن �! ا�'�8$�ء �$! /$�ى أن �$! �$�ك           - (-

                     
�ج 	$! ا��8$� و/�$� أن /$7%$d/ &$Ji  �ً$5�?� $=ر	ة �7'8+ًا �9 +Tد  �3ة وا�$�8� 
 
� و/7%%?/ &Ji  و��Lا f)ء و�G7Jا.  

� 	2+ ا�E$�م أ8T$+  $* روا/$�      -7'/ &Ji  ة+Tوا �N/� -وه=ا /'h *2+ة �vVرة ��ك  
 أJ$& آ$� � و/$7%
 وه$=ا أ�$� 	�$,� �$+ًا و�$=ا 	�$� ��D$�                     - ر8T$& ا4     -وه� �! ه�      

      �ً�ك  �/$$�N واT$$+ة ��GوJ$$ً� وآ$$$$� !$$� � و�$$� -ا�'�$$� أن /#$$=ر ا�2$$�س أh$$+ ا�$$#7=/
�/�N واT+ة  - �H?وه� ا� �,�	 ��L &HJ ض�'/ &JL  .  
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� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<V<V<V< << << << <
 �8G,  �ً;�; �77ب/ �7T 
7%/ Kو.  

� إ�$$$� �$$$�ك ا��#$$$�د و�$$$�ك ا�G7$$$�ون  )  ,8G$$$�  ( - ر8T$$$& ا4 -(��$$$& ,8N$$$ا� k$$$��/

  .وا�?

�77ب/ �7T 
7%/ K !/��Lا * .  
 
  : ا�+�,

-  $$���77ب ($���ا     ($���ا (,�5$$ً� 	�$� ا�8$$/ �$7T 
8��$+ K /8?$$! أن /$$7%��  + : !$$� q�=$$آ
�77ب / �7T 
7%/ K ك ا���ة��.  

  �� ه* ا�'�� ا�7* (��5ا �G9 ؟
�8 ��آً� ��ا�� : أن ا�'�� ا����'� �8G2,9 (���ا : ا���اب G2� 
  .Lن  * آ

 =  *J�$$��ة 9$$� اVQ,  �9�77$$5$$= و/$$7%
       : ا�%$$�ل ا�$$h�-� 
$$7%/ &$$Jل ا4 ا�-أ�$$J  �$$, �'
 ���  .وا�

 =   S���
               : وا�%�ل ا�$'  &-7'7أن ه=ا را�k إ�� رأي ا��Eم  $iن رأى أن /$77,-& و/$
       
�ة  'h�-� &�7%/ إ�$� ا�8$��#�   . وإن رأى أن k����k إ�� رأي ا��Eم وا��Eم /, 

.  
�    :  ه$$� ا�$$��اب - ا����$$S -وه$$=ا ا�%$$�ل $$T م�$$�Eإ�$$� رأي ا q$$ذ� *$$  k$$��/ &$$Jأ

 J#! ا0ن 7J#+ث 	! ا�7%
 و�7J �2#+ث - ا��Lم أن ��ك ا���ة      ا��#��8  %+ /�ى  
�  iن ا�7%
 K إh?�ل  ,&        H?ا� !	-               
�ى ا��Eم رد	$ً� ��2$�س و��د/-$ً� �G$� أن /$7%/ +%  

  �$$9�7�� �$$/�� ا�2$$�س و($$+ /$$�ى ا�E$$�م أن ه$$=ا ا�$$dU^ ا�8'$$,! ($$�B2/ �$$7T ة�$$h�-�

 أن       -) &-,77
 �2& ا�7�ه
 ��Z-� ا��Gى  ,�Tم وه$=ا          و�$�Eإ�$� رأي ا k��,  &�7%/ 

 a,#ء ا4 -ه� ا���h إن -.   
  

  .وبهذا انتهى الباب األول من كتاب الصالة وبدأ بباب األذان واإلقامة 
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  �4ب ا�ذان وا)0#�1
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 ���)Eذان واL�9ب ا.  
  X�Q8ا� �  .�G  و��ب ا���ة 9+أ 5�9,�� ا�+	�ة إ�,- ر8T& ا4 -��8 ذآ

  :  واLذان -
  .ه� اE	�م :  * ��Z ا�'�ب 

� 9���Hظ ��3��d: و * ا�v3Eح �H�� &9�  . اE	�م �V+9ل و(f ا���ة أو (
   X/��          : (�'�2 ا�7'�H�� �-2��9 �3�V f)ل ا���Vب د�اE	�م �V+9ل ا��(f أو %9

.  
- ���)Eأ�� ا  :  

  . G* ��+ر �! أ(�م وأ�G�3 إ(��� ا�%�	+ 
3Eحو * ا�v : �3��d� ظ�H��9 ل  * ا���ة�V+��9 م�	Lا.  

�ارًا و�?$�ارًا   -و�%+م �'�$2    $� -       m$H� � أن ه$=I ا�7'�/H$�ت درج 	�,G$� ا�G%H$�ء وأن ذآ$
                    X$/�$9
 ($+ /?$�ن ا�7' X$/� -ا���ة واLذان وا2Z/ ���)E* 	2$+ ا�$8�8,! 	$! ا�7'

  �ًJ�,Tأذان ، إ               -أ &$� 
�� إذا (,$$� 
$?  �ً$p�8\ mHا�� +/B/      �$9 ف ا�8%$��د�$	 �$��)
I�J��/X �?! درج ا��G%Hء 	�� ا�7'�/X  =آ'�.  
 ���� kp�8ء  * ه=ا ا��G%Hا� !� �,�  .ا���p�H8 9,! واLذان وا����E : وذآ� آ

 aا��
 ه=I ا�8��� �?! ا�,3�H� *  ل�V+ا� +/�J Kو :  
 ����Eا !� 
N ذان أLأن ا.  

   a,��
 ا    : و5-� ا�7M�N  *  ة ا���2ص��أي أن ا�2$��ص    . Lذان دون ا����K    آ
 ����Eا 
N  *  ا���2ص ا�7* وردت !� ��
 اLذان أآN  *  ا�7* وردت.  

�ع     Uة  * ا�+	�) I=وه ) :                !,�$dh �8$,! أو	ع 9$,! �U$ا� *$  
$p�H� إذا أردت أن

 ه=ا ا�'8
 أو            N  ت��	*  ����p�H8 �?�ن 9'+د ا���2ص ا�7* ذآh �2'� أو أي

 ^dUا�. (  

 �! 9%,� ا��#��9 ��8ذا ؟: ,
 �i   qن (-N أ �  ��8ذا /'7-� أ9 �9?

 z/+ا�� �
 أ9 *9?M�N  ص��J ة��?�.  
 �UM�	 !� 
N أ ��/+V �   	�G�NH/ !� +2 ؟-��8ذا �'7-

 �-�ة ا���2ص : �PH2 ا��?�.  
 
,NH7+ة  * ا�	ه* ا�%� I=ذًا هi .  
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� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�/�Hآ �p�  .ه�8  

 ���)Eذان واLا:  
 =!,8�  .	2+ ا���9�2#  ��p آ�H/� 	�� ا�8

�ض ا�?�H/� ه�  H9 دون �$!        : وا�8%��د &���$T �$رع  ,$& إ��U$ا� �
 ا�$=ي /$�2'Hا�
�ة M�%��9� 9& وإ�8J �%��د ا��Uرع �#�,
 وإ/��د ه=ا ا�'8
 . (�م 9&-	 � .  

  :ا75+��ا 	�� ذ�q 9'+ة أد�� J��G2� =V ا;2,! 
 (�ل �q$��8 ا9$! ا�#$�/�ث �8$� أراد     - ��3 ا4 	�,& و�5�  -أن ا�2-*   :  ا�+�,
 اLول    -

    � �. ا�$�م  ,$& ���$�       :   %��$& �,$Qذن      "ليؤذن لكم أحدكم وليـؤمكم أكـربكم        أن /$

 ^dh 
�ض آ��v/ K &JL �/�H اLذان �! آ  &Jوا�8%��د أ .  
- *J��� ا�5Eم ا���ه�ة :  ا�+�,
 ا�M�'h !� ���)Eذان واLأن ا.  

��J* ا�%�ل ا= � : �,' �U�8 �25 : ����8?,� وا�GJأ.  
 
  : ا�+�,

أ�8GJ ذآ$� ��$+	�ة ��$��ة  ,%$�س 	�$� ($��G�  $* ا�?$�ف ا�$��ة ���'$�                  :  (���ا   -
  .Lن آً� �! ا���H,! ا�8%��د �2& ا�+	�ة ����ة

 q� 
�/%,! ؟:  iذا (,Hأد�� ا� ��	 mT�� ذا��  
$$3�/#� 3$$#,#� 82,9$$� أm$$TK أن أد�$$� ا�J �$$�9�2#$$�:  ,�$$� أن �%$$�ل  �,	�$$h ص�

 �H,'p ت�,�'� ���  .��Jص ا���8?,� وا��U ',�  * ه=I ا�8
      !$$	 �v%$$5 *$H?/ !$$� �$$8G9 إذا ($�م �$$/�Hض آ�$  �$$8GJه� ا�#�9�2$$� أ=$� aا����$$  q�=$�

  .ا�-�(,!
 X�Q8ر ا��
 ه=ا ا:  ��8 (,�H� *  9+أ �/�Hآ �p�  �8GJ! /?�ن ؟أ� ��	ض �H�.  

� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<V<V<V<<<<<<<<< << << << <
  .	�� ا����ل

�ج  �7,!   d� ل����داً  : ا���H اLو��  -:آ��8 ا�H2� *��/ !�  .-    �$,J��ا�$2�ء  :  وا��H$� ا�
 .  

�د -H28ا� ���وا�-ً� :   P,�25 و� &%T *  ���)Eذان واLن اi .  
�د H28�� �,2  : ود�,
 ا�

يف إذا كنت يف غنمـك أو      "   * S/+$T أ9$* 5$',+         - ��3 ا4 	�,& و�5�      -(�ل ا�2-*   
باديتك فأذنت فارفع صوتك باآلذان فإنه ال يسمع اآلذان جن وال إنس وال شيء إال شهد                

�د "يوم القيامة H28�� �7T �25 &Jأ 
  .  G=ا د�,

  ...  %+ ا�zH أه
 ا�'�� �V �9ف أن اLذان �,P وا�-ً� 	�� ا�2�ء : وأ�� ا�2�ء -
  )) ...أذان ا�.�5ء (( 

    :- حفظه اهللا -شارح قال ال ))7.4 أذان ا�.�5ء (( 
�و	,� 	�$� أ($�ال            : (��2 أن ا��G%Hء ا�H%$�ا 	�$� 	$+م ا���$�ب            U$8ا  $* ا��$H�7Vا !$?�

�ة ,�  :آ
�ه�ن ��2�ء    : وه� �=ه� ا�#��9�2    :  ��%�ل اLول   = ?/ �8GJأ .-    Iو�أن �$Qذن   :   8?$

  .ا�8�أة أو �%,� 
 = *J��7#-�ن : وا�%�ل ا�/ �8GJأ.  
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 = S���87#� اE(���  %� دون اLذانأن ا: وا�%�ل ا�� .  
 =   k9ا��ه�ن       : وا�%�ل ا�?/ K7#-�ن و/ Kن و�T�-/ �8GJا�$��ت     . أ k +م ر	ط �U9

.  
�ط 	+م ر k ا���ت U9 ن�T�-/ ا75#-�ب . إذًا Kاه� و�  .�9 آ

�ت اL($$�ال و�$$H  f-'U$$* ا���Z$$�  " و�%$$+م �'2$$� (�	$$+ة $$� أن - 5$$-� ذ�$$q -أJ$$& إذا آ
 �G,  P,� ���  .وه=I ا�8��� آ=���J "qص ا�8

�ب وا4 أ	��     )Lا !?�-   �,VLه�          - ا+,J�$5$! ا�$�#��9 وإن آ$�ن  $* أ	ن  ,& };$�ر L 
� �! ا�87q 0�9راء ,V �G9 q87��  �G' +/�� ا�-�ب *  +��/ K !?� X'p.  

�  . أر9'�  : إذًا �3رت اL(�ال    ,VLا �G2� ب�)Lا�%$�ل  -و/�,&  * ا�%�ة ا�=ي (-�& : ا 
���S ا�-.   

� أن 	8
 ا�2�ء ا�,�م 	�� ا�%�ل ا����S وه� اE(��� دون اLذان G�/ وا�=ي.  
�ط 	+م ر k ا���ت : �?! J%�ل U9 ���)Eذان واLا !G� ء  ,-�ح�  .إذا ا�f'87 ا�2

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .ا�8%,8,! �����ات ا�8?�9�7 

�/! : ا�8%,8,! : و(��&  ��ج ا�8d/.  
 =J��� -أJ& /�� : * وا�%�ل ا� ��ض آ�7T �/�H 	�� ا�8  *2'/ .  

 
  : وا�+�,
-    q$��� S/+T 2$&   - أن	ا4  *$p9$& ا�2-$*     - ر � - 3$�� ا4 	�,$& و5$��    -  ا�$=ي أ�$

�H  .L�9ذان آ��Jا 	�� أه-� ا�
 q$$وا  $$+ل ذ�� ��ض :  أي أJ$$& أ�$$�ه� T$$,! أرادوا أن /$$$$  �$$��)Kذان واLأن ا �$$�	

� �  . �V ً� �8=ه� ا�#��9�2 آ�H/� ��8%,� و��8
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� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <
  .�����ات ا�8?�9�7

�ض $$Hأي أن ه$$=ا ا�- �$$/�H?ض ا��$$  - �$$  
�اM_ ا�8?9�7$$� دون ا��2ا $$H��$$9 ^7$$d/ 
�ع  ,�G أذان وK إ(���U/.  

�ح Uوض -(�ل  * ا��  .ا�Q8داة : ا�8?�9�7  : - ا�
�ض آ�H/� �����: وه=ا �=ه� ا���9�2# =   �8GJداة أQ8ات ا�8?�9�7 ا�.  

 �/�Hض آ��ان  -7'/ K7#-�ن و� �8G  �,N%8أ�� ا�.  
أ�$� ا�L�$  �,N$%8ذان واE(��$�        . إذًا /7d^ ا����ب 	2+ ا�#��9�2 8��9?�9�7ت ا�Q8داة        

  .	2+ه� �7#-�ن 
  .J#�7ج د�,ً� ��75#-�ب و�'+م ا����ب 

  :  د�,
 ا75K#-�ب -
�وج ا��($f أ�$�        - ��3 ا4 	�,& و�5� -أن ا�2-*  $V +$'9 m%,7$5وا I�H$5 *$  م�J �8� 

���)Eذان واL�9 �9ل.  
  : ود�,
 	+م ا����ب -

 ��8  ��7& ا�'��  * \Bوة ا�2d+ق i9 ��3(��� �9        - ��3 ا4 	�,& و�5�      -أن ا�2-*   
  .أذان 

 �,2  . G=ا د�,
 	�� 	+م ا����ب واLول د�,
 	�� ا�
,-J ��	 ��5و��3 ا4 و ��	�2 �#8+ وا4 أ... 

  
HHH<Œ…‚Ö]<îãjÞ]< <

< << << << <
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< << << << <

ا���� 
  ا�ول

  الثالثاء  الرابع: الدرس  اخلامس:األسبوع 
�	�	�	�	/��������/

  هـ����������������
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

��%/ 
�آ�ه�8 �9+ اه�.  

�ك إذا� 
� و�* 	�� /��  Ji& واK(��� اLذان �9+ أه�Lأن ا 
��%/ 
  .ا�-�+ ه=ا أه

   : و�G,! �! ا�8%���� و��ب 	�� وا�+�,

� �! واE(��� اLذان أن : اLول -M�'Uة ا��7�ك أن /�� K ا�7* ا���ه�.   
- *J�$$� 	�$$� ا4 رG8T$$� أ�8'$$�ا  %$$+ . ا�G%H$$�ء �$$! إ�8$$�ع �#$$
 ا�%7$$�ل ه$$=ا أن : وا�

   .واE(��� اLذان /7�آ�ن ا�=/! �%���� و��ب
 اLد�$$� �$$! واE(��$$� اLذان و�$$�ب أد�$$� �$$!  واE(��$$� اLذان /7�آ$$�ن ا�$$=/! و�%���$$�

�ض أ�8GJ ذه� �! (�ل 3#� 	�� ا�+ا��  �/�Hآ.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .أ����8G و�#�م
�ن 	�� /#�مJEذ أن اQ/ن إ��رة 9'%+ نi  
'  �G  �;{ * 3#� و &Jف أذا�V.  


   : /Qذن �! ا���75ر �#�/� 	�� وا�+�,
- 
 ) أجراً آذنه على يأكل ال مؤذناً واختذ(و5$��  	�,$�  ا4 3$��  ا�2-* (�ل : اLول ا�+�,
.  
- 
�9$$$� اLذان أن : ا��$$$�J* وا�$$$+�,) 
�9$$$� وآ$$$) K a��$$$/ �$$$G,  ن . ا�'$$$�ضL =$$$Vأ 

�ض �2,
 ا�+/! ا75'�8ل �! �با�% 	! ا�'�ض\ !� �,J+ا�.  
�م a,#3 K ا�'%+ وأن ��ذان ا���75Eر ��از إ�� ا��G%Hء 9'_ وذه�= #/.   

   .����2ص ���دم X,'p (�ل وه�
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

K رزق !� f,9 ع �'+م ا��8ل�v7�.   
�8� !,9 �?T ���75رK8& -  اTان أراد - ا4 ر !,-/ �?T  =$Vأ  � ا�8$�ل  f$,9  �$!  زقا�$

  .اLذان 	��
 !,-  &Jز أ��/ &Jوأ K �7ي   .ا��8ل f,9 �! ا��زق وأV= ا���75Eر /
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7�طhا وا=G� �?#ط ا��h وه�:   
   .��ذان ��v7ع /��+ K أن

�  أن �{�$�م  /�$�ز  Ji  K$&  �$�ذان  ��v7ع و�+  iن��7�  v'/  ً��$dh$*  أن أو /$$V{ 
   .�,Qذن رزق


  :ا�7'�,
   .	�,& ا�HJEق إ�� ا�#��� و	+م إ�,& ا�#��� �'+م  -

�2,%9 *  
   :ا��8ل f,9 �! ا��زق أV= ��از 	�� ا�+�,

   :ا�+�,

 وJ#$$�ه� وا�%�p$$* وا�E$$�م ا�Q$$8ذن أV$$= �$�از  	�$$� أ�8'$$�ا ا�'�8$$�ء  $$iن ا8�E$�ع  -
�\�ا ا��8ل f,9 �! رز(ً�H7,� a���8� !,8�   .ا�8


   .ا�#8+ و4 ا�8�Eع ه� :  ��+�,
 /Z-2$*  ا�7* ا���Hت - ا�Q8ذن  * ا�87#-� ا���Hت 9=آ� - ا4 رX  - &8Tا��Q8 9+أ
   :ا�Q8ذن X�7/ �G9 أن

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .7,3ً� ا�Q8ذن و/?�ن

�ح و *Uا� : !T وه=ا . ا���ت a,#3.   
! ا��(PHJ f و * f,3 /?�ن أن ا��2 أن : أيT 7#�  ?�ه�8 ا���ت/.  
   : 7,3ً� /?�ن أن ا75#-�ب 	�� ا�+�,
 أ��
- S/+$$#��  a,#�$$ا� f$$9�� Q� !,$$TذJ$$& أذن �8$$� - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن ا�

 - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا4 ر�5ل �Qذن أذان �#=ورة أ�9 و2T k85,! �! ر��	&
  �8$�  و�G?8$�ً  اBG7$5اءا  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�Q$�  *$-2ذن  /$Qذن  آQ$/  �$8ذن  �3ر
k85 *-2,& ا4 ��3 - ا��	ل  �$!  �'$&  �! و�3ت ��3& - و�5� �$�� أيكم : ($�ل  ا�

 �#$=ورة  أ9$*  إ�$�  وأh$�روا  ه$=ا  أ3$#�9&  :  %$�ل   - اL	�$�  /'2$*  - الصوت صاحب

&-�v  *-2,& ا4 ��3 - ا��	ف - و�5� �  .اLذان 	�,& وأ�%� أ3#�9& و3
*$$H  S/+$$#ا� &$$J8$$� أJ,$$& ا4 3$$�� -  إ�	,$$& أ�%$$� - و5$$�� �	ذان Lا I� �?�J$$& &9$$ وأ�$$

 -  Kر��H	B,� &��3  &$ - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�i  *-2ن ا���ت ر ,k : أي 7,3ً�
*p2& ا4 ر	 -.   
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! /?�ن أن /7#� أJ& 	�� ا�+�,
 وأ��T ا���ت:  
-   S/+$#��   a,#�$ر  ا�$$=ي ا�� ا4 رp$$* - ز/$+  9$$! ا 4	S/+$T  +$-  وه$$� �'7,$5  �$2?

&2	 -   &$Jا�28$�م   $*  رأى �8$�  أ  �H$3 ذاLنا  I�  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  -  ��2-$*  وذآ$
   .منك صوتاً أندى فإنه بالل على فألقه إذهب - و�5� 	�,& ا4 ��3 - �& (�ل

   .ا��Uه+ و�& ه� وه=ا 
   .7,3ً� /?�ن أن 	�� /+ل:  اLول - : د�,�ن  G=ان

- *J��! /?�ن أJ& 	�� /+ل وا�T ا���ت.  
�-� ا���ت #9! �2ءاK	Ji  *Z-2/ 7& ه=ا ��(�27 و2��9� J�?�  �7,$3& اK	�27ء �! أآ

 ا�#��$$� f$$HV وإذا ا�Q$$8ذن 3$$�ت ار�H$$�ع 	$$! /2Z$$* 3$$�ر ا�$$��ت �?-$$� �?$$�ن
! إ�$$� ا�#��$$� 3$$�رت ا�Q$$8ذن 3$$�ت Kر�H$$�ع$$T ��9'�2/$$� أو�$$� ا�$$��ت �$$�vوا� 
�- و3$��&  �$+ى  /#$+د  ا�$=ي  ه$�  ا�Q8ذن �3ت آ�ن ��8 ا�%+/�  * أ�� ه=ا ��(2��9 �27

 ا���ت ار��Hع  ?�ن ���2س�!  �$!  أه� أو �$T  ن ا�$��تL  ذان �$!  ا�8%$��دLا 

   .اE	�م
�ق و�$�  3$$,7ً� /?$�ن  9$$�ن - ا4 ر8T$$& -  ا�8$��!  اآH7$$� ا�$-�  �G$$= و�'�$& $$v7/ !$$#� 

   .ا���ت
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   .أ�,2ً�
�#7   .أ�,2ً� ا�Q8ذن /?�ن أن /
  .;%� 	+Kً /?�ن أن : أ�,2ً� /?�ن أن و�'�2

   :و�G,! �! ا���H ه=I ا75#-�ب 	�� وا�+�,

   .وإ �vره� و5#�ره� ا��2س ��3ات 	�� �8�Q! أJ& : اLول -
- *J�� 	$�رات  	�$�  /$Ji   !8�Q$&  ا��28رة 3'+ إذا ا��2س 	�رات 	�� �8�Q! أJ& : ا�

�2��$$9� وا�2$$�س ا�$$�ء 	$$�رات 	�$$� /7'$$+ى 7T K$$� أ�$$,! �$$Qذن إ�$$�  2#7$$�ج ا�2$$�س 
�G,ن �! إ��?� kH���.   
 ا�Q$8ذن  آ$�ن  T$,!  ا�$��ت  �?-$�ات  و�$�د  (-$
  ا�%$+/�   * آ�ن  واap ه� آ�8 وه=ا

  .�,Qذن ���kH �?�ن إ�� /�'+ أن إ�� /#�7ج
 �?$$�ن إ�$$� ا�$$�'�د إ�$$� /#7$$�ج وK ا�$$8�+  $$* /$$Qذن ا�Q$$8ذن أن  8'�$$�م ا�,$$�م أ�$$�

kH���.   
< << << << <
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�ً8��	 f)���9.  

�#7&  ه$�  Qذنا�8 ى,?�ن أن /$H29  ً�$8��	  f$)���9  k,v7 ا��($f  دV$�ل  /#$+د  أن /$
�	,� ��9'���تUا�.   


  : وا�7'�,
   .Q,  �)+9ذن ا��(f أول �#�ي �! �,87?! -

f ا���H ه=I و�?!,� �ًD�h *  �#3 ذانLا Kذن �',,!  * وQ8ا�.  
 ?7$$�م� أم ا9$$!  ا�d$$=  %$$+ أ	Q� �$$8ذJ$$ً� ا�d$$= - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� -  ا�L *$$-2ن -

   .ا����ات 9�و(�ت 	��8ً� /?�ن أن /K !?8 اL	�8 أن و�'��م أ	�8 وه� �,Qذن
& ا�Q8ذن آ�ن 	�� ذ�q  +لH29 ��'/ ل�Vد f)��9'���ت ا��  �,	�U$ا�  P,$�  ً�D�$h 
7#� �?2& ا�Q8ذن �',,!  * وK اLذان �#3  */   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  . ,& ا �8G�N (+م ا;�2ن  ,& ��Uح  iن
�G7Jت 9,�ن �! ا�Hت  ��رت ا���Hا��:   
�ً7,3.    
!T ا���ت.   
  .أ�,2ً�

�ً8��	 f)���9.   
I=ت أه� ه�H3 ذنQ8ا�7* ا� *Z-2/ 7#�� أن/ �G9.   
   :ا�Q8ذJ,! 9,! ا�7��,a 9,! ا���Hت 9,!  ��8
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

  . ,& أ �8G�N (+م ا;�2ن  ,& ��Uح  iن

 ُ(+�م : /'8*N 2,! أ;Eا   * I=ت ه�Hا�� Iا�8=آ�ر.   


 آ�ن  8! -N أ !?� I�,\ I=ت وه�H7#%%� ا��� &,  ��� �! أآ,\ �G  ا�8%+م.   
�
 /%+م أJ& ا�'-�رة ه=I و[�هN Lا *  I=ت ه�Hا�� _Z9 ��  أ�$�  أي 	! ا��2$V{ 

��a (+ ا�7* ا�8��#�ت �! \,�I أو ا�8�+ ��8	� ر\-� ذ�q  * �5اء/ �G9  �$�2J 
Kًإ�� أو z%#� هI= ت�Hا��.  


 ا���ه� وه=ا ,�+9:  

 ذ�q 9'+ ذآ� ا�X�Q8 أن -N Lا�+/!  * ا  �$;  !$�  I7$�رd/  ان�  8'2$�  ا�$~  ... ا��,$


 أن : ه=اN أ !ِ,ْJَذ�Qَ8ا� *  I=ت ه�Hم ا��+%/ �ً%�v�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�; �8G�N %�& د/2&  * أ	و.  

   :ه=ا 	�� ا�+�,

  ) .خياركم لكم ليؤذن:( - و�5� ,&	� ا4 ��3 -  ا�2-* (�ل -

� آ�ن �� وآ
 أ�,2ً� /?�ن أن ��Q8ذن /9  �#7�J& أ/Nً� و/7+ل -��  آ$�ن  د/2$�ً  أآ$� أآ
�Jأ��.   
�ووا  iذا� ��2J *  �8G/أ ��   .و	%ً� �+/2ً� أآ


 �+/! و/'�ف��� /���7 وا4 ا���ه� إP,�  �2� K ����9ه� : ا�Mا�   .ا�
�ن آ�ن  iذا JEت 27-ً��� ا��� أ�$�ر  �$!  	�,$&  8M�)  �$89ً� ا��ا�-�ت 	�� �#� �ً� ��#8
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� آ�ن د/2&�   .د/2ً� أآ
�ن /'� & أن /8?! وK إ�,& /�2� K ��8 ه=ا 4�9 ا�%�� و�'�z ا�VEص وأ��JEا.   

 وأ�$$�N$$ Lا *$$  
 أh$$,�ء  $$* اLذان �8G$$�  $$* ا�Q$$8ذن 	%$$
 إ�$$� /#7$$�ج  �J$$& ا�'%$$
�ة,�   .ا�8����,! ة��ا	�  * K �8,5 آ
�ن  آ�ن  ?��8 ه=ا و(�27  * �+ًا [�ه� وه=ا$JEا  �$� ا��U$8آ
  3$�رت  و�$QدI  	%$�ً  أآ

*  +�7'�ً� 5�/'ً� آ�ن وآ��8 أ(
 ا�8� K �J�7/  *$   ر�$�Lآ�8$�  ا  f$Jآ�  
 ا��U$8آ
*  +��� ا�8�   .أآ
�; ��T��� ا�8���   : ا�

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   . ا��,�ان /�7dرI و�!

� /�7dرI أو : ا��,�ان /�7dرI 89! دا���%8�   .ا��,�ان أآ
- &JL !� أن /�'� ا�'�دة k87�/ k,8� ان�,� +�̂  	�$�  ا�8 d$h  +$Tإذا �?$!  وا 

k)7,�ر وVا k,8� ان��ه� أو ا��,��I 	�� (+م dh^ 	�� أآ,\.   
   .��k,8� z-5  * ا�75وا إذا وا�8%��د



 : ا�7'�,,�'� a,��   : ا���8	� 7V�9,�ر ا�7
   .أ;� �& ا7V,�ره� �3ر �G��� �Gً� آ�ن  ��8 ه� �2+اGM� ه� إ�8J اLذان أن -

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<< :- *  ��T�> :- ا��ا9'� ا�8 << << << <
�; �	�).  


� ا��اk9 ا�8��a ه* ا�%�	� أن 	�� ا�+�,,VLوا:   
 ال مث األول والصف النداء مايف الناس يعلم لو:( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا���5ل (�ل -

   .	�,& �S/+T zH7 وه� . )عليه الستهموا عليه يستهموا أن إال جيدوا

*H  S/+#ا� 
   .ا��9%� وا�8��#�ت ا���Hت �k,8 ا�75اء 	2+ %��9�	� ا�7��,a 	�� د�,
   :اLذان 9�T?�م - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 9+أ ;�

7�ط  و�� و��H3& ا�Q8ذن 	! ا�?�م - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 أ�GJ أن 9'+U$/  &$,   
$%7Jا 
��,� وه=ا وأT?��& وأ��H[& اLذان PHJ إ��� !,'/ ���D ��'ا� ��	إدراك  Iد��%� 
   .اTL?�م �!
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

8� وه�V �U	 ��8�.   
�ة P8V �! /7?�ن اLذان أن أيU	 ��8�.  
�ة  P8V اLذان أن : ا�2TLف �=ه� أ/Nً� وه� ا�#��9�2 �=ه� ه� ه=ا= U$	  �$�8� 
�7+  ا�,$�م  اLذان 	$+دت  إذا  q$Ji  . ا�,$$�م ا�2$�س  	2$+  ا�8'$�وف  Lذانا وه$� . $  &$$Jأ 

�ة P8V �! /7?�نU	 ��8�.   

   :اLذان  * ا�'+د ه=ا 	�� وا�+�,

- S/+T +-	 4ز/+ ا9! ا z9��   Ji$&  ا�$-V,$&  ا4 3$��  ا�2-$*  أ�	و5$��    &$Jرأى أ  *$  
 P$8V  �$!  �7?$�ن  ا�7$*  ا��$8
  I=$G9  /2$�دى  9$�ن  وأJ& ����ة ا��2س د	�ة آ,H,� ا��28م
�ةU	 ��8� وه� S/+T a,#3 zH7� &,�	.   

�ة  k-$5  اLذان �$8
  أن : وه$�  ����8?,� : ا�8��� ه=I  * ا���J* وا�%�ل= U$	  �$�8� 
   .�B9 !,7�8/�دة

   : وا75+��ا
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- �ًN/أ S/+#��9 a,#ا�� S/+T *9ز/�دة و ,& �#=ورة أ k,��   .ا�7
k$$,��  ,$$=آ�ه�8 /��$$Hd2$$� �$$; k_ 9$$��ت �د�,!ا�$$GU ا�Q$$8ذن /$$=آ� أن: ه$$� وا�7

��kH ��9ت�.   
 9$!  ا4 	-$+  أذان 	�$�  ا�B/$�دة  3$�رت  �Hd2$_  9$��ت  ا��GUد�,! ا�Q8ذن ذآ� وإذا
'�  ا��8
 	+د �?�ن أن /Z-2*  ?�ن �8
 أرk9 ز/+$�  �U$	  !$?�  �$,?��8وه$�  ا�� ا	7-
k-5 ة�U	 ��8�:  

�� a,#$$3  $$* �#$$=ورة أL *$$  S/+$$T *$$9ن  -$$� &$$Jأ 
 اLذن أول  $$* ?-,$$�ا�7 �'$$
!,��$$� P,$$ذا أر9'$$ً� و�i$$  f =$$T !,�� 3$$�ر 7��$$9��,k أر9'$$ً� وأfH$$p أو�$$& �$$! �?-,$$

�ة k-5 ا��8�8عU	 ��8�.   
�ة  �$k  أJ& إ�� ا��U ',� وذه� = U$	  �$�8�  ًا=$Vأ  S/+$#9  *$9ن �#$=ورة  أL  �$/روا 

 S/+$T *$$92!  $$* ا�7$*  �#$$=ورة أ kا�7��,$$ ز/$$�دة �$$k أرk$9  أو�$$&  $$* ا�7?-,$�   ,G$$� ا�$$
�ة �k ا��8�8ع �3رU	 ��8�.   

   .اKر9'� ا�8=اه�  * ا��8
 	+د 	� �2 ا0ن 
�ة P8V : وا�2TLف ا���9�2#  '2+U	.   

� k-5 : ا���8?,� و	2+U	.   
k : ا��U ',� و	2+� �U	.   

f �   .اK	+اد I=G9 أ�� أ/! �! و	
f �� h,�ً� و	V{ �G� م �+ار أن وه��?TLا ��	 !,�/+T:   

- S/+T +-	 4ز/+ ا9! ا.   
- S/+Tورة وا9* و=#�.   

aا���ن /�2ع أن ا���ث اL(�ال ه=I �! وا�JEا �ًJ�,Tه$=ا  /%�ل أ  ً�$J�,Tه$=ا  /%$�ل  وأ 
�-�ت� k,8! ا��	,& ا4 ��3 - ا�2-* �	و�5�  -.   
I=وه �%/�D م��E8+ اTأ �%/�Dو ~,h �5مKوه� . �,8,� 9! ا  &$Jا�'-$�دة  �$�ءت  إذا أ 

�ن  	�$�  /Z-2$*  أJ$&  ا�$�2   $*  ;��79 3#,#� �7'+دة �H�9ت$JEأن ا  � �$�رة  ه$=I  /$=آ
I=رة وه��.   

7�طhء  9'_ وا�$G%Hا�  *$   k$/�2�  8$�ً  ا�28$�ع  /?$�ن  أن ا�'-$�دات,?T  ��$�  �$,� ا�2$�س  /
+$$2	 ��ن أذن �$$� ا�8'�$$�م  $$8! /'� �h K &$$J$$*ء ذآ$$$$JEا0ن ا ^$$%Jذان �$$! وLا K 

�� آ�J& ا��2س 275?-?/ !,��   .اLذان أول  * �
�ط  وه=اU$ا�#%,%$�   $*  ا�  &$�  m$T  !$�  ��ط  وه$�  ا�$�2$h  أن: �%-$�ل  �V�$7/  ن�$JEا 

� أراد إذا وا�#?�8 ا��#��8UJ �25 !� !2   .ا�
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�G���/.  
�8� �GJا 
   .H,?��9,� 9+ا ا��8

�2'� 
,��
 ان ه� ا�7G87/ S,#9 X%/ ��	 
  .���8 آ

   :ه=ا 	�� وا�+�,

 ا�#+/S وه=ا  )فاحدر اقمت واذا ، فترسل اذنت إذا (و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-* (�ل -

Iإ�25د X,'p.   

� ا�+�,V0ا:   

�ع اLذان ان -$$h م�$$	E !,-M�$$Z5�2$$� ا�  &$$,  
$$G87ف ا��$$d9 &$$��)Kا �$$GJi  م�$$	E 
!/�p�#�5�2 ا�  �G,  اع ا�#+ر�5Kوا.  
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 وه$$� ا�#?$$� وه$$=ا $$G87ذان  $$* ا�Kا a,#$$3 آ$$�ن وان S/+$$#ا� X,'$$p !$$?� +GU$$� 
I�2'8� ذان �! وا�#?�8 ا�'��� ا���2صLا.   
< << << << <
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
&��) ) ��	 ��	(   

!�ن /J}� ذن ان اراد اذاQ/ ذن انQ/ !� ل �?�ن  �ق�	.   

   :ا�+�,

 S/+$T  وه=ا Kر��H	& ا��JLر �! ا��أة  f,9	�� Q/ذن آ�ن 	2& ا4 رp* �9ل أن -
&2T 9ا! z,)ا�',+ د.   

- 
 اQ/  *$-2��  ��$3 4ذ�Jن آ��Jا 	�8G2 ا4 رp* �?�7م ام وا9! �9ل أن : ا���J* ا�+�,
   .ه=ا و/�(� ه=ا /B2ل أن اP,� �8G2,9 K أJ& ا�#+/S و * ... و�5� 	�,&
   .و/B2ل /�(� : اK+75Kل و�&

  . 	�,�G �+ل ا��#,#�  ����2ص ;��79 اKذان  * اKر��Hع (N,� إذًا
q�=ه�2ك /?! �� ��8 ه=ا و(�27  * و� ���T ع�Hن  ا�2$�س  3$�ر  ��ر��$JذQ/  !$�  ات�$-?� 

$#7�ى  ان /Z-2$*  ا�$8��+  V$�رج  89?$�ن  /$Qذن  أن أراد �Z-2/  !$8* �?! . ا���ت/  I=$ه 
�2
 	�� ا�)Lء �! ا�,T2! ا�7ي �?�ن  * /Qذن وK و/Qذن ر ,'ً� �?�Jً�  ,�'+ ا�/ 

   .?�نا�8 ه=ا  * �'& و�! ه�  ,&
�2 �#%,%ً�  ,& ه� ا�=ي ا�8?�ن  * ا����8د/! �9(* 	! /��kH إذًا��.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�ًاGv7�.   

!�ًا /?�ن ان /Qذن ان اراد �8! /Gv7�.   
- S/+#� *9ة ا�/� ا�K$�م  T?$�  ا�#$+/S  ه$=ا  و )متوضـئ  اال اليـؤذن ( "	2& ا4 رp* ه

   .��(�ف 9�J& ا�7��=ي
- 

  	�,$&  �5� ��8 و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-* أن: J*ا��� ا�+�,$�� /�$�  �$�  /-$�ل  وه$�  ا�

 اهللا اذكر ان كرهت و�5� 	�,& ا4 ��3 9%��& ذ�q و	�
) �,8� أن 9'+ اK ا��م /�د و��
   .طهارة على إال
 GD$$�رة 	�$$� /?$$�ن ان �$$& /$$7#� ا4 /$$=آ� ان اراد �$$! أن 	�$$� /$$+ل ا�7'�,$$
  G$$=ا 

�-f7 اLذآ�ر ا	�� �! واLذان  I=�2 ه   .ا�h 4ء إن ا�TLد/S ه=I  * ا�
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <


-%7   .ا�%-�� �
!
 ان /Qذن ان اراد �8! /-%7   .ا�%-�� /


   :ذ�q 	�� وا�+�,
 ا�28=ر ا9! ا�8�Kع وT?� ا��G%Hء �! اT+ ا�8��� ه=X��d/ *  I �� ا�'�� أه
 إ��8ع -

   .ا4 ر�8G8T (+ا�& وا9!
�ً�-أذآ� وK ا0ن-وKا	��/+T �ً#,#3 /+ل ��	75%-�ل K�8ع ه=ا �?! ا�Eي ا�%/ I=�2 ه   ا�
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .أذJ,&  * أ3-',& ��	ً�
!   :/Qذن ان اراد �8! /
  .أذJ,&  * ا3-',& /�'
 ان ا���9�2# 	2+= 


   :ا��2 ه=I 	�� ا�+�,
- S/+T *9ا  �$H,#�  وه$=ا  S/+$#ا�  /+$TS  
$/�D  &$,  أ9$�  أن  &$H,#� ذن  9$�ل  رأىQ$/ 

X3�  �2� �,H,ذان آLوه$�  ا  ً�N$/ا  !$�  S$/د�TK8$�  اG8ذان 9$�ب   $*  ا�Kا  �N$/  �$إ� 
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S/+T +-	 4ز/+ ا9! ا S/+Tا9* و Iه=ا �?! �#=ور S/+#ا� &�  m$H�  *$   !,#,#�$ا� 
   .���& وا9! وا�2�M* داود أ9* 25!  * أ��Hظ و�&

&]�Hرج أ��V !,#,#ا�� �G,  ز/�دات f �$!  ا�H   PH2$$*  ا�$�#,#,!   * ����دة �,
I=دات ه�/Bا� *  �G��-; - ء*h �ًJ�,T�  ن�?/  I=$G�  دة�$/Bاه+  ا��$h  ي�$%�  I=$دة  ه�$/Bا� 


$$-%7  �ً$$J�,Tوأ K ن�$$?/ �$$G� +اه�$$h �$$%-7  �H,'$$p . ه$$=ا 
?U$$9 $$�م	ا�?$$�م  $$*  �$$�	 
S/+T *9أ �H,#�.   

- *��J �27 إ����� -.   
S/+T *9أ �H,#� =ا��#,#,!  * يا� P,� &,  ان Kً�9 kpا3-',& و *  &,Jاذ !?� 

*  !2   .اذJ,&  * ا3-',& وkp ;� (�ل ا�
��ى  	�� ا�#��9�2 و�G2� ا��G%Hء وذآ$Vا  k$p��  !,'-$3Kا  *$   !,$JذKه$=ا  ان وه$*  ا 

   .اKذان  * ا���ت ر k إ�� /Qدي ��8
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�,\ �/+7�.  
K !� ان �?�ن أي  * او ا��28رة 	�� �! /Qذن نا اراد �8! //+7/ &8�9.  

�2'89 : *Z-G2/ أن X%/ Kك و�   .اLذان أ;�2ء (+�,& /#
- �ًN/أ : S/+#� *9ا &H,#�.   

7+ر و�$$� اذن Kً�$$9 ان داود ا9$$� ذآ�ه$$� ا�$$�#,#,! V$$�رج روا/$$�  $$* �$$�ء �?$$!$$/ . 
   .(�ل ه?=ا
�ن  اراد  $iذا $JEان ا  f$H7�/  ً�$2,8/  ًK�8$hو  &$Ji   *$Z-2/  f$H7�/  &$5أ�9 K  I+ و�-%$�  $�9

 ا�%$+م  �-%$�  أن  ,�$�  ا5K$7+ارI  9'$+م  ا�G%H$�ء  �$�اد   G$=ا  ;�779$�ن  �?�8GJ$�   $*  ا�%+��ن
� أن أراد وإذا ;��79/+7� ا0ن 5,��,�2 آ�8 //+79�أ5&  , �% .   
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�ً7H7�� *  ��',#2,8ً� ا�/ Kً�8hو.  

   .ا��Hح 	�� T* ا���ة 	�� T* : ه* ا�#,'��
 !� ان ا�H$$�ح 	�$$� T$$* ا�$$��ة 	�$$� T$$* إ�$$� و$$3
 اذا ��Q$$8ذن /$$/+7$$/ �ً$$2,8/ 

Kً�8hو.  

   :ا�+�,

- S/+T *9ا &H,#� &�H�9 و ,& ا��#,#,!  * ا�=ي &Jل  ا�$)  *$p2$&  ا4 ر	  f$�'�  
k-7ا� I�  �22,8ً� وه�ه�2 ه�ه/ Kً�8hل و�%/ :*T ��	 ا���ة *T ��	 حا��H.   
I=G  �25 &79�; *  !,#,#ا��  �
  ا�$�اوي  وذآ$,�$H7��9  �$,H,آ  I=$�2  ه ا�$I=$G   &2  ا�$
   .ا��-�ت S,T �! ا�78%+�� ا�2! �! أه�


 ز���2J  * أ��== G  fH7�/ �ً2,8/ Kً�8hأو أو K fH7�/ ؟  
�دد  ,&�.   

�  ا�f$H7  و�$�  5$�2  ا�H7�Kت ان : ا�7�دد و�&$�L  �$�	  
$)Lاً  ا+$-'�  &$J�?� / f$H7�  ا=$G  
+/Q/ ان fH7�/.  

� و�'$$2ً�$$V{ I+$$/Q/ ان K f$$H7�/ �$$ت �$$! ا�#?8$$� ان وه�$$H7�K9$$� ا q$$h �$$ه 
,$$3�� 
$9
  /�f$H7  �$�  و�$�  �z$%#7  ا���ت �8?-�ات 2��9-� وه=ا ا���Gت �?
 ��3& ا�Q8ذن 

 	$!  ا�$��ت  5$,=ه�  ا�f$H7  إذا JK$&  ا�$��ت  X'$p  إ�$�  /$Qدي  ($+  ا�,$�م  ا���H7& ان
�  .ا���ت �?-

�JK� دد ن�7/ !,9 !/��Lا.  
   : أ(�ل و�?2*

�ار 9$$� �'-$$+ًا /�f$$H7 أن /$$k,v7 آ$$�ن اذا -$$p��9$$��ت ا &$$J�  f$$H7�/ &$$JK !$$� م+$$'/ُ 
  .ا��ًا

,Qدي ا�fH7 إذا آ�ن اذا ا�� -  &��H7إ�� ا� X'p ا���ت  I+$'9و  !$	  I�$-?�  &$Ji  K 
fH7�/.   
  .ا�%��,! 9,! وv5ً� /?�ن (�ل وه=ا

   . � واJi  fH7�/ K& ا�fH7 وان ��3& ,�7%�5 (�ي ا��(� آ�ن  iذا 
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�ًM�) �8أذان  * 9'+ه a-ا���ة ا�� �,V !� ا��2م !,���.  
�#7 :( وه$*  ا�'-$�رة  ه$=I  /%$�ل  ان 3�V$�  ا�$�-a  3$�ة   $*  /$Qذن  ان اراد �8! /
� ا���ة,V !� ا�#,'�� 9'+ ) ا��2م.   


 وه=ا'H�8 ا�/ �/��  .ا�7
   :;�I �25 �79وه=

   .	2& ا4 رp* اS/+T PJ  *  ��ءت -
   .	2& ا4 رp* �#=ورة اS/+T *9  * و��ءت -

   .;-���G  * إh?�ل  �
 اLذان  $$* ه$$� ه$$
 ا�7��/$$� ه$$=ا �?$$�ن  $$* ه$$� ا�G%H$$�ء 	2$$+ و($$k ا�$$=ي اhK$$?�ل �?$$!

� Kن  ا���J*؟ اLذان  * او اKول�Hوأذان أول اذان �& ا� *J�; . ه=ا 
   .�Vف �#
 �D$�ع  (-$
  /?�ن ا�=ي اLذان  * /'2* اLول اKذان  * /��ب (�ل �! ا��G%Hء  8!= 

��Hا���دق ا�.   
   :ه=ا 	�� وا75+��ا
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 اJ&  ,& �#=ورI اS/+T *9 9�ن -'  qاذان  * ذ�  �$�Hول ا�Lل  ه?$=ا  ا�$) :  �$;  
$'  
qأذان  * ذ� ��Hول ا�Lا.   

- I�#Jو *  S/+T PJل ا�) �; 
'  qاذان  * ذ� ��Hول ا�Kا.   
*H  !,�� اذان  * آ�ن ا�7��/� أن ا�#+/�Hول ا�Kا . ^J ��	 ا�#?� ه=ا.   
� ��Dع 9'+ ا���J* اLذان  * أJ& : ا���J* ا�%�ل= �Hا���دق ا�.   

   :(���ا
- &$$$��) *$$$  S/+$$$T *$$$9ا Iور=$$$#� P$$$Jذان  $$$* واKول اLذان 9$$$& /%$$$�+ اLول اKا 

�ع   $iن  ��$�J* ا اKذان ه$*  اL(��$�  �9	7-�رأنU$8,�   ,$&  �$�ء  ا�$�  �$��)Lا  ً�$Jن  اذا�$; . 
�8 .)صالة أذانني كل بني( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - آ%��&  ���)Eا �ًJأذا.   

- 
�G� ا�2$$�س ا(��$$� ا�7��/$$� �$$! ا�$$8�اد ان : ا��$$�J* وا�$$+�,$$T$$� و�	82,9$$� ا�$$��ة  
��$�ح  �M�ا�%$  /�2م وان �,�G7+ ا�M�2� /%�م ان اKول اKذان �! ا�#?�8,�  q�=$ء  و��$�  *$  

�و	,� U$� ذانLول اKوه$=ا  . )قـائمكم  وينـام  نائمكم ليقوم:( ا  
  $*  a,#$3  ا�7'�,$

S/د�T3#,#� ا.   
���ح ا��,
 �Dل (�م �! /�(+ ان اLول اLذان �! ا�#?�8 آ�fJ واذا,�  X$,ل  آ�$%J  &$� 

� ا���ة,V !� ا��2م.   
   .-�+ًا (�ي - ا�7'�,
 TS, �! وا(�ى او�& ا�#%,%�  * ا���J* ا�%�ل وه=ا
�  ا��$�J*  ا�2$+اء   $*  ا�,�م ا��2س آ'8
 /?�ن ا�7��/�  iذًا$�H��  ع  9'$+  /?$�ن  ا�$=ي�$�D 

��Hا���دق ا�.   
   : اإلقامة إلى - اهللا رحمه -  المؤلف انتقل ثم
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� اT+ى وه*U	.  

8
 	+د ان /'2*� ���)Lى ا+Tة ا�U	 ��8�.   
   .���9ا�#2 �=ه� وه=ا= 

   :ذ�q 	�� وا75+��ا
   .قامت قد اال االقامة ويوتر األذان يشفع ان امر بالل أن -

 وذآ$�I  ا�-d$�ري  /$=آ�I  �$�  ه$=ا  )قامـت  قد إال:( (��& اK ا��#,#,!  * ا�#+/S ه=ا

��   .واT+ /-%� ا��2'8 �?! �
-�ًN/وا *  S/+T +-	 4ز/+ 9! ا *p2& ا4 ر	�8ذا � ��ادى  اGJ$�  ذآ� اK(��� ذآ$  

Kا +) f��) �; د�   .(��f (+ اK اE(��� ا 
� ا�GJ : ا���J* ا�%�ل= U	 
8� �% .   

�-� أ�GJ  * وا�U	 
�2,� 	+م -  :هKQء 	8� +2� ���)Lا.  
� إT+ى ا�#��9�2 إذًاU	 ذاi  �� !�� ���)E�3رت ا �U	 ا�%�ل وه� *J��   .ا�
� 5-'� أ�2T�� �GJف : ا����S وا�%�ل= U	 ��8�.   

   :وا75+��ا
- mH�9 S/+#� *9ا  Iان :( ,$&  �#$=ور  �$��)Lذان  اL�$آ  k-$5  ة�U$	  &$�8�. (  !$?�  ه$=ا 

mHا�� &H'p و�8! ا�'��8ء ^J ��	 &H,'N� م��Kا *%G,-ا�.   
�Jوأ K أدري - �� k85أ : 
 أو ا��$8
  �$!  ا�'$+د  G9=ا ا���ة /%,�8ن ا0ن ا�2TLف ه

K ا�7* ا�-�+ان  * ؟ =V�� 89=ه� L�2فاT ��  k85ًا أن أ+T8,! �! أ� /%$,�  ا�,$�م  ا�8

 أJ&  * ا��8
 �! ا�'+د ه=ا  *'�/ ���)Eآ�0ذان ا.   

$$8
 ه$$
 أدري K : أ($$�ل �?$$! ���$$�دًا /?$$�ن ر�$$89'/ I=$$9 أن أو ا0ن ا�8$$=ه� �$$�Lا 
��ة إT+ى 	�� ا�8�8,! 	2+ ا%75U	 ��8� �  أدري !	 k)8,! وا�   .ا0ن ا�8

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  ./#+ره�

5
 ا�Q8ذن ان �'�2 �%+م�   .اE(���  * و/#+ر اLذان  * /7
   :ا�#?� ه=ا �'�,
 - اT ���)E+ر  * ا�7'�,
 ووأن

- �$$GJ$$�م ا	��8$$�د/! ا�� �$$  �$$��T *J�$$7�� �$$G,  . نK ء�$$G%Hون ا��$$-7'/ �$$��)E$$�م ا	ا 
$8
  d9$�ف  ا����8د/! ���2س ا���ة  * �V+��9ل	8,!  ��ل  - ,$�م ا� ا�$8$J 4ا�'� ,$�  ا 

����ون S,T - وا�-7'/ ���)Eن  ا�7$*  ه* ا���$/  �$G,ا�  +� ا�7$*  ه$*  اE(��$�   ?$�ن  ��$8
�/!  E	$�م   %� اE(��� ا	7-�وا إ�8J : ا��G%Hء �82,9 ا���ة و(�V+9 fل �{	�م$p�#ا� 

.  
��?- 9+ون اE(��� �?�ن أن /Q/+ ا��G%Hء �! و\,�ه� ��#��9�2 ا�7'�,
 وه=ا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا75#-�9ً� اذن �! و/%,�
� و/%,� Q,  ^dhذن اذن �! \,� /%,� ان /��ز أJ& أيVف �?2& ا�V �2�2  ا�$��  

�#7   .اذن �! /%,� ان وا�8

   :ه=ا 	�� ا�+�,

  .X,'p ا�#+/S وه=ا )يقيم فهو اذن من:(  (�ل و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-* أن -
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- 
  %$+   ا8�K$�ع  : اLذان �$���  �! اE(��� /���7 أن ا75#-�ب 	�� - : �J*ا�� وا�+�,
k8ء أ��G%Hا� ��	 &J7#� أ   .اLذان ���� �! اE(��� /���7 أن /

� d$$h^ أ($$�م إذا أJ$$& �-$$,! اذًا$$V{ نi$$  3$$#,#� ا�$$��ة �$$��)Kُأد�َي و($$+ 3$$#,#� وا 
�ض  �/�H?ذان ا��9 ^dh ���)وإ ^dh �V{.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
*  &J�?� ان 
G5.   
�#7
 �! /%,� وK  ,& اذن ا�=ي ا�8?�ن �! /%,� ان /Vدا +� /7?��8ن ا��G%Hء . ا�8

��kH �?�ن �! /Qذن �Qذن 	! (�f آ�8�.   

   :ا�+�,

��9,! �-K *2% و�5� 	�,& ا4 ��3 ��2-* /%�ل آ�ن - 	2& ا4 رp* - �9ل أن-.   
5
 ا�#+/S ه=ا�� �7Jوأ =Vأن ��أ 
5�   .ا�X,'N ا�#+/S ا(�م �! ا�8
!?� S/+#ا� 
5� �?$!  �T$�  أ(�ل وK (�/ً� �3ر ا�9�7',! آ-�ر �! ���5& آ�ن إذا ا�8

  . ��K+75ل /��a (�/� �3ر
5
 ه=ا�5
 وه� ا�9�7',! آ-�ر �! ���5& ا�8�� a��/ د�N7	}�  �7$�جTEء  إن وا�$h 4ا 

.  
� G9=ا اK+75Kل و�&;L�9ل ان : ا  - *p2& ا4 ر	آ�ن �� -  �,%/ !�  
$Vدا  +� �$�  ا�$8
u7#/ ,& ا4 ��3 ��2-* /%�ل ان�	و�5�  K *%- �$!  /%$,�  /=ه� اJ& ا���ه� و�?! ��9,! �

 ا���H#$$� و/%$$�أ - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� -  ا�2-$$* /?-$$� ان و/�U$$d �2$$& اذن ا�$$=ي ا�8?$$�ن

 �'+و�$�  ا�$�2  وه$=I  - 	2$&  ا4 *رp -  �9ل أي - ا�Q8ذن /��* ان (-
 }�,! إ�� و/�


  * و�?! أذن JL �,%,5 !� S,T& ه=ا و(�27  *Vدا +�   .ا�8
 ==
  ؟ اE(��� إ	�ن أ/Z-2/ �ًN* أJ& ه=ا �! /VQ= ه
�  ه$=ا  a$3  إذا اE(��$�  إ	$�ن  /Z-2$*  أJ& 	�� ود�,
 a,#3 ه=ا$;Lا  �$G   
 	�$�  د�,$

   .اLذان إ	�ن /Z-2* آ�8 اE(��� إ	�ن
�ا وه$$=ا$$;L إذا �$$Jأن أرد a��$$J &$$2,9 !,$$9و 
 	$$+م /N$$7%* ا�$$=ي ا�78%$$+م ا�G%H$$�ء �'�,$$

���)Eا �-?8��9 �  qh %+�� ا0;�ر أن� ��	ل }راء ���   .ا�
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Kو a�/ Kا �ً-��   .	+ل �! ��7ا�,ً� �


   :و�G,! �! ��7ا�,ً� ���-ً� /?�ن أن /�-
 أJ& 	�� ا�+�,
�ع  * /�د �� J&ا : اLول -Uا� Kه?=ا ا.   
- *J�$$$���-$$$ً� آ$$$�ن اذا اK اE(��$$$� �$$$! وK ا0ذان �$$$! ا�8%$$$��د /#$$$�
 K أJ$$$& : ا�� 

  .��7ا�,ً�

 K أن : ��7ا�,ً� و�'�2�H/ !,9 
3
 ا��8�H9 !� !�Bا�.   
   .اLذان  * � ��8	�� �K ��8/%+م ان : ���-ً� و�'�2


  اKذان  $�ن  اآ-$�  ا�$5 4	k  &ر9$  9'$+  ;$�  اآ-$�  ا4 ا�Q$8ذن  (�ل  �� $D�9  &$JL  
$Vا : 
   .ا��8اKة 9�آ2,�

  $$�Lذان اآ-$$� ا4 ذ�$$q 9'$$+ ($$�ل ;$$� ا4 اK اK 4 ان اG$$h+ 9+ا/$$�  $$* ا�Q$$8ذن ($$�ل و�$$�

D�9 &JK 
Vا : �,��7��9.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .	+ل �!
27-� : 	+ل �! آ��8/ =VQ/و !� I=م ;�;� ا�?��8 ه�?Tوه* . أ:   

   .ر�
 - ذآ� ا�Q8ذن /?�ن ان /�� أJ& : اLول -
- *J��   .اLذان �k,8 /���7 ه� : واT+ /?�ن أن : ا�
- S���   .	+ل /?�ن أن : ا�

�� اذi  fJنJا �� a�/.   
   ./�a �� ا;�2ن اLذان �%�5� وان
   ./�z5�  �� a اذن وان

7�اط ا�� -hن ان ا�?/ ��ع  K اLذان ان �'�2 �%+م  ?�8 ذآU$/  أة�$8��  k$ � ا�$��ت  9
�  أ�$f  3$�رت  �G��$3  ور '$f  أذi  fJذا$?289  
 �$k  /27$� �  وا�28?$�ات  ا�$=�J  و	$8

  .ا�'-�دة
�ع  * /�د ��  �J& واT+ ر�
 �! اJ& وا�� -Uا� Kا !� +Tوا �% .   

 اJ& وا�� -#/K اذان z5�H,$&  ا4 ��3 ا�2-*  �%�ل ا��	واالمام مؤمتن املؤذن:( و5$��   

  ) .ضامن
7�اط �'�,�ت �! �'z-5 �2 و��8hن وان ا�,2ً� /?�ن ان ا�?/ Kً+	.   
   .- ا4 ر8T& - �,8,� ا9! ا�5Eم h,~ ا7V,�ر ه� ا�z5�H اذان 3#� و	+م= 
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   ./�a ا�z5�H أذان اJ& : ا���J* ا�%�ل= 
 �$+ل  J$��ص  �$!  ا�-$�ب   $*  �K  a�$/ :-  �$8 ا�z$5�H  أذان ان اLول ا�%$�ل  ا���اب 

7�اط 	��hا�,2ً� /?�ن ان ا �%;.   
 ==��2dوا� �ًN/أ K ز��/ �JL �� z%#7J !�  ط  و�$�د�U$ط  ا��U$ن  ان وا��$?/  � ذآ$

��2dوا� !#J دد�7J 
��؟ او ذآ� ه� هJا  
�ط و��د z%#7J �� واذا Uا� �� a�� ا�'-�دة.   

 	�$�  داوم أو آ-,$�ة  أ�$�  �$!  : ه$�  ا�G%H$�ء  	2$+  وا�z$5�   z$5�H  /?�ن K أن : وا�'+ل
�ة,Z3.   

  ،،، الدرس انتهى
< << << << <



36  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

< << << << <

ا���� 
  ا�ول

  السبت  األول: الدرس  السادس:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
  .#�Jً��� او ��#2ً� و��

   . ,& َ/ْ�َ#ُ! أو اLذان ُ/َ�#�ُ! ا�Q8ذن آ�ن و�� اLذان و/��ز : /'2*
�/� ه� - اLول ا�%� وه� - وا�#�7,!v� ذانLذن أن : وه� اQ/ �89 &-U/ ب�vا�.   
 : أJ$&   ا�X$�Q8  /=آ� �� أو ا�X�Q8  �ت �?! /�a ا�#��9�2 	2+ : ا��I=G9 �H واLذان
Iو�?�.   

 اK	$�م  : ه$�  وا�8%��د ��#2ً� و�� 9& /#�
 ا�8%��د Kن /�a  :ا�#��9�2 و(�ل= 
   .�'�2 �%+م آ�8
 أذن �$�  : /'2* . اE	�دة و/�� /�Bيء K ��#2ً� ا�Q8ذن ��ذ/! أن : ا���J* وا���&= 

   .اE	�دة و/�� /�Bيء K ا0ذان ه=ا  iن ��#�2 ��ذ/2ً� ا�Q8ذن
�ب)Lوا4 وا &J�#-5 ���'و� ��	أ ا�8$=ه�  - أ &$J  a�$/  k$�  �$اه� �$!  ذآ$�وI  �8$�  ا�?

&Jأ 
�ض 9& /#�Zا�.  
 9'$_  9& /%�م �� �vVرة 	�f8 ا�8َُ�#�ُ! اLذان T?�  * ا��dف ه=ا f'85 اذا �?! 

!,JذQ8ا� !� �/�v� !,#ذان و��Kا 
?U9 +Mن زاK ا0ذان I=G9 �Hآ8$�  - ا��  f'8$5 
- 
   ./-G28  !� &�v�  :ا�'�� أه
 �V !,9ف �#
�ن /'�ض ان ا�Z-! و�! JK�8& ا	 aن ا�����v-��.   
  

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .َ�ْ�ُ#�Jًَ� أو

   .ا�'�9,� ا���Z  * ا�vd� : ه� ا��#!
� N$$9-� : ا�vV *$$  �$$#2$$� /?$$�ن و($$+$$V{ �$$8�?ن و($$+ . ا��$$?/ �$$vV *$$  �$$Z� �$$8�?ا� 

�Gv-pو !� S,T *ه .   
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8,! إ�� /%2� وا��#!) :   
- �
 : اLول ا�%,#� 2*  �8'��2'/ : �,Z� �2'8��.   
- �� : ا���J* وا�%,\ 
,#� �2'8�� .   
- 
 Lن ا����$$� �m$$H  $$* ا�B$$8Gة 89$$+ ؟ أآ-$$� }4 : ا�Q$$8ذن آ%$$�ل : ��#8��  �$$2'8,$$

   .����8 ا�8'�2 واJ%�� اX�7V وG9=ا ا�GH75Kم إ�� /%72
 ا�8'�2
�ًN/وأ !� ���  ا�-$�ء  9'$+  ا�#$�ف  89$+  . -�رأآ ا4 : /%�ل أن : ��8'�2 ا�#8,
 ا��#! أ�

&JK ��%2/ �2'8ا85ً� : /?�ن أن إ�� ا� 
-v��.   
+ وه� وأ���7& ��8'�2 ا�#8,
 ا��#! ه=ا H� ذان��.   
� ا��#! أ�� -,Zا�  
�  . أآ-$�  ا4 : ا�Q$8ذن   ?%$�ل  : ���$2'8  �#,$$?9  �$V{  �$8�?أي ا� 

�   .ه� آ�8 �9(* ا�8'�2 و�?! �#! ه=ا Lن ا��اء 9?

 K ا��2ع وه=اv-/ ذانLا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

  .�B,8 �! و/�Bئ
  :�B,8 �! اLذان /�Bئ

   .آ=�q  �ذاK &��3 �#,#3 &Jن -
�ة اذن /-�Y و�� �B,8ًا وآ�ن ا��#��9 ا�29ء اT+ وLن -N#9 PJا9! ا q��� �و� �?2/ 

   .اه�& 	��
7�ط �?!U/ *  �#3 ذن اذانQ8ا� B,88ان: ا� K  ذن ا ه$�  /?$�نQ$8�  +$,Tا�-�$+   $*  ا�� 

  .ا�B,88 9�ذان  ,& /?K *H7 ا��ا�� اLذان إذ.
� ا�-�+  * آ�ن  iذا� إذا /-�$Y  �$�  و�$�  HD$�ً  أT$+ه�  /?�ن أن /��ز  #,Q� =�2ذن �! اآ
   .�B,8ًا آ�ن

7$�اط  : وه$�  ا�%$�ل  ه$=ا  وا�7Vر hا�-�$+   $*  /��$+  ان ا  Y��$9  ديQ$/ ذانLا  �N$/�Hا� - 
   .�,8,� ا9! ا�5Eم h,~ ا��ا��

�دًا �B,8ًا /Qذن kp�/ *-3 ان /K *Z-2 : ا4 ر8T& و(�لH2�.   
�-�+  ا�-�$+   $*  /��+ /?�د K ه=ا ���(�27 و2��9$�  +$Tوا  
  $*  7T$�  ا�$8��+  �7'$+د  $9

   .ا�8��+ اQ/ B,8� *  +Tذن ان اh?�ل K ه=ا  '�� ا�%�ى
!?� �� �2p��ة (�/�  * ان ا 7,Z3 K +��/ Kا +�� +Tوا i &J K  ن  ان /�$�ز�$?/ 

�د ا�8�+ ه=ا  * /QذنH28ا� : 
HD B,8�.   
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�8G�v-/و 
�  �,�� آ,�م و/#�.  

� ا����8 ه=I ا�#%,%&  *-7'� 
,�H7ل آ���%� X�Q88& ا�T�7ا�,ً� :( ا4 ر� �ً-���.(   

 ه�2ك /?�ن K أن اLذان  * ا��7ا�* /#%z ��8 ه=ا ان : أي ٌ� .   

� و(+) X�Q8ا� 
�H8,! إ�� ا�):   
- �
 : اLول ا�%�  �,�   .آ
- �� : ا���J* وا�%,�م /#� .  

 
�$Hا�  �$,�
  ان : ا�X$$�Q8 9$&  /%$$�+ ا�?�$H/  ذنQ$89$$,! ا�  

 اKذان �$8�$$H9  �$,� 9�T$$+ آ
!/�   :أ�
   .�-�ح آ�م إ�� -�
   .5?�ت أو -�

=�2,#  
v-/ ذانLل ا�V}� ةK�8��9ا.   
�وط �! ا�GJ ��2' و�%+م h �#3 ذانLا.   

  $$iن -�$$  
�$$H9 �
 �$$� ا�8$$�اKة Lن L�$$  a,#$$3ذان 5$$?�ت او �-$$�ح 9?$$�م ($$�,$$v-� 

=�2,T ��%� 
3�Hا�.   
   .اLول ا�%� �! اG7J,�2 وG9=ا

- �� : ا���J* ا�%,   . ا�#8�م ا�,
�,
  ان أي 9$��?�م  اK /?�ن K ا�#8�م ا�,�$H/  �,
ُ ُ/ْ-  G$=ا  �#$�م  آ$�م  9,$$vِ  �$آ$�ن  و� 
�ًا,/.   


   .ا�'-�دة /�2 * ا�#8�م ا�?�م Lن : ا�7'�,
   :;�ث ا��8اKة ��G �! اKذان �v9ن �3ر إذًا 

�- 
3�H9 
/�D ت�?9.   
�- 
3�H9 
/�D ح 9?�م�-� .   
	- 
3�H9 ��م 9?�م (�,#�.   
I=ه �;��
 أ�Jاع ا�v-/ �G9 ذانLا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�/KئوB 
-) f)ا��.  
   .ا�Q8ذن /Qذن أن و/#�م /��ز  � ا��(f د�Vل (-
 اLذان أي : وB�/Kئ


   .وا�8�Eع ا�2^ : ه=ا 	�� ا�+�,
  %,$+   "أحدكم لكم فليؤذن الصالة حضرت اذا"  و�5� 	�,& ا4 ��3 : ا�2-*  %�ل ا�2^ أ�� -

   .ا���ة �N#9ر اLذان ��از
   .ا��(f د�Vل (-
 /Qذن ان /#�م اJ&  * ا��G%Hء !� اX��d/ +T  �� ا�8�Eع وأ�� -

I=وه ���� K ل�?hإ �G, .   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<V<<<V<<<V<<<V<ð^ßnj‰]ð^ßnj‰]ð^ßnj‰]ð^ßnj‰]<<<<^¹^¹^¹^¹<<<<Ðf‰Ðf‰Ðf‰Ðf‰V<V<V<V<< << << << <

Kا ��H� +'9 X�J 
  .ا��,
K ء  $$* /�$$�ز*$$h !$$� وض�$$Hا� �$$8dذان ا�Lا 
�  $$* اK ا��($$f دV$$�ل (-$$$$�Hا� 

�3�V.   
 �$�  و�$�  ا�k$�  �$�9�2#  وا��q�� *' �U ا���G8ر �=ه� وه� ا�#��9�2 �=ه� 	�� ه=ا= 

� �Qذن /��+V{.   
�  �$��ة  ا�Q$8ذن  /Qذن أن ��از إ�� ذه-�ا ا���G8ر 9
 ا�#��9�2 إذًا$�H3$�  ا��V  
$-) 

� �Qذن /��+ �� و�� ا��(f د�VلV{. - ن . ا�%$�ل  �8,87$�  �! ه=اL  ا�%$�ل K  aN$7/ 
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�ً��8� Kا إ=G9 +,%ا�.   

  :ا�+�,

 حـىت  واشـربوا  فكلوا بليل يؤذن بالال ان " وسلم 	�,$&  ا4 ��3 ا�2-* (�ل :  (���ا -
   " .مكتوم أم ابن يؤذن

 أي �9,
 /Qذن K�9 ان  %��&-) ��Hا� &JK +'9 ع��D ��H�8 ا�/K f)ا�� �ً,�.   

-  
� �D$�ع  (-$$
 اذن اJ$&  ا�$$�+اS/+$T *M   $$* اJ$&  : ا��$$�J* ا�$+�,$$�Hو�$�  ا� � �'$$& /$$=آ
� �QذنV{.   

�$$2,G7Jا0ن ا !$$� �$$/� ه$$� و�$$� ؟ ا�#�9�2$$� �$$=ه� ه$$�ن �$$� و	� 2$$� ا�#�9�2$$� �$$=ه� �%
�G�,د� ��	ذن أن ��از Q/ ذنQ8ا� 
-) ��H؟ ا� ��	+م و	اط �7hذن و��د اQ�  �$V{ 

.  
� �3ة  * وK /��ز K اJ& : ا���J* ا�%�ل= �Hذن ان ا�Q/ ذنQ8ا� 
�  ��Dع (-$�Hا� 

 أي --) f)ا��.   

   :وا75+��ا

 اLذان /��ز K اJ& 	�� ل�+ ا�7* ��9'���8ت --) f)ا��.   

�  �D$�ع  (-$
  ا�Q8ذن /Qذن ان /��ز اJ& : ا����S وا�%�ل= $�Hط  ا��U$9  ذن  و�$�دQ$� 
�V{ ذنQ/ +'9 ع��D  ��H! روا/� وه=ا ا�	م ��E8+ اT�7ره� اVا9! وا *p�)  
 ا��-$

.  

   : ا�+�,


(-$  �Qذd7/  ً�$J$=  و5$��  	�,$&  ا4 3$��  ا4 ر�5ل آ�ن ه?=ا (���ا -  �$�Hا�  �$V{9'$+  و 
��Hل ا��-  
-) ��H9'+ �?�7م ام وا9! ا� ��Hا�.  

- 
 ا�2$$�س 87TK !$$] _$$'9$$�ل ا��$$-B$$/ Pول ا��$$�J* ا�Q$$8ذن ��9$$�د اJ$$& ا��$$�J* ا�$$+�,
   .ا��(�V+9 fل

   .ا���اب ا�%�ل وه� اKد�� k87�� &9 ا�=ي ا�%�ل ه� ا����S ا�%�ل وه=ا
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+'9 X�J 
  .ا��,

� �3ة (-
 اLول ��ذان ا�Q8ذن /Qذن ان /��ز�H9'+ �! ا� X�72� 
   ا��,
   .ا���9�2# /�ى ه?=ا= 
�ب اK اLول ��ذان /Qذن ان /��ز K : ا���J* وا�%�ل= ) ��H7$�ر  ا�Vا�%$�ل  ه$=ا  وا 
- *J��   .وا�-,G%* ر�� ا9! ا�#� ��ن - ا�

�G�,ود�:   
- &Jأ *  S/+T �9ل &J�8 /?! �� اG2,9 Kل ان إB2/ ه=ا �)�   .ه=ا و/


   :وا�7'�,
   .اLول اLذان �! أي - ا�8%��د 9& /#�
 K ا�8-?� اLذان ه=ا أن -

   .ا�%��,! أر�a وه� ا�%�ة [�ه� - ا���J* - ا�%�ل وه=ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

!�ب اذان 9'+ ���5& و/Z8ًا ا��,/.   
 =!�ب  اذان 9'$+  /-$�در  K ان ا� ��9�2#	2+ /$Z8ا�  �$��)K�9  
$9  � �$�/87?!  ($+ر  /$�72

��9�2 وا�K,�ن ا���pء  '
 ا��2س.   

   :ا�+�,

 قبل صلوا املغرب قبل صلوا .املغرب قبل صلوا " يقول و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-* (���ا -
�I اLذان 9'+ ا�Q8ذن ا(�م و��  "شاء ملن قال الثالثه يف املغربh�-� ��  !?87$/  ا�2$�س  !$� 

z,-v� =هI �2�  ان ��Q$8ذن  /Z-2$*  اJ$&  	�� ذ�q  +ل ا�V�$7/  �$8� I=$G9  ا�2$�س  /$��*  ر/
�2  ، .ا�
�$$8Jوا � ا�$$�U ',� �$$=ه� : = d9$$�ف ا�#�9�2$$� �$$=ه� �,-$$,! ا�'-$$�رة ه$$=I ا�X$$�Q8 ذآ$$
   .اKذان 9'+ واK(��� ا�8-�درة و��ب /�ون ا�=/!

   .ا���اب ه� ا�#��9�2 و�=ه�
 ا�K X$$�Q8ن ا�$8���  ه$$=I  $*  ا�$$�U ',� ه��$=  X'$$p اKو($�ت  �-�S$$T  $*  و$5,��,�2 
�ب و(f ا�G7Jء 	�� 2,5^Z8ا�.  

� & أن /Z-2* ا�=ي إذًا'J *  ه=ا kp�8+م أن ا�	ا�8-�درة  ���)E�9 +'9 ب أذان�Z8ا� 
   .ا��#,#� ا���/#� ا��2 �! د�,�G� وأV=�� ا���اب وه� ا�#��9�2 �=ه� ه�

!$$?� k$$� q$$ل ذ��$$%/ X$$�Q8ا� - k$$� &$$Jأ !�ب اذان P$$� +$$'9/� ان /$$$$Z8ا� Kه$$=ا ان ا 
�ًا /?�ن أن /Z-2* ا����س,/ q�=� ًا : ( /%�ل�,/. (   
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�ًا /?�ن أن /Z-2* أJ& 	�� ا�+�,,/:   
- S/د�TKا��#,#� ا �#/� ��9ة و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-* �-�درة 	�� ا�+ا�� ا��

�بZ8و�2,��75 . ا� �ًN/و(�ت  * أKا .   
I=G  د��Lا 
   .ا�8-�درة 25,� 	�� د�,
�ب اذان 9,! /�'
 �! اذًاZ8ا� ���)Kو(�7 وا �/�D  +$%   X��$V  �2 [$�ه�ة  �H��d$�  ا�$

�#p�2 ووا   .اK(���  * ا�8-�درة إ�� ا�8�i9 !,8ر�hد ��,��  ��
�ق �?!H9,! ا� &,' �Uا�8-$�درة  �%$+ار   $*  وا�#�9�2$�  ا�  �$��)Kا  �,' �U$��   ن�Z��$-/  *$  

   .�8,'� ��2��9ص اV=ا �v5�7ن/ وا�#��9�2 ا�8-�درة
�ًا ا�7JK$$�ر ه$$=ا /?$$�ن وأن ا�7JK$$�ر �$$! ��آ$$� ا�#�9�2$$� �$$=ه� إذًا,$$/ f'8$$5و 

  .اLد��
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 أ(�م ;� ��و�� أذن  �ا�N) fM او �k8 و�!?� �N/� .  

�ن �k8 اذاJEًا �8'� ��3,! اBM�� &Ji  ع�U/K &� ر ان� اذاQ$/  ً�$Jذن  9
 اKذان /?
   .إ(��7,! و/%,� واT+ًا

   :ا�+�,

� &  * �k8 و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-* ان-	  �$Hد�Bوه?$=ا  و�  k2$3 - أذان أي  ً�$Jأذا 
   .�Vف  ,& أ[! وK واap أ�� وه=ا إ(��7,! وأ(�م واT+اًَ
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   . �ا�N) fM أو
�ن  ��f اذاJEي ��3ات اK �-5 !� 5-�بKا J�J�, او Kً�ZUJ89$�  ا K  &$2?8/  &$'� 


 و/%,� واT+ اذان /Qذن ا��HاfM ه=N%/ I* ان أراد اذا  Ji& ا���ة?� &N/� .   

   : ا�+�,

�  ا�2d$+ق  /$�م  3$��ات  ارk$9   ��7$&  و5$��  	�,$&  ا4 ��3 ا�2-* (���ا -$Gا��  � وا�'$�
�بZ8ء وا��U'و3$��  وا�  I=$ه  k$9رKا  *$   f$)و  +$Tاذان  $*  وا  +$Tل  وا(��$�ت  وا+$  

qذ� ��	ان  fMا�Hذن ا�Q/ �G� �ًJًا اذا+Tو/%�م وا 
   .�3ة �?
 /$�م  ا�$���ات   ��7$&  و5$��  	�,$&  ا4 3$��  ا�2-$*  ان �$'�د  اS/+T !9 ا�#+/S وه=ا

   . a,#3 إ�25دI ا�2d+ق



42  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
!5�ًا �9�7'7& ���'& و/.  

  
!/ !8� k85�ًا /9�7'& ان ا�Q8ذن /.   


   :و�G,! �! ه=ا 	�� ا�+�,
   .ا�8�Eع : اLول -
- *J��  $iن   "يقول مثلما فقولوا املؤذن مسعتم اذا"  و5$��  	�,$&  ا4 ��3 ا�2-* (�ل : وا�

�  Ji& - ا�#��� �N%9ء - Kً�ZU� *�d7��9 أو ����9ة �K�ZU ا���k آ�نVQ/  �$9ا�� 
   . ,& ��ZUل ه� ��8 اM�G7J& 9'+ إ�� ا�Q8ذن

� أJ& : ��9�2ا�# 	2+ ه=ا= VQ/ �9��Eإ�� ا �M�G7Jل ه� ��8 ا�ZU� &, .   
  

  .�3ة  * آ�ن و�� ا�Q8ذن /�,� ا���8* ان : ا���J* وا�%�ل= 
- &$$JK ��وع ذآ$$U$$� K �$$ �27/ k$$� ا�%$$�ل وه$$=ا ا�$$��ة I7$$�رVا�8#%%$$,! �$$! ا ~,$$h 

   .�,8,� 9! ا�5Eم
�ي  * وه=ا�J ا�%�ل ه=ا أن X,'p ,$&  ا4 �3$�  ا�2-* �%�ل - : �+ا�	ان " و5$��   
�ن " �$$ZUً� ا�$$��ة  $$*$$JE�  آ$$�ن اذا *��$$/ �$$G  ل�ZU$$� ��9$$��ة *$$  �$$G��-وا� 

�G��J�2 أن ا�P,$�   !$�  �$5�28  أ;GM�2$�  ا4 	�$�  واE(-�ل  ,�G وا��Udع واذآ�ره� و�
  .ا�Q8ذن /�,�
� و��دام�K5'�  ,& ا S,#9 k,v7 V�2   I=$G9$=  ا���ة ا�G7Jء 9'+ ا�Q8ذن /�,� ان /
�'
 ���ZU,! وJ-%� ا�V����9ة ا���ة دا.   

  

�3�dأن : ا� aا��   .ا�#��9�2 �=ه� ا�8��� ه=I  * ا�
   .ا��dء  * آ�ن اذا أو�� �9ب و�!

  

�2�  K 9$�ن  5�ًا �?�ن أLن ا�Q8ذن �9�7'�  * وا�$G�/  �$G,   ن  و5$�8ع�$JK3$�ت  ا 
&HJ K ج�d/ !	 ًا /?�ن ان�5 K  �$8آ  �$GH/  _$'9 ا�V2$� إJ ان  ��ي  ا�$=آ�  ا�$ ا�$

7�طU/ &,  ان zv2/K �8ع ��9ت� 
& k85 إذا 9HJ 9+ون �G� �G  �25.   
�2�7�ن ر $$k اذا - ا�$$�2 ه$$* $$5�ًا ا�Q$$8ذن ا��9$$� أن �$$! - ه$$=ا �$$! /$$$$JK3$$��& ا 

�د �� JL& �25 و�,P أو�BM�� �#7 ه� وJ%�ل ذ�q  * 9�س  � ا�7'�,� �%9+/  !$	 
   .ا�'��� ا���2ص 	�,& �+ل �?! و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-*
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&7��%Tا�#,'��  * و.   

!$$/ k�� أن ا�H$$�ح 	�$$� T$$* ا�$$��ة 	�$$� T$$* : /%$$�ل ا�Q$$8ذن k8$$5 اذا اKذان �$$
   .4�9 اK (�ة و�T Kل K : /%�ل

� أن : ذ�q  * وا�5�28-�'U7�ن /JKا &Jا K ل�T &� Kا��9$�   * (�ة و  Q$8ذنا� Kا 
�J�	i9 4ه=ا �& ا !� S,T 
   .ا�7'�,
�� f-; *  a,#3 - : ا�+�,
 S,T و�!� !	 � اJ$&  	2& ا4 رp* ا��vdب ا !9	8
�8� � �Tل K (�ل ا��Hح 	�� T* ا���ة 	�� T* (�ل ��8 اJ& ذآ� ا�Q8ذن ا���9 ذآ
Kة و�) K4�9 ا. "   

�  ا�$��ة  ا�Q$8ذن  ($�ل  ه$� و ا�7��/$�  ��	$+ا  ا��$8
  �k$,8  ا���9 اfG7J وG9=ا$,V  !$� 
  .ا��2م

 /%$�ل  ا�Q8ذن i  k85ذا . و9�رت f)+3 : /%�ل ا�X�Q8 /=آ�ه� و�� ا���9�2#  '2+= 
� ا���ة,V !� ل ا��2م�) &� : f)+3 رت�   .و9

� ا���ة : /%�ل /'7* : ا�Q8ذن /%�ل آ�8 /%�ل اJ& : ا���J* وا�%�ل= ,V !� ا��2م.  
 وK  "يقـول  ما مثل فقولوا املؤذن مسعتم اذا"  و5$��  	�,$&  ا4 ��3 ا�2-* (�ل �'�8م -

�جd/ !� ء*h ء ا�'�8م ه=ا*h !� ظ�Hذان ا�Kا Kا�#,'�7,! ا.   
 ($�ل  5$2,�  	�$�  ��/$+ل  ا�2$��ص   $*  �$,JL  P$&  : ا��#,a ا�%�ل ه� ا���J* ا�%�ل وه=ا

M�%ا� f)+3  رت��  /��,$�ً  /%$�ل  اKذان ان ا�'�$�  �$k  و$9G7U$ر  ا�$�#��9  9$,!  و��$G8و� 

� اذان و/8'�ن ا��,
 /%���ن �8! ا���9�#�Hا� &J�?  �� 
%2/ �2� �GJذن  /�,-�ن اQ$8ا� 
�و	,� 	+م 	�� د�,
 ه=ا آ
  S/+T a,#3 *H /�ت و��  -G=اU� �   .ا�=آ
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�ا\$$& 9'$$+ و(��$$&  �$$Gرب ا�� I=$$ة ه�	8$$� وا�$$��ة ا���7$$� ا�$$+M�%ت ا�{ 
   .و	+�& ا�=ي �#�8دًا �%��ً� وا9'�& NH,��وا� ا��5,�� �#8+ًا

- f-; *  !,#,#ا�� !	 �9��  - *p2$&  ا4 ر	,$&  ا4 3$��  ا�2-$*  ان  - �	و5$��   

 ا�Q$$8ذن k8$$5 �$$! ($$�ل$$%,�  �$$Gرب ا�� I=$$ة ه�	إ�$$� .. ا�$$+ �$$V{ ء�	ا�$$=ي ا�$$+ I� ذآ$$

X�Q88& -  ا�Tا4 ر -.   
I=G  �2   .ا��#,#,!  * ;��79 ا�

   ):امليعاد ختلف ال انك: (9%�ل إ�,�J& و	+م ا��mH ه=ا 	�� ا�X�Q8 را(��7 �! و	��28

 ال انك:( ز/�دة دون ا��#,#,!  * ا�=ي ا��mH ه=ا 	�� /�7%� ا�#�9�2& �=ه� أن= 
   ) . امليعاد ختلف
   .�hذI ز/�دة ا��#,#,! �Vرج و('f ا�7* ا�B/�دة ه=K Iن ا���اب ه� وه=ا

   .ا�B/�دة ه=I 9+ون ��و� ا�-�dري ذآ�I �� ه� وا��H#8ظ
�ن أراد  iذاJEذن /�,� أن اQ89+ون  ,�,� ا� I=دة ه�/Bا�.   

   .;�79& �25 اLذاfJ ا�G7Jء 9'+ و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-* 	�� ا���ة -
 أو ��9$��ة  - ذآ$�ت  K  &��ZU$J  �$89 آ$�ن  5$�اء  /%J�  *N& �'=ر ا�9��E  ��7& و�! -

�I أو - ا��dء,Z9.   
�ب  �?$!  �$7+رك  أن /8?$!  وG�#� K$�   $�ت  5$�2  أGJ$�  : (�ل �! ءا��G%H و�!$)Lا  !$� 
�ط �%�N أ�GJ (�لU9 &Jأ  �$Gآ��   $*  T?$�  ا�#?$,�  ا�$�Uرع  أن و�$+JL  �J$�  �'$=ر  �$,� آ



44  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

�ن  ��$$f إذا ا�'-$$�دات �$$!$$JE9'$$=ر ا &$$Ji  *N$$%/ *$$-$$�دات وه	$$� �	إ��9$$� �$$! أ 
  $iن  ($�Nه�  9'$=ر  - و5$��  �,$& 	 ا4 3$��  - ا�2-* ��آ�G ��8 ا��وا�� آ��2! ا�Q8ذن

I=ه ��	ذان �! أLذن  ,�,� اQ8ء ا��N).   
Kإ &Jق /?�ن (+ أ�H�8 ا�G2,9 : ذن  إ���9 أنQ$8ل  5$�2  ا��$T  �8ع �?$!  �#�H   �$G$�ت  ا�$
�وع  و($G�  f$�  أ/$�Nً  ا��وا�� ا�L !72ن �H9رق �,P ا�#%,%�  * ه=اU$�  وه$�  �#$+د 

 ا���ة 9'+ أو ا���ة (-
 �?�ن أن إ��Vدا f),�2  آ�8 ا����آ$�م   $*  5$,  X$�Q8ا� - 

&8Tا4 ر - *H  
   .أرى  ,�8  �ق  � ا��(f ذه�ب : ��8G2 آ
- q�=ل آ�)  :f,p�5م ر�9 4�9 رE�9,& ا4 ��3 و89#8+ د/�2 و�	و5$��    �$,-J  �2$5 

�#,#3 &79�;.   
�  * أو ا��GUد�,! 9'+ ه* ه
 ؟ �%�ل ��7 ا�H�7Vا و�?!V{ ذانL؟ ا  

�ب)Kوا �GJد�,! 9'+ أ�GUه=ا �?! . ا� ��K9+(� �#+د ��  ����2ص . 5'�  ,& ا !?� 
   . ا��GUد�,! 9'+ أJ& [�اه�ه�

 ا�$2!  آ-$�(*  و�,$f  أJ�,T$�ً  �%$�ل  ا�7$*  ا�$�G2?�  !$�  !2 �25 ه=ا أGh+ وأ�J : و(�ل -
�ن /%$$�ل  �J�,T$$ً� . دا8M$$ً� �%$$�ل ا�$7* $$JEذن ($$�ل 9'$$+ اQ$$8ا� : +G$$hأن أ K &$$إ� Kا4 إ  : 
�Jوأ +Ghأن أ K &إ� Kا4 إ.   
   .��G,  k/�2 ا�7* ا�G  !� �2=ا

وط  �4ب إ�+ 7.4? ����9 وا)�1#0 ا�ذان �4ب <=+ ا�>�م 84: ا8�9+A�  ة��Aا�  �Aوه 
   .ا���ة 0�D �4ب #� C8# �4ب
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  ا���ة �وط �4ب
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�وط �9بh ا���ة   
�طUا� *  �Z" " " "  �'��� ا4 (��& و�2&.   ا�'��� : ه� ا����9��9��9��2*  " " " "�=��>;��=��>;��=��>;��=��>;�    :��:��:��:��    9'/ �	� : ا�

  .ا�%�ب 	�� د�,
 وه=ا 	�����G ��ءت  %+ /'2*
 و�$$�د و�$$�دB$$�/ !$$� Iم وK ا�#?$$� اH7J$$�ء اB�/�$$� !$$� &$$M�H7Jم : ه$$� : ا�T�v$$3K و $$*
   . ا�#?�

$$7�ت �?2$$* ا�8'2$$� ه$$=ا 	�$$� �$$+ور �'�/H$$�ت 	$$+ة و�$$&Vه$$=ا ا m$$Hا�� &$$JL *$$  $$%,%#ا�� !$$� 
�ب  ا�7* ا�H�Lظ$%�  !$�  &$%Hا�  *$   I�$2'�  
G أ��H[$&  9'$_   $*  ا�H%$&  ا3$�ل  	$!  و�-7'$+  ا�$
  .ا��'-�

 &����وط  �! ا��Gvرة - : �$h  م  : ا�$��ةB$�/  !$�  ء�$H7Jرة  ا�$Gvء  ا��$H7Jا�$��ة  3$#�  ا 
Kم وB�/ !� رة و��د�Gvا���ة و��د ا�.   

�وط �! ا��TEن -h ��� وه$�  زJ$�   �$�  ا�$���  اH7J$�ء  اTE$��ن  ا�H7Jء �!  ,�Bم : ا�
P,� �ً2�#� &Ji  K ���/ Kم وB�/ �',-v9 ن ;-�ت �! ا�#�ل��TEت ا�-; ���   .ا�
�ط ا0ن 	� �2 إذًاUح  * ا��v3Kا.   
�وط ��ه*= h ؟ ا���ة  
87� ا���ة (-
 ��� ا�7* ا��Lر ه*   .  ,�G و�

I=وه X/��ن /�'
 G5ً� /?�ن أن أر�� �'JEا �	�7�وط ا�'�م �2ا�8' /U��.   
�ف ان اf'v75 ا�7'�/� X���f واذا'� !7� &��V ق�Hط 9,! ا��Uآ! ا��   .وا�

�قH��  �8G2,9 !� !,Gو�:   
�ط أن :  اLول -Uا� ��/ 
   .ا���ة أ;�2ء  * /�� ا��آ! �82,9 ا���ة (-
- *J���ط أن : ا�Uا� �87  $�  ناKرآ� 9,! ا���8* /%27
  ا��آ!  * �82,9 ا���ة  * /

f-�87�اً  ا�8$��*  /?�ن أن /8?! وK. واT+ رآ! 	�� /
  و�$�  واT$+  رآ$!  	�$�  �$$'  
f�v-� &��3.   


 إذًاVا���ة دا �87�وط �Uا� 
   .اKرآ�ن و�%27
�ً�8  :   

�وط �$$! -$$h رة ا�$$��ة�$$Gvا� : 
�ط ه$$=ا /X$$�d7 ان /�$$�ز ه$$U$$ء أي  $$* ا�B$$� !$$� 
  ؟ ا���ة ا�Bاء

   .K : ا���اب
   .وه?=ا ا��آ�ع إ�� ا�%,�م �! %72,5
 ا���8* أن و�'��م ا�%,�م ا���ة أرآ�ن �! -
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�GDو�h �G�-) �G2� : f)ا��.  

f)ط : ا���h !� وط�h �#3 �8ع ا���ة�E�9.   

- &��%� ���'�  " " " "6�6�6�6�     !��� !��� !��� !���    45�$45�$45�$45�$    2�32�32�32�3    ���#1����#1����#1����#1�    �/�0$�/�0$�/�0$�/�0$    �"�+���"�+���"�+���"�+��" " " "    

X�Q89+أ وا� f)���9 :   
- &JL �وطا أه�U�.   

� �8'�2 9& و9+ءV{ وه�:   
�ط أن -h  f$)د  ا���$H2/  &$J�?9  !$�  وط�$h  �#�$ف  وا���$�ب  ا��$d9  *)�$9  وط�$h 

�وط  G* ا���ةh �#3 �%  ا����ب دون.   
!/=G� !,2'89+ء ا� X�Q8ا� f)���9.   
�2 ��وط �! ا��(f آ�ن د�,
 ه� و�� f)���9؟ 9+أ ��8ذا إذًا 	h ؟ ا���ة.   
�ط وه=اUق ا��Z7,5 !� X�Q88& - ا�Tآ��ً� - ا4 ر �ً/�D ت �+ًا�,�Hو� .   
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  .وا�P�2 ا�#+ث �! وا��Gvرة
�ط ا�#$$+ث �$$! ا�Gv$$�رة$$h !$$� وط�$$h �#$$3 اذا ا�$$��ة X$$�d� ط ه$$=ا�U$$ا� f$$�v9 
   .ا���ة

 حـىت  احـدث  اذا احدكم صالة اهللا يقبل ال " - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-* �%�ل -
   " .وضأيت

�ط ه=ا - �?� (�f وآ�8Uا� k8�� &,�	 !,9 
 T$+ث  GD$�رة  i$   ��$3  �$9ن  . ا�'�� اه
f�v9 ا���ة   

�طUا� *J��   .ا��5��2ت �! ا��Gvرة : ا�
9��;� �z�'7 ا��5��2ت �! وا��Gvرة kpا��:   

   .ا�-+ن : اLول  - 
- *J��   .ا�-%'� : وا�
- S���   .ا���ب : وا�

Kو +/�J ان 
V+J *  H�
�ط  ه=ا �3,U$ن ا�K  X$�Q8ا�  
�ط  �'$U$ا�  k9� ا�27$�ب  ا�$
�ط G9=ا /�H� �/�D z�'7,� و5,=آ� ا��5��2تUا�.   
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f)�  �Gا��.   

� f)�9 ا4 ر8T& ا�X�Q8 أ9+= Gوض 9,! �! ا���Hا� �8dا�.  
� ا�'��8ء �! \,�I و9+أ= �H��9  .9+أوا ا�=/! - (���ا ��H��9 - :   
- �Jاذا أ �J9+أ ��H��9 ا�$��ة  �3رت  �v$5ه$*  ا��  � إK ا���v$5  ه$*  �?$�ن  وK ا�'$�

� اLو�� ان �9	7-�ر�Hذا ا�i  f-; أن �v5ه* ا�� �� ه* اKو�� أن ;-f ا�'��Hا�.  
� ه* اKو�� ا���ة ان وه� : ا�%�ل وه=ا�H7,$�ر  وه� ا���اب ه� ا�Vا  ~,$h  5$�مEا  

- &8Tا4 ر - .  
�ن  /'�ف ان 	�,& / !?� *2-2	 �?T *G%  *H,�?� *�8	�K *2-2/ &, ا�7VKف ه=ا$JEا 

  ؟ ا���v5  ه* �� و ؟ اLو�� ��ه*
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

f)�  �Gوال �! ا��Bا�.  
f)و �Gوال �! /-+أ ا��Bوال . ا�Bه� وا� : 
,�  P8U$$!  ا�	�8ء  و5$�   اG7J$�ء  9'$+  ا�$

�ًا ا��َ�َ)ِ.   
�(f اذا ا�P8U : ا�?�م ه=ا �'�2hأ kHار� 
?� ^V�h 
]  
$/�D  !$�  �$G�  ب�$Z8ا� 

�; K الB/  ه$=ا  
̂   $*  ا��$ $%J  f$دا���  P8U$ا�  k$H��
  ان إ�$�  ��$�  P8U$آ-$+  إ�$�  ا� 
   . - ا��8ء و�5 إ�� /'2* - ا��8ء

   .ا�2%��ن ��(X ا��8ء و�5 إ�� وi  f�3ذا
   .الا�Bو /�8 ا�=ي  G=ا ز/�دة أد�J ا��
 زاد إذا : ا�2%��ن ��(X واذا
  .ا��8ء آ-+ إ�� ا�P8U وو�3ل ا�%�� ا�G7Jء 9'+ /?�ن ا�=ي ا��
 ه� ا�Bوال إذًا

�ف ا��
 ه=ا و�+  iذا'2  &Jأ fزا� P8Uا� 
Vود f)و �Gا��.   

   :ا�+�,

- 

 S/+T : ا�+�,/�
  iن : ا��م 	�,& �-/� ا4 3$��  ا�2-$*  إ�� BJل ا��م 	�,& �-
 اKول ا�,$�م   $*  /$��*  S$,#9  /��,!  * �&  ��� اتا���� أو(�ت �& �,-,! و�5� 	�,&
�  * ا���J* ا�,�م  * و/��* ا��(f اول  *V{ f)أن �& (�ل ;� . ا��  f$)ه$=/!  9$,!  ا�� 

.  

/�  ؟ ا�8+/�2  * أو �?�  * اKو(�ت �,-,! BJل و�-


 S/+T أن 	� �JK �2 ا�7��, a	�28G/ +2 وه=ا :  �?�  */�-� S/+T 7%+م�.   
*H  S/+T �-�
� ��3 و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-* ان /Gا�� !,T fزا� P8Uا�.   
 و�G2$$� �$$+ًا �8G$$� أ�Tد/$$G2� S$$� 	$$+ة أ�Tد/$S  - اLو($$�ت 9$$�ب  $$* - اKو($$�ت ا�-$$�ب  $* 

S/د�Tأ 
   .أه8,� ا(
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!8  S/د�TL�8 اG8ار9'� ا� S/د�Tا:   
�- S/+T 
/�   .ه=ا �-
�- S/+Tي ���5 أ9* و�'hLا.   
	- S/+Tة و+/�9.  
   .ا�'�ص 9! 	8�و 9! ا 4	S/+T +-و -�
I=ه S/د�TL�8 اG� ًا+� *  � �   .اLو(�ت أT?�م �'

S/+#  
/�-� f �   .��ه� 	
S/+T *9ة و ���5 أ+/� أو(�ت 	! - و�5� 	�,& ا4 ��3 -  ا�2-* 5�ل ر�ً� أن  ,& 9

 ا4 ��3 - ا�G'� ���  *-2� /��* أن - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-*  ���I ا����ات

  $$* اLول ا�,$$�م  $$* - و�$$5� 	�,$$&$$Mو($$�ت أواLا�,$$�م  $$* و3$$�� ا *J�$$��  $$* ا�$$Vأوا 

� اLو(�ت-Vوأ 
M�   .ا��(7,! ه=/! 9,! ا��(f أن ا�
� - ا�#$$+/S أ�$� $$,VLوه$$� - ا k$$9ا� ان :  G$$� ا�'$$�ص $$9! 	$$8�و 9$$! ا 4	S/+$$T  +$- : ا�

   .vJ%ً� اLو(�ت 9,! و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-*
�82,9 *  S/+T 
/�-� S/+Tة ���5 أ9* و+/�   .	8ً� أو  'ً� اLو(�ت 9,�ن و9
�ى ا�TLد/S �! أه� ا�'�ص 9! 	8�و 9! ا 4	S/+T +- ا��G%Hء ا	7-� و�G=اVLا.   
I=ة ه�   .اLو(�ت أ�Tد/ S	B��� !ة  ?
� و($$f 	�$$� ا�$$+�,
 إذًا$$Gوال �$$! /-$$+أ ا��B$$ه$$� ا� S/+$$T 
$$/�-� S/+$$T5$$� أ9$$* و�� 

S/+Tة و+/�9 . I=ه �;��   .ذ�q 	�� د�f آ��G أ�Tد/S ا�
Xpا��8ع ه=ا إ�� ا 

 ا�P8U زا�f اذا اJ& ا�'�� أهVد f)و �Gا��.   
� �3ة و(f  -+ا/�Gا�� �� X�7d/ *  
   .ا�'�� أه
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f)�  �Gوال �! ا��Bواة إ�� ا��  .ا�Bوال  *ء 9'+  ,�& ا�U*ء �

*G72/ f)و �Gوا ا���  .���& ا�U*ء ة89
  .ا��
 : ه� وا�H*ء

!?� K 8* ان /��زJ 
   .ا�Bوال 9'+ آ�ن اذا اK  ,�ً� ا��
*H  �%,%#ء ا�*Hص ا5� : ا��V 
   .ا�Bوال 9'+ /?�ن ا�=ي ا��
 وه� ���
��  �85 ^dh �ً] �ً�,  
77,8& ا�Bوال (-  �vV *  �Z� ب�   .ا�'
� و(G72/ *G72/ f* ��7 : إذًاG؟ ا��  
   .- ا�Bوال  *ء �V� 9'+ - ا�Bوال  *ء 9'+ [�& ا�U*ء ا�5و إذا
  ؟ ه=ا �'�2 ��

�  اG7J$�ء  9'+ [
 أد�G�9 �Jر /7� وأJ& . ا�Bوال /?�ن آ,X �'�2 �%+م�$)  
  -'$+  . ا��$
� - ا�Bوال و��د 9'+ أي - ا��
 ه=ا و��د#J &2� +ًا	ل  ���D ^V�Uا�.   
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 = ��D& 	�د اLرض  * وp'�2 إذا   :فمثًال  ��2  $5-$Tوال   $*ء  وB$ا�  I�J+$��  = 

�ج ��7 5� �d/ f)و �G؟ ا��  

 = أ3ً� وا�'�د  5� � = ا0ن  ��H*ء �5.    

�ج �7T 5� �75 /?�ن ان /��  ���d/ f)�3ة و �Gا�� .   

mTKرة �'* و�-	 X�Q8ا� z)ود �G,  : 8& - /%�لTا4 ر -:   
   .واap وه=ا )) ا�Bوال �! ((-
�  ا�Bوال  *ء  72�ك )) .ا�Bوال  *ء 9'+  ,�& ا�U*ء ��واة إ�� (( -$#Jو  !$�  I+$'9 


7�ط ا��U/ &,  و/� /?�ن ان�� 
�� ^V�U�7 ا�T ج�d/ f)و �Gا�� .   
 . وا�#�9�2$�  وا�$�U ',�  ا���8?,$� :- ا�'�$�  أه$
  �8$�ه,�  -ا��G8$�ر  �=ه� ه� ا�#?� ه=ا= 

� �3ة و(f أن /�ونGج ا���d/ آ�ن إذا 
   .ا�Bوال ء * 9'+ /�و/& ا�U*ء [
  :ا�#?� ه=ا 	�� وا75+��ا

-  S/+#9 
/��  و($f  ان  ,& ذآ�  Ji& ا��م 	�,& �-$Gج  ا���$V  �$8�  آ$�ن  
 ا�$U*ء  [$
   .ا�Bوال  *ء 9'+ �& ��و/�

- q�=$$وآ *$$  S/+$$T +$$-	 4و 9$$! ا�� 3$$�ة و($$f ان 	�$$� J$$^ ا�'$$�ص  !$$9	$$8$$Gا�� 
*G72/ آ�ن اذا 
] 
   . ا�Bوال  *ء 9'+ �& ��و/ً� h*ء آ

%72
 أن و(-J �2ف �8=ه�TL�7 : ا� 
V+/ f)�3ة و �G؟ ا��  

   .ا�P8U زا�f إذا
�7� *G72/ ؟  

 آ�ن إذا] 
   .ا�Bوال  *ء 9'+ �& ��و/ً� h*ء آ

*��J إ�� ا0ن:   
   :ا�2TKف �=ه�= 

�ج K : /%���ن ا�2TLفd/ f)و �Gا�� Kآ�ن اذا ا 
�و/ً� ا�U*ء [� &,��8�.   
*H  ل��� و(f ان ذآ�ت ا�78%+م ا�8Gج ا���d/ +2	 ر�G8ار آ�ن إذا ا��+%� 
 f5 ا��
�5 �  ؟ ا�2TKف 	2+ 5,?�ن  ?� �7

�� �5 �7�.   
 S,#9 X,N� : ا�ـ إ�� �وي  5��
  ا�$8$��  ̂ V�U$ا�  
̂  و[$ V�U$ا�  &$��D = 
 

�5.   

   :ا�+�,

   : (���ا ����8ه,� ا��H��d8 ه=I 	�� ا�2TLف د�,

- f-; *  a,#3 ري�d-,$&  ا4 3$��  ا�2-$*  ان ا��	االمـم  ومثل مثلكم امنا:(( ($�ل  و5$��   
   ...اليهود فعمل بقرياط النهار منتصف إىل غدوة من يل يعمل من فقال أجرياً استأجر رجل كمثل قبلكم

  ))).األذان((((
< << << << <
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< << << << <

ا���� 
  ا�ول

  األحد  الثاين: الدرس  السادس:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا مبس

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
P�L�9 ت�   :أن �?� ذآ

� و(f أن ا���G8ر �=ه�= Gا�� *G72/ �,�89 
] 
��& h*ء آ�.   
 ) ا�$Bوال   $*ء  9'$+   ,�$&  ا�$U*ء  ��واة إ�� :(- ا4 ر8T& - ا�X�Q8 (�ل �'�2 وه=ا
   .ا�Bوال [
 9'+ [�& ا�U*ء ��واة إ�� : /'2*

�J�   :ا�+�,
 أن وذآ
- S/+T +-	 4و 9! ا�   .ا�'�ص  !9	8
- S/+Tو 
/�   .ا��م 	�,& �-

� و(f أن وه� �2TLف : ا���J* وا�%�ل= Gإ�� /78+ ا�� �,�� 
��,& ا�U*ء [�.   
�J�   :وه� د�,�G� وذآ

-�� &��Vري أ�d-8& - ا�T,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن : 3#,#&  * - ا4 ر�	و5$��   - 
 من يل يعمل من فقال أجرياً استأجر رجل كمثل قبلكم الكتابني أهل ومثل مثلكم إمنا:( ($�ل 
 منتـصف  مـن  يل يعمل من قال مث اليهود فعملت : فقال بقرياط النهار منتصف إىل غدوة
 إىل العـصر  صالة من يل ليعم من قال مث النصارى فعملت بقرياط العصر صالة إىل النهار
 اليهـود  فغـضبت  - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - اهللا رسول قال أنتم فهم الشمس مغيب

 ال :قالوا شيئاً نقصتكم هل وجل عز اهللا فقال اجراً واقل عمالً اكثر مالنا وقالوا والنصارى
   ).اشاء من أوتيه فضلي فذلك وجل عز اهللا فقال.

   .ا�#+/S ه� ه=ا
   :ا�#+/L*9 �H,2T !� S اK+75Kل و�&

� �$$! ا��($$f ان 	�$$� دل ا�#$$+/S أن$$Gإ�$$� ا�� � إ�$$� ا�'$$�� �$$! �2$$& اD$$�ل ا�'$$�
�بZ8ا� . �GJL �2 (���ا���  �$� �$!  ا�2$��رى  	$8
  ان 	�$�   $+ل  ا�$�اً  وا($
  	8$�ً  اآ
�Gإ�� ا�� �8
 �! ا�Dل ا�'�	8,! �   .ا�Z� P8U,� إ�� ا�'�� �! ا�8
   .- ا4 ر�H,2T  - &8T أ�9 ا75+ل ه?=ا
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�I �'�2 و�%+م [�ه� ا4 رH,2T &8T& ا�9 9& ا75+ل �� 	�� ا���اب,�J وه�:  
 	�$$� �%$$+م $$8��9��� ا�d$$�ص ا�$$+�,
 أن : " �%$$�ل ���v$$� ا�H8,$$+ة ا�G%H,$$� ا�%�	$$+ة ان 


 �2$&  ا�8%$��د  ا�+�,
 ه=ا K�9 �82,9و(�ت �3�V ا���G8ر واد�� " ا�%,�5* ا�'�م ا�+�,
�بp ل��   .اKو(�ت 9,�ن ا�8%��د ,Pو�  %� ا�8

Kو qh اب ه=ا ان�� *G%  �2ف �=ه� وان (�يTKا *  I=ه ���   .X,'p ا�8
�ج  اJ& ا�%�ل ه=ا  * وا��vdرة$d/  3$�ة  �$Gا��  !$	  �$G7)و  &$JK 3$�ر  اذا  
$]  
 آ$

�ج ���& h*ءV f)2+ ا��	ر �G882,9$�  ا��  �87�  ان إ�$�  ا2TK$�ف  	$2+  /$,�$/  
$] 

��,& h,� آ�.   

�  ا��G8$�ر  	2$+  ا��($�GJ  f/$�  9'$+  ا�2TKف �=ه� 	�� ��3  8!$-$2+  /'7	  � �8$�ه,
� ��3 ا�'��8ءGرج ا���V �G7)و q�=و� I=ه ����/$&  ا�8T  ن�ف  9$��ن  /'$$JEا  �$G,  
aا��   .ا�
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�G�,�'و� 
N أ.   


,�'� �Gا�� 
N أ K�2 �� ا�7/ �8� ^2,5 &,�	 X�Q8ا�.   

� و�'�,G2 ا��   :�ن�

- ^2��9.   
   .وا�8�Eع -

   :ا�2^ ا��
- S/+#  �9�� *p2& ا4 ر	,$&  ا4 3$��  ا�2-* ان �	آ$�ن  و5$��    *��$/  �$Gاذا ا�� 

f�Tد P8Uإذا : /'2* ا� fزا�.   
   :ا�8�Kع وأ��

- +%  k8ا� 
7#� أJ& : ا�'�� اه/ 
� �3ة �'�,Gا��.   
��ن آ�ن  iذا ����ة وا�G7*ء 75K�9'+اد /#�
 ا�7'�,
 ان ا��G%Hء وذآJK7'+  ا$/ 

�Gv7�� ر�N#وا� +�
  %+ ا���ة �%+��ت �! ه=ا 9�h& و�� ��8َ��Tَ  َ��,�2$5ُ  
$,�'� 
�N/�Hا�.  

�اً   ,$&  /��* ا�=ي ا�8�+ أ(�م و�� : أيV�$7�  _$'9  ء*U$ه$�  دام �$�  ا�  +$)  �$?9  *$  

  %+ ا75K'+اد�T ��	 ��,N  أول ا���ة f)ا��.   

   .إ��8ع �#
  ,�G ا�7'�,
 ا75#-�ب:  ا0ن 	� �2 إذًا
 ا�$$K +�$$%/ &$$2� f$$/�H� !2 ه$$=ا ا�7'�,$$
 ان ا�'�$$� ��D$$� إ�,$$& /27-$$& أن /Z-2$$* و��$$8


 ا�2$$�س 	�$$� ا��وا�$$�$$,�'7  
$$#9-& h$$*ء آ$$ 
 	�$$� /H$$�ت S$$,#9 K ه7��  �$$2'�,$$
  .ا�%-�,� ا�2! أداء ا��2س

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
 Kة  * إ+h �T ��3 و�� I+Tو .  

Ji  �#7& ا�#� ا7h+ إذا/:   
� أن ا���G8ر و	2+ ا���9�2# 	2+= VQ/ ن�JEد ان إ�� ا���ة ا�   .ا��� /-
 فأبردو احلر اشتد اذا"   ا�$�#,a  ا�#$+/S   $*   - و5$��  	�,& ا4 ��3 -  ا�2-* �%�ل -

   " .جهنم فيح من احلر شدة فان
   .ا���G8ر �=ه� �?� (�f �آ8 وه� . ا�#� ا7h+ إذا ا�7��,
 ا75#-�ب  * J^ وه=ا


 أن /7#� أJ& : ا���J* وا�%�ل= �'J ��9ة �Gا�� *  ��I و * ا�#,\.   
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   :9+�,�,! ذ�q 	�� وا75+��ا
   .ا�'���8ت: اLول -
- *J�$$$�� و5$$$�� 	�,$$$& ا4 3$$$�� ا4 ر5$$$�ل إ�$$$� �J�?$$$h ($$$���ا ا�$$$�#��9 أن : وا�$$$T 

   ./U?�2  �� أآ�2H و * �-�ه�2  * ا����Nء
  .h?�اBِ/ُ �Jْل �� أي : /U?�2 �� و�'�2 

�  وK ا�#$�  h$+ة   * /��* آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ان 	�� د�,
  G=اVQ$/  �$إ� 
9�ادEا.   

   :و�G,!  �! أ/Nً� ا�+�,
 ه=ا 	�� ا���اب و
�$$8 �$$2�خ ا�#$$+/S ه$$=ا أن : اLول ا���$$& -� f$$-; *$$  S/+$$#ا� a,#�$$أن ا� �$$V{ 

!/�$$�L,$$& ا4 3$$�� - ا4 ر5$$�ل �$$! ا�	اد - و5$$�� �$$9Eا�$$�#�ب و($$�ل ا) : �$$V{ 
!/��Lا (
   .ا�2~ 	�� د�,

�ًا �D-�ا 	G2� ا4 رp* ا��#��9 أن : ا���J* ا���& -,V�� ًا+Mزا !	  f$)و�$=ا  ا��  �$� 
��7/ �G� - ��3 4,& ا�	و�5�  -.   

aا��$$9�اد أن : ا��G8$$�ر �$$=ه� وا�$$Eن 5$$�2 اL S$$/د�TLا �#/� K ا�$$�#,#� ا�$$�

 �َرُضُ�َ'�89 I=ت ه�pا�7	Kا.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .وI+T ��3 و��

*2'/ : &Jأ !�ن /J}� د أن� وI+$T  3$��  أو 7,9$&   $*  وI+$T  3$��  و�$�  ��9$��ة  /-
*  +�� �� +��/ &,  �	�8�.  


9�اد 25,� 	�� وا�+�,E�7 اT د�H28��:   
�   ,$&  ا�=ي ا�i  ^2ن : ا���2ص 	�8م - $�Lاد  ا�9E�$9  �$�  ̂ �$d/  �$	�8ا  ا��=$G9 

   .	��8& 	�� ا�#?�  -%* ا�#?�
aا����  &Jد أ�   .	�م ا�L ^2ن وI+T ��3 و�� - ا�#��9�2 (�ل آ�8 - /-

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .��8	� k� �,\ !8� *��/ أو

  

*2'/ : �#7� و/,V�7ن وأراد \,� ا��� آ�ن اذا ا��JE/��* ان ا �	�8���9.   
�,V�7��  *  I=ه ����وط ا�8U� !,D�U9:   

   .\,� ا��� /?�ن أن : اLول -
*J��   . ا���8	� �k /��* أن /�/+ أن :وا�

�ع ه
 \,� ا��� آ�ن إذا  iذًاU/ أة�� أن ��8VQ� ؟ ا���ة  
   .��8	� ���K . �GJL K * : ا���اب

   .ا���8	� �k /��* أن أراد وإذا \,� ا��� آ�ن إذا إذًا

   :ا�7'�,


  * ا��! 	�� /��Z &أJ (���ا -��  أن ا��$�  ه$=ا  �$v8�  �8ء�ت  وإذا ا�$$vأ�  f$')و 
�%U8ا� ��	ا���8,!   ً�,G$7   �G,$�	  ون�VQ$/  ا  ا�$��ة���$,�  �$Gا��  �  $*  وا�'$�

f)و +Tون وا�VQ/ f)و �Gإ�� ا�� �/�) f)و ��   ,���ا ا�'�$Gوا  ;$�  ا���$�72/ 
   .ا��2س 	�� �G,ً� ا�'�� /���ا ;� ا�'�� و(f د�Vل إ��
K �#7 أJ& : ا���J* وا�%�ل= / �,V�7ل  * ا��T �,Zول ُ[!� و�� ا�BJ  �$v8وه$=ا  . ا� 

   .ا��U '* �=ه� ه� ا�%�ل
7�! و�� 	��� ا���2ص Lن : ��'���8ت -� Kة إ+h ��  * ا�#,V�7ا� �% .   
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� أن ا���اب ه� ا�%�ل وه=ا,V�7ة  *  %� /?�ن ا�+h �   .ا�#
  

�8� �GJأ X�Q88& - ا�Tا�?�م - ا4 ر ��	 f)و �Gا�� 
%7Jإ�� ا �   :ا�'�
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا�'�� و(f و/�,&
  

�وج  -$$�8�د ا�$$�(7,! $$9,!  �$$3
 /��$$+ K أJ$$& ) : ا�'$$�� و($$f و/�,$$& :  ( �'�$$2$$V 
f)و �Gا�� 
V+/ f)و �   .ا�'�

  iذا,) q� �7� أ+-/ f)و �  ؟ ا�'�


 �3ر اذا : ا���اب] 
  .�Bوالا  *ء 9'+ ���& h*ء آ
q�=و� �� �� �2 ) و/�,& : (/%�ل JL& ه=ا /=آ'  &Jء 9'+ /-+أ أ�G7Jا f)و �Gا��.   
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .ا�Bوال  *ء 9'+ ���,& ا�H*ء ��,� إ��


   :ه=ا 	�� ا�+�,

 أن -/� 3$�ة  ا���J* ا�,�م  * - و�5� 	�,& ا4 ��3 - 2��9-* ��3 ا��م 	�,& �-

�
 �3ر ��8 ا�'�] 
��,& h*ء آ� .   

 آ�ن إذا /G72* ا�'�� �3ة و(f أن 	�� ه=ا  +ل] 
9'$+  �?$!  ���,$&  h*ء آ  �$  

   .ا�Bوال
P�L�9و f9�p �?� �ً�� �ً#pوا  *$   ̂ V�U$و�7$�  ا�  
V+$/  f$)و  � و/G72$*  ا�'$�

f)و �Gو��7 ا�� *G72/ f)و �   .ا�'�
�ار /G72$$* ا�'$$�� و($$f أن : ا��$$�J* وا�%$$�ل= H$$3�9 P8U$$ا� K �,�$$89 
 h$$*ء آ$$

&,���.   
-  S/+$#�  +$-	 4و  9$!  ا�: "  ($$�ل - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن ا�'$$�ص   !$9	$8

   " الشمس تصفر مل ما العصر ووقت
aا��   .ا���J* ا�%�ل وا�

 اP$�L  درس  $*  و�$=�q -($�ل  ه$=ا  أن : وه$�  ذآ$�I  �'2$�   7%$+م  : ا�$7��,a  5-� وأ��
�ة �?$$� ذآ$$�ت$$?  �$$��	 !$$	 S$$/د�Tو($$�ت أLو(�$$ -اf �$$8� B$$,8/ S/+$$T +$$-	 49$$! ا 
   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 - ��2-* 	8
 T?�/� و�,J *�H� P^ أJ& ا�'�ص 9! 	8�و

�ق  أن : وه* �M�  �8G+ة - ا4 ر8T& - ا�z �8 ا�U,~ ذآ� �?! . ا��ا�a ه�  G=ا$Hا� 
� Lن /=آ� /?�د K ا�%��,! 9,!,�� 
] 
��,& h*ء آ�  �$/��ار  �$!  (H$3ا  P8U$ا� 

.  
8G2,9� ق�  &2?� �,/.   
�ق �N/ �2-� أن ���D &,-J ا�v75ع و��Hه=ا �?�ن ا� +,�.   

�%/�Dو qأن : ذ� kN/ ^V�Uذا  ا�i$   

  و$3$]  ̂ V�U$ا�  &$,�� ا�$Bوال   $*ء  9'$+  �
�وج ه� ه=ا �3رV f)ا�� �-2��9 ��9�2#�� �; ��2/ �7� �H��  P8U$ق  ا��H��$   !,$9 

�ق ه� ا��(7,!Hا�%��,! 9,! ا�.   

 أن /$$��D k,v7$$� آ$$�ن  $$iذا$$'H/ م  $$* ه$$=ا�$$/ P8U$$� ا=$$G  �$$,D 
 أJ$$& 	�$$� ود�,$$

�	�7� I=G� �,N%ا�.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�ورةNإ�� وا� �G9و�\.   

B,87/ f)و ��ورة و(f �& 9�ن ا�'�N�� f)7,�ر ووV��.   
   : /G72* ا7VK,�ر  �(f ـ
� إ�� -,�89 
��,& h*ء آ�.   
�ار إ�� أو -H3ا P8Uا�.   

��	 T� ف�dا� z9�   ا�
�ورة وو(f ـNا�:   
- *G72/ وب�Z9 P8Uا�.   

�قH9,! وا� f)7,�ر وVKا f)ورة وو�Nا� : &Jأ K ن  /��ز�$J}� أن  �VQ$/  إ�$�  ا�$��ة 
f)ورة و�Nن  ا�i  ��Vر �9 أ=	 �G  �;{ !?� k� qذ� �  .(�Nء K أداء 7'� &��3-

� �2 إذاص	 �� ����ور  و($f  ��9$�د  ا�%�ل 	�� /7N$وه$�  ة�� :  &$Jأ K  أن /�$�ز  �VQ$J 
�ورة /'7-� ا�=ي ا��(f ه=ا إ�� ا���ةp kو� qن  ,& ��3 إذا ذ��  G$�  	$=ر  �9 اEه2

�;{ !?� &��3 �   .ا�N) k� �;Eء K أداء �'7-
  : أن �-,! ا0ن
�ورة و(f أن ا�#��9�2 �=ه�= Nوب إ�� /78+ ا��\ P8Uا�.   

7�آ� وه=ا/ !�  !/�   :أ�
�ار 9'+ �� أن تإ;-� : اLول -H3ا P8Uوب ا�� ا��\ P8Uا� f)و ��'��.  
- *J���ورة و(f ا��(f ه=ا أن إ;-�ت : وا�p.   

   :و(f أJ& د�,
 أ��
 صـالة  من ركعة من أدرك من( ا�$�#,a  ا�#$+/S   $*   - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-*  %�ل -

  )العصر أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل العصر
�وب إ�� /78+ ا��(f أن د�,
  G=ا\ P8Uا�.   
�ورة و(f أJ& 	�� ا�+�,
 وأ��p Kز و��/ �,V�7إ�,& ا� K9'=ر إ:   

 كانت إذا حىت الشمس يرقب أحدهم جيلس املنافقني صالة تلك"  - و�5� 	�,& ا4 ��3 -  %��& -
   " .قليالً إال فيها اهللا يذكر ال أربعاً فنقرها قام شيطان قرين بني

� �! و�U-,& ما�= 5,�ق  * ا�#+/G  S=اVه=ا إ�� ا���ة أ f)ل آ�& وه=ا �28��9 %,! ا��+/ 
� أن 	��,V�� 9'+ �� إ�� ا���ة �,�� 
] 
�م ���,& h*ء آ#� Kر إ='�.  

   :ا�'�� ��9ة /z�'7 �� آ
 ��2 ا0ن و�-,!
- !� S,T f)7,�ر وVKو��7 ؟ /-+أ ��7 : ا *G72/ ؟  
�ورة و(S,T f و�! -Nو��7 ؟ /-+أ ��7 : ا� *G72/ ؟  
�ورة و(7ً� إ;-�ت ;8�ة ه* و�� -N�� إ;-�ت وأد�� ؟ f)ورة و�Nا� ��'��.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
!  .�'�,��G و/

   .�25 : ا�'�� �3ة �'�,
 ان /'2* 

   :ه=ا 	�� وا�+�,

- S/+T  *9زة أ�9 *8�5Lا - *p2& ا4 ر	 -  &$Jاهللا صـلى  - مع نصلي كنا"  ($�ل  أ 
   " .حية والشمس املدينة أقصى يف رحالنا إىل ننطلق مث العصر ةصال - وسلم عليه
   .ا�'�� ��9ة /-�در آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3 - اJ& 	�� د�,
  G=ا

  ك أن J-,! ا�'�� �3ة �! G72J* أن و(-
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   .ا���v5 ا���ة ه* ا��#,a ا�%�ل 	�� ا�'�� �3ة= 
 عـن  شـغلونا "  ا���f$9  ا�$�#,S  aا�#$+/   $*  - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* �%�ل -


 J K^ ه=ا   "العصر صالة : الوسطى الصالة-%/ 
   .ا�7�و/

   .ا�G9 ^2=ا ا���v5 ا���ة ه* ا�'��  ��ة
q�=و� : !#J K �7ج#J إ�� �   . ,�G ا��p�� ^2ح ا�8��� I=G9 ا��dف ذآ

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�ب و(f و/�,&Z8ا�.   

�ب و(f أن: أيZ8وب /-+أ ا��Z9 P8Uا�.   
   : * ;�f9 وه=ا

- S/+T 
/�-�.  
- �N/�8 ه� وأ� k8,& أ��	ء �G%Hا�.   

q�=و� K ل�?hإ &, .   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .ا�8#�ة �Z,� إ��
� : ا�8#�ة,H� zHU��.   
�,Hو� zHUة ا��8#��9 : 
   .إ��8ع �#

   .إ��8ع �#
 ه=ا - ا�8#�ة  ه=I : ه� ا�zHU أن أي
!?� 
   :ه� �dفا� �#
�ب �3ة أنZ878+ ا�/ �G7)ه=ا إ�� و zHUا ا�=G  ا�=ي ه� 
   .�Vف �#
   .ا�8#�ة �Z,� إ�� أJ& : - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 /%�ل - ��ون آ�8 -  ����9�2#= 

 ا7V,$�ر  وأ/$�Nً  ا�28$=ر  ا9! ا�z%#8 ا�U,~ ا7V,�ر أ/�N وه� ا�2TLف �=ه� ه� ا�%�ل وه=ا
~,Uا� m �#نأ : ا�%,� ا9! ا� f)ب و�Z8ب إ�� /78+ ا��,\ zHUا� zHUة ه� وا��   .ا�8#
- S/+#� +-	 4و 9! ا�   " .الشفق يغب مل ما املغرب ووقت"  : (�ل ا�'�ص  !9	8

�ب  أن : ا��$$$�J* وا�%$$�ل = $$Z8ا� P,$$$�  �$$G� Kإ f$$$)و  +$$Tه� وه$$�   %$$$� وا=$$$� q$$$��� 
*' �Uوا�.  

�  أن اLذان 9'$$+ : ا�$�U '*  	2$$+ وو(G7$�  ـ$ $Gv7/  �7 ه$$=ا  -'$+ .  %$$� و/%$,�  رةا�'$$� و/$
f)أن /�� ا�� *��/ Kج وإ�d/ f)ب و�Z8ا�.   
f)�  ب�Z82+ ا�	ا���8?,�  �,' �Uوا� z,p ًا+�.   

� ا�7#+/+ ه=ا 	�� ا�+�,   : ا�'
   :ذ�q 	�� ا�+�,
 ا�+�,
 (���ا


  أن -$/��ب 3$$�� ا�$$�م 	�,$$& �-$$Z8,$$& ا4 3$$�� - 9$��2-*  ا��	ا�,$$�م  $$* - و5$$��  
�ب  آ$�ن  و�$�  واf)�� +T ا���J* �,�ما و * اLول$Z8��  و(7$�ن  ���$�  
$/�  $*  آ�$8  �-

�وضHول ا�,�م  * ا�-�(,� ا�Lا�,�م و * أو�&  * ا *J���I  * ا�V{ .   
   .J^ ه� 9
 (�ي د�,
 ه=ا

   :	�,& ا���اب

 S/+T أن -/�-� k)و *  �?� S/+T-+ و	و 9! ا4 �8	 S/+T5$�  أ9* و��  S/+$Tو 

9�/+ة S/+Tو PJأ /+TوS *9زو أ�9 *8�5Lا �M�5و S/د�Tو(�ت أLا f')ا�8+/�2  * و.   
�V�$$78آ� وا��$$T �$$�	 ا�'�$$� وز/$$�دة ا�78%$$+م !$$� �$$%�$$3
  $$* - �%-��$$� ا�Lا Kوإ I=$$ه 

�  ,�G ا�%�	+ة�J !?� *  
3Lز/�دة أن ا �%�   .��G2 9�(�ى �'�رض �� �� �%-��� ا�
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�G8ا� &Jأ *  S/+T +-	 4و 9! ا�
 S/+T  * �� 	�� ز/�دة 	8/�-�.   
�ب و($$f أن : وا�#�9�2$$� ا2TL$$�ف �$$=ه� ا�$$�ا�a إذًا$$Z8ا� �87 ا�$$zHU و($$f إ�$$� /$$

�8TLا.  
  $*  ا���8?,$�  إ�VاJ$�  و9'$_  ا��U ',� إ�Vا�J 9'_ ا75'��ل ��/'�
 ا��dف ه=ا و *

���)Eب ���ة ا�Z8ا� .   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

!  .�'�,��G و/
  

!�ب �'�,
 و/Z8ا� �ًN/أ.   
-  &JK f-; *  S/+#ا� a,#,$&  ا4 3$��  - ا�2-* أن  ا���	ب  3$��  - و5$��  �$Z8ا� 

!,T f9�\ P8Uا�.   
- f-;و &J,& ا4 ��3 - أ�	و�5�  - �GJ !	 �,V�� ب�Z8ا���2م \,�ب ا�� ا�.   
�ب �'�,
 �9ب أي - ا�-�ب ه=ا و * -Z8ا� - S/د�Tة أ�,�  .آ

I=$$G  �2$$5 ة� 3$$�ة  $$* ا�7'�,$$
 وه$$� - G9$$� اVE$$�ل /K *$$Z-2 ;�79$$� واp$$#� [$$�ه
�بZ8ا� - �,V�7ا�#%,%�  * وا� �H��d� I�   .����2ص [�ه

  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<- �2ء��ب �! ا75Z8ا�. < << << << <

Kإ ��,� k8� !8� ه�+�) �ً��#�  
  

�ب �'�,
 أن ا0ن �'�2 �%�رZ8�2 �25 ا��7   .�k8 �,�� ذ�q �! و/
*$$H  �$$�,� �$$Hد�B� - k$$8وا�� +�$$%/ $$G9� �$$Hد�B� - !$$/ �,V�$$� ب�$$Z8ا� �G,��$$,� k$$� 

   .ا�'�Uء

   :ه=ا 	��  ا�+�,

 T$,!   $*  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ��2-$*  ($�ل  - 	2& ا4 رp* - ز/+ 9! أ���5 أن -
&��%7Jا !� � ��/z وB� *  �5د��H ا�� 	vا4 ر�5ل /� ا���ة : �& (�ل ا�.   
   . )مكأما الصالة: ( - و�5� 	�,& ا4 ��3 -:   %�ل

� أن �#��$$ً� �Bد�H$$� ($$�+ ا�$$=ي ��#$$�ج /$$!  $$iذًاVQ$$/ ب 3$$�ة�$$Z8ا� �G,��$$,� k$$� 
  .ا�'�Uء
�ًا /$$K �8 ه$$=ا أن : ا7JK%$$�د و�$$& . ا�X$$�Q8 	-$$�رة ا7J%$$�د �'2$$� و�%$$+م,V�$$� &$$JL �$$� 
�VQ/ ن ا���ةL !,7)و(7ً� �3را ا�� +Tوا .   

� ا0ن : إذًا,V�7�� ن�D�h:   
   .�k8 �,�� ه=ا /?�ن أن : اLول -
- *J����ً� /?�ن أن : وا�#�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  .ا�'�Uء و(f و/�,&


 ا�'�Uء و(f ان /'2* V+/ �,Z89 zHUا� . &JL ب . /�,& /%�ل�Z8وا� *G72/  �$,Z89 
zHUا� 
V+,  +'9 qذ� f)ء و�U'ا� &-,Z89.   
   .ا�8�Eعو f9�; ^2��9 - أ/Nً� - ا�Z� zHU,� �! /-+أ ا�'�Uء و(f وآ�ن

   :ا�2^ أ�� ـ
- S/+#  ة+/�9 *  ��) 
�� اKو($�ت  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  	�8$&  ا�=ي ا�
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&Ji  ��3 &9 ء�U'ول ا�,�م  * ا�Lا !,T ب�\ zHUا� �8TLا.   
$8�  ا�$Z�  zHU,� �! /-+أ ا�'�Uء و(f أن 	�� ه=ا  +لTLآ8$�  وه$�  ا  f$�)  q$�  
$#� 

   .وا�8�Eع f9�; ^2��9 - إ��8ع
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� إ���Hا� *J��   .ا�

� ��Dع ا�� /78+ ا�'�Uء �3ة و(f أن أي�Hا�.   
f)�  ورة�Nا� 
� ��Dع و f ا�� /��Hا�.   

   :ذ�q 	�� ا�+�,

 يـدع  فـيمن  التفريط إمنا تفريط النوم يف ليس " - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* (�ل -
   " .رىاألخ الصالة وقت يايت ان اىل الصالة


  اLو�$�  ا�$��ة  و($f  اG7J$�  اذا اJ$&  	�$�  ا�#+/S  +ل$Vد  f$)ا�7$*  ا�$��ة  و  �$G,�� 
+'-  
�ى �3ة و(f �3ة و(f آV9$�  أ  
$3�   *2�7$Jو  �$�H8$�ع  ا��K�9 -  ه?$=ا 
� و(G72/ f* اJ& �'��م  Ji& - (���ا�Hا� Kو 
V+/ f)و �Gا��.   
 أ/8G$�  9,�ن و5,��* - .ا���S ا�� او ا�X�2 إ�� ا�� /G72* ا��(f ان : ا���J* ا�%�ل= 

aا0ن �?! . أر� !#J *  3+د �U)�2� !,�M�%ا� : &J�9 +78/ إ�� ��Hا�.   

   :X�2��9 أو ��9��G72/ S* أJ& 	�� ا�+�,

- S/د�TLت ا�7* - ا��#,#� ا�
  q� -  S/+$T ذآ$/�-�  S/+$T-$+ا  و	و  9$!  4 �$8	 
9��S ا�'�Uء �3ة T+ت و\,�ه� 

ا�� X�29 او ا��,,.   

�$$3 #$$3,#� $$3�/#� ا�Tد/�$$& Kن ا�$$�ا�a ه$$� ا�%$$�ل وه$$=ا�V ���$$8��9 X$$ى�d9 
S/+T P,� *  ا��2م �/�H� �G  S/+T م�	.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<V<<<V<<<V<<<V<< << << << <
   .ا�8'7�ض ا�-,�ض وه�

+/�/ X�Q88& -  ا�Tان /-,! أن - ا4 ر ��Hان ا��   .و;�ن أول :  �
�ى و9'-�رةVوآ�ذب �3دق أ.   

+/�   .��8G2 آً� 	��� ,!/- ان و/
   : ,%�ل

� أن ـ�Hا� *J��   :	��7& ا���دق ا�
- &Jض ا�7'�.   

�ى 	��� و�&Vوه* أ : &Jا K &-%'/ &8�].   
� 	���7 ه�8 ه���ن�H�8 ا��+اق ا�G� 	���7 و	?�Hا�?�ذب ا�:   

� ـ�H��  ا�?�ذب:   
- 
,v7�.   
- �ًN/8& �'%-& وأ�].   

�ن i  �-pذاJE�7 ا��	ا� ��H ف ا���دق�	 �7��	 ��Hا�?�ذب ا�.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�ه�,V�إ�� و� S�; 

 ا��,N أ.   
�ه� - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 (�ل  *,V�إ�� و�  S$�;  

  ا��,$N$ رة  أ�$h9'$_  ان إ�$�  إ 

   .ا��,
 ;�S ا�� /G72* ا�'�Uء و(f ان /�ون ا�'��8ء
   .ا���8?,� �=ه� وه�= 

   :وا75+��ا
- S/+#9 �
/�- S,T ��3 *-2��9-��3 4,& ا�	ا�,�م  *-و�5�  *J��  .ا��,
 ;�S  * ا�

   .ا��,
 �X�72 إ�� /78+ ا�'�Uء و(f ان : ا���J* وا�%�ل= 
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   :ا�%�ل ه=ا أ3#�ب وا75+ل
-S/+#9 +-	 4و 9! ا� ووقت" - و5$��  	�,$&  ا4 ��3-ا�2-* (�ل  ,&  iن ا�'�ص  !9	8

   " .الليل ينتصف مل ما العشاء
aا�� و�$&  أن وأ[$!  ا��,$
  �X�$72  إ�� /78+ ا�'�Uء و(f أن وه� : ا���J* ا�%�ل وا�
a,��8�و 9! ا 4	S/+T +- ر�#�ن وه� [�ه� ا�7	 !� �G�.   

�ى �G$$� و�$$!$$V$$� ز/$$�دة  ,$$& ان أ�	و�$$!  I+$$2	 ز/$$�دة �$$�	 
 �$$� ;%$$� دام �$$� �$$2& �%-$$
  ./'�رض

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�ه�,V�إ�� و� S�; 

أ  ا��,N ان 
G5.   

�,V�7ا�:   
�  - 	G2$�  ا4 رp$*  ا�G8�  �9�#�$$�ر  	$2+  9
 ا���9�2# 	2+= ,V�$�  ء�U$'ا� -  
N$ أ 

�ط G9=اUإن ا� 
G5.  
- S/+#� *9زة  ا�$9 - *$p2$&  ا4 ر	ان حيب - وسلم عليه اهللا صلى- النيب كان"($�ل   - 

   "ابعده واحلديث قبلها النوم ويكره العتمة تدعوا اليت العشاء صالة يؤخر

 أن : ا���J* ا�%�ل= N Lة ا�	ا�
  J%$�ل   8$�  . ا�$8�T  !,8$�ل  �N$ Lا  �,V�$7إن ا� 


G5 

 J%�ل 9N Lا !� 
3Lة ا�	ا�   .ا�8�����T !,ل �
� : ,%$$$�ل -ا�%$$$��,! k$$$8�/ !,$$$9 -:ا����$$$S وا�%$$$�ل= ,V�$$$75$$$�2 ا� Kإن إ z$$$h �$$$�	 

  .ا�8����,!
   " .أخر أبطأوا رآهم وان صلى عواإجتم رآهم إن وأحيانا أحيانا والعشاء"  �%��& -

   .ا�8��T !,8ل /�ا	* آ�ن  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - أI�J 	�� د�,
  G=ا
 ا�$$�2 أن اh 4$$�ء إن ا�$$�#,a ا�%$$�ل وه$$� ا�2$$��ص k$$87�� &$$9 ا����$$S ا�%$$�ل وه$$=ا

�,V�7ا� Kإذا إ zh ��	 !,����8ا�.   
7%�� ا���8	� آ�i  fJذا� Kو +��/ �G'� !� zU/ ,�	& �,V�7ا  أو ا��J�$رج   $*  آ�$V 
�/! أو ا�-�+ �� �G� ا�i  �2ن �,V�7ا�.   
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� و(f و/�,&�Hع إ�� : ا���D P8Uا�.   

 ا�'$�Uء  و($f  ان /$�ون  ا�#�9�2$�  ان �'2$�  �%$+م  ) و/�,$&   :(- ا4 ر8T& - ا�X�Q8 /%�ل
� ��Dع إ�� /78+�Hا�.   
� ا �D$�ف  �$!  /'2$*  . /�,& : إذًا$�H�  P,$و�  !$�  X�$728وه$�  ا�  S$�;  
 �$!  وإ8J$�  ا��,$

� ��Dع�Hا� &JL ون ا�#��9�2 أن �'�2 �%+م��ورة  و($f  /78$+  ا�'$�Uء  3$�ة  أن /N$ا� 
�G,  ع إ����D ��Hا� *J��   .ا�

� ��Dع وآ�ن�Hا�  *J�$��  و($f  أول ه$�  ا�$�Hا�  
 ا�G%H$�ء   ,$&  /X$�7d   �$�  إ�8$�ع  �#$
:&Jإذا أ k�D ��Hا� *J��� �3ة و(f 9+أ ا���دق ا��Hا�.   

� و(f و/�,& :(ه�2 - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 (�ل �'�2 وه=ا�Hع إ�� ا���D P8Uا�. (   
*G72/و f)ا�� - �T �� أ �د X�Q8ع - ا���v9 P8Uا�.   

   .إ��8ع �#
 أ/Nً� وه=ا
"  ا�'$$�ص $$9! 	$$8�و 9$$! ا 4	S/+$$T +$$-  $$* - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* �%$$�ل -

   " الشمس تطلع مل ما الفجر ووقت
2��9-� إذا ��H�� 4ل  ا�#8$+  و�$Vد  f$)و�$&  ا���Vو  
 Lن  ,$&  إh$?�ل  K إ�8$�ع  �#$


 S/+T - . واp#�  ,& ا���2ص/�-� S/+T-+ و	و  9$!  ا4 � 2,9$�  ا�'$�ص    !$9	$8
�وج ا�+�Vلdوا�.   
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�G�,�'و� 
N أ .   

 رp$*  -  اLر9'$�  ا�H�d$�ء  	$!  *وT?$  - وا�$�U '*  و���$q  أ8T+ - ا���G8ر ذه�= 

 ان - 	G2� ا4,�'� ��H�2 ه� ا�   .ا�

   :3#,#� 9�د�� ه=ا 	�� وا75+��ا
- �G2� S/+T �UM�	 *pا4 ر �G2	 f��) " ء آ�ن� ا4 3$��  - ا�k� *-2 /��,! ا�2

� G��,9 K !G! إ�� /2%�-! ;� - و�5� 	�,&'/ +Tا  !$�  P$�Zا� . "  P$�Z8$�  وا��]  �$V{ 

   .ا��,
�ج  /$��*  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - أJ& د�,
  G=ا$d/و[�8$�  ا�$��ة  �$!  و  
 �$�  ا��,$

f�9(,� زا�.   
- 
� آ�2 (���ا ا��#��9 أن : ا���J* ا�+�,#7J k� *-2,& ا4 ��3 ا��	م  ;$�  و5$��  �$%J 


 ���ة إ��,) �G� : �?  �8 آ�نG2,9  ر : (�ل+) !,8V �/{.   
8,! �'7+�� ا�%�ريء و(�أ ا�Q8ذن أذن واذا V �/{ �; أ(�م �,%,  $*  ا��($f  أول  $*   

P�Zا�.   
   .ا�7'�,
 ا75#-�ب  * 3#,#�ن 3�/#�ن د�,�ن ه=ان

   .ا�7'�,
 K ا�H5Lر ا��2 ان ���2Tف : ا���J* ا�%�ل= 
   :ذ�q 	�� ا75+��ا

   " .لألجر أعظم فإنه بالفجر أسفروا"  و�5� 	�,& ا4 ��3 ا�2-* 9%�ل -
    .- ا4 ر8T& -  �,8,� ا9! ا�5Kم h,~ ##&3 ا�#+/S ه=ا

aا��   :ا���G8ر �=ه� وا�
- Kًأو : &JL وي�   .وا�-�	ً� وه+/ً� 	�G9 �ً8� وآ�H . اLر9'� ا��H�dء 	! �
-  ً�$,J�; : ,$&  ا4 3$$�� ا�2-$$* 9%$$�ل ا�8%$$��د أن�	وا و5$$�� �H$$5أ ��H��$$9 : +$$آ�ا�7 !$$� 
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� �3ة و(f د�Vل�Hا� K �,V�7إ�� ا� Eرا�H5.   
$$8#
 أن و/8?$$!/ �$$�	 
$$8#� I��ذآ$$V{ !$$98$$& - ا�%$$* اTاد أن : وه$$� - ا4 ر� ا�$$8
� �3ة  * ا�+�Vل�Hوج �'�,ً� ا��dوا� �G2� +'9 ر�H5Eا qل وذ��v9 اءة�   . ا�%


 ا�%,� ا9! �! ا�8#8
 ه=ا �?!?U/  &$,�	  S/+$T  �U$M�	  �$GJL  ت�$-Vأ  !$GJأ  !��$d/ 
P�Z9 وج�dم وا���'� &Jو�� ةا��� 9'+ أ � 7T$�  ا�$��ة   $*  ا�+�Vل ���� ه* �=آ
   .�,+ �k8 ه=ا J%�ل


  /$��*  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-* ��دام  2%�ل$,v/اءة  و��ج  ذ�$q  و�$k  ا�%$$d/ 
P�Z9 ا=G  &آ� 
  .ا�7'�,
 	�� د�,
f-�  q�=9 ل  ر�#�ن�$)  �  $*  ا�$�2  أن : وه$�  اLر9'$�  ا�H�d$�ء  �'G$�  ا�$=/!  ا��8$�ه,
��Hا� 
   .ا�7'�,
�  : 3$��,!   $*  إK ا�$���ات  �k$,8   $*  5$�2  ا�7'�,$
  أن ه$=ا  �$!  و�-,!$Gة   $*  ا��+$h 
��ب  . ا�Z$,�   $*  ا�#�9�2$�  و	2+ ا�#$Z82$+  وا�	أ�$�  إذا ا�#�9�2$�    k$8�  !$8�  �$ه  ً�$��#� . 

 ا�#��9�2 	2+ ا���ث أو ا���ر�,! ه��,! 	+ا  ,�8,�'7��  *  k,8� ا����ات 
N أ.   

�ًN/رح �! ا75+راك (وأ�U+ا  ,�8) ا�	ء �U'ا� +%  ^J  X$�Q88$&  - ا�Tا4 ر -  �$�	 
�   ,G$�  ا�$�2  أن,V�$7وه$=ا  ا�  a,#$3 �$$J����   $*  ا�$�ا�a  وأن ا�d$�ف  وذآ$� �,V�$$� 

 9$$�ن وا�%$$�ل . ا�$$8���� !,	�z$$h �$$ إن إK 5$$�2 أJ$$& اL($$�ال أر�$$a أن ا�'$$�Uء 3$$�ة
�2 S/+$T  أن امد �$�  �?$!  ا�2$��ص  �I+$/Q  ($�ي  (�ل ه� أ3ً� ا�8����,! ��ا	�ة ا�
9�زة أ9* ^J *  ا75#-�ب �,V�7ا� k8�2  !,9 ا ا���2ص=G9 k8ا��.   
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�ام 79?-,�ة ا���ة و�+ركTEا *  �G7)و.  

   . أداًء أي : ا��G%Hء 	2+ - ه�2 - ا���ة i9دراك ا�8%��د
   .أداًء : /'2* �+رك

�ام 79?-,�ةTEذا : اi  ��ن َآ-�َJEة�?-, ا��ام  $TEا  
�وج  (-$$V  f$)9+(,%$&  ا��  �$-2',  
   .(�Nء K أداء و��3& ����ة �+رآً�

   : ا�+�,

   .ا���ة  �درك : ا���ة �! �Bًاء أدرك أJ& : (���ا -
   .رآ'� i9دراك إK /?�ن K ا���ة إدراك أن : ا���J* وا�%�ل= 
  "الصالة أدرك فقد ةالصال من ركعة أدرك من"  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-* �%�ل -

�  ا��m$H  و $* $V0ومن الفجر أدرك فقد الشمس طلوع قبل الفجر من ركعة أدرك من"   ا 
   " .العصر أدرك فقد الشمس غروب قبل العصر من أدرك
 ا�7'�,$
  إP,� �G'� K وا���9�2#  ,& 3�/a ا�L ^2ن ا���اب ا�%�ل ه� ا�%�ل وه=ا

.  
 آ���$�  رآ'$�  إدارك : رآ'$�  i$9دراك  ا�G%H$�ء  د�%$��  أن : وه$�  : �G� �2-,& ه�2 و�?!

�G,�+�9.   
� ا9$$! وا�#$$� m ا�vd$$�9* ا�8'2$$� ه$$=ا 	�$$� J$$^ و�$$8!$$�T �$$8آ�ه ^$$J �$$�	 أن 

9�+�,�G آ���� رآ'� إدراك : ا��آ'� i9دراك ا�8%��د.   
 إذا 82,9$�  ا�'$��  3$�ة  /$+رك  �$�   �G ا�f9�\ P8U ;� ا��آ�ع �! ر k ;� رآi  kذا

k$$رآ k$$ ء 5$$�+�,! 5$$�+و وه$$-� ور�$$G7J�9ن و��+��f$$9 ا�$$\ P8U$$ا� � أدرك  ,'7-$$
   .ا�'�� �3ة
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Kو *��/ 
� أو ، �G7��9ٍد إ�� و(�V+9 �G7ل [2& \�-� (--V !%,7�.   

- I=ه ���� ��87?� -.   
�ن أراد إذاJEن  �& /��* أن اK�T:   

   ))) .األذان(((                اLو�� ا�#�ل -

   ...الدرس هىانت
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< << << << <

ا���� 
  ا�ول

  اإلثنني  الثالث: الدرس  السادس:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
))�	�	�	�	((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
�8� �GJأ X�Q88& -  ا�T$!  ا�?$�م  - ا4 ر	وع  �$%7
  اLو($�ت  أT?$�م   $Jإ�$�  ا  
M�$� 

z�'7� k,8�9 و(�تLم آ�8 - وه=ا ا+%� - !� !T �,��� X�Q88& -  ا�Tا4 ر -.   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

Kو *��/ 
� أو �G7��9د إ�� و(�V+9 �G7ل [2& \�-� (--V !%,7� .   
�ط ا��($$f دV$$�ل أن ا�$$�9%� ا�$$+روس و $$* ا0ن �'�$$2 �%$$�ر$$h !$$� وط�$$h �#$$3 

   .ا���ة وو��ب
�/i  �Nن : ا��(f د�Vل (-
 i  ��3نHا� K a�� �2,��,5ذا و�� a-��.   
�ن ��3 إذا ا0ن �?!JEا 
�/i  �Nن ا��(f د�Vل (-Hا� �-2��9 &� K a��.   

�نJEان أراد اذا وا ��'/ 

 هVد f)أو ؟ ا�� �� 
V+/ ؟ �G  ��	 م�   :أ(
- �   :%,!ا�, �! /87?! أن :اLول ا�%

�2G  ��/ ل 9'+ /��* أن�Vد f)2ً� ا��,%/ Kو *H?/ �-�\ !ا��.   
  $*  3$��  وإن . �$�K  a :  ��$��ة  ا�,%$,!  �$!  �k$�  &$2?8  ا��$!  \�-� �i  ��3 kن

f),�2 .ا����و5, ���  ؟ ا��(f  * ���د � و('f إذا ه
 ��3 وإن �
- �   .ا�,%,! �! /87?! �� إذا : ا���J* ا�%

 �$!  /$87?!  �$�  �$�دام  /7$,%!  �$�  وان ا��$!  �Z9-$�  /$��*  ان ا8T$+  ا�E$�م  	2+  ,��ز= 
   . ا�,%,!

9+ 9
 ا��! �Z9-� ا���ة /��ز K أJ& : ا���J* وا�%�ل= K !� !,%,أن ا�  f$)ا��  
$Vد 
.  

   :ا�k� ��9�2# وا���اب
� - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�L *-2ن -v أ �ً��/ *   �$�  �M�$\  �$;  !,$-�  &$� أن  P8U$ا� 
�ب ��Z�.   

� - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن : اK+75Kل و�&v أ �-�Z9 !ا��.   
7�ط  K  a�$� :-  &$JL  $���&  [$!  \�-� 9+ون qU��9 ��3 إن : ;� ـU$/  *$   ا�$��ة 

*  
   .ا�,%,! �! /87?! �� إن ا��! \�-� ا�TLال ا(
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�8 - / ���� ـG� - 
 /-#$S  أن /%,2$�ً  ا��($f  دV$�ل  /'�$�  أن /k,v7 �! 	�� /�� ه
 	�$�  (+ر�$&  �k ا�Q8ذن 9�ذان اKآ�H7ء /��ز أو ؟ ا�Q8ذن و��د �k ا��(f د�Vل 	!

� �   ؟ /%,2ً� ا�+�Vل �'
&  ه$�  /'�$�  أن /$k,v7  آ$�ن  وإن ا�Q$8ذن  9$�ذان  /?H7$*  أن �& /��ز أJ& : ا���اب$H29 
  ./%,2ً� ا��(f د�Vل
$8
  و	�,$&  - ا4 ر8T$&  -  ا5E$�م  h$,~  ا7V,$�ر  ا�%�ل وه=ا	  � 	$��ر  �$!  8,!ا�$8
qJi  +�� 
��   .ا�Q8ذن 9�ذان /?H7* ذ�q و�k ا��(f د�Vل 	���ت /#! ا�

$8
  V$�ف  و	�$�  �$+اً  X,'$p  ($�ل  ا�Q$8ذن  و�$�د  �$G7�/  k$+  9$�ن  B�i9ا�& وا�%�ل	 
!,8�   .ا�8

  
� êi`Þêi`Þêi`Þêi`Þ<<<<±c±c±c±c<<<<ÝøÒÝøÒÝøÒÝøÒ<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   :- ا4 ر8T& - /%�ل
Kو *��/ 
� أو ���G7د9 إ�� و(�V+9 �G7ل [2& \�-� (--V !%,7�.   
�GH/ !� آ�م X�Q8ا��! \�-� ان ا� 
�#� !/���9:   

  .ا�G7�Kد : اLول -
- *J��� : وا�-V !%,7� . *2'/ : �-V �%�� أو . ا�78,%! ا�-V !%,7�.   

���ح و�?�G7��� &2د 2��9-� a,#3 وه=ا� �-2��9 �-d� �%�   .ا�78,%! ا�
7,! �! ����حG� :   

- Kًأو :X�Q8ا� *  ���� �-V !%,78ا� X��V ا�8=ه�.   
�ن  ��8=ه�-7'/ �-V �%�̂  آ8$�  ا��$!  \�-$�  �$!  و�$,P  ا�,%$,!  �$!  ا�78,%! ا� $J  �$�	 

qء ذ��G%Hا���2ر آ�9! ا�#��9�2 ا� *��G-ه� وا����k ا�=/! �! و\,/  �G,$إ�  *$   �$/�#� 
�و�8GT وا��G728 ا�?�Uف  *. ا�8=ه� أ(�الhو.   

� �9	7-�ر ه�ا�X��V =8 ه�2 ا�i  X�Q8ذًا-V �%� �$!  K ا��$!  \�-$�  9$�ب  �! ا�78,%! ا�
   .ا�,%,! �9ب �! أJ& وا���اب ا�,%,! �9ب

  
   ))) .الثانية الترجيح جهة ُتْذَكِر لم: مالحظة (((
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�م  iنTد أ�G7��9 ن�-  &�-) 
%2  Kض وإ� .   
  

   : �G7��9د ا���8* ��3 إذا /'2* 
- ��i  أن G�/�
  إ�$�   �/$�N  �$!  ا�$��ة  �vV :�2G   �$�%2� ا��G7دI أن �& $HJ  �$%-و� 

�N/�Hن ذ�7$&   $*  ا�L  ا�$��ة K  �$�� Kو  a�$� Kل  إ�V+$9  f$)3$��  ($+  وه$�  ا�� 
  .ذ�7&  *  7-%� (-�&

  
� �� و��3 ا�G7+ إذا أJ& أو -G�/ &� �� X��d/ Iد�G7ا� 
3L�   �#$3  I=$ا�$��ة  ه 

%7�ة ا�%�	+ة Lن   ) . ا�'-�دة أداء 9'+ ا�=�� 9�اءة 3
اL أن :( ا�8
Kج أن /8?! و�d/ د ��3 ���* أي�G7��9 !	 ه=ا �, �$&  /7-$,!  أن إ�� : JL& .ا�%7
  .a,#3 ا��G7دI أن أو vV� ا��G7دI أن
 �2 �   . �3ر�,! �! �3رة آ
 T?� و	
  

�ض وإK :((��& �'�2 وه=اH  . (*2'/ : K7-,! وإ/  &$�  I�$vV  &���$   �#,#$3  أ�$-� 
�G9 ��=ا�.   
  

�G7J! ا�?�م ا	د ا���ة �G7��9 !� S,T ل�Vد f)و�-,! ا�� &Jن  /�$�ز  أ�$J}� أن 
�ط �G7��9د /��*U9 : أن K !?87/ !� !,%,ا�.   

Kأن 9#�ل �& /��ز و *��/ k� qUا� 
 وK ا��$!  \�-$�  در�$�  إ�$�  /'� أن /�� 9
� i  ��3& Kن ا�i  ��3 k� qUن ا�k� qU ا���ة  * أ9+ًا /'=ر-#3,#� �'7.   
   .�8�i9ع 3#,#&  ���& ا�,%,! �k ��3 إن وأ��

�J=$$Vف ا0ن وأ�$$V ء�$$G%Hا� �$$G8ا� *$$  ��� وأن /%$$,! 9$$� ا��$$! \�-$$� �$$k ا�$$��ة �$$
   .ا���اب ه� ا�#��9�2 �=ه�

  
C  ���9ا E�Fا�� - G�Hر Jا -  +A0  إ��!�A#  0A�8#  ً7اA) L  ���AM  �A��N  OA=.�P  ء��A���4 

ةQ<� 0)�Rا� �ر �8إ�   .ا�R�N T%�4 U��8 ا����ء و1�ع و*>
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 ، fp�T أو �?�,H& زال ;� ، ا�#7�/�8 (+ر و(X�?� !� �G7 أدرك وإن

�; Xت آ��GDه�: و�N) !أهً� �3ر و� �G9���� 
�وج (-V �G7)7&: و�B�  
   .- ا4 ر8T& -  ا�X�Q8 	-�رات 	�� ا�?�م ���,� إ�� J#�7ج ا0ن �'�2 �����ا

&Ji  - &8Tأدرك وإن : /%�ل - ا4 ر X�?� !� �G7)�8 (+ر و/� ;$�  �?�,H$&  زال ;� ا�#7
Xآ� : �N).   
   .- ا4 ر8T& - آ��& ���,� ه=ا

!,-  !,7��� :   
- ��� �$$! �?�$$X أدرك وإن : /%$$�ل JL$$& . ا��($$f إدراك  $$* ا�$$�9�N : اLو�$$� ا�$$8

�G7)�8 (+ر و/�   .ا�#7
- ���   .(�Nه� : /%�ل JL& . ا�%�Nء و��ب:  ا���J,� ا�8

   : اLو�� 8��9��� J-+أ
  - :ا�%�Nء �'& /�� ا�=ي ا�%+ر  * ا�H�7Vا ا�%�Nء ���9ب ا�%���Mن

�I  ($+ر  ا��($f  �$!  أدرك  iذا �?-,�i9 Iدراك 	�%�I : ا0ن ��ون آ�8  ����9�2#= $,-?� 
   .ا���ة /%Ji  *N& ا�X,�?7 إ�,& 	�د ;� \,�I أو �2�9ن �?�,H& زال ;�  %�

�G�,�2 �%+م �� ود�'�:   
- &Jءًا أدرك أB� !� f)درام ا��i9 ءB� !� ا���ة.   

 /�$�   Ji$&  ا�8�أة fp�T د(�zM ;�ث �N* 9'+ ;� ا�P8U زا�f إذا : ه=ا 	�� �29ء
�G,�	 أن *N%� �3ة �Gت إذا ا���GD �GJL fأدرآ !� f)ر ا��+) I�,-?�.   

 أن /�$�   H,�?�  &$Ji$&  زال ;� رآ'� أدرك  iذا . رآ'� ك/+ر أن 9K+ : ا���J* ا�%�ل= 
*N%/ زال إذا ا���ة kJ�8ا�.   
�G�,ود�:   

  ) .الصالة أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من( -

 وأداء ���p$$�ء /$$7k و($$fٍ 9$$�دراك إK ا�$$��ة و($$K f/$$+رك أJ$$&: ا����$$S ا�%$$�ل=
   . ا���ة

aا��'J^ K �2$$ ا�$$8���  $$* Lن : ا��$$�J* ا�%$$�ل : وا�$$$$/ ���وج ا�$$8$$d2$$& ا�	 +$$%  
�-V,& ا4 ��3 - ا�2-* أ�	و�5�  - &Jدراك أi9  �$'2#!  ا�$��ة  /$+رك  رآ$   X$%J  k$آ 

 ا�2-�ي ا�2^ ه=ا�78Jو.   
 /�$�  : ($���ا   ��=/! ا�%�Nء ���9ب ا�%� !,�M	�V +2ف أf�) �?� - &J - ا��dف ه=ا
   .ا��dف ه=ا ا�H�7Vا �%N* أن

�)  . E�Fا�� آ�م إ�+ و9
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�ت آ�fp�T �; X أو �?�,H& زال ;�GDه� و�N).   
I=ه* ه ���   .ا�%�Nء و��ب وه* : ا���J,� ا�8

X�7Vء ا�G%Hا� 
 /%$N*  أن 	�,$&  /�� ه
 �?�,H& زال ;� ا���ة أدرك �! 	�� /�� ه
  ؟ /�� K أو ؟

�ون ا���9�2#= / &Jأن /�� أ *N%/.   

   :ا�+�,

 G9$$=ا �$$���ZU ذ�7$$&  7-%$$� ذ�7$$&  $$* و�-$$f ا��($$�V+$$9 fل ا�$$��ة ه$$=I أن : ($$���ا -
   ./Qد/& أن إ�� ا��ا��
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 أن 	�,$&  /�$�  K-ا�X$,�?7  	2$&  وزال ا��(f أدرك �! 	�� /�� K أJ&:ا���J* وا�%�ل=
*N%/:Kاذا إ �َ�Vا�� َأ zِ/ُ�Nَ�َ f)ا�� S,#9 K �%-/ !� f)ا�� Kإ ��  k�/$L  �Nداء /$7Hا� 

.  
   .ا�5Eم h,~ وا�7VرI وا�2TLف ا���8?,� : (�ل %�لا� وه=ا

�G�,د�:   

 �! أن (���ا -Vد &,�	 f)ا�� �َ�Vزال ;� ا���ة وَأ &H,�?�  +$%   َ�$�Vاً  َأ�,V�$�  ً�$Jذو��  &$� 

&,  �ً	�h �  ��/ &,�	 �29ء ��	ه=ا  �,V�7ذون ا��ء  ,& ا�8�N) ا���ة.   

   iن ـ$,) :  �M�$2ا�  َ�$�Vا�$��ة  َأ  V�$ًا��,  ً�$Jذو��  &$�  &$,   k$و�  q$ذ�  &$�Bرع  أ��U$ء  ا��N$%9 

  :ا���ة
� - J'� - ا�M�2� أن :  ����اب -َ�Vًا َأ�,V�� �ًJذو�� &,   ً�	�$h  !$?�  3$�ة  �M�$2ا� K  �$8� 

$$2��9-� ا�$$��ة و($$L fن أداًء وإ�N$$) �$$8Jًء �M�$$2�� !,$$T m%,7$$/ �- T$$,! ��5�2$$* و$$2��9
� �$!  �8G2$�  آ$
  T?$�  اX$�7V  ه�2 و�! . (�Nء ,fو� أداء  G* ا�#%,%* و(�G  �G7 /=آ
� ا�=يَ�Vال َأB  &H,�?� !و� �M�2وا�5�2* ا�.   
� 	2+ ا0ن /#�
  �8 : ه=ا 	�� �29ء,�
 أن ا�2�ء �! آV+/ f)9'+ ;� ا��  *N$�  ة+$� 
 إذا - ا��$�J*  - ا�%$�ل  ه$=ا    �N$7%89	�Ji  K  �$�/  �$G,$&  ا�$8�أة  �#$,_  ا��(f د�Vل �!

�تGD f�   .ا���ة ه=N%� I* أن وا\7
aا��   .ا���J* ا�%�ل ا�+�,
 S,T �! وا�
���  وه$�  ($�ي  أ/$�Nً  د�,�L �Gن أ8T+ ا��Eم �=ه� اLول ا�%�ل �k ا�78�آ+ وا�TLط$� 

   .ذ�7&  * ا���ة 9%�ء
���$$8�أة $$2��9-� �G,  !,$$'7$$� وا7TK,$$�ط ($$�ي  ,G$$� ا�d$$�ف : وا�$$8�� Kو �,N$$/ أة� ا�$$8

�ً�   .�Qد/�G أن (-
 أ;fp�T *  �GM�2 ا�7* ا���ة وه* اT+ةو �3ًة �%N* أن �
���    :ا���!�0 ه:? <>V ذآ *>=��G زال  C #>=�ً� آ�ن #" - اJ رG�H - ا��E�F ذآ
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�وج (-
 �����G9 أهً� �3ر و�!V �G7)7& و�B� و�� k8�/  �$G,إ�  �$G�-) 

.  
I=ه ���   .ا��9%� ا�8��� 	?P ا�8
Vد
 f)$�  ا���	ه$=ا    ̂ dU$وه$�  ا�  �$�  X$�?/  د�$���  kJ�$�  !$�  _,$T أو �2$�ن  أو 

I�,\ �; Xوال آ�B9 kJ�8ن ا��ت 9�GD أو ا���2ن وذه� Y�9 *-ا��.   
 /�$�  - �$&  ا�kJ�$�  X$,�?7  زال �$!  	�$�   ,�$�  : ا��($f  دV$�ل  9'$+  ا�kJ�8 زال  iذا ـ

�ض /��* أن 	�,&  f)�8ع ا���E�9 . ا=G  P,� &,  ف�V.   
- JL& �D�d� ا�7* ��2��9ص ���� I=G9 ا���ة   

   :- ا4 ر8T& -  ا�X�Q8 (�ل  * ا�?-,� اhE?�ل �?!
  . (-��G إ�,k8�/ �G و��
�ت  iذاGD أة�   :	�,Ji  ��/ �G& ا�'�� �3ة و(f د�Vل 9'+ ا�8
� ا�'�� ���* أن ا���9�2# 	2+= Gا . وا��=G  ا�#��9�2 �=ه�.   

�Gأد�� و�:  
- 
�ة  أG2� : �9� ا��#��9 �! 	+د 	! ��وي ه=ا أن  :اLول ا�+�,$/� 	-$�س  وا9$!  ه

   .- 	G2� ا4 رp* -  و\,�ه� 	�ف �! ا��8T! و	-+
+,J�5Lء إ�� واKQا��#��9 ه �G,   X'$p  !$?و�  �GH'$p  �, ا�$L  �-$5  X'Nن : /$

+Tأ !/�   :أ�
7�وآ$$ً� و�$$,X,'$$p P ر�$$
 و�$$�د إ�$$� -�� K��7 و$$d� Kو �T�$$3 ات�$$?2� �$$8Jإ 

X,'p *2'/ : X,'p �-Nا�.   
   . ���Gل ر�
 و��د أو -�
   .اLول ا�+�,
 ه=ا

- 
 ا�#$$! إK ا�7$$�9',! 	��$$� ($$�ل ه$$� ه$$=ا أن أ8T$$+ ا�E$$�م ذآ$$�I �$$� : ا��$$�J* ا�$$+�,
 ر8T$&  - ا�-$��ي  ا�#$!  إK ا�D  !,'9�$7-%� 9,! إ��8ع  ?�J& - ا4 ر8T& - ا�-��ي

  . - ا4
 �-$J?$$� إ�$$� ا�%$�ل  ه$$=ا و��	ءت !ا�7$�9',  �$$�  !$� 
7�-$$f ر�$$�  m �$T �$$م : وه�$$�Eا 
+8Tأ .   

- 
� ا�$$+�,$$,VLا - *$$  I=$$ه ��� ��$$���,! ا�$$��ة و($$f أن : �8G$$� أ/$$Nً� وه$$* ا�$$8
 �8G$�  و($f  ا�8�8$�	7,!  ا����,! و(f أن : /'2* - ا�'=ر �Tل ��8G و(f ا��8�8	�

$2-� 9 واT$+  و($f  ��$���,!  ا�$�(7,!   $��ر  ا�'$=ر  T$�ل   $*  ا0ن وه$*  ا�'$=ر  �Tل�� 
I=G� Iأ�   .ا�8
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   .�,+ وه� ا�#��9�2 د�,
 ه=ا ؟ ا�+�,
 ه=ا �'�2 ��
� 3$$�ة و($$f : ا��$$�اب$$Gا�� ��ً� - وا�'$$�$$� - a-�$$/ �ً$$7)ًا و+$$Tل وا�$$T ا�'$$=ر . 

2��9-�  -��8�Eع � �8�� �-8�/_ و2��9��.   
� �3ة و(f آ�ن إذاGا��  � ا�7$*  ا�$8�أة   I=$G  ا�'$=ر  T$�ل  واT$+اً  و(�$7ً  /'7-$�  وا�'$�

�تGD *  �3ة أ;�2ء � 3$�ة  �$�ك  �G$�  �$�ز  وإ8J$�  ا�'$=ر  T$�ل   $*  ا0ن ه$*  ا�'�
�Gا�� �GJL ل�T ر=	 �875�  �?T ا�'=ر �G� ا��(7,!  ��ر �-2��9 �G� f)و +Tوا.   

   ،أد�� ;�;� ��#��9�2 �3ر إذًا
   .إ�,k �G/�8 �� 9+ون  ,�G ا�'=ر زال ا�7* ا���ة إK �G�B�/ K أJ& : ا���J* ا�%�ل= 

�G�,د� :   
-) �3
 أن : (���ا ) [�هLاءة ا���f اLو�� وا���ة ا�=�� 9V *وه �,\ �H�?�.   

aا���دد �Jع  ,�G 	2+ي آ�ن ا�8��� ه=I ا�#%,%�  * : ا�� �GJL +)  f$pد�$�  �'�رLا 
�G,  �; !,-� *� ا���اب ه� ا�#��9�2 �=ه� أن : أن.   

   .�ماh 5E,~ ا7V,�ر ه� ا�#��9�2 و�=ه�

! /%2
 ��  " ا�5Eم h,~ (�ل 9	9�#3*  & �V " ف أي�V ا�%�ل ه=ا.   

�8� :   
�- �   .ا�5Kم h,~ ذآ
   .أد�G7� و��8�8ع -�
	- 
   .ا�9�7',!  �7وى : وه� �+ًا �G� و�+�,
�  ا�$�#��9  	$!  ا0;$�ر  X'p وLن -�,$/  �  $*  ه$�  ا�$=/!  ���,$=ه�  7H9$�وى  /�2-$

���Zا� �GJوا (+ أ=Vا�' أ�� �G2	 ا�7$�9',!   ?�ن  �$G7$�ن  آ�H/  I=$G�  7$�ىHا  ا�=$G   *T�$/ 
�GJأ I�%�� !	 �9�#وه=ا ا�� +U/ !� ا�7* ا0;�ر أزر �G,  ء*h !� X'Nا�.   

q�=$$� - &$$8�89$$�ع - آ� I=$$ه !Mا�� : واK	7-$$�رات واLد�$$� ا�%$$$$G�/ *$$� أة أن� إذا ا�$$8
�تGD ��/ �G,�	 و�� ا���ة ���* أن k8�/ �G,إ�.   

   :  iذا
�ت -GD *  ء�U'ا� f�3 ء �3ة�U'ب ا��Z8وا�.   
�ت وإذا -GD �V{ �� �3ة f�3 ا�'�Gو�3ة ا�� �   .���8	7,! ا�'�

�GJأ وأ�-�K ��=ا� Kإ q�=9 : !,�����9 �ً'�.   
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��-� ا��Hا�N) fMء  �رًا و/��� ، �%29,�J& ا�7��,� و/ ،  �,U$d9و 

�وجV f)7,�ر وVةا ا�p�#�.   

  * - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 زال ��M� �! K ^7d� f)�9 وا�f)���9 *7 ا�78'�%� ا�8

8� اLو(�تdا� 
9 �'� k,8� و(�تL8& -  %�ل اTا4 ر -:   
   .ا��Hا�N) fMء  �رًا و/��

�	ً� ا�8#+د و(�G7 9'+ ا�'-�دة  '
 : ه� ا�%�Nءh.   
fMا�H�29ء ا� ��	ه=ا  X/��ا : ه* ا�7'Hا�_M *7وج 9'+ ���� ا��V f)ا��.   

K�8 و� &7M�  Kا q�=9 ن : أي�9 �G,��/ +'9 وج�V f)ا��.   
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .ا��Hا�N) fMء  �رًا و/��
�8 و��7 ا��HاfM ه* �� 	� �2 أن 9'+� �G��3 ء�N) *��J إ�� &Jأ :   

   . �رًا ا�%�Nء /�� -

   :ه=ا 	�� ا�+�,

   " .ذكرها إذا فليصلها نسيها أو صالة عن نام من"-و�5� 	�,& 4ا ��3 - ا�2-* (�ل -
� Kم) �� ((��&  * وا��م�Lا .  
$3Lوا  *$   �$�Lا  &$Jب  أ�$����.  
$3Lوا  *$   � أ�$

 أن : �$$���7ن : ا�H%$$& أ3$$�ل  $$* 7$$5�V=وJ& وه$$=ا . ا�H$$�ر 	�$$� /?$$�ن أن ا���$$�ب
��Lر ا����ب وأن �����ب ا�H�� ر �=ه� ه=ا وأن�G8ا���اب وه� ا��.   

   " .ذكرها إذا فليصلها"  ا�#+/S ه=ا ا�+�,
 : إذًا

 �2�7� : أن /��ز أJ& وه* واT+ة ���� ا��Hر/� �! /VQ/ ًا�,V�� ًا�,/  &#��$8� .
I=G9 �9ا�Nا�.    


75��2ء ه=ا 	�� ا�+�,Kا:   
�  $$* آ$$�ن �8$$�  - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� -  ا�2-$$* أن -H 	$$! وأ3$$#�9& ه$$� وJ$$�م ا�$$

� ة�3�Hه� ا��� �?�ن إ�� /72%��ا أن ا75K,%�ظ 9'+ أ�V{ ن ه� : و(�ل�?�  �J�N$T 
� �?�ن إ�� 	7J�  &2%��ا ا��v,Uن  ,&V{.   

�  G=ا,V�7ه� ا�=ي ا�  �-�  ا7JK%$�ل  $9,V�$�  �,$/  &7N$7)وا�8$��#�  ا�8$��#�  ا  *$  
S/+#ه� ا�=ي ا�8?�ن و��د ا��NT &,  ن�v,Uا� �,V�7��   I=$G�  �#��$8أو ا� Z� �$ه�, 

!� a���8ة ا���ط ��BM ا�7'8-U9 ًا /?�ن أن�,/.   



72  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
�ً-���.   

�,���وض /��* أن ه� ا�7H��9 �8dا� �-��� �T �G���.   
   .- ا���G8ر �=ه� /'2* - وا�2TLف وا���8?,� ا�#��9�2 �=ه� ا�7��,� وو��ب= 
K�2ف ا���8?,� أن إTLن وا���%/ ��/ �,��
 ��3ات P8V آ�fJ إذا ا�7)� .  

  ��v%ً� ا�7��,� و��ب /�ون وا���9�2#
   .ا���G8ر �=ه� ه� ا��S,T ��8 �! ا�7��,� و��ب �?!

   :اLد��
-
9� 	! و��� ا�-�dري f-; *  a,#3 : (���ا : اLول ا�+�,�� - *p2$&  ا4 ر	 - 

 9'$$+ 3$$�ه�و ا�'$$�� 3$$�ة  ��7$$& ا�2d$$+ق /$$�م  - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن
�وب\ P8Uا� - 
�ب  �3ة (-$Z8ا�   �G�+$%   �$�	  ة�$p�#$�  ه$=ا   $+ل  ا��	و�$�ب   
�,��   .ا�7

- 
 و($+   "أصـلي  رأيتمـوين  كما صلوا"  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - (��& : ا���J* ا�+�,

�N) ا����ات k9رL2+ق /�م اd7ً�  ��7& ا�7* ا�-��� .   
 ر�$�  ا9$!  إ�,$&  و�$�ل  ا�2$�وي  و�U$���  I��$J ',  : ا�$8���  ه$=I   * - ا���J* ا�%�ل= 

  .�9ا�� و�,P �25 ا�7��,� أن : /�ون هKQء آ
 - ا��Uآ�J* ور�#&

   :ا�+�,

 ���9ا�$�  أ�$�   %$+  أ�$�  آ�8 ا���ة ��3 و�! ا�7��,� و��ب 	�� د�,
 K : (���ا -
.  

 ����v$  ا�H8,$+  ا�$#8�ر  - آa$�H�  *$   &$9�7  ا9$!  ا�H%,$&  ا�$U,~  إ�,& ��ل : ا����S ا�%�ل= 
�وع - ا�'��Hأن : ا� �,���P,� �ًD و�?2& وا�� ا�7h �#���.   

�ون  ��8=ه� : ;�;�  �L �ال/ &Jط  وه� وا�� أ�$h  �#�$�  وا�%$�ل  ا�$��ة  *J�$� ا�
&J�25 أ �,VL85'7� آ�8 - وا - &Jو�?2& وا�� أ P,� �ًD�h.   

  ؟ أر�a اL(�ال  �ي
   .(�ي  ,�G ا��dف  iن : �لإ�G,  ?h أ/Nً� ا�8��� ه=I - ا�#%,%�  * : ا���اب

!?� �G]L7,�ر اVا9! ا a�H�.   
  ؟ ��8ذا
   .اLد��  ,& ��k87 ا7V,�رL Iن
�د Lن . ا��U ',� �=ه� : ا�%�ة  * /�,&�� 
'Hا� K /+ل ��	ا����ب .   
   .ا�#z إ�� أ(�ب اL(�ال ه=I أي أ	�� وا4
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�%29,�J& ا�7��,� و/.  

�/%� أن ��ارًا �'�2 �%+مD !��88& - ا�T2+�� - ا4 ر	ر �%/  ً�$8?T  !$�  م�$?TLا  � /$=آ
I+'9 م�?TL�2ة ا�7   .ا�'�م ا�#?� ه=ا �! ا�8

�2�7   .ا�2,�ن: ا�7��,� و��ب �!  ,

- &��%� ���'�  " " " "��/>��/>��/>��/>    



    �5?@�#"�5?@�#"�5?@�#"�5?@�#"    6�6�6�6�    ���A5���A5���A5���A5    �	�	�	�	    �5BC@	�5BC@	�5BC@	�5BC@	." ." ." ."   

 ومـا  والنـسيان  اخلطـأ  أمـيت  عن رفع"  - و5$��  	�,$&  ا4 ��3 - ا���5ل و�%��& -
  "عليه استكرهوا

�ن i  ��3ذاJEا fMا�  
Vوأ �,��7��9 �G,  �ًJ�,J 3#,#�  ����ة.   
2��9,�ن /%� أJ& ا�X�Q8 (�ل �! و	�� &Jأ K �%/ 
G���9.   


  دون $2��9,�ن  /$%�  أJ$&  : ا�#�9�2$�  �=ه� ه� وه=ا= $Gوه$=ا  . ا��  �$GH/  !$�  &$Jآ� 
^J ��	 ن�,
 دون ا�2Gا��.   


G���  K �%   .ا�7��,� 9& 	2+ه� /

   : ا�7'�,

79�ك /'=ر  � ا�7'��  * �%�� ا���ه
 أن - �,��   . ا�7

  أن : ا��$�J*  وا�%�ل= $Gن  ا���, 3$��  - ور5$��&  اL 4ن ا�8G9  X$�?8$�  /'$=ر  آ��$2
�/�ن - و�5� 	�,& ا4/ !,9 
Gن ا���,  .وا�2

�/0�  S/+#�8  ا�8=آ�ران وا�G,  
Gن ا���,
 �! ا�vd� Lن �8,'ً� وا�2Gا��.   
   .(��&  * وqhK ا�5Eم h,~ ا�7VرI ا���J* ا�%�ل وه=ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

�,Ud9وج و�V f)7,�ر وVة ا�p�#ا�.  
�ن �$$=آ� إذا$$JE7$$& اM�  *$$  �$$V{ f$$)ة و�$$p�#ا� *U$$Vو &$$J7$$� 3$$�� إن أM�Hج ا��$$V 

f)ة و�p�#,& و�� ا��	أن  
d/ ,���ة /-+أ وأن �7��9p�#��9.   
  ؟ ��8ذا

!,�,�+�:   
� أن : اLول -,V�� ا���ة !	 �G7)و K ز��/.   
- *J���ج ;� ا��7M�H ��3 �� أJ& : ا�V f)ة �3رت ا���p�#ا� �ًN/7& أM� .   


  ا�$8��  /'�$�  أن /�/$+  - أ	�$�  وا4 - ا�#?$,�  ا�$�Uرع  وآ�ن$�89  I=$م  ه�$?TLا :  �$,H,آ 
�,��   .اLو��/�ت ���,�  *  ��V	I+2 ا��2س �! ,�ًاآ� Lن اLو��/�ت �

�ة  ا�$$$�Uرع ($$+م  ه�$$2 $$p�#ا� �$$$G7/و��L  �$$�	 �$$$7M�Hوإن ا�  f$$J7$$$� آ�M�Hا�  z-$$5ز�2$$$ً� أ 
  .وو��دًا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
�  .ا�'�رة 75

�وط و�! أيUا� �   .ا�'�رة 75
 h$+/+ا  ا7J%$�داً  �,8,� !ا9 ا�5Eم h,~ ا7J%+ و(+ ) . ا�'�رة 75� : (G��%9� ا��G%Hء /'-� ه?=ا
 أJ$&  آ8$�  . ا�$�2  �$!  وK ا�?7$�ب  أ�H$�ظ  �$!  �,P ا�7'-,� ه=ا : و(�ل ا��G%Hء �! ا�7'-,� ه=ا

�,-'� P,� �5�2� Kو z,)د Kو a,#3.   
�-   :ا�
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7� أن : - ا4 ر8T& -  (�ل -7�  	$!  /X$�7d  ا�$��ة   * ا��ا�� ا� 9$�ب   $*  ا��ا�$�  ا�$
��دًا - ا�'�رة - ا��2D ?	ً�و.   

  ؟ ه=ا �'�2 ��
   .ا���ة �Vرج I�75 /�� وK ا���ة  * 75�I /�� �� ا��+ أ	�Nء �! : (�ل


�7� أن /��  ��G� �?28��9 �?28=ا و�7� أن /�� وK ا���ة /  .ا���ة �Vرج /
  )))األذان(((

7�  أن /�$�  وK ا���ة �Vرج 75�I /�� �� اL	�Nء �! : وأ/Nً� (�ل$/  
$Vا�$��ة  دا 

و��  .ا�8�أة ��9& ه=ا 	�� 
7� أن و/�� ا���ة  * و�XU?� �GG  ا�8�أة  iن� �GG! و�	ل  �$�� V$�رج  اJ��L$�  ا�

   .ا���ة
�اد وK �5�2$$� ه2$$�ك �$$,i$$  Pذٍاv$$pم 9$$,! ا�$$?Tأ � ا�$$��ة  $$* ا�$$�2� 9-$$�ب - ا�'$$�رة 7$$5

�G2,9�9ب  * و �   .ا��2

    @ـ?�� @ـ?�� @ـ?�� @ـ?�� {{{{::::  %$�ل  ا�'$�رة  7$5�  	$!  +زاM$  9%$+ر  ا�$��ة   $*  أ�$�  و�'$���  J�#-5& وا4 :(�ل ;�

E80��FE80��FE80��FE80��F    ��3��3��3��3    G$G$G$G$    �HA��HA��HA��HA� { { { {....        
 ا7J%$�داً  - ا4 ر8T& - ا�5Kم h,~ (�ل آ�8 �72%+) ا�'�رة 75� : (ا��mH ه=ا ا�#%,%�  *  iذًا
�ً/�) !� ��   :��G �! أآ

- �G  �,\ z,)د.   
- Kو *H/ ن ا���ة �9ب  * ا�8%��دL ا��ا�� ����� �! أآ� �   . ا�'�رة 75

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<< << << << <
�G2و� �   .ا�'�رة 75

   .ا�2%��ن : ا�'�ب ��Z  * ا�'�رة
   .إ[�GرvZ� �� a-%/ I,� : ا�v3Kح و *

 ا�$$=ي ا��m$$H ه$$=ا أن و	� 2$$� ا�'$$�رة ه$$* و�$$� ا�'$$�رة 7$$5� آ��$$8 �'�$$2 �$$� 	� 2$$� ا0ن إذًا
I�� mH� K ا��G%Hء /=آ-7'/ z,)د K�7 * و   . ا���ة �8%��د �

  .. .الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  الثالثاء   الرابع:الدرس  السادس:األسبوع 
	�	�	�	�/��������/

  هـ����������������
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�G2و� �   .ا�'�رة 75

�J=$$V9$$� أP�L ة+$$	 S$$T�-� ل�$$T ه$$=ا m$$Hا�� : - &$$H/� ا�G%H$$�ء  ,$$& ا7J%$$+ و�$$� - . �'
�G)�Di9 ه=ا mHا�� ��	ط ه=ا �Uا� .   

*��J إ�� ا0ن:   
� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

��, .   
�ن 	�� /�� JEأن ا �7   ./��* أن أراد إذا 	�و�& /


�ط ه=ا 	�� وا�+�,Uا� !� Iو��:   

8
  ا�B/2$�  وأV$=  "   "   "   "  �ـHA� �ـHA� �ـHA� �ـHA�     $ـG $ـG $ـG $ـG     �3ـ� �3ـ� �3ـ� �3ـ�     ��Fـ��F E80ـ��F E80ـ��F E80ـE80     @ـ?�� @ـ?�� @ـ?�� @ـ?��     J(KJ(KJ(KJ(K    /ـI /ـI /ـI /ـI     ��������" " " "  �'��� (��& : اLول -U$/ 

�   .وز/�دة ا�'�رة 75
- *J�� النهي  " البخاري   *$   a,#$3	f-; &2 - و�5� 	�,& ا4 ��3 -  ا�2-* أن : وا�

   .ا��vاف �! أو��  وا���ة  "عرياناً الطواف عن

- S��� وه$=ا  " خبمار إال ئضحا صالة اهللا يقبل ال"  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - (��$&  : وا�

� �Vف  ,&,�   :آ
 = !8  
� �	ً� /�##& �! ا�'�� أه� .   
 =�G2ر�5ل /'�& �! و�E�9.   

5
 أJ& وا���اب��.   
- 
� ا�$$+�,$$,VL8$$�ع : ا�Eا . +$$%  *$$?T 8$$�ع�E$$� ا�	و�$$�ب  � �$$! وأن ا�'$$�رة 7$$5

��3 �ًHhا�'�رة آ� k� ا�%+رة �	�v75Kوا &���  ��D�9.   
I=أد أر9'� ه�� f-�  .ا�'�رة 75� و��ب �
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��,  �89 K X�/ �G��U9.  

7� أن /�� �ن /JEا I+� ���9 K X�/ ة�U-ا�.   
�ة /�X و�'�2U-أن : ا� �G�/ �5اد أو 9,�ض �! ا���ن !� f#� ه=ا ���   .ا�

   : ا�7'�,

7� أن -�ة /�X �89 ا�U-ا� �-7'/K ًا�75 �ً,%,%T.   
�ن �$$-P إذا ا�G%H$$�ء آ$$�م ��N$$7% �$$�و	 ـ$$$$JE9$$ً� ا�; k,v7�ن /$$$$JEف أن ا� �$$�ن /'$$

�ةU-ة �2& ا�����  �,\ �#,#3.   
�ة �$$�ن /'$$�ف أن /$$k,v7 أ�d/ : !�,$$  &$$J$$� ا�2$$�س 9'$$_ �?$$!U$$-ا� !$$� f$$#� ب�$$� ا�

�-9 &Jه+ أ�U/ ة ��ن�U9 +,وا���& ا� !� 
�� /7-$,!  أن /$K  k,v7 ر�$89  75��� و�� ا�

�ة ��ن هU-أو أ9,_ أو أ�5د ا� �,\ qذ�.   
7�  ا��$�ب  X$�V  �$!  ا��$�ن  /7-$,!  أن /$k,v7  آ$�ن  إن �?!$��   �$�  
�ط  وه$=ا  /#$�U$ا� 

X�d�.   
��� ـ� / 
� /?�ن أن /�� ه��  ؟ ��#�� �-,! \,� ا�

� �! /�Bم K : ا���اب��� /?�ن أن ا�,\ !,-� ��#��.   
�ن  iن /7'=ر ��8 ه=ا Lن -JEل  * ا�T    .�2& ا�#�� /7-,! وا��آ�ع ��دا�

� �! /�Bم K أJ& : ا� ��9�2#	�J &,^ وه=ا��   .ا�#�� /-,! K أن ا�
� �H3 ا0ن 	� �2 إذًا���/+ ا�=ي وه� . ا�/ X�Q82& أن ا�,-/.   
C  74أ E�Fا�� - G�Hر Jرات - ا�.��4 0=��#:   

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�ة �! ر�
 و	�رة   .ا��آ-� إ�� ا�


 رة	����I �! ا�   :	�� ��G2 و�,� . ا��آ-� ا�� ا�
�ة أن : /'2* : ا�8=ه�=    .ا�'�رة �! �,� وا��آ-� ا�


   :ا�7#+/+ ه=ا 	�� ا�+�,
- S/+T +ه�� *8�5L,& ا4 ��3 ا�2-* أن ا�	الفخـذ  فإن فخذك غطي"  : �& (�ل و�5�  

   " .عورة
�ة �hاه+ �& �?! X,'p إ�25دI ا�#+/S ه=ا,� ا�-,G%$*  و3$##&  - ا�#%,%�  * - �/&�% آ

   .H'p& ا�-�dري آ�ن وإن.
- 
8� S/+T : ا���J* ا�+�,	9!  �,'h !	 &,9أ !	 I+� ,$&  ا4 ��3 ا�2-* أن�	و5$��   

   . "عورة والركبة السرة مابني"  : (�ل
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   :ا�'�رة �! �,f ا��آ-� أن 	�� وا�+�,
- �$$� a$$3 !$$	 8$$�ن�	 *$$p2$$& ا4 ر	 &$$Jأ 
$$V$$� د�	,$$& ا4 3$$�� - �	وه$$� - و5$$��  

Xh! آ�	رآ-7& .   

   :أ/Nً� ا�7#+/+ 	�� وا�+�,

-  S/+$#ا�  z9��  وه8$�  ا�'$�رة  ه$�  8G2,9$�   8$�  .  "عـورة  والركبة السرة مابني"  ا�$$,�  !$� 

   .ا�'�رة
���ن ا�'�رة ان . ����ه�/� : ا���J* ا�%�ل= Hا� �% .   


   :وا�+�,
- S/+T PJأ a,#ا�� - *  a,#3 ري�d-ا� �� و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-* أن - و�
�  �m$H  و $*   "خيرب يوم فخذه عن حسر"  -$#Jا  -  *$   m$Hول ا��Lا�$=ي  أن ا  I�$T  �$ه 

�  أJ& ا���J* ا��mH و * - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-*$#Jا  !$�  ��I  أي أن \,$  ه$�  /#$
   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 -
- 
 -  وعمـر  بكر أيب مع جلس " - و�5� 	�,& ا4 ��3 - أن 	�S/+T �UM : ا���J* ا�+�,

   " .فخذيه عن كاشف وهو - عنهما اهللا رضي
   .ا��واة أT+ أو ه* . f?h آ��GJ . �5(,& أو  d=/& 	! آ�Xh وه� : روا/� و * 

aا���I �� - أ	�� وا4 - ا��J أن ا�8=ه� وه� ا��2وي =dHرة ا��	:   
- Kًن : أوL S/د�Tآ�ن وإن ا�-�ب أ G, � X'p �G2?� اه+ه� �7%�ى�U9.   
- �ً,J�; : أن S/+T PJأ -  *$p2$&  ا4 ر	 -  S/+$Tو  �U$M�	  8$�  ا5$7+ل  ا�$=يG9  أ3$#�ب 

   . ا�87TKل /+�8G�V ا���J* ا�%�ل

  ��87TKلV+/ ��	 S/+T PJأ !� S,T &��) �#Jأو ا  I�$T آ$�ن  وإذا  �$#Jا  !$� 

&��T �  
�ن Lن  ,& د�,JEل ا�T ب��س ا� ورآ$�ب  ا�#$H  +$)  � �$!  ا��$�ب  	$!  /$#2
�   . ,& د�,
  � إراد�& \,
87
 وأ��TKا *  S/+T �UM�	 *H  mH� : !	 &/=d  �5(,& أو.   
kو� K�87ل اT K a�/ لK+75Kا.   

d�� �ً2,�ً� ا�8��� ه=I  - ا4 ر8T& -  ا�-�dري �d^ و(+ T 8$&  -  %�ل �+ًاTا4 ر - 
 :S/+T  +$ه��و�$�ً  أ5$2+  أP$J  وS/+$T  أT$�ط  �V  !$�  �$G �V -  ل  ه?$=ا�$) .  I=$وه  *$  

   .ا�8��� S'h ��� 	-�رة ا�#%,%�
�ن /�$$�ز K : ه$$=ا 	�$$� 29$$�ء ـ$$ـ$$J}� أن XU$$?/ I=$$d  �$$G  رة�$$	 K أن ه$$� �$$& /�$$�ز 

&HU?/ Kز و��/ !/�V�� وا أن�   .	�رة /'7-�  �G �2& إ�,& /�2
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Kو qh ا�'�رة أن �   :إ�� �%2
- �HHd�.   
- &��Zو�.   

=G �8 ا� K qU/ &,  دة�	.   

 : ����Z آ�ن  �اءH5وأ =dHب و�� ا�� ا�'$�رة  9$,!  ا�H7$�وت  �?$!  ��HHd ا��آ-� �! (

K *2'/ أن K �-7'J 
   .N'9& آXU  * ا�H� �;Eوت وإن 	�رة ا�dH= آ

 	�رة T+ �'�2 �-,! وG9=ا��   .ا�
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  .وأ�ٍ�

��Lا:   

 آ'�رة �G	�ر� ا���9�2# 	2+= ���ة �! ا�   .ا��آ-� إ�� ا�

   :ه=ا 	�� ا75+��ا
 السرة مابني إىل ينظر فال أمته أحدكم زوج إذا"  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  9%�ل -

   " .منها والركبة
  ا5K$�م  وh$,~   - ا4 رBT  - &8Tم ا9! ا�7VرI وه=ا . آ��#�ة إ�GJ : ا���J* ا�%�ل= 
- &8T�9ب  * - ا4 ر �   .ا��2

��$�ل  $2��9-�  ا��L 	�رة أن : ا����S وا�%�ل= ��  �$J��Lا�8#$�رم  آ'$�رة  ا  �-$2��9 
$$�2� �#$$�ر�G! إ�$$�/ �$$G,إ�$$� ا� �$$� �$$G�/ �ً$$-��\ : &$$ه8$$� وا�,$$+/! آ�����#Jو 
H$$5وأ 

!,)��2� أن /��ز /'2* . ا�J !� ��Lز �� ا��/ 
��   .�#�ر�& إ�� /�2� أن ��
  ؟ (�ل �! ا�8���  * �3ر آ�

   .ا�8=ه� أ�GH'p .أ(�ال ;�;�
 9$�ب   $*  أJ$&  وه$�  �$+اً  و�,$&  BTم ا9! ا7V,�ر �?! ا�#%,%�  * ا�%��,! 9,! ��دد و ,&

�� أن �G$$� /�$$�ز K ���8$$ً� آ$$��#�ة ا�L$$� ا�$$�2$$G�� �$$رع إ��U$$ا� Kت إ�7$$5 �$$� �7$$� 
   .ا�#�ة  * ا��dف و5,��,� . ا�#�ة
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   .�GN'9 و�'zٍ7 و�ٍ+ وأم

,+ه� و�+ت ا�7* ا��L : ه* ا���+ أم -� .   
,+ه� و�+ت  iذا� �   .و�+ أم  7'7-

�G8?Tو : �GJدام �� أ�� أ +,�ة �3رت ��ت  iذا T,ً� ا�T .   
- z7'8وا� �GN'9 : *ه ��Lا���88آ� ا �� . GN$'9  &-,�$J�  أ	z7 إذا L !� ^dhآ

�  N'-� �GH�J& ا��L �رت�J 3,-& أT+ه�8 وأ	�dU� z7,! ���8آ� آ�i  fJذا$T 
�GH�Jو z,)ر.   

 I=ه* ه �N'-8ا�.   

   :ا�#��9�2 د�,

- �8GJا���+ أم أي - أ �N'-8ان - وا��   .ا��ق �8G� �?T ا0ن  ��i أ�� �'7-
    .آ��#�ة أ�8GJ : ا���J* وا�%�ل= 

�ب أن ا�����d اJ *  ��L%�ل آ�2 وإذا)Lا  �$GJة  أ� وا��N$'-8  ا���$+  9$�م   ?,$X  آ$��#
 � qh أن aا��   . آ��#�ة وأ�GJ ا���J* ا�%�ل : ه� ا�

� <<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
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�ة �!   .ا��آ-� إ�� ا�

 �'�رة 9,�ن ه=ا��   .�GN'9 وا�z7'8 ا���+ وأم وا��L ا�
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   .و��GG إK 	�رة ا�#�ة وآ

   :S#-/ *  !,9�9 ا�'�رة 75� أن �'�2 �%+م
   .ا��2� �9ب  * -
   .ا���ة �9ب و * -

!$$#J $$! 5$$72#+ث ا0ن	$$�رة 	أة � ا�$$�2�  $$* ا�$$8�أة 	$$�رة وأ�$$� . ا�$$��ة  $$* ا�$$8
���� ��/�D P,ا�?�م �?�ن ه=ا و� �G2	 آ�ن وإن aا�� وه$�  �$�دد  وK إh?�ل �9 ا�
 أد�$�  �'$+ة  ا���$&  75� و��ب ا�8#%%,! �! و\,�I - ا4 ر8T& - ا�5Kم h,~ ا7V,�ر

3�/#� ��Jص وه* وا��2 ا�?�7ب �! �#pو��ب  * وا �,vZ�  أة� ���GG$�  ا�$8
 ا�%$��M,!  �$=ه�  3$#�  	�$�  ا�+ا�$�  ا��ا(k �! ا��Uاه+ و��د �k ا�J��L ا����ل 	2+

   .ا���& 75� ���9ب
!?� !#J K +/�J ل�V+ا� *  
,�H7ا� *  I=ه ���   .ا���ة 	! ا0ن 7J?�� وإ�8J ا�8

   :ا���ة  * ا�8�أة 	�رة :  2%�ل
- �9�-$$2� &$$���� k$$8ء أ��$$G%H$$� ا��	ا���$$& أن  P,$$� $$�رة	أن  ,�$$�ز ا�$$��ة  $$*  

XU?/ُ وه=ا K ل�?hإ &, .   
   .وا�%+�,! ا�,+/!  * اhE?�ل إذا -

��  �Jأرد 
�HJ *  أة�   :  2%�ل ا�8
- �   .ا���& : ا�8�أة �! اLول ا�%
- �   .وا�%+�,! ا�,+/! : ا���J* وا�%
- �+ا� �9(* : ا����S وا�%�.   
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7�ا أن /�� �8�E�9ع ا��+ و�9(*  ����&   .ا���ة  * /
   :�Vف  �8G,H .وا�%+�,! ا�,+/!  * اhE?�لً  إذا
7�ا أن /�� : ا�#��9�2 �=ه�  '��=    .ا���ة  * /

   :9+�,�,! وا75+��ا
- 
   " .عورة املرأة"  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* (�ل : اLول ا�+�,

X�7Vه=ا  * وا S/+#ا� �ً#,#�� �ًH,'Nوا���اب . و� &Jأ kv%2� K f-�/ �ً	� � إ�� �
   . - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-*

- 
 أ���* :  %�ل - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�5 *-2��f أ�GJ �8�5 أم S/+T : ا���J* ا�+�,
�J+T�8ر 9+رع أV,$&  ا4 ��3 - ا�2-*  %�ل إزار �9 و�	بغاًسـا  كـان  إذا نعم " - و5$��   
   " .قدميها ظهور يغطي
^2  ��	 �,vZ� !,�+%ا� X�7V�7ف واVا �,� /$�##&  �$!   G2$8�  : ا�#$+/S  ه$=ا   * آ

�ً$$	� �� �G2$$و� !$$� &$$�'/ X)���$$9 أي &$$Jوا�$$��اب 5$$��8 أم �$$!  7$$�ى أ : &$$Jف أ�$$)�� 
   .ا�8ML �! 	+د G9=ا وأ	�&
�2 �   .أد�G7� و	� �2 وا�%+�,! ا�,+/!  * ا�#��9�2 �=ه� ا0ن 	

   .ا���ة  * 	�رة �,� وا�%+�,! ا�,+/! أن : ا���J* ا�%�ل= 

   :ا�+�,


  ا���-$�ب  ا�$8�أة  	�$�  8�E�9$�ع  /�� K : (���ا -$Vدا  f$,-وإذا . ا�  �$�  �$�/  �$G,�	 أن 
P-�� ��7* ا���-�ب  �G9�� 	G$+   $*  /'�$�  وK .وا�%$+�,!  ا�,$+/!  \��-$�ً  �XU$?2  وG9=ا 9


 ا�2�ء إ�Bام ا���9�#Vتا�-, دا� P-�9 ا���-�ب.   
�ب)Lوا4 - وا ��	ا�%�ل - أ  *J�$� �vZ$*  أن ا�$��ة  T$�ل  ا�$8�أة  	�$�  /�$�  K أJ$&  : ا�

�G/+/ �G,ور��.  
$8�أة  /Z-2$*  �$�  أq$h  &$J   $�  وإK ا�'�8,$�  ا�8+ار5$�  9$�ب   $*  وه=ا ��  �$GJأن أرادت إذا أ 

7� أن �k,v7 وه* ���*� �G/+/ �G,�+)و K�7ران  وه�8 ���* أن إ �D�,7T  I=$G$�ً ا �$
�ا�a  واLد�� ا�'�8* ا�-#S,T S �! �?! ا���ة وه* ا�'�,�8 ا�'-�دة��$   &$Jأ K  �$�/ 

7� أن ا�8�أة 	�� �$!  واXU$?J  رآ'$f  أن 5$�+ت   iذا ا���ة أ;�2ء وا�%+�,! ا�,+/! �
   .3#,#�  ����ة ا�,+/! �! أو h*ء ا�%+�,!

 
� ا \f$v  9$$�ن ا�-,$f   $$*  %$�  و�8Vره$�  f�$3 �G�$$,8%9  إن $9'U$� �M�$$5و  + و�$$� ا��$
�ج$$d/ �$$G2� Kء إن 3$$#,#�  ��$$��ة وا�%$$+�,! وا�,$$+/! ا���$$& إ�$$h 49$$� ا X$$)�� 4و 
   .ا�8#+

   .وا�,+/! ا�%+�,! �vZ* أن  ,�� �#�7ط أن أردات إذا �?!
   ) .و��GG إK 	�رة ا�#�ة وآ
 :((��& �! اG7J,�2 إذًا
�ة f�$$3 وإذا -N$$#9 ل�$$�� 	2$$+ ا���$$& 7$$5� و�$$�ب وه$$� �ا�$$8�� أ$$3
 إ�$$�  7��$$k ا�

�J��Lا.   
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�#7   .;�9,!  * ��3& و/
�J+H75ا !� I=8,! ا�'-�رة ه?T :   

   .;�9,!  * /��* أن /7#� أJ& : اLول -
- *J���ن 	�� /�� K أJ& : ا�JEب   $*  /$��*  أن و/�$�ز  ;$�9,!   * /��* أن ا�$; 

+Tوا.  
   :- ;�9,! أي - وإزار (8,^ أو وإزار رداء - ;�9,!  * ا���ة ا75#-�ب د�,
 أ��
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   : ا�+�,
- Kً�8ع : أو�Eا.   
- �ً,J�; : ,& ا4 ��3 -  ا�2-* ان�	9,!  /��* آ�ن  %+ /��* آ�ن ه?=ا - و�5� �$�9 - 

   .- و�5� 	�,& ا4 ��3
   :ا����ب 	+م 	�� ا�+�,
 وأ��

- �� a3 &2	  - ��3 4,$&  ا�	و5$��   - :  &$J3$�* أ أ  �J+$Tب   $*  أ�$�  %$�ل  ا��اT$+  ا�
   . "ثوبان أولكلكم نعم:  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-*

- �ًN/وأ a3 &2	 - ��3 4,& ا�	و�5�  - &J��3 أ �ًJ�,Tب أ��9 +Tوا.   
!  iذًا/ K9,!  * /��* أن /�� و�;.   
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  * 	�ر�& 75� و/�BئH2ا� kو� +T%,& أ��	ض  * �Hا� .   
�J+H75ا !� I=+ة ا�'-�رة ه	أ��ر :   

- Kًأو :   
�(�ن ا�8=ه� أن= H/ !,9 
H2ض ا��Hوا� .   

�ض  *  ,��Hا� k� �7�  أن - ا4 ر8T$&  - ا�G2,9  X$�Q8$�  ا�7$*  ا�'$�رة  75$/  ً�N$/أ 
+Tا�'��%,! أ.   


  * و/�BئH2�3 ا��V ًا /��* أن�7�  �� وأن �'�ر�& ��5/ +Tا�'��%,! أ.   
�ق إذًا$$H9$$,! ا� 
$$H2ا� �N$$/�Hا��2 �$$� 9$$,! - وا� �N$$/�H2$$+ وا�	ه$$� ا�#�9�2$$�  *$$  �7$$5 

z��'ا� ��,  *  �N,p�Hا� Kو ��/ *  
H2ا�.   

�/z ه=ا 	�� ا�+�,H7ا�:   


 رV^ ا�#?,� ا��Uرع أن : (���ا -G5ا��2 ��  * و  �$�  �$�  
G$/  *$   �N$/�Hو�$!  ا� 
qذ� &Jا��2 ��  * أ��ز أ *  �H /$��*  أن ا��2 ��  * وأ��ز ا�%-�� \,� إ�� ا���ة ا�

�نJEًا ا+	�) !� ��/�N  * /��ز وK 	=ر \,Hا�.   

 رV^ ا��Uرع أن  7-,!G5ا��2 ��  * و �� �� ^V�/ 
G�/�N  * و/Hا�.   
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�/�N أن : - ا�8��� ه=I  * - ا���J* ا�%�ل= H�8 وا��2 �� ا�G8?T +T�8 وا   f$-;  *$  
�/f-; *  �N ا��2 ��Hا� Kدل �� إ 
�/z 	�� ا�+�,H7�8 ا�G2,9.   
�/$$�N ا��2 �$$� $$9,!  $$�ق K أJ$$& ا�$$��اب ه$$� ا�%$$�ل وه$$=اHوا� Kإ 
�ق V$$�ص $$9+�,$$H/ 

�8G2,9.  
!#J �2�) &Jد أ�H7��7,! - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 	-�رة �! /� f�+%7   �$و�Lا  �$,J�� وا�
75� و��ب ه* +Tا�'��%,! أ.   

- ���8��  �,J��   :ا�
75� و��ب Tا�'��%,! +أ *  �N/�Hا�.   

   :ا�+�,

 الثـوب  يف الرجل يصلي ال"  ($�ل  أJ$&  - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا� *-2	a3 ! (���ا -
   " .شيء منه عاتقيه على ليس لفظ ويف شيء منه عاتقة على ليس الواحد

 أو J%$$�ل  8$$�) (  %$$� (ا�'$$��%,! آ$$k$$� XU ا�$$��ة 	$$! �G2$$* أJ$$& 	�$$� ا�#$$+/S  $$+ل
75� وإذا ) أT+ه�8 +Tز ا�'7%,! أ��.   

) . 	��%$&  	�$�  : (	�$�  ا��GU$8ر  ا��JL  *$   m$H$&  5$8'7�  ا�$=ي  ا�#$+/S  ه=ا ه� ا�+�,
� ا��mH و *V0: (ا ��	%,& ��	وا) . =V�  mH�9(: ��	 &%��	 . (  
�دات �! وه=ا= H� ��9�2#م . ا���E�  +8T8& - أTا4 ر - =Vا أ=G9 S/+#ا�.   
75� /�� K أJ& : وا�X�d ا���G8��� !� Xر : ا���J* وا�%�ل=  +Tا�'��%,! أ.   

 �8Jوإ !/.   
- S/+$$#� �9�$$� a,#�$$,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن  ا��	أن أراد إذا: "  �$$& ($$�ل - و5$$��  

   " .به فاتزر ضيقاً كان وإن به فالتحف  واسعاً كان إن واحد ثوب يف يصلي

   .	��%& 	�� h*ء �z-/ &2 �� 9& وا�Bر p,%ً� آ�ن إذا أJ& : اK+75Kل و�&
9� S/+T ��#� ا���اب ه� -ا���8ه,� �=ه� -ا���J* وا�%�ل��-  *$p2$&  ا4 ر	 -

.  
k89$,!  وا��  S$/د�TLأن ا  �7$5  z��$'آ$+ة  5$�2  �?2$&  5$2&  ا��اً  �7+$�  &$,G2� -  ��$3 4ا 


 /��* أن 	! - و�5� 	�,&��   .	��%& آXU و(+ ا�
   : أJ& �'�2 ا0ن �-,!
7� نأ /�� ا���9�2# 	2+= �ن /JEأ/! /��* أن أراد إذا اB�:   
   .ا�'�رة : اLول -
- *J��   .ا�'��%,! أT+ : وا�

�ن 	�� /�� : وا���G8ر= JEأن /��* أن ا �7/ �ً�,h ًا+Tوه� وا:   
   .ا�'�رة -

   .85'7� آ�V - �8ف �#
 ه=ا ؟ ا�'�رة ��ه*
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�G��3�8ر درع  * وVو �H#ئو و��B�/ �75 �Gر��	.   
*2'/ �#7   .ا���;� اL;�اب ه=I  * ���* أن ��8�أة /

  :ا�+�,

- &Jأ a3 !	 �8	 - *p2& ا4 ر	 - &Jا أ �7 أ=G9 - &J7#� أ �$��*  أن ��$8�أة  /
   .أ;�اب ;�;�  *
- q�=! روي وآ	8�5& أم  �UM�	ت �! وه�8 و�G,%  ا��#�9,�ت .   
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   .ا���;� اL;�اب ه=I  * ���* أن ��8�أة /! إذًا
  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
   .درع  *

8,& ا�$$=ي ه$$� - ا�%8$$,^ : ه$$� :  ��$$+رع ـ$$ـ$$J ^,$$8%م /%$$�ل �?$$! . ا��$$�E8$$+ اTأ : 
   .Z9�5ً� آ�ن إذا إK در	ً� /K �8 ا�8%,^

� & أن أرد�J إذا ا�+رع إذًا'J �ًH/�   .ا��Y9 ا�%8,^ ه� : J%�ل د(,%ً� �'
^,8%��  �   .در	ً� /K �8 ا�%�,

  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .و�8Vر
�ه�  �G?2T �,vZ�  &$9 	2+ �! و�+/�I رأ�G5 	�� ا�8�أة �N'& �� ه� : ا��8dر ــ'$h 
   .ه� �� واap وا��8dر -.
  

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�H#و��.   

̂   $�ق  /�$-P  ا�$=ي  ا��$�ب  ه$�  : ا�H#�8$�  ـ$ـ   /�$S$,#9  X  ا�$+رع   $�ق  : /'2$*  . ا�$8%,
��	 8,& �� آ-,� T+ إ�� /U-& وه� ا�+رع  �ق +ا��J ا�'-�ءة .   

mT�Jأن و � ا�$8�أة  i  f�3ذا . اEزار /=آ� �� - 	2& ا4 رp* - ا��vdب ا !9	8
7#� �89 أ�f  %+ إزار دون ودرع و��#�8d9 �Hر/ �Gو� ��Lا 
   .ا�h 4ء إن آ��
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
75� و/�Bئ �Gر��	.   

*2'/ &Jب ���* أن /��ز أ��9 +Tب ه=ا آ�ن إذا وا��7� ا�/ k,8� ا�'�رة.   
   .ا���& إK ا�-+ن آ
 : ا�8=ه� 	�� وه*= 

q�=� ل�%J أة أرادت إذا�9�$�ب  ���* أن ا�8  +$Tل  آ8$�  وا�$%/  X$�Q88$&  - ا�Tا4 ر - 
9��ب و/�Bئ:( +Tب ه=ا /?�ن أن  ,��) . وا��   .وا�%+�,! ا�,+/! �,Z9�5 *vZً� ا�

9�$$�ب �i$$  $$3fن +$$T2$$+ /�$$�ز آ$$�ن وإن وا	ء �$$G%Hإن �?$$! ا� f�$$3 ب�$$�9 +$$Tوا K 
*vZ/ 
9�$�ب  ���* أن أرادت إذا ��ا	* أن  ,�� #3,#� \,�  ����ة ا��+ آ 
+Tب ه=ا /?�ن أن وا��   .وا�%+�,! ا�,+/! ذ�q  * �89 ا��+ آ
 /Z9�5 *vZً� ا�
7�5 و/�Bئ : (9%��& ه�2 - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 �%��د وه=ا �Gر��	. (  


 - و5$��  	�,$&  اf��)  *$-2�� -  ��$3 4 أ�GJ �8�5 أم S/+T - ا��z9 ا�#+/S -  :ا�+�,
  .قدميها ظهور يغطي سابغاً كان إذا . نعم : (�ل إزار �9 و�8Vر 9+رع إT+ا�J أ���*

� و8V$$�ر 9$$+رع f�$$3 وإذا$$-7'7  f�$$3 ب�$$�9 +$$Tوا �- 9$$+ون : /'2$$* . ��-$$+ن $$2��9
�H#�� X#�� &9 M�5� +   .ا��

�  ه$=ا  	�� �29ء ــ$/� �$k  ا�f$�)  �$?� -  �G�$,8%9  *$�B28  آ8$�  - ا�$8�أة  f�$3  إذا : ا�%7
�,vZ� �'Uا� �G���  �#,#3 آ�ن إذا *vZ/ 
   .وا�,+/! ا�%+�,! 	+ا  ,�8 ا��+ آ

  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<ğø’ËÚğø’ËÚğø’ËÚğø’ËÚ<<<<^¹^¹^¹^¹<<<<Ì�ÓßèÌ�ÓßèÌ�ÓßèÌ�Óßè<<<<^Úæ^Úæ^Úæ^Úæ<<<<÷÷÷÷<<<<Ì�ÓßèÌ�ÓßèÌ�ÓßèÌ�Óßè<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .أ	�د : و #� 	�ر�& 9'_ اXU?J و�!
�U?Jا���ة أ;�2ء - ا�'�رة فا �   :أ(�م إ�� /%2

   :اLول ا�%� ــ
�ًا ا�U?J ً� /?�ن أن,
 ز�!  * //�D �9 +�) .�2G  a�� ا���ة.   
- S/+#� و� سـجدت  فـإذا  مـشقوقة  بردة وعلي قومي أؤم كنت " قال �8�5 ا !9	8

   .?�(�رM �5ءة 	�v\ �2ا ا�2�ء �! ا��أة و(��f  %�ل : روا/� و *  "انكشفت

I=ا�%�� وه f;+T *  +G	 k/�U7و�� ا� �?2� . f�+  ��	 �#3 �3ة !�  fHU$?Jا 
�ًا ا�U?J ً� (�+ �9 	�ر�&,
 ز�!  * //�D.   

   : ا���J* ا�%� ــ
�اً  اXU?2�  ً� �U$?J أن$,��  ز�$!   $*  �?$!  آ,�$) -  P$?	  �$و�Lا -   ً�N$/وأ  !$�  �$,\ 

   .G  &��3 �#,#3=ا : (�+
- S/+#�� z9�   . ا�
   : ا����S ا�%� ــ

�ًا آ�ن �5اء 9%�+ ا�'�رة �XU?2 أن,/ !�B9 
/�D ي أو�ًا 9�,� أو ($�,�  �B9! آ

 9�ي,�H� ي�ف  �U?J9%�+ ��'�رة ا 
v-,  ا���ة.   


   .	2& ا�#7�ز /8?! ��8 ه=ا Lن -  :ا�7'�,
   .��7	� ا���8* ه=ا وLن -

&���  ��D�9 . ء إن وه=ا�h 4ا K k%/ !� ���.   
� ا�%� ــ,VLا:   

�ًا ا�U?J ً� ا�'�رة �XU?2 أن,�
 ز�!  * آ/�D . I=G  �ًN/أ 
v-�  آ$�ن  و�$�  ا�$��ة 
�,Z9 +�).   
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� ا�U?JKف  * ��ءت ا��L ��Vن -؟ ��8ذا,3
 	�� /-%� 	+اه� و�� ا�,Lوه$�  ا 

 ا�'�رة ا�U?Jف أنv-/ ا���ة X�d79 ط ه=ا�Uا� .   
 ه$$=� *$$  I���f$$ إذا : إذًا$$)Lر9'$$� �ماL�7+ ا$$  &$$Jأ K ج�$$d/ ء*$$h !$$� ف�U$$?Jا 

�م ه=I 	! ا�'�رة)Lر9'� اLا.   
*H  رة ا���رة�GU8ا�:   
�� f-ه a/��ن  ;$�ب  ور '$f  ا�$JEج  أن إ�$�  ا�$V   +$Tأ  !/=$dHج  أو ا��$V  ان=$dHا� 

� �B9! ه� ;� - . (�+ \,� �! ه=ا Kن - . ��BMة : ��3&  #?�,/.   
q�=ز�! آ�ن �� : وآ 
/�D �!? ف�U?JKا �,/.   

� �2 . أ	�د : و #� 	�ر�& 9'_ اXU?J و�! : إذًا	 
,�H7ف  * ا��U?JKا.   
  

� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<    
   .و #�

  ؟ و\,�I ا��T�H ا�U?JKف �9�p ��ه�
   :أ��/! إ��  ,& /��k أJ& : ا���اب

   .ا�'�ف : اLول -
- *J���ب  فآ�P,$�  �U$?J  ا�$�ءة   ��U$?Jف  .ا�U?JKف ��kp : وا�)�$�  !$�  =$dHا� . 


 و��  �L�  �Tول) . *J��� وا�,/.   
� إذًا-7'J �#H+�& ا�	و : !/�   .ا�U?JKف و��kp ا�'�ف : 9��
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�م ;�ب  * ��3 أو#� &,�	.  

�ن ��3 إذاJEب  * ا��   .ا�#��9�2 	2+ : = ا���ة f�v9 ا�#8�م ا�
&���� �! ;�ب  * /��* أن -�  : �/�T.   
   .���Zب ;�ب  * /��* أو -�
   . ,& أ5-
 و(+ ;�ب  * /��* أو -	

   .��D�9 ا� ��9�2#	KQG  �G��3 +2ء
�دات �! ا���ر I=G9 ا���ة �v-9ن وا�%�لH� ا�8=ه� !?� I�7رVا ~,h �5مEا.   

   :ا�+�,

   ))) .األذان((( 

   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  السبت  األول :الدرس  السابع:األسبوع 
����/��������/


�((  هـ�����������������
�
�
((  
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�م ;�ب  * ��3 أو#� &,�	.   

   .أ	�د : /'2*
 ا�$��ة   $iن  �#�م 9��ب ا���8* ��3 إذا أJ& ��إ - ا4 رG8T� -  ا�#��9�2 ذه�= 
K a�� ��/,& و�	أن  +,'/.   

�دات �! ا�%�ل وه=اH� م �=ه���E8+ اT8& - أTا4 ر -.   
   : ا�#8�م ا���ب أ���� و�!

   .9=ه� ا�28�ج ا���ب -
   .أوا���Z8ب -
� ;�ب أو -/�   .ا�#

 أو --   .ا�8

I=ز ه���� أ9�Lا ��	ب �,�   .ا�#8��� ا�
   : ا�#?� ه=ا 	�� ا�#��9�2 ا75+ل

) رد فهـو  أمرنـا  عليـه  لـيس  عمالً عمل من( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* 9%�ل -
   .ر��5& وK أ��ا  4	�P,� �G, ا���ب G9=ا و��3&
   : وا75+��ا

��9 و('�دI ا���8* (,�م 9�ن -)  &$Jب  ه$=ا   $*  وآ��$�
   $*  ��k$87  وK �'$�,�  ا�$'  
+T�9 وا�  . و�'�,� (

    : 9��Tد/S  أ/�N وا75+��ا
- �G2� :  &$��) -  ��$3 4,$&  ا�	ل  - )مسبل صالة اهللا يقبل ال (- و5$��  �$J 4ا�'� ,$�  ا 

����ب ا�#+/S ه=ا - وا�)Lا &Jأ X,'p !?و� &H'p P,� ًا+/+h.   
   :وا75+��ا

 واحد مدره فيها دراهم بعشرة ثوباً اشترى من ( - و5$��  	�,$&  ا4 ��3 - ا�2-* 9%�ل -
   .ا��z9 ا�#+/H'p !� Sً� أh+ ه� X,'p ا�#+/S وه=ا).الثوب يف الصالة تصح مل حمرم

   .- ا4 ر8T& - �,8,� 9! ا�5Kم h,~ ا�8#%%,! �! ا�%�ل ه=ا وا�7Vر
��� ا�#8�م ا���ب ا���ة أن. ا���G8ر ذه� وإ�,& : ا���J* وا�%�ل= #�  �G-T�$3و 
   .3#,#� ا���ة و�?! };�
  $iن  ا�$��ة  	$!  V$�رج  أ�$�  إ�$�  /'$�د  وإ8J$�  ا�$��ة  ذات إ�$�  /'$�د  G2� K*ا Lن -

P-� ب��   .ا���ة �Vرج و * ا���ة  * /��ز K ا�#8�م ا�
���  وه* �#�م ;�ب  * ا���ة T?� ا0ن 	� �2 إذًا$�  �$8G�  P-$�7/و  �$G9  �$,� �$!  آ
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   .ا��2س
   !$�  ��$3	�B  �$ل/27$  - ا�$#8�م  ا��$�ب   $*  ا�$��ة   * ا�8=آ�ر - ا��z9 وا��dف

   .�8�E�9ع i  &��3 �#,#3ن ��هً� أو i  ��3 �ً,5�Jن 	��+ًا ذاآ�ًا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .أ	�د : P�J أو
K ن /��* أن /��ز�JEب ا��9 P�J k� &ر�+) ��	 I�,\.  
- &JL q�=9 
Vط  أ�U$9  !$�  وط�$h  ا�5��2$�  ا�27$�ب  وه$�  ا�$��ة . Kأن /7$��ر  و 

�ً8�� 
'H/ ن =اه�ب /��* 9��9 P�J k� ب و��د�; �   .�Dه
   :وه* إ/�Nح إ�� �#�7ج ا�7* ه* ���� ه�2ك و�?!
�?T ب  * ا���ة��  ؟ \,�I /�+ �� إذا ا�P�2 ا�
  .ا���ب G9=ا /��* أJ& إ�� وا���8?,� ا�#��9�2 ذه�= 
�ط Lن -h ��ط �! أه� ا�'�رة 75h ا��5��2 ا��27ب.   
   .(+ر�& \�/� ه=ا وLن -

Kو/',+ /��* : (���ا ا�#��9�2 أن إ.   

 ا0ن ا��dف - /',+ K أJ& :  ا���J* وا�%�ل= Vا�#�9�2$�  �$=ه�  دا -  I7$�رVوا  k$8� 
   .�,8,� ا9! ا�5Eم h,~ �+ - ا4 ر8T& - ا�G2� +�8� ا�#��9�2 ا�%%#8,! �!
�/��J /��* أJ& ا��U ',� �=ه� وه� : ا���J* ا�%�ل= 	.   
- &JL ��ط �	� (�در \,h ��	ً�  ا�'�رة 75h K �ًT . نL ب���	�ً  ا�P�278 ا�$h 
K �77/ &9 K �ًT نL ب��ً� ����د ا�T &2?� P�27�.   

� أJ& : ا����S ا�%�ل= ,d�.    
- &JL K +9 ك أن�   .ا�2TLف �=ه� وه� ا���ر�,!  * وا�-ً� /7

aا��9
 - ا���8?,� �=ه� وا� K ل�?hإ *  &J�#ب ا  $*   ,$��*  ر��$��  P�2$ا�$=ي  ا� 
K +�/ I�,\ Kو *��/ �ًJ�/�	 Kو +,'/.   

�ً2 � ا�P�2$  ا��$�ب   $*  ا���ة وT?� ا�#8�م ا���ب  * ا���ة z-5 �?T �89 ا0ن 	
�I /�+ �� وإذا \,�I و�+ إذا,\.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
K !� P-T *  
#� P�J.  

  .ا��2� %'�ا�-  * أو ا�P�2 ا���ب  * ا���ة �! ا75��2ء ه=ا
�ن i  P-TذاJE9%'�  * ا ��J &Ji  أن �& /��ز *��/.   

- &��%� ���'� :::: } } } }���"�9���"�9���"�9���"�9    ��������    ��������    E0�C0L�E0�C0L�E0�C0L�E0�C0L�{  {  {  {  ] !9�Z7ا�/��. [  

  ) .استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* و�%�ل -

   . ,& /��* �Dه� �?�ن  ,& ا�8#-�س ا�#8
  * /?!  �� إذا ه=ا
   .ا��vه� ا�8?�ن ه=ا  * /��* أن و�� : آ�ن  iن
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

75�ه� 	�ر�& آ�H/� و�+ و�!.   
�ه� و��ك : أي,\.   

7� ا�28?-,! : ه�2 78��9�وك وا�8%��د   .ا�28?-,! و/7�ك ا�'�رة  ,

 	�رة ه* �� �'�2 و�%+م��  ؟ ا�#��9�2 	2+ ا�
�ة 9,! �� وه*   .- ا4 رX�Q8� - &8Tا 29^ - وا��آ-� ا�
�ن  /�$+  �$�   iذا$JEا Kة  إ�7$5  *$H?�  �$�  !,$9  ة�  Ji$&  ا�H?�  !,$-?28$*  وK وا��آ-$�  ا�$

�7�ة 9,! �� /   .ا�28?-,! و/7�ك وا��آ-� ا�

   :ا�7'�,

   .}آ+ ا��Bء ه=ا 75� Lن -
-  &$JLأن /�$�  و �7 أن /�$$�  �J$&  ا�d9 !,$$-?28$�ف  ا�$��ة  وV$$�رج ا�$��ة   $*  /$$

�7
دا /V ا���ة �% .   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

Kوإ !,��H�� .  
*$$2'/ : Kة /�$$+ وإ�7$$5 *$$H?� �77� ا�'$$�رة �$$$$,  !,��$$H8$$� /-$$+أ - ا�G9 ك� �$$� و/$$7

�ة 9,! ��8 	+اه�8   .وا��آ-� ا�

  :ا�+�,

-  �8GJL �# أ.   
- &JLو K ف�V *  و��ب �7 �$�ب 9 ا�G%H$�ء  /X$�7d  �$�  - �'2$�  �%$+م  آ�8G� - �8 ا�

���,! - ا�'�ر�,! 75Hا�.   
   



90  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
9� /?i  �� �8GHن+�� .  

7� /?K *H ;�9ً� و�+ إذا /'2*= � !,��Hا� �7,  �   .ا�%-
 	�� �& �%+�ً� ا�+9

   :وا�7'�,

�ج �5+ إذا ا���8* أن (���ا -HJا  !$	  ��ت  ا�$+9$G�   م  أن  ��$�  ا�'$�رة+$%/  � ا�$+9
�7��9.   

�/! ا�%-
 /%+م أن /�� أJ& : ا���J* وا�%�ل= �L:  

 أJ& : اLول --%7
 ا�%-�� /-%��9 K �9+��9.  
- *J��7,! ��7ر ا�+9� أن : وا�,�L�9.   

   .- ا4 ر8T& - ا�8�داوي ا�z%#8 ا�U,~ : ا�%�ل ه=ا إ�� و��ل
� أJ& : ا����S ا�%�ل= ,d� نi  ء�h �75 
   . ا�+9� أو ا�%-

�ب)Lوا *  I=ل - ��رةا� ه�J 4ا�'� ,� ا ���
 K وأJ& وا��#� �� ا�%$�ل  - �8
*J��   . ا�
�ًا /#$$�
 آ$$�ن ا�%$$+/�  $$* وه$$=ا$$,��ة $$9-� آ$$��ق (v$$�ع آ$$vا ا��J�$$ون آ=$$V�/ !$$� 

 �)�$2��9-�  ا�$$8��� ه$$=h �$$7T  &$5�-� k$$%7  I$$*ء آ$$
 ا�$8 !/� � /8�G$$�ن ا�$$=/! ��$$8
�G,�	 ع�v) z/�vة ا���  ��#8+4 وا���Vء اk� !�L ه=ا و(�27  * أ��  ا�%+/�  * - 9?
   .�9د�J  * ا�8��� ه=K +��� I �?�د

  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

75�ة أ	,� وإن &�B� �G��-).  
� �$!  أ	,$$�  إذا ا�X$�Q8  �%$��د $$,\  &$-�D  &$Ji  �$$�/  �$��#وا� I=$$أن : ه  
 و��$$9ً� /%-$
7�ة  .ا�

7� �� /�+ K ا�=ي ا���8* 	�� /�� أي�  �$!  أ	,$�  ذاإ 	�ر�& 9& /$,\  �$�D  &$2� 

 أن-%/ I=رة ه�	Eا �7   .	�ر�& و/

�G آ�م �! و X�Q8ا� &Jأ K &�B�/ �  :�3ر�,!  * ا�'�رة 75
 ا�'$�رة  �?$�Uف  9%$*  و�$�  /%-$
  أن /�Ji  K  &$�B$&  ه-� أ	v* أو أه+ي إذا : اLو�� -

�8� *  �-Gا�7* ا��28 �! ا� 
%�� �!  ا�'�ر/� �d9ف . �,\ ��D  &$Ji   P,$�  �$G,   &$2� 
  . ا��2س 	�ف  * /'2* 	�دة
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- �,J��   .ا���v8ب (-�ل [! و�� 	�ر/� /��v أن /�K &�B : ا�
  ؟ /��B& ��7 إذًا
� �! أ	,� إذا ه* : واT+ة �3رة  * -,\ ��D &2� �% .   

'�  أن و��9$�ً  	�,& /�� أJ& : ا���J* وا�%�ل= $/  *$   
7�ة  �#$�, �v9$�  5$�اء  ا�$
�د  أن 	�,$&  و/#$�م  ه-$�  أو ه+/$�  /'�v 9�ن أو ا�'�ر/�$/  I=$ه  �$-Gأو ا�  �$/+Gو/�$�  ا� 

   .  ا�'�ر/� /��v أن 	�,&

   :ا�7'�,

�ر ا�'$$�ر أن -N$$وا� *$$  &$$M�%9 ف�U$$?� ا�'$$�رة +$$hا�'$$�ر �$$! أ *$$  �$$-Gا� �$$,v'وا� 
��Dا�'�ر/� و.   

�ك  و�$!  إh$?�ل  9$�  ا�$�ا�a  ه$�  ا��$�J*  ا�%$�ل  ه=ا$�  �$�D  �$/ا�'�ر  �$G   �$;{  !$رد و� 
�-Gا� �G  �;{ *  I=ا���رة ه ��	ا�%�ل  *J��   .ا�

   :ا���ة  * ا�'�اة TL?�م اKً�8?75 : - ا4 ر8T& - (�ل ;� 
   .  ,�8G اE�9 �ً9�-#75/�8ء (�	+ا ا�'�ري و/��*
   .ا�'�رة 75� ا����س G9=ا �,#�
 ا�7�k9 و	+م ا�8NJKم �k أي : (�	+ًا /��*

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .G, �8 ا75#-��9 و/��*

�,8N/'�د ا� ��	آ�ع:  �   .وا���د ا�
   .وا���د ا��آ�ع  * أي :  ,�8G (�	+ًا


  :(�	+ًا /��* أن �& /7#� أJ& 	�� وا�+�,
-  �;Lوي ا�8� 9! 4 	-+ا 	! ا�8	  - *p�8 ا4 رG2	 - اة أن� ('�دًا /���ن ا�'

  .  
- �ً$$,J�; : أن � 5$$%�ط و	$$+م ا��2 �$$�  $$* ما�%,$$� 5$$%�ط $$9+�,
 ا�%,$$�م �$$! }آ$$+ ا�'$$�رة 7$$5

�7   .ا�%,�م �! }آ+ ا�'�رة 75� أن 	�� د�,
  G=ا.  ,�G ا�
�2,G7Jا�#��9�2 �=ه� : = �! ا0ن ا.   

�/�Jً� ��3 و�� (�8Mً� /��* أن /�� أJ& : وا��U ',� ����8?,� : ا���J* ا�%�ل= 	.   

   :ا�+�,

  ) .فقاعداً تستطع مل فإن ماًقائ :(صل : /%�ل - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* :(���ا -

�/�Jً� آ�ن وإن (�8Mً� /��* أن /k,v7 ا���8* وه=ا	.   
 �$8M�)  &$JL  &$%#�/  �%U$�ً  /$��*  أن /$k,v7  ا�'�/$�ن  أن P,$�  �#,#$3  أJ$&  : وا���اب

�جTر و�	8ً� ���9& وM�) ن وه��/�	.   
�G��%  k,v7/ �,\ a,#3.   
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   	+ًا(� /��* أن و���9 /�� أJ& : ا����S ا�%�ل= 
  ؟ /%���ن ��ذا ا���9�2#
�#7/ . �J=Vوأ �G7أد�.   
S���   .(�	+ًا /��* أن و��9ً� /�� ا�

  .ا�'�رة ا�U?Jف إ�� �Qدي (�L &��3 �ً8Mن -
^d�� ال�)Lا:   

   .(�	+ًا /��* أن /7#� : اLول ا�%�ل= 
   .(�8Mً� /��* أن /�� : ا���J* ا�%�ل= 
   .ًا(�	+ /��* أن /�� : ا����S ا�%�ل= 
  ؟ أر�a اL(�ال ه=I أي

�دد  ,�G ا�8��� : ه* ��ون آ�T �8ل آ
 و	�� � .   
~,h �5مEح  * ا�h ا�'8+ة aول ر�Lا : &J7#� أ/.   

� وا�=يG�/ 4وا ��	ا�%�ل ر�#�ن أ S���   .ا�
�-   :ا�

 ه$=8v/  *$   I$�!  و�$!  /Ji   ً�$-��\  !$�  kU$d$&  	�ر�$&  ا�U$?Jف  �$8M�)  kً� ��3 �! أن -
   .2  �G9�V= ا��Uرع �! ��ءت ا����V دام و�� 	�ر�& �U?J�9ف K&��ZUJ ا���ة

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .وGv5�  * إ���G� و/?�ن

   .ا�'�اة �3ة 5,�ق  * - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 زال ��
   :ا�'-�رة ه=VQ/ !� I= : وGv5� إ���G� /?�ن : - ا4 ر8T& - /%�ل

   .ا�'�اة 	�� ا���8	� �3ة و��ب
   .ا�#��9�2 �=ه� وه�= 

-&JL رع أو�� إذا�U�3ة ا� �	ل  * ا���8�T ب� أو�$�  9$�ب   8$!  ا�d$�ف  3$�ة   $*  ا�#
   .ه�2

- &JLو K ر=	 �G� *  ك�   .ا���8	� �
�ادى /���ن أGJ� : ا���J* وا�%�ل=   K,���ن ا����8  * إ  �	�8�  .   

�ب)Lا�#��9�2 �=ه� وا : &JL ج �  ���5ً� 5,���ن ��دام�T  *$   �G��$3  �$	�8� 
.  

   .ا����ب 5-,
 	�� ) . وGv5� إ���G� و/?�ن= (
   .f�v9 &��3 أ���i  ��3 �Gن

   .	�ر�& ا�U?Jف إ�� �Qدي أ���K &��3 �Gن -
   .أ���G� /��* أن /��ز : ا���J* ا�%�ل= 

�ب)Lا�8=ه� وا .   
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   .و�J I+Tع آ
 و/��*

  $$*  آ�G'8��$$د  ��8	$$� /$$���ن  وK وT$$+ه! وا�$$2�ء  وT$$+ه� �$$�ل ا�� /$$��* : أي
+��  . ا�8

   :ا�7'�,

 ا���$�ل  �$k  3$�,!  وإن 	�را�G! رؤ/� إ�� أدى ا����ل X�V �3,! إذا ا�2�ء أن -
- *2'/ - *  X3 +Tوا !H��V *  �2 /�$�  ا�$2�ء  �H3ف Lن ا�8�أة ��(X  * ا�

   .ا����ل �H3ف X�V /?! أن
8��� : اLول ا�7'�,
 ه=ا� &Jأ *��/ 
   . I+T	�� �Jع آ

- 
  . وا�2�ء ا����ل q�=9 !,9 ا��27H�� ��3�# دراًء : ا���J* ا�7'�,
�ًءآ,X ر��Kً ا�'�اة ا�k87 إذا : إذًاJ؟ /���ن و  

  .I+T 	�� أوKً ا����ل /��* : ا���اب
�  واT$+  و($f   $*  أو و(7$,!   $*  إ�$�  T$+ة  	�$�  ا�$2�ء  /$��*  ;�$�Lأن /�$�ز  5$,�ن  ا 

!,��/ *  PHJ f)ل  ,& /��* ا�=ي ا������ 9'+ه� أو ا��Lا +Tوا.   
�� �� ���7/ ��	  �,V�$�  ء  3$�ة�+ة  ��8	$�  ا�$2$H�  ى�$V�2$=  أ,T  �$�/ ا  أن���$/ 

   .واT+ و(f  * ا�2�ء و��8	� ا����ل ��8	�
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�ا ;� ا�2�ء وا9+75�ه� ا����ل i  zh ��3ن?	.   
$9-�  وT+ه� وهKQء وT+ه� هKQء /���ا أن i  zh : '/*2ن  z,$p  ا�8?$�ن  S$,#9 
K k و($T  *$   f$+ة  	�$�  ا�$2�ء  و���8	T  �$+ة 	�� ا����ل ���8	� /��* أن /7

+Tآ�8  ,���ن وا �   .- ا4 ر8T& -  ا�X�Q8 ذآ
   .�G� ا�2�ء ا75+�9ر �Tل  * ا����ل : أوKً /���ن

 T z,p,�ل  * ه=ا وT+ه! و�3,! ا�2�ء اا9+75�و ا���ة �! ا����ل ا�G7J إذا ;�
  .ا�8?�ن

�ء   $,G�  آ�ن إذا ا�'�اة /��* وآ,X . ا�'�اة /��* آ,X ا0ن 	� �2 إذًا$J .  X$,وآ 
�ء   $,G�  آ$�ن  إذا ا�'$�اة  /��*$J  وا�8?$�ن  z,$p  ا=$G9و  
 3$�ة  ���8	T  �$?$�  اآ$87
�ل - ��I+T 	�ر/ً� ا�T *��8?� وأ/Nً� ا�'�اةJ 4ا  &J�#-$5  ���$'نأ و� K  k$)�/  ه$=ا 
��	 ���.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
75�ة و�+  iن �-/�   .و�29 75� ا���ة أ;�2ء  * (

7$5�ة  	�/�J$�ً  ا���8* و�+ إذا  �$-/�,�G  آ$�ن  7$5�ة  /7$=آ�  9$�ن  إ�$�  : �$2&  ($J ن  أو�9$ 
�N#/ &� ^dh ة�75�ة و�+ إذا ا���ر �! �3رة أي  *  ��G8� �+/+ة 75 �-/�) 

�ً �7� أن 	�,& و�� 	/ &HJ *2-/و ��	��3& .   
7�XJ أن 	�,$$& /�$$� K أJ$$&: /-2$$* و�'�$$2$$/ 
7�ة /27$$�ول $$97� ا�$$& و/$$$$HJ �7$$/و 
&��3.   

   :ا�7'�,

8
 ه=ا أن -	 �,/ ���#�� K �N/ *  ار�   .ا���ة ا875
7�XJ أن 	�,& /�� أJ& : ا���J* ا�%�ل= / S,#9 ف�7�  ا�$��ة  	! /�2&  و/$$HJ 

   .�+/+ �! ةا��� و/-+أ

   :ا�7'�,

- &Jع أ�v75أن ا 
�ط /#�h وه� ا���ة �7�XJ  أن 	�,$&   ��$�  ا�'�رة 75$/  &$9 
� إذا آ�8 ا���ةNT ا���ة  * وا�8,78� ا��8ء.   

�ت  إذا : /%���ن ا�2TLف إذًاN$T  ة�7 ا�$��ة  �$!  /�$2�ف  أن 	�,$&  /�$�   Ji$&  ا�$
�7,  &HJ ا���ة و/-+أ !� +/+�.   

- &JL ط�h 5عا�v7 9& /��* أن  ��� /#��& أن �ًHJ�7 إذا ا�  �8,$78	�5�,)  �$ً� . �
�NT ا���ة أ;�2ء  * ا��8ء.   

�ب)Lوا4 وا ��	ول ا�%�ل -  اLا�#��9�2 �=ه� وه� ا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

Kا79+اء وإ.  
7�ة آ�fJ وإن : أي� ً� 9',+ة ا�	  �G�,�$#م  و�B�7�آ$�  /$T  ة�$,� &	�,$  /�$�   Ji$&  آ
7� ا���ة �! /�2�ف أن   .�+/+ �! /-+أه� -�+/+ �! ا���ة و/7�XJ 	�ر�& و/
�ق إذًا  X�Q88& - ا�Tة آ�ن 9,! - ا4 ر�77� آ�ن و9,! (�/-� ا� وه$=ا  . 9',$+ة  ا�

z/�H7ا� a,#3 . �8  I� �$h  k$�ء  إن /�7ا $z  ا�$��ر�,!   * - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 ذآ
�	,� ا�3LلUا� �]  

C  ���9ا� اE�F� - G�Hر Jإ�+- ا YR%# Z[ �? #� وه<P �#م وRP \N ا���ة.   
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
I�   .ا�+ل : ا���ة  * و/?

�2 �  :ا0ن 	
�وI ا�+ل أن -?�.   
   .����9ة �7d^ ا�?�اه� وأن -

�ف أن %9*'J :   
  ؟ ا�+ل ه� ��

  ؟  ا�?�اه� 	�� ا�+�,
 ه� و��
   :ه� ا�+ل

� أن -v/ د ح��د أن \,� �! آH7,& 	�� اءا�/ &, �D ��	 &,-?2� .   
- 

 ا9! : ا�#��9�2 �! وا�7VرI . ا5E-�ل PHJ ه� ا�+ل أن : و(,,%	 .  !$?�  &H'$p 

~,h �5مK8& - اTا4 ر -.   
- 
� $*  و/�'
 رأ5& 	�� ��9��ب /�%* أن و(,D  داء�$2+Kن  - وK�8$hً  /2,8$�ً  ا�$� - 

!� �   .�2?-,& 	�� أو 	��%,& 	�� /�ده�8 أن \,
�  * (�ل �! �3ر آ�,H� ل+  ؟ ا�

�;�;.   

   :ا�+�,

-S/+T *9ة أ�/�  ) .الصالة يف السدل عن ى( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن ه

 ا�K ��'J *   *$G2  - ا4 ر8T& -  ا�28=ر ا9! (�ل 9
 أ8T+ ا��Eم H'p& ا�#+/S وه=ا
�ً� ا�+ل 	!/+T �ً79�; .   
�K I ا�+ل أن : ��J*ا� وا�%�ل= ?/.   
- &JL K +��/ 
   .ا�?�اه� 	�� a,#3 د�,

  . - ا4 ر8T& -  ا�28=ر ا9! ا�%�ل ه=ا وا�7Vر
   .ا���اب ه� ا�%�ل وه=ا
!?� k� qذ� *Z-2/ ن�J}� ل /�2�7 أن+ - ��D$�  أ !9  *$9	� *	JL a3 !& - : ا�

*p2& ا4 ر	 - *G22& ا�	 *Z-2,  ن�J}� لا /�2�7 أن+� �ًD�,7Tآ�8 �?! . ا  f$�) 
!� S,T د��Lا K +��/ 
   .ا�+ل آ�اه,� 	�� ا��2 �! د�,

< << << << <
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   .ا���8ء وا�87hل

   .ا���8ء ا�87hل ا���ة  * و/?�I : أي
�?T �87لhا���8ء ا:   
�ط و�?$$! �?$$�وI : ا��$$�9�2# 	$$2+= U$$9 : أن K ن�$$?/ &$$,�	 Kب إ�$$; +$$Tن واi$$  آ$$�ن 
   .آ�اه� �9 ا��-� ه=I ت ��ز ;��9ن �,&	
�ط ه� �� إذًاh اه��   .واT+ًا ;�9ً� 9ً� K /?�ن أن : ا�#��9�2 	2+ ا�?

�2 �   .ا�#��9�2 	2+ ا���8ء ا�87hل T?� : ا0ن 	
X/�   : ا���8ء ا�87hل �'

� ,& اf#� &-?2� !8/L ا��داء وkN/ �5 أن ه�Dو ��	2?-& � �/Lع  ا�-v$pKآ� 
*  TEاما� �ً��8�.  

�8Jام  * ��ز وإ�TEن اL م�   . ;��9ن 	�,& /?�ن ا�#8
� وه=ا= ,H7ا� : �,H� ���	 ر ا�'��8ء�G8و� X� - ا�2-$*  إ�� �� �	ً� روي 9
 ا�

   .- و�5� 	�,& ا4 ��3
�  * ا���J* وا�%�ل= ,H7�87ل أن : ا�hأن ه$�  : ا���8ء ا  
87U$/  &$9��9  �$�	  I+$� 

S,#9 X�/ I+
 Kو آ�& �'�/ &/+,� �ً��d�.   
� وه=ا,H� 
   .ا���Z أه

�ان 	�J+2 إذًا,H� �87لhK ا���8ء:   
   .ا��G%Hء ���G8ر : اLول -
- *J��   .ا��L �Zه
 : وا�

aا��� وا�$$,$$H7ول ا�Lو�8$$! ا a$$ه$$=ا ر� �,$$H7ا� I��$$J8$$& - (+ا�$$� ا9$$! وTا4 ر - 
&Ji  ء (�ل�G%H: ا� ��	أ 
   .ا���Z أه
 �! 7��9�و/

�ون ا�=/! ا���Z أه
 �! ا�#+/J�'89 S* أ	��  G� 3+قوH/ ًا�,H� �ً/�Z� �ً �3  .   

   :وا�+�,

- f-; *  a,#3 ري�d-,& ا4 ��3 - ا�2-* أن ا��	ـى  (- و5$��    اشـتمال  عـن 
  ) .الصماء
   .ا�'�رة ا�U?Jف UV,� : ا�G2* �! ا�#?�8

� 	�� ا�G2* �! وا�#?�8,H�  
 أن /$K  k,v7 ا�$��8ء  
اh$87  �$!  أن ه$*  ا��Z$�  أه$
k +/ !	 &HJ ر�Nأ �� ��  * ا��D &,�	 رئ�D �-9 &Jأ K k,v7�ج أن /d/ &/+/.   

�2 � ا�8'2,$,!  أي و�$��,�G2� .  a ا�k28 	�� وا�+�,
 . ا���8ء ا�87hل �'�2 : ا0ن 	
�G, .   

��� ــ� / 
  $*  �2$&  �28$�ع  ه$�  أو ا�$��ة   $*  ا���8ء ا�87hل 	! ا�7d/ *G2^ ه
  ؟ ا���ة و�Vرج ��ةا�

 ا�$��ة  �Tل ا��d� *G2,^ ا�#+/P,� *  S - ا4 ر8T& - ر�� ا9! (�ل :ا���اب
.  


 ا��-� ه= I	�G2/ ! أJ&  ����ابVرج ا���ة دا�Vا���ة و �ً �V +,,%7� X�Q8ا� 
&JL ل�%/) : I�   ) .ا���ة  * /?
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�,vZو� &Gم و���   .أHJ&و  8& 	�� وا��
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I��ن /?J}� وه� /��* أن *vZ� &8H� أو &G���.   

   :ا�+�,

 ا�#$+/S  ه=ا وإ�25د  . )فاه املصلي يغطي أن ى (- و�5� 	�,& ا4 ��3 -  ا�2-* أن -

X,'p.  
- 
� وا�U7-& ��8��9س /K &-U7 أن : ا���J* ا�+�,,Z9 !,8��م ا�8#�.   
- 
�+ أن ا�8$$��* أ�$$� - و5$$�� ,$$&	� ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن : ا����$$S ا�$$+�,$$/ �$$�	  

�+  �! \i  I�vذا ا�G2� XJL و أ	�� 5-'�/ &,�	.  
7��2 ــ   :ا�#?� ه=ا �! /

�ن \�v إذاJEا &HJ8& أو أ  �-� a,#3 :   
��ءب إذا آ�8 -� .   
�h I+/+ة ر/a و�+ أو -N� .   
   .L �-5 a,#3ي أو -

   .ا�?�اه� ار�f'H ا�-� ه=ا و�+  iذا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<^Î^Î^Î^ÎÙÙÙÙ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

Xآ8& وآ &Hو�.   
I�   . /�H& أن أو ا���ب /?X أن ����8* /?
   :/�27ول وه=ا
   .ا�?� -�
�ف -�vوا� 
H5Lب �! ا��   .ا�


   :ا�G2* 	�� ا�+�,
  .ا��#,#,!  * وه=ا  )ثوباً وال شعراً أكف ال(  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* (�ل -

�ن /?�I إذًاJ}� أن X?/ &9�; �5�8 اء,  z�'7/ ف�v9 ب��
 ا�H5Lا�?� أو ا.   
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�I أو ;�9& آi  Xن:/ ���� ــ'h &Ji  
   . �8�E�9ع 3#,#� وا���ة �?�وهً�  '
7^ ���,�ب 2��9-� ا�G2* وه=اd/ ب�,�   .ُ�َ?Xْ أh K��GJ �! ا���9 *7

+و��  و�-%� أX?� �J�,T أن 	�� ا��2س ا	�7د ا�7* ا��,�ب أ��$�  ً�$J�,Tأ  �$   +$�
V  *$  
*G2�8غ -: ا�Uآ�� *   !/�+ول  /-%$�  أJi   ً�$J�,T$&  ا�$3�'8$�  ً�$J�,Tوأ  X$?/  8$�  وه$=ا� 
   .ا�'�دة 9& ��ت
�ن  ,��زJ}� أن X?/ ل أن أو+/ Kو 
V+/ *  *G2ا�.   
�ت ا�2$$�س أن ا�8'�$$�م  8$$! : ا��,$$�ب �$$82,9$$� �Gد��$$	 �$$�	 �$$GM�%99$$� إ X$$آ Kو *$$D 

�-2��9-� أو ��?� 2��9 
H5L �   .,�با�
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

+hو &v5ر و�JBآ.   
  .أوGD�5� ا�=�� أه
 U/ &9+ ��:وه�.ا��JBر /U-& �89 وU/ &v5+ أن ����8* /?�I:أي

   .��H3 �3��d و�& ا�?�7ب أه
 	2+ ا���5 9& /���d� �9ص را�9 : وا��JBر
!8  +h &v5ا و=G9 �9ا�   :  �G ا��JBر /U-& ا�=ي ا�
 =Iو�   .��9ا� �2#	2+ �?


   :ا�+�,
 ا�#$+/S  وه$=ا  . )منـهم  فهـو  بقوم تشبه من: ( - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* (�ل -

Iإ�25د +,�.   
�م : ا��JBر /U-& �89 ا��h �5+ أن : ا���J* وا�%�ل= #� .   
�م ا�L &-U7ن -#�.   

 	�$$� /$$+ل أن ا�#$$+/S ه$$=ا در�$$�ت أ($$
 أن - ا4 ر8T$$& - ا5K$$�م h$$,~ ذآ$$� و($$+
�/�   ،در���& أ(
 I=G .  ا�#7

  .ا���ة و�Vرج ا���ة  * /#�م 9
 ����9ة /7d^  � ا�U7-& 5--& ا�G2* آ�ن وإذا
 وK ا�$��ة   $*  K /�$�ز  K وا�U$7-&  ا�L  &--$5  &-U$7ن ����9ة /K ^7d ا�G2* : إذًا
   .ا���ة �Vرج  *

�G آ�م �! و X�Q88& -  ا�Tن أن  : - ا4 ر�JEا �� +h &v5�89 و K &-U/  ر�$JBا� 
   .ا��#,a ه� وه=ا 9�س  �
   .و�vJ +U� �8G9 �Gv5(�ن - 	�G2 ا4 ر�85L  - *pء آ�ن و(+ -
- f-;! و	+د 	ا��#��9 �!  +h �5�89 ا�� K &-U/ ر�JBا�.    

< << << << <
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<م 9+ًأ�#8��9. < << << << <
   .و\,�I ;�9&  * ا�d,�ء و�#�م

��� وJ#�ه� آ��'���8 ا���ب \,� و * ا���ب  * ا�d,�ء#�.   

   :ا�+�,

 ينظـر  مل خيالء ثوبه جر من( 	�,$&  ا�zH78 ا�#+/S  * - و�5� 	�,& ا4 ��3 -  (��& -
� �! وه� �#�م V,�ء ا���ب و��      ) .إليه اهللاM�-?ا�.   

���9& َ���  iن / ��; �,Z� ء�,V:   
X�7V�  ء�G%Hا�:   

 =�G2� !� ز : (�ل��/ �� ا���ب �,Z� ء�,dا�.   
   . V,�ء ��I  ,8! ��ء ا�#+/L Sن -

� ��d,�ء ��v%ً� ا5E-�ل /#�م أJ& : ا���J* وا�%�ل= ,Zء و��,dا�.   
   :9+�,�,! وا75+��ا

) النـار  ففـي  اإلزار من الكعبني من أسفل ما(  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - (��& : اLول -
� T?� وه=اV{ �9�%	ى و�Vد أ�   .  ا5E-�ل ��8


ا -,�+$$� *J�$$� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* ر}I - 	2$$& ا4 رp$$* - زرارة $$9! 	$$8�و أن : ا�
-ً� - و�5�� I�G2  �N\ل و�%  - *p2& ا4 ر	5$�(*   * إن -   &$h�8T   I�$G2   *$-2ا� 

! وا�#+/S . )املسبل حيب ال اهللا إن( و(�ل وز��I - و�5� 	�,& ا4 ��3 -T.   

*H  ه=ا S/+#و  أن ا��$8	 -  *$p2$&  4ا ر	 -  
 	,$�  �vZ7,$�  وإd��  �$8J$,�ء  K أ$5-
&,)�5  k$و�  q$ذ�  I�$GJ  *$-2,$&  ا4 3$��  - ا��	$�   $+ل  - و5$��  �	أن   *$G2ا� K  ̂ 7$d/ 

   .ا�'%��9 و	�,� اE;� ز/�دة �-� ا�d,�ء وإd��9 �8J,�ء
aا���م ا5E-�ل أن : ا���J* ا�%�ل ا�#� �ً%�v�.  


 آ
 :(�ل �! ا��G%Hء و�!-�د �� أو أراد ا�7Vل  %+ �/.  

 ر�
 /��+ أن /�-K f : و/%���ن ا�8��� أ3
  * /�U)�2ن  KQGء- �$!  ($�+اً  /

�� و�V !8,�ء \,�J 9* ا9! ا�%�ل ه=ا�   .- ا4 ر8T& -  ا���8?* ا�'
   :�5اء آ
 و	��


 آ
 أن : (��2 --� �G  �7لd�.   

 /��+ أن /��7ر أJ& :(��2 أو --� K �7لd/.   

aا���م  ا5E$$-�ل نأ  $$��$$#� �ً$$%�v� Kوه$$� /�$$�ز  و  !$$� �M�$$-?ا� .  k$$� ء�,$$dو9$$+ون  ا� 
  .ا�d,�ء

   ))) .األذان ((( 

   ...الدرس انتهى



100  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

    

ا���� 
  ا�ول

  األحد   الثاين:الدرس  السابع:األسبوع 




/��������/

  ))��������((  هـ����������������
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم هللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�   .وا75'��8& وا���7/

  
   .ا���7/� و/#�م : أي

�� �! وه� �#�م وا���7/M�-?ا� S/د�TKوا���2ص وا *   �/�$#�  ��ة  ا���$7/$,� آ
   :��G2 �+ًا

 مـا  أحيـوا  هلم يقال القيامة يوم نيعذبو املصورين إن( - و5$��  	�,$&  ا4 ��$3  - (��& -
   ) .خقلتم

- �G2,& ا4 ��3 - : (��& و��	صورة أو كلب فيه بيتاً املالئكة تدخل ال :(- و�5� . (  
�ى أ�Tد/S �'�2 و75��*Vأ.   

�GH/�8م �! و	ل �) X�Q88& -  ا�Tا4 ر -):  �  ) .وا���7/
&Jم أ�
 �& /?! �� أو [
 �& آ�ن �5اء /#].   

   :ا���2ص 	�,& �+ل ا�=ي ��#,aا ه� وه=ا
- S/+#* آ�	8& -  Tا4 ر -  f9�� 3$��  -  ا4 ر5$�ل  9'�2$*  : ($�ل  أJ$&  ا��#,a ا�

8�G7 إK �3رة أدع K أن 	�� - و�5� 	�,& ا4D.   
   .ا��8�8 ����ر K ا�8v#� ����ر /?�ن ا�P8v أن و�'��م

 �$�  أو [
 �& آ�ن �& �5اء . �م�# : ا�#��9�2 	2+ : =ا���7/� أن :آ�& ه=ا �!  7-,!
!?/ &� 
].   

   .اLرواح ذوات ���/� : ه� ا�#8�م ��7��9/� وا�8%��د
� أ��/��� �� P,� &� �8 روح� +��/ *   �$',-vر  ا���$hLن  3$2'&  �8$�  أو آ��$JEا 

   .إh?�ل �G  BM�� �9 وI�#J ا�#+/�� آ���2�8	�ت
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   .ا��أس ا���رة �! زال إذا �ا�#7�/ /Bول : أي ا���7/� T?� /=ه� / ���� ــ
   .ا�#,�ة �'& �Bول زال ا�=ي آ�ن و�� ا�#7�/� 9%* ا��أس \,� ا���رة �! زال  iن
   .ا��أس : ه� ا���رة T?� زال زال إذا ا�=ي ا��T,+ ا�U*ء إذًا

!,�,�+�:   

 S/+T : اLول -/�-� &J,& ا4 ��3 -  ��2-* (�ل أ�	التمثـال  بـرأس  مر( - و�5�  

  ) .الشجرة ريكهيئةفيص يقطع
- *J�� و5$��  	�,$&  ا4 ��3 -  ا�2-* أن - 	�8G2 ا4 رp* -  	-�س اS/+T !9 : وا�
   .)الرأس الصورة إمنا:( (�ل -

   :وو(Hً� ر 'ً� :  ,& ا�H�7Vا ا�#+/S وه=ا
�ب -)Lوا4 وا ��	أ: &Jف أ�)�� kو� qن ($�ي  ه$�  ذ�L  ا�%$�ل  &$J�9  P,$�  �$8�  ل�$%/ 

!� 
   .&و�, ا��أي (-
   .ا��أس ه� �'& ا���رة T?� /=ه� ا�=ي ا��T,+ ا��Bء : إذًا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .وا75'��8&

   .ا���ر ا75'�8ل /#�م : أي
P,د و���%� X�Q88& - ا�Tم : - ا4 ر�   .ا���7/� ا75'�8ل /#
�ار Lه=ا?� K ة+M�  &2� . &JL م   :((�ل إذا�$#/  � : /%$�ل  أن * $   �M$+ة   $�  ) ا���$7/

   .ا���7/� ه� ا���7/� ا75'�8ل Lن) ا75'��8& /#�م(
�8Jا�=ي وإ 
8'7   . ا�8َُ���ر ه� /

7'8
  أن /��ز  �$/ K  *$   ا��-$�س Kو  *$   � أJ$�اع  �$!  J$�ع  أي  $*  وK ا��$+ر  7$5
   .ا75K'�8ل


   : ذ�q 	�� ا�+�,
- �� f-; *  a,#3 ري�d-ا� !	 �UM�	  -  *$pا4 ر  �$G2	 - ا4 3$��  - 2-$* ا� أن 


 - و�5� 	�,&Vد �G,�	 +)ت  و�7�  : ه$�  وا�%$�ام  - $%9�ام  ��G$5  �$Gة  7$5 -ا��(,$z  ا�$
&$$,  �� و\$$7G  �N?$$& �$$��و/$$,Zو� &$$G,$$& ا4 3$$�� -  و��	إن: ( و($$�ل - و5$$��  

  ) .القيامة يوم يعذبون الصور هذه أصحاب
   ./��ز K ا���ر ا75'�8ل أن 	�� ا�#+/S ه=ا  +ل

�/�8 أh+ : ا��-�س  * ا���ر وا75'�8ل#�  &$2�  *$   ��ن  أن : $9-�  ا��$+ر  7$5$JKا 
   . /�-P ��  * 	�دة /��*
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��� ــ� / 
  ؟ ��GJ�?9 �2G78 ا���ر ا75'�8ل ا���ر �#�/� /Bول ه
   :ا�'�� أه
 �V !,9ف ه=ا  * : ا���اب

 - اLر9'$$� وا8MK$$� وا�7$$�9',! ا�$$�#��9 �$$! وا�X$$�d ا�$$�X �$$! ا��G8$$�ر  $$=ه�= 
� k ا�G7�Kن أن : ا�-� 	-+ 9! آ��#� m ا�8#%%,! �! 	+د &ور�#/ �/� أJ& : أي ا�#7
   .اLرض  * ا��p�8	� ا��2G788 ا���رة ا75'�8ل /��ز

   :ا�#?2� ه=ا 	�� ا���8ه,� وا75+ل
 �$$! - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا� - �$$8� �N$$\ *$$-2	G2$$� ا4 ر - *$$p	��U$$M 9$$�ن -

�7   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا� *-2	��G,  �وا�? وv%  +M�5'7& أV=�&  ا�
   .���و/�  ,& آ�ن و�� /��ز و/+اس /G78! ��8 	�,& /7?� �� أن : 	�� ه=ا  +ل
   :��2G78 آ�fJ و�� ا���ر ا75'�8ل /��ز K أJ& : ا���J* وا�%�ل= 
   .ا���2ص �'�8م -
 d$$=تا� - 	G2$$� ا4 ر - *$$p	��U$$M أن - أ/$$Nً�- ا�-d$$�ري f$$-; *$$  a,#$$3 و��$$8 -

   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا��NZ  *-2 - ���و/�  ,�G وM�5+ة : /'�8J - *2رق
   .ا�7'�رض �! h*ء  ,�G ا�8��� ه=I  * وا���2ص

 اTL$$�ط ه$$�  آ�8G� f$$J$$� ا�$$��ر 	$$! ا79K'$$�د أن K q$$h : ا7TE,$$�ط S$$,T و�$$! --
+'9Lوا !	 �G-Uا�.    

 - ا�$8���  ه$=I   $*  - �%�$+  أJ$�  %,%$� ا�#  H$*  : ا�'�8* وا�-#S اK+75Kل S,T و�! --
�   .�%�,+ًا - ا���اب ه� (���اI �� أن  �رى اLر9'� وا�8ML ا��#��9 ���8ه,
�-��,a �* /7-,! �� أJ& : وا�� �-   .اLد�� �'�رض 9
S/+#  �UM�	 *  ري�d-ا� �G�/+Tو �V0ري  * ا�d-ا� .   

   . 	�,& /7?� �� أو M+ا���5 اd75+ام ��از 	�� /+ل : أT+ه�8 - : وا�#+/��ن
              - �G�/+Tو �V0ل : ا+/ ��	 �/�   .ا�#7

�� ا9! وذآ�T *  a7  ة أو�& ا�-�ري�,�   .�G2��ً�,h a,#3 أن أر �� ا��k8  * آ
*H   �$%,%#رض  /��$+  ا��$'� .  q�=$آ8$�  و�  f$�)  �$?� -  �$Jأ  +$�%�  �$G,   �9�#�$�� 8$� وMLا 

   .اLر9'�
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   .ا7��#75& (-
 9=ه� �I�8 أو �2�ج ا75'�8ل و/#�م

�م#/ ��	 ��7'8
 أن ا�8   .9=ه� وا�I�88 ا�28�ج /
�ا &  * إ�� ذه� �! V,�ط  ,& �� ه�  ��28�ج -Dآ�8م  * أو أLا.   
- I�88ه� وا� : *�v8��9=ه� ا�.   

 /$=آ�I  �� و�=�q أو�� �9ب �!  ����d^ ا75E'�8ل �#�م وا�I�88 ا�28�ج آ�ن وإذا
X�Q88& -  ا�T�2ء - ا4 رZ75ا �   .وا�I�88 ا�28�ج 9=آ


  	�$�  آ$�ن  و�$�  . �#$�م  ����$�ل  ا�$=ه�  ا5$7'�8ل  أن : ا0ن ��#7   �$2,-$5  u ا�$2

   .��8هً� آ�ن و��

   :ا�+�,

�ة  أ�Tد/S ا�-�ب  *$,���$�ل  ا�$=ه�  �#$�/�  	�$�  �$+ل  آ��  !$?�  �$��\  I=$ه  S$/د�TLا 
X,'p Kو f-�/ �� و25=آ/+T!, �8أ(�ى ه S/د�Tا�-�ب أ:   

- S/+#ول ا�Lا : S/+T *�	 !9أ9* ا ���D ,$&  ا4 3$��  - ا�2-* أن�	و5$��   -  =$Vأ 
� 2,8,9& ا�=ه�/�   ) .أميت ذكور على حمرمان هذين إن:( و(�ل ��8U9& وا�#

X'p  !$?�  &2  ,& - أ/Nً� - ا�#+/S ه=ا$T  m �$#8$&  - ا�8$+/2*  ا9$!  ا�Tو�$&  - ا4 ر 
   .�G9 /7%�ى �hاه+

- 
 	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  ر}I  �8$�  ذه$�  �$!  8��V$�ً  ا�d$=  3$#�9,�ً  أن : ا��$�J*  ا�+�,
  ) .يده يف فيضعها النار من مجرة إىل أحدكم يعمد :(وقال وأ�%�I وأ�N\ I=V - و�5�
��ن  G=ان/+T نK+/ ��	 �/��ًا آ�ن و�� ا�=ه� �#,/.  

�/��ًا آ�ن و�� ا�=ه� و�#,   .qh �9 ا�TKط وه� . �را��G8 �=ه� : = /
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <


   .ا7��#75& (-
�,8Nد ا��'/ �%  ��	 I�88ا�.   

���#75Kه* وا : �,Z� ا���ن S,#9 K 
   .ا��2ر 	�� 	�ض إذا h*ء ��#7/ &2

   .ا75#�ل إذا اKً�8'75 ا�I�88 ��از وه� : ا�#?� ه=ا و�'�,

   )) .و	+�ً� و��دًا 	�k� &7 /+ور ا�#?� أن:((*وه ��ارًا �'f�+%� �2 ا�7* ا�%�	+ة -
 JL$&  ا�$=ه�  زوال �$k  ا�#?$�  زال اJK$�ء  أو ا��$�ب  I��$�ُ  &$9َ  ا�$=ي  ا�=ه� ا75#�ل  ��8
��	 �/�    .ا�#7
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� و;,�ب/�T.   

� ;,�ب/���� : ا�##�.   

�/�G8 	�� وا�+�,#�:   

- ��  f$-;  *$   a,#$3  ري�$d-ا�  �� 	$!  GJ$�  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - �2-$* ا أن و�$
� ;,�ب/�  ) .اآلخرة يف يلبسها مل الدنيا يف لبسها من( :و(�ل ا�#

q�=$$و� S/+$$#  �/�$$#� �$$/��/� d9$$�ف  ,$$& إh$$?�ل K ا�$$�#,#,!  $$* ;�f$$9 ا�#$$#� 
   .�G,  X'p أ�Tد/S 85'7�  ?�8 ا�=ه�


 : - ا4 ر8T$$& - ا�X$$�Q8 9$$+أ ;$$�,�$$H7ا� *$$  ���� ;,$$�ب �$$$$/� �H$$�,�ًَ و5$$,=آ� ا�#
�ًا,��ة آ�fJ ا�#��� Lن آ,�� ;,�ب إ�� آ/� ه$=ا  و(Ji   *$   �$27$&  ه$=ا  و(�d9 �27ف ا�#

�  و�$�دة  ر($�  �$�Nه*  3$�رت  ا�$28���ت $/��ن  /�$+  K ا�$�z9   $*  82,9$�  ا�#$JEا 
� �! /?�ن أن ا����Z  * إK �,2ً� �,+ًا ;�9ً�/�   .ا�#

q�=ء أن ��+ و��G%Hا ا����  �ً,�H� %,)ً�د *  �?T P-� ب�,; �/�   .ا�#
� و;,�ب :((��&  * ه�2 - ا4 ر8T& -  و/%�+/�T : ( أي �/�   .ا���d^ ا�#

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�I ه� و���   . ا�=آ�ر 	�� [�Gرًا أآ

� �! V,� ا�=ي ا���ب /#�م/�T !و� I�� آ�ن إذا \,/��  ه� ا�#$� و�$�  [G$�راً  اLآ

 آ�ن)Lا �ًJوز.  


   :ا�+�,
- �� f-; *  a,#,& ا4 ��3 - ا�2-* أن ا���	* أه+ى - و�5� �	أ9$*  9$!    �$��D - 

*p2& ا4 ر	 - ��T اء�,5 �G-�  �NZ  *-2,& ا4 ��3 - ا��	و�5�  -  I� أن وأ�$
�G,v'/ &M�J.   
�اء وا�#��,� ��vd ا�ُ-ُ�د �! �Jع : ه* ا�/�#��9.   

� أن 	�$$� ا�#$$+/S  $$+ل$$/�� ا��G$$�ر �$$& آ$$�نو ا��$$�ب  $$* و�$$+ إذا ا�#$$�� اLآ$$-7',  
   .ا�#+/G� S=ا �#�م آ�& ا���ب

�اء ا�#��  * ا�7* ا��vdط  iن,   .�vVط  ,�G - ا�-�د ه=I - ا�
�-5 �/�   .[�ه�ة آ��GJ : ا�#7

$$8
 ه$$=ا و	�$$�T �$$,� ا�$$#7�/� أن : ا�$$�#,a ا�$$8#
 وه$$� ا�#$$+/S ه$$=ا ا�G%H$$�ء �$$! آ
�-   .وا��U8ه+ة ��',�ن ا���ه�ة:  ه* آ�fJ - ا���Gر ��G آ�ن ا��vdط أن : 9
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� �2 إذًا	:   
� أن -/��م ا���d^ ا�##�.   
�  ,& آ�ن إذا ا���ب وأن -/�T &, و �,\ �/��  وا���Gر ا�#$/�#��  &$Jأ  ً�N$/م  أ�$#� 
.  

�� ا���رة ���,�2���   :ا�=ه! إ�� ا�78-�درة : ا�
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

K ا�75/� إذا.   
�ن �-P إذاJEا ��T ا�75ى , �G �/�   :و\,�I ا�#
�م  � : /'2* ) ا�75/� إذا K : (�%��& . ���ز ا���9�2#  '2+= #/.   

�/! ذ�q 	�� وا75+��ا��9:   
3
 : اLول -Lا��-�س  * ا 
   .ا�#
- *J���م  إ8J$�  : (�ل أJ&  - 	2& ا4 رp* -  	-�س اS/+T !9 : وا�$T  *$-23$��  - ا� 

� �! - و�5� 	�,& ا4/�  .ا���ب 5+ى 	! وK ا�'�� 	! /2& و�� ا�f8�8 ا�#
ٌ̂ ا�#+/G  S=ا J *  از�� P-�  ب�$��  �$!  �v,d$�ً  آ$�ن  إذا ا�$/�T  I� /?$!  و�$�  و\,$

� ا���Gر/�#��.   
 �#%%$*  �$!  ا7V$�رI  ا�%$�ل  وه$=ا  . ا��$�ب  /#$�م   :ا5$�7/�  إذا أ8GJ$�  : ا���J* وا�%�ل= 


 ا9! ا���9�2#,%	 ~,h�5م وE8,� ا9! ا,� �ًN/وأ I��J Jآ��Uا�*-!� !/�V�78ا�.   
   :9+�,�,! - أ/Nً� - وا75+��ا

� 	! �GJ - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�i  *-2ن ا�'���8ت : اLول -/�   .	��ً� GJ,ً� ا�#
- *J�$$�� أT?$$�م 9$$�ب  $$* �S/+$$T �$$G : ا�$$/� -  ا�vd$$�ب $$9! 	$$8� S/+$$T : وه$$� ا�#

*p2& ا4 ر	ا�=ي -  &��Vأ ��� *  &#,#3  &$Jأ  -  *$p2$&  ا4 ر	ى: ( ($�ل  -  
  ) .أربعة أو ثالثة أو أصبعني موضع إال احلرير عن - وسلم عليه اهللا صلى - النيب
2* ��� 9,! ا�#+/S وه=اv)ف وا�+ار�V *  &#,#�� &��	وإ - K  +$/�J أن  
V+$J 

�ب �?! ا��dف ه=ا  *)Lوا4 ا ��	ا���اب أن أ k� ���.   
   .;�f9 ا�#+/G  S=ا

�; �� �2p�8� 	�� ��(�ف ا�#+/S أن  	 �   q$h  &$J8$�  - أرى  ,8$�  - أ� K  ل�$%/ : 
!� 
   .أk9�3 9�رk9 ا�+(,z ا�7#+/+ ه=ا و ,& �8,5K ا��أي (-
   .9& اK+75Kل  * إh?�ل K ا��-�ت S,T �! ا�#+/i  Sذًا

 ا9$$! ا7V,$$�ر وأن /#$$�م ا5$$�7/� إذا : ا��$$�J* ا�%$$�ل أن : �'d�� �$$2$$^ إذًا$$,%	 ~,$$hو 

  . ا���اب ه� ا�%�ل وه=ا . أ�J=Vه�8 د�,�,! �G� وأن ��,8, 9! ا�5Eم
7��2 �� 	�� ا�?�م  - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 و7,5��م �� �! /#/ !� �/�  . ا�#
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�ورة أوN�.   

�ن /�-P أن /��زJEا �/��وة ا�#N��.   
�ورات :(أن 	�� ا�H%�ا : ا�'�� أه
 Lن -Nا� a,-� ت���  ) .ا�#8
   .	�,zH7� �G ا��  - *  ��8	�zH7� �G, (�	+ة ه*و

 وا�8�ض ا0ن 75��,�2 ا�7* ا�#?� 	�� و(,�5ً� -?�  
8G2� 
   .د�,

� �-P ��از 	�� ا�+�,
 ه� �� إذًا/��ورة ا�#N�� ؟  
�ورات : (ا�%�	+ة : اLول - : أ��انNا� a,-� ت��� 	�� ا�%,�س : وا���J* -) . ا�#8
   .وا�8�ض ا�#?�

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .T?� أو

- f$$-; *$$  S/+$$#ا� a,#�$$,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن ا��	7?� - و5$$�� $$hإ�,$$& ا +$$-	 
!8T�� 	�ف 9! ا�,9Bوا�  - *p�8 ا4 رG2	 - �?T  �GJا+$�/  ̂ V�$   �$8G�  *$-2ا� - 

� - و�5� 	�,& ا4 ��3/�#��9.  
� �-P ��از أ5-�ب �! وأ�GJ ا�#?� 	�� J^ - د�,
  G=ا/�   .ا�#

�ون وا��G%Hء/ : &Jأن /��ز أ P-�J �/��V$��ن  - . 9+/
 و�+ و�� ��#?� ا�#,   *$  
� ه=ا�Lا:   


 �� - و�5� 	�,& اJL - ��3 4& ا�#+/S �'�8م -�H7/ �8G2�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�ض أو�.   
*2'/ : &Jزأن أ��/ P-�/ ن�JEا �/�8�ض ا�#�.   
7�ط و�?!U/ *  ض��اض �! /?�ن أن ا�8�Lا�7* ا kH2/ �G'� �/� /?$!  �$�   iن ا�#
�ك ��+/ً�#  P-� �/�   .ا�#

   :ا�+�,

-  &$Jأ  f$-;  *$   S/+$T  �$V{ 8!  أنT��  	$�ف  9$!  	-$+ا�$,9Bوا� -  *$p8$$� ا4 رG2	 - 
�ًN$$/أ3$$,-� أ 
�V^ - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - إ�$$�  �h$$7?�ا $$8%��9$$  �$$8G� *$$  P-$$� 

�/�   .ا�#
ğ]ƒcğ]ƒcğ]ƒcğ]ƒc<V<<V<<V<<V<ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V< و�Nأو رة� �?T ض أو��.   

�J=$$Vد�$$� ا0ن أL$$� ا�	�2ء ��/� ا7$$5$$#� P-$$� �$$/��ورة T$$�ل  $$* و�$$�ازI ا�#N$$ا� 
   .وا�8�ض وا�#?�
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�ب أوT.   

�ن /�-P أن : ا�#��9�2 	2+ /��ز= JEا �/�   .ا�#�ب  * ا�#
�ح  آ9�7$�  * $  �?$!  ا5K$�م  h$,~  وا�7Vره$�  أ8T$+  ا��Eم 	! روا/� ه� ا�%�ل وه=ا$h 

   .ا�'8+ة
�ح  أن  ا�'�$�  ��D$�  /'�8$&  أن /Z-2* و��8(( $h  ح  ا�'8$+ة�$h  7%$+م�  ~,U$�  5$�مEا  - 

&8Tا4 ر -  
7?8
  أن (-$$/  uN$2/8,$�ً  و�	  
?U$��9  ,$&  ه$�  ا�$=ي�	اً  �$,Vأ  *$   �M�$5 
&��,T �,8�'8& - ا�Tا4 ر -. ((   
*$$H  �$$%,%#7,�را�$$& آ$$�ن وإن ا�VK - &$$8Tو($$+ر وزن ا�'8$$+ة  $$* - ا4 ر !$$?� f$$,� 

�	,� ا�'��م �! �8?! أن 9'+ آ�7V,�را�&U8& - ا�Tا4 ر -.   
��	 
�ح  * ا�5Eم h,~ ا�7Vر �Tل آh از ا�'8+ة�� P-� �/�   .  ا�#�ب  * ا�#

   .���T أي 9+ون ه?=ا . ���T �9 و�� : ا�#��9�2 و�%��د

�/! ا75+��ا : ا�+�,��9:   

- ��Lول اLوة أن : ا��ا� 9! 	,9B - *p2& ا4 ر	آ�ن -  =d7/ �ً9�; !�  B$V  &$-�/ 
   .ا�#�ب  *
- ��Lوا *J��� أن : ا�/��م إ�8J ا�#T �8� &,  !� ء�,dا� � ا�#$�ب   $*  وا�d$,�ء  وا�7?-

 U$$8/ !,$$9* ر}I �8$$� د��9L �$$J$$* - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* ($$�ل $$9+�,
 : ��$$�ز
   .X,'p ا�#+/S وه=ا )املوضع هذا يف الإ ورسوله اهللا يبغضها ملشية إا:( ا���Hف

,�ت  إp$'�ف  �!  ,& ��8 : ا�#�ب  * ا�d,�ء ��از : 	�� ا�#+/S  +ل$HJ  اء+$	Kا 
.  

�  �$-P  أن أ8T$+  ا�E$�م  	$!  ا���J,� ا��وا/� وه� : ا���J* ا�%�ل= $/� وK /�$�ز  K ا�#
   .ا�#�ب  *


   :وه� واap : هKQء ود�,
   .ا�'���8ت -
- &Jت �� وأ�د�, /
 a,#3 *2�7   .ا�#�ب �Tل /

�ب)Lوا4 - وا ��	ا�%�ل - أ *J���JL K k,v7 : ا�J 2* أن�7J �9 
   .a,#3 د�,
��� ــ� / P-� �/�   .ا��G%Hء BJ !,9اع �9 /��ز �#��� ا�#�ب  * ا�#

   .���T �9 ا��-P آ�ن إذا ا��z9 ا��dف إذًا
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .�UT أو

�  ا�U$#8*  ا��$�ب  ا5$7'�8ل  /�$�ز  أJ&: ا�'-�رة ه=X�Q8 *  Iا� ��اد$/� ا�$��د  أو #9
*U#8ا� �/�#9 S,#9 K ن�?/ �/�   : [�ه�ًا ا�#

- K !� ��	Lا Kو !� 
H5Lا �-��د 2��9��.   
- Kو *  �J�v-ا� Kو ���ب 2��9-� ا���ه��.   


   :أد�� 9'+ة ا75+��ا : ا�+�,
- 
� K ه$$=ا أن : اLول ا�$$+�,$$-7'/ �ً$$-� Kو Kً�8'7$$5ا �$$/�#�� : &$$JL *$$  �$$%,%#ه$$� ا� 

 P-َ$�ْ/َ  
8ِ'ْ7َ�   $${ن : ا�d$�ر�*  ا��$Bء  وَ/$ْ$/�
   $*  ا�#Vا�$+ا K  
8َ'ْ7َْ$/ُ Kو �$$D�/ . 
*2'/ : K 
8'7�اش  * /Hا� Kو 
8'7   .ا��-�س  * /

- *J��� �?�ن V,�ء ه=ا  * �,P أJ& : ا�/�   .�Hd,ً� ا�#
- S��� و5$��  	�,$&  ا4 ��3 - ا�2-* أ3#�ب 	! ;-f أJ& : - اLد�� أ(�ى ه�و - : ا�
- �GJا أ�-� Bdا� .   

Bdب : ه� وا���� �! 5َُ+اIُ /?�ن ا�=ي ا�/�T &ُ7ُ8َ#ْ�ُو !� �,\ �/�   .ا�#

 : ه� وا��َ+ىVا�+ا.   
   .وا��َ+ى  �ق /�dط ا�=ي : وا����8َ#ْ

� /vZ* ا�=ي أ/i  : �8GذاV0ى أو �ا���ْ#8َ ا+َ�  ؟ ا�
   .ا��َ+ى �vZ* ا����8َ#ْ
�8G/�  *Hd8ا� : �/�� ا�%�8ش أو ا�#V0؟ ا  

�/�   .ا�#
7'��8ن  - 	G2$�  ا4 رp$*  - ا��#��9 آ�ن ��8 : (���ا$/  B$dا�  &$J�?�  ً�$,Hd� دل  q$ذ� 
� �UT . ا�#�U ��از 	��/�   .ا�#
I=ا�#?� وه=ا أد�� ;�;� ه a,#3 : &Jا75'�8ل /��ز أ �/�   .ا�U#8* ا�#
� وا�%�ل= VKا : &Jأ K ا����س /��ز Kو P-� �� 5ُ+�َي �/�#��9.   
- &JL ا����8  * ا75'�8ل .   

!?� k� ����   $*  ;�79$�  3$#,#�  �7'$+دة  };$�ر  وه$*  ا�#%,%$�   * -ا��#��9 أ;$�  P-$� 
B$$d$$� /$$+ل وه$$=ا ا��	5ُ$$+�َي �$$� �$$�از  �/� �8$$� أو 	�,$$& /��$$P �8$$� آ$$�ن 5$$�اء #��$$9
P-�/.  
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� <<<<mmmmÜÜÜÜ<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .دون  �8 أk9�3 أرk9 	�8ً� آ�ن أو

�ن /�-P أن /��ز: أيJEب ا���  �$!  	�$�   ,& ا�=ي ا�$/�  8$�  أk9�$3  أرk$9  9%$+ر  ا�#
   .دون


   :وه� [�ه� : وا�+�,
- S/+T �8	 z9�̂  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن ا� $Vر  *$   k$p��  !,'-$3أ 

   .أر9'� أو ;�;� أو
   . ا��vل K !� S,T ا�'�ض S,T �! : ه9k9�3L� �2 ا�8%��د

�p& ا�kp�8 ه=ا /��7وز K أن  ,��	  : k9أر k9�3أ .   
   . ��اkp  * أو واkp�� +T  * آ�ن �5اء


   .85'7� �� ه� وا�+�,
- 
8� k� S/+T - : ا���J* وا�+�,	 -  *$p2$&  ا4 ر	وا�2$��ص  ا0;$�ر  أن  -   f$د� 

� ��از 	��/�   .ا���Gر �& /?! �� إذا ا�#
� أن ا�8'�$$�م و�$$!$$/�
 آ$$�ن إذا ا�#?U$$/ k$$9أر k9�$$3ن  %$$� أi$$  ر�$$Gا�� I�$$,Z� *$$  

  .ا���ب
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ر(�	ً� أو
�ن /�(k أن و/��ز : /'2*JE9& ا�; �/��ط  . �B8ق إذا #��9U9 أن K ن�?/ :  �$� أآ

!� k9أر k9�3أ.   

   :ا��(�ع ��از 	�� وا�+�,

8� S/+T : ه� -	  - *p2& ا4 ر	 -.   
   . أk9�3 اLرk9 ��از 	��  ,%�س


 �$!  أk9�$3  أرk$9  ا��$�ب   $*  /��$+  أن أ�$�ز  ا�$�Uرع  Lن - : ا��($�ع   * J^ ه� 9
�/�
 	�� آ�ن �5اء ا�#,-5 �D�,dأو ا� ��	 
   .ا��(�ع 5-,

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�اء وXِ�ُ5ُ �,� �-�2 أو .   

   : ا��,� �-�2 ــ
Kًج : ه� ا��,� - :أو�d� أس�   .ا���ب �! ا�
�ً,J�;: - �2-ه* ا�� : z/Bا�8#,� ا� z2'��9 . وف وه�� ا��,$�ب  �P-�/ *   k$,8 ا0ن �'

8,& وا�=يJ �,��'��9)) ......... : �� aN7/ !� 
,�  )) .ا�7
7�طU/ *  �2-� �,ا�� �ًN/أن : أ K ��7وز� k9أر k9�3أ.   
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   : - أ/Nً� - ا���از ود�,
- �,)�ً5 ��	 S/+T �8	 - *p2& ا4 ر	 -.   
8� S/+T أن : - أ/J - �ًN%�ل أو -	 ^J ��	 ازه���.   
�اء وXِ�ُ5ُ ــ :   
�اء - Hوف ا��-�س : ه* ا��   .ا�-�د �+ d7/ k= ا�=ي ا�8'
- X��اء �! وا�Hا & : ه* ا��Dأ �,���Lأو ا &,hا�T.   

�  ,kNJ �G أن  ,��ز/�   .أk9�3 أرk9 89%+ار آ�ن إذا أ/�N : ا�#

   :وا�+�,

8� S/+T .      (واap أ�� وه� �'�2 �%+م �� -	.(  
�G7Jا S#-ا� *  �/�%7
 ا�#Jوا X�Q8اع إ�� ا��Jى أ�Vا��-�س �! أ:   

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<V<<V<<V<<V<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
I�� و/?H�'8ا� �H	B8ل وا������.  

� ــ : J-+أH�'8��9.   
�H�'8ب : ه� ا���� ا��8-�غ ا�H�'��9 .أ ��ن : وه��8T - وف�'� -.   

&8?#  :   
�وI ا���9�2# 	2+= ?�.   

I��J�ن  ,?J}� P-�/ �ً9�; Y-3 �H�'��9.   

   :ا�+�,
   :ه=ا 	�� ا�+�,
 (���ا

- S/+$$T 4-$$+ا	و 9$$! �$$8	 - *$$p8$$� ا4 رG2	 - ا4 3$$�� - ا�2-$$* رأى: ($$�ل &$$,�	 
�/! ;�9,! َ	َ�*� - و�5�H�'� ا:(  %�ل-$+ - ($�ل  ا/$� رو و * )الكفار لبس من إ	ا4  - 

 :�8G�  ) .أحرقهما بل :(- و�5� 	�,& ا4 ��3 -   %�ل ؟ أ\

� �- P	�G2/ ! أJ& 	�� ه=ا  +لH�'8ا�.   
�م أJ& : ا���J* وا�%�ل= #�.   

   :وا75+��ا
- S/+#9 4-+ا	و  9! �$8	 -  *$p2$&  ا4 ر	 -  z9� ا�#$+/S  �$+��ل  أن : و($���ا  . ا�$

�GH/ &2� �/�   .�ا�?�اه K ا�#7
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   .-ا��G%Hء أ(�ال �-�/f2 ا�8��� ه=H  I* - .آ�اه� �9 /��ز أJ& : ا����S وا�%�ل =
 ا�$$$�#��9 �$$$! وا�X$$$�d ا�$$$�G8� X$$$�ر �$$$=ه� وه$$$=ا . آ�اه$$$� 9$$$� /�$$$�ز : ($$$���ا

   .(+ا�� ا9! - أ/Nً� -وا�7VرI وا�9�7',!
   :وا75+��ا

- �89 f-; *  a,#! ا��	ا9!  �8	 - *p2& ا4 ر	ل - �) f/ا4 3$��  - ا�2-$*  رأ 
� /�-Y - و�5� 	�,&H�'��9. - ه=ا S/+#ري   $*  ا��$d-أ9$*  5$2!   $*  روا/$�  و $*  ا� 
   .آ�Y-�/ &9�,; �G - داود

   .h+/+ ا��G%Hء 9,! ا�8��� ه=I  * وا��dف �+ًا و�7-�/�2 . ;�;� : اL(�ال �3رت
�ب)Lوا4 - وا ��	اه� ا�8=ه� -  أ�   .و�5 وه� . ا�?

�-5 a,��   .وا��k8 ا���2ص 9,! �8'ً� ا�%�ل ه=ا  * أن -:  ا�7
k8�8 وا��G� !?أ� ��/ �   .إ�,& ا��8,


 ($-�G�  �8$!  أو ا�8'�$$3�/! �$!  ا���Z$�   $$* ا�#%,%$�   $*  ه$$� #7��$9�/�  وا�%$���Mن $$,�%9 
   .ا��Uآ�J* ا�U,~ : وه�
�ون : و\,�ه� اLر9'� ا�8ML ��8ه,� - ا���8ه,� أ��/ &Jأ BM�� �9 اه��   .آ
�ب . أ(�ال ;�;�  ,& : إذًا)Lاه� وا�   .ا�?
� ــH	B8وا�:   

�ًN/أ : I��ن /?J}� = +2	 ��9�2#أن ا� P-�/ �ً9�; ًا�H	B�.   

   :وا�+�,

� ا���ب 	! �GJ - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن -H	B8ا�.  
- �$$H	B8ب : ه$$� وا��$$��ان ا�8$$�-�غ ا�H	B��$$9 . - �$$7-2و $$� ا���ان. - ا�8'$$H	Bوا� 

&J�� �/�) !� �H�'8ا�.   
!?� �8� !�   * ا��dف �5ق GN'9� أن : إ�,& ا�27-,& /#H�$'8ا�  �$H	B8وا�  ً�)�$� 

�ق  ه2$�ك  اL($�ال  P,� a,#�9 !8  S,T وه=ا واT+ًا$   �  $*  ا�G%H$�ء  أ($�ال  9$,!  آ-,$
�H�'8و9,! ا� �Gأ(�ا� *  �H	B8ا�.   

�م أJ& : ا���J* ا�%�ل= #/.   
- *G2��.   
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�  * آ�L(�ال - . آ�اه� �9 ا���از  :ا����S ا�%�ل= H�'8ا� -.   
 ا�8#%%$,!  �$!  ا�%$�ل  ه$=ا  ا7V$�ر  و�8$!  - آ�اه$�  BM�$�  �$9  أJ$&  ($���ا  ا�$=/!  أد�$�  : اLد��
~,Uا��8+ ا� +� ~,h �5مKه* . ا:   

- 
   : اLول ا�+�,
 أن ا�$#8�م  GJ$�  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن 	$8�  اf-;  *$   S/+$T  !$9 : (���ا -
�/P- �H	B8ا�.   

� /�-P أن 	�,& /#�م K ا�#8�م \,� أن ا�#+/�GH� Sم  +لH	B8ا�.   
- 

  - 	2$&  ا4 رp* - 	�ف 9! 	-+ا��8T! أن : ا���J* ا�+�,$V$�  د�	3$��  - ا�2-$*   

�اP$$� �ً$$J و($$+ - و5$$�� 	�,$$& ا4H	ز &���I - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$*  $$-V�$$  &$$Jأ 
S/+T +G	 س�'9.   

�ان 	! - و�5� 	�,& ا4 ��3 - 2-*ا� /G2& و��H	Bا�.   
��ن وه�8 9+�,�,! ا75+��ا آ�اه� �9 ا���از /�ون ا�=/! : إذًا/+T 3#,#�ن.   

�ب)Lوا : - q�=اه� : - آ�   . ا�?
PH2ا���2ص 9,! �8'ً� : وه� ا�#?� و�.   

� 	! ا�?�م اG9 �G7J=اH�'8ا� �H	B8وا� S#-�8 وا�G,  ص�V ل�����9.   
�; 
%7Jا X�Q88& - ا�Tط إ�� - ا4 ر�Uا� k9ا��وط �! ا�h ا���ة:   

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
 �G2ا��5��2ت ا��27ب : و�.   

�وط �! أJ& : أيh �#3 ا��5��2 ا���8* /��27 أن ا���ة:   
- *  &J+9.   
   .;�9& و * -
   .9%'7& و * -

 ��  iن 'H/ 8+ًا	 k� ��'ا� �	�v75Kوا : f�v9 &��3.   


   :ا�+�,
   :ا�-+ن 	�� ا�+�,
 ــ
 .  )منـه  القرب عذاب عامة فإن البول من استرتهوا(-و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* (�ل -

   .��-+ن ه=ا
   : +�,�& ا��,�ب وأ�� ــ

- &��) &J�#-5 ���'و�  :  } } } }&/��M�&/��M�&/��M�&/��M�    �;C9�;C9�;C9�;C9{ { { { ] ��/! اT+ 	��] �/ا�8+;,H7ا�.    

   ))) .األذان((( 

   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ولا�

  االثنني   الثالث:الدرس  السابع:األسبوع 
����/��������/

  ))��������((  هـ����������������
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
S,T ��D +د	�2 �! Jا�Vا�?$�م  إ  !$	  ���$�  ��ا *  ا���$7/\�$��Hا� .  $ ��ذآ  �$G��T 
�ً �V ًا��7d�.   
   :  �(�ل

  

Kًأو : ��ا * ا���7/\���Hا� : &H/�'� :   

 P-T ه�%J9'+ ا��ا(',� ا���رة و �,�   .	�,�G ا��Nء �

8* ا���7/� : 85* ه�2 و�!Uا�.   
X�7Vء  ,& ا�G%Hا� ��	ر/! - ا����8  * - (��,! �GU�:   

  

�ا  ا���7/� - : أن : اLول ا�%�ل= \���Hم *ا��#� . - &Jوأ 
Vدا f#� ص��J +,	ا�� 
.  

Kو �$$Hd/ �?,$$�	 ف أن�$$dد�$$� ا�Lوا ���9��G7$$� وا�$$8 ����ق �$$� �Tد;$$� �$$$$v7/ �$$G,إ� 
3� - �Tدث ا���7/� Lن ا�78%+��ن ا��G%Hء�'�.   


 وأJ& . ا�#7�/� : اLول ا�%�ل : إذًاVدا f#� ص��J +,	ا��.   
  

   : ا�%�ل ه=ا إ�� وذه�
�- �T�85 ~,U7* ا�H8اه,� ا9! �#8+ / ا��   .ا�+/�ر �7H* - ا4 ر8T& -  إ9
�- �ًN/وأ �T�85 ~,U7* ا�H8ا� / +-	 B/B'�9ز 9! ا� �ًN/7* أH� ا�+/�ر.   
   .ا�8'�3�/! 	��2M�8 	��� (�ل وه� -	

�ة 9�د�� وا75+��ا,�   :أ(�اه� �! آ
- 
�ا ,$$� ا�$$��رة أن : اLول ا�$$+�,\���H3$$�رة ا� �ً	�$$h �ً$$Zو� �ً$$ � ��27و�G$$� وG9$$=ا و	

   .ا���2ص �#f دا��V  * وا��	,+ ��Jص

  : ه$*  ا��Z$�   $*  ا�$��رة   $�ن  : �Z$�  3$�رة  أGJ$�  أ�$�  ـ$ـ ?U$ا� . Kو  q$h ا�$��رة  أن 

�ا ,�\���Hا� =d7� �ً?h �ً2,'�.   
   . ا���Z  * ه=ا

�	ً� �3رة أ�GJ وأ�� ــh : �GJ�  إذا  f$�Vد  f$#�  X$/�  $*  دf$�V  ا���Z/$�  ا�$��رة  �'
�8�/z �9 ا���رة � �8	�GJ ! وا��Uرع .ا���2ص  * ا�8=آ�ر ���را �H�.   

�ا ,$�  ا�$��ر  /$�8ن  أGJ$�  ا�2$�س  	2$+  �'�$�م   G$=ا  : 	� $�ً  �3رة أ�GJ وأ��  ــ\���Hا� 
   .�3رة

- 
�م ا�#?,� ا��Uرع أن : ا���J* ا�+�,T �
 �'+ة ا���7/�	 !� �G8ـ$  : أه  �,U$V  �,$�'� 
�ا ,� ا���رة  * �z%#7 ا�8'�2 وه=ا  ,& ا��27H وو(�ع ا�8َُ���ر\���Hا�.   

- 
�ا * ا���$$7/� \�/$$� أن : ا����$$S ا�$$+�,\�$$��Hت �$$! /?$$�ن أن ا��G-7U$$8وا�2-$$* ا�  - 
 و�$!  : /'2$*  . )وعرضه لدينه استربأ فقد الشبهات اتقى ومن:( /%$�ل  - و5$��  	�,$&  ا4 ��$3 

�� 
'H/ �  . ًأ /?! �� : أي�ِ-ْ7َْ�ُ &2/+� &p�   .و	
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ا,�+$$$� k$$$9ا��ا ,$$$� ا�$$$��رة  $$$* ا��N$$$8ه�ة أن : ا�\���H$$$� ا��	ا�$$$��رة  $$$* �2$$$& أ 
���5�   . ا�U� z9�v7+ة : ��9,+ ا�8

�/z أد�� 8p! : اLد�� ه=�U)�2� I و75��*Hا� *J��   .ا�
�- �?$!  ا�'�$�  أه$
  �$!  5$�2,8  �! �=ه� ه=ا وأن �#�م ا���7/� أن : اLول ��%�ل 2��9

�ورة أو ���T �?�ن K 9�ن (,+وI ه�p - م وه=ا��'� .   
�ورة أو ��T$$� آ�i$$  f$$Jن$$p وراقL�$$5$$8,� آ� 2Ji$$  K* ا��$$�ازات أو ا�$$�GUدات أو ا�
�اض �I=$$G ا�$$��رة ��$$�/B : إ�8$$�ع �#$$
 آ�J$$& ذ�$$k$$2� !$$� q �$$! أ	�$$�$$\Lا �$$��#�� 

�#pا��ا �G� . �2--T�  أن +,%J ول ا�%�لLا ا=G9.   
�ا * ا���$$7/� أن : ا��$$�J* ا�%$$�ل= \�$$��Hا� K 
V+$$/ *$$  ص��$$J +$$,	ا�� K�8 و$$/ 

�	ً� �3رةh �G  BM�� Kر إ�� أدى إذا إ��#� �   .و�2?
   :أدى إذى آ�8

   .ا�7'�,� وUV,� اK �77ن h+ة إ�� -
� إ�� أدى أو -UJ د�Hا� *)�VLا.   
+ة أي إ�� أدى أو -H� ����'� ره�+%/ 
   .ا�'�� أه

   :ا�%�ل ه=ا إ�� وذه�
�- �2d,h ���'9! +�#8 ا� a��3 !,8,�   .- ا4 ر8T& - ا�'

�ًN/إ�,& ذه� وأ:   
�- *7H� ا�+/�ر �/�   .- ا4 ر�J *',v�  - &8T,� �#8+ ا�U,~ ا��8
   .ا�8'�3�/! �! ا�'�� أه
 �! آ-,� 	+د إ�,& وذه� -	

�ة 9�د�� ا75+��ا : ��G2 : 9�د�� وا75+��ا,�   :اLد�� ه=I أ(�ى وJ=آ� آ
- 
�ا ,� �رةا�� أن : اLول ا�+�,\���Hا� K 
V+� *  �8�	,� ا���رة �Uا�.   

�-
 ه� ا���Z  * ا���7/� أن : وا�,?U7ا� �,vd7ر  وا��$G]$�  وإ	ا� K وه$=ا  ا��ا9  �$5
�ا ,� ا���رة  * /��+\���Hا�.   
�ا ,� ا���رة \�/� Lن\���Hا� 
%J ا���رة  �$)��d84 ا�  q�=$�  :  P,$�   �$G,  2$�  أي'� 
!� *J�'� ه�ة�N8وه ا�* ��d� �ً��8� !� �,vd7ا� 
,U?7وا� �h�-8ا�.   

 �$!  ه$=ا   �$,P  إ�$~  ... ا�8$��ر  �#+/$+  وا�H$,��  ا�?$��,�ة  ��B$,G  �$!  ا���8ر 	8
 وأ��

,?U7ا� Kو !� �,vd7ء  * ا�*h.   

- 
  ?$=�8�E�9  q$�ع  �$�BMة  ا�8$�ء  av5 و	�� ا�8�}ة  * ا���رة أن (���ا : ا���J* ا�+�,
�ا ,� ا���رة\���Hا� �   .�8G2,9 وا�z9�v7 وي��7

- 
� - ا����S ا�+�,,VL+م : - وا	2$�  أي و�$�د  '�  !$�  *J�$'�  ه�ة�N$8ن ا�L  ا�$��رة 
�ا ,�\���Hه* ا� PHJ z�dول ا�Lا.   

I=ز ه��ة أد�� و�G� اLد�� أ9,�   .اLد�� ه=I 9%�ة �'7-� K ا�#%,%�  * �?! - آ
*)�9 a,��   :ا�7

-) a,��   : وه* ��8G8ا ا�8��� ا�#%,%�  * : ا�7


 هV+� �8  * ا���رة� �  ؟ ��Nه�ة  ,�G وه
 ؟ ��Z ا���7/
*  I=ه ����  ا�$=ي  ا�8$G�/  *$�  &$Jأ K  +$��/  ه�ة�N$� Kو  +$��/  � ذآ$�I  �$�  وأن �$��/

�2d,h  - &8Tا�-�ب ه=ا  * - ا4 ر - *  I=ه �,MBا�� : a,#3.   
!?� *)�9 ���� a,��   :اLد�� 	�8م إ�� �2��9� ا�7
�/ ا�=يG� ول ا�%�ل (�ةLوأن ا �G7أد� aا�%�ل أد�� �! أر� *J��   .ا�
�-5 a,��   : ا�7

  �$!  أن : �$���  ه$�  اLول ا�%�ل أر�a /�'�2* ا�=ي$�	  �/� �'�$,�  U$V,�  ا�$��ر  �#$

� ذ�q  * وا��Z��-8 ا�8َُ��ذ�ر�Lد وه=ا ا����.   
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  �$!  ه$=I  أن ;-i  fذا$�	  � ه$=i$   Iن  #,3a$  وه$�  ا�G%H$�ء  ذآ$�f$-; -  I  و($+  - ا���$7/
   .ا���7/�  * ����دة ا�'��
�%-/ S#-ا0ن ا� : 
 إT$+ى  و�$+ت  و�$�  �28$�ع  ه$�  أو ا�'�$
  �8�8$�ع  �28$�ع  ا���$7/�  ه


  ؟ ا�'�

   : ه* ا�'�
   .ا��N8ه�ة -�
   .وا�7'�,� -�
�ى 	�
 و	+ة -	Vوه� ا�  .ا�'�
 أ9�ز ه�8 ا�'��7ن ه���ن �?! ذآ

  ؟ واT+ة 	�� ���9د /?�H7 أو ا�'�
 �k,8 و��د ا���رة �! �k282 /�� ه

�ب)Lوا4 ا ��	آ�8 - أ f�) - &J$�  ��9$�د  : أ�	ة  +$Tوا  
�$#/  k$28ن ا�$��ر  �$!  ا�L 
   .ا�8#=ور ه=ا /%�GJ *?� K k ا�#?,� ا��Uرع
q�=أ(�ل و� :   
�ا ,� ا���رة أن ا��ا�a أن -�Z��Zا� K ز��� .   
�- &J�29ء وأ ��	ه=ا  S#-ا� ��Vدا f#� ص��J +,	ا��  .  
	- �GJل  * و�+ت إذا وأB2� نi  �?M�8ا� K 
V+� ل ه=اB28ا� .   
   . f%�V �� أT,* �& و/%�ل ا�%,��� /�م /'=ب ��9?��,�ا ا���8ر وأن -�
�- &J��8���9 وأ 
Vدا f#� ص��J +,	ا�� ��	 �N7%� د��Lا .   
Kآ� و�Hd/ أن ���   .و�7%���9 و(�/� �7'�ر�p أد��G7 وأن �U?�� ا�8
   .85'7� �8آ �?!

 �2,%9 *  : �/��� �/+,Hا�:   
��/�  ,& ا�-#H��9 S,+/� ا���7/) !� S#-ا� *  ��ا * ا���7/\���Hا�.   

� ا�=ي �?!G�/ 4وا ��	أ  !$�  S$,T  �$د�Lأن ا  � ه$�  /$�7ي  وH��9  BM�$� K,$+/�  ا���$7/
��ا * وا���7/\���Hا�.   

   :أ��ر �'+ة
- Kًا ,� ا���رة (,�س : أو�Z��Hا� ��	ة  * ���رةا {�� (,�س ا�8,\ a,#3.   

�ا ,� ا���رة LنZ��Hة  * وا���رة �-%� ا�{�  .�=ه� ا�8
�/�  * ا����8دة ا���رة (,�س �?!h �/+,Hا� ��	ة {� Lن أرى  ,a,#3  �$8 (,�س ا�8
 أن ا�8'�$�م  و�$!  ا�$��رة  ه$=I  ذه$�ب  ه* �8,'ً� ا��G%Hء 	2+ ا�8�}ة ا���رة ��از 	��

�ده� �-%� أن /8?!  � �=ه� أن K +9 �-%� أن /K !?8 ا�H,+/� �3رةH89 :  ض�$'�  �$; 
   .�=ه�

�/�  $$* ���$$�دة أGJ$$� إK ا�$$�h�U 	$$! ذه-$$f وإن ه$$* : (,$$
  $$iن$$h �/+$$,Hوإن ا� f$$Jآ� 
�,Z3 ؟.   

�/� 	�� ا����8دة ا���رة أن :  ����ابh  �/+$,Hا�  ��ة  \,$$-7'�  ً�	�$h  �$GJL  ة�,Z$3 
�2+ �8���9ا I=G9 ا�7* وا���رة أ�3 ��M,� و\,	 k,8� ا�'��8ء K �?T  �$G�  �$GJL  �$,\ 

#7��9�/� أو ����9از 	�,�7T �?#J �G أ3ً� ����دة.   
- �ً�� أآ-� ���ا(k ا�H,+/�  * ا���رة �h �%9�v+ة : ;��,�?9 �G2� *  ا ,� ا���رة�Z��Hا� 

*G  *  �%,%#ا�  
�8� k)��8ً� ا��ا�.   
I=وه 
�ق ا�7* اhL,�ء ه=I أو ا�'�H/  $G, �  !,$9  ا ,$�   $*  ا�$��رة�Z��Hوا�$��رة  ا�  *$  

�/+,Hا� - kv%� �/+,Hا� - ��,Hآ z/�H7��9 �8G2,9 *  �?#ا�.   
�/$$$z 	�$$$� أي - ه$$$=ا 	�$$$� ودرجH78$$$� ا�G2,9 X$$$,Hdا�?$$$�م و� *$$$  �/+$$$,H2$$$& ا�	 *$$$  

�ا ,�Z��Hد - ا�+	 �   .ا�8'�3�/! ا��G%Hء �! آ-,
   : ا�i  : �3�dذًا
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�ا ,� ا���رة أن -Z��Hم� ا��#.   
� ا�H,$$+/�  $$* ا�$$��رة وأن -$$�Lا �$$G,  
G$$5و($$+ أ K 
 �$$� 	�$$� 29$$�ء ا�$$#7�/� إ�$$� �$$�

   .و��\�ت 	�
 �! ذآ�ت
kوا�� آ�& ه=ا و� ���D ��'9'+ - ا� qآ�& ذ� -:   

�ت  ا0ن ا�$��ر   iن ا��27H ه=I �! ا��2س /#=ر أن -U$7Jد   $�  ا�$?�  �$�d�  �$G2�  �	�N$9 
Kا��2س أ�7'� �! ��7ع و �  qh وا�� أن ���D ��'ا� �   .ا�#7=/

- STا��2س و ��	79'�د E! ا	ا���ر .   
   .��#��� إK ا�G��8'75 و	+م -
�ا ,� ا���رة وأن -Z��Hت أو ��7=آ�ر ا��-;E ء�,h�2 أ,'�  ��ور/�  \,$$p أو  f$,�  !$� 

��� أ�GJ : ا�#��,�ت#� .   
Kو qh م أن�,) ���D ��'ا� I7#$7�  وا�$�  ا�-$�ب  ه$=ا   $*  9+ور� �	ن ,$& L  ا�$��رة  �$G� 

z�'7� &%H��9 �Gو� z�'7� ��9'%,+ة.   
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C  �)   :ا�>��ب #��[� إ�+ 9
  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<- : �ً2,-� وط�h ا���ة<<<<< << << << <
�G2ا��5��2ت ا��27ب : و�   

  
   :�'�2 �%+م

�ط ا��5��2ت ا��27ب أن -h �#�� 2+ ا���ة	�8 MLر9'� اLا.   

 ا�'�� �k 	8+ًا 9+وJ& ا���ة وأن -v-� ة����.   

   : أ/�N �'�2 و�%+م
   :أ��ر 9��;� /z�'7 ا��5��2 ا��27ب ان -

   .ا�-+ن : اLول
*J��   .ا�-%'� : وا�
S���   .ا���ب : وا�

   ا�-+ن : ا���;� ه=I  �ه�
   :ود�,�&
  ) .منه القرب عذاب عامة فإن البول من استرتهوا:( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - (��&


   :ا�-%'� ود�,
�ا9* �9ل 	�� /�� 9�ن أ�� - و�5� 	�,& ا4 ��3 - *ا�2- أن -	L9ً� ا�Jء  �! ذ�$� 
.  


   :ا��,�ب ود�,

�/! أT+ 	��] �/ا�8+;� [ } } } }��M�&/��M�&/��M�&/��M�    �;C9�;C9�;C9�;C9/&{ { { {  :  و�'��� J�#-5& (�ل -,H7ا�.   

� و��ب 	�� /7+ل أن و/8?!,Gv� ب�,�   :ا�
 أ;2$$�ء '�,$$&k$$�d  J /$$��* آ$$�ن أ &$$J	f$$-; &$$2 - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* 9$$�ن -

 رأ/2$�ك  : ($���ا  )نعالكم خلعتم مالكم: ( ($�ل  G��'J  �$;  �$8�  ��$5� ا��k�d  �9�# ا���ة

f�'  �2�'H  . ,$&  ا4 3$��  - ا�2-*  %�ل�	مـا  أن وأخربين جربيل أتاين لقد:( - و5$��   
   .ا��8-�س ���8 �! وا�2'�ل )أذى

   .��رأ ا���;� ه=I  * وا�� ا��5��2 ���2 أن G9=ا ;-i  fذًا
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<- �ً	�H� ��	 ط ه=ا�Uا�: < << << << <
!8  
8T �5��J K �H'/ �G2	 ه� أو�)K &9�� J+9 �� a�� &��3& أو 9

.  
!$$� 
$$8T �$$5��J نi$$  : &��$$3 �$$�D�9 8$$ً� آ$$�ن إذا��	$$+ًا ��	و�$$�  �$$� !$$?� I=$$ا�5��2$$� ه 

&5�8� I+�8�د ���9& أو ��  
8T �5��2دي ا�Q/ ل إ���VEا G9ط =ا�Uا�.   

   :ا�+�,


 أن -��T �5��2ا� K �8/ �ً-27�� �G� ا��5��2 /��27 �� وإذا +%  
Vا أ=G9 ط�Uا�.   
   : ه=ا 	�� �29ء

$8
  /��ز K ـT  رورة�$)  �$G,   �$5��J . -  �$�   
$8T  رورة�$)  �$G,   �$5��J  �$,Z�  �$��T أو 
   .��D�9 ��3&  �ن ��ض

8
 /��ز K وأ/�N ـT 
Hv5  ,& آ�ن إذا ا���J� . - �8  �8 آ�ن إذا - �H#��9[� ا0ن /
�G,  �5��J ر���V !� 
Hvا� &Ji  K ن /��ز�J}� أن ا���ة أ;�2ء  
$8#/  
$Hvوه$�  ا� 
I=G9 �9��
 ا�#%,%�  * JL& ا�8��T �5��2��.   
8
 أ8J! إ�� ا��U '* ا��Eم وذه�= T �5��2ا� K 
v-� &��3.   

   .��ا�#9�2 �=ه� �k وا���اب X,'p �=ه� وه�
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

K �H'/ �G2	.   
8
  iنT �5��J �H'/ �G2	 نi  &��3 �#,#3.   
�  * �'�2 �%+مV{ رة آ�7ب�Gvا� �   . �G75��J	�H'/ ! ا�7* اhL,�ء ذآ
 =�   : %� h,�,! ا�#��9�2 وذآ
   .ا�8�75Kر �! ا�78-%* : اLول -
- *J��� : وا�,   .�Dه� T,�ان �! ا�+م و/

�ه� 	! /'�H ا��5��2ت آ
 أن ا���اب ا�%�ل أن : �'�2 �%+م +و(= ,/.   
8
 �! أن : ا�%�	+ة إذًاT �5��J �H'/ !	 ه��,/ �T �7فVEه$=ا   $*  ا  �$�Lا  &$Ji  

�H'/ !	 qذ� a-3#,#� ��3& و��.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .J+9& أو 9��K &9(�ه� أو
   .��i  &��3 K aن J+-9& أو 9��9& ا�K �5��2(� إذا


   :ه=ا 	�� وا�+�,
�ط ه=ا 3#� 	�� ا�+ا�� �8,'ً� ا��9%� ا���2ص -Uا�.   

9��9& أو J+-9& ا�K �5��2(� �! �3ة 3#� و	+م zH,& ا��	�8 MLر9'� اLا  -  �$G8Tر 
   :- ا4
- &JL �� �27�/ �5��2ا� . �G9�27ط وا��h �#�� ا���ة.    

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
ً� أرD �ًp,! وإن�J. أو �Gh�   . وf#3 آ��D : Iه�ًا  

�ن أراد إذاJEرض /��* أن ا�ه�  ,+��  ��J - �G,  �5��J - نi    
- !,D I=رض هL2* - ا'/ kpو �G,�	 �ً2,D ًا�   .�Dه
�اش  ��Gh أو -H9 �   :ا��5��2 ه=�D *vZ/ Iه
��I? �?! 3#,#� : ا�#��9�2 	2+: = اLرض ه=I 	�� ا���ة  iن .   

7�طU/وش ه=ا  * و�H8ن أن ا��?/ �ً%,H3 وا��5��2 ا���8* 9,! /#�ل.   
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   :ا���ة 3#� د�,
�ط   ,$&   z%#7 ;�9& وK ا���ة أرض وK &J+9 K ا��5��2 ��� �� ا���8* ه=ا أن-U$ا� 

.  

   :ا�?�اه� د�,

- &J87+ أ	ا ��	أي ا��5��2   &J87+ أ'/ �G,�	  +$2	  وا�%'$�د  ا�%,$�م  I� 8$�ل أ	 �$!  و\,$
    .ا���ة

�	*  T?$�  ا�?�اه$�  أن �'2$�  �%+م ��8 . آ�اه� �9 3#,#� : ا���ة أن وا���اب$h 
   .ا�?�اه� 	�� د�,
 ا�8��� ه=I  * و�,P د�,
 إ�� /#�7ج

�ن دام �� آ�اه� a�� �9 ا���ة أن ا��3�d : إذًاJEا +) �v\ �5��2ا�.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�ف آ�fJ وإنv9 ���� �
�7 f#3 إن �� ��2/ &,U89.   
�ن ��3 إذاJEا ��	ء *h : ��	 ط��ف  و $*  أرض 	�� أو 9$D  ط  ه$=ا� أو ا�-$

I=رض هL�5 ا��J : و�� 3#,#� ��3&  �ن fآ�   . ا���8* #79�ك ا��5��2 �#
 �$�  �2$$p�   &$Jإذا أ k$$5$�+  أو رآ f$$آ� ه$$� �$$� أو اLرض �#$�ك  $$9-� ا��$5��2  �#

&,�	 *��/ &Ji  k� q3#,#� ا���ة ��-% ذ�.   
Kإذا إ fJآ� I=ا��5��2 ه  �$�2�  &,U$89 :  �$�   �2$p� ا�5��2$�  	�,$&  �$�  و9$,!  2,9$&  أن  

�ًD�-ار� 
�I أو #9-,Z9 .  S$,#9  �$�  ن�$p�   &$Jأ  �U$�  ت�$�JK  &$'�  �$5��2�2$=  ا�,#  
� ا���ة �?�ن,\ �#,#3.   


� ا�#?� �G=ا ا�7'�,,VLا:   
���5��2 �k-77 ا���رة ه=I  * أJ& : (���ا - &-h�  
   .��G ا�#��

k-77��2p  �� . �7-'& ا��5��2 أي : �  &Jأ �U� &7'-7� I=ا��5��2 ه.   
�G  !�  آ$�م  X$�Q8ا�  &$J5��2$�  89?$�ن  ار�$-�  إذا أ�� K  !$?8/ إذا �7-'$&  أن  �U$�  نi$  

   .3#,#� �?�ن ا���ة
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 ��v%$�ً  ,#�3$#  ا�$��ة  أن - �G$�  �$=ه-�ً  و�$,�U$�� -  P ',�  و�& وه� : ا���J* وا�%�ل= 
�,Z9 ط�h.   


�ط  ,& �#%z ا���8* ه=ا أن -  :ا�7'�,Uا� *  &J+9 &9�;و9%'7& و �  
 إ�v9ل 	�� د�,
� و�� ��3&�Jء ه=ا ا*U7& ا�,U89 نi  ه=ا K �;Q/ *  �?#ا�.   

7$�اط  	�$�  د�,$
  JL K$&  اh 4$�ء  إن ا�$�#,a  ه$�  وه=اhط  ه$=ا  ا�U$ا� K$�  و�	ل  �$v9إ 
   .ا���8* ه=ا �3ة

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  �5��J +'9 &��3 	�,& رأى و�!Gو� �GJآ� &,  : �� +'/.   

�ن اآXU7 إذا : أيJEء 9'+ ا�G7JK,& أن ا���ة �! ا�	5$�  ��J  5$�اء  *$   &$J+9 أو  *$  

  و�?$!  9%'7$&   * أو ;�9&$G�  
 �$�  أو ا�$��ة  أ;2$�ء   $*  ���$�دة  آ�f$J  ا�5��2$�  ه$=I  ه$
+��� K؟ ا���ة 9'+ إ  
&Ji  ه=ا آ�ن إذا &��T &���  �#,#3:   

- &JL K !?8/ أن 
v-J �79 ا���ة���-f �� 	�رض qU9 ا�/.   
   . ,& إh?�ل وa,#3 K وه=ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

,�G,  !?� �G آ�fJ أ�GJ 	�� �! وإنJ أو �G�G� د�	أ.   
 أ;2$�ء  ���$�دة  آ�fJ �ا�5��2 ه=I أن و	�� �5��J ;�9&  * و�+ ;� ا���ة �! ا�G7J إذا

   :	�,&  ,�� ا���ة
   .ا���ة /',+ أن ا���9�2# 	2+= 


   :ا�+�,
�ط أن : (���ا -h ط ا��5��2 ا��27ب�h �#3 /%�س ��	ط �h رة�GD وه$�  ا�#+ث K 

�%/ 
G���9 ن�,   .وا�2
� 9'-�رة أو�Vرة أن : أ�GD �5��2رة ا��Gvا�#+ث آ K �%� 
G���9 ن�,   .وا�2
 9$!  ا�z$ �8  ا�$U,~  ا�%$�ل  ه$=ا  ا7V$�ر  . /',$+  وK 3$#,#�  3$��&  أن : ا��$�J*  وا�%$�ل = 

   .�,8,� 9! ا��8+ وا�U,~ (+ا��
   :وا75+��ا

- S/+#9 *9ري  5',+ اأ+$dا� -  z9� k$�V  &$,�'J  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن - ا�$

 Lن ا���ة  */�-� I�-V�8 أن أG,  و�� أذى XJ�7/.   

   .+Kلا75K و�& ه� وه=ا
 أ;2$�ء  ا�5��2$�  و�$�د  أن 	�28$�  ا�$��ة  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* /7�XJ �� ��8 إذًا


 �k ا���ةGا�� �G9 K ديQ/ ل إ���v9ا���ة إ.   
aا��   .ا���J* ا�%�ل وا�

   /ا���J,� ا�8��� ــ
�ن 	�� إذاJK�5��2��9 ا �; �G,J : ا�H7�Vا *  I=ه ���   :ا�8
 =�G2� !� ق:  (�ل�H/ !,9 
Gن ا���,   . /',+ أن 	�,& ا�2,�ن  H* : وا�2
�/vً� ا�2,�ن  * Lن -H� P,و� *  
Gا�� �/�H�.   

   .ا���ة /',+ أن 	�,& /�� K أJ& : ا���J* وا�%�ل= 


 9,! : ا�'=ر  * ��5َى و�'��� J�#-5& اL 4ن -Gن ا���,
    </��</��</��</��{ { { {  :  %�ل وا�2


    "#�@ـ?�5 "#�@ـ?�5 "#�@ـ?�5 "#�@ـ?�5     

6�6�6�6�    ���A5���A5���A5���A5    �	�	�	�	    C@	C@	C@	C@	�5B�5B�5B�5B{ { { { ] ة�  ] .���/ا�-%
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 ا�'=ر  �'G���9 ن آ��'=ر�,2��9.   
   .ا���اب : ه� - ا�2,�ن ����  * - ا�%�ل وه=ا

   q2?� f8�	 !� ف 5,�ق�dا� &Jأ *Z-2/ ��	 ن�JEا :   
� ا�$$2,�ن �$$���  $$* /#7$$�ط أن -$$����  $$* �2$$& أآ$$� 
$$G7,$$�ط آ$$�ن وإن . ا��TKا *$$  

!,7���  ا�5�2$*  3$�ة  v9i9$�ل  �M,!ا�%$�  �?$!  . وا�$�  ا�8$� 3$�ة  v9i9$�ل  ا�%$��M,!  �$!  أآ

   .ا���ه


 K �! ا�'��8ء �! : أيv-/ �3ة 

 و�?2& ا���هv-/ ا�5�2* �3ة.   
�ن �$$=آ�  $$iذا$$JE5$$� ا��J �$$�	 &$$9�; *$$Z-2,  در أن�$$-/ - *$$Z-2/ Kدر أن : /�$$� و�$$-/ 

�G�Z9 
   .ا���ة إرادة 	2+ /?�ن ا����ب وإ�8J ا���ة (-
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� و�!َ-ِ�ُ &8�	 P�29 �� ��/ &'�) k� ر�Nا�.   
�2'� I=ه ���   :ا�8

 /�$�  T  P$�J .  &$Ji  K,$�ان  9'�$�  /�-$�I  آ$�ن  : P$�J  9'�$�  	�8$&  ا�8?�ر َ�َ-َ� إذا
��� إذا ا�P�2 ا�'�� ه=ا /%�k ان 	�,&� ��	 k�%ر ا��p *��/ا و=G9  �$�'و3$��&  ا� 

�#,#3.   

   :ا�7'�,

�ا �G ا�PH2 	�� ا�8#� �� و��ب أن : (���ا -D%+م وأ� ��	وط �h ا���ة.   
�رًا /-� K (�'& آ�ن  iذا ــp ,$&  و���	وأن /%�'$&  أن   I+$'-/  !$	  I+ i$   ��$3ن  �$

�9 qذ� &���  : ��D�9.   
- &JL ��3 k� �5��2ا� k� &7	�v75ر �9 ا��5��2 ا��27ب ا�p.   

� إذا  ,�8 ��آ�� ا�8��� ���ر�J ا0ن إذًاَ�-�َ  &$8�	9'�$�    P$�J .  و3$�ر  I=$ه  ��� ا�$8

 ه=ا و�'�,
 . ا���9�2# 	2+,�H72+ ا�	ا�#��9�2 .   

 . ا�$�#,a  ه$�  ا�$8���  ه$=I   $*  ذآ$�وi   �$�  Iن . ا��#,a وه� ا��ا�a ه� ا�?�م وه=ا
   .a,#3 9& ا75+��ا و��
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   . �vه� 5! أو 	�N �! �2& 5%� و��
�ن �! �%5 ��JEا !� �N	 ا 5! أو=G  �)�� ا�-7'/ �   .�Dه


   :وا�7'�,
�  * أ/Nً� �'�2 �%+م ��V{ رة آ�7ب�Gvا� 
  :ا�#,_ �9ب (-
   .آT �G  &77,8* �! أ9,! �� أن : ا��#,#� ا�%�ا	+ �! أن -

 � G$  ا�#,$�ة  T$�ل  �2$&  أ9$,!   8$�  . ا�8�� �D K �8,5ه�ة أ�GJ �'�2 �%+م }دم 29* و�,�77
�ًN/أ �   .�Dه
   .ا��5��2 /-� K وا�8#
 ا���ب  iن 9& ;�9& َ�َ��Dَ� أو i  &�8Tذا

�GJأ X�Q8! ا�?�م ا�	ط �h ا��5��2 ا��27ب �; �
 	+ة ذآM� ه$=ا  �#f �2+ر�� �
   .ا��5��2 ا��27ب �G,  �,N%9 /'���ن GJL� ا��5��2ت ا��27ب ���� �#f - ا�#?�


ا�8$  ه$=�T  Iل ا�?�م و5,��,�2M�  �$8G8وه$*  ا�  z$�'7�  k$pا�7$*  �8��9ا  �$GJ  رع�U$ا� 
   . ,�G ا���ة 	!
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

Kو a�$$� ة  $$* ا�$$��ة�$$-%� �$$T8$$�م وTن و�$$v	وأ 
 و�Z$$��ب إ$$9
�G7#v5وأ.   
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!#J �$9
  وأ	v$�ن  وا�#8$�م  وا�#$�  ا�%8-$�  :  * 	��8ً� ا��dف �?� �G,ً� 25=آEا 
*  I=ه k9رLا �% .   
�; k��J إ�� �
,�H ا�?�م �G,�	 !� S,T لK+75Eا.   

   : 2%�ل
 وا�#$$P ا�%8-$$� أي : اLر9'$$� ا�L$$�آ! ه$$=I  $$* ا�$$��ة أن إ�$$� : ا�#�9�2$$� ذه$$�= 

9
 وأ	�vن وا�#�8مEا : K a�� .   
   .75��,�2 واav5L ا���Z8ب و���� .  %� اLر �'9	J ��?7J !#! إذًا

�دات �! وه*H� ��9�2#ا�.   
 	2$+  5$2=آ�ه�  9�د�$�  : ا�8$��*  3$�ة  وإv9$�ل   ,G$�  ا�$��ة  �$!  k2ا�8 	�� وا75+��ا

   اLرk9 ه=I �! واT+ة آ
 	2+ ا�?�م
 f$$�v9 ا�G2$$* 	�$$� إن ا�8$$��* أن : أ8T$$+ ا�E$$�م 	$$! روا/$$� وه$$� : ا��$$�J* ا�%$$�ل= 

   .f#3 &��3 /'�� �� وإن ��3&

   :ا�7'�,


  ه$=I  أT?$�م  ��Hdء -M� �$h  �2dM�U$,~  ا��وا/$�  Iه$=  وا7V$�ر  . ا�2$�س  	��$�  	�$�  ا�$8
   .- ا4 ر8T& -  ا�'+ي ا��8T! 	-+ ا�'���

 ا�$��ة  أن : وا�$H,2T  *' �U$�  وأq��� *9 ا���;� ا�8ML �=ه� وه� : ا����S ا�%�ل= 
*  I=آ! ه��L3#,#� ا.   

   :ذ�q 	�� وا75+��ا
   ) .وطهوراً مسجداً األرض يل جعلت:( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* 9%�ل -

   .ا��Lآ! ه=I /�27ول 	�م ا�#+/G  S=ا (���ا

  9$!  أ8T+ ا��Eم 	! ا��GU8رة ا��وا/� وه� اLول ا�%�ل وا���اب$-2T-  &$8Tا4 ر 

-.  
 J$��ص  و5$7��,�2  2��9$��ص  B$,8�  =$VL�9  ا�$8���  ه$=I   $*  أ8T$+  ا��Eم ا�#%,%�  *

$8q  و�$=�q  واJ  �#$p$��ص  وه-$*  ا�L$�آ!  ه$=I  �$!  �?�ن �?�  �$G9  م�$�E8$+ أ اT 

=Vوأ S/د�TL�9 - &8Tا4 ر -.   
&$$��%  - &$$8Tا4 ر - *$$  I=$$ه ��� ا�L$$�آ! ه$$=I  $$* ا�$$��ة وأن ا�$$��اب ه$$� ا�$$8
k9رLا K ز���.   

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
Kو a�� ة  * ا���ة�-%�  

   .z-5  ,�8 ا��dف وأV=ت  ,�G ا���ة ��K a : ا�%8-�ة

   :ا�+�,

  ) .واحلمام املقربة إال مسجد كلها األرض(- و�5� 	�,& ا4 ��3 - 9%�ل ا75+��ا -

   :و�H,'Nً� ��#,#ً�  ,& اX�7V ا�#+/S ه=ا
 وا�-,G%$*  وا�$+ار(2v*  ا�$+ار�*  ا�E$�م  و�G2$�  ا�7��$=ي  ا�E$�م  �G2� : ا�8ML  =ه�= 

5
 ا�#+/S ه=ا أن إ�� ا�8ML �! و\,�ه� أر9'� هKQء�� K f-�/ Kً�3��.  
 ا4 3$��  - ا�2-$*  إ�$�  �� $�ع  a,#$3  ا�#+/S ه=ا أن إ�� : ا�'��8ء 9'_ وذه�= 

   .�,8,� 9! ا�5Eم h,~ 3##& و�! - و�5� 	�,&
a,#و�� ~,h �5مEا X,'p وا���اب k� �8MLا &J�9 
5��.   

- 
  ) .مساجد القبور تتخذوا ال:( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - (��& : ا���J* ا�+�,
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- 
 قبور اختذوا والنصارى اليهود اهللا لعن:( - و5$��  	�,$&  ا4 ��3 - (��& : ا����S ا�+�,
  ) .مساجد أنبيائهم

I=ا���2ص وه �#pوا �/�) q8� �G9 م��E8+ اTأ S/+#ول وا�Lا  k$�  &$Jأ  X$�7d� 
&$$,  Kإ &$$J5$$�ًت آ$$�ن وإن أ�� Kاه+ أن إ�U$$ا�'��$$� ا� I+$$/Q� أن �'2$$� و�%$$+م 
$$5� ا�8
�,V !� ل أ(�ال���   .ا�
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� ــ��� : 
  ,G$�  ا�7$*  اLرض ا�#$+/S   $*  ا�9�$%8�   $*  ا�$��ة  	$!  G2��$9*  /%�+ ه
k8� !� �� ا�7* اLرض ا�8%��د أو ;�;� 	! /%
 K ا�9�%8-) �G,  وإن �� !?/  �$G,  

Kإ +Tوا�  ؟ (-
   :�Vف  ,& : ا���اب

7��Dن  ����9�2#= U/  *$   ة� ;$�ث   ,G$�  /?$�ن  أن  ,G$�  ا�$��ة  	$!  /G2$�  �?$*  ا�%8-$
� (-�ر�   . �آ

�َ  ا�7$*  اLرض  * ا���ة 	! /�G2 أJ& : ا���J* وا�%�ل= $-ِ)ُ  �$G,  وإن  �$�  !$?/  �$G,  
Kإ �-) +Tوا.   

 /%$�+  ا�#$+/S   $*  وا�%8-$�ة  : و($�ل  �,8,$�  9! ا�5Eم h,~ ا�7VرI ا���J* ا�%�ل وه=ا
�G9 رضLا�7* ا �-َ%ْ/ُ �G,  f   .ا�%-�ر �! ا�'+د و�,

� إK اLرض  * /?! �� �� أJ& �ابا�� ه� ا���J* ا�%�ل وه=ا-) +Tوا  &$Ji  K  ز�$�/ 
� �'& /?! �� و�� . اLرض ه=��J *  I* أن-) �V{  د��  و�$�د   $�8$-)  +$Tوا  k$28/ 
   .اLرض ه=I  * ا���ة �!
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�T�8م وTو  
7�ل �?�ن: ه� ا�#�8م -\Eا.   
   .ا�#��� (�Nء �?�ن: ه� وا�#� -

�#��  +hا�#�8م �! أ.   

   :وا�#�8م ا�#�  * ا���ة 	! ا�G2* 	�� ا�+�,

- Kًأو :  S/+$#ا�  z9� وإن : أJ$&  وأV$=�� . ) واحلمام املقربة إال مسجد كلها االرض:( ا�$

�ً� آ�ن/+T �ً5�� Kإ &Jأ I+N'� ى ا���2ص�VLا . 
5�  $*  اH�7V$�ا  ذا�& 9#+ وا�8
   .9& اK+75Kل

- �ً,J�; : ,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن�	و5$��   -  k$27$!  ا�	م  رد � 	�$�  /?$!  �$�  JL$&  ا�$
 أ	�$�  ه$�  ا�$=ي  9$��#�  وآ,$X  ا�$�م  رد �$!  أ	�� ه* ا�7* ����9ة  ?,�GD Xرة

   .ا��Gvرة ا7J%�ض �Tل �!
-  ً�$� وه$$=ا ا�$��ة  و�'�$,�  ($+رI  و�'�$,�  ا4 �'�$$,� 	�$�  ا�+ا�$�  ا�'��$�  ا3L$�ل  : ;��

� �27/ �ً��8� k� ا�#�8م أو ا�#�  * ا���ة.   
 أ	v$�ن  و9$�(*  وا�#8$�م  وا�#$�  ا�%8-$�ة  : ا���;$�  ا�L$�ر  ه$=I  	$!  ا�f$-;  *$G2  وG9=ا

9Eا �VQJ ,& ا�?�م�	ا�%�دم ا�+رس إ��  .   
   .أ�8',! وأ3#�9& }�& و	�� �J +8#-,�2 	�� ا4 و��3 أ	�� وا4

   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  ءالثالثا   الرابع:الدرس  السابع:األسبوع 
����/��������/

  هـ����������������
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
   :9'+ أ��

�28�?7  P�L�9 !	 !آ��Lا �8d,�2 و�9(* ا��	آ! 9%,� ��Lن  وه$�  ا�$?�  +$Tوه$�  وا 
�� �89
 9�	�vن : /Eا.:   

9
 أ	�vن ����  * J#�7جEة إ�� ا+	 
M��:   
  : اLو�� ا�8��� ــ


   :ه� 	�,& وا�+�,
 ا�8?�ن ه=ا  * ا���ة �#�/� 	�� ا�+�,
- S/+T �9�� - *p2& ا4 ر	ا4 ر�5ل /� (��2 ( :(�ل -   *��$Jا9_   $*  أ�$�  �2$Zا� 

9
 �'�D!  * أ��J* (��2 .  )نعم: ( (�ل ؟Eوه=ا )ال: ( (�ل ؟ ا S/+T a,#3.   

*H  ه=ا S/+#ا�2^ : ا� ��	 *G2! ا�	ا���ة :  *  !D�'� 
9Eا .   
   : ا���J,� ا�8��� ــ

   :ا�8?�ن ه=ا  * ا���ة 	! ا��Uرع GJ* �! ا�#?�8
�ة أ(�ال 	�� ا�#?�8  * ا�H�7Vا,�   :آ

�7%� ا�=ي وه� - اL(�ال ه=I أ(�ىJ &,�	 &��%� X'pا�-%,� و : �� I�7رVا *' �Uا� 
   :ا�G2* 	�� أن : �,8,� 9! ا�5Eم h,~ ور�#&

9
 �'�D! آ�ن -Eا �ً#� !,D�,U��.   

   :ه=ا 	�� وا�+�,

 معـاطن  يف تـصلوا  ال: ( (�ل - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن ا�#+/S  * ��ء �� -
  ) .الشياطني من خلقت فإا اإلبل
   .�G  ,'pX ا��G%Hء ذآ�I ��8 ا�'�� ه=I 	+ا و��
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�� ا�8��� ــ���   :ا�
9
 �'�D! ه* �� E؟ ا  

X�7Vا �G,  ء�G%Hا� ��	 !,��):   
9
 �'�D! أن : اLول ا�%�ل= Eه* ا : �� k��� �G,إ� f,-و� �G, .   

   :ا�%�ل ه=ا أ3#�ب وا75+ل
$$9
 - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* 9$$�ن - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* 9$$�ن -�) *$$  

S/+$$#ا 9$$,! ا��$$�_9 �2$$Zا� !D�$$'و� 
$$9Eا9_ .ا�  ,$$& �-,$$f ا�7$$* : ه$$* ا�Z$$2� و�$$
k��9
 �'�D! أن 	��  +ل إ�,�G و�Eا q�=آ.   

��k ا�7* ا��Lآ! أ�GJ - ا��U '* وا�7VرI : ا���J* وا�%�ل= �  �$G,ب  9'$+  إ��$h  ا�8$�ء 
 .&$$Ji  ت�$$9
 أن ا�'$$�دة �$$Eإذا ا f9�$$h �9�U$$و�$$� ا�Lا f$$'ر� f$$آ� �?$$�ن  $$*  -

�/��2  7�ة ا��8ء �Tض �! (,'� �; k���ب �U� ة��ى �Vأ 
'H� qذ� *  
 /$�م  آ
.  

�ب  9'$+   ,$&  �-$�ك  ا�$=ي  ا�8?$�ن   G=ا$h  ة  ا�8$�ء��ب  إ�$�  �7��$k  اLو�$�  ا�$8U$ا�  *$  
 ا��,$
   * إ�,& و���f,-� k ا�=ي ا�8?�ن و�,P ا��U '* 	2+ ا�D�'8! ه� ا���J,� ا�8�ة

.  
9
 �'�D! أن : ا����S وا�%�ل= Eا 
8U� �8ا�!,'p.   


 ا��#,a ه� وه=ا?  �8G2� �   .��D�,U,! ��وى /'7-
9
 �'�D! 	! ا�?�م ا�G7J وG9=اEا.   

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
   .و���Zب

�دات �!= H� ��9�2#+م : ا�	ب ا�8?�ن  * ا���ة 3#� ��Z8ا�.   
   :ذ�q و	���ا

   .89'�,� ا4 إ�� /%7�ب وK �'�,� ا�8?�ن ه=ا  * و���5& وا�?�M& (,��& 9�ن -
 ا�$��ة  �?$!  };$�  وا���8* �#��� ا���L�9 �9��Z8آ! ا���ة أن : ا���J* وا�%�ل= 

�#,#3.   
�  : أي . z$�'7/  �$'%-��9  وإ�8J ا���ة 9=ات /�G,  K z�'7 ا���ة 	! ا�L *G2ن -��$9 

   .ا���ة 	! �Vرج
q�=و� &Ji  K 3$�  /��ز�Z�� أن  *��$/ K2$�م  أن و/ Kأن و  
�ب/$U  أن وK /�آ$  *$  
   .����9ة /K z�'7 أ��  �G ا��9��Z8 ا�-%'�
   .اLد�� 	�,& �+ل ا�=ي ه� ا���J* ا�%�ل وه=ا
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�G7#v5وأ.   

�#v5أ I=آ! ه��L�7ي ا�8=آ�رة ا� �G'� *  �?#ا� : &Jأ K أن /��ز *��J �G, .   
   :ذ�q 	�� ا�#��9�2 وا75+ل= 
�	,� ا�%�	+ة 9�ن -Uاء أن �%�ل ا��Gا� k9�� ار�  $�ق   k9�$�  &$� .  �$8  ا�U*ء ه�اء . ��%

I=آ! ه��Lا k9�� �G� *وه K أن /��ز ���/ �G,  q�=?  �� �G)� .   
   .ا��Lآ! ه=I  �ق ا���ة ��از : ا���J* وا�%�ل = 

   .ا��Lآ! ه=I /�27ول K ا�L ^2ن -
  ) .وطهوراً مسجداً األرض يل جعلت (- و�5� 	�,& ا4 ��3 - (��& و�'�8م -

   .ا�%8-�ة 	+ا �� ا��8اkp ه=I أv5#�  * ا���ة 3#� : ا����S وا�%�ل= 
 	�$�  ا�$��ة   $*  ���$�دة  أ��G$�  �$!  ا�%8-$�ة   $*  ا�$��ة  	$!  GJ$*  ا�7* ا�'�� Lن -

av5 ة��ك وو(�ع ا�UV �,�'7,� : وه* . ا�%8-Uا�.   
 �$�  �$�BM  �8,'ً� ا��Lآ! Iه= أav5  * ا���ة أن .: ا���اب ه� ا����S ا�%�ل وه=ا
   .ا�%8-�ة 	+ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

aو�� �G,إ�.   
   .ا��Lآ! ه=I إ�� ��a ا���ة أن : أي
 و�$!  .)وطهوراً مسجداً األرض يل جعلت( - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* (�ل �'�8م -

   .�Dه�ة أرض  * ��3  %+ ا��Lآ! ه=I أT+ أ���& أرض  * ��3
 وا�#8$$�م ا�%8-$$�ة 	$$+ا �$$� ا�L$$�آ! ه$$=I إ�$$� ا�$$��ة �$$�a أGJ$$� : ا��$$�J* وا�%$$�ل= 

   .وا�#�
  ) .عليها جتلسوا وال املقابر إىل تصلوا ال( : - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* �%�ل -

 ا0;$�ر  �$!  آ-,$�  	$+د   ,G$�  و�?$!  د�,$
  ا�$8���   $*  - ا�#%,%$�   $*  -  �,P ا�#� وأ��
   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أ3#�ب 	! ا�8�و/�

 و/$7+ل  	2$+ه�  و/%X ا�8�و/� ا0;�ر /'�� أن /�� ا�'�� ���D أن ��ارًا �'�2 و�%+م
�G9 K �8,5 إذا �� !?/ ^J *  ا�-�ب.   
 دون  %$$� ا�%8-$$�ة 	$$+ا �$$� �8,'$$ً� ا�L$$�آ! ه$$=I إ�$$� ا�$$��ة ��$$�ز : ا����$$S ا�%$$�ل= 

   .وا�#�8م ا�#�
  . 	�,�G ا�+�,
 �'+م -
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   .ا����S : ا�aا�� وا�%�ل
*J�� إ�� أو ا�#� إ�� /��*  ,8! وا7TE,�ط ا�#=ر  ,& /7',! ا�=ي ا�TLط : ه� وا�
   .ا�#�8م


 أن �?!v-J  ا�#%,%$�   $*  - ا�#8$�م  إ�$�  3$��  �$!  3$�ة - K  ؤ��ن  /�$$JEل  ا�$v9إ 
 ���$$�د �G,  !,$$'7$$� ا7TE,$$�ط �?$$! واJ �#$$p$$��ص ا�-$$�ب  $$* و�$$,P ���8$$ً� ا�$��ة 

�ة ا0;�ر,�   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أ3#�ب 	! ا�?
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

Kو a�� �N/�Hا�?'-�  * ا�.   
X$$�Q88$$& - ا�Tا4 ر - � K وا�G,  *$$7$$� /$$��� ا�7$$* ا��8اk$$p 	$$! ا�?$$�م  $$* ا87$$5
���/ �G, .   

   :ا�?'-� إ��  7'�ض 
�/�N ا���ة ��K a  : - ا4 ر8T& - /%�ل= H�3 ا��V *  -'?ا��.   


   :ا�7'�,
 إ�$$� J$$��* أن وا��ا�$$� إ�,$$& �$$��,ً� /'7-$$� K ا�$$U*ء  $$* ا�L *��$$8ن : ($$���ا -

  .ا�?'-�
- �ً,J�; : ,& ا4 ��3 - ا�2-* أن�	ج  ;$�  ا�?'-$�   $*  ا��2 �$�  3$��  - و5$��  �$V  و($�ل : 
  .ا�-�dري  * وه=ا )القبلة هذه(

S/+#��  دل ��	أن   k$,8�  �$/�2-ا�?'-$�  �29/$�  - ا�  �$G7��9 � �  $*  3$��  و�$!  (-�$�  '7-$

Vء إ�� ��3  %+ ا�+اB� �G2�.   

- �ً��ًا ;��,Vوأ : �� f-��/�N ��3 - و�5� 	�,& ا4 ��3 - أن /Hا� 
Vا�?'-� دا.   
�/�N �3ة أن : ا���J* ا�%�ل= H3#,#� ا�?'-�  * ا�.   


,�+9:   
�7ي ا��2 �$$� وا�$$��ة ا�G,  �$$� �2$$� 3$$�� - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن -$$� k$$� 

�N/�Hا� *  

 إh K*ء آ,�+9 ^�d� a,#3 Kو +��/.   
aا��   .اLول ا�%�ل : ا�%��,! ه=ه,! �! وا�

�-5 a,�� �$!   G$� ) القبلة هذه( S/+$T  راوي - 	2$&  ا4 رp* - 	-�س ا9! أن : ا�7

S/+#ه=ا ا� �GHا�  q�=$أ 7$�  و�  &$J�9 K  
�/$�N  : /'2$*  - ا���$8*  /�'$H�� -  ً��,$h  !$� 
�VX� I ا�?'-�G] !��3 و� *  
Vا�?'-� دا +%  
�X�V I ا�?'-� �! �Bء �'G] 

.  
�/$Ji9 K ����  �N& ا�%�ل /��a 	-�س ا9! ا�?-,� ا�H%,& ه=ا �! ا�G  �GH=اHا�  
$Vدا 

   .- ا4 ر8T& -  �,8,� ا9! ا�5Eم h,~ إ�,& ��ل وأ/Nً� ا�?'-�
< << << << <
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Kو �G)� .   

*2'/ : K ��/أن ز *��J �N/�Hا� ��	 av5 �-'?ا�.   

   :ا�8��� ه=I 	�� وا�+�,

 3$#�  	$+م  	�$�  ا�G%H$�ء  أ�k$8  أJ$&  - ا4 ر8T& -  أ8T+ ا��Eم T?�  %+ . ا�8�Eع -
�/�N - ا�?'-� av5 	�� ��3 �! �3ةHا�.   
   .ا�8�Eع T?�/�  * ا�78�-7,! �! - ا4 ر8T& -  أ8T+ ا��Eم أن ��ارًا �'�2 و�%+م

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
a75�9%-�ل ا��2 �� و�� ^V�h �G2�.   

�ن /��* أن /��ز أJ& : أيJEا 
Vإذا ا�?'-� دا:   
- fJا���ة آ� �� �J.   

�طU9و �V{:   

 أن --%7/ �ً�V�h !� �-'?ا�.   


 i  ��3انVو�� ا�?'-� دا 
-%7/ �ً�V�h �G2� نi  ا���ة : K a��.   

   :ا�7'�,


 �� وه=ا ا�?'-� وه* ا�%-�� ا75%-�ل ا���ة  * ا��ا�� أن :(���ا --%7/ �ً�,h �G2�.   
 X,?   �$G9 ه+�f و�� �7T ا�?'-� �! V�h^ ا75%-�ل ا��ا�� أن : ا���J*] ا�%�ل= [

   .(��8M وه*

� 9! ا4 	-+ أن -    :9+�,,9Bا�?'-� ه+م ��8 ا� +,',� �GM�29  I� 	-$�س  9$!  ا4 	-$+  أ�$

- *p�8 ا4 رG2	-  9ً� /��2 أن�UVأ 
   .ا��2س �,�G�-%7 ا��7ر 	�,�G و/�'
�ون  آ$��Jا  ا�$�#��9  أن 	�� ه=ا  +ل$/  &$Jأ K  +$9  *��$8��  !$�  ا5$7%-�ل  ̂ V�$h  !$� 

  . ���+ �� إذا �G�+9 أو ا�?'-�
   .ا���اب ه� ا�%�ل وه=ا 

!?� !� �
 /��* �8! �3رة ��2 /=آVا�?'-� دا Kو 
-%7/ �G2� �ً�V�h ؟  
   .��7Hح وه� ا�?'-� �9ب إ�� /��* �! : ه* ��رةا� -

!?� �7� k%� I=ا���رة ه : �G8وا� �GJإذا أ f')و &Ji  K a�� ا���ة.   
�ً'-D : 
M�
 ا���ة �Vا�?'-� دا 
M� ا4 إ�� ا�%7�ب �!  %�GG �?! ا��(�ع (�,�� �

I7-�ر	ا�'�� �! �9.  
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�G2ا� ا75%-�ل : و���-%.   

�وط و�! : أيh ا�%-�� ا75%-�ل : ا���ة .   
   .f�v9 &��3  %+ وا�%+رة ا�'�� �k ا�%-�� \,� إ�� i  ��3ن


�ط ه=ا 	�� ا�+�,Uا�:   
- �� &��Vري أ�d-,& ا4 ��3 -  ا�2-* أن 3#,#&  * ا��	ء  : ($�ل  - و5$��  *$8�� 

   . ا�-�dري �mH ه=ا) فكرب القبلة استقبل مث (��3&

   .ا�%-�� ا75%-�ل و��ب 	�� G  ^J=ا
- 
 ا�$��ة   $*  ا�%-�$�  ا5$7%-�ل  و�$�ب  	�$�  ا�G%H$�ء  أ�k$8   %$+  ا8�E$�ع  : ا���J* ا�+�,

   .ا���ة f�v9 (�درًا 	��+ًا ��آ& �! وأن
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<V<<<V<<<V<<<V<< << << << <

�G2ا�%-�� ا75%-�ل : و� �  a�� &J9+و.   
�ط ا75K%-�ل أن : أيh �#���.   

�ط أJ& 	�� ا�+ا�� واLد��h �#��� *ه:   
   .ا��9%� اLد�� -

�ط أ�GJ �7�آ,+ إ�,�G و/�Nف -h �#��� &��) ���'� ::::}}}}������������    N��N��N��N��    4:�@4:�@4:�@4:�@    O�9O�9O�9O�9    &;:�&;:�&;:�&;:�    

�C=�C=�C=�C=    �HA1��HA1��HA1��HA1�    J��P�J��P�J��P�J��P�    N���N���N���N���    ��������    E0�$E0�$E0�$E0�$    ����9����9����9����9    E8Q�:�E8Q�:�E8Q�:�E8Q�:�    R�C=R�C=R�C=R�C={{{{] ة�  ]. ���/ا�-%

   .ا�#�م : 0�9/� ا�#�ام 8��9�+ وا�8%��د
7�2,ً� : - ا4 ر8T& - (�ل ;� ��7,!  : ا5K$7%-�ل  و�$�ب  وه� ا�'�م ا�#?� =ه �! �$� 
:  

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
Kإ B��'� 
H27و�.   
B��'! ا�	ا�%-�� ا75%-�ل  �%�ط ه=ا 	2& /Uا�.   

   :ا�'��B أ���� و�!
- _/�   ./#��& �! /��+ وK ا�%-�� إ�� /7#�ل أن /K k,v7 ا�=ي ا�8
   .اHJ?�آً� /K k,v7 ا�=ي ا�8��9ط أو -
�ن ��3 إذا  Ji& . ا�#�ب h+ة  * وأ -JEف �3ة ا�dة  * ا�+h ب� /��B& �� ا�#

   .ا�%-�� ا75%-�ل /kv7 �� إذا
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   :ا�+�,
I=G� ���  :و	��� �3�V أد�� ا�8

   :ا�'���  �Lد�� ــ

- &��) ���'�   } } } }���"�9���"�9���"�9���"�9    ��������    ��������    E0�C0L�E0�C0L�E0�C0L�E0�C0L� {  {  {  { ]!9�Z7ا�/��. [  

  )استطعتم ما منه فأتوا بأمر تكمأمر إذا (- و�5� 	�,& ا4 ��3 - و(��& -

  
   :ا��dص ا�+�,
 وأ�� ــ
- �8  &��Vري أ�d-! ا�	ا9!  �8	 - *p2$&  ا4 ر	 -  &$Jا�$��ة   $*  - : ($�ل  أ  *$  

 	$!  ا�#$+/S  راوي - : k �$J  ($�ل  . )القبلة غري وإىل القبلة إىل فصلوا( : - ا�d$�ف  h$+ة 

8� ا9!	 - Kو Iُأَرا &��) K! إ	,& ا4 ��3 - ا�2-* �	و�5�  -.   
�ط أإن G9=ا �%�ر إذًاh 75%-�لKا �%/ +2	 B�'وأن ا� B�'7'+دة �3ر �& ا��.   
  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

H27راآ� و� �M�5 *  �H5.   

  

 : وه� ا75K%-�ل  ,& /%� ا�=ي ا���J* ا��2ع ه� ه=اH278ا� � �   .ا�8

�%�وط 9��;� ا75K%-�ل 	2& و/h - ه��   :- ا4 ر8T& - ا�X�Q8 ذآ
�ط -Uول ا�Lا���ة �?�ن أن : ا �� �J.   
�ط -Uا� *J���ًا راآ-ً� /?�ن أن : ا�M�5.   

�طUا� S����ًا /?�ن أن : ا� �� K �ً8,%�.   
�وط ه=I و�+ت إذاUا� �;��   .ا�%-�� \,� إ�� /��* أن ا��G%Hء �8�i9ع �& ��ز ا�
�وط ه=f%%#� I إذا : إذًاUن وأن - . راآ-ً� /?�ن وأن - . ا��2 �� - : ا��?/ *  �H5 . 

�  * ا��آ�ب ه=ا /?�ن وأن : /'2*H5 : �8ع �& ��ز�E�9.   

   :ا�+�,

-  �$� &$$��Vري أ�$$d-$$! ا�	ا9$$!  �-a آ$$�ن - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن 	$$8$$/ 
��	 &7�Tرا 
   .ا�K *��/ �9�7?8 أJ& إK ا���� و/��* ���& و��G أي ِ(َ-َ

 3#� ��	 ا�#+/S  +لH2�  � �   .ا�%-�� \,� إ�� ا�8
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���� / 
�اآ� /��ز ه�� �M�
 ا�H278ا� 
Vر و * ا�8+/�2 دا���Lإ�$�  /$��*  أن ا 
�  ؟ ا�%-�� \,
   :(�9,! 	�� : ا��G%Hء �V !,9ف ه=ا  *
   .ذ�P,� &� q أJ& : اLول= 

!,�,�+�:   
��k  &$3$  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* 	! /�و �� أJ& : اLول -T  �$�	  �$,dا�  &$Jأ 


 آ�نH27/ رآ�9& أ;�2ء 
Vا�8+/�2 دا.   
- *J�$$��أن ا�$$�Uرع أ9$$�ح ��L$$& ا�$$=ي ا�8'2$$� أن : ا� �$$8�� 
$$H27/ �$$إ� � K ا�%-�$$� \,$$


 ا��اآ�  * /��+Vر دا���Lا.   
� ا��اآ� أن : ه� ا�8'�2 وه=ا �� ا�8� Lدى ا�k$2ِ�ُ  !$�  �$� �2َ   �$�  و/�vل رآ�9& /?
   .�D/ً� و(7ً� ا��2 �� &��آ إ�� ه=ا


 ا��اآ�  * /��+ K ا�8'�2 وه=اVر دا���Lا.   

 ��از : ا���J* وا�%�ل= H27إ�� ا� �
  آ$�ن  و�$�  �7T ا�%-�� \,$Vا�8+/2$�  دا  !$�  �$,\ 

�H5.   
�ًN/9+�,�,! ا75+��ا وأ:   

�  * ا��اآ� 	�� (,�5ً� : اLول -H   .ا�
- *J��
ا�� ا��H/ *9�#'�& آ�ن ه=ا أن : ا�,� PJأ  - *p2& ا4 ر	 -.   

aا���ع K أJ& ا�h 4ء إن إh?�ل �9 وا�U/ أن 
H27/ إ��  � K ا�$��ة  وأن ا�%-�$�  \,$
a�� ��3 إن 
Vا�8+/�2 دا Kإ �   .راآ-ً� و�� ا�%-�� \,


 	�� وا���اب'  PJأ - *p2& ا4 ر	 - k� ل أن ا0;�ر �'�,� و��ب�%J:   
�ن أن ا�'�� ��8G� ���v (�	+ة ه�2كJEا 
 و/7+ل ا��#��9 	! ا�8�و/� ا0;�ر /%7-

�G9 X%/2+ه� و	 K  �8,$5 إذا  f$/رو  !$�  �$�  أر�$a  ه$�  �$�  /��$+  �$�  �$�  : و�$&  �$!  أآ
�G2�.  
   .(+م ��G2 أر�a ه� �� و�+  iن
!� ���   :��G2 أر�a /?�ن �� أ�
   :ا�8��� ه=I ــ

  و�$�  ا�$-�  و�$+  - 5$�� و 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* 9?�ن �z�'7 ا�8��� ه=L Iن -$'H/ 


 ه=ا'Hا�.   
�ة إ�,& ا�#��� وLن -,�   .ا��#��9 �9(* و * -و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا���5ل  * آ

%2
 �� وإذا/ !	 +Tأ �G2� �ً%�v�  &$Jأ  

  ه$=ا   '$$'Hا� Kإ  P$Jدل أ  �$�	  &$Jء  أ*$h I{ر 
X��d/ �� &,�	 !,)�-ا�.   

�2G  K 7+لJ �  ا��5$�ل  �$k  ا�T  �9�#�$$�ل  [$�اه�  ��T : *2'/ !� ��d� &$7H& ه=ا 9�;
 و�$�ب  ا�$%78�رة  ا3L$�ل  �$!   Ji$&  ا3L$�ل  �7H��d& آ=�q - و�5� 	�,& ا4 ��3 -

3
  G=ا . ا�%-�� ا75%-�لLا � إ K	27J  &$2$�زل  K 	+/+ة ��Jص 	�,& د�f ا�=ي ا�?-,
   .ا�%�ة  * ���& U9*ء

C  أآ�� E�Fا�� - G�Hر Jا - YP7Rا����[� ه:? <" ا�:   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

&�B�/ا���ة ا �77ح و �G,إ�  .   
�ن أراد إذاJEأن ا 
H27/ *  �H   :	�,&  ,�� ا�

 أن /?-� أن أراد إذا ا���9�2# 	2+= -%7 و/$7�  ا�%-�$�  	! /�2�ف ;� /?-� ;� ا�%-�� /
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&��3.   
�وط ه=ا و�?!U� +2	 ��9�2#ا� - �ًN/أ - �,J�?�E�9 : أن /8?2& أن 
'H/ qذ� .   

 أن /i  �� &2?8ن-%7  .ا�#��9�2 	2+ واT+ًا (��B�/ Kً& �� ا���ة ا �77ح 	2+ ا�%-�� /

�ط ه=ا د�,Uا�:   

- S/+T  P$J,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن أ�	أن أراد إذا آ$�ن  - و5$��    
$H27/  *$   �H : ا�$

-%7�ف ;� ا�7?-,� 	2+ ا�%-�� /�Jا.   
�/! - ا�#H$$�ظ �$$! H'$$p& إ�$$� رأh$$� و�X,'$$p . !$$8 إ5$$�2دI ا�#$$+/S وه$$=اV�$$78ا� - 

m �#ا9! ا� �,�   .- ا4 ر8T& -  آ
� /�Bم K أJ& : ا���J* وا�%�ل=  �
 أن ا�8-%7 وا7V$�ر  . ا�$��ة  ا 77$�ح  	2$+  ا�%-�� /
 و\,$�ه�  ا�%,� ا9! و�G2� (+ا�& ا9! و�G2� ا��dل : �G2� ا�8#%%,! �! 	+د ا�%�ل ه=ا
   .ا�%%#8,! �!

 ا�$$��ة ا 77$$�ح 	2$$+ ا�%-�$$� ا5$$7%-�ل و�$$�ب 	$$+م : وه$$� - ا�#?$$� ه$$=ا 	�$$� وا5$$7+��ا
� �8�� 
H278ا�:   

�ط  ه$=ا   ,P,$�  �$G  ا�78?�;�ة ا��#,#� ا�TLد/S أن -U$وى  : ا��GJi$   ا�2-$*  3$�ة - 
�   $*  ���2 �$�  - و5$��  	�,$&  ا4 ��3H ه$=ا  �G2$�  أT$+  /$=آ�  �$�  ا�$�#��9  �$!  	$+د  ا�$

�طUا�.   
 - أK  !$�  P$J ا�$�واة  أT$+  �$!  وه$�  . وه$�  أS/+$T  P$J   $*  ذآ$�  �� أن 	�� ه=ا  +ل

*p2& ا4 ر	 -.   
   .ا�h 4ء إن /K �Hd آ�8 . ا���اب : ه� ا���J* ا�%�ل وه=ا
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .إ�,�G وا���د وا��آ�ع اK �77ح و/��B& و��ش

�ع /'2* : و��ش ــU/و/��ز أو : و *h�8�� �ًN/أن أ 
H27/ *  �H  ,8$�  ا�%-�� \,� إ�� ا�
   .وا���د وا��آ�ع اK �77ح 	+ا


 و��ازH2� *h�8ه* ا�:   
   .ا�8=ه� وه* . أ8T+ ا��Eم 	! ا��وا/7,! إT+ى= 


   :	�,�G وا�+�,

 إ�� �#�7ج آ�ه�8 وا��اآ� ا�i  *h�8ن ا��اآ� 	�� (,�5ً� -H27ا�.   

- 
�ـــــ�{ { { {  �'$$$$$��� (��$$$$$&  :  ا��$$$$$�J* ا�$$$$$+�,��B9ــ� �ـــ��B9ــ� �ـــ��B9ــ� �ـــ��B9    ����ـــــ"����ـــــ"����ـــــ"����ـــــ"    ES9ـــــES9ـــــES9ـــــESــ�    9ـــــ ــ�L��    EـــــL��TـــــL��TـــــL��TـــــT    ��������    �6�6�6�6    ��������    �:ـــــ��:ـــــ��:ـــــ��:ـــ ــ��3Eـــ ــ��3Eـــ ــ��3Eـــ   } } } }�3ـــ


��/ا�-%�ة[. [  
�اآ� 	��� وه* .ا�%-�� ا75%-�ل  * ا0/� ه=I أن 	8� ا9! 	! روي و(+�� *h�8وا�.  
�   * ا�h�8* أن : أ8T+ ا��Eم 	! ا���J,� ا��وا/�= H
  أن  �$&  /�$�ز  K ا�$$H27/  �$إ�  �$,\ 


  iن  . ا�%-��'  f�v9 &��3.   

   : وا�+�,


ا أن : (���ا -H278� *h�8ك  ا��$#7/  &$H29 K  &$9آ���ة  إ�$�  /$Qدي  وه$=ا  89$� ا�7$*  ا�'$8
  آ
   .ا���ة �v9ن إ�� �Qدي

- 
�   $*  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�  *$-2	a�$/  !$  �� ه=ا أن : ا���J* ا�+�,H آ$�ن  أJ$&  ا�$

H27/ �ً,h�� .   

aا��
 أن �& /��ز أJ&.ا���از:ا�#��9�2 �=ه�:ا�8��� ه=I  * ا�H27/ ,h���ً إ��  � ا�%-�$�  \,$
.  

�ع ا�=ي ا�L �2'8ن -h !� &اآ� ا�#?� ه=ا أ���   .h*ء ه=ا . ا�h�8*  * ����د ��
�ة  �$���  أن: ا��$�J*  ا�U*ء -$� ا�8$��*  آ$�ن  	$!  �7J$�وز  أ2J$�  آ  �$8	H'�  �$G2$�  ا�#�آ$�  آ

� 	�$$� /$$��* ا��اآ$$�$$,\ �%7
 وه$$� �$$$$v-� +$$2	 k$$8� !$$� ء�$$G%Hا� k$$و� q$$ذ� �$$� 
$$v-J 
   .ا�q�=?  *h�8 2^ا� ��رود ��3&


 �� - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن وأ�� -H27/ �ً,h�� &J� - ��3 4,& ا�	آ$�ن  - و�5�  
�ً-��\ �� � �   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 -راآ-ً� آ�ن ا�H  ���Z* راآ-ً� /


 ��از : ا��ا�a أن ا��3�d إذًاH27ا� *h�8��.   
I=$$وه ����  H$$* ا0ن إ�$$� ���$$�دة إ�,G$$� ا�#��$$� ا�#%,%$$�  $$* ا�$$8$$� ا0ن إ�$$� ا�$$+ول �$$! آ

�ون �/ ��	 �Gأ(+ا� K �8,5  *$   ا�8$+ن  9$,!  �$�  /?$�ن  ا�7$*  ا�$+ول  P,$�  ً�/�$D  ًKه��و�$ 
   . إ�~ ... وا��v#8ت وا�?�ن B8��9ارع

�ون ا��2س  �U7ه+ ��/$+  �G2$�  آ�ن �! - /#���7ن  %+ أر��G� 	�� ا�%�/-� ا�8+ن 9,! // 

 أنH27/ &�  ذ�q &��3ء إن و�h 43#,#� ا.  

   .ا�8��� ه=I  * ا0ن 85'7� آ�8 ا���اب وه� ا�#��9�2 �=ه� وه�
 !$?� &$$�B�/  �$8ل آ�$$%/ X$$�Q88$&  ا�Tأن ا4 ر a7$$7H/  k$آ� �'2$$� وه$$=ا ا�%-�$�  إ�$$� و/$$�+ و/
&��)):&�B�/�77ح و Eآ�ع ا�  ) .إ�,�G وا���د وا�

�%25 I=ه ���8,! إ�� ا�8):   
- �2��9-� ا�%-�� إ�� اK �77ح: لاLو ا�% *h�8��.   

I=$$ه P,$$� !,$$9 �$$�9�2#ف ا��$$V �$$G,  : �$$� أر �ً$$ �V !,$$9 �$$�9�2#وم  $$* ا�B$$� ا 77$$�ح *$$h�8ا� 
   .ا�%-�� إ�� ا���ة

�   8$!  . ا� *h�8	�� Ji  K zU/& ا��اآ� 	�� zh وإن ه=ا أن -  :ا�7'�,, أن 	�,$&  ا�,$
X)�7/ &�7/ا�%-�� إ�� و �   .N*/8 ;� و/?-
q�=ا���اب و� *  I=ه ���   .ا�%-�� إ�� /��7& أن /��B& أJ& : ا�8
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-) ���   .ا�%-�� إ�� وا���د ا��آ�ع : ا���J* ا�%� - ) ا���J,� ا�8
2��9-� ا�%-�� إ�� وا���د ا��آ�ع و��ب : ا�#��9�2 �=ه�= . 
H278ا� *h�8ا�.   
- &JL k,v7/ qذ� &J�?� *U8/ ��	 رضLا P,و� �   .اآ�آ��

   .ا�%-�� إ�� وا���د ا��آ�ع /�K &�B أJ& : ا���J* وا�%�ل= 
�آ$$$�ع - �$$$& - ا�h�8$$$* ا�H)�� - *$$$2'/ *��$$$8$$$& و $$$* /7?$$$�ر وا�$$$��د ا��آ$$$�ع Lن -�� 

� 	! �& (kv - وا���دH   .ا�
   .[�ه�ة �U%� ذ�q و * -
�آk أن /�K &�B أJ& : ا���اب ه� ا�%�ل وه=ا/ +�   .ا�#��9�2 �8=ه� �V ً� ا�%-�� إ�� و/

2��9-� إذًا *h�8�� أن /#�7ج 
-%7� أن أراد إذا ا�%-�� /-?/ �; +'9 qذ� *N8/  �$7$&  إ�Gو� 
Kآ�ع  * /#�7ج و�   .ا�%-�� إ�� /��7& أن وا���د ا�
   .وا���د وا��آ�ع اK �77ح : 	2+ه�  ,��B& - 85'7�  ?�8 - ا�#��9�2 أ��

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .	,�G2 إ�9�3 ا�%-�� �! �ب( �! و �ض

�J+2	: - ST�-� z�'7� !89 ب�   .ا�%-�� �! (
- ST�-و� z�'7� !89 +'9 !� ��-%ا�.   

�ف (�ب �! 	� f وإذا'7�ب �� ا�=ي ه� L !� +'9ن . 9َُ'+ �!  %/.   
  ؟ (�ب 89! ا�8%��د ه�  8!

   .ا�?'-� 	�/! �! 9& /%�+
   .�D/ً� ز�2ً� �?�  * 	�ش �! 9& و/%�+

�I ;%� وو�+ �?�  * آ�ن �! 9& /%�+و-d/ !	 !,%/ !	 Iا�%-�� ا���.   
  ؟ هKQء آ�

�/$�  -	 . D$�/�ً  ز�2ً� �?�  * 	�ش و�! -� . ��%-�� ا�8'�/! -� : ;�;�Zم  إذا وا�+$) 
�I ;%� و�+ و�?2& �?�-d/ !	 !,%/.   

�ون  KQGء-7'/ !,-/�   .ا�%-�� �! (
  ؟  �Gp� ه� �� ــ

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<·…·…·…·…ääää<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�Gp�   .	,�G2 إ�9�3  

   .ا�?'-� �K �G ا�?'-� 	,! /�,-�ا أن 	�,G� /�� هKQء
   .�Vف �9 إ��8ع �#
 ��8'�/! ا�?'-� 	,! إ�9�3 وو��ب= 
   .	�,& (�در وه� ا��ا�� ه� ه=ا Lن-

    .i  &��3 ��D�9ن (�,ً� و�� ا�?'-� 	,! 	! �#2� ً� i  ��3ن
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<<<<<< << << << <

   .��G7G : 9'+ و�!
�p& ا�%-�� 	! 9'+ �!  �G� �-'?ا� K !,	 �-'?ا�.   
K�7ج و#J أن !,-J !� ا�=ي ه� +'-/ &JL 
�ب �8! ا�9�%8%/.   
!� +'9 &p�H  �9�3إ �Gا��:   
   .ا�#��9�2 �=ه� ه� ه=ا= 

   :9�د�� ه=ا 	�� وا75+��ا

- �G2� &��) ���'� - *  �/09%� ا���N    ������������{ { { {   - ا�N��N��N��    �Pـ��P� Jـ��P� Jـ��P� Jـ��J     �1ـHA� �1ـHA� �1ـHA� �1ـHA�     =ـ�C =ـ�C =ـ�C =ـ�C     �:;ـ& �:;ـ& �:;ـ& �:;ـ&     9ـ�O 9ـ�O 9ـ�O 9ـ�O     :ـ4 :ـ4 :ـ4 :ـ4 @�@�@�@�    

N���N���N���N���    ��������    E0�$E0�$E0�$E0�$    ����9����9����9����9    E8Q�:�E8Q�:�E8Q�:�E8Q�:�    R�C=R�C=R�C=R�C={{{{] ة�  ].���/ا�-%
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 إ�$�  I�$��K�9  �$���ر   ��-',$+  . ا�#$�م  آ$
  ه� ا0/�  * ا�#�ام ا�8�+ أن : اK+75Kل و�&
   .اLول ا�+�,
 ه=ا . ا�?'-� 	,! إ�� K ا�L,�ل T+ود إ�� /'2* . ا�?'-� 	,! إ�� K ا�#�م

- 
 ر5$�ل  : ($�ل  ($�ل  أJ$&  - 	2$&  ا4 رp$*  - ا��vdب 9! 	8� 	! روي �� : ���J*ا ا�+�,
  ) .قبلة واملغرب املشرق بني ما ( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا4

8� 	! a3 و�?X,'p . &2 : أ8T+ ا��Eم (�ل	.   
�  . ا��أي (-
 �! /%�ل �P,� �8 أJ& أ	�� وا4 وا���ه

- 
  . ا��#��9 9,! إ��8ع �#
 ه=ا أن : ا����S ا�+�,
   .�7T !8� +'9 ا�?'-� 	,! إ�9�3 و��ب : ا���J* وا�%�ل= 
   ) .القبلة استقبل مث(  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - (��& �'�8م -

 أن /8?$!  $9
  �$+اً  X,'$p  9'$+  �8$!  ا�?'-$�  	,! ا75%-�ل إ/��ب وه� - ا���J*- ا�%�ل وه=ا
   .9& ا�'8
 /7'=ر J%�ل

q�=اب و�����  k� ��p& 9'+ �! : (���ا �=يا ا���8ه-H  �Gا�� K !,'ا� : �G� �-'?ا� K 
   .ا�?'-� 	,!

  
   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  السبت   األول:الدرس  الثامن:األسبوع 
��������/��������/

  ))��������((  هـ����������������
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نـا نبي على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�i  Iن-V9,%,! ;%� أ.   

�ق 	�� ��9?�م - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 9+أvف ا�7* ا��'7/ �G9 ��   .ا�%-�� 	�� ا�8
��ق أرJ �'9#� و5,=آD:   

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�i  Iن-V9,%,! ;%� أ.   

�/z ه� ه=اvول ا�Lوه� ا:   
�I أن-d/ �%; !,%,9.   

�%�   .ا�'+ل ا�-��Y : ه� وا�
   . و2D�9ً� [�ه�ًا ��9'+ا�� ا��X �! : ه� و/%���ن
�I :((��& و�'�2-Vأي ) : 9,%,! ;%� أ : I�-Vأ !	 !,%/ .   

   .ا��U8ه+ة - : ا�,%,! أ���� و�!
�I إن-Vإذا : /'2* 9,%,! ;%� أ I�-Vأ �%; z/�v9 !%,7� !	 �G� ��-%,$&  و�� ا��	أن  

� إ�,�G أ�hر ا�7* ا���G ��إ /�2�ف-d8ا�.   
�$$G آ$$�م �$$! و X$$�Q88$$& -  ا�Tا4 ر - &$$Jإذا أ I�$$-Vد ;%$$� أ�$$G7��9 K !,$$%,9 &$$Ji  K 
�   .ا�G7�Kد أه
 �! آ�ن إذا ه� /�G7+ أن 	�,& /�� 9
 (��& إ�� /�,


 أن /��ز K أJ& : اLر9'� ا�H��9 �8MLق وه=ا= -%/ �-V  �$%�$9
  ا�G7$�د  	$!  ا�  �$�/ 
& ه� /�G7+ أنH29 آ�ن إذا !� 
   .ا�G7�Kد أه

   .�G7��9د K : أي) . 9,%,! :(- ا4 ر8T& - ا�X�Q8 (�ل �! أV= ا�#?� وه=ا
� /�V= أن �& /��ز ا�G7�8+ أن : ا���J* وا�%�ل= -V �%� . ا��($�p  fق إذا ا�G7�8+ ا�

   .- ا4 ر8T& - �,8,� 9! ا�5Kم h,~ ا�7VرI ا�%�ل وه=ا



138  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

� /�V= أن �& /��ز أJ& : ا����S لوا�%�= -V  �$%� ه$�  /��B$&  و�v� K%$�ً  ا�G7$+  ا�$=ي  ا�
   ./�G7+ أن

� وا�=يG�/ - 4وا ��	أن - أ 
 آ�G$�  ا��2س �! ���8	�  �7+ ا����S 	�� ا��2س 	8
�ه� أو$$��ف أآ$$'/ �$$,H,ل آK+7$$5K$$� ا�	ا�%-�$$�  �$$; +$$G7�/ +$$Tوا �G2$$� *��$$/ا�-%,$$� و 

  .��G7�K�9 �%Uد ا�?
 إ�Bام و * ا��2س 	8
 ه=ا '��  . ا�G7�8+ ه=ا �G7��9د
 ا�$9�%
  آ�ن و�� (��& (-�ل /��ز  Ji& ;%� وه� ا�%-�� 9�د�� 	�رف ا�G7�8+ ه=ا دام  �8

&��%� k,v7& ه� /�G7+ أن /H29 . I=وه ����ة ا�8,�   .ا��(�ع آ
   .����GH �?�ن أن وأر��

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
8
 �,�إ�5 �#�ر/� و�+ أو	 �G9.   
  :�-�ST 	+ة إ�� J#�7ج

- S#-8ول ا�Lا :   
&$$Jط أ�7U$$/ *$$  I=$$ن إ5$$��,� �?$$�ن أن ا�8#�ر/$$� هi$$  f$$Jد �#�ر/$$� آ��$$G,�� أو 

�ه� أو ����2رى,Z� !� 
7+ل أن ��8�� /��ز Ji  K& ا��8
 أه/ �G9.   
- S#-8ا� *J��   : ا�


$$8
 ا�8#�ر/$$� ه$$=I أن : ه$$� وا�7'�,$$
 . ا�#?$$� ه$$=ا 	�$$� /$$+ل ا�$$=ي ا�7'�,$$	 �$$G9 
�ًا ذ�q 	�� و�9�7'�ا ا�8��8ن�	9'+ �!   ��$	  �$89  &-U$/  8$�ع�Eا  �$�	  �G7#$3 

���  �   .	�,& �+ل �� إ�� ا��8,
- S#-8ا� S���   :ا�


�و	� ا�8#�ر/� هU� أو �-7'� �	+9 K �2 أن /��ز-� *  +��  ؟ ا�8
   .(�ي �Vف وه� ا�'�� أه
 �V !,9ف ه=ا  *

 	-$+ا  $9!  	$8�  : ا�2�Q$8,!  أ�,$�  : ه$�  ا�8#�ر/� �29 �! أول أن �'�� نأ ا�M�H+ة و�!
B/B'�  - *p2& ا4 ر	8& Tور - �; !�  I+$G	  !,$T  وا�,$�ً  آ$�ن  
 H,�V$�ً  /?$�ن  أن (-$

   .ا�8��+  * �-�2 وا�8#�ر/� ه=ا /���2 إ�� ا��(f ذ�q �! ;� ا�8#�ر/� �29
X�7Vء وا�G%Hا� ��	 !,��):   

 =�G2� : !� ى�   .9+	� �8#�ر/�ا أن /
- �GJL �� 
'H� *  +G	 *-2,& ا4 ��3 - ا��	و�5�  -.   
   .ا�8��+  * ا�8#�ر/� و��د ذ��ا ا��X �! 	+دًا وLن -
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�و	� ا�8#�ر/� ه=I أن : ا���J* وا�%�ل= U� Kو �-7'� �	+9.   
!,�,�+�:   

- 
 : ه$*  �8�5$�� ا وا�a���$8  . ا�8�5$��  ا�a���$8  	�8م  * دا��V أ�GJ : اLول ا�+�,
a���$$8رع /$$2^ �$$� ا�7$$* ا��U$$ا� �$$�	 �G7,	و�U$$� !$$?و� f$$د� �$$�	 q$$ا�2$$��ص ذ� 
   .ا�'��� وا�%�ا	+

  $iن  . ا�k$8�  X#�$8   :ا�$�#��9  	�,$&  ا�zH ا�7* ا�8���5 ا�a���8 أ���� أ9�ز و�!
k8� ن{��  أ9$�  �8'& وإ�8J  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا� *-2	G+  * /#+ث �� ا�%$?9 - 

*p2 ا4 ر	8'&  * ا���8#� رأوا ��8 - &�.   
 ($$$���ا ا�$$$=/! ا5$$$7+ل  %$$$+ : ا�8�5$$$�� ا� a���$$$8	B��$$$� !$$$ة  ?$$$�ة أ�J=$$$V أن 9'$$$+ إذًا

�و	,�U89 �/89-+أ ا�8#�ر a���8��5 ا��   .ا�8
- 
  $$* ا�8#�ر/$$� وk$$p 	�$$� ا��9�#�$$ 	$$�� 9'$$+ ا�L$$� إ�8$$�ع : ا��$$�J* ا�$$+�,

+��  .ا�8
  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�  * 	�,�G و/7+لH   .و��2ز��8G وا�8%� وا��v%��9 P8U ا�

  
  ) :ا�%�v (ــ

7+ل ا�7* ا���2م أT+ : ه�/ �G9 ��	 �G� ��-%أه� وه� . ا� I=ا�'���ت ه.   
�-� i  &� �ًJ�?� �ً79�; Kن . �?�J&  * ا�+اM� ;-��& : أه7,8&  * وا�,Z7/ &2	.   


 ��8 وه=اG/ ��	 !� ��v/ ��-%7+ل أن ا�/ &9 �G,�	.   
  ) :و��2ز��8G وا�8%� وا�P8U (ــ

�ن و/7+ل : أيJEا P8U��9 �   .��8G2 آ
 و��2زل وا�8%
�ون ;J�8,� : وه*U	و KًB2� �G�B2/ ��  * ا�8%GUا� P8U�2  * وا�   .ا�

� أ�$$� ا�%-�$$� 	�$$� اK+7$$5Kل أa-$$3 وا�,$$�م,$$/ k$$� ت و�$$�دK0ا �$$� و���G$$5 ا�#+/
� �k اK0ت ه=I اd75+ام,� �KتاK��.   

q�=و� !� �vdا�-,! ا� 
� ه=ا �k ا�%-�� �'� �  * ا�7�ه, 	�,G$�  اK+7$5Kل   $*  ا�7,
�/z �! إ��D تK0ال أو اQ   .ا�
C  74أ E�Fا�� - G�Hر Jف <" ا�>�م - ا��ZLا \N 0=%" ا���4 "P78�^ا��:   
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
� �أT+هG7�� �H�7V�  �G� �� k-7/ 8+ان ا�G7+ وإنV0ا.   

*  I=ه ���
 ا�8,�H� f   .ا�X�Q8 ذآ�I ا�=ي ا�DEق 	�� و�,
8,! 	�� ذ�i  qن ا�%-�� �#+/+  * ا�G7�8+ان اi  �H�7Vذا)  :   

- �   :اLول ا�%
   . واT+ة ��G  * ا�8G �7V /?�ن أن

� /2,8ً� أT+ه�8 /8,
 آ�نV0وا Kً�8h !?و� *  �G�  ة+$Tوا  *$H   ه$=ا  � أن /$�a  ا�%$
� اT+ه�8 7+ي/%V0�9 +2	 ��9�2#2+ ا�	ه� و�,\.   


   :ا�7'�,
- �8GJا75%-� أ �G� ة+T75%-�ل  * وا��ا�� واKا75%-�ل ا �Gوه� ا�� 
3�T �8G2�.  
- �   .وا7G� K *  �G� +T,!  * ا�8G �7V /?�ن أن : ا���J* ا�%


 9�ن-%7� ا��8Uل أT+ه�8 /V0ب وا�Zا� - �ً�� -.  
*H  I=ا���رة ه K ه�8 /%7+ي أن /��ز+Tأ �V0�9.   
  .ا�#��9�2 �=ه� وه�= 


   :ا�+�,
� vV� �8G2� +%7'/ آ
 أن -V07%+ 89! /%7+ي أن /��ز  � ا'/ I�vV.   

� أT+ه�8 /%7+ي أن /��ز أJ& : ا���J* وا�%�ل= V0�9 و�� �H�7Vا �G�.   
   .- ا4 ر8T& - ;�ر أ�9 ا��GU8ر ا�H%,& ا�%�ل ه=ا إ�� ذه� و�8!


   :ا�7'�,

  * ا�7VKف أن -M�   .ا���ة  * اK(7+اء /K k28 ا�G%H,� ا�8

q�=$$ى �$$! /$$��* أن /�$$�ز و��$$/ _$$%J رة�$$Gv�9#$$� ا� 
$$9Eا X$$�V !$$� ى� K أن /$$
_%J �#�9 
9Eا.   
����ة ا�#?� ه=ا وأ�,�   .آ

� إ�� GN'9� ا��& و�� ��8	� /���ن ا�%�ل ه=ا 	�� �29ء,\ �G� م��Eس  ا�و9$ Kو 
 و�$�  �G�  �$H�7d$�ت  إ�$�  /$���ن  ا�?'-$�  ��9ار /���ن ا�=/! أن آ�8 ذ�q  * #=ور�

�N/ �87م ه=اME�9 q�=?  *  �27���.   
�ب)Lوا4 - وا ��	ا�%�ل - أ *J��   .ا�
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
k-7/�8 ا�8%�+ وG%;أو I+2	.   

   ا�%-�� �7#+/+ ا�G7�Kد /#! K �! : ه� ا��%8+
k7-/ G%;�8أو I+2	 : �� !,-/ X�Q88& - ا�T�2ط - ا4 ر� �%�  ؟ ��ذا  * أو;%�8G . ا�

Iاد��ه�8 	�8ً� أو;%�8G : - ا4 ر8T& - و���/ً� وأآ#� &2/+�.   
   : * �,+ �9�p وه=ا

- ���   .ا�%-�� �
   :��G2  أه� ���� و *

   .ا�7H75Kء ���� : وه* -
 	�8$$ً� اLو;$$z و/$$7H7* /%�$$+ أن �7H7ءا5K$$  $$* 	�,$$& /�$$� . ا�'$$��* : أي ا�i$$  +$$�%8ن

���/ً� اLآ#� &2/+�.  
�ن  /?$�ن   %$+  . vV$�  وه$=ا  .واh  +$T*ء أ�8GJ ا�-'_ /�! و(+$JEا  �$,� �?$!  ا�'�$�  آ

� /?�ن و(+ . ا�+/! (�,,�   .ا�'�� و(�,
 ا�+/! آ

� ه� �! /�ل أن  ,���� 	�8ً� أآ��/ً� وأآ#� &2/+�.   
 �$!   ,%�$+  �h  �$8G2$�ء  �$!  ا7V$�ر  . : ا�%-�$�  9�د�� و	�8ً� &�+/2 �#�/ً� : 	I+2 اi  �/�75ن
   .ا�%-�� �#+/+  * ا��h !� !/+G7�8ء
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� 3$$�� و�$$!$$,Z9 د�$$G7ا� Kو +$$,�%� �N$$) و�$$+ إن !$$� I+$$�%/ +$$G7�/و 
   .ا�'�رف

� ��3 �! أذًا,Z9 د�G7ا� Kو +,�%� �N) و�+ إن !� I+�%/.   
)!� ��3 �,Z9 د�G7ه� �8! : أي )ا� 
   .����G7د أه
)Kو +,�%� (8! : أي� P,� �ًد أه�G7��� �N).   

   .ا���ة : أ	�د أي

   :ا�7'�,

�ط ا�%-�� ا75%-�ل أن -h �#�� ت و�� ا���ة�9& / f�v-  &��3.   
�  3$��  �$!  أن : ا�X$�Q8  آ�م و��GHم$,Z9  د�$G7ا� Kن  �%�,$+  وi$   &��$3  �$�D�9  �$و� 
   .أ�3ب

   .أ�3ب إذا ����  * أي: ا�8���  * ��,!ا�% أT+ وه=ا
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   .أ�3ب و�� /',+ أJ& : اLول  ��%�ل= 

   :ا�7'�,


 �� أJ& : (���ا -'H/ ��	*  ا���$&  	�$�  9$&  ��أ�U$ا�  �$�   &$'H2�  &79�$3أن آ8$�  . أ  !$� 
� أ �7,Z9 ��	 �;{ و�! أ�3ب و�� �N) !,9 !,8�V  �$;{  �$و�  �N$)  ��9'$+ل  q�=$?  
   .أ�3ب و�� ��D�9  ���& �%�,+ وK ا��G7د �Z9, ا�%-�� إ�� ��3 �!
   .3#,#�  ���& أ�3ب إن أJ& : ا���J* وا�%�ل= 
�ط Lن -h 75%-�لKا z%#� &,  .   

  ؟ أر�a ا�%��,! أي
�ون �� ــ� *  
� ��3 ر�,Z9 رة�GD �8�  �G7Jو�$+  ا���ة �! ا  &$J$�  أ�	رة  �$GD 
  ؟


G  ��3 - *  �%,%T ��L7?8ً� - ا�وط �U؟ ا�  
   .K : ا���اب


  ؟ 3#,#� ��3& وه
   .K : ا���اب

I=ى  وه$�  3$��  �$!  :ا�$��رة  ه�$/  &$Jأ  �$�	  �$9
  GD  &��$3  �$�D�9$�رة  \,$  +$)  �$H?/  &$JL 
�7G7�.   

� �GD *  �%,%Tرة 	�� ��3 آ�ن  ���Lا �� 
-%� &��3.   
� ��3 إذا : آ=�G  q=ا,Z9 د�G7ا� Kن : �%�,+ وi  &��3 f,� �#,#3.   
� =يا� وه=اG�/ - 4وا ��	أ -.   
� <<<<<<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

+G7�/د�� ا�'�رف و�ا�%-�� 9 
   .�3ة �?
� �$$��ة ا�G7$$+ إذا : أي$$Gا�%-�$$� أن ورأى ا�� *$$  I�$$ت ;$$� �'$$,! ا���N$$T 3$$�ة 

��ى  �$�ة  اLد�$�   * و/�2� /�G7+ أن : /��  Ji& ا�'�$V7-$,!  أن إ�$�  أ/  &$�  I�$��Kا 
a,#آ�ن وإن ��%-�� ا��  * PHJ ا�8?�ن.   

�ى ��ة /�G7+ أن /�� أJ& : اLر9'� ا�H��9 �8MLق وه=ا= Vأ.   
   ./�G7+ أن /�� K أJ& - ا��U ',� 	2+  %� و�& وه� : ا���J* ا�%�ل= 


$$3
 Lن : ا�7'�,$$Lول ا��$$! 9%$$�ء اLا K5$$-� ُوِ�$$َ+ إذا إ *N$$7%/ $$�دة	د إ�$$G7�Kا 
��,  =�2,T أن +G7�/ - د /',+ أن�G7�Kا.   

aا��   .ا���J* ا�%�ل - أ	�� وا4 - وا�
   : وه� واh +T*ء  * %9,�2

  ؟ اLر9'� ا�8ML د�,
 ه� ��
�G�,د� : �GJد;� أ�T د إ��  7#�7ج �+/+ة�G7ا� +/+�.   

�ب)Lآ�8 وا f�) �?� - ا�%�ل *J���ى ��ة /�G7+ أن /#�7ج K أJ& . ا�Vأ.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

��9��J* و/��*.   
�/*� *J����a  ا��$��G7�K�9  *Jد JL& - . اLول دون ��9$�  I+$2	  !$ا��  *J�$� وا�'$8
  ا�

!���9 aا��   .وا�� أ/Nً� ا�8���ح و��ك وا�� ا�
Kل و�?hإذا : ه=ا  * إ +G7ة ا���ى �Vأ &Ji  =V�/ د�G7�E�9 *J�� أن �$&  /��ز وK ا�

=V�/ د�G7�K�9 ولLا.   
� 	k%/ +2 وه=ا,���$�ا  إذا -  $8��ً  - ا��2س �! آV  رج�$V  �$2/+8وا  ا�+$G7ا�%-�$�  أن ا� 
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I���K�9 !,'8ت إذا ;� ا��NT ا���ة �,J��  $*  ا�%-�� أن ��ز�ً� أرى أ�J أT+ه� (�ل ا�
Iا��� �V{ . !?� *�3�5 �?'�.   
 /�$�ز  Ji  K$&  . اG7�K$�د  أه$
  �$!  آ$�ن  إذا . �'G$�  /��* أن �& /��ز K إJ& :  2%�ل

   .�'G� /��* أن
  ؟ ��8ذا
   .وا�� ا����G7�K�9 *Jد ا�'8
 Lن
!?� �,�  $iن  ا�G7$�د  وا��$�J*  ا�G7$�د  اLول أن /$�ى  JL$&  ه$=ا   * /7�ه
 ا��2س �! آ

�	,�  ا�%�ا	$+  V$�ف  وه$=ا  9$�س   $�  ا���J* إ�� أو اLول إ�� �2,�3U$ا�  
 أن /�$�  $9

   .ا����G7�K�9 *Jد /'8
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

Kو *N%/ �� ��3 ولL�9   
   .اLول �G7�K�9د : /'2*
89��& /K _%2 ا�G7�Kد أن :(	�,& ا�zH78 ��%�	+ة a,#3 وه=ا. (  
I=G  +ة	ة (�+,H� ���v� ��'ا� 
V+ة أ�9اب  * و��,�   .ا�H%& أ�9اب �! آ

�$$G7Jا X$$�Q88$$& - ا�Tا - ا4 ر=$$G9 !$$� $$! ا�?$$�م	ط �U$$ا� P��$$dوه$$� ا� : ���$$� 

 �!  ,�G و�� ا�%-�� ا75%-�ل ا75%-�ل,3�H� 
%7Jط إ�� وا�Uدس ا��   :ا�2,� : وه� ا�

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�G2ا�2,� : و�.   

�ط : ه* ا�2,�Uدس ا���وط �! ا�h ا���ة . z�'7/و �G9 ST�-� ة�,�   :آ
- S#-8ول ا�Lا : X/�   :ا�2,� �'

Kًا�2,� - :أو *  �Z� ب�   . ا�%�+ : ه* ا�'
   .(�+�& : آ=ا f/�J �'�2 : أي
J�;�ً,:- X/�   .ا�%��9 و�& 	�� ا�'8
 (�+ : ه* ا�v3Eح  * ا�2,� �'

   .اLول ا�S#-8 ه=ا
- S#-8ا� *J��7�اط أد�� : ا�hا�2,� ا :   

�G� أد�� =V�J �ً,ا�?�7ب �! د� �V{�2 �! و   :ا�
�G�,�+  !� ا�?�7ب:   

- &��) ���'� :  } } } }������������    ����	����	����	����	    
�
�
�
�    ���������������������  ] .�/ا�-,�2 [ } } } }��������������������    ��������    ����������������    ��������    ���

   .ا�VEص �k آ��T �GJل �%-
 ا�'-�دة أن : /'2*
�G�,�2 �! ود�   :ا�

  )نوى ما امرئ لكل وإمنا بالنيات األعمال إمنا  (- و�5� 	�,& ا4 ��3 - (��& -

� ا�2,� وأد���� أن �! أآ�#� �ً�J �ًD�-275�2 ا�?�7ب  * وا   .وا�
- S#-8ا� S���   :2��9,� ا�8�اد : ا�

� 2��9,$�  ا�$8�اد   $*  �,$+اً  #9�$�ً  - ا4 ر8T$&  -  ا�$'+ي  ا��8T! 	-+ '���ا� ا�U,~ ذآ
   : أ��ان 2��9,� /�اد :  %�ل

   .�& ا�8'�8ل J,� : اLول -
- *J��   .ا�'8
 J PHJ,� : وا�

   : ��8%��د
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   .ا�VEص : /'2* �& ا�8'�8ل 29,� ــ
   .و	� �� ا��ب: ه� ا�'-�دات  * �& وا�8'�8ل

I=ا�2,� وه K ��?7/ �G2	 ء�G%H8$�  ا�J7?��  وإ$/  �$G2	  !/=$$!  /7?�8$�ن  ا�	8$�ل  	ا�%�$�ب  أ 
   .ا�'%+/� ا�ST�-8 �! وه�

�ة ��H�Qت  ,�G ا�%��ب وأ	�8ل,��G2 �! . ا�'�� ����v وH� �' �J,+ة آTه� أ��Vوأ 
�H#7ا(,� ا��   .�v-�ع وه� . �,8,� ا9! ا�5Eم �U,~ ا�'

   :ا�'8
 J PHJ,� ا���J* ــ
   :�G9 وا�8%��د

�- B,,8� ! ا�'-�دة	ا�'�دة .   
�- B,,8� ! ا�'-�دة	ا�'-�دة  .   

*2'/ : B,,8� ! ا�'-�دات	ا�'�دات  B,,8ا�'-�دات و� �GN'9 !	 _'9.   
!� ���   : ا�'-�دة 	! ا�'�دة �B,,8 أ�

�ن أن -JEا +) 
7Z/ �,29 د�   .ا�7-
   .ا�X�27 29,� أو -

 و(+ -7Z/ �,29 
   .��9ا��2 أو ا��8'� \

�ق واT+ة  ����رةHا�2,�  * : ه� ا�'�8,! 9,! وا�.   
!� ���
  _'9	�GN'9 ! ا�'-�دات �B,,8 وه� : ا���J* أ��� :   

�ن أراد إذا -JEأن ا *��/ �Gا�� �� �! آً�  iن �8'ً� وا�'�Gا�� � أرk9 وا�'�
 ا�2,$�   %$�  ه$�  ه=I 	! ه=B,8/ I  ��=ي ا�2,� :  * إh K*ء آ
  * ��G9�U7ت رآ'�ت

.  
 ا�'-�دات و�B,,8 ا�'�دات 	! ا�'-�دات �B,,8 ا��G%Hء 	2+ ا�M�  �,2+ة أن ا0ن 	� �2 إذًا

�GN'9 !	 _'9.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .�',�2 �3ة 	,! /�2ي أن  ,��
  =+�%/ X�Q88& -  ا�Tا4 ر - &J,! ا���8* /�2ي أن /�� أ	ا���ة .   

� /��* �! /�2ي أن  ,��Gا�� &Jأ *��/ �Gو/#+د ا�� I=ا�2,� ه.   
   .ا�'�� /��* أJ& ا�'�� /��* �! /�2ي أن و/��

�ط و�X�d ا���ة f�v9 ا�8#+دة ا�8',�2 ا�2,� ه=I /�2ي ��  iنh �,2ا�.   

   :ا�+�,

   :9+�,�,! ا75+��ا
   )بالنيات األعمال إمنا ( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - (��& وه� ا�#+/S 	�8م : اLول -

��J*وا� - : &Jا أ=G9 
�#/ B,,87ا�'-�دات 9,! ا�.   
7�ط K أJ& : أ8T+ ا��Eم 	! ا���J* وا��وا/�= -U/ !,,'� ا���ة.   
�وع (-$$
 ا�$$��ة 	$$,! 79',$$,! ا�X$$�?8 إ�$$Bام  $*  Lن -U$$ا� �$$G,  �%U$$� ج�$$Tإذ و +$$) 

��ن /2JEوع أراد إذا ا�Uأن ا���ة  * ا� !,'/ �GJ�3ة أ �Gا��.   
   .�,8,� 9! ا�5Eم h,~ �+ ا�H'p +�8& ا�%�ل وه=ا

�ض  /$��*  أJ$&  /2$�ي  أن ا��ا�$�  أن - ا�8G8$�  ا�$8���  ه$=I   $*  : ا����$S  ا�%�ل= $  
f)�3ة  ��7& إذا أو ا�� �Gا�� �* وا�'�J�8 وG/7& ا�7* أ��   &$Ji   *��$/  �$,29  &$Jأ 
*��/ !	 q�� *77& ا���  !� �,\ +/+#�.   
   .أ3#�9& �! ا�%�p* ور�#& +أ8T ا��Eم إ�,& أو�� ا�%�ل وه=ا



145  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

mHT�  ل ه=ا�� أ8T$+  ا�E$�م  أ3$#�ب  	h  �$/�2+ة �! أن f'85 إذا أ���� �!  Ji& : ا�8
 : اE/8$�ء  أ���$�  �$!   G$=ا  وإ/�8ءا�& وأ(�ا�&  �7و/& �! h*ء آ
 آ7-�ا أGJ� و9�(�ا�& 9&

   .وآmHT �7 ذ�q و�k أو��  %� وإ�8J /=آ�I و�� أ8T+ ا��Eم أو��
   .ا�'��  * و��N  &2?8& 	�� د�,
 وه=ا
   .ا��ا�a ا�%�ل ه� ا�%�ل ه=ا
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   :ا�+�,
- &Jا أ=G9 ا�%�ل k87�� د��Lا 
�#,  B,,87ا� *H72و� �%U8ا�.   

�ن  أراد إذا : ه=ا 	�� �29ء$JEأن ا  *��$/  �$Gى  ا���$Jو  &$J5,$��*  أ  �N$/�Hا�  *$  
� أ�GJ ذه2&  * /�ت و�� ا��(f ه=اGا��.   

   .3#,#� ا���ة : ���J*وا ا����S ا�%�ل  '��
   .��D�9 ا���ة : ا�8=ه� و	��

�ب)Lوا4 وا ��	ا�%�ل : أ S���   .�?� (�f آ�8 ا�
  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
Kط و�7U/ *  ض�Hداء ا�Lإ�� ... وا I�V{ ..   
  

*2'/ : K ط�7U/ �2/& أن/ �ًp�  . �8Jوإ *H7?/ �,29 �Gا��.   

   :ا�7'�,

�ض  �,J	2Z� !* �7',,!ا J,� أن : (���ا -Hا�.   
7�ط Ji  K& /��* أن أراد  iذاU/ �2ي أن/ &Jأ *��/ �ًp�  
9 *H7?/ �GJ�9 �Gا�� . 

9 *H7?/ !,,'7��9.   

 إذا : إذًا,) q� : �8ذا� K ط�7U/ !� *��/ �Gأن ا�� �G/�2/ �ًp�  ؟  

   .�?H* ا�L �,J !,,'7ن :  7%�ل
�z9ا ا����S ا�%�ل : = 	�� أJ& و�'��م� : &J�2 �� إذا أ/ �GJأ �G�2ي أن /�� : ا��/ 

�GJض أ�Hا� : �GJض أ�  f)ا��.   
   : أ9+ًا /K ��d ا�i  *��8ذًا

� وأ�GJ ا���ة 	,! /�2ي أن إ�� -Gا�� �ً��.   
�ض أ�GJ /�2ي أو-  f)ا��.   

� أi  �� �2/ K �GJنGا�� Kو �GJض أ�  f)ا�� *G  ��D�9 +2	 k,8� ا�'��8ء Kإ  $�	� 
I=وا/� ه�7�ط K ا�7* ا�U� �,J !,,'7ا�.   
�ن  Lن : /#$�
  K ه$=ا  أن ا���Z$�  و *$JEإذا ا  �$p��  +�$)و  +� ا�H   �$��Z$*  ا�$8
�ض /�2ي  f)ا��.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
Kط و�7U/ *  ض�Hداء ا�Lء وا�N%وا�.   

 /2$�ي  أن 7�ط/$�N$)  &$Ji  K  Uء  أو أداء 3$�ة  /��* أن أراد إذا ا���8* أن : /'2*
   .(�Nء أو أداء آ�fJ إذا (�Nء أ�GJ وK أداء ا���ة ه=I أن

�ى 9'-�رةVأ : K ط�7U/ داء /�2ي أنLء أداء ا�N%ء وا��N).   
   :ا�7'�,
      ؟ ��8ذا

� �-,! إذا JL& : (���ا -�Lف ا�d9 qذ� f#3 �8ع ا���ة�E�9.   
�ن ��$3   �$� $$JEأن /�$!  ا f$$)ج  ا���$V 2$$�ى   �$GJء($$ أ�N  �$; !,$$-�  +$'9 أن ا�$$��ة 

f)و��  ����ة �9ٍق ا��L3#,#� ا  k$�  &$Jاه$�  أ�J  ء�N$)  *$وه  *$   k$)أداء ا��ا  I=$G  
   .�8�E�9ع #3,#�
P?'وا� a,#3 : �� ��3 ن�JEأن /�! ا f)داء 29,� �9ٍق ا��Lا �;  !,$-�  &$Jج  أ�$V 

�GJi  a�� �8ع�E�9  .   
  )) ...األذان((
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   :لعشاءبعد صالة ا: تكملة

   :اهللا حفظه شيخنا قال

   ... اهللا رسول على والسالم والصالة هللا الحمد ... الرحيم الرحمن اهللا بسم

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
   .وا�%�Nء واLداء

7�ط  Ji  K$&  اLداء أو ا�%$�Nء  3$��  �$!  أن ذآ�ت أن : ا���ة (-
 �'�2 �%+مU$/ أن 
   .(�Nء وا�%�Nء أداء اLداء /�2ي


   :ذ�q و�'�,
 ا�%$�Nء  29,$�  ا�$��ة  3$��  أو . ($�Nء  أGJ$�   7-$,!  اLداء 29,$�  ا���ة J �� ��3&أ -

!,-7  �GJأداء أ : f#3 �8ع�E�9.   
   .ذ�q �3رة وذآ�ت
�ج  ا��($f  أن /7-,! ;� ا��(f 9%�ء [�Jً� أداء أ�J �GJو/ً� /��,�G أن : اLو��  ��رة$V 

*G  *  �%,%#ء ا��N) . kو� qذ� a�� ا���ة.   
P?'أن : وا�  *��$/  ً�$J�]  وج�$V  f$)ء  29,$�  ا���N$%9%$�ء  /7-$,!  ;$�  ا�  f$)ا��  &$Jوأ  �$� 

�جd/ ة����  �ًN/أ *  I=3#,#� ا���رة ه.   
   .ا���ة ��a أJ& : ا��G%Hء (�ل ا�8�Eع  �G=ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <


H2دة وا��	Eوا.   
7�ط Ji  K& ا��2 �� �3ة ��3 �!U/ �2ي أن/ �GJأ 
HJ �5اء fJةا آ����:   

- �� �J �2,'� �75%�ء آ����Kوا a/او�   .وا�7
   .ا��,
 آ��ة ��J �%�v �� آ�fJ أو -

7�ط K : ا���ر�,!  *U/ �2ي أن/ �GJأ 
HJ.   

V+/رة  * و�-	 X�Q8ا�$=ي  ا��-* ا�  �$�  Y$�-/ 3$��  إذا  �$Gا��  *$G   *$   &$%T  �$� �J 

kو� qذ� K ط�7U/ أن �G/�2/ �� �J.   
  :  (���ا      ؟ ��8ذا

�ً� - ا���� L �,Jن -� - *H?� !	 �,J 
H2ا�.   
- q�=ن آL �,J �3ة 
   .ا��,
 �3ة  +/+#� �,J	H?� !* ا��v8%� ا��,
- q�=ا�=ي ا��-* آ �� Y�-/ ��3 إذا �G7,2& ا��  �G��� *H?� !	 �,J 
H2ا�.   

 �$3�dأن : ا� �$$,J 
$$H2ا� K ط�7U$$� !$$8� *��$$/  ً�$HJ آ$$�ن 5$$�اًء 
$$H2آ$$�ن أو �',2$$ً� ا� 
�ً%�v� . �8� ا0ن �'�2 �%+م.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

H2دة وا��	Eوا.   

K ط�7U/ !8,  ��3 ا���ة �N/�Hدة ا��	�2ي أن إ/ �GJدة أ�	إ.   
�/J �N,� و��ب 	+م 	�� : (,�5ً� -Hا� 
  .أو�� ه=ا 9

� i  ��3ذاGن �& �-,! ;� ا���v9 ه� أن وأراد ا���ة+,'/  &$Ji  K  7U$/ط� /2$�ي  أن 
   :	�� /?�H7 وإ�8J إ	�دة ا���ة ه=I أن
   .7��9',,! ا�8=ه�= 
�/�N 29,� ا��ا�a ا�%�ل 	�� /?�H7 أو= Hا� - �N/�  f)ا��.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا�#7�/k� �8 و/�2ي
*2'/ &J7#� : أ�/�N /�2ي أن /Hا� �G2,'/و  k$�  ة��ة   ,$��*  .ا�7?-,$,-?7��$9  k$�  �$,2ا� 

*  f)و +Tوا.   

   :ا�7'�,

�/�N ا�2,� �%�رن �?* -Hا�.   
- 
   .T K �,8?T%,%,� 29,� أ�Bاءه� k,8�9 ��ءت ا���ة �7?�ن : ا���J* ا�7'�,

  ؟ ا75K#-�ب 5-,
 	�� أو ا����ب 5-,
 	�� ه=ا ه
 و�?!
   :ا��G%Hء �V !,9ف ه=ا  *
 �$=ه�  وه� . ��با�� 5-,
 	�� K ا75K#-�ب 5-,
 	�� ه=ا أن : اLول  ��%�ل= 

   .ا���9�2#

   : ا�7'�,

�  �B9! ا�7?-,�ة (-
 �Jى �! أن -,�ط   z$%#7  ا�k$�  �$,2  ا�$��ة  ��$3   %$+  /$U$ا� . 
�ط : وه�h �,2ا�.  
 /�$�  أJ$&  : ا�$�U '*  ا�E$�م  �-I�$2  ا�=ي ا�%�ل ه� . ا�8��� ه=I  * : ا���J* وا�%�ل= 
   .ا�7?-,�ة ا�2,� �%�رن أن

   :وا75+ل
- S/+#��9 : )بالنيات األعمال مناإ. (  

G�  ا�$�U '*  ا��Eم أ3#�ب إن 9
 اLول ا�%�ل وا���اب$HJل  /#?$�ن  أ�$)  *' �U$ا� 
   .�V & و/��#�ن

  ؟ ��8ذا
   .h+/+/! و	U� f2%� ا�%�ل ه=ا  * Lن -
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�  !�B9	��G, �%+/8& و�&,/ *  f)ا��.   

�D, ا�7?-,�ة 	�� ا�2,� �%+/� /��زU9!:   
� �B9! ا�7%+/� /?�ن أن : اLول -,/.   
- *J���/�N و(f د�Vل 9'+ ا�7%+/� /?�ن وأن : ا�Hا�.   
�ط J-+أ ــU��9 ولLا:   

7�طU/ ا�2,� �%+/� ���از �GMاBا�7%+/� /?�ن أن وإ� !�B9 �,/.   

   :ا�7'�,

   .إ�,& ُ/ْ#�7َُج ا�=ي ه� ه=ا Lن -
- �ً,J�; : نL 
/�v7ا� kv%/ -ر�Kا�2,� 9,! �طا 
   .وا�'8


  f$)�9  و�$�  ا�#7�/8$�  	�$�  ا�2,$$� /%$+م  أن /�$�ز  أJ$&  : ا��$�J*  وا�%$�ل = $/�D �$$� دام 
�ً8/+7   ./%�G'v و�� ��2,� �

   .ا�#%,%* آ��75K#�ب ا�#?8* ا�75K#�ب Lن -
�ق ا�Gv$$$$�رة آ7$$$$�ب أول  $$$$* أ�J=$$$$V أJ$$$$� وأ[$$$$!$$$$H75$$$$�#�ب 9$$$$,! ا�Kا�#?8$$$$* ا 

   .ا�#%,%* وا�75K#�ب
   . ا���اب : ه� ا���J* ا�%�ل وه=ا

�ط ــUا� *J��   :ا�
   .ا��(f د�Vل 9'+ ا�7%+م ه=ا /?�ن أن

a,p�7ط ه=ا و��Uا� �
 J=آ,�H7ا���7* ا�:   
 دV$�ل  (-$
  أ/Nً� و(�G'v ذه &2	 !	f9B ;� ا��(f د�Vل (-
 ا��J �,2ى إن : أوKً ـ

f)2,� ا����  K &MB�� �9 ف�V:   
   .ا��(f د�Vل (-
 ��T وا�v9Eل ا�L �,2ن -

 /�2ي أن : ;�J,ً� ـ-) f)ا�� �G-#�7   .ا��(f 9'+ �� إ�� و/

I=ه� ا�7* ه* ا���رة وه+/�/ X�Q88& -  ا�Tا4 ر - *G  ��	:   
   .��Bئ K ا�8=ه�= 
- &JL ى�J 
   .ا��(f د�Vل (-


 �Jى إذا أJ&:ا���J* وا�%�ل= -) f)ا�� �G-#�75ل �� إ�� وا�V9'+د f)ا�� &Ji   ئB$�/ 
.  

 f��T ا�7* ا�2,� ا�75#�ب -ا�G8� ا�7'�,
 ه� وه=ا-Lن --) f)ا�� �GMآ�79+ا &, .  

   .ا�h 4ء إن ا���اب ه� ا�%�ل وه=ا
!,-7  �2'� &J$�  ا�2,$�  /%+م أن /��ز أ�	8$�  /�
  f$)�9  ا�#7$/�D  
$-)  f$)و9'$+  ا��  f$)ا�� 

�طU9 أن K ~H/ kv%/و I=ا�2,� ه ���� - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 و5,=آ� kv) �,2ا�.  
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .f�v9 : ا���ة أ;�2ء  * (i  �G'vن
  

   .�Vف f�v9 �9 ا���ة أ;�2ء  * (�G'v إذا

  �GJi �+/+ة J,� �9 ��3 ;� ا���ة (-
 (�G'v إذا وآ=اv-� �9 ف�V.   


   :ا�7'�,
�وط �! ا�2,� أن -h ت و�� ا���ة�/ �G9 وه=ا �   .ا�=ه! إ�� �7-�در أ�

~ إذا إذًا  kv)ا�2,� و f�v9 �9 ل�?hإ Kف و�V.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�دد أو� f�v9.   
  

�ن ��دد إذاJEن ا���ة أ;�2ء ا�2,�  * اi  ا���ة 
v-�.   
   .ا�#��9�2 �=ه� وه=ا= 
   .ا�,%,! /=ه� ا�7�دد ه=ا Lن -
- &JLو �� z-/ �ًز��� k� دد ه=ا�   .ا�7


 K ا�7�دد أن : ا���J* �لوا�%= v-/ ا���ة.   
   .	+اه� ��  * �7�دد ���G  !%,7�  �,2 . ا�qU 	�� �%+م ا�,%,! Lن -

 	�8$$�ء �$$! : وه$$� - ا4 ر��T  - &$$8T$$+ ا9$$! ا�$$U,~ ا�#�9�2$$� �$$! ا7V$$�رI ا�%$$�ل وه$$=ا
�ة �,f ا7V,�رات �G� ا�=/! ا���9�2#,�   .�,+ة �?�G2 آ

   .ا�v9Eل ه�	+مو : ا���اب ه� ا�%�ل وه=ا

,�+9 : *2'/ �-5 a,��   :ا�7

'�د ا9! أن -� - *p2& ا4 ر	ل  - �$)  f,�$3  k$�  *$-2,$&  ا4 3$��  - ا��	و5$��   -  
� ه7T f$$88$$� وأD$$�ل  %$$�أ��$$9 �$$h . 
 ا��$$P أن هf$$88 : ($$�ل ؟ هf$$88 و�$$89 : (,$$

  .وأد	&
*H  ه=ا S/+#دد ا��'�د ا9! �� &JL ل�%/ :  f$88ه  �$G   دد�$7�  *$   7$5Kارا�8  *$  


 �� ذ�q و�k - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* و��ك (�G'v أو ا���ةv-� &��3.   
� ه=ا  +ل;Lا ��	دد أن (�ل �! (�ل 3#� �
 K ا�7v-/ ا���ة Kا�2,$�   $*  /%$+ح  و 

.  



152  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�د (�� وإنH2� &p�  �ًHJ *  &7)و k   .��ز ا�78

- 
��� *'� *  I=ه ���   :ا�8
�د (�� إن : /%�لH2� &p�  �ًHJ *  &7)و k   .��ز ا�78


 ا�=ي  �p& ا���8* /%�� أن ا�#��9�2 	2+ /��ز أJ& أي= Vإ�� 9& د 
HJ :  ز�$� . 
�طU9 ن أن�?/ : f)ا�� �ً'  ط .�7


 ا�8��� ه=I و *,�H� : *G  �8,! إ�� �%2):   
- ��p& /%�� أن : Lول ا�%  �ًHJ �-� a,#3.   
�ا -%� *J���p& /%�� أن : ا�  �ًHJ �,Z� �-5.   
%��9� J-+أ ــ *J��   :ا�


 إ��  �p& (�� إذاHJ �,Z9 �-5 a,#3:   
   .ا�?�اه� �a�� k : ا���9�2#  '2+= 

   :��a : (�ل

 L �,Jن -H2ض  * �2+ر�� ا��Hا� .   


�م �� 9+�,Tل /�! وه� أ�Vد f)أن �& �-,! ;� ا��  f$)ا��  �$�  
V+$/  f$-�%J3$  ا&�� 

 إ��HJ.   

 أن 	�� /+ل  G=اH2ض  * �2+رج ا��Hا�.   

�I : و(���ا?/.   
- &JL 
v9�8& أ	.   

�p$&  /%�$$� أن /$�a  وK /�$�ز  K أJ$&  : ا��$�J*  وا�%$�ل =    ً�$HJ  �$9  ر=$	 K5$$-� و 
a,#3.  

�/7N& إ�v9ل ه=ا  * Lن -H� �9 �-5.   
   :أوq� Kً ذآ��& ا�=ي وه� : ا���J* ا�%� ــ

�p& /%�� أن  �ًHJ �-� a,#3.   
   .آ�اه� �9 /��ز أJ&  ����اب

��ل� �-�� a,#م أن : ا���#/ �N/�H��9 �;  �N$#�  �$	�8�  +$/�
  أن و/V+$/  �$G'� 
*��,� �N/�Hا� �	أن �&  ,��ز ��8  �$�%/  I=$ه  �N$/�Hإ�$�  ا�  
$HJ  �$G87/و  �$;  
V+$/ 

k� �	�8ت ا�7* ا���NT.   
�	* G  �-5=اh a,#3.   
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f�)و : &Jز أ��/ a�/اه� �9 و�   :آ
   .ا��2  * ��ء ا�L P2� ��) �,2ن -

�دًا ا��,
 ��3 ��8  - و�5� 	�,& ا4 ��3 -  ��2-*H2� 
Vس ا9! �'& د�-	 -  *$pر 
�اد �! ا�2,� (�� ا�#��� ه=I  * وه� - 	2& ا4HJKإ�� ا ����Eا.   

�ة �hاه+ و5,��,�2,�
  * آM�   .ا���7,� ا�8
7�ض (�� ���� �Tل ا�?�م آ8
 G9=اH87& ا�,J إ��  �$� �J -  �$�)  �N$/�Hإ�$�  ا�  �$� �J 

 G9=ا,�H7ا� 
   .آ8

� وا�=يG�/ *� *  ���   ./��ز K أ���T �ً%�v� : &J �9 ا�%�� آ�ن إذا اLو�� ا�8
Kًا أن أ[! و+Tأ 
'H/ ه=ا 
'Hه� �� - إذ . ا� �-�ن أن ا�JEا 
V+/  *$   �N$/�Hا� 
�; �G-�%/ �� �J �9 �-5.   

 آa�$/  �$8  وK /�$�ز  K أJ$&  أراI  ��$=ي  - ا�$��رة  ه$=I  و�$�د  �$��ر  �$�  :  '
  iن
   .- ا4 ر8T& - أ8T+ ا��Eم 	! ا���J,� ا��وا/� ه*
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%7
 وإنJض �! 7,29& ا��ض إ��    ��v9.   
%7
 إذاJض �! 7,29& ا��ض إ��    
v9 ض�Hول ا�Lض ا�Hوا� *J��   .ا�

   :إ/�Nح إ�� �ج/#7 وه=ا
- Kأو: -  

%7
 وإن :( /%�لJ7,29& ا. (   
=$$Gم ا�?�8$$� و��$$GH� : &$$JL �$$� 
$$%7Jا �$$,Z9 �$$,2ن ا��9$$ ��/$$�N �+/$$+ة J,$$� وJ$$�ى آ-$$H�� 
�,J��   .ا���J,� وf#3 اLو�� f�v9 ا�

- &JL : �2ه �� 
%72/ &7,29 �8Jوإ 
%7J7,29& ا I��و	& و�?-,hض  * و�  �V{.   
   :ن�3ر�� 	�J+2 : إذًا
 ا�'$$�� /$$��* آ$$�ن آ8$$! /2$$�ي  %$$� : ا�2,$$� $$�89�د /$$%72
 أن : اLو�$$� ا�$$��رة -

�
 �� أJ& و�=آ�/ �G7&  %�� ا��,J إ��  �رًا �,J �Gا�� �G  �2ه 
�  آ-� ه$G���  !$� 
%7
 أو �+/+Jد ا�   .ا�2,� �89�د. ؟ ا��89 �,2

%7
 إذاJد ا�   .ا���a�� �,J و�� اLو�� f�v9 : ا��89 �,2
  ؟ ��8ذا

- f�v9 و��Lا : &JL kv) �G7,J.   

 �� JL& : ا���a�� �,J و�� -V+/ �G,  Kً�Vد �ً,	�h.   
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$$%7
 إذا أJ$$& : ا0ن 	� 2$$� : إذًاJا �$$,Z9 �$$,2ن ا��ع 9$$�U$$/ �ً	و�$$h ة �+/$$+ًا��ام 79?-,$$$$TEا 
�,Jة و+/+� *  �N/�Hا� �,J��
 ا���رة ه=Ji  *  I& ا�v-� و��Lا aو�� �,J��   .ا�
%7
ا إن وأ��J -9?�م ا�8%��د وه� X�Q88& - ا�T7,29& : - ا4 ر �%  f�v9 و��Lو�� ا 

a�� �,J��   .ا�7'�,
 و	� f . ا�
��� ــ� / 

 ا�=ي هv9 �N/�Hا� �-   ؟ ا���ة أو ��و�� 2��9

   :ا���اب
�/$$�N إv9$$�ل J$$�ى إن -Hا� f#$$3 ا�$$��ة �$$� �J : &$$JL �$$8Jى إ�$$J ل�$$v9إ �N$$/�Hا� K 

   .��Gأ3 �! ا���ة
�/K �N اLو�� ��a �� أ�G�3 �! ا���ة إ�v9ل �Jى وإن -  Kو �� �J.   

�ى 9'-�رةVأ 
G5أ:  
$$%7
 إذاJن ا�$$JE7,29$$& ا !$$� �N$$/��/$$�N إ�$$�    f$$�v9 �7نN$$/�Hو�?$$! ا� 
 �$$�-a ه$$

  ؟ �J �� اLو��
   :ا���اب

�ض إ�v9ل �v9E�9ل �Jى إن -Hا� �%  �- �J �$�  اLو�� f#3 ا���ة دون ��و�� 2��9
f�v9و �N/� .   

   .وا���J,� اLو�� f�v9 أ�G�3 �! ا���ة إ�v9ل �Jى وإن -
�قH2  !,9 �,J  �N$/�Hا�  �$,Jو  
�/$L  �$,J  �Nن : ا�$��ة  أ$3Hا�  ��د  	�$�  زاM$+  أ�$$�� 

  .ا���ة
))��Vا+� !� +Tب أ�vا� f,� �#pوا !� �/�Uل ا��)  ~,U$2-2$*  ه$=ا  : ... 9'$+ه�  ا�/ 

�p$&  (�$�   $,8!  ا�$�z9  ا�d$�ف  	�$�  /2-2* وه=ا : ا�#��9�2 (�ل ا��z9 ا��dف 	��  
�ًHJ إن f#3 q�� f#3 I=ه : f2T�78ز �2-& أ� ((   
%7
 إذا : J%�ل إذًاJن ا�JEا fJ &p��p& إ��    
G  a-�� و��Lا �� �J أو 
v-� ؟  

�/�N إ�v9ل �Jى إن a-�� �� �J : ا���ابHا� �% .   

v-و� �G7��   .��ةا� إ�v9ل �Jى إن 9
 �$$! J,7$$& ا�8$$��* (�$$� و	$$* ا�$$�9%� ا�$$8��� 	�$$� �-GJ�?9 a-�$$� �$$� �J *$$2$$� وا�%$$�ل
�ضHإ�� ا� 
H2ا�.   
�/$�N  إv9$�ل  /2$�ي  أن : اLو�$�  ذآ��8G$�  ا��7$�ن  ا���ر��ن وه���نHا�  �$%   �$,J�� أن وا�

9���G7 ا���ة إ�v9ل /�2ي . I=G  *ا���رة ه �,J��   : ا�
�/�N إ�v9ل K آ��G ا���ة إ�v9ل /�2ي أن  �Gل  *  %� ا����   .ا�8=آ�ر ا�8

G,ً� - ا���J,� ا���رة إذًا : /'2*� -  !$�  *��$/  �
  �$�  أJ$&  /$=آ�  ;$�  ا�'$��$/  �$Gا�� 
�/�N إ�v9ل �Jى  iن  �   .ا��2 �� �9#� ا�%�ل 	�� f#3 �� �J ا�'�
9���G7 ا���ة إ�v9ل �Jى وإن �� a�� K �� �J Kو �N/� .   
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   .وا�87MKم اJ ����E,� و���

  
X�Q88& -  ا�Tل - ا4 ر�%/) : ��� �,J ����E�87م اMKوا. (  

*2'/ :   
   .9& /%7+ى إ��م أJ& /�2ي أن ا��Eم 	�� /��

   .��E�9م /%7+ي ����م أJ& /�2ي أن ا�8���م 	�� و/��
   .وا�8���م ��ماE  * ا���ة ��v9 : وا�8���م ا��Eم : ا�2,� ه=I /! ��  �ن
��� 	�J+2 : إذًا� ����Eا ���   .ا�8���م و�
   :8��9���م J-+أ ــ

 /?$!  �$�  /i$   �$�  �$2ن  7,29$&  إK ����م /?�ن K أJ& اLر9'� ا��G%Hء BJ !,9اع �9 ا�8���م
�ً�����.   

   .2��9,� إK a�� K أJ& : ا�87MEم ����  * إh?�ل K إذًا
   :اJ �,2� ����E��* ــ

�ون ��8$$=ه� = $$/ : &$$Jط أ�U$$7/ �#�$$� �$$���E$$� 3$$�ة و3$$#� ا	2$$�ي أن ا���8/ 
   .ا����E ا��Eم

   :ا�+�,

   ) .بالنيات األعمال إمنا: ( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - (��& ذ�q 	�� ا�+�,
 : (���ا -

2ً� �'�,ً� وذآ�واT �V{:   
�ة أT?�م ا���8	� �3ة 	�� /7��� أJ& :  %���ا -,�   : :��G2 آ
   .ا�8���م 	! ا��G 5%�ط 

�G2ا�9�78'� و��ب : و�.   
�ى وأT?�مVة أ�,�   .آ

Kو B,87/ م��E! ا	م ���ا�8 K29,� إ.   
   .ا��k,8 �3ة f�v9 : ا��Eم أ�8G2� !�/ &J آ
 ا;�2ن ��3 �� : ه=ا 	�� �29ء
   .اK;2,! �3ة f�v9 ����م أ�8G2� &J آ
 /�! ا;�2ن ��3 و��

  ؟ ��8ذا
�ط Lن -h ����E�87م اMEوا �� � �7/ f�v-  ا���ة.   
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�ط K أJ$$& : ا��$$�J* وا�%$$�ل= U$$7/ 2$$�ي أن �{�$$�م/ �$$���Eا 
 d$$h^ ا(7$$+ى �$$� $$9
^dU9 �� �2/ إ���ً� /?�ن أن f#3 ا���ة �	�8�.   

  
   :هKQء وا75+ل

- S/+$$#9 �U$$M�	 f$$9��  - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن ا�-d$$�ري a,#$$3  $$* ا�
��3 *  ���T& ة �+ار وآ�ن�   .ا��#��9 �! أ�Jس ���9&  ��� (�,�ًا ا�#�

�� ه=ا  ��ه-dا� �GJ,& ا4 ��3 - 2��9-* ا(7+وا أ�	إ���$�ً  /?$�ن  أن /�2 �� و - و�5�  
.  

K7+ل و/ S/+#9  !$9د  ا�'$� Kو  S/+$T  !$9س  ا�$-	 -  *$p8$�  ا4 رG2	 - نL  +$'9 
�8G��Vى د�J *-2,& ا4 ��3 - ا��	و�5�  - �E�8  ��ر ���اG�Q/.   

   .أ���G  z أG9 �ً3� /'�� �� ا�#+/S ه=ا  * �?!
�ون آ�8 - ا�%�ل وه=ا� - &,  S/+T a,#3 ��/ �   .إ�,& ا��8,

  
aا����  : &Jأ K ط�7U/ ����}� f#3�3ة و �	م /�2ي أن ا���8��Eا : ����Eا.   

�8  
�ًا /#�,�̂  �9$�ارX%,   I ا���ة /%dh *N^ /%�م أن وه� : آ d$h  �$�  رك+$/ 
� �� ا��Eم أن �k ���9& وؤ/��* ا���ة'U/ q�=9 &آ� *H  I=2+ ا���رة ه	:   

  
   . ��K a : ا���9�2#= 
   .وا�-� وا�87MEم اL �,J ����Eن -
  

 /2$�  �$�  و�$�  3$#,#�  ا�8$���م  و3$�ة  3$#,#�  ا�E$�م  �3ة : ا���J* ا�%�ل و	��= 
   .ا����E ا��Eم

� S#9 ه�2ك �?!V{ : �Eما� &� �
  * ا���8	� أ���  I=$أو ؟ /2$�  �$�  وأن ا�$��رة  ه 
&� ��اد أ�HJKا &JL �� �2/ ؟  

�ب �Vف  ,& ه=ا)Lوا &Jأ P,� &� �,J �	�8ا��.   
   .2��9,�ت اL	�8ل Lن -
  

 /'2$*  2��9,$�ت  . �G7#3 : /'2* ) األعمال إمنا:( - و�5� 	�,& ا4 ��3 -  (��& و�'�2

 :�8Jإ a�� �8ل	Lا v-و�
 �,2��9.   
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�د �Jى وإنH28�87م ا�MKا �� a�/.   

�د �Jى إذا : /'2*H28�87م ا���ة أ;�2ء  * ا�MKا �� a�/.   
�ط وا�2,� ا���ة أول �! ���+ �� ا�L �,2ن -h.   

�د أن : ا���J* وا�%�ل= H28ى إذا ا��J �87مMEا a�� ا���ة أ;�2ء  * و�� ا���ة.   
   :ه=ا 	�� �,
ا�+
�ة �hاه+ ا��2  * أن �'�2 �%+م ��,�   :��G2 ذ�a�� k� q ا���ة وأن ا�2,� �%�� آ
- S/+T !9د ا�'� - *p2& ا4 ر	 - z9�
 S,T ا�Vد k� *-2ا4 ��3 - ا�  &$,�	 

   .ا���ة أ;�2ء  * - و�5�
- �G2و� S/+T !9س ا�-	 - *p2& ا4 ر	,& ا4 ��3 -ا�2-* أن - �	م- �و�5 �)  *��$/ 


�رI 	! وX3 ا���ة أ;�2ء  * 	-�س ا9! �'&  %�م ا��,/ I=V�  &�'! و�	2,8& /.   
- �G2أ�9 أن و� �?9 z/+ا�� - *p2& ا4 ر	8$�  إ���$�ً  �2��9س ��3 - �   �N$T  *$-2ا� 
  2G$$� - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* ا�E$$�م و3$$�ر ر�$$k - و5$$�� 	�,$$& ا4 ��$$3 -

f-�%Jا �,J *9أ �?9 z/+ا�� - *p2& ا4 ر	 - !� ����E�87م إ�� اMKا.   
�اد  �$!  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�J  *$-2,$�  اf$-�%J  	-$�س  اS/+T  !$9 و *$HJEإ�$�  ا 

����Eا.   
I=G  +اه�U+ل ا�� ��	أن  P2� ��)  �$,2ض  دام �$�  ا��$Z�  *	�$h  a,#$3  &$Jأ  BM�$� 
Kج و�T &, .   

�دا ����  * �f�) q �� ه� : ا���J*  ��%�لH28� ى إذا�J �87مMEا &Jأ a�/.   
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�pً� إ���7& آ2,� (��& .   
�د /%�� أن /��ز K أJ& آ�8 أيH287& ا�,J !� اد�HJKإ�� ا ����Eا *  �N/�Hا� �% .  

   :أن /'2*
�د J,� (�� �! ا�k28 أن /�ون ا���9�2#=  H28إ�� ا� �,J ����E28$�ع  ا�  *$   �N$/�Hا� 
   .ا��2 �� وند  %�

 �$!  ا��G  ^J *   �$�)  �$,2 	-�س اS/+T !9 ��ء ا��2 ��  * /%�ل أ8T+ ا��Eم Lن -
�اد$$HJKإ�$$� ا �$$���Eا !$$?� 
 /%$$�ل آ$$=�q و�$$,P ا��2 �$$�  $$* �$$�ء ه$$=ا أ8T$$+ ا�E$$�م (��$$

:�N/�Hا� &JL �� ت�/.   
   ./��ز أJ& : ا���J* وا�%�ل= 
�/$$f$$-; *$$  �N ا�L �$$� f$$-; *$$  �$$� �2ن -Hإ ا�K 
7�2* د�,$$
 وV K$$�ص $$9+�,$$/ I=$$ه 

   .ا���رة
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�د وإنHJا ��Q� �9 ر=	 : f�v9.   
  
�د  إذا :(9%��$&  - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 �%��د$HJا  ��Q$8ج  : /'2$* ) ا��$V  !$	  �$	�8ا�� 
�دًا و��3H2�.   

  
�ط) . f�v9 :(- ا4 ر8T& - /%�ل :  ��#?�= U9 ن أن�?/ qر �9 ذ�=	.   


   :ا�7'�,
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- &Jك أ� �$�  ا�8$���م   $iن  . ا�$��ة  أ;2$�ء   $*  ��آG$�  �$�  آ8$�  	$=ر  9$�  ا��Eم �9�7'� �
q���د إذا  ?=�f�v9 &��3 q 	=ر �9 ا���8	� �3ة  * ا��Eم �9�7'� �HJا.   

   .ا���ة ��a 	=ر �9 ا��Eم �9�7'� ��ك إذا أJ& : ا���J* وا�%�ل= 
�دا��J 28ى إذا �� 	�� (,�5ً� -H ����Eى أو ا�J د�H28�87م ا�MKا.   
  

 5$$-� وK 	$$=ر 9$$� ا���8	$$� �$$�ك و�$$! : ا�8$$=ه� وه$$� . اLول ا�%$$�ل : وا�$$��اب
*	�h &���  ��D�9.  

  
   ا���J* ا�%� ــ

�د أنH2/ !	 �	�8ك ا���   .�2G  &��3 �#,#3 9'=ر ا�9�78'� و/7
- �8� f-; *  ري�d-ا� ���ة   %$�أ  9%��$&  3$��  - 	2& ا4 رp* - �'�ذًا أن و�%-��$9 

�ف�J�  
�  ��8 وI+T و��3 ر�-Vذ أ�'� -  *$p2$&  ا4 ر	ل  - �$) :  q$Jإ  z �$2� . 

  %�ل���   ��8 - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* �0,! : ا�$-Vا4 3$��  - ا�2-$*  أ  &$,�	 

 �89 - و�5��T ,& ا4 ��3 -  (�ل�	أ �7ن : - و�5�  fJذ /� أ�'�.   
*H  S/+#ا ا��
 رإ(���� ��	 Iاد�HJو�� ا I�   .ا���ة i9	�دة /��

  
�3�dاد أن : ا��HJا ��Q8! ا�	 �	ا���8 �8,! إ�� /%2):   

   .9'=ر /?�ن أن إ�� -
� /?�ن أو -,Z9 ر=	.   

   .وa3 ��ز : 9'=ر آ�ن  iن
� آ�ن وإن,Z9 =ر	م : �T 
v9و.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

v-م �3ة و����ن ��v-9 ف �9 ���&إ �3ة�d75ا.   

   : - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 �%��د
- &Jإذا أ f�v9 م �3ة��Eا f�v9 م �3ة���ا�8.   
- &Jوأ K ز��/ Kو a�/ أن �{��م X�d7  ) .ا�d75ف �9:((��& �'�2 وه=ا /

   .��9-�(,! ا���ة �,?8
 ا���8	� �! ر�ً� ا��Eم /2,� أن : ه� وا�d75Kف
 /�$�ز  وa�$/ K  وK ا�8$���م  3$�ة  f$�v9  ا�E$�م  3$�ة  f�v9 إذا  :ا���9�2#  '2+= 
X�d7 أن/.   


   :ا�7'�,
 ا�8$���م  3$�ة  f�v9 ا��Eم �3ة i  f�v9ذا 8��9���م ا��Eم �3ة Kر�-�ط : (���ا -
.  

 و	�,$&  ا�8���م �3ة �v9ن إ�� /Qدي K ا��Eم �3ة �v9ن أن : ا���J* وا�%�ل = 
X�d7 أن/.   


  : ا�+�,

   :ذ�q 	�� ا�+�,

 	$�ف  9$!  ا�$�8T!  	-$+  اD X�d75'! ��8 - 	2& ا4 رp* - ا��vdب 9! 	8� أن -
- *p2& ا4 ر	-  ���8,!  �   .ا���ة 8��9

�ة ه=ا و(k و(+N#9 �9�#و�� ا�� I�?2/ �G2� +Tأ �G  �8ع�Eآ�.   
   .ا�%�ة [�ه� ا���J* ا�%�ل وه=ا
!,-7  !� qن أن : ذ��v9 م �3ة��Eا K ديQ/ ن إ���v9 م �3ة���ا�8 . Kإ:   


  ا�$��رة  ه$=H   I$*  ا�8$���م  	$!  ا�E$�م  /f�v9 *  �� &�8# : إذا $v-�  م  3$�ة�$�Eا 
   .وا�8���م

 /#�8$&   ,8$�  إK ا�8$���م  3$�ة  v9$�ن  إ�$�  /$Qدي  K ا��Eم �3ة �v9ن أن : ا�%�	+ة
   .ا�8���م 	! ا��Eم
&����اءة  ا�8$���م  	�� /��  9 K�J& : ا�%�ل 	�� - / �$)  �$#��Hا�  *$   �$/�Gأو ا��  *$  

�/��اءة ا�8���م 	! /8#
 ا�=ي �! ا�%�ل ه=ا 	�� ا�) �#��H؟ ا�  
   .ا��Eم

�$$�  �2$$p��/�  $$* ا�E$$�م أن  * ا�$$$$J أ أن�$$%/ �$$#��Hم . وذه$$� ا����أ �$$� وا�8$$�$$%/ 
�#��H�29ء ا� ��	م أن ��Eا 
�اءة 	8#/ &2)  �$#��Hا�  *$H   I=$ا�$��رة  ه  f$�v9  3$�ة 
   .ا�8���م �3ة أ/Nً� وf�v9 ا��Eم

�اءة ا�8���م 	! /8#
 ا��Eم 9�ن ا�%�ل 	�� ه=ا)  �$#��H,�2  ا���و5$7  I=$ه  ���  $*  ا�$8
�H3 ا���ة.   

C  \N 0�!ا��� �Zا�:   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�م وإنTم 89! ا�#* إ��م أ�Tأ �G9 &-M�J د�	و �M�28ً� ا��Q� a3.   
�2'� I=ه ���   :ا�8

&$$Jإذا أ �V�$$� م�$$�E$$! ا	و�%$$+م ا�$$��ة  �$$M�2م ا��$$T��9$$��ة وأ �$$; �N$$T +$$'9 q$$ذ� 
  .إ���ً� آ�ن أن 9'+ �����ً� ا��M�2 و/�-a ا���8	� Q/م أن /��ز  Ji& ا��Eم
�م وإن :(- ا4 ر8T$$& - (��$$& �'2$$� وه$$=ا$$Tم 89$$! ا�#$$* إ�$$�م أ�$$Tأ �$$G9 &$$-M�J $$�د	و 

�M�28ً� ا��Q� a3. (  
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   :#?�ا� ه=ا 	�� ا�+�,
- S/+T *9أ �?9 z/+ا�� - *p2& ا4 ر	 - &Ji  ^J *  I=ه ��� S$,T  ��9$=ات  ا�8

a-3م أ��Eً� ا����أ�9 وه� � �?9 a-3,& ا4 ��3 - ا�2-* وأ�	إ���ً� - و�5� .  
I=G  ���   .ا�2^ ه=ا د�,�G ا�8

 �J  +$8#-,2$�  	�� ا4 و��3 أ	�� وا4 . ا���ة �H3 �9ب 	�� ��(J +) �2H?�ن وG9=ا
...  
  

   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  األحد   الثاين:الدرس  الثامن:األسبوع 
��������/��������/

  ))�	�	�	�	((  هـ����������������
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

  ]�4ب 0�D ا���ة[
ب �! آ�7ب ا�Bاد ه� أه$� 9$�ب 	�$� اDE$�ق z$�'7/ &$JL ��9$��ة وا�$��ة                     ه=ا ا�-� 

ه$$* أه$$� �-�S$$T آ7$$�ب ا�$$Bاد واه$$� �-�S$$T ا�G%H$$�ء وإ8J$$� ا	7-�J$$� ه$$=ا ا�-$$�ب ه$$� أه$$�      
 إ�,G$$� وآ�GJ$$�  �ا9L$$�اب �B8/$$+ 	�2/$$� ا�$$�Uرع ��9$$��ة وا�7�آ,$$+ 	�,G$$� و $$Bع ا�2-$$*       

��	 �Hd� K �8ء وأه8,� ا���ة�fp  * ا�  ��� .  

�وط ا���ة؟:  iن (,h *  *G  ا���ة *  �ًN/9%� أ�  ا�9Lاب ا�

أن ه=ا a,#3 �?! ا�-�ب ا�=ي /7#+ث 	! ��ه,� ا���ة واL	�8ل دا�G�V            :  ����اب
�وط ا�7* �-z ا���ةU! ا�	�9اب ا�7* �7#+ث Lأه� �! ا.  

           &$� �%9�وإن آ�z$�'7� f$J    8! ه=I ا���G �3ر �9ب �H3 ا���ة أه� �! ا�9Lاب ا�
�ًN/����9ة أ.  

  .  /Qد/�G�و�X5Q/ �8 �& أن 	��� ا�8�8,! ا�,�م Q/ Kدون ا���ة آ�8 آ�ن ا�2-* 
   �$$ ��ة $$5�/'� إ�$$� ا�8$$��,!  $$* ا�$$8��+ � q$$�-2	T !$$$$�ل ا�2$$�س ا�,$$�م  $$* �'$$�Jو


 	��� ا��2س��3ة ا�2-* -) !� �G9 ل�VEوا .  
        �$VEه$=ا ا k%/ �5ءًا أن ��Lا +/B/أن          و �$G9و �G,$  ض�$7H/ !/=$ا�'�$� ا� �$-�D !$� ل

    �$$,H,ا�7$$* �'27$$* 9-,$$�ن آ S$$/د�TLؤوا ا�/G%H$$�ا �H$$3 ا�$$��ة ���8$$ً� وأن /+ر5$$�ه� و/%$$
   .��3ة ا�2-* 

� �! اvVL$�ء             ,��ن إ�� �3ة �D-� ا�'�� ���+ أ�GJ �3ة  ,�G آJEا ��J �� q�=وآ
 !2�	� ا�VEل ��9  .وا���7وز ا�

  �$$Jت أ�$$�J +$$)2$$*     و	ا�� �$$! إ�Vا2J$$�  $$* �5�2$$-�ت �H�7d$$� وه$$� /$$���ن  $$,�إ�$$� آ
                �$2,J�8v��9 z$�'7/ �$� 5$,�8 ��9$=ات K �$G,�	 ا�$��ة ا�7$* /$���ن �$,H,2* �+ًا آJBTوأ .

�ت ا�#�آ$�            $� qJi ��+ 9'_ ا��2س /��* وK �+ري ه
 ه� /��* أو K /$��* �$! آ
.  

    Kً��� �! ا�VEان     –وأ�J ذآ�ت �,�?� –  *2JB#/ &JL    وا أن� �+ًا وه� أن ا��G%Hء ذآ$
          
$Vأ +$%  *��$/ K &$Jأ f-Tع أن �! /��* إذا رأ/7& و�Ud�2 وا�,J�8vا�9 ا��p !�
�ط ا�8v�J,2$$� وه$� رآ$$! �$! أرآ$$�ن ا�$��ة وآf$$2 إذا �$�� 	�$$*� ه$=ا ا�?$$�م أو ه$$=ا       U$9
�ن ه$$
 ه$$�   $$JEا B$$,8/ K ا�+ر�$$� أن I=$$ب أن /��$$+ إ�$$� ه�Z7$$5ء أ�$$G%H2$$+ ا�	�9 �N$$ا�

$$/         +$$Tات  $$* أ���ت �$$��ًة �$$! ا�$$8$$�J �$$7T &$$7آ�T ت�$$���* ؟ أو K /$$��* ؟ �$$! آ
         *��$/ &Jأ f8�'  kإ�� أن رآ *��/ K &Jأ f22] 4و(+ وا *��/ ^dh إ�� +��ا�8
                  I�$V{ �$ا4 إ� ��	+م إ(-��& 	آ7& و�T ت��و(-
 آK f2 أqh أJ& �� /-+أ ����9ة �! آ

...  
      5 X��d� �GJأ qh K ��,Gا� I=ة ا�2-*   وه� وأ3#�9& و�'��8ن آ�?� /'�� ا�%�^      �,
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            I�$p2$& وأر	ا4  *$pر z/�+�$ا� ��ة 	! �3ة ا�K �9�#�$ 5$,�8 3$�ة أ9 *$9?$,�ا�?
� �$$! ا�$$�X ا�$$=/! آ$$��Jا /$$���ن 3$$�ة �$$U-& 3$$�ة ا�2-$$*      $$,�� ه$$=I  �وآ$$� و�$$! أآ


 ا�-��ة �B/�رة ا�#! ا�-��ي ر    Vروي أن ر�ً� د �� I�-7J�� �ً7H� ^�%ا4  ا� *$p
$#��9! ؟ أ/$! أ�$+              *$� X$,رع آ�Uا� *  
���ف و�G&  %�ل �'/ K 8& وآ�نT2& ور	
�ه�             �G2� �3ة وأآTأ !	 S#9ة وا�
 ه=ا ا����k��� +�%/ k ا�-�V؟  %�ل أد!ا�#

,?�ن ه� ا�#! ا�-��ي   �2,J�8D.  
7+ل 	�,& U9 K?�& وإG9 �8J,�7&  * ا���ة , .  

5�ع وا�9!�a��0A آ�G�!�A9 �A أن .P����A            �9!ل اG9�R%M J و*.��   Abا� +A=> �A���.P أن +
C=.أه� ا� G�N E=�Zا ��# OR04 ا��D( G�N ���N�P ه:ا ا�%�ب وأن G�N.  

    
� <±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î    

  ))�9ب �H3 ا���ة (( 
ا��H3 ��,G ا�U*ء أي ه,�� ا�U*ء و�%$��د ا�G%H$�ء �H�$9 ا�$��ة أي          : ا���H ه*   


 K ا�8�Eل ا�?,H,� ا�7* ����� 9,�H7ا� �G� ��	 ا���ة �G.  
�    ))صلوا كما رأيتموين أصـلي   (( �وا�'8+ة  * �'� � �H3 ا�$��ة ($�ل ا�2-$*           ��$ 

 �ً3�V 7+اء 9& ا(7+اء)K�9 �ً���	 ًا�  .أ�
     TAA�*� ا��AAا ه:AAة �ن ه��AAوط ا�AA� ب�AA4 7AA.4 EAA�Fا�� ?AAة ذآ��AA0 ا��AAD ب�AA4و

5ط 1  AAا� � أن AAP:آAAوه \AA.%aوا� \AA�aا���   \>AA� TAA�*5وط وهAA:ا ا��AAا�� AAذآ �AA%
 \�a�#و<�=\ و.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
! ا�%,�م 	2+/ )) : +ْ)َ ()�G7إ(�� !�  

ا�X�Q8 ر8T$& ا4 5$,=آ�  $* ه$=ا ا�-$�ب ا�$2! وا��ا�-$�ت واLرآ$�ن وا�8?�وه$�ت                    

 ;$$� /'%$$+ �3�V �ً$$9�9$$ً� ��رآ$$�ن وا��ا�-$$�ت     ,�$$H7ا� �$$G� �$$�	 ��9$$��ة z$$�'7/ �$$� 
وآ$$

��H� I,ً�وا�8V{ وه�ت إ���?.  
�?2&  * ه=ا ا�-�ب 5,=آ� آ
 �� /H'�& ا���8* 5$�اء آ$�ن وا�-$ً� أو �$J�2ً� أو رآ$2ً�          

qذ� �  .أو \,
� <�]<ä·…<ÙçÏè<�]<ä·…<ÙçÏè<�]<ä·…<ÙçÏè<�]<ä·…<ÙçÏèVVVV< << << << <

! ا�%,$$�م 	$$2+ (($$/:+ْ$$)َ  �$$G7��)2$$+ ($$�ل ا�8%$$,�  )) �$$! إ	أي  :  f$$(�� +$$)
  .ا���ة 

&,  �#7�/+ I=G9 ا�'-�رة 9,�ن ا��(f ا�=ي // X�Q8أن /%�م ا���8* وا� .  
 !,8%2� إ�� (� *G  
,�H� ���  :و * ه=I ا�8

�ى  * ا�8�+  : ا�%� اLول   / K م��Eذن ا���ة واQ8دًا  $*  –أن /%,� ا����� P,� 
+�  .ا�8

 H* ه=ا ا�%� K /%�م ا���8* إK إذا رأى ا��Eم ��8  * ا�$�#,#,! �$! S/+$T أ$9*             
  )).إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين ((: ل (��(�7دة رp* ا4 	2& أن ا�2-* 

 *J�$$�أن /?$$�ن ا�E$$�م ���$$�دًا /$$�ى و $$* ه$$=ا ا�%$$� اX$$�7V ا�G%H$$�ء 	�$$�    : ا�%$$� ا�
  :أ(�ال

  .وه� ا�8=ه� أن ا���8* /%�م إذا (�ل ا�f��) +) �,%8 : ا�%�ل اLول
 *J��  . ا�2TLف أن ا���8* /%�م إذا 9+أ ا�E�9 �,%8(��� وه=ا �=ه�: وا�%�ل ا�

  S$$����	,ً� وإX$$�7d/ �$$8J ذ�$$q       : وا�%$$�ل ا�$$h ًا �#$$+ودًا�+$$T &$$��,%� P,$$� *��$$8أن ا�
�ام                 $TEة ا�$,-?� 
�ع �$& أن /%$�م �-?$�ًا �,87$?! �$! �#$�,h �ًH,'p ن آ�نi  *��8��9

�ام TEة ا�k,v7 أن /%�م و/+رك �?-,/ &JL I�V�79 س�وإن آ�ن (�/�ً�  � 9.  
=G� P,� &J�3 أ�dوا� �ً	�h وٌف�'� �+T ا ا�%,�م.  

 q��� م��Eوه=ا �=ه� ا.  
  .وه=ا ا�%�ل ا����S ه� أ	+ل اL(�ال 


 ��7؟ إذا آ�ن ا��Eم /�ى إذا آ$�ن ا�E$�م               ,�H7ف وا��d7� أن ه=ا ا� �وأ7J� ا0ن 	
��& ا��d,UنVا�=ي أ S/+#��9 م�#� ��L�  ى�/ K.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
 Xا�� �/�   و�

  .ن /�ي ا��Eم ا��X ا���Hف و��/� ا���Hف �8�i9 �25ع ا��G%Hء أي و/! أ
  و�?! ا�H�7Vا ه
 ه* وا�-� ؟ أو �,f �9ا�-� ؟ 

  . ����G8ر 	�� أ�GJ ��25 وه� ا�%�ل اLول وه� ا�8=ه� 
 *J��  . أن ��/� ا���Hف وا�-� : وا�%�ل ا�

            &$� �$H\8$& ا4 وTري ر�d-م ا���Eوه� �=ه� ا–      ~,$h I7$�رV5$�م ا9$! �,8,$�     واEا
  .ر8T& ا4 

    ))سووا صفوفكم ((  �وا75+ل هKQء ��2��9ص ا�0�ة آ%��& 

  )).لتسوون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم ((  : �وآ%��& 

� واE/��ب �L�9 �#/�  .وه=I ا���2ص 3
  .وه=ا ا�%�ل ه� ا��78ا k� z [�اه� ا���2ص 


 �3ة �!v-� 

 و	�� ا�%�ل �����9ب هv-� K ؟ أو�/��ك ا�7� .  
$79�ك                  
$v-� K وه$� أن ا�$��ة aا��أ/Nً� اX�7V  ,& ا��G%Hء وH7?J$*  ,$& 9$��%�ل ا�$

 �/�  .ا�7
 �8MLف �! ا�Hا�� �/��ة �! /7�ك ��  .وه* ���� ��8G �+ا �?

aا��
 ا���ة :إذا ا�%�ل ا�v-/ K �Gآ�  .أ�GJ وا�-� و�?! �

 وو�$+                ا�+�,
 اLول أن أq��� !9 PJ ر      $/�D ا�8+/2$� 9'$+ \,$�ب 
$V2$& د	ا4  *$p

� 	�,G� و�� /#?� �v-9ن ا���ة ?J�  ف�Hا�� �/�  .ا��2س K /'�27ن 79
 *J��  .أن ��/� ا���Hف وا�-� ����ة و�,f وا�-�  * ا���ة: ا�+�,
 ا�

7�آQ/ K �Gدي إ�� �v9ن ا���ة  .  
إK أن ��D$� ا�'�$� /'$�ف �$!     و�k آ$�ن ه$=ا ا�%$�ل ه$� ا�$�ا�a وه$� 	$+م ا�$-�vن               

  .�Vل ه=ا ا��dف �vVرة ��ك ��/� ا���Hف 
  :ا�8%+ار ا��ا�� 

�/� ا���Hف ؟� 
  �89ذا /#�

 v9�$p z,-v79,! ذآ�ه8$� ا�G%H$�ء         �#�–             �/�$� 
M�$� !$� �$���� وه$* ا�$8��� ا�

  .ا���Hف 
  :ا��9�N اLول 

 +Tوا f85 ��	 X7+ال ا��	ا.  
 *J���اص ا��: ا��9�N ا�� ���  &,  �%-/ K S,#9 X.  

 �/�7
 أي ��8G2 اf�7V ا�7Vوإذا ا �/�  .ه=ا �v9�pن إذا �#%%� �#%%f ا�7
� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <

  .)) ا���& َأْآَ-ُ� : ((  و/%�ل
 ST�-� ة+	 mHا ا��=G9 z�'7� �ًN/أ.  

  .ا4 أآ-�: أن ا���ة K �2'%+ إG9 K=ا ا��mH وه� (�ل ا���8* : ا�S#-8 اLول 
   m$$Hا ا��=$$G9 K2'%$$+ إ� K أن ا�$$��ة X$$�dوا� X�و	�$$� ه$$=ا �8$$�ه,� ا�'�8$$�ء �$$! ا�$$

� ه$=ا              �9+�,
 أن ا�2-*    $,Z9 2$& ($� ا 77$�ح ا�$��ة	 m$H#/ �$9$& و� Kا�$��ة إ a7$7H/ �$� 
mHه=ا ا�� !,'� ��	 qل� ذ�+  mHا��.  

  .'%+ ا4 اLآ-� أو ا4 اL	B أو ا4 ا���,
  iن i  :2� �� &��3ذا (�ل 
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 �,J��  :ا�8��� ا�
�  :ا�+�,
 	�� رآ2,� ا�7?-,

�2  .�& أد�& J�V= د�,ً� �! ا�%�}ن ود�,ً� �! ا�

  .  ))))))))�</& V89 &/>� V89 &/>� V89 &/>� V89 (( (( (( ((  +�,�& �! ا�%�}ن (��& �'���

�ون 	�� أن ه=I ا0/�  * ا���ة H8ا� k8و(+ أ�.  
  .%-�� ;� آ-��ء ����& ا%75-
 ا� (�ل ��8*�ا�+�,
 ا���J* وه� �! ا��2 أن ا�2-* 

 ����; ���� : �  .�'�2 ا4 أآ-
�H�7V(��,! اا ��	�2ه� '� *  :  

� �#=وف وه� ا4 أآ-� أي �! آ
 h*ء : ا�%�ل اLول /+%79 �H� �  .أن ا4 أآ-
  .وإ�� ه=ا ذه� ا�'��� 5,-�/& 

 *J��� ا�7#8,+ وا��87,+ وا�7'�: ا�%�ل ا�,Z9 �  .,�أن �'�2 ا4 أآ-�  أي �! أن /=آ
8
 ا�8'2,,! U/ �  .وا���اب أن ا�7?-,

S���  :ا�S#-8 ا�

 أن                         $-) &N$'9 أو ($�ل ��/$�N إi$  �M�$) !$� Kن ($�ل ا�7?-,$H2'%+  * ا�/ K �أن ا�7?-,
�/$�N إ�$� �J �$� إن ا�$k ا��($f وإن �$� /$7k$v) &$�B� k اLو�$�             Hا� f-�%J8ً� اM�) �77/

�N/�Hوا�2�75ف ا�.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
  +/& را 'ً� /

                  k$ �2 وه$* ر�ام أن /� $k /+/$& وه$=I ا�$$TEة ا�$,-?� �! �8! أراد أن /?-/ &Jأي أ
�ة             U'ا� �G2� �9�#ا�� !� ��ام ;��8�i9 �79ع ا��G%Hء ورواه� 	+د آ-,TEة ا�ا�,+/! �7?-,

�ون �2���9 رG8T� ا4 ورp* ا 4	G2� وأر�pه�U-8ا�.  
*' �Uل ا��) 
�و �25 	+د �! ا��#��9 آ: 9/ ���2  .�8 رو/f ه=I ا�

   .� G* �25 ��7ا��ة 	! ا�2-* 
� ؟: %9,�2  * ���� وه* ,-?7�� �-� k ا�,+/! 2��9/ �7�  

7%�ن 9� k ا�,+/! – آ�8 ��ون – 8=ه� ا���9�2#/ �  .و/GH� �! 	-�رة ا�X�Q8 أن ا�7?-,
� k و/?-�  * و($f واT$+ وا5$7+��ا 	�$� ذ�$S/+$#9 q ا$9! 	$8� أن ا�2-$*           , �  � آ-�$َ

  .ر k /+/& و
�J�8ا �! ه=ا ا�8%�رGH .  

 *J��� : وا�%�ل ا�-?/ �; &/+/ k �,  �  .أن ا�� k /?�ن (-
 ا�7?-,
  .ر k /+/& ;� آ-�� : وا75+ل أ3#�ب ه=ا ا�%�ل 9�وا/� �#+/S ا9! 	8� و ,& 

   S���-z ا�� $k �8$� �$�ء  $* q$��� S/+$T 9$! ا�#$�/�ث  $*                  : وا�%�ل ا�$/ �أن ا�7?-,$
; ��� أJ& آ-� k ر �.  

  :إذًا إذا أرد�J أن d�J^ اL(�ال
+Tوا f)و *  k ور �  .آ-

�  .ر k ;� آ-� وه�  * S/+T ا !9	8
  .آ-� ;� ر k وه�  * q��� S/+T 9! ا�#�/�ث

أ\�ب ه=I ا���Hت ا���H ا�7* ��ءت  * q$��� S/+T 9$! ا�#$�/�ث و�$=�K q �?$�د         
 �Hا�� I=G9 ء /%�ل�G%Hًا �! ا�+Tأ +��.  

  �Hا�� I=ن                    �?! ه�$JEن اi$  ��$� S/+$T *$  �$79�; f$Jوإذا آ� ��� S/+T *  �79�; 
  . * 5'� �! أ��I أن /��G9 =V إن �hء ا4 

و	$8
 	��$$� ا�2$$�س إ�$$� 	�$$� S/+$$T ا$$9! 	$$8� ا�$$=ي /�ا $$z �$$=ه� ا�#�9�2$$� أو 	�$$�  
*J���ى وه* ا�7* ��ا z ا�%�ل ا�VLا �  .روا/� ا !9	8

       '9 �; ��ن ا4 أآ-JEأ�� أن /%�ل ا              �H�$ا� I=$ه 

 �! ا��2س �$! /'$8,�) k �/ 
,�) +
�ن آ�$8      $JE�  ث��ا�9 �?! ��دام أq��� S/+T *  �79�; �GJ 9$! ا�#$�/\ �G,  �%,%#ا� *H 

  .(�f  * 5'� أن /'87+ه� 
   k9ا�أن ا��2 ا�k/�27 وا�7Vر ه$=ا ا�%$�ل �$! ا�'�8$�ء ا�8#%%$,! ا�$U,~ ا9$!         : وا�%�ل ا�

Lوع و(��& ه� ا�Hا� *  a�Hب��
 ه=ا ��رة وه=ا ��رة :('H/ ن�JEأن ا.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <

 k9�3L7��8* اN�   
�ام أن /N� أ9�3'& ه?=اTEة ا�,-?� +2	 &/+/ k �! �8! أراد أن // &J2* أ'/.  

�ة أن ا�2-* /�  . آ�ن /?-� را 'ً� /+/& �+�ًا �ا�+�,
 (���ا ا�+�,
 	�� ذ�S/+T q أ9* ه
#+/S أن ا���8* إذا �+� /+/&  iن ه=ا /Qدي  * ا����Z إ�$�  و�& اK+75Kل  * ه=ا ا�   

k9�3Lا �p.  
 �Nا� K k9�3Lا �UJ �2  .وا�%�ل ا���J*  * ه=I ا�8��� وه� �=ه� ا��U ',� أن ا�

� أ9�3'& وه=ا ا�#+/X,'p S �وا75+��ا 	�� ذ�q 9�ن ا�2-* UJ �  . آ�ن إذا آ-�
         k9�3Lا z/�H� أو �p ����  ,�G  ,& 5'� و�,P  * ه=ا �#+/+ �?$�ن    و�� (,
 أن ��Lا
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                       �$� S$����/$z �?$! ه$=ا ا�%$�ل ا�H7أو ا� �N$ا� f$-�/ �� �22ً� �+ًا P,� &JL  * ا�T Kً�)
              aا��أ�+ �! (�ل 9& و�� (,
 9& �?�ن (�G�7� Kً$ً� �$+ًا  $iن آ$�ن (,$
 G9$=ا ا�%$�ل  G$� ا�$

�H7وا� �N(��,!  %� ا� ��	ا �H�7Vه� ا���ابوإن آ�ن ا�'��8ء ا �N��  z/.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

  �8+ودة T=و �2?-,&
إذًا �k ا�N� ا��2 ا�8+ ود�,
 ا�8+ ه� ا�#+/S ا��z9 آ�8 ه� [�ه� وه� S/+T أ$9*   

�ة أن ا�2-*/�  . آ�ن /� k /+/& �8+ودة �ه
  . H* ه=ا د�,
 	�� أن اk9�3L أ;�2ء ا�7?-,� �N� و�8+ 

     Nا� �Hا�� I=ن ه�9 ��	ي وه$=ا           وا75+��ا �$vوا� �U$2ع �$! ا��U$d�� ب�� وا�8$+ أ($
                      �J�G7$5Kع �$! ا�$J �$إ� �$2/ �$p 9+ون �+ و9$+ون �-?/ !� ���\ +�� q�=و� a,#3
    +$$/Q/ �$$2'8ا ا�=$$G  ع وا�'�2/$$� ��9$$��ة�U$$d$$� ا��	ل +$$� K &$$7�,7& وهH$$3 نL �,-?7��$$9

  .�=ه� ا���9�2#
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

  ))�8+ودة T=و �2?-,& ((  
ا��2 أن /?�ن ا�� S,#9 k �?�ن ا�,+ T=و ا�28?$� وه$=I ا�G,�$� �$�ءت  $*                  /'2* أن   

 !,#,#3 !,�/+T.  
  .S/+T أ8T *9,+ ا��	+ي: ا�#+/S اLول 

 �  .وا�#+/S ا���S/+T *J ا !9	8
   .� آ�ن /� k إ�� أن /#�ذي H � &,-?2� &/+,9* آ
 �! ا�#+/�,! أن ا�2-* 
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Lإ�� �#�ذاة ا k �  .ذJ,! وا�%�ل ا���J* أن ا�
� أن ا�2-* �T !9 
Mوا S/+T *  �8�� &,Jإ�� أذ &/+/ k �   .� آ�ن /

 S���� k إ�� ا�28?-,! وأJ�,Tً� إ�� اLذJ,!: وا�%�ل ا�/ �ًJ�,T�  �,d� *��8أن ا�.  
� 9$$,! ا�� $$k إ�$$� اLذJ$$,! أو إ�$$�        :  �M$$+ة,,d7��$$9 8$$& ا4 /%$$�لT8$$+ رTم أ�$$�Eآ$$�ن ا

     �k إ�� ا�28?-,! و	�$
 ذ�$q 9%��$& أن أ�Tد/$S ا�� $k إ�$�                ا�28?-,! و�?2& /8,
 و/#� ا�
!,JذLإ�� ا k �� �S/+T �#3 k ا�Ghوأ a3وأ ��  .ا�28?-,! أآ

  �#7� و�?2$$& /#$$� و/%$$+م ا�� $$k إ�$$� ا�28?-$$,! و�$$=�J q%$$�ل ا�$$8$$,,d7ى ا��إذًا ه$$� /$$
�ن أن /2$�ع �$�رة إ�$� اLذJ$,! و�$�رة إ�$� ا�28?-$,! و�?$! /?$�ن اL\�$� 	�,$& إ�$                    J}� �

 �G7#3و �G��Ghو &��ة أ�Tد/�  .ا�28?-,! �?
  آ����د 


  * ا���د  Ji&  * ا���د /T &/+/ kN$=و �2?-,$&               'H/ �8أي آ–     
,�$H7,�2 ا���5$, 
�G,�	 ^2,5 X�Q8ن ا�L د��  . * ه,�� ا�

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 &H�V !� م��Eا k8   و/

! أن /k8 ا��Eم ا�8����,! ا�7?-,�  G=ا 	 / &Jأي أ   
2+ ا���9�2# 9
 	2+ ا��G8$�ر $9
  .ا���8ه,� آ�8 5,��,�2 �25

�وا ��%�ل ا�2-* -?  �  .  iذا آ-
          K7� إ$/ K م�$�E�9 م���أن ا(7$+اء ا�8$ 
� وا�$� وا�7'�,$,-?7��9 �Gأن ا�� *J��وا�%�ل ا�

 q�=9.  
!,8,�� �& ا�U,~ �#8+ ا�'H\8& ا4 وT�2 رd,h I�7رVوه=ا ا�%�ل ا.  


 	�$$� ه$$= ?U$$/ !$$?$$�   و��	8$$�ع �Eء /#?$$�ن ا�$$G%Hة وه$$* أن ا�+$$Tوا ���ا ا�%$$�ل �$$
  .ا75K#-�ب و�T !8?� ا�8�Eع ا�U,~ ا��2وي  * آ9�7& ا��8�8ع 

 iذا �� /�-f ا�8�Eع و�3ر  * ا�8���  i  �ً �Vن ا��ا��2d,h &��) �� a �! أن ه=ا                 
 �%  �25 P,وا�� و�.  


 اK(7+اء وا�87MEم 	   �#/ K �%,%#ا� *  &JL  �,-?7��$9 �G���9 Kب إ��v8ا���& ا� ��
  z/+�$$ا� �� وه$$� أن أ9 �$$9?$$$$V{ 
وأ5$$�8ع ا�8$$��,! وا5$$7+ل �2d,$$h 	�$$� ا���$$�ب $$9+�,

 و�$$� �$$� /?$$! �-�,$$Y ا�8$$����,!   �رp$$* ا4 	2$$& آ$$�ن /-�$$Y ا�$$8����,! �?-,$$�ات ا�2-$$*    
  .وا�-ً� ��8  '�& أ�9 9?� ا��+/z رp* ا4 	2& 


 	�,G$� ه$=I ا�$8���           * ا�#%,%� اLد�� ا�7* ذآ�ه    ?U$/ �$%  !?� �#pًا ووا+� �/�) �
  .وه* T?�/� ا�8�Eع 

  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

!/�Gا�� �  .آ%�اَء�&  * أو�7* \,
! أن /$G'8� ا�%$�اءة  $* 3$�ة                          $/ q�=$آ �,-?7��$9 &$H�V !$� k8أي آ�8 /$! أن /$

��Hب وا��Z8ء وا��U'ا�.  
� I=G9 ا����ات %��9�اءة �25 �+�,�,!Gوا��.  

�  ,�G �25 : اLولGء أن ا���G%Hا� k8�8ع  %+ أ��Eا.  
*J��%��9�اءة  * ه=I ا����ات � '�& : ا� �G�/ آ�ن +%  .  
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   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  اإلثنني   الثالث:الدرس  الثامن:األسبوع 
�	�	�	�	/��������/

  هـ����������������
 ))	�	�	�	� 

((  
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
 &HJ I�  و\,

  &$$HJ م�$$�Eا �$$,\ k8�د وا�8$$���م /�$$�   –/'2$$* و/$$H28��$$  م���د وا�8$$�$$H28وه$$� ا� 
 �8GHJ8'� أ  .	�,�8G أن /

�8 ا�?�م آ��$ً� إK إذا           / K &Jه=ا ا�#?� أ ��	 
 آ$�ن �$k ا�$��ت وا�$��ت         وا�+�,
  .I+T �� /7��� �85	& �9 	=ر 

�أ  $iذا آ$�ن              $%/ �$� &$Ji  اءة�& أ;�2ء ا�%$HJ م���د وا�8�H28ا� k8�29ء 	�� ه=ا إذا �� /
�دًا و(�أ ا���H#� �9 �3ت f�v9 ا���ةH2�.  

 *J��#��$9�ف Lن ا�$��ت       : وا�%�ل ا� zv2��$9 �$H7?/ 
$9 &HJ k87�ط أن /U/ K &Jأ
Mزا �  .+ 	�� ا�zv2 وK د�,
 	�� إ/��9& أ�

  .وه=ا ه� ا7V,�ر h,~ ا�5Eم 9! �,8,� ر8T& ا4 وه=ا ه� ا���اب 
   �8G� ة+M�  :              �$ه�7�ط �$& ا�z$v2 آ$���vق واLذآ$�ر و\,U$/ �� 
?9 z�'7/ S#-ه=ا ا�

�8G� ���7�ط �& ا��d��  zv2ف  ,& آ���dف  * ه=I ا�8���  iذًا ه* �U/ �8�.  
-� ا��U$7/�             و�$=ه� ا�# $/ q$ذ� k$� �$G  
���S$,T !$� �ً$T ا�$+�,� &$Jآ� k$� �$�9�2

& ��hش 	�� �! J��9-& آ�$8           HJ k8	�� ا��2س  iن ا�8���م إذا �3ر /%�أ ��9ت /
  .ه� ��Uه+ �! 9'_ ا��2س ا�=/! /� '�ن أ�3ا�G� إذا أرادوا أن /%�ؤوا 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 Iا�   ;� /%-_ آ�ع /

�X وا�X�d إ�� أن ا��2 ����8* أن /%$-_  $iن أر$5
 /+/$&               ذه� ا���8ه,� �! ا   �
 �2  . %+ X��V ا�

                  !$9 
G$5 !$	 ري�$d-ا� &$��Vأ �$� �G#3ة أ�,�وا75+��ا 	�� ه=ا ا�#?� ��29ص آ

 /$+I ا�,�$28               $���ون أن /$kN ا��Q$/ *$5�22& (�ل آ$�ن ا�	ا4  *pي ر+	�5'+ ا�

�ى  * ا���ة  .	�� ذرا	& ا�,
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  ��V2$& أن                 وا75+��ا �89 أ	ا4  *$pر �$�T !$9 
M! وا	3#,#&  *  ��& ا��Eم �
�ى  * ا���ة �ا�2-*   . آ�ن /I+/ kN ا�,�28 	�� ا�,

��  .وه=I أ�Tد/S 3#,#� ;��79  * ا�-�dري و�
  *J�$$�أن ا�$$�2 اKر5$$�ل K ا�%$-_ وإ�$$� ه$$=ا ذه$$� ا�E$�م ���$$q 9$$! أP$$J   : وا�%$�ل ا�

  .وا��Eم ا��,S 9! 5'+ ر�8G8T ا4
� ا�8*ء ��3& ��9%-_ �75+��ا 	�� ه=ا ا�%�ل 9�ن ا�2-*وا��/ �� .  

 !,Gو� !� �G�,د� ��	وا���اب .  
 �� /=آ�  $* ه$=ا ا�#$+/S إK ا��ا�-$�ت  %$� وJ�V$= ا�$2!                �أن ا�2-*   : ا���& اLول   

�ى VLا S/د�TLة �! ا�,�  .ا�?
   *J���ًا وه* �! ا�%�ا	+ ا�7*       : وا���& ا�,��	+  $* ا�$7��,a       (�	+ة �%+�f �'�2 آ$� 

  .أن ا��dص �%+�م 	�� ا�'�م : و�'� � ا�#z �! اL(�ال 
  . ��Tد/S ا���G8ر �3�V ��9%-_ وS/+T ا�8*ء 	�م  * �H3 ا���ة 

  .وا��ا�a آ�Hd/ K �8 ا�=ي /Z-2* ا��8,� إ�,& أن ا��2 ا�%-_ K اEر�5ل
9'$+ ا�� $k �$! ا��آ$�ع     و(+ /��d 9'_ إ�Vا�2J 9,! ه=I ا�8��� و9,! �$��� ا�%$-_     

�G2	 �28�?� �G,�	 إ�� ا�?�م X�Q8ا� 
�ى إذا و3Vأ ���� I=وه.  
�2  .ا0ن 	� �2 أن ا�%-_ ه� ا��2 وأن اEر�5ل �Vف ا�

 �,J��  آ,H,� ه=I ا��2؟: ا�8��� ا�
  .	! ا��Eم أ8T+  * ه=I ا�8��� روا/�7ن 3#,#�7ن 	2&

�ى 	�$� ا��Y$5     ا��وا/� اLو�� أن ا��2 أن /%-_ ��$9,    وا��Y$5 ه$�   : �28 	�$� ا�,$

 ا�?X 	! ا�=راع �H/ ا�'�� ا�=ي.  

            &$��وه=I ا��وا/� ه* ا�8=ه� و(�ل ا�X�Q8 /%-_ 	�$� آ�	$& k$� X$�7d/ K �$� ذآ
         &$JL8$+ وTم أ�$�E! ا	وي �-��ت ��9�JL Y5& ه� ا�8	�8 Jوإ Y5��! ا�%-_ 	�� ا�

 ا�?$�ع ه$� ا�'�$� ا�$=ي /�$* اG9E$�م       أدق و�?! ه=ا X�7d/ K 	8$� ذآ$�I ا�L X$�Q8ن       
  . �G وا��Y5 واT+  8! (-_ 	�� ا��Y5  %+ (-_ 	�� ا�?�ع 

�� أن ا�2-$*             � *  ��T !9 
Mوا S/+T �/وا� وI+$/ k$p ا�,28$� 	�$�         �د�,
 ه=I ا�
 &��8h ��	 &2,8,9 _-) &225 *  *2v)ا�+ار �G��Vى و * روا/� أ�  .ا�,

 kN$$/ �2 أن/$$+I ا�,28$$� 	�$$� ا�?$$X وا��Y$$5 وا�$$=راع K 	�$$�  ا��وا/$$� ا���J,$$� أن ا�$$
  )،،،،(ا�?X وK 	�� ا�=راع وإ�8J ه?=ا 

� أJ$& ($�ل ووI+$/ k$p ا�,�$28                         $�T !$9 
$Mوا S/+$T *$  m$H� �ًN/وا/� أ�ود�,
 ه=I ا�
 +	�� آH& وا��Y5 وا�G] ��	.  

ود�,$$
 ه$$=I ا��وا/$$� ا/$$Nً� ا��m$$H ا�$$=ي  $$* �$$�� وه$$� أJ$$& وI+$$/ k$$p ا�,�$$28 	�$$�        
�  .ىا�,

  .و�,P 	! ا��Eم أ8T+  ,�8 أ	�� روا/� �5ى ه��,! ا��وا/7,! 
�� وه* أن /I+/ kN ا�,�28 	�� ا�$=راع    ��; �H3 _-%�� ء إ�� أن�G%Hوذه� 9'_ ا�

.  
                    &$J2$& أ	ا4  *$pي ر+	�
 ا�$G$5 !$	 ��$� &$��Vا�$=ي أ mH���9 ه=ا ��	وا75+ل 

�ى : (�ل   .ووI+/ kp ا�,�28 	�� ذرا	& ا�,
�ب 	+م ;-���G أوJL Kً& �$� /$=آ�                و�?!  * ا  )Lا 
�PH2 �! ;-�ت ه=I ا��h �H*ء 9

       �Hا�� I=7%+�* ا�'��8ء ه� !� +T–أ    ��	أن       –  ,�8 أ �$�T !$9 m �$#�8 أراد ا�� �ً,J�; 

  * ا�-�dري وو3
 إ�� ه=I ا����H وه* وI+$/ k$p ا�,�$28 	�$�          G5 S/+T ح�U/

�ى (�ل �ى وأG9� ا��اوي ��kp ا�%-_: ذرا	& ا�,VLا S/د�TLو ��7& ا .  
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� أن        $$-7'/ q�=$$�  اوي��اد ��$$$$� m$$Hأو ه$$=ا ا� Iد��$$%� �H�$$ا� I=$$ى أن ه�$$/ K �$$G 
�G9وا/� أ�
  * ه=I ا�G5 
  .ا��#�9* ا���,

�ج 	�,$&              T �  ����; �H3 �Hا�� I=ه �وإن �8q أT+ ��9ه� ا�2^ و	8
 9& وا	7-
  .إن �hء ا4 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 &��5 f#�  

�ى أراد        ��8 9 ,! ا�X�Q8 أن ا��2 ا�%-_ و9,! آ,I+,9 _-%/ X ا�, �28	�� I+$/ ا�,$
 &��5 f#� ل�%  &/+/ &,�	 kN/ ا�=ي kp�8أن /-,! ا�.  

    *T�v$$3Kوه$$=ا �$$=ه� ا�#�9�2$$� ا�8$$=ه� ا-   f$$#� _-$$%/ ن�$$JE2$$�ف أن اTLوا 
�ة  .ا�

*J���ة و�#f ا��+ر وه� �=ه� ا�: وا�%�ل ا�  .�U ',�أن ا�%-_ /?�ن  �ق ا�
 S���� وه$=ا روا/$� 	$! ا�E$�م ا8T$+                   : ا�%�ل ا�$,d� *��$8ء وأن ا��h S,T kN/ &Jأ

وا�7Vره$$� ا�#$$� m ا�?-,$$� ا�7��$$=ي وا�7Vره$$� أ/$$Nً� ا�$$U,~ ا�H%,$$& ا��8$$+ ا$$9! �,8,$$�        
  .وا75+��ا 9�P,� &J  * ا��2 ا��#,#� �� /+ل 	�� ��kp وkp ا�,+/!

      �G و a,#ه� ا�%�ل ا�� �,VKل        وه=ا ا�%�ل ا�$%/ !$� +��/ K &Jف ا�dا� �/�?T !� 
              
�$5 !29
 ا��Kم ا�9 داود �T�3 ا�$ a,#3 ا��+ر وه=ا ��	ا�,+/!  kp2,� و9

  .ا��Kم أ8T+ 	! وkp ا�,+/! 	�� ا��+ر  ?�ه&
Iو�?� &8?T +8Tم أ��E2+ ا	ا��+ر  ��	ا�,+/!  &p� .  

�ع Uوارد  * ا� �,Zد ا�+U7د و��8  ,& �! ا��/ �� &JL.  
i اه��?��9 
,) 
9 q�=9 
M�) Kو I3+ر ��	ن /+/& �JEا kN/ ع أن�U/ K ذًا.  



173  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

 iن (,
 أ�,P  * ه=ا ا�-�ب a,#3 S/+T /+ل 	�� ��kp وkp ا�,+/! �! ا�$�+ر       
  أو �f#� �8 ا��+ر ؟

8�� q9 /#+د ��k$p وk$p      : ا���اب  / S/+T أي a,#3 S/+T ا�-�ب أي *  P,� K
X,'p S/+T �G  !/+,ا�.  

�ى 	�� 3+رi       Iن  � أJ& (�ل وI+/ kp ا�,�28 	�� ا�,�T !9 
Mوا S/+T *  f�)
.  

ه=ا a,#3 وه� ��وي  * ا�2! وه� أ(�ى �$� /$7+ل 9$& 	�$� و�G'$p                  :  ����اب  
�-$f 	$! ا�2-$*                   � K ة� وS/+$T  �	�� ا�$�+ر و�?$! �$k ذ�$q ه$=I ا��h �$�H$�ذة �2?$


 رواI ا��Eم ��� 9+ون ه=I ا�B/�دةMوا.  
J�3 أ�dء ا��h S,T I+/ ن�JEا kN,  a,#3 S/+T ����-f  * ه=I ا�8/ K &.  

و�?$$! �$$! ا�8'�$$�م أن وk$$p ا�,$$+/! �#$$f ا�$$�+ر و $$* ا�v28%$$� ا�7$$* 9$$,! ا�$$�+ر       
  .وا�-v! أJ& وا4 أ	�� أ(�ب ���Udع 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 I+�� �  و/�2

 � !$$� �$$�T�� 

 آ$$,�$$H79 ة+/+U$$ا�'�2/$$� ا� X$$�Q8�2/$$� ا�	 m$$T�� �$$8ا�$$��ة آ 
$$Tا�
�ه� �L �ً8,�'اه��87ً� و�.  

    I+��2� إ�� �/ :    I��$9 k ن رi  د��أي أن ا��2 أن /�2� ا���8* إ�� �?�ن ا�
�2  . * (,��& 	! �?�ن ا���د  %+ X��V ا�

 �ً����9�I إ�� ا��8ء  %+ ار�?� �# k وإن ر.  
�25i9دI 	! ا9! ا�+�,
 	�� 25,� ا��2� إ�� ��kp ا���د ��رواI 5',+ 9! ���2ر         

���ـ?�� QـY E    ���ـ?�� QـY E    ���ـ?�� QـY E    ���ـ?�� QـY E    (( (( (( (( "�ـ�X   "�ـ�X   "�ـ�X   "�ـ�X    آ�ن /%�� �9�I  * ا��8ء  �BJ �8ل (��$&           �5,� /! أن ا�2-*     

 6��=�@ EZ![ 6��=�@ EZ![ 6��=�@ EZ![ 6��=�@ EZ![(((((((( &5رأ �D�D �.   

                  �$G  !,'9�$7ا� !$� !/�وه=ا ا�25Kد f9�; a,#3 إ�� ا$9! $5,�/! و�'�$�م ان ا$5 !$9,
    !/�� ه$$=ا f$$9�; &$$2?� k$$v%2� S/+$$T إ�$$� ا$$9! $$5,�/! أي أB$$�J �$$Jم أن ا$$5 !$$9,$$J 

   .�ا�#+/S إ�� ا�2-* 
�/%� ا��Eم أ8T+ أن /�V= 9& وأJ$& أو�$�               D !� f9��5
 ا��و�%+م �'�2 أن ا�#+/S ا�8

29-7& إ�� ا�2-*  
   .��! أ(�ال ا����ل K �8,5 وأB�/ &Jم ه=ا ا�9�7'* ا���,
  .وه=ا ا�8=ه� ه� ا7V,�ر ا���G8ر 
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�ن      JEوه� �=ه� ا���8?,� أن ا *J���2� إ�$� ا�L$�م وه$� �$=ه� X,'$p          وا�%�ل ا�/ 
�+ا إذ K /'87+ 	�� أ;� ;� إن  ,& �$7,7Uً� وإKً�Z$h ��8$��* وإ9'$�دًا �$& 	$! ا��U$dع                   
ا�8v�J,�2 و��X'p ap ه$=ا ا�%$�ل �J$+ أن �#%%$* ا�H'$p �$,?��8& وا7V$�ر �$=ه�                    

               ,'p ى أن ه=ا ا�%�ل�/ &Jأ Kإ �ً,?��� &Jآ� k� �X ا���G8ر وه� ا�#� m ا9! 	-+ ا�-
  .وأن ا���اب �k ا���G8ر  * أن ا��2 ا��2� إ�� ��kp ا���د

 �p�2 ا�'��8ء �! ه=ا ا�#?� ا�'�م 9'_ ا���ر ا�'�ر�  .وا75
              K  إ�$� ا�'$+و ��وع أن /$�2U$8��  �$�-%ا� I�$�� ف إذا آ�ن ا�'+و�d�3ة ا� *  �ً�8 

 I��5د kp�� إ��.  
�ن /�Ud 	�� ���& وو�+I وه$�  $       JEإذا آ�ن ا �ًN/أ      !$� �G,$�	 �U$d/ �$�-%ا� I�$�� *

 I��5د kp�� إ�� ��2/ Kو �G,إ� ��2/ &Ji  ر�Nك أو ا��Gا�.  
7��2ة � 
M�  .وذآ�وا 	+ة �

 I��� إ�� �3
 ا���f9 ا��اap أن ا�zT *  �2 ا���8* أن /�2Lو�?! ا.  
  ���� :        +GU7�� أو !,�+��2� ا���8* إ�� ���I وإن آ�ن  * ا����س 9,! ا�/ 
ه

  .��اب أن ه=ا ���V kpف 9,! ا��G%Hء ا�
                *$  Iأ9$� داو Iروا S/+$#� إ�� إ3-'&  $* ا���$�س ��ى أن ا��2/ *��8/ !� �G28 

  . آ�ن /�k2 ه?=ا �225& أن ا�2-* 
 *J���ن /�2�  * �k,8 أ�Bاء ا���ة إ�� ��kp ا���د : وا�%�ل ا�JKأن ا.  

�ب ا��2� إ�� ا�,+ إن a3 ا�#+/S ا�=ي  * 25)Lأ9* داودوا !.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

qَJَ�#َ-ْ$5ُ ا���G$�� َو9َِ#8ْ$ِ+َك َوَ�َ-$�َرَك اqَ8ُ$5ْ َوَ�َ'$�َ�� َ�$+�َك َوKَ ِإَ�$َ&                 :((;� /%$�ل  
�َك ُ,ْ\َ. ((  

�ن /+/$$$& و/�%$$$* 9-$$$��I إ�$$$  $$$JE�2 9'$$$+ أن /%$$$-_ ا� ��k$$$p 5$$$��دI أن /-$$$+أ  ا�$$$
  .�7H75K�9ح

�T�7H7$5ت ا7V$�ر ا�E$�م أG2� +$8T$� ه$=ا        أJ$�اع 	+/$+ة �$! اK   �و(+ روي 	$! ا�2-$*      
  .ا�7H75Kح ا�8�وي 	! 	8� 9! ا��vdب رp* ا4 	2&

  .�IB/��� k ر8T& ا4 (�ل \,� ه=ا ا��2ع �! أ�Jاع ا�T�7H75Kت 
 ,G9 z$$�'7$$=ا 	$$+ة �-�S$$T أوKً ه$$=ا ا�#$$+/S ا�$$8�وي 	$$! 	$$8�  $$* ا�7H7$$5Kح روي    

9! ��� �	ً� إ�� ا�2-*  �  .ا��vdب رp* ا4 	2&  و��(� ً� 	�� 	8
وا���اب ا�$=ي ر�#$& ا�E$�م �$�� أن ه$=ا ا�#$+/S ��($�ف 	�$� 	$8� رp$* ا4                       

 &2	.  
$8� 9$! ا�vd$�ب                     	2,! �Q$8ا� �
 أن أ�,$$%'/ K &$JL �ً$8?T ع�$ �� &$Jأ q$hأ K *2?و�

   .�/#+ث ذآ�ًا  * ا���ة و/'�8& ا��2س و�� /�;�I 	! ا�2-* 
8� �?! �& T?� ا�� kإذا ه� �! ��G ا�25Kد ��(�ف 	��	 .  

 �,J��  ��8ذا ر�a ا��Kم أ8T+ ه=ا ا��2ع �! ا�T�7H75Kت 	�� \,�I ؟: ا�8��� ا�
�ة ا��GU$8ر أن ا�2-$*                ا��k أن   $/����  * S/+$T �8G,#,#3 أ9$* هVأ ��-�dري و�

�ق          �U$8$+ت 9$,! ا�	ي آ8$� �9�/�vV !,9+ 2,9* و	�9 �G��3& 9%��& ا�� a7H7 آ�ن /
�ب Z8ا... وا� S/+#�.  

 !/��Kل ا�) IB/��� k� ذاك ��	 S/+#8+ ه=ا ا�Tم أ��E�7ر اV�8ذا ا�.  
 !,--� I�7رVا:  
  .�� ,& �! ��8,+ و�'�,� 4: ا�-� اKول 



175  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

 *J�$$�-� ا�$$� G9$$=ا ا�7H7$$5Kح    : ا�$$G�/ 2$$& آ$$�ن	ا4  *$$pب ر�$$vd9$$! ا� �أن 	$$8
  ./'�8& ا��2س ��8 /+ل 	�� أه7,8& وا	�27ء ا���9�# 9& 

5�ار ؟: ��� �Kأو ا �G�7ح ا��H75Kء ا�	وع  * د�U8ا� 
  ه
5�ار Kً� ا	وع  ,& إ��8�U8ا���اب ا�.  

8� 9! ا��vdب : ا�Qال 	9&  �G� 8& ���2س : ا���اب : ��8ذا إذا�',�.  
           �$� 
5�ار  ,2�V= (�	+ة  * ه=I ا�8��� وه* أن آ$Kوا �G! ا��	7?�� J �J7-�ر أ	و�9

� 
� 9& وآG�/ ع أن�U/ �,2
 ا�,-5 ��	 �G  &9 ��ع أن /U/�.  
� أو        $$Gب ا���$$Z83$$�ة ا� !$$� �$$,J���وع  $$* ($$�اءة ا��آ'$$� اLو�$$� وا�U$$8ا� �ً�$$8 

  �$$$Gار ؟ ا���$$5Kا .  K 5$$$7#-�بK2,� وا�وع 	�$$$� $$$5-,
 ا�$$$U$$� �$$$ه �$$$Gا ا��=$$$G 
  .ا����ب 

�ب ؟ �25Z8ا� !� �����5�ار %9�اءة ا��آ'� ا�Kا �?T و��.  
!5�ار 9& /K� !,�,�+� ا����ب K 75#-�بKا 
,-5 ��	 :  

  .إ��8ع ا��G%Hء 	�� ذ�q : اLول 
� 9& وأ5�  ,�8 أ5� 9& �ا���J* أJ& ه?=ا روي 	! ا�2-* G� �8,  �G� &Jأ .  

�ج 	�,& T K�2 و�ب  %+ X��V ا�Z8و�� �! ا�Lآ'� ا�  . iن (�أ 5�ًا  * ا�
 K�2 و��  %+ X��V ا�����  * ا��آ'� ا�G� ,& وإن�	ج �T.  

           $Jود�$,ً� إ�$� أ �$G% 8$ً� و�	ر �& Z-2/ K$* أن /'$8
 9$& 9$,!     و�! ا�8'��م أن ه=ا وإن (
  .ا��2س

--& �$$! �$$�Uش وإh$$?�ل $$2��9-� �'$$�ام  $$/ �$$8� �ً$$,J�; �2$$�� �#/�$$3 �$$H��d� &$$JL Kًاو
 �,G%Hم ا��?TLن ا� �'/ K !/=ا�.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 =,'7/ �;   
  . ��8ه,� ا��G%Hء 	2+ أ8T+ وا��U '* وأ�H,2T *9ا75K'�ذة �25 	2+

  ))))))))�+ �']9	�� \���+ �']9 ��/ ?�0L�9 6K	�� \���+ �']9 ��/ ?�0L�9 6K	�� \���+ �']9 ��/ ?�0L�9 6K	�� \��X��" X��" X��" X��" )) )) )) )) ��/ ?�0L�9 6K وا75+��ا 	�� 25,� ا75K'�ذة ��%9& 

 �Gر��Vا���ة و 
Vاءة دا�  .وا0/� 	���  * ا�%
                 S$/د�TLا I=$و�?$! ه X'p !2� �G2� ء*h ��d/ K S/د�T9'+ة أ qذ� ��	وا75+��ا 

 �GH'p 7-�ر أن	75'�ذة �9Kت 25,� ا�-;E *H?/ �/0,& ا�	ل +� �� k� �,/.  
        q$��� م�$��� *J�$��ع %��$9�اءة             : وا�%�ل ا�U$/ �$8J7',= وإ$/ K *��$8وا5$7+ل  . أن ا�

	�$$� ذ�$$S/+$$#9 q أP$$J أJ$$& ($$�ل آ$$��Jا /77H#$$�ن ا�$$��ة ��9#8$$+ 4 رب ا�'$$���,!           
�اءة ا�%$$�}ن – وا��$$�اب 	$$! اK+7$$5Kل S/+$$#��9 أن �%$$��د77H/ I#$$�ن ا�%$$�اءة$$) – 

� 75K�9'�ذة   .��9#8+ 4 رب ا�'��8,! وه=ا a,#3  وk28/ K ذ�q أن /
  .ا�%�ل 75�9#-�ب ا75K'�ذة وا�'8+ة  * ا�#%,%� 	�� ا0/�: وا��ا�a �! ا�%��,! 

%7
 إ�� ا�-��8  %�ل J75'�ذة اKا �  : ;� ��8 ذآ
 �#��Hا� !� f5�ًا و�, 
8-/ �;  

*  
M�8
 ذآ� 	+ة �-/ �; X�Q8ا� �,��� ��	 
M�  . ا�-J ��8�V= ه=I ا�8
                   �8
  ,%$�ل $9�وع ����8* 9'+ أن /7',= و(-
 أن /-+أ ��H��9#$� أن /-$U8أي أن ا�

 �,T�  .ا4 ا��8T! ا�
�ة أJ$& رp$* ا4                  $/�وإ�� ه=ا أ/Nً� ذه� ا���G8ر وا75+��ا 	�� ذ�S/+#9 q أ9$* ه

�   .�T,� ;� (�ل إJ* أG-h?� �3ة 9��5ل ا4 	2& ��3 و(�أ 9� ا4 ا��8T! ا�
   .� H* ه=ا ا�#+/S إ;-�ت ا�-��8 وأJ& إ�G��) �8J ا(7+اء 2��9-* 

  �,?��8�� *J��
 ا�%$�اءة            : وا�%�ل ا�-) �,T�9� ا4 ا��8T! ا� �وه� أن ا�K *��8 /=آ
9*  وأ �وا75+ل ا��Eم ���q ر8T& ا4 	�� ذ�S/+#9 q أPJ (�ل X�V f,�3 ا�2-*              

                  �� و	8� و	��8ن وآ$��Jا /77H#$�ن ا�%$�اءة ��9#8$+4 رب ا�'K !,8��$ /$=آ�ون $9?9
�ه� V{ *  Kاءة و�  .ا4 ا��8T! ا��T,�  * أول (

 �,T��اءة 9� ا4 ا��8T! ا�) *HJ *  a/�3 ^J وه=ا.  
�ون 9-$� ا4 و/$+ل 	�$� أن                  $G�/ K ا�J�$آ �$GJ2$& أ	ا4  *$pر Iا���اب أن �%��د

�ون 9-$$� ا4 ا�$$�8T! ا�$$�T,� ه$$=ا �$$�ا$$G�/ K ا�J�$$آ �$$G, 2$$& و	ى �$$VLوا/$$� ا�دI ا�
   *$$H2/ �$$G  
?U$$� S/+$$#ن ا�i$$  �$$/وا�وI=$$G9 ا��وا/$$� /$$Bول اhK$$?�ل وإK �9$$� ه$$=I ا�
         k$8�J �2أن'v7$5ل وا�?hKا �G'� وا/� زال���8 3�ا�T �?! ��8 ��ءات ه=K Iا�ا�-

 
�ة رp(( 9,! أ(�ال ا���T-* ا���,/�  )) .* ا4 	2& أ9* ه
�,T�  .وا���اب أن ا���8* /%�أ 9� ا4 ا��8T! ا�

�؟G�/أو �G9 �/ 
  ا�8��� ا���J,� ه
                      !8T�� ا4 ا�$$-9 �$G�/ K *��$8ون /$=ه-�ن إ�$� أن ا�� ��#��9�2 وا��G8$�ر آ�$8 �$
ا��T,� وا75+��ا 9+�,�,! اLول S/+T أPJ ا��S,T z9 �%$+م �'2$� أن ا�H28$*  ,$& ه$�               

 �Gا��.  
   *J��
 أن ا�2-$*    : وا�+�,
 ا�$%'/ K &Jأ ���وه� (�ي �+ًا و�! أ5-�ب ا�7��,a  * ا�8

�                
$%2/ Kًا  $* ;$�ث 3$��ات و�$G� �,T� آ�ن /%�أ  * آ
 /�م $9� ا4 ا�$�8T! ا�$
� & ا��H�dء ا��اh+ون '/ Kًا و�  .ه=ا J%ً� ��7ا�

/8?! أي /%$k ه$=ا ��v%$ً�     و3+ق ر8T& ا4  �     –(�ل ا9! ا�%,� ه=ا �! أ�#
 ا�8#�ل        
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.  
                       �$Gإ�$� ا�� �,' �U$2$� ا�Jا�Vون 9'$_ إ�وذه� ا�$�U ',� آ$8
 ه$� ا��GU$8ر وآ�$8 �$

 �,T�� ا4 ا��8T! ا�-9.  
� ا4 ا��8T! ا��T,� 	$! ا�2-$*             -9 �Gا�� �G,  f-; ة��وا75+��ا 	�� ه=ا 9��Tد/S آ

� !,Gو� !� Kً�8وه� إ��  : وا���اب 	! ه=I ا�TLد/S ا�7* ذآ
� ا4                  : ا���اب اLول   $-9 �$Gا�� *$  a�$/K 2* ($�لv)ا��2($+ ا�$+ار m �#م ا���Eأن ا

 �) S/+T �,T�  .ا��8T! ا�
  *J�$$��         : ا��$$�اب ا�$$,\ �#/�$$3 �G�	$$! أT$$�د/�G�  �$$�ذآ�I ا9$$! ا�%$$,�  %$$�ل أT$$�د/-

�#/�3 �  .3#,#� أو #3,#� \,
 �#,#3 �,\ �H,'p �G2?� ا�8%��د *  �#/�  .إ�� أن �?�ن 3

3�/#� أو � �,\ �G2?� �25دEا �G� !� �79�; ن�? . �Gا�� �G2� �GH/K *2'/.  
5�ار : وا��ا�a �! ا�%��,! Kا.  

�ف أن ه$=ا              $	 �$G�/ !$� k8$5 إذا &$Jف أ�$dه$=ا ا� k8$5 ا�'�$� إذا ���D kH72/ �8Jوإ
        �$$8Jر وإ�$$?Jإ �$$  *' �U$$وه$$� ا� S/+$$#ا� 
($$�ل �'7-$$� وأن �$$! ذه$$� إ�,$$& إ�$$�م أه$$

Iن �%��د�JEا z#ا� � �'� .  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV  S��� : وه� ا�S#-8 ا�

�#��Hا� !� f  :و�,
              Kو �$#��Hا� !$� f9� ا4 ا��8T! ا��T,�  ا���اب  ,�G أGJ$� }/$� �$! آ7$�ب ا4 �,$


 9$$,! ا�$$�$$H�� �$$G9 *$$8$$� أ�Jر وإ��ه$$� �$$! ا�$$,\ !$$� K5$$�رة إ 

 آ$$$$-) ��ر و�$$=آ
  .ا��9�7

9� ا4  *  aا��f  ه=ا �3�V ا�$,� �G2?� 4إذًا ه* }/�  * آ�7ب ا �,T� ا��8T! ا�

 9,! ا��ر 	+ا �5رة ا��9�7�H�� �G9 *ر أ���ه� �! ا�,\ !� Kو �#��Hا� !�.  

 �;��  :ا�+�,
 	�� ه=I اB�Lاء ا�
  ًَK8!           : أوT�ا�+�,
 	�� أ�GJ }/�  * آ�7ب ا4 ا75+ل ا��G%Hء 	��  ذ�q 9�ن 9� ا4 ا�

 9�7?� �,T��  * ا�XT��8 و(+ ��د ا��#��9  * ا�XT��8 ا�%�}ن أي �� /=آ�وا       ا�
  . ,& إK ا�%�}ن 

$9� ا4 ا�$�8T! ا�$�T,� وه$� �$� /?7-$�ا               X#�$8أن ا��#��9 آ7-�ا  $* ا� �J+ذا و�i 

 BJل �G9 �$! 	2$+ ا4 وأن ا4          /� ,& إK ا�%�}ن 	��28 أ�GJ �! ا�%�}ن }/� /'2* أن �-

 ,Z9 ��?� �8آ �G9 ��?�   !,$8,ا� *$  X#�8م ا��?Tأ k,8� =V�ر وا0/�ت و���ه� �! ا�
  .وا�P8 و * آ
 h*ء وا�%�اءة

  �ً,J�; :           *$9$! أ	ري �$d-ا� K$� إ	ا���8 &$��Vأ �$� �$#��Hا� !$� f$,� �$GJأ ��	 
ا�+�,
�ة  /�f8 ا�$��ة 2,9$* و9$,! 	-$+ي H�$J,!      :  (�ل (�ل ا4 �'��� � أن ا�2-* ه)

ا�#8+4 رب ا�'��8,! ($�ل J+$8T* 	-$+ي وإذا ($�ل ا�$�8T!             و�'-+ي �� 5�ل  iاذا (�ل      
ا�#$+/S  ... ا��T,� (�ل أ;�2 	�* 	-+ي وإذا (�ل ���q /�م ا�$+/! ($�ل ��$+J* 	-$+ي               
  .و�� /=آ�  * أو�& 9� ا4 ا��8T! ا��T,� و�� آ�fJ �! ا���H#� �=آ�ه� 
f �$$! ا���H#$$� وه$$� �$$=ه� ا��G8$$�ر وا7V$$�ر  $$,� �$$GJأ �$$�	 
I اG  �$$,8,� !$$9$$=ا ا�$$+�,

  .و\,�I �! ا�%%#8,! 
9� ا4 ا��8T! ا��T,� �! ا���H#� أو K           –وه=I ا�8��� وه*     
 / *2-2	��G, أJ�,Tً�  – ه

�ن ($$+ /-$$+أ  $$* ($$�اءة ا���H#$$� 9%��$$& ا�#8$$+ 4 رب       $$JEن اL �$$GJ�v93$$#� ا�$$��ة و
/ �� &J7-�ر أ	�9 &�D�9 &��3 نi  �G2� ��8�أ ا���H#� آ���� ا�'��i  !,8ذا آ�fJ ا�-%.  

�ب     )L�$  �$G,  z$#ف ا�� وا4 أ	�$�  – iذًا ه* ���� ��8G و/#�7ج ���D ا�'�� أن /'
–�#��Hا� !� f,� �GJأ .  

� ا0/$$�ت؟  q$$Ji إذا  f$$#7 ا�X#�$$8 5$$�7+ أن $$9� ا4         $$%J X$$,$$� ه$$=ا آ�	29$$�ء  
  �$$8�E�9 ت�$$/{ k-$$5 �$$#��Hأن ا� �$$-7'J !$$#Jو +$$Tر($$� وا =$$V�� �,T�ع  $$iذا ا�$$�8T! ا�$$

�2 9� ا4 ا��8T! ا��T,� آ,X 5,?�ن �%,� ا���H#� ؟��Vأ  
                *$  �,87� آ8$� ا�$%7
 وه� أن J%�ل أن ا�#8$+ 4 رب ا�'8��$,! }/$� ;$� �$G5 �,ا�%7
ا�X#�$$8 إ�$$� (��$$& $$3�اط ا�$$=/! أ f$$8'J	� +$$'9 �G,$$	�G,$$� اf$$G7J ا0/$$� ا�$$�د�5     

  .�,G� وK ا���N,! و9+أت ا0/� ا��9'� و�-+أ �! (��& \,� ا��NZ8ب 	
�ه$�                     V{ �$أ �$! ا�#8$+4 إ���ن 	+د ا0/�ت وإK K إh$?�ل أJ$& إذا ($JEه=ا �,��7ر ا

 �,T��أ ا���H#� آ���� و��3& 3#,#� وإن �� /%�أ 9� ا4 ا��8T! ا�) +% .  
            m$T�� �$8آ S$T�-� ة+$	 �;� 9+أ ر8T& ا4 �'��� 89��� ا���H#$� آmT�7$5 �$8 5$,=آ

Gا�78! آ� * �#��H��9 z�'7/ �.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

 �#��Hأ ا��%/ �;   
�ة 5,=آ�ه� ا�X�Q8 ر8T& ا4,��ت /�G9 z�'7 أT?�م آhآ�8 أ �#��Hا�.  
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�د أ�$� $2��9-�                   : ا�#?� اLول   $H28م وا��$�}� �-ا���H#$� رآ$! �$! أرآ$�ن ا�$��ة $2��9
  . ��8���م  ,��* S#9 ه=I ا�8��� � Kً�v	�G'p�� +2 إن �hء ا4

وه=ا �=ه� ا���8ه,� �! ا��#��9 وا�9�7',! و�! 9'+ه� أ�GJ رآ$! a�$� K ا�$��ة             
  $* S/+$T �'$�ذ ا���f$9     �إ�G9 K وا5$7+��ا رG8T$� ا4 	�$� ه$=ا ا�#?$� 9%$�ل ا�2-$*              

 a,#ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب "" ا��. ""  

   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  الثالثاء  الرابع :الدرس  الثامن:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
 ))	�	�	�	� 

((  
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
  

� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
 �#��Hأ ا��%/ �;  

S���  :ا�z,�'7 	�� ه=I ا�8��� �! ا�+رس ا�
L�9 �J9+أ �#��Hاءة ا��) �?T *و�� وهLا ���8��9 P�:  

 ���  :  2',+ ه=I ا�8
J%�ل ا���G8ر /�ون �! ا�8ML �! ا��#��9 و�! 9'+ه� أن ا���H#� رآ! �$! أرآ$�ن                

  .ا���ة  iن ��آ�G 	8+ًا أو �G5اًَ f�v9 ا���ة 
� S/+$T   وه$ ""ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب       ""  �وا75+��ا 	�$� ذ�$q 9%$�ل ا�2-$*          

 a/�3 I�2'و� a,#3.  
�ة  $* �$�� أن ا�2-$*             /�كل صالة ال يقرأ فيهـا       ($�ل    �وا75+��ا أ/S/+#9 �ًN أ9* ه

  . (�ل ;�;ً� ""بفاحتة الكتاب فهي خداج 

  .وه=I اLد�� 3�/#�  * ا�8%��د وه* S,T !� �79�; �#,#3 ا�25Eد 
 *J���أ \,�ه$� �$! آ7$�ب ا�2T��     4ف أن ($�اءة ا�i$  �2$5 �$#��Hن ��آG$� و      : ا�%�ل ا�$)
 &��3 f#3.  

 !,�,�+9 qذ� ��	وا75+��ا :  

 و�'�$$�وا ا0/$$� 	��$$�  $$* ا�$$��ة وV$$�رج ))))))))9ــ�+�	�� �ــ� "�ــ�A ��ــ� 9ــ�+�	�� �ــ� "�ــ�A ��ــ� 9ــ�+�	�� �ــ� "�ــ�A ��ــ� 9ــ�+�	�� �ــ� "�ــ�A ��ــ� (( (( (( (( (��$$& �'$$��� : اLول

  .ا���ة
  *J�$$�� �'$$q أي  $$*      �ا5$$7+��ا 9%$$�ل ا�2-$$*   : وا�$$+�,
 ا��ا9$$* ;$$� ا($$�أ ���,$$	�� 

  .ا���ة
�د وا H28��$$9 ص�$$V ف�$$d*  $$*  وه$$=ا ا���م 5$$,���8$$�� �$$#��Hاءة ا��$$) �$$?T م وأن�$$�E

  .��p'& وه* ���� ��8G 725#+ث 	�G2 إذا ��ء ���G'p �! ا�?�7ب 
وا��ا�a �! ا�%��,! ا��9%,! �=ه� ا���8ه,� �$�#� و($�ة و$3�ا�T �$� 5$7+��ا $9&              

3�/#�  * ا�8%��د وS,T !� �#,#3 ا��-�ت  S/د�Tأ *G .  
%��$9�اءة وز/$�دة ا�'�$�               آ�8 أن  $* ه$=I ا�TLد/$S ز/$�دة          �$#��Hا� ^,�$d� �$وه �$�	 

 �G,إ� �  ./�� ا��8,
7�ط  * (�اءة ا���H#� أن �?�ن ��7ا�,� ���-� وا�X$�Q8 ر8T$& ا4      U/و   "P:Aه AM�:آ

��" وM�%7أ 54ط ا���ا�\   :ا�5
� <�]<ä·…<ÙçÏéÊ<�]<ä·…<ÙçÏéÊ<�]<ä·…<ÙçÏéÊ<�]<ä·…<ÙçÏéÊVVVV< << << << <
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�و	,! و�Dل U� �   iن (�G'v 9=آ� أو 5?�ت \,
  $$$� �$$$#��Hاءة ا��! اLول  ,$$$7�XJ ا�%$$$�اءة وو�$$$�ب اE	$$$�دة  $$$*   ��B$$$& أن /',$$$+ ($$$

 !,'p��:  
7�ط  * ا�?�ت و * ا�$=آ� أن   U/و �ً/�D ًا�إ�� أن /?�D �ً��?5 f/ً� أو /=آ� ذآ

�و	,! U� �J�?/ K.  
  
�اءة ا���H#� إ�Vل �29� ا���H#�      : ا�7'�,) &9 kv) ا�=ي �Lن  * ه=ا ا�?�ت وا�=آ

�أه� ��أه� آ�8 آ�ن  iذا (�أه� 	�� ه=ا ا���& �� /%%/ .  
�  iن ا�%�اءة           ,�) �و G� �! آ�م ا�X�Q8 أJ& إن (kv ا�%�اءة 9?�ت (�,� أو 9=آ
                �3#,#� وK /#�7ج إ�� اE	�دة وا5K$�2�7ف Kن ه$=ا ا�$?�ت ا�%$�,� وا�$=آ� ا�%$�,


 �29� ا��رة d/ K.  
    ?� !,�/�$$$D و5$$$?�ت �8G2$$$� و G$$$� �$$$! آ$$$�م ا�X$$$�Q8 أ/$$$Nً� إن (k$$$v ا���H#$$$� 9$$$=آ

�و	,! U� و5?�ت ��و	,!  iن (�اءة ا���H#� أ/JL �#,#3 �ًN& ذآU�.  
      a,-�وع �$$U$$8ا� ��وع ($$�ل ا�8$$��* }�$$,! و�$$! أ���$$� ا�$$=آU$$8ا� ��$$! أ���$$� ا�$$=آ

  .ا���8* �27-,& ا��Eم 
�وع أن /?f ا�875	� �%�اءة ا��KمU8ت ا��?  .و�! أ���� ا�

�و	,! U8ت ا��?  . I=G أ���� ��=آ� وا�
إذ (G'v$$� :  �-$$,! أن �'2$$� ;$$�ث 3$$�ر و�$$�ب اK	$$�دة  $$* 3$$�رة واT$$+ة وه$$*   إذًا

�ط ا�7$�ا�* JK$&  $* ا�#%,%$� اذا                      $h �$وع وه$=ا ه�U$� �,\ �N/وأ 
/�D و5?�ت �9=آ
  .(�G'v  * ذآ� و5?�ت kv) !,�/�D ا��8اKة 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  أو ��ك �U� �G2+/+ة

�G2� ك��ة �U+/+ة إن �U	 ى+Tإ �#��Hا� *  �#��Hاءة ا��) a�� �� ة+Tوا .  
 
� ً� : ا�7'�,T ك�� &J�?  ة+/+U� ك�  .أن ا�U7+/+ة ��B289 ا�#�ف  iذا �

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 �ً �T أو   

� ً� واT+ًا �! ا���H#� و�� 	�,& أن /',+ T ك�� ً�  iذا �T ك�  .أي أو �
 �-� $$ً� �$$! ا�G  �$$#��H$$�  $$* ا�#%,%$$� �$$� /%$$�أ: ا�$$T ك��أ أJ$$& إذا �$$$$) �$$8Jوإ �$$#��Hا� 

 �G�8آ�9 �#��Hاءة ا��  .9'_ ا���H#�  وا��ا�� (
 �#��Hا� !� �ً �T ك�  .إذا ه=ا ه� �'�,
 و��ب اE	�دة 	�� �! �
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�ً-,��  : أو �


  * 3$�ر�,!        �#/ �,��إذا ��ك ���,� ا�Ji  �#��H& /�� 	�,& أن /',+ وا�VEل 7��9
:  

  .�� آ��8 �%+/� آ��8 	: اLول 
 *J��� : وا�?2� �#��Hاءة ا��).  

�أ آ�$8     %J اءة أن��وط 3#� ا�%h !� نL �#��Hاءة ا�� iن  '
 و�-
 	�,& أن /',+ (
   .�BJل �! ا4 إ�� �8#+ 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 �Gد��	م إ���� �  �Bم \,

�ط        $$h نL �$$Gرة �$$! أو���ن 9$$���8اKة  Ji$$& /�$$� 	�,$$& أن /',$$+ ا�$$$$JEا 
$$Vإذا أ 
 �Gأو� !� �#��Hاءة ا��7
 وK /8?! ا�K,�ن 9& 	�� و�G& إi9 K	�دة (Vة اKا��8ا.  


,�H� &,�	 دة�	Eو��ب ا *H  �ً-,��� ً� أو �T ة أو+/+U� ك�79 �#��H��9 
Vوإن أ:  
 �#��Hاءة �! أول ا��  .إن آ�ن ��ك ذ�q 	8ً+  ,�� 	�,& أن /',+ ا�%

�اءة ا�?��8 وإن ��ك ذ�q �9 �'8+ و�� 	�,& أن /') +,.  
  �$$9 �,T� $$iذا ($$�أ آ�8$$� �$$! ا�U$$� �$$9 �$$#��H+/+ة آ$$�ن /%$$�أ ا�$$�U$$� �$$9 !8T+/+ة أو ا�$$
�اءة              $) XJ�7�U+/+ة �9 (�+ و�� 	�,& أن /',+ (�اءة ا�?��8  %� وK /�� 	�,$& أن /$

 �Gأو� !� �#��Hا�.  
 �Gأو� !� �#��Hاءة ا��  .وإن ��ك ذ�q �7'8+ًا و�� 	�,& أن /-+أ (

�ف �! ا�JL �#��H& ��7	� و�?! (+ /7$��ر        ه=T ك�� I+8'79 &��3 
v-� �� ا إذا
7'�
 	��$+ًا و/$7�ك                     9-� ا��7	$� آ$�ن /$7�ه
  $* ا�z$v2 و/$ K 
ه=ا 9-� ا�7�ه

� ً� J =�2,T%�ل �& أ	+ ا��رة وK �'+ ا�?��8 T.  
� ً� �9 �'8+  2%�ل أ	+ ا�?�T ��)�J �8�?��9 zvJو +G7�8  %� أ�� إذا ا�.  

ا��3�d إذا ��ك ه=I ا���;� أh,�ء ا�U7+/+ة أو ا�#�ف أو ا�7��,�  �7'8+ا و�� أن             
 �Gأو� !� �#��Hاءة ا��) +,'/.  

  .وإذا��آ�G �9 �'8+ و�� أن /',+ ا�?��8  %�
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� ا�?G�/و   

  
   
�ون 9$��,! وا�$+�,       : /%�+ ��9?$G�/ �$G�?  د�$H28م وا��$�Eم وا���ا�8    �$� q$ذ� �$�	 


�ة أن ا�2-*         /���& ا�-�dري و\,�I 	! أ9* هVأ�       !$� &$Ji  �2ا��م  $�$�Eل إذا أ�$! ا�) 
 &-Jم �! ذ+%� �� &� �H\ �/و * روا &� �H\ م��E,! ا��2& �,��� z وا.  

  . آ�ن إذا أ�! ار�u ا�8�+ ���,2ً� �و * ا�2! أن ا�2-* 
 X'p S/+#أن  * إ�25د ه=ا ا� �G�/ و�?! ا�=ي.  

  
 ���  ��Q/ �7! ا�8���م ؟: �

 !,��) ��	 ���  :اX�7V ا��G%Hء  * ه=I ا�8
أن ا�8$$���م /$$k$$� !�Q ا�E$$�م  $$iذا ($$�ل ا�E$$�م وK ا�$$��N,! ($$�ل ا�E$$�م  : ا�%$$�ل اLول 

  .}�,! : وا�8���م 
 *J��  .أن ا�8���م /�Q! إذا ا�G7J ا��Eم �! (��& }�,! : وا�%�ل ا�

?f ا�8$$���م و/$$�72� إ�$$� أن /%$$�ل ا�E$$�م و	�$$� ه$$=ا إذا ($$�ل ا�E$$�م و$$/ !,��N$$ا� K
!,�{ qل ه� 9'+ ذ��%/ �; !,�{.  

�ة JL& /%�ل إذا أ�! ا��Eم  ���2ا /�  .وا75+ل هKQء ��9ه� S/+T أ9* ه
  

               a,#$3 *  ًا�H� 2& ��ء	ا4  *pة ر�/�وا���اب ا�%�ل اLول Lن S/+T أ9* ه
  . ا���N,!  %���ا }�,!  iذا (�ل ا��Eم وK: ا�-�dري S,T (�ل 

  
 ���$�دة  $* i  -    a,#$3ذا (�ل ا��Eم وK ا�$��N,!  %��$�ا }�$,!         -وه=I ا��وا/� وه*    

        q�=$9 �8$+  $�هTم أ�$�E2+ ا-�G إ�� 25! ا�$2�M* و�$J �%728ري �?! ا��8+  * ا��d-ا�
وه* ����دة  * a,#$3 ا�-d$�ري وه$* �$��a ($�ي ��%$�ل اLول وه$� د�,$
 	�$� أن                  

8
 ا��2س	 +Tوا f)م  * و��Eن }�,! ه� وا���%/ �GJ�2 أ�� z ا�,�م ه� ا��8ا .  
      *J��وه� ا��7Jر (�ل ا��Eم }�,! إر�9ك ����8,! آ�U/ �8ه+ �8$!           :;� إن  * ا�%�ل ا�

� ا��Eم ��9,! أو �!                  G�,5 

 ه=I ا�J K �Ji  �2+ري ��7 5,%�ل }�,! و JK+ري ه'H/
 �-
 إر�9ك 9�#,   I�V{ إ�� �G�/ه=ا ا�%�ل.  

  
�ًا �k ا�%�ل اLول �Jد�,ً� و ��	وا4 أ aا���� .  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
 
� ا�?G�/�9ِِ�ْ,َ!  ((  و (( �/�Gا�� *   

 !,G��� a3أ �d�/�ت ه=I ا�2Gا�� *  �dJ *  �2+آ	:  
  . أوKً أ�GJ أوap  * ا�8%��د

7$$* أV$$=ت �J�;   �$$�H� �$$G2,$$ً� ه$$* أر�$$S$$,T !$$� a ا�$$2�d ا�L �$$,vdن ا�$$2�d ا�vd,$$� ا�  
     &$H29 �$ه �G##$3 *7ا� !,v9 �9 !9 4ا +-	 ~,Uا� �dJ !	 ���%28ا� �d�/�ت ه* ا�2Gا��
و�'��م أن ا�U,~ ر8T& ا4 أوKً �9رع  * ا�J�; &$%H,$ً� �$& 	�2/$� �$+ًا G9$=ا ا�8$7! وه$=I ا�L$�ر                    

 �G,�	 ف�hا�7* أ �d��a ا�2�.  
          $,T !$� ت�$#���             ��f'87  * ه=I ا�?�8$� ا�8$�Lا�8'2$� وا S$,T !$و� �$,vdا� ~S ا�$2

 !Tت أ�/�Gل  * ا���T 

 �?! 	�� آG5.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

�أ 9'+ه� �5رة%/ �;  :  
               �$�	 
�ن 5$�رة  $* ا�$�آ'7,! اLو�7$,!  %$� وا�$+�,$JEأ ا��اءة ا���H#$� أن /%$$) +$'9 !/


 ذ�$$q أي /%$$�أ أJ$$& آ$$� "�($$�اءة ه$$=I ا�$$�رة ا�$$�2 ا�8�N$$,H7 ا��GU$$8رة 	$$! ا�2-$$* $$'H/ ن
 �����  .�5رة 9'+ ا���H#�  * ا��آ'� اLو�� وا���J,�  %� دون ا�

�أ 9'$$_ 5$$�رة وا�$$+�,
 أن ه$$=ا ه$$�     $$%/ Kن 5$$�رة آ���$$� و�$$JEأ ا���� وا�$$�2 أن /%$$$$�
�أ 9'$_ 5$�رة وه$=ا 5$�2 و/�$�ز أن /%$�أ                   �ا����Z 	�� ا�2-*    $%/ Kأ �5رة آ���� و�%/ &Jأ 

�ن 9'_ ا��رة 9   JEأن ا�2-$*     ا 
�ب و�$! ا�8'�$�م أن           �+�,$Z8اف  $* 3$�ة ا��$	Lأ ا�$) 
�أ  * رآ'� 9'_ �5رة %  �,J���أ �GN'9  * ا��آ'� اLو�� و�GN'9  * ا��آ'� ا�).  

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�ب �$! ($��رI و $*                  $Z8و $* ا� 
�$H8ال ا��$D !$� a-�$ن  $* ا��?�

 &D�5ا�-�(* �! أو.  

 �! ا�%�}ن /-+أ �! ق�H8ال ا��D �	 إ�� .  

 
�H8وأو�5ط ا� :�#Nإ�� وا� �	 !�.  

 �! وا�N#� إ�� ا��2س �H8و(��ر ا�.  

� �v9ا�$& و $* ا�-$�(* وه$* ا�'$�Uء                   $�Hو $* ا� 
�H8ب 9%��ر ا��Z8أ  * ا���2 أن /%�� 
 
�H8او�5ط ا� �� وا�'�Gوا��.  

                     &-$hأ 
�ة أJ$& ($�ل رp$* ا 4	X$�V f,�$3�� &$2 ر�$$/� وا�+�,
 	�$� ه$=ا S/+$T أ9$* ه
�ب 9%��ر �3ة 9��5ل ا4   Z8و * ا� 
�H8ال ا��v9 ��Hأ  * ا�� �!  �ن (�ل وآ�ن /%

 
�H8و�5ط ا��ء 9�U'و * ا� 
�H8ا�.  
 a,#3 Iإ�25د ��T !9 m �#ل ا��).  

$8� 9$! ا�vd$�ب     	2,! �Q8ا� � آ7$� إ�$� أ9$* ��5$� آ�$9�7      و/+ل 	�� ذ�q أ/Nً� أن أ�,
� �! أو�5ط ا�Gأ  * ا���
 و(�ل  ,& وا(�H8.  

 X�Q8ا� I�
 ا�=ي ذآ,�H7ه=ا ا� ��	ان د�,�ن =G .  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

��8ن 	 X#�� !	 ر���V اَءة�%9 a�� Kو �   
�8$�ن  !$9	H$�ن                 	 !,2�Q$8ا� ���8ن ه� ا�X#�$8 ا�$=ي �8'$& أ�,$	 X#�� و�$&  

�$,�  ر5� �',! �'�وف وه� ا��5� ا����8د 9,! أ/+/�2 ا�,�م و��2(�7$& ا�L$� 9$���7ا�� ا�'               
 �ًH�$$5	X$$$�V !$$$ إ�$$$� أن و$$$3
 إ�,m$$$H#9 �ً$$$]�H#� �$$$2 ا4 آ$$$��ً� 9�5$$$8& ا�$$$=ي ر8$$$5&  

  .ا���9�#
                   *$  �$G9 أ�$%J ز أن��/ K &Ji  *J�8��اءة �Vر�� 	! ر5� ا�X#�8 ا�') f/ذا روi 
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  .ا���ة و�� a3 إ�25ده� 
  
� ا�78$�            : ا�7'�,$,Z9 أ  * ا���ة�%J أن a�/ Kة و�ا�� Lن ه=I ا�%�اءة �,f ��7ا�

.  
 *J�$$� �$$�زت ا�%$$�اءة G9$$�  $$*  �أن ا�%$$�اءة إذا a$$3 إ5$$�2ده� إ�$$� ا�2-$$*  : وا�%$$�ل ا�

  .ا���ة واK+75Kل �G9 	�� اTL?�م 
  .وه=ا ا�%�ل ا�7VرI ا9! ا���زي وا�7VرI أ/h ًَ�N,~ ا�5Eم 9! �,8,� رG8T� ا4 

  
�        : (�ل h,~ ا�5Eم    : ا�+�,	 X#�$� * �� أن ��	 X�8$�ن ه$� أT$+      ا�zH أ�8M ا�
�7	� �k$,8 ا�#$�وف      �ا�#�وف ا�-'� ا�f�BJ *7 	�$� ا�2-$*     $/ �$� X#�$8وأن ا� 

�ف            �و(+ آ�ن أ3#�ب ا�2-*     TL�$9 k-%��$9�اءات ا�$ I��أون  * 	��I و9'+ 	�%/ 
                   a�$� اءات�ا�-k وآ�qh �9 �#,#3 �G��3 fJ  +ل ذ�q 	�$� أن ا�%$�اءة I=$G9 ا�%$

  .�'�G ا���ة 
    *J��� �$* أZ-2/ K &$J$* ا�%$�ل 2JL &$ �d9$�               : وه=ا ا�%�ل ا�$G�/ 
9 aا��ه� ا�%�ل ا�

 �#,#3 fJ�8ن آ��	 X#�� !	 ر���dاءات ا��  .B�Jم أن �3ة ا��%��9 �9�#
  ����اءة �25i9د a,#3 ��7ا %� �k ا��5$� ا�'�f#$3 *J�$8 ا�$��ة               : �) f/ن روi 

� ا�8'�و � U'اءات ا��  .�G9 و�� آ��V fJرج ا�%
!,D�U$$ا� !/=$$G9   +$$2	 �$$7T a�$$� =$$�2,T *J�$$8� 3$$#� ا5E$$�2د وأن ��ا $$z ا��5$$� ا�'

  .ا���9�2#
  .ا���9 إ�+ ا�آ�ع وا8�9+ ا��E�F #" ا�>�م <=+ ا��اءة 

� �]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î<V<V<V<V< << << << <
 kآ�/ �;  

 kآ��ا\& �! ا�%�اءة /  +'2* 9'/.  
�ة ا�7* �?$�ن 9$,! ا�%$�اءة وا��آ$�ع       ,و �ت ا�X�Q8 ر8T& ا4 �25 وه* ا�?�7  ا�,

iن ا�E$$�م أ8T$$+ آ$$�I أن /$�
 ا�8$$��* ا�%$$�اءة 7��$$9?-,� وذ�$f$$-; �$$8� q  $$* ا�$$�2 أن    $ 

 أن /�آk �ا�2-* -) �ً,�) f?  . آ�ن /

 �7?  .و�,P  * ا��2 �#+/+ �8%+ار ه=I ا�
  .وذه� ا9! ا�%,� إ�� أ�GJ 9%+ر �� /��k ا�PH2 ��%�رئ 

�ة أJ$&     و�! هJ �2'�� أن �� /H'�& 9'_ ا�8ML �! أGJ� /$���ن ا   $h�-� ��اءة 7��$9?-,$%�
+8Tم أ��Eه& ا��2 9
 آ  .�Vف ا�

 X�Q8�7 آ�8 (�ل ا�?�آk : ;� 9'+ ه=I ا�/:  
وا��آ$$�ع رآ$$! �$$! أرآ$$�ن ا�$$��ة  $$iن ��آ$$& �$$�هً� أو f$$�v9 �ً,$$5�J 3$$��& إK أن  

�G
 5,��,�2  * �9ب ��5د ا�,�H� ��	 &9 *��/ &Ji  وه�  * ا���ة �  ./=آ
 (�ل ��8*ء ;� ارآ8v� �7T k�ن راآ'$ً� واJ�#-$5 4&   �,7& أن ا�2-*  ا�+�,
 	�� رآ2  

�� ��HL���((((((((: و�'��� /%�ل �$>����HL�� ���$>����HL�� ���$>����HL�� ���$>�((((((((.   

  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

�ًا -?�  
� ا�$8         ,-?� ��	 
��i ��* إذا أراد أن /$%72
 �$! ا�%,��$   /'2* أن ا��2 أن /?-� ��7J%�ل وا�+�,

�ة ا�$�#,a أن ا�2-$*          $/�إذا ($�م إ�$� ا�$��ة آ-$� وإذا أراد أن           آ$�ن   �ا��آ�ع S/+T أ9$* ه
^2  ��آk آ-/�ة ا7JK%�ل,-?� �-?/ 
  .	�� أن ا���8* إذا أراد أن /%72
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 ���  .واX�7V ا��G%Hء  * ��kp ه=I ا�7?-,�ة : �
                    k$� � =ه� ا�#��9�2 إ�� أJ& /�� أن /-+أ ا�7?-,� �k 9+ا/� ا7JK%�ل و/G72$* �$! ا�7?-,$

�ج  .ا�G7Jء ا7JK%�ل V نi  a�/ �� qذ� !	 �  .h*ء �! ا�7?-,
 
� �#�& a�/ K: (���ا : ا�7'�,,\ *  �� �#�& وا�7?-,,\ *  �,-?� q! ذ�	و�& �V أن.  

   *J��
 أن /-$+أ                     : ا���& ا�$-) ��  $* ه$=I ا�$8��� واk$5  ,�$�ز أن /-$+أ 7��$9?-,�Lأن ا
�$& 	2$+ ا�JK�9    �$�9�2##�2ء و/��ز أن /7� 9'_ ا�7?-,� 9'+ ا�G7Jء ا��آ�ع وه=ا ا�%$�ل و    

               �� h$�ق �$+ًا و	$$�Lة ه=ا ا�	ا�وا�7VرG2� I� ا9! �8,� �! ا�#��9�2 و	���ا ذ�q 9�ن �
  .	�� ا��2س وK /?�د /�B7م 9& ���* 

وه=ا ا�%$�ل ا��$�J* ه$� ا�%$�ل ا�$��اب JL$& آ8$� ($���ا /?$�د /7'$=ر 	�$� ا�8$��* أن                      
�ن           $JEم اB$7�/ 8ً� وأ9+ًا  8! ا�$�'� أنM* ه=ا دا	ا�أن /-$+أ 7��$9?-,� إذا 9$+أ 7JK�9%$�ل     /

و/G72* �! ا�7?-,� إذا ا�G7J �! ا7JK%�ل اB7�Kام G9=ا qhK أJ& �7'=ر أو أh-& �� /?$�ن   
  .78��9'=ر 
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  :را 'ً� /+/&

 �  ./'2* أن ا��2 �8! أراد أن /�آk أن /� k /+/& إذا آ-
! ����8* إذا راد / &Jر إ�� أ�G8وا5$7+��ا   ذه� ا�� &$/+/ k ��آ�ع أن /�� � أن /?-

               ��ة �S/+$T �$G2 ا !$9	$8,�3�/#� 3#,#� آ S/د�T�9 qذ� ��	 أJ$& ($�ل أن ا�2-$*        
  . آ�ن /� k /+/& إذا اa7H75 ا���ة وإذا رآk وإذا ر k �! ا��آ�ع �

  . آ�ن /� k  * ه=I ا��8اkp� أن ا�2-* و�S/+T �G2 ا��	+ي 
  .�وا�� k 	2+ ا��آ�ع �25 ;�79

�ن إذا أراد أن /�آJL k& �� /=آ�  * S/+T ا�8*ء J}� ع�U/ K &Jأ *J��  .وا�%�ل ا�
  . إ�8J ذآ�  * S/+T ا�8*ء ا��ا�-�ت  %� �و�%+م �'�2 ��ارًا أن ا�2-* 

  
� ÅçÒ†Ö]<‚Ãe<ê×’¹]<ØÃËè<]ƒ^Ú<ğ̂ßéfÚ<�]<ä·…<Ù^ÎÅçÒ†Ö]<‚Ãe<ê×’¹]<ØÃËè<]ƒ^Ú<ğ̂ßéfÚ<�]<ä·…<Ù^ÎÅçÒ†Ö]<‚Ãe<ê×’¹]<ØÃËè<]ƒ^Ú<ğ̂ßéfÚ<�]<ä·…<Ù^ÎÅçÒ†Ö]<‚Ãe<ê×’¹]<ØÃËè<]ƒ^Ú<ğ̂ßéfÚ<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <

k9�3L7* ا��H� &,7-رآ ��	�8 G'N/و  
 *��8�� �2  ....ا�

   ...ا�+رس �G7Jا
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ا���� 
  ا�ول

  السبت   الرابع:الدرس  الثامن:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
 ))								 

((  
  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
   )) .اْ�َ'ِ�,ِ� َر�9* �َن5ُْ-َ#: (( و/%�ل

 . ا�'�$,�  ر9$*  5$-#�ن  : ا�$+	�ء  G9=ا رآk إذا ا���8* /+	� أن ا���9�2# 	2+ /��= 
   .ا���ة وا�-�ت �'+اد 	2+ 5,��,�2 آ�8 ا���ة وا�-�ت �! وا�� وه�


   :ا�#q ه=ا 	�� وا�+�,
- S/+$$T �$$H/=T - *$$p2$$& ا4 ر	ا�$$=ي -  &$$��Vأ �� أي - رآ$$k إذا وآ$$�ن : ($$�ل �$$
  ) .العظيم ريب سبحان:( /%�ل - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-*


� وا�+�,V0ا:   

- S/+T �-%	 &Jل  �8$�  أB$J  &$��)  ���$'� :  } } } } ̂ A9ـ ̂ A9ـ ̂ A9ـ ̂ A9ـ     EـL�/ EـL�/ EـL�/ EـL�/     &ـ& </ـ& </ـ& </ـ/>     Eـ�_��� Eـ�_��� Eـ�_��� Eا�2-$*  ($�ل   } } } }���_ـ� - 

   .X'p ا�#+/S ه=ا إ�25د و * . )ركوعكم يف اجعلوها:( - و�5� 	�,& ا4 ��3

����ة . �'�,�ا ر9* 5-#�ن : (�ل  * وا��ا��/ ��.   
�Jث : ا�?�8ل وأد�;.   

� : ا�?�8ل وأ(��U	.   

�K +T I : و(,�   . Lآ

� أن : و(,$$$$�Lد  $$* ا+$$	 a,- وا�d$$hLص اTL$$�ال �7V�$$9ف و/X$$�7d واk$$5 ا�$$7

P,�2  * و�   .ا�?�8ل وأد�J ا�?�8ل /#+د �� ا�
� ا�%�ل وه=ا,VLا���اب ه� ا.   

���� / 
- أن ا���8* 	�� /7',! ه/a ا=G9 mHن ؟ ا��i  a-5 I�,Z9 &Ji  K ئB�/.  
   :(��,! 	�� : �Vف  ,&
   ./7',! ا��mH ه=ا أن : اLول ا�%�ل= 
  ) .ركوعكم يف اجعلوها:( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - �%��& -

 5$-#�ن  ا��آ$�ع   $*  /%$�ل  آ$�ن  S$,T  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - 	�8$&  : ه=ا و/�+ق
   .ا�'�,� ر9*
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 : /%$$�ل آ$$�ن �Z,$$3 9$$�ي اi$$  a-$$5 4ن . /K !,$$'7 ا��m$$H ه$$=ا أن:  ا��$$�J* وا�%$$�ل= 
qJ�#-5 . أBا���8?,� �=ه� وه=ا   .أ�.   

   : وا75+��ا
- &J�9 f-; *  !,#,#ه�8 و * ا��� 	�S/+$T  �U$M   $*  آ�8 ���آ�ع �7'+دة أذآ�ر \,
 G$� ا�� و9#8$+ك  ا��qJ�#-$5  �$G  : رآ�	$&   * /%�ل آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن

�H\ا *�.   
   .ا�'�,� ر9* 5-#�ن ا���8* (�ل /K !,'7 أJ& 	�� ذ�q  +ل

   . ا��ا�a ه� ا���J* وا�%�ل
 3$��  - 9$��2-*  ا(7$+اء  ا�'�$,�  ر9* 5-#�ن رآ�	&  * ا���8* /7�ك K أن وا�TLط

�و�ً� - و�5� 	�,& ا4Vف �! و�dا�.   
���� /
�ع هU/ أن +/B/ *��8&  * ا�	رآ� Iو��5د ��	ا�'�$,�  ر9$*  5$-#�ن  �&(�  

  ؟
   :�Vف أ/Nً� ه=ا  *

�/�N �3ة  * أJ& إ�� ا�#��9�2  =ه�=Hا� K +/B/ ��	 ه=ا mHأن و/��ز.ا�� +/B/  *$   �$� �2ا� 
.  

�/�N  * ا�'�,� ر9* 5-#�ن 	�� /B/+ أن /��ز أJ& إ�� ا��U '* وذه�= Hوا��2 �$�  ا� 
.  

  .ا�#?� G9=ا ا��d� �� �2^ �� ا�=آ� ه=ا 	�� ز/�دات  ,�G ا�7* ا�TLد/L Sن -
!� &7�� - ا�2-$*  أن ;-$f   %+ . وا��وح ا�M�8?� رب (+وس 5-�ح - : ا���8* (�ل أ�

  * ;-f و�� . /%��& آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3H2ا� f-; &��� *  �N/�Hا�.   

   .ا��U '* �=ه� �?� (�f آ�8 وه=ا
  . ا�#��9�2 �=ه� �! أa3 ا�8��� ه=I  * ا��U '* و�=ه�

���� / 
�ع هU/ ا�'�,� ا4 5-#�ن : ا���8* /%�ل أن I+8#9؟ و +/B,  �8آ� I+8#9و.   
�ًN/ا أ�H�7Vا &,  ��	 !,��):   

   .ا����H ه=K +/B/ I أJ& : اLول ا�%�ل= 
   .وI+8#9 أ(�ل  � أ�J أ�� - ا4 ر8T& - أ8T+ ا��Eم (�ل
�و	� ا�B/�دة ه=I أن : ا���J* وا�%�ل= U�.   
 ا�'�$,�  ا4 5-#�ن /%�ل آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن ا�#+/S  * ��ء ��8 -

I+8#9&  * و	رآ� .   
aا�� أ9$*  ا�#� �GH'p m إ�� أ�hر و�H,'p . !8& وI+8#9 وز/�دة . اLول ا�%�ل وا�

   .��GH,'N 	�� /+ل أ/�G9 �ًN ا�'8
 	! أ8T+ ا��Eم إ	�اض أن J%�ل و(+ داود
   .�H,'p /�دةز ه* �Tل آ
 و	��
I=$$9'$$_ ه 
M�
 أن �'�$$� أن و/Z-2$$* ا��آ$$�ع  $$* $$7��9-,z$$�'7� a ا�7$$* ا�$$8$$�� I=$$ه 

M��ر ا�8?�2 775'� *  a,-   ./�G2%7 أن ا�'�� ����v ا�H8,+  8! ا���د �
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 �; k �   .و/+/& رْأ5& /
�وعU8إذا ����8* ا� k آ�ع �! ر�� k أن ا�/ &/+/ k� ?7ا��,-.   


   :ا�kp�8 ه=ا  * ا�� k 25,� 	�� وا�+�,
- S/+T !9ا �8	 z9�   .ا�

  ؟ /+/& /� k ��7 ا��G%Hء اX�7V و�?!
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   .أ8T+ ا��Eم 	! روا/�7ن ه�8 : (��,! 	��
� k أJ& : اLول ا�%�ل= / &/+/ k� �   .ا�7?-,
- S/+#� *98,+ أT ي+	�   ./+/& ور I+8T k �8! اk85 4 : (�ل ;� : و ,& ا�
- S/+#ا9! و� �8	 : �; k رأ5& ر k ور &/+/ q�=آ.   

� $K  k أJ$&  : ا��$�J*  ا�%�ل وه� أ8T+ ا��Eم 	! ا���J,� وا��وا/�= /  &$/+/  �$7T  �77$/ 
�ً8M�) . ل�%,  : k85 48! ا� I+8T ذاi  �7758ً� اM�) k ر &/+/.   

   :وا75+��ا
9�وا/� - *  S/+T !9ا �8	 �G, و : �; k 9'+�� /+/& ر k رأ5& ر.   

 آ$�ن  H5,�ن وه� ا�#+/S راوي أن ذآ� ا�82+  * ا��وا/� ه=I أ8T+ ا��Eم ذآ� و��8
7�دد/ *  I=ه ��Hا�� .  &$J�آ  �$�  �Gv-N$/ .  م  ($�ل�$�E8$+  اTآ$�ن  : أ  ً�$J�,Tل  أ�$%/ :  k$ �  
&/+/ �ًJ�,T9'+ ;� : /%�ل وأ qذ� k ر &/+/ . �; f-; ��	 : �; +'9 qذ� k ر &/+/.   

 Lن 	,,2$$� ا9$$! /%$$�+ وه$$� H$$5,�ن ا�E$$�م �$$�دد إ�$$� ا�$$82+  $$* أ8T$$+ �$$�ماhi  E$$�رة
  $$* ا�$$=ي ا��m$$H وأن K �8,$$5 ا�%$$�ل ه$$=ا /$$X'N ا��$$�ري 	$$! /$$�وي K أ8T$$+ ا�E$$�م

   .ذ�q 9'+ آ�P,� &,  �8 ا��#,#,!
�3�dأن : ا� aا�� وI+8T K �8! اk� k85 4 /?�ن ا�� k أن وه� : اLول ا�%�ل ا�

�77� نأ إ�� /�72/ �8Jوإ  k$ �/  k$�  k$ � ا�%$�ل  اLو�$�  ا��وا/$�  - ا�8$=ه�  ه$�  وه$=ا  . ا�
   .- ا4 ر8T& - ا�X�Q8 	-�رة �! /GH� وه=ا ا�8=ه� ه* اLول

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�ًM�) د إ��م�H2و�.  

�وع  ا�$=آ�   $*  ا�?$�م  و5$,��*  ا�$=آ�  ه$=ا  /%$�ل   $�  . ا�8���م دون أيU$8م  ا����8$�� 
�د ��E�9م ا��dص ذآ� �k ا0ن وkp�8 . [�%-Jا� ه=ا  *[H28وا�.   
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� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�ًM�) د إ��م�H2و� ))  : kَ8ِ5َ &8َ�ِْ! ا��� Iُ+َ8ِTَ. ((   
�وعU8إذا �{��م ا� k د وآ=ا رأ5& ر�H28ا� �% :   

�اً  8T$+اً  ا�#8$+  و�$q  رI+$8T .  �$29  �8$!  اk85 4 : /%�ل أن : ا���9�2# 	2+= $,�
ء�$  آ 
   .h +'9*ء �! ��f�h و�
ء اLرض و�
ء ا��8ات
� ,& ا�=آ� وه=اv9 : - األرض وملء السموات وملء - . محده ملن اهللا مسع .   

   .- 	2& ا4 رp* - أو � أ9* اS/+T !9 �! و��� ا�-�dري a,#3  * ��ء
q�=ء آ�� !� S/+T *9ة أ�/�   .- 	2& ا4 رp* - ه

q�=ء وآ�� !� S/+T !9س ا�-	 - *p2& ا4 ر	 -.   
q�=ء وآ�� &N'9 !� S/+T PJأ - *p2& ا4 ر	 -.   
 أو أرJ �'9#� ا��#��9 �! 	+د وذآ�I - و�5� 	�,& ا4 ��3 - �8,'& رووا  ��=/!

�8V �ت آ�8 وه��ة وأ9* 	-�س ا9! : �?� ذآ/�   .أPJ وN'9& أو � أ9* وا9! ه
�Gآ� f-;أ &Jل أ�%/ : k85 48! ا� I+8T.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .(,���8G و9'+
�د ا��Eم أيH28وا�.   
   )) .بعد شيٍء من شئْت ما وملَْء اَألرضِ وملَْء السماِء ملَْء الْحمد ولَك ربنا(( 
 �?� (�f آ�8 ��ء . I+8T �8! اk85 4 : (��& 9'+ ا��Eم �=آ� ا�8?8
 وه� ا�=آ� ه=ا

   . /Sأ�Tد 	+ة  *
^d�� I=ه S/د�TLا : &Jأ ��	 k9أر Y,3:   

   . اLو�� ه=I) . ا�q� +8# ر�29 : (/%�ل أن -
- �Z,ا�� �,J��   .ا��او B9/�دة) . ا�#8+ و�q ر�29 : (/%�ل أن : ا�
- �����  ) . ا�q� +8# ر�29 ا��G� : (/%�ل أن : ا�
�ة وا��ا9'� -,VLل أن : وا�%/) : �Gر�29 ا�� qا�#8+ و�. (  

I=ه Y,ا�� *  S/د�TLت ا�7* ا� وا9$!  	�$*  إ�$,G�  أXp وأ/Nً� 	-�س اq� : !9 ذآ
�ة وأ9* أو � أ9*/�   .ه


 : ا�8=ه� و	��= N L7#� ا ا�7d/  *$7$�ر  أي . ا�#8$+  و�$q  ر�29 : /%�ل أن وا�8
   . ا��او B9/�دة

!,--�:   
   .ا��#,#,!  *  G* أa3 ا��وا/� ه=L Iن : اLول -
- *J��   .��9%-�ل أو�� وا�B/�دة . ا��او وه* ز/�دة  ,�G وLن : وا�


  ))ا�#8$+  و�$q  ر�29 ا���G'� �G وا�7* ا�q� +8# ر�29 ا��G� : ((ل 2��9-� وأ��N$ L�  
   .ا��او 9+ون ا�7* : ا���9�2# 	2+: = 

�ًN/وأ PH2� �-� أ�GJL a3 : ا�Ghوأ ��   .رواة وأآ
k� ��'ا� �GJن /%�ل أن /��زون أ�JEا��, اY k9رLن و�?! ا���%/  �- ر29$� : ل $2��9
qا�#8+ و�  
N$ L9$���او  ا  �-
  .. ا��G$�  : ل و$2��9N$ Lن  . ا�$�او  9$+ون  ا�$'��  $*  و/
�ة اJ�5L,+ 3#� إ�� ه=ا��ق وآv+د ا�	واة و�   .ا�

����-$f  �$�  : ا�%$,�  ا9! (�ل / �/  *$   �2 : ($�ل  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن ا�$
�Gر�29 ا�� qت  �� �#8+ا و���2  * /   . ا��او �k ا��G� : ا�
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 ا4 3$��  - ا�2-$*  أن أS/+$T  P$J  ا�-d$�ري  Ji  f-; *  a,#3& - ا4 ر8T& - ووه�
  ) .ا�#8+ و�q ر�29 ا��G� : (/%�ل آ�ن - و�5� 	�,&

Y,���  k9رL�2  * ;��79 ا   .ا�
� . اLرk9 9,! /�2ع أن ����8* واLو����  أو �#8+ا �q ر�29 ا��G� : �! و/?$�?/  !$� 

   .ا�#8+ و�q ر�29
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   . %� )) اْ�َ#8ُْ+ َوqَ�َ َر�2َ�9: (( ر '&  * و����م 
�وع أن أيU8م ا����ر�29 /%�ل أن ��8 qع   $�  ا�#8$+  و��U$/  &$� ل  أن�$%/ :  k8$5 4ا 

!8� I+8T . Kع و�U/ &� ل أن�%/ �ًN/ر�29 : أ qا�#8+ و� Kو �Gر29 ا��� qا�#8+ و�.   

   : ا�+�,
   :ه=ا 	�� ا�+�,
 : (���ا

- S/+$$T P$$Jري  $$* أ�$$d-,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن ا��	م ($$�ل إذا : ($$�ل - و5$$�� �$$�Eا 
k85 48! ا� I+8T ر�29 :  %���ا qا�#8+ و� .   

!,-  S/+#م أن ا����ا�8 K ل�%/ : k85 48! ا� I+8T      �ًN$/ل أ�%/ K�8ء    : و
ء ا�$$�
Lء ا
  ...رض و�

�/+ J#!وJ �ً,G
 أن ��HJ ف�d72?��  ا� ًKأو  *  �?T م (�ل����8ء   :  ا�8
ء ا�$�
   .I+8T �8! اk85 4: ا�8���م (�ل T?�  * ا��dف J=آ� ;� و�
 اLرض 

   :إذًا

ء ا��8ء و�
ء اLرض    : /%�ل K ا�8���م أن /�ون ا���9�2#= � Kل و�%/  k8$5 4ا 

!8� I+8T.   
=V�J �dفا� *  ���   : اLو�� ا�8

��=Vا�#��9�2 �=ه� = أ �G�,وه� ود� S/+T PJأ - *p2& ا4 ر	 -.   



193  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

وه$$� ا7V,$$�ر  ... �$$
ء ا�$$�8ء و�$$
ء اLرض   : /%$$�ل ا�8$$���م أن : ا��$$�J* ا�%$$�ل= 
  .ا��8+ 9! �,8,� وأ�9 ا��vdب 

وه$$=ا ا�#$$+/S 	$$�م  ) . 3$$��ا آ8$$� رأ/J�$$87* أq$$��� S/+$$#� ): *�$$3 9$$! ا�#$$�/�ث  -
8
 (�ل ا�8���م /U : رضLء ا

ء ا��8ء و�� .a,#وه=ا ا�%�ل ه� ا��.   

 �ً,J�; :���� ":k85 48! ا� I+8T. "  
 z9��ع ��8���م أن /%��S/+#� �G أPJ ا�U/ K &Jول وه� ا�8=ه� أLل ا�%�� .  

 اk8$$5 4 : /%$�ل  أJ$& . وا�$�U ',� وإ5$$#�ق وروا/$� 8TL$+     ����8?,$�  : ا��$�J*  ا�%$�ل = 
8�! I+8T.   


   :ا�+�,
 : �& (�ل ا�#�/�ث q��� !9 /�دع أن أراد ��8 - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* : (���ا -
 /%�ل آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3 -  وه� )أصلي رأيتموين كما وصلوا م صل قومك ائت(

 :k85 48! ا� I+8T.   
8
 	�م )أصلي رأيتموين كما صلوا:(و(��& -U/ م���ا�8 ��Eد موا�H28وا�.   

   :و�G,! �! . أS/+T : PJ 	�� ا���اب
 اهللا مسع اإلمام قال فإذا: ( ($�ل  إ8J$�  - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن : اLول ا���& -
̂  و�$�  )احلمـد  ولـك  ربنـا  : فقولوا محده ملن  Lن I+$8T  �8$!  اk8$5 4  : ($�ل  	�$�  /2$

  ?��Jا . )محده ملن اهللا مسع:(/%�ل - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* /8'�ن آ��Jا ا�8����,!

   .(�ل �9 9& /%7+ون
   . - ا4 ر8T& - ا��2وي أ��ب وG9=ا

� �� أJ& : أي�Q/ م���9%�ل ا�8 : k85 48$!  ا�  I+$8T  &$JL  &'8 3$��  - ا�2-$*  �$!  /$
�ًا - و�5� 	�,& ا4G� 7+ي%,  &9.   

�ح(( h  �$V{  ل  ���$�د�?$hإذا )) (((: إ  
$,)  �,' �U$�� :  $,آX  م  /%$�ل  �%��$�ن���ا�8$ 
k85 48! ا� I+8T  *$-2,$&  ا4 3$��  - وا��	م  ($�ل  إذا /%$�ل  - و5$��  �$�Eا  k8$5 48$!  ا� 
I+8T ا���%  �G/,! أ����ر�29 : ا�8  q$ا�#8$+  و� .  
$'�   � I+$8T  �8$!  اk8$5 4  ا�E$�م  ذآ$
�   .ا�#8+ و�q ر�29 ا�8����,! وذآ

 I+$8T  �8$!  اk8$5 4  : 9%$�ل  /$���ه�  �$�  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-* أن : ا���اب
�GJL &J�'8/ �G�/ �G9 �GJ� �� إ�� /#���7ا  �� و/'�Lا �G9(((.   

 �L  k$2 �د I+8T �8! اk85 4 �! ا�8���م �k2 أ �د �� أS/+T PJ أن : ا���J* ا���اب
   . ا�#8+ و�q ر�29 : (��& �! ا��Eم

   .ا�#8+ و�q ر�29 /%�ل ��E Kما : /%�ل   �H,2T��H,2T . �9 أG9 �9=ا وا�B7م
�ى ��ة(( Vأن : أ S/+T PJأ �د �� أ k2� م���ل �! ا�8�) k85 48! ا� I+8T  د�$ L 

k$$2� م�$$�Eر29$$� : (��$$& �$$! ا q$$ا�#8$$+ و� &$$JL 
 I+$$8T �8$$! اk8$$5 4 /%$$�ل ا�E$$�م �'$$
   ))ا�#8+ و�q ر�29 : /%�ل وا�8���م
   .	�,G� إ/�اد  �G ا�#8+ و�q ر�29 /%�ل ��ماE /�'��ن 9
 ا�B7�/ &9 ��9�2#م K وه=ا

� وا�=يG�/ *� *  I=ه ���   .I+8T �8! اk85 4 : /%�ل ا�8���م أن : ا�8
   . ا��ا�a ه� وه=ا

�2,G7Jا !� I=ه ���   . ا�8
���   : ا���J,� ا�8

 ��f�$h  و�
ء اLرض و�
ء ا��8ات �
ء : /%�ل K ا�8���م أن : /�ون ا���9�2#= 
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ء  ز/$�دة  9$�  أS/+$T  P$J   $*  آ8$�  ا�#8$+  و�$q  ر29$�  :  %� /%�ل وإh '9+ . �8J*ء �!$� 
  .إ�~ ... اLرض و�
ء ا��8ء

   :ا75+��ا
- S/+#9 PJأ - *p2& ا4 ر	 - .   

�ع أJ$$& : ا��$$�J* وا�%$�ل = U$$/ م���ء : /%$�ل  أن �8$$
 و�$$
ء اLرض و�$$
ء ا�$$�8ء �$$
f�h�� !� ء*h +'9.   

$3
  ا�$=آ�  ه$=ا  	�$�  ا�B/�دة �! ا�P,� &,  k28 أL S/+T PJن -Lأن وا  f$-;��  *$  
zT م��Eا f-; *  zT م���ا�8 Kإ 
,�+9.   

aا�� �$$! ��f�$$h و�$$
ء اLرض و�$$
ء ا�$$�8ء �$$
ء:/%$$�ل ا�8$$���م أن : أ/$$Nً� وا�$$
   .h +'9*ء
  ) .أصلي رأيتموين كما صلو:( - و�5� 	�,& ا4 ��3 - (��& �'�8م -

 T?$�   $*  ا��dف �! أ(�ى I+8T �8! اk85 4:  ا�8���م (�ل T?�  * ا��dف/ �2-,&
   ...اLرض و�
ء ا��8ء �
ء : ا�8���م (�ل

�ف أن و/��'/ ���D ��'ف  ($�ة  ا��$dا�  &H'$pف  و� ا�d$�ف  ا�$8���  ه$=I  أن  ,'$
�G,  �7ط (�ي#,  +G7�/و *  � �'� z#ف ا�� X,'$p  ا�$8���  ه$=I   * ا��dف أن و/'

�ه$�   $*  ا�G7$�دI   ,?�ن,\  �$�$89���  /G$7�  وK ا�$�ا�a  إK  &$8G/ K ا�2$�س  L  _$'9ن أآ 
   .ا��dف وX'p ا��dف (�ة

 آ�8$�   .  %$�  ا�#8+ و�q ر�29 ر '&  * و����م : ه�2 - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 (�ل : إذًا
�ج   %�$d� :  م  ($�ل���ا�8$ :  k8$5 48$!  ا�  I+$8T .  ً�N$/م  ($�ل  وأ���ء  : ا�8$
 ا�$�8ء  �$

   .اLرض و�
ء
�8 ��ا�aا أن 	� �2 وا0نG,  - 4وا &J�#-5 ���'و� ��	م أن - أ����8 ا�8G��%/.   
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 �; �d/ ًا�-?�.   

�$$� !,$$-/ X$$�Q88$$& - ا�Tإذا - ا4 ر k$$ آ$$�ع �$$! ا�8$$��* ر�$$5
 أو /%$$-_ ه$$
 ا��/ 
��� وه*� X�7Vا �G,  ء�G%Hا� ��	 !,��):   

 واT$+ة  روا/$�  إK ا�$8���  ه$=I   $*  �& و�,P أ8T+ ا��Eم �=ه� وه� : اLول ا�%�ل= 
�ى روا/�ت �& و�,B� �G9 PمVر ا���8* أن : أ�,d��9 ء إن�h _-) ء وإن�h 
   .أر5


   :أ8T+ ا��Eم د�,
- &Jأ P,� *  �2   .اEر�5ل أو ا�%-_ 25,� 	�� /+ل 3�/J a^ ا�

 ��'2$  ه$=ا  �?$!  أ8T+ ا��Eم �P,� mH وه=ا - : (��& وه* ا�'-�رة 	X%� +2 أن و/��
f و�?J �$$G2$$��ص  ,��$$+ . $$3�/m$$H� a ا�$$P,$$� *$$  �2 - آ��$$&$$,� �#/�$$3 *$$  

   .ا�8%��د
�  : ($�ل  و�$=ا  $3�/h  a$*ء  ا�P,� *  �2 إذًا$�Lء  إن 5$'�   ,$&  ا�$h  _-$) ء  وإن�$h 

  .أر5
 ا�$$�2 أن أ8T$$+ ا�E$$�م 	2$$+ روا/$$� و�$$,P ا�#�9�2$$� 	2$$+ ($$�ل وه$$� : ا��$$�J* وا�%$$�ل= 

   .ا��VX� �2  %+ /+/& أر5
  iن . ا�%-_
   :وا75+��ا

�ون ا��2س آ�ن : ا��z9 ا��	+ي 8T,+ أS/+T *9 9'�8م -�Q/ أن kN/ 
�� /$+I  ا�
�ى ذرا	& 	�� ا�,�28   .ا���ة  * ا�,

8
 	�م) ا���ة  * : (ا�#+/S  * (��& : اK+75Kل و�&U/ �� 
 9'$+  و�$�  ا��آ�ع (-
   .ا��mH 9'�8م  �V=وا . ا��آ�ع

8#
 ا�'�م : (���ا . /%-_ K : (���ا وا�=/!=/ ��	  ̂ �$d8�2  ا�$��   f�$J  �Tا��$9 
9'$$+ $$3�ا�T ا�%$$-_ �$$=آ� و�$$� ا�$$��ة (,$$�م  $$* ا�%$$�ءاة  $$* ا�%$$-_ 	�$$� k$$ � �$$! ا�

   .ا��آ�ع
�/+ S��; : !?� K (�ل وه�J أن �   .ه=ا J=آ
�G8ا0ن ا� ���   :(��,! 	�� ا�8

   .واEر�5ل ا�%-_ إ�� d��9,�ر= 
   .ا�%-_ ا��2 وأن= 
 ا�78%$+�,!  �$!  أذآ� K - ه=I �5	7*  * - اEر�5ل ا��2 أن وه� : ا����S ا�%�ل ه=ا

K 9$&  ($�ل  �� أ(�ل  +$Tا0ن �?$!  أ  �$�  � أن أو ا�78%$+�,!  ا8ML$�  �$!  أT$+  9$&  ($�ل  ه$
  أذآ$
� أJ& ا�d,�ر : (��,! 	��  %� ا�H�7Vا اLر9'� ا�%�ون  * اL(�ال أ3#�ب,d� . أو  &$Jأ 

_-%/ . �89�   *$2] .  !$?� K	��Z/  �$$�  آ8$�  	�,& أ(X �� أو أذآ�S��; K I (�ل /��+  
*HJا0ن أ ��  kأرا� 
�ف  آ$�ن  وإن اEر5$�ل   ا�$�2  9$�ن  ($�ل  �$!  ا�G%H$�ء  �! ه$'/  *$  

!/�   .ا�%�ل ه=ا /7-�2 �! ا�3�'8
 ه$=L  Iن اLر9'$�  ا�%�ون  * و��دI �! أ��آ+ أن ;���ً� (�Kً أJ& أ(�ر أن (-
 أر/+ �?!
���
 ه
 أذآ� K ا0ن ا�#%,%� و * ا���ة *  �,) &�8 �! 9ML؟ أو ا�78%+�,! اK  

�3�dا� : �GJا أ�H�7Vا ��	 !,��):   
 =�,,d7وا�%-_ . = ا�.   

�ب)Lا�%-_ وا : - Kًن أوL ب ه=ا�   .���Udع أ(
- �ً,J�; : أن &��Vل ا�'�8م  * إد�-%� Kو �   .اK+75Kل  * 7'/ +,'9-

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
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�; �d/ ًا�-?�.   
�2� أن ا�d/ ن�JEًا ا�-?� �9 k ر !/+,��.   

�+ أن أراد إذا /+/& /� K k أن ا��2 أن أي/.   
   :ه=ا 	�� ا�+�,
 و
$$8� اS/+$$T !$$9  $$* �$$�ء �$$� -	 &$$Jأ - *$$p2$$& ا4 ر	وآ$$�ن : ($$�ل -  K k$$ �/ *$$  

  .ا���د
� k أن ا��2 أن : ا���J* وا�%�ل= / �ًN/أن ادأر إذا أ +�/.   

   : وا75+��ا
- S/+#9 ,& ا4 ��3 - ا�2-* أن�	آ�ن - و�5�  k �/ *  
 �$!  وه$=ا  ور $HV  k_ آ

_Hdا�.   
   .وه� : /� k آ�ن �mH أن اK+75Kل ه=ا 	�� وا���اب

� وآ�ن : وا���اب-?/ *  
� $k  وآ�ن �mH أ�� . ور HV k_ آ/  �$G   �$وه K  f$-�/ 
.  


��د ا�� �G,  k ز/�دة وآ�� *G  ذة�h.   
S/د�TLا��#,#� وا �#/���د ا�� P,� �G,  k و\,�ه�8 ا��#,#,!  * ا����  
$9 

�8G,  *HJ k �8� ا !,9	f'85 ! آ�8 ا�	 - *p2& ا4 ر	 -.   
�  qh أن k �8 ا�,+/! ر,  �G�/ 4وا ��	أ : P,� !� �2   .ا�
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   .أ	�Nء 5-'� 	�� ��5+ًا

   .أ	�Nء 5-'� 	�� /�+ أن ا���ة أرآ�ن �! ه� 9
 ���8*ا 	�� /��
- S/+#� !9س ا�-	  - *p2& ا4 ر	ل - �) : �J� ا�,$+/!  . أ	$�Nء  $5-'�  	�� ��9��د أ�

   .5-'� ه=I    .وا��-�G وا�%+�,! وا��آ-7,!

  iن= Vد أ����9 ��	 +Tأ I=ء ه�N	Lا �'-
 ا�v9 I��5د.   
- &JL 
Vآ! أ�   .ا���ة أرآ�ن �! 9

 i$   +�$5ن  ���-k$-�  �$G  اL	�N$ء  و9$�(*  ا��-G$�  	�$�  ا�$��د  ا��ا�� أن : ا���J* ا�%�ل= 
��	 �G-ا�� f#3 و�� ا���ة �� +�   .ا�-'� اL	�Nء �9(* 	�� /

   .ا��-�G ؟ ��ه� هKQء 	2+ ا�'8+ة إذًا
   :9+�,�,! ا75+��ا

 و�G$*  5$�+  : ا�$��د  د	$�ء   $*  /%$�ل  آ$�ن  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-* أن : اLول -
   .ا�#+/S .. و�9�I 85'& و�V zh%& ��=ي

   .ا���& إ�� ا���د  ��pف . و�G* �5+ :  %�ل
- *J����9�آ! ا�E,�ن 	�,&  �+ق . ��5+ًا ا�8�G  �8 و�G& 	�� �5+ �! أن : (���ا : ا�.   

aا��   .س	-� ا9! د�,
 وو�pح و�#3 ���ا�T ا���G8ر �=ه� وه� اLول ا�%�ل وا�
�ن وإنJE8! �,'�� ا� X��d/ S/+T !9س ا�-	 k� &T�p7& وTا���9��د أ���J : و3 ��	 

   .أ	�Nء 5-'�
���� / 
  ؟ اXJL 	�� ا���د /�� ه

   :(��,! 	�� ا�H�7Vا
�+ ��  iن �'�G واXJL ا��-� 	�� /�+ أن /�� أJ& : اLول -/ &,�	 �� �7/ I��5د.   

   :وا75+��ا
- S/+#9 !9-� ا	س z9�   .أHJ& إ�� وأ�hر وا��-�G:(�ل-و�5� 	�,& ا4 ��3-ا�2-* أن و ,& ا�

 /8?$!  أن /�$�  وK اL	�N$ء  k�  *)�$9 ا��-�G 	�� ا���د ا��ا�� أن : ا���J* وا�%�ل= 
Kأن و +�/ ��	 &HJأ.   

�G�,د�:   
 K  �'-$5 أ	$�Nء  ;J�8,� 	�� ا���د ا��ا�� �?�ن اXJL 	�� ا���د أو�-�2 �� : (���ا -

S/+#وا� ^J ��	 ء أن�N	د أ��   .5-'� ا�
   :اK+75Kل ه=ا 	�� ا���اب

 - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* 5$$�8 و�$$=�q . ا��اT$$+ ا�'$$�N 9#?$$� وا��-G$$� اX$$JL أن
�G-ر ا���hإ�� وأ XJL�8 �,-,! اGJأ �N'آ�� +Tا��ا.  

   .ا��اT+ آ��'�N ا��-JL k� �G& ا��k9 ه� وإ�8J ;��2ً� /?�ن K وG9=ا
aا�� �$k  ا��-G$�  	�$�  ا�$��د  و�$�ب  	�$�   ,& J^ 	-�س اS/+T !9 أ/L�ًNن اLول ا�%�ل وا�

XJLا.  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .أ7G-� k� &HJ& ;� /+/& ;� رآ-7,& ;� ر��,& أ	�Nء 5-'� 	�� ��5+ًا
� إذا اLرض إ�� ا��Gي 	2+ ا��ا�� أن -ا4 ر8T& - ا�X�Q8 أ �دV رآ-7,& /%+م أن 4 ��5+ًا.   

�  ا��G8$�ر  �=ه� وه=ا= $� �,8,$�  ا9$!  5$�م  اK وh$,~  ا�28$=ر  ا9$!  وا7V$�رI  ا�$�#��9  وأآ
   .ا�8#%%,! �! و	+د

   :9+�,�,! ا75+��ا

 S/+T : اLول -M9! وا ��T ,& ا4 ��3 - ا�2-* أن�	رآ-7,& (+م �5+ إذا آ�ن - و�5�  
   .X'p  ,& ا�#+/S وه=ا      ./+/& 	��
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- *J��8� 	! ا�h 4ء إن a3 : ا�	- *p2& ا4 ر	 -&Jرآ-7,& /%+م آ�ن أ ��	 &/+/.   
   .ا��آ-7,! 	�� ا�,+/! �%+/� ا��2 أن : ا�8��� ه=I  * ا���J* ا�%�ل= 

   :9+�,�,! ا75+��ا
8� ا9! أن �'�%ً� ا�-�dري  * a3 : اLول -	 - *p2& ا4 ر	م آ�ن - +%/ &/+/.   
- *J�� الـبعري  يربك كما يربك فال أحدكم سجد إذا : ($�ل  - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن : ا�

   .ركبتيه قبل يديه وليضع
 أن ا�'�$$� �$$I�$$2'� k 9,$$�ن و $$* 	2$$& ا9��L$$� و $$* ��و/�$$&  $$* ا�2$$�س V$$�ض ا�#$$+/S وه$$=ا
aا��   .S/+T X,'p أJ& ا�

I=وه !� +Mإ�%�ن  �ا ���D ��'ا� ��'� S/+#ودرا�5 ا� 
 - ا�2-$*  	$!  !/�$-  �$�  و�'� � ا�'�
�-K f و�� - و�5� 	�,& ا4 ��3/ �7T K 
Z7U/ �8,  K f-�/.   

�-K f ا�#+/G  S=ا/.   
 �$���  ا8ML$�  �$!  و	$+د  ا�28$=ر  وا9$!  وا�+ار(2v* وا�7��=ي ا�-�dري ا��Eم : H'p& و�8!

!?/ �G'� Kري إ�d-ا� �H?� X,ي و�'& آ=��   .ا�+ار(2v* و�'& آ,X ا�7
�-K f ا�#+/S ه=ا إذًا/.   

aا���وع أن وه� ا�8=ه� وه� : اLول ا�%�ل : وا�U8آ-7,! �%+/� ا��   .ا�,+/! 	�� ا�
�-5 a,��   : ا�7
�-5 a,���وي أJ& : اLو�� ا�+ر�� : ا�#%,%�  * ا�7� !	 � ا4 رp* - ا��vdب  !9	8

 	$!  أI=$V  أJ$&  ا��$!  	�$�  /�Z$�  أ  &$J	�N$   !$ً  �7-'$�  �25 �& - 	2& ا4 رp* - وه� - 	2&
   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-*


 S/+T أن ا�8��#�ت و�!M9! وا ��T 
�ة أH'p !� S/+T *9ً� أ(/�   .ه
   .رآ-7,& /%+م أJ& 85'7� �� ه� ا��ا�a إذًا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�; &7G-� k� &HJأ.   


   .ا��-�G 	�� ا���د /�� آ�8 /�� اXJL 	�� ا���د أن /�ون ا�#��9�2 أن 	�� د�,
  ))) .األذان(((
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   .العشاء صالة بعد

   :- اهللا حفظه - شيخنا قال

 نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد : الرحيم الرحمن اهللا بسم

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

 �k و�� M�T P,� !� ء�N	أ I��5د.   

�ن  /�+ أن /��ز أJ& '-�رةا� I=G9 - ا4 ر8T& - ا�X�Q8 أ �د$JEا  &M�N$	�9  �'- ا�$

 و�+ و�� اLرض 	��M�T !G2,9 !,9رض وLا.   

   :أ(�م إ�� اL	�Nء �%2� J%�ل : ا�#?� ه=ا و�N/Eح
   : اLول ا�%� ــ

  :وا�%+��ن . ا��آ-�7ن
 I=G  k8ء أ��G%Hا� ��	+م 	�8 و��ب GHUآ . &Jوأ K ��/ ا أن�h�-/ رضLا .   

,�,�+�!:   
 3$��  وإذا 2��9'$�ل  a$3  أ  &$J	a$3  &$2  - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن : اLول - 

�  �� 2��9'�لh�-� رض ا�%+مLا.   
- *J��7�ا أن /�� : ا��آ-7,! أن : ا�/ . �8GJL !�  أن /�$�  ا�7$*  ا�'$�رة  �7$�  *$  

   .ا���ة
   :.ا���J* ا�%� ــ

   . ا�,+ان
� أن /�� K ا�8=ه� 	��= h�-/ رض ��8*ا�L9,+/& ا.   

   :ه=ا 	�� وا75+��ا
-  �$89 &$$��Vري أ�$$d-ا� !$$	 ! M�$$8'��9� /$$���ن ا�%$$�م آ$$�ن : ($$�ل أJ$$& ا�-$$��ي ا�#$$

PJ�%وا� I+/8& - (�ل ه?=ا . آ8&  * وTا4 ر -.   
� ا9! ا�#� m (�ل�T : Iاد�   .ا��#��9 : ��9%�م �

̂  أن أراد) آ8$&   $*  و/$+I  : (و(��& 2$/  �$�	  

آ$  أن . 3$#�9*  آ$  +$Tوا  �G2$�  آ$�ن 

'H/ qذ�.   


� ا9! آ�م �! ه=ا وآ�T - &8Tا4 ر -.   
7�ط و�?!U/ *  !/+,أن : ا� K ن�?/ ��� وk$p   �$�  . ا�$��د  أ	$�Nء  أ8G�  +$T$�  ا�

   .ا���د /�a �� /+  �ق /+ًا
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   : ا����S ا�%� ــ
�G-ا�� .   
�   : أ�Jاع إ�� �%2

 /?�ن أJ& : اLول ا��2عM�#ا� �G2,9 ,9رض !وLا +Tء أ�N	د  أ���+  آ$�ن  . ا�$$/ 

��	 I+/:   
�2G  K a�/ د��   .ا�

- ��� 
Vء �7+ا�N	د أ��   .ا�

 /?�ن أن : ا���J* ا��2عM�#ا� !� �   :��8��9* ��7ً� و�,P ا���د أ	�Nء \,
   .إh?�ل G  a�/ �9=ا

- &$$JL f$$-; *$$  a,#$$3 ري�$$d-,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن ا��	5$$�+ - و5$$��  �$$�	 
�  .ا�#�,

- �ًN$$/وأ f$$-; *$$  a,#$$3 ري�$$d-,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن ا��	5$$�+ - و5$$��  �$$�	 
8�ةV.  

�8�ة وا�#�,d�2ع آ�ه�8 وا��� !� X'5 
,d2ق  �?$!  ا��$H8$�  ا�G2,9 أن  � ا�#$�,
�8�ة �! أآ-dا�.   

�+ أن : ا����S ا��2ع/ k� 
M�T !� ���$8��9*  ��$7
  و�?2$&  ا���د أ	�Nء \, . 
�+ آ�ن/ ��	 Dف� &9�;:   

8,! إ�� /%2�  G=ا) :   
 آ$��Jا  ا�$�#��9  أن ;-f ��8 - . آ�اه� �G  BM�� �9 : ا�#��� �k /?�ن أن ــ : اLول
   .ا�#� h+ة �! آ8& 	�� /�+ أT+ه�  ?�ن ا�#� h+ة �! N/ �ًM�T'�ن

*J�� ا4 3$��  - ا�L  *$-2ن - . ا�?�اه$�  �$��T :  �$G   BM�$�  k$�  9$�  /?$�ن  أن ـ$ـ  : وا�
�+ آ�ن - و�5� &	�,/ �9 
M�T.   

 ا�2-$*  إ�$�  G��) : �J�?h� وه� �'�2 �� ا�=ي ا�#+/S 	�� ا���اب ه� �� : (,
  iن/ 

 	�$$� ا�$$��د آ$$�ن و�$$� ؟ /$$U?�2  �$$� ا�#$$� h$$+ة - و5$$�� 	�,$$& ا4 ��$$3 -$$M�T ز�$$�/ 

�+وا� ��	 
M�T.   
�  h$?�اB$/  �Jل  �$�  : أي /$U?�2  �$�  �'2$�  أن :  ����اب,V�$79  اً  ا�$��ة�,V�$�  ًا+$Mزا Kو 

�)�	 &� ���
 	�� ا���د 89M�T.   
���� / 
7�ط هU/ *  
M�#رض ا���8* 9,! ا�Lوا  *$   
$M�#ا�  
�$H28ن  أن ا��$?/ 

!� P2� رضL�2 آ�8 ا��� ��ش اLرض �P2 �! /?! �� و�� /��ز أو ؟ �#��9,Hآ�� 
  ؟

�ن  /$�+  أن /��ز : ا���اب$JEا  �$�	  
$M�T  آ$�ن  5$�اء  !$�  P2$� L8$�  أو رضا� 
k23 +,9 ن�JEا 
,�+9:   
- f-;�� *  ري�d-ا� !	 �UM�	 ,& ا4 ��3 - ا�2-* أن�	آ�ن - و�5�   +�$/  ً�$J�,Tأ 
�ف 	��D اش�Hا�.   


  أن 	�$�  د�,
  G=ا$M�#آ$�ن  5$�اء  ا�  !$�  P2$� رضLا0د�$*  3$2'&  �8$�  أو ا  &$Ji  
�+ أن ����8* /��ز/ &,�	.   

�ن 	2+ آf�8 ا�%7,� وG9=اJEا���رة ا.   

  iذا((( ,) q� : �� �?T د���ق 	�� ا�D �8غU؟ �%�ل  �8ذا ا�  

  $$$iذا$$$,) q$$$� �$$$� �$$$?T �$$$� &$$$�'H/ _$$$'9 أن أراد إذا : ا�$$$�-,�ن +�$$$/ k$$$pو &$$$/+/ 

!,7'87�� �; +�5 �8G,�	 K �8,5 اب  * آ�ن إذا�  ؟ ا�7

  iذا,) q� �� �?T د��
 < ))) ؟ ا�#�,� 	�� ا�M�$�  �)�$J  �$G,   �2d,$h ب ا�$v� 
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�ًا/�%� �8� z-5 �� !,-7� �G��9إ�� !� 
,�  .> ا�7
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .� &,-2	 !	N+/& و/�� *
   .و�2-,& /+/& 9,! ا���د أ;�2ء /�� * أن �5+ �8! ا��2 أن : أي

z-5�2 أن �'�2 و'� I� ��8+ة : ه* ا�	ا�8-�.   

   :ه=ا 	�� وا�+�,

- S/+T +-	 49#,2& 9! ا - *p2& ا4 ر	,& ا4 ��3 - ا�2-* أن - �	آ$�ن  - و5$��   
�ى �7T /+/& 9,! �9	+ �5+ إذاJ 9,�ض &,v9ري  * وه=ا . إ�d-ا�.   

�ى إ�8J اv9E,! و9,�ض/ k� ة+h ا���8 �ة &JL  �$�  ة  ��� $�ة  /�$� *  آ$�ن�,$/  �$�  �$/ 
   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* إv9* 9,�ض ا���9�#

�نا /-�	+ أن ا�i  �2ذًاJE !,9  &$,-2�  &$/+/و Kو  
$'�/  I+$/  &%�$7��  �$8آ  
$'H/  �$,� آ
 5$2!  �$!  ه$�  وإ8J$�  ا���$�ل  P,$�  !$�  !2$5  ه=ا أن 5,��,�2 �5+ إذا /N2� 9�ن ا��2س �!

   .ا��p�8ع ه=ا �Tل ا�?�م ,5��Ji  �2,& (�ل و	�� ا�2�ء
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

&2v9و !	 &/=d .   
�ًN/�2 : أ   .وd &/= &2v9 9,! /-�	+ أن ا�

- �8� f-; *  S/+T *98,+ أT ي+	� /-�	+ آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن ا�
!,9 &/=d  �,\ 
��T &2v9 ��	 ء*h !� &/=d .   

S/+#��  أ �د &J+ أ	9,! /-� &/=d  Kو 
8#/  &$2v9  �$�	  ء*$h  !$�  !/=$dHا�  
$9  +$	�-/ 
!,9 !/=dHا� !v-وا�.   

�ر ا�#+/S ه=ا : إذًا?2 7,5'��  &$JL  
 ا4 3$��  - ا�2-$*  أن وه$�  5$2!  	$+ة  	�$�  د�,$
�  d=/& 9,! /-�	+ آ�ن - و�5� 	�,&,\ 
��T &2v9 ��	 ء*h !� &/=d .   

+	�-,  !,9 !/=dH2,! ا�;Kا �ًN/+ وأ	9,! /-�  !v-$ا�  =$dHوه$=ا  وا�  ً�N$/ل  أ+$/  �$�	  �$� 
�ع K ا�8$$��* أن اLول ا�#$$+/S 	�,$$& دلU$$/ &$$� ن أن�$$?/ �$$�,Gآ �N$$28ا� 	إرادة 2$$+ 

 و�2$$$� * ا��U$$$dع �2$$$� * اLو�$$$� ا�L �$$$�,Gن و/-'$$$+ه� أ	$$$M�N& /�$$$� * وإ8J$$$� ا�$$$��د
�ن أن ا�N#75رJEب /+ي 9,! ا�   .ا�



 �! �J	H� �ً,+ ه* 9
 ا�?)��
 أداء  * وا�7�  .ا���د وه� ا�'�,� ا��آ! ه=ا �
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

&2v9و !	 &/=d .   
 آ$�ن  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-* أن ا��	+ي 8T,+ أS/+T *9  * ا0ن �'�2 �%+م

K 
'�/ &2v9 �ً%�7�� ء*U9 !� &/=d .   
   .ذآ�ت آ�8 ا�-v! و9,! و�8G2,9 ا�dH=/! 9,! ا�8-�	+ة : ا�i  �2ذًا

���� / �� !,-/ X�Q88& - ا�T�2 - ا4 ر   :ا�%+�,! ه,��  * ا�
�2
 أن : ا�%+�,! ه,��  * وا�'�/ k9�3Lد أ;�2ء ا��   .ا�%-�� إ�� ��G�7 ا�

  ؟ ا�%+�,! 9,! /-�	+ أو ا���د أ;�2ء ا�%+�,! /��z ه
 : وا�H�7Vا
   .ا�8=ه� وه� . ا�%+�,! 9,! /-�	+ أJ& : اLول ا�%�ل= 
- S/+#� *98,+ أT z9��/z �! : (���ا . ا�H� !/=dHدي ا�Q/ إ�� z/�H7ا�%+�,! 9,! ا� 

.  
   .ا�%+�,! /��z أن ا���د أ;�2ء �ا�2 أن : ا���J* وا�%�ل= 
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   :ه=ا 	�� وا75+��ا
- S/+#9 �UM�	  �$GJأ  f$�
  /$��*  وه$�  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�  *$-2	#9  !$$,���9 

f')�  /+ه� ��	��5+ وه� (+�,& .   
   .��87'7,! ا�%+�,! 	�� ا�,+ �%z��� &,�+%� �� k /?! �� �� أJ& : اK+75Kل و�&
 	�$�  د8T  &$,   �$�K,$+  أL  S/+$T  *$9ن : ($�ي  ا�$8���  ه=I  * ا��dف : ا�#%,%� و *

   .ا�%+�,!  ,-'+ ا�dH=/! أ9'+ إذا JL& ا�%+�,! إ9'�د
S/+Tو �UM�	 �ًN/أ &,   �$�Kد  &$JL  �'�$/  �$�	  ن�$JEأن ا  kN$/  ًة  /$+ا+$Tوا  �$�	 

!,�+) *  f)و  +$T$!  9',$+ان  وه8$�  وا	�8  G,N$'9 K  �8,$5 ا4 3$��  - ا�2-$*  وأن  &$,�	 
 وا�%$+�,!  ا�,$+/!  آ-,$�  - و5$��  	�,& ا�G  - ��3 4 اL	�Nء آ-,� 9�X3�/ &J - و�5�

   .وا�28?-,!
� �pE�9 أن إ�� �UM�	 K X3�� Kإ �GJ�9 ة�,Z3.   

I=ر وه��Lا�%�ل �%�ي ��87'� ا *J��   .ا�
�  و�?$!  ($�ي   ,G$�  وا�d$�ف  إh$?�ل   ,G$�  ا�$8���  آ�fJ وإن$G]L$�  وا4 ا�	أن ه$�  أ 
z��/.   
   .ا���د �Dل 	�� و/',! وا��Udع ا�8v�J,�2 	�� /',! ا���Eق أن آ�8

I=G  ء�,hL87'� ا�� 
�ن ��'JEا a��   .	�/ S/+#9 �UM�V= ا�=ي ا���J* ا�%�ل /
   .اLول ا�%�ل ه� ا�#��9�2 �=ه� آ�ن وإن
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   )) .اLَْ	َ�� َر�9* 5ُْ-َ#�َن: (( و/%�ل
�وع *ا���8 �5+ إذاU8��  &� ر9* 5-#�ن : /%�ل أن ��	Lا.   
- �8� f-; *  a,#,& ا4 ��3 - ا�2-* أن ا���	سبحان : ($�ل  5$�+  إذا آ$�ن  - و�5�  
   .األعلى ريب

-BJ : aل ��8 أ &J	S/+T �-%  * ��ء و��8 -  �5�9 q9ر ��	L3$��  - ا�2-$*  ($�ل  ا 
   .سجودكم يف اجعلوها - و�5� 	�,& ا4

I=G  /د�TLاS +ل� ��	,� 	و�U� a,-   .ا���د  * ا�7
���   .ا���ة وا�-�ت  * 75��,�2 �25 أو وا�-� اLذآ�ر و�9(* ا�7-,a ه
 : و�

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
 �; k ��ًا رأ5& /-?�.   
�2� أن ا��+�,! 9,! ا���� �,��P اLو�� ا��+ة �! ر k إذا أJ& : ا�-?/.   

- �8� a3 ,& ا4 ��3 - ا�2-* أن�	آ�ن - و�5�  �-?/ *  
   .ور HV k_ آ
 أT$+  �$!  وه$�  /� $k  آ$�ن  �m$H  وأن ا�#$+/G�  S=ا ا��#,a ا��mH ه� ه=ا أن �'�2 و�%+م

   .ا��واة
� أJ& ا�#+/S ه=ا  iذًا-?/ S,  
 �$!  ر $k  إذا /?-$�  أJ$&  	�$�  ود�,$
  . ور $HV  k$_  آ
   .اLو�� ا��+ة
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

P��/و �ًh�7H� Iا�/ �ً-3�J I�28/.   
Kًأو : &��)): P��/و . (
   :	�,& ا�+�,

 تطمـأن  حـىت  اجلـس  مث:( ��$3&  ��8*ء (�ل - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن -
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  ) .جالساً
   .ا��+�,! 9,! ا���� ه=I رآJ *  �,2^ وه�

- �ً,J�; : &��)): &Jش أ�7H/ ى�  ) . .ا�,�28 و/��2 ا�,
- f-; ه=ا *  S/+T �UM�	 ,& ا4 ��3 - ا�2-* أن�	إذا آ$�ن  - و�5�   P$��  ش� ا $7

�ى   .ا��#,a  * وه� . ا�,�28 و��J ا�,

 آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3 - أJ& أ/8T �ًN,+ أS/+T *9 و * -'H/ qذ�.   

S/+#  �UM�	 S/+T8,+ أ9* وT نK+/ ��	 �?#ا� &HJ.   
S/+Tو �UM�	  S/+$T8,$+  أ9$*  وT  ق�, 9$,!  ا���$�س   $*  و�$,P  ا�8G,   *$   +GU$7$�  ا�$
!,�+��ن ا��G%Hء �?! ا�,%/ � ا�GU$7+   $*  ا�7$*  ا���$�  	�$�  ا�$�+�,!  9,! ا�7* ا���
� ا�GU7+  * ا����س آ��H ا��+�,! 9,! ا����  * ا����س �H3 أن و/%���ن,VLا.   

 	�$�  و\,�ه8T  �$8,$+  وأ  *$9	�S/+T �UM  * آGU7�� �8+ ا����س 9��Tد/S و/7+��ن
   .ا����س ه=ا

�ن أن : ا�q� : �2آ=JEا �-/ I+/ ى� /k2�$  آI=d  �8 	�� ا�,I+/ �28 و/kN ا�,
*  +GU7ا� �,VLا +GU7ول وا�Lا.   

- �ًN/5ً� : أ�,) ��	 +GU7ا� �,VLا.   
� �'�,ً� وأ�p �اV{ : �,	و�U8� ا����س ه=ا kpوه� ا�,+/! وو �G��) :   

$$8
 ه$$=ا وأن -	8,! �
آ$$ أن أي .  X$$�V	H�$$5 !$$ً� ا�$$8 !,8��ا إذا ا�$$8$$�� !,$$9 
!,�+�7�h$$�ن أ d$$�ذه� 	�$$� أ/$$+/N$$/ �G'�ن أGJ$$� ا�'$$8
 ه$$=ا ��ار;$$�ا ا�$$H/ى و� ا�,$$
   .ا�,�28 و/�2-�ن

*H  �%,%#ا� : K +��/ 
5ً� �?! 3�/a د�,�,) ��	 +GU7ا� �,VLس  وه� ا�$,)  a,#$3 
Kأ[! و *  ���   .�Vف ا�8

����ع ه
 . �Vف  ,�G ا�7* ه*/ �U/ !8� �P� !,9 !,�+�� أن ا�,U/ �9�-  ؟ ��9
*  I=ه ���   :�Vف ا�8
�ع K أJ& . ا�#��9�2 آ�م �! ا���ه� وه� : اLول ا�%�ل= U/.   

   :ذ�q 	�� وا75+��ا
 آ$�ن  و�$�  ا��+�,! 9,! ا����س  * ا�-��9 ر P,� �G,  k ا��#,#� ا�TLد/S 9�ن -

 - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-*'H/ qذ� 
   .ا���ة �H�9 ا�� �9�#	U� �/�2+ة ��%2� 2
� أن /! أJ& : ا���J* وا�%�ل= ,U/ �9�-��9.   

   :9+�,�,! وا75+��ا
- 

 ا�$$�+�,! 9$$,! ا���$$�س أن : اLول ا�$$+�,$$V8$$�م  $$* دا	 S$$/د�TLا�7$$* ا �$$G,  

   .ا�hEرة
- 

 S/+T  * أJ& : ا���J* ا�+�,M9! وا ��T  ر  ;$�  : ($�ل�$h79&  أ�-$9  �$;  +�$5 .  $G � 

   .ا��+�,! 9,! آ�fJ ا�hEرة أن 	�� د�,

aا���ع K أJ& : ا�8��� ه=I  * أ	�� وا4 وا�U/ ن�J}� أن �,U/ &79�-9 
9  �$-/ 
&Hا�,�28 آ ��	 I=d  �28,ى ا����D أ�GJ �'��م وا�,-�.   
- Kً$$� ا��$$�اب : أو�	ل K+7$$5Kأن : ��9'��8$$�ت ا I=$$ا�'��8$$�ت ه �$$G2,-� �G��$$Hو� 

�TLاS/ى د�VLا�7* ا �G,  أن k �9 ر�-   .ا�GU7+/!  * ه� إ�8J ا�


 �! /GH� وا�8�8�H8ا�.   

- �ً,J�; : �5+ ;� (��& أن ��H� ذة�h K f-�� *  S/+#و�� ا�  f$7-;  f$J�?�  ً��$,   *$  
����-�G2?� K f ا�8�.   
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q�=� : ب�)Lوا4 ا ��	ن أن أ�JE9,! ا !,�+�� K ا�,U/.   
� /� ا�=ي ه=ا$G  *$�  !$�  �2�ون  آ8$�  ا�$8���  آ�f$J  وإن ا�$$�  
$?�  z$/� ا�G%H$�ء  �$!   
+27
 �?! ا�#%,%�  * (�ي �� �$�  إذا �G7H�9 واه�G9 �G��87 ا�� �9�#	k� �,2 ا���ة �

�ب �%2/ �2)L�  &Jأ �� k%/.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
� َرب�: (( و/%�ل ْHِ\ْا *�ِ. ((   
�2�ن أن ا�JE9,! ا +�� رب : ( /%�ل �,!ا�H\رب ، �$*  ا  �$H\رب ، �$*  ا  �$H\ا 

   ./B/+ أو ;�;ً� ) �*
 9$$,! /%$$�ل آ$$�ن - و5$$�� 	�,$$& ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن ا�$$�#,a ا�#$$+/f$$-; *$$  S و($$+

!,�+�� رب : ا�H\ا *�.   
   .و\,�I أ8T+ ا��Eم S/+T f9�; &##3 وه�

�  ذآ$�اً  %�ل/ آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن 	-�س ا9! 	! وروي$V{  �$وه : 
  ) .وارزقين وعافين وارمحين اغفريل رب(

 أJ$&  إ�� أ�hر ا�?��
  * 	+ي آ�H'p : !9& إ�� ا�#�Hظ 9'_ أ�hر ا�#+/S ه=ا �?!
�ات �!?2� +Tواة أ�   . ا�

�ن /%$�ل  أن /$$7#� أJ$$& إ�$$� أ8T$$+ ا�E$$�م وأh$�ر $$JEرب: ا �$$H\ا *$$� &$$Jم وأ+$$%� �$$�	 
S/+T !9-�س ا	رة . )وارزقين وعافين وارمحين اغفريل رب( : �hإ�$�  إ  X'$p  S/+$T  !$9ا 

   .	-�س
�ن /�7%� أن ا�-,! ا�vd� �J : !%�ل  #2!JEا ��	 * �� S/+T !9-�س ا	ك  � و/$7

S/+T : رب �H\رب ، �* ا �H\ا *� . &JL a3م (�ل آ�8 أ��E8+ اTأ.   

� رب : /%�ل أ8T+ ا��Eم آ�ن 9H\رب �* ا �H\ا *�.   

� رب k8�/ !,9 أن �ناJE أراد وإنH\ا *� S/+T-$�س  ا9! و	وارمحين اغفريل رب(  
�ن /�7%� أن ا�vd� �?! 9& 9�س K ه=ا  iن )وارزقين وعافينJEا ��	 �� *  S/+T !9ا 

� ا�#+/L Sن 	-�سV0ا a3أ f-;! �2& وأ	,& ا4 ��3 - ا�2-* �	و�5�  -.   
C  C�b9 4ـ:   

� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
 +�  .آ�Lو�� J,�ا��� و/

   .���8ً� آ�Lو�� �?�ن اLذآ�ر S,T و�! ا�S,T ��,G �! ا���J,� أن : أي
  ) .كلها صالتك يف هذا افعل مث :(للمسيء - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* (�ل �'�8م -

   اLو�� آ���+ة ا���J,� ا��+ة أن 	�� د�,
  G=ا
*  
�ق \,� �! �h �ً��8*ء آ .   

q�=ل و��) X�Q88& - ا�Tو�� : - ا4 رLآ�.   
*H7?J ا=G9 �%-Jو ��	 ���� k �   .أT?�م �! /7-'& و�� ا�

  
   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  األحد   األول:الدرس  التاسع:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
 ))	�	�	�	� 

((  
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على اركوب وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
  P�L�9 و * ��p'& �! ا�+رس �� 7J?�� 	! أ/! /kN ا���+ /+/& أ;�2ء ا���د ؟

 !,��) ��	 ���  :اX�7V ا��G%Hء  * ه=I ا�8
  .أkN/ &J /+/& 9#=اء �2?-,& : ا�%�ل اLول =

  :وا75+��ا 
  ).هكذا كان يصنع إذا سجد (-��  ��3 ا4 	�,& وS/+#9 -5 أ8T *9,+ أن ا�2-* -

 = *J��  .أT &/+/ kN/ &J=و إذJ,& : وا�%�ل ا�
- 
Mوا S/+T *  وه=ا .  

 =   S���� إن �hء  '
 ه=ا وإن �hء  '
 ه$=ا و/?$�ن �$!                : وا�%�ل ا�,d� *��8أن ا�
  .ا��2 ا�7* ��ءت 	�� أ�Jاع �7'+دة 

��2�� Kً�8	د�� وإLه� ا���اب �8'ً� 9,! ا S���  .ص وه=ا ا�
 ?�ن /Z-2$* أن �%$�ل  $*        ) 	N+/& 	! �2-,&    (وه=I ا����8 ��5�2 أن �%�ل 	2+ (��&        

 kp�8ه=ا ا�.  
��k إ�� ��kp ا�+رس Jو.  

    X$�Q8ا� �G7J8$& ا4     -اTو�$�                 - رKآ'$� ا� �$! ا�?$�م 	$! ا�$�+ة اLو�$� آ���$� وا�
 k �%7
 إ�� ا�?�م 	! ا��آ'� ا���J,� 9+ا/� �! ا�Jا �; �G,�+�9.  

� ÏÊÏÊÏÊÏÊ<Ù^<Ù^<Ù^<Ù^IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�ًا -?� k �/ �;.  

�ات ا7JK%$�ل أن ا�2-$*        $,-?� �$�	 �2 - 3$�� ا4 	�,$& و5$��    -�%+م �'�2 ��ارًا أن ا�$
 k ور _HV 
  .آ�ن /?-�  * آ

       k$ أو ر _$HV ه� إ���� K�8ل إ	Lا���ة �! ا *  P,إ�$� رآ$�ع أو 5$��د أو    . و�
 �8G2� k ر.  
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� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�ًNه�J 
G5 رآ-7,& إن ��	3+ور (+�,& �'87+ًا  ��	 .  

  :إذا أراد ا���8* أن /%�م �! ا���د 
آ�$8 �$�ون /G2$_ 	�$� 3$+ور (+�,$& �'87$+ًا أ;2$�ء ذ�$ q	�Ji  :               �$& 	2+ ا���9�2#    = 

 
G5 رآ-7,& إن.  
أن ا��2 أن /%�م 	�� 3$+ور (+�,$& و/'87$+ 	�$�             : وه=ا ه��3�V �=ه� ا���9�2#     

 
G5 رآ-7,& إن.  
  . iن zh ا	87+ 	�� /+/& 

            X$�Q8اد ا�� - ر8T$& ا4  -إذًا ا��2 ��%$�ي ا�$8k,v7 أن K /'87$+ 	�$� /+/$& وه$=ا �$
وإ�8J /'87+ 	�� 3+ور (+�,& و	�� رآ-7,$& إ��T *$  K$� واT$+ة إذا z$h 	�,$& أن /%$�م          
 I=G9 ا���H آ��8�/_ وآ-,$� ا�$! وا�'$�� B	K =$�2,T &$Ji  �ً$��8 9$�س أن /'$87+ 	�$�            

 &/+/.  
  .ا0ن ���ر�J �=ه� ا���9�2# 

  :اLد�� 
 
,�H7ه=ا ا� ��	ا75+��ا :  

�ة     -/� آ$�ن /%$�م   - ��3 ا4 	�,& و5$��  - أن ا�2-*   - رp* ا 4	S/+#9 -     &2 أ9* ه
  .	�� 3+ور (+�,& 

 X,'p Iإ�25د S/+#وه=ا ا�.  
آ$�ن   وه$� �$!  %G$�ء ا�$�#��9 اJ$&      - رp* ا4 	2$&     - و�?! a3 	! ا9! �'�د         -

 qذ� k2�/.  
 آ�ن إذا أراد أن /%�م ا	87+ 	�$�  - ��3 ا4 	�,& و�5�  - وا75+��ا أ/Nً� 9�ن ا�2-*      -

  . d=/& وGJ_ 	�� رآ-7,& 
 X'p Iإ�25د *  �ًN/إ S/+#وه=ا ا�.  

 = *J���ن /'87+ 	�� /+/& ;� /%�م : ا�%�ل ا�JEأن ا.  
  .أي /%�م �'87+ًا 	�� /+/& 
�Hا�� I=ه ��	وا75+��ا :  

 آ�ن إذا (�م إ�� ا���J,$�  - ��3 ا4 	�,& وq��� S/+#9 - ��5 9! ا�#�/�ث أن ا�2-*       -
  .��P ;� (�م �'87+ًا 	�� اLرض 

3�/a وه� q��� S/+T 9! ا�#�/�ث  S/+T �G'� ءKQG .  
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 = S���  : ا�%�ل ا�
75�ا�T (�م �'87+ًا 	�� /+/& �� P�� أن ا���8* إذا أراد أن /%�م إن.  

�ة  Ji$$& /%$�م �'87$$+ًا 	�$� 3$$+ور (+�,$$&     وإن �$� / $$h�-� و($�م �Tا�7$$5Kا �$�� P$$��
  .و	�� رآ-7,& 

�I ا�#� m ا�H%,& ا�$U,~ ا9$! ر�$� و($�ل              �J 8$& ا4     -ه=ا ا�%�لTر - :       !$� �$GH/ &$Jإ
 +8Tم أ��E8+ . آ�م اTم أ��Eآ�م ا !� �GH/ 
,�H7ه=ا ا�.  


 و�$+ أن ا���$2            ,�$H7ن  * ه$=ا ا��JEا ��J وإذا        
,�$H7ا ا�=$G9 k$87�� ص .  &$Jوأ
  ./�G2,9 X�Q وه=ا ا�%�ل ا����S ه� ا���اب 

�ى ��,%& G9=ا ا�-#S وه� Vأ ���� !	 S/+#إ�� ا� �J�	+/ وه=ا:  
75�ا�T ؟Kا ��� �?T  

75�ا�T اX�7V ا��G%Hء أ/�G,  �ًN 	�� ;�;� أ(�ال Kا �  :و��
7#� : : ا�%�ل اLول =� K �GJأ.  

  .���8ه,� وه� �2%�ل 	! أ\�� ا��#��9 و��G8ر ا�8ML وإ�� ه=ا ذه� ا
  :وا75+��ا 9+�,�,! 

 ا�=/! /�V$=ون 	2$&   - ��3 ا4 	�,& و�5� -أن أآ�9� أ3#�ب ا�2-*     :  ا�+�,
 اLول    -
 �Tا�75Kا �  .و/%7+ون �J�?/ �� &9ا /���ن ��

- *J�$$�3$$�ة أن ا�2$$��ص ا�$$��/#� ا�$$�#,#� ا�78?$$�;�ة ا�7$$* وfH$$3  :  ا�$$+�,
 ا�
7$5�ا�T إK  $$*      - 3$�� ا4 	�,$$& و5$��   -ا�2-$*  Kا �$$�� P$��/ آ$�ن &$$Jأ �$G,  � �$� /$$=آ

  .S/+T واT+  %� وه� q��� S/+T 9! ا�#�/�ث 
 =   *J��� �H,HV  إذا (�م إ�$� ا���J,$�               : ا�%�ل ا��� P��/ ��8* أن�� !�ع و/U/ &Jأ

  .وإذا (�م إ�� ا��ا9'� 
  :وا75+��ا 

 آ$�ن /��$P   - 3$�� ا4 	�,$& و�$5�    -�ث ا�$�z9 أن ا�q$��� S/+#9    *$-2 9$! ا�#$�/    -
� ;� /%�م �'87+ًا 	�� اLرض ��.  

إذا ;-$$f ا�#$$+/S و�$$� أن J�V$$= 9$$& وه$$� S/+$$T  $$*       : و($$�ل أ3$$#�ب ه$$=ا ا�%$$�ل    
  .ا�-�dري
  .�,G� P=ا ا�#+/S ;�ن : (�ل ا��Eم أM�  / +8T+ة 

   q��� S/+T ا+	 �Tا�75Kا ��وى  * ��/ S/+T أي أن أي  &$Jأ ��	ث  �� 9! ا�#�/
 +8Tم أ��Eاد ا�� �#�Hظ وأX,'p &J ه=ا �,\ S/+T.  

8%75�اءوه=ا ا�=ي /�� 
%75�اء وه� أهKا &J� - 48& اTر -.   
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 =   S���وه$� ($�ل ��#�9�2$� وا7V$�رI ا�z$ �8 وا7V$�رI ا9$! ا�%$,� و\,$�I �$!                : ا�%�ل ا�
�ع �?-,� ا�! أو       : ا�%%#8,!  U� �Tا�75Kا ��ع  $*    أن ��U$� Kه8$� و�#Jو _/�8��

  .�k,8 ا�TLال 
 qذ� ��	وا75+��ا :  

$8�I �8$� �$�ءI      - ��3 ا4 	�,& و�5� - 9�ن ا�2-*    -	 �$V{ *$  � إP�� �8J ه=I ا���
            
 وآ-$�ت 5$2&   - 3$�� ا4 	�,$& و5$��    -ا�� + ا�=ي  ,q��� �G 9! ا�#�/�ث 9'$+ �$� ;%$

 �  .�3ر /��P ه=I ا���
�G            و G� أآ�9� ا���9�# �   $�� �$8Jإ &$Jأ � �G$=ا  - 3$�� ا4 	�,$& و5$��      -! ه$=I ا���$

 !25 !� �G,  ا���ة و�� ��	 �G3�T k� �G,  &9 7+وا%/ �� q�=و� �-  .ا�
�ن G9=ا ا�%�ل /'7-� �� /k,N أي h*ء �! اLد�� وإ�8J أV= 9�د�� ا�%�ل              JEوإذا (�ل ا

 z وو �G2,9 k8� !?و� *J��  .اLول وأV= 9�د�� ا�%�ل ا�
        z$ ء ا4 ��7ا�$h أن &$Jى أ��ن و/$$JEح إ�,$& ا���وه=ا ا�%�ل ه� ا��ا�a وه� ا�=ي /

 �2  .�k ا�
$8��� ا�$�9%�       : �29ء 	�� ه$=ا     �� k$��J :        ا�%$�ل *$  
,�$H7�� �-�ن $2��9$JEف ا�$	

  S����ف �P$��/ �$7 و�7$�     ... أJ& إن ��P ا�?� 	�� /+I وإن �� /��P ا�?$� 	�$�     : ا�$	

 P��/ K  * ه=ا ا�,�H7.  

� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
 q�=آ �,J��  .و/��* ا�

  .�%+م �'�2 أن ا���J,� ���� آ�Lو�� 
  . (�ل ��8*ء ;� ا '
 ه=ا  * q��3 آ��G - ��3 ا4 	�,& وL - ��5ن ا�2-* -

�ن /$��* ا��آ'$� ا���J,$� آ8$� /$��* ا��آ'$� اLو�$� 	$+ا �$�                     JEأن ا ��	 
 G=ا د�,
  X$$�Q82,& ا��7$$3
 أن �$$7�وى  ,$$& ا��آ'$$�     - ر8T$$& ا5- 4,$$L�  �2�7$$/ �$$� �$$� Kوإ 

 �,J��  .�#+/S ا�8*ء .اLو�� �k ا��آ'� ا�
� <ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏèIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<V<V<V<< << << << <

 �8/�  .�� 	+ا ا�#7
 �$$8/��	K f 77$$�ح ا�$$��ة و�$$=�K *$$G  q �?$$�ن إK  $$* ا��آ'$$� اLو�$$� وK      : ا�#7$$h

 �,J���ع  * ا��آ'� ا�U/.  
�ة /    ,-?� �9
 �� آ-          K &$JL &��$3 
$v9أ &$J�?  �$,J���2ي G9$� ا�#7�/8$�  $* ا��آ'$� ا�


 اLو�� v9و(+ أ Kإ �,J�; �3ة *  
V+/.  
 X$$�Q8ل ا��$$T 
$$7�ازًا وإK �$$! ا�8'�$$�م أن - ر8T$$& ا4 -و	�$$� آ$$Tه$$=ا ا�%,$$+ ا � ذآ$$

 �8/�  .أT+ًا �! /?-�  * ا���J,� 29,� ا�#7
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� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  .وا�7H75Kح 

    *$$  &,$$J و�$$� آ$$�ن �$$,J���ع ��8$$��* أن /%$$�ل د	$$�ء ا�7H7$$5Kح  $$* ا��آ'$$� ا�U$$/ K
  .ا��آ'� اLو�� أو ��آ& 	8+ًا 

 
  :ا�7'�,
-                        ��ع أن /$=آU$/ �$  f$��  �$G�#� و�$� وإذا  $�تLآ'� ا� أن ه=I ا��G�#� �2  * ا�

  ه=ا ا�7H75Kح
 �,J��  .  * ا��آ'� ا�

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<ÜmIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  .وا�7'�ذ 

�ع �$& أن    = U$/ K &Ji  �,J��ذه� ا�#��9�2 وا�7VرI ا9! ا�%,� أن ا���8* إذا (�م إ�� ا�
 =,'7/.  

  :وا75+��ا 	�� ه=ا ا�#?� 
�ة ا�$�#,a أن ا�2-$*         -/� إذا GJ$_ إ�$� ا���J,$�    - 3$�� ا4 	�,$& وS/+#9 -    ��$5 أ9* ه

 f?�ة . اa7H75 ��9#8+ 4 رب ا�'��8,! و�� //�  .-p* ا4 	2&  ر-ه?=ا (�ل أ�9 ه
�3 ��9�آ'� اLو�� �V 75'�ذةKأن ا ��	 qل ذ�+ .  

� �'�2ي وه� V{ 
  :وا75+��ا 	�� ه=ا ا�#?� 9+�,
-                
�$  �-7'/ K �
 9,!  ا�%�اء�,! ��9+	�ء وا�=آ�Hوا� � أن ا���ة آ��G د	�ء وذآ

�#%,%$�  T%,%* و�=�H7?/ q* ا�75K�9 *��8'�ذة ا�7* و('f  * ا��آ'$� اLو�$� JL$&  $* ا      
                
�Hه=ا �! ا� �-7'/ Kء و�	ود �
 إK 9=آ�H/ �� &JL 
�H/ �� &J�اءة آ�
 ا�%�H/ ��

.  
 = *J���ع أن /7',=  * آ
 رآ'� : وا�%�ل ا�U/ &Jأ.  

   .- ر8T& ا4 -وه� �=ه� ا���ه�/� وا�7VرI �! ا�h !,%%#8,~ ا�5Eم ا9! �,8,�  
 qذ� ��	وا75+ل :  

�ة         .   	���  * آ
 9+ا/� (�اءة       ا0/�: و(�ل  .  0�9/�   -$� 
7',=  $* آ$J أن �J� �4 أ�
�أ %J أن +/�J.  

  *J�$$�ود�,$$
 أ3$$#�ب ا�%$$�ل اLول  .  Lن د�$$,�J �G$$^  $$* ا�$$8���   -:وا�$$�ا�a ا�%$$�ل ا�
  .��GHم 

�ة  /� �$�  - ��3 ا4 	�,$& و5$��   - �� /2^ 	�� أن ا�2-* - رp* ا4 	2& -إذًا أ�9 ه
 �8J75'�ذة وإKا �7'= /=آ/ �� &Jآ��& أ !� �G .  

�ب وا4 أ	�� أن ا���8* /7',=  * آ
 رآ'� )L� .  
 X�Q88& ا4 -إذًا (�ل ا�T�2 . وا�7'�ذ  : - ر�7/ K &Jب أ�)Lا.  

� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  .و��+/+ ا�2,� 

�ن أن /�+د J,7&  * ا��آ'� ا���J,� اآ�H7ء �75�9#�ب ا�: أي J}� ع�U/ K &J2,�أ.  
             !$� f7�2,�ت vV$� �$! أL &�$3ن ا�2,$� �,$و(�ل 9'_ ا��G%Hء أن ذآ� ا�k� �,2 ا�8
       !$� �GM�2�7$5K ���T �  ا���ة ��	وط ا���ة ا�7* �7%+م �h !� �8J��3 ا���ة وإ

  .ا��آ'� ا���J,� أ3ً�
                 !$� f�وط و�,$U$ا� !� �GJL �ً3أ � وه=ا ا�%�ل (�/� �+ًا أZ-2/ K &J* أن K �=آ
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  .رآ�ن ا���ة أ
� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<V<<<V<<<V<<<V<< << << << <

 �ًh�7H� P��/ �;.  
  .ه=ا ا����س ه� ا����س ��GU7+ اLول 

7�اش  Kا �H3 م �'�2 أد��+%�.  
:  ا;2$�ن �$! ا�$�#��9    - ��3 ا4 	�,& و5$��  -وأن ا�=/! رووا ه=I ا���H 	! ا�2-*    

 �U$$M�	8,$$+ وT �$$9وا أن ا�2-$$* . أ�$$7�ش -& و5$$��  3$$�� ا4 	�,$$-ه$$� ا�$$=/! ذآ$$H/ آ$$�ن 
�ى و/�� P	��G, و/��2 ا�,�28   .ا�,
 f%-5 +GU7اش  * ا��7 Kذًا أد�� اi .  

� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
 &/=d  ��	 Iو/+ا.  

�ن /+/&  * ا�GU7+ اLول JEا kN/ X,أن /-,! آ X�Q8ا� +/�/.  
�ون = / ��9�2#��  : &/=d  ��	 &/+/ kN/ ن�JEأن ا.  

  :ه=ا وا75+��ا 	�� 
� أن          - $,9Bا4 9$! ا� +-	 S/+#9 -         ��$5,$& و�	3$�� ا4  -          I+$/ k$pو P$�� آ$�ن إذا 

�ى رآ-$7&                  � وأ�%$� /$+I ا�,$/Lا I=d  ��	 ى�ه$=ا  .ا�, �28	��  I=d اL/8! و/+I ا�,
  ��� *  f9�; mHا��.  

  &��% ):            �$/Lا I=$d  �$�	 ى�د�,$
  ) وI+$/ kp ا�, �$28	�I=$d  �$ اL/8$! و/$+I ا�,$
�	             k2�$/ ول ه?$=اLا +GU$7�� P$�� أن ا�8$��* إذا � .      �$�	 �Gv$5�9 �$28,ا� I+$/ kN$/

 &/=d .  
 �,J��  .أن /kN ا���8* /+/& 	�� رآ-7,& : ا���H ا�

 �Hا�� I=ه ��	وا75+��ا :  
 إذا ��$$P وk$$p /+/$$& 	�$$�  - 3$$�� ا4 	�,$$& وS/+$$#9 -  ��$$5 ا$$9! 	$$8� أن ا�2-$$*  -

  .وه=ا a,#3 S/+T . رآ-7,& 
   �H3 وه$* أن                      ه�2ك �$G9 
$M�) �$�	 X$)2$* �$� أ?� S$/د�TLءت  * ا0;$�ر وا�� ����;

�ن /+I 	�� ا�dH= وا��آ-� JEا kN/.  
� أن ا�2-$*              �T !9 
Mوا S/+T *  �G9 �ًT� 3$�� ا4 	�,$&   -وا���H ه=I ��ءت ��

  .ه?=ا .  آ�ن إذا ��GU7�� P+ و I+/ kp	��  I=d ورآ-7& -و�5� 
	 I+/ kN/ ا�=/! (���ا 
  .�I=d  k  : /'2* : �� رآ-7& /%�+ون ه=ا ا�8'�2 و�'

    &$J,�2 أ���7��9%,� وا��7%,� 5, Kآ-� إ��ن (+ K /87?! �! وkp آ
 ا�,+ 	�� ا�JEن اL
 S/د�TLر  %� ه?=ا  * ا�k,v7 . �25  * ا�,/ �  k2�,5 X,?  !,8,أ��  * ا�.  

�ن /+ I	��  I=d ورآ-7& JEا kN/ ده� أن��%� 
'� .  
  .ا��3�d أن ا��2 أن /kN أ I+/ �ًJ�,T	��  I=d وأI+/ kN/ �ًJ�,T 	�� رآ-7& 

 I=d  ��	 �GN'9 رآ-7& 5,?�ن ��	 �G'pإذا و &Jأ *',-vو�! ا�.  
                  kN$/ Kب و�$��ن  * ا���ة أن /2$�ع ��$#7
 �$& ا�$�2  $* ا�k$/�27 و/JEو/%�+ ا

dHا� ��	 �G'N/ إن �ًJ�,T�8 /%�+ أJوإ �,� �8H,آ I+/�-آ�  .= وأ�G'N/ �ًJ�,T 	�� ا�
 ����ى ؟/ ��ى ��آ-7& ا�,! أن /�%� /+I ا�,/ 
  ه

! : ا���9�2# /�ون = / K &Jأ.  
 =   *J�� ر8G8T$�  -وه� (�ل  ��#��9�2 وا�7VرI اa�H� !9 و(-�$& ا9$! (+ا�$�             : وا�%�ل ا�

�ى آ���G� ��%8 أT,-ا4 �ن /+I 	�� رآ-7& ا�,JEا kN/ أن !/ &Jأ  �ًJ�.  
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     !$$9 S/+$$T �$$وه a/�وا�%$$�ل ا��$$�J* ه$$� ا�$$��اب أن ه$$=ا /$$! أS/+$$#�� �ً$$J�,T ا�$$�
 &7Tا�� وه�  * ���  �VL= 9& �7',! ��#7& و3,9Bا�.  

    *� �G�/ م   -وا�=ي�	 S/+#أن ا� k� -    أ;2$�ء ا�7$�رك 
$'H� أن �JL�2 ا أن ه=I ا�
� أن �?�ن أ;�2ء ا��7رك JL�2 5,�+ أن ا  .و�! ��ب ه=I ا�

� ��رك �?$! ($+ /?$�ن  $* ه$=ا h$*ء �$!                 ,\ !� �G�'H/ أن k,v7�ن /JEوإن آ�ن ا
              &$Jم أ�$	 S/+$#ن ا�i$  Kه?=ا وإ 
'H� fJآ� �G�'ًا و�+� 
G5 ا��'��9 �?! أ;�2ء ا��7رك
                        �$,VLول أو  $* اLا +GU$7ه$�  $* ا� 
�ى و�$� /'$,! ه$�ى رآ-7& ا�,آ�ن /�%� /+I ا�,

  .وإ�8J ه� 	�م 
 �G7J9'+�� ا   X$�Q88$& ا4  - ا�Tر -          =$dH�� �- �$! 9,$�ن أ/$! /$I+$/ kN �$! ر��$& $2��9

%7
 إ�� آ,H,� وkp ا�,+ �! S,T ه* Jآ-� ا�  وا�
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� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<V<V<V<< << << << <
   �,U$$/و �v$$5ا�� k$$� &$$��G9إ z$$�#/ه� و��$$2� ا�,28$$� و�$$29V _-$$%/

 &7T�-9.  
� وا        ,Zا�� k-3Kوه� ا ��2dا�,+ وه� أن /%-_ ا� kpت و�H3 ى+Tإ I=ه ��2-�

 �v5���9 z�#/�9 - آ#�%� ا�#+/+ة -وه� ا�=ي /�,& و�-��9 �,U/م و�G9Eا k� .  
� وه* #3,#� �T !9 
Mوا S/+T *  ءت�� �Hا�� I=وه.  

   �,J���� أJ$&    - رp* ا4 	2& -و��ءت  * S/+T ا9! 	8�     : ا���H ا�$� a,#$3 *  
9�-�2� وا�-�2� وا���v5 و/�'
 ا�G9Eم 	2+ أ3
 ا�d�9/%-_ ا��-��9 �,U/و �.  

��  أن ا�2-$*            $� a,#$3 *  � ($-_  - 3$�� ا4 	�,$& و5$��    -ه=ا  * S/+T ا !9	8
8,! وه=ا ا�'+د Vو �;�; I+/ ��	.. �ً,�8	 qا4 ذ� &�HT رح�Uو9,! ا�  ...  

�ة   $$,VLوا �$$�����$$2� وا�-�$$2� وا���v$$5 واG9E$$�م /'2$$*     : ا�$$��H ا�dأن /%$$-_ ا�
    � �G9 آ�8 5$,��,�2 وه$=I ا�$��H أ/$k,8� _-%/           a,#$3 *$  �ًN اk9�3L إK ا�,U/�9 و�-

$$3�ا�V أن ا�2-$$*    � ($$-_ أ3$$�9'& آ�G$$�  - 3$$�� ا4 	�,$$& و�$$5�  -�$$�� 	$$! ا !$$9	$$8
 �9�-  .وأ�hر ��9

  .�3رت ا���Hت ;�;� 
�ة                $� �$G2� +Tوا 
�ع أن /��* 9?U/ �	�27� ت�H3 ت�Hا�� I=ه 
واX�7V ا��G%Hء ه

 +Tوا 
'H� ت�H3 �GJ؟؟ أو أ  
أ�H3 �GJت ��27	� و�=�q ��ء 	! ا�E$�م 8T$+ ;$�ث راو/$�ت  $*      :  ��%�ل اLول  = 

  �ً$$J�,Tوأ �$$,J����9 �ً$$J�,Tو�$$� وأLا �H�$$��9 �ً$$J�,Tن أن /2$$�ع أ�$$J}� ع�U$$,  ت�H�$$ا� I=$$ه
 �����  .ا�
 =  *J��أن ه=I ا���Hت 	-�رة 	! �H3 واT+ة و�?! آ
 �$! ا�$�واة 	-$�    : وا�%�ل ا�

P,ه+ و��h �� �Tة+Tا�%-_ وا �H3 �8J�7ف وإVه�2ك ا .  
أن ه=I ا�$��Hت X$�7d� K وإ8J$� آ$
     : و(�ل . وذه� إ�� ه=ا ا�%�ل ا�#� m ا9! ا�%,�     

� �89 رأى وا���H واT+ة -'/.  
      X'$$$p &$$$,  ��� Lن -: وا�$$$�ا�a ا�%$$$�ل اLول وا7V,$$$�ر ا9$$$! ا�%$$$,�  $$$* ه$$$=I ا�$$$8

        8/ Kو X3ا�� *  �#/��/z و3H7ا� *  �#/�
 �H3 ا�z,�#7     ا���2ص 3'�J أن !?
        �$,VLا �ا��اp#�  * ا�#+/S اLول آ�p �H� اk9�3L ا��اS/+$T *  �#p ا !$9	$8

 X�?7ء �! ا�*U9 Kإ �G2,9 z, �78?! ا�/ � .  
 X,'$p وا�$��اب أن ه$=I ا�$��Hت �H�7d$� �$�ءت G9$�         - ر8T$& ا4     - �8 ذه� إ�,&    

  .���Hت أ�Tد/�H�7d� S وأن ا��2 أن /�2ع ا���8* 9,! ه=I ا
  X$$�Q8ا� �$$GJ8$$& ا4 -;$$� �8$$� أTر -   k$$pن و�$$?/ X$$,ا�,$$+ ا�,28$$� 9$$,! آ �H$$3 9,$$�ن 

�ى   .ا�,
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� <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�ى   .و/-� ا�,

 �ً%�v� �p ��ى �! \,  .أن ا���8* إذا ��GU7�� P+ اLول /-� ا�,
 �Hا�� I=ه 
  :ود�,

�ى          آ$�ن  - ��3 ا4 	�,& وS/+T -       ��$5 ا9! 	8� أن ا�2-*       - /��$I+$/ �ًv$5�9 P ا�,$
 I=d  ��	.  

�ى   . G=ا د�,
 آ,H,� وkp ا�,+ ا�,
�ى وه*       V�25 أ �G� م : و�%+م �'�2 أن�%�Eا .     X$�Q8ه$� ا��?/ �$� �$8J8$& ا4  -وإTر - 

 !/ K ون أن ه=ا�  .Lن ا���9�2# /
 ����ك ا���8* أI+/ k-3 ا�,�28 ؟/ �#/ 
  ه

           $hE2$� 9$,! اJا�V9'$_ إ �$�d/ qذ� 
�رة وا�#7�/$q /�$! أن ا�d$�ف  $* اhE$�رة          (-
 q/�  .آ���dف  * ا�#7

 q/�#� �� 3i9-'& ه?=ا �! \,,U/ رة ه* أن�hEأن ا k)وا��ا.  
 q/��ك ) ه?=ا(وا�#7Tر و�hأ �  .و/'7-

  �$$;�; S$$/د�Tآ8$$� 5$$8'7�  $$* أ �G7,2$$5 *$$  q$$h K رة�$$hEف  $$* .  $$�0ن ا�$$d8$$� ا�Jإ
 q/�  .ا�#7

  : ��H�7Vا 	�� (��,! 
�ك :  ا�%�ل اLول =#/ &Jأ.  
-    *$  ��T !9 
Mوا S/+T *  �8�  ا ((آخره وانه  أشار بالسبابة مث قال حيركها يدعو ((
. q/�3�/a  * ا�#7 mH� وه=ا .  

 = *J��  .أن ا��2 ا�hEرة �9 �#�/q : وا�%�ل ا�
�آh �$$G$$�ذ و�8$$! أh$$�ر إ�$$�      -#/ m$$Hو� q$$/� P,$$� &$$JL  $$* ا�TLد/$$S ا�$$�#,#� �#

Iوذ=h �8/BV !9ا m �#8& ا4 - ا�Tر -.   
�ن 	I+$2 ��?$$� ا�#$+/S و/'$�ف P$$HJ ا8ML$� ا�k��$$v/ !,�+$%78 اJ�$5L,+ ا�$$7*        $Jوأي إ
           �$GJأ k��$D إذا qU$/ K دة�$/Bا� I=$ءت ه�$� �$G/أ *$  �� و/�2�T !9 
Mوا S/+#9 f/رو

 =hو �G,  �vVأ �G/وأن راو �vV ز/�دة.  
�5Lا k� 
��'7/ X,آ !�/%� ا�8ML ا�78%+�,! ه=ا �8! آ�ن /#D ��	 +,J.  

  . �� رأ/f اqU� �� +,J�5L أ�GJ ز/�دة �hذة 
أن ه$=I ا�B/$�دة h$�ذة وإذا آ�f$J ه$=I ا�B/$�دة h$�ذة  �$,P  $*                    : و	�� آ
 �Tل J%$�ل      

 آ$�ن /#$�ك و�$=�q 5$! أن /%$�ل            - ��3 ا4 	�,& و�5�      -ا�TLد/S ا��#,#� أن ا�2-*     
�ن JEه?=ا(ا . (  

�اب ا�%�K �GJi$  &'$p�� *$  &$9 !,�M /$+رون          و�! اLد�� 	�  vpا q/�� X'p ا�#7
    +GU$$$7/ ك إذا أراد أن��I ؟ أو /#$$$$$$V{ �$$$إ� +GU$$$7ك �$$$! أول ا��$$$#/ 
�ك ه$$$$$$#/ �$$$7�
ا�$�GUد�,! ؟ أو /#$�ك  $* أG$$h+ أن K إ�$& إK ا4 دون أG$h+ أن �#8$+ًا ر5$$�ل ا4 ؟ أو       

�,�G� P د�,
 ��8 /+ل 	�� إن      /#�ك إذا د	� ؟ أو /#�ك  * ا��k,8 ؟  أ(�ال ��N7ر�9             
�2 �� ��-f 	! ا�2-*    .- ��3 ا4 	�,& و�5� -ه=I ا�

� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  .إ�~ .... و/%�ل ا�7#,�ت 4 وا����ات وا�v,-�ت 

  .ه=ا ا�8%+ار ه� ا�GU7+ اLول 
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�وي 	! ا$9! �$'�د         � +GU72$&       -وه=ا ا�	ا4  *$pر -      a$3ا�$�#,#,! وه$� أ *$  
 S/د�T8+ أTم أ��Eا I�7رVا q�=و� +GU78& ا4 -ا�Tر -.   

�ى  �وي  ,& Vأ S/د�Tأ +GU7وروي  * ا�:  
$8� 9$! ا�vd$�ب         -	 S/+T -       &$2	 4ا *$p9$!             - ر q$��� م�$�E8$� اMLا !$� I7$�رVوا 

   P$Jد          . )التحيات هللا الزاكيات هللا الصلوات الطيبـات هللا       : (أ�' -و�9(,$& آ#$+/S ا$9! �$

   .-رp* ا4 	2& 
-       +GU$7ا� *  �ًN/-$�س       : وروي أ	ا9$!  S/+$T-       &$2	 4ا *$p8$�      - رMLا !$� I7$�رVوا 

       &$�Hو� *' �U$م ا��$�Eالتحيات املباركات الصلوات الطيبـات هللا       ( : ا( .         !$ا9 S/+$#آ &$,)�9 �$;

'�د �.  
  .;�;� : �3رت أ�Jاع ا�GU7+ات ا�8=آ�رة ا0ن 
 +8Tم أ��Eا I�7رVد وا�'  .S/+T ا9! �

�8	 S/+Tو q��� م��Eا I�7رVوا .  
 *' �Uم ا���Eا I�7رV-�س وا	ا9!  S/+Tو.  

 �H�7d8ا� �GGأو� ��	�2  �ن /�2ع 9,! ه=I ا�GU7+ات �,��*  ��9JEوا���اب أن ا.  
�ن /%+م �$GU+ ا$9! �$'�د وإن          JEب /'2* أن ا�)L8+ ه� اTم أ��Eا I�7رVى أن �� ا�J !#Jو

$$8� 9$$! ا�vd$$�ب رp$$* ا 4	L �$$8G2ن أa$$3     آ$$�ن /$$=آ� أGU$$� �ً$$J�,T+ ا9$$! 	-$$�س    	 +GU$$و�
رp$* ا4  -ا�GU7+ات وأS/+T a3 روي  * ا�-�ب آ8$� ($�ل ا�7��$=ي ه$� S/+$T ا$9! �$'�د                  

 &2	-.   
� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIV<V<V<V<< << << << <

و/%$$$�ل ا�7#,$$$�ت 4 وا�$$$���ات وا�v,-$$$�ت ا�$$$�م 	�,$$$q أ/G$$$� ا�2-$$$*    
�#,! أG$h+ أن K إ�$& إK   ور�8T ا4 و9�آ��& ا��م 	�,�2 و	�� 	-�د ا4 ا���  

  .ا4 وأGh+ أن �#8+ًا 	-+I ور��5& 
 X�Q8آ�م ا� ��ع ����8*- ر8T& ا4 -[�هU/ K &Jاألذان............(((  أ. (((  

   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  االثنني   األول:الدرس  التاسع:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
 ))	
	
	
	
 

((  
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن هللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
 �$$J� اGU$$$� !$$$9+ ا�#�9�2$$$� وا7V$$$�ر اLول ا�GU$$$7+ ذآ$$$�- ا4 ر8T$$$& -ا�X$$$�Q8 أن P�L�$$$9 ذآ
'�د�- *p2& ا4 ر	ت- � اLول ا�GU$7+   $*  ا�-#$S  و�$�زال  وا�q��� *' �U ا7V,�ر وذآ

.  
� ÙçÏÊÙçÏÊÙçÏÊÙçÏÊ<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<^ßâ^ßâ^ßâ^ßâV<V<V<V<< << << << <

   . و/%�ل
*2'/ : *  +GU7ول ا�Lا q�=87& و�V &��%9): ه=ا +GU7ول ا�Lا .(  

��أ إذا ا���8* أن - ا4 ر8T& -  ا�X�Q8 	-�رة [�ه)  +GU$7ول ا�Lا  &$Ji  K  *��$/ 
   - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* 	��

   .ا�%,� ا9! وا�7VرI ا�#��9�2 �=ه� وه=ا= 
   :9+�,�,! ه=ا 	�� وا75+��ا

- 
 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن �=آ� �� ا���/#� ا��#,#� ا�TLد/S أن : اLول ا�+�,
   .اLول ا�GU7+  * ا�2-* 	�� /��* آ�ن - و�5�
- 
�وع أن : ا���J* وا�+�,U8ا� *  +GU7ول ا�Lأن ا  X$Hd/  وه$=ا  X$,Hd75�2$-&  ا�/ Kأ 
�   .- و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* 	�� ا���ة /=آ


�و	,� 	�� وا�+�,U� X,Hd� +GU7ول ا�Lا:   
  $*  ('$+  إذا أJ$&  ا�$�#,a  ا�#$+/  *$   S	f$-;  &$2  - و5$��  	�,$&  ا4 ��3 - ا�2-* أن -

+GU7ول ا�Lا &J�آ P��� ��	 Xp�   .ا�
%9�اءة /-�در : أي . ا�8#�8ة ا�#��رة وه� +GU7ا� _G2/وه=ا . و S/+#ا� a,#3.   
�وع  أن : *ا���J ا�%�ل= U$8$�  /$��*  أن ا��	,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  �	7$�  - و5$��  T 

*  +GU7ول ا�Lا.   
-  �8� f-; !	 !9د ا�'� - *p2& ا4 ر	 - I� 	�,$&  ا4 3$��  - ��2-$*  (���ا أGJ� و\,

�� آ,X 	��28 - و�5�J q,�	 X,?  *��J q,�	 إذا !#J �2,�3 q,�	 *  �2��3 ؟   
   .اLول ا�GU7+  * /?�ن وا��م . ا��م واذآ� أGJ� : اK+75Kل و�&

aا���ع K أJ& : وه� اLول ا�%�ل وا�U/ ا���ة ��	,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  �	و5$��   
 ا�$$��ة أن وf#$$p ا�7$$* ا�2$$��ص 	�$$� /$$8#
 9$$& ا5$$7+��ا ا�$$=ي ا�'$$�م ا��m$$H وه$$=ا -

9�اه,8,�Eن ا�?� *  +GU7ا� *J��   . ا�
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   ./%�ل �;
� ا�GU7+  * : أي : /%�+,VLا k� �� z-5 *  +GU7ول ا�Lا.   

mTأن و�� X�Q88& - ا�T7� �� - ا4 رd/ ��8� ا���ة ��	ا4 3$��  - ا�2-$*    &$,�	 
   .اKول ا�GU7+ ه=ا اKول  * 9%��& اآ�H7ء) ا���J* ا�GU7+ ه=ا :(9%��& - و�5�
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   .��k� z-5 ا���J* ا�GU7+  * /'2* : /%�ل ;� : إذَا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
))��Gا��� �
 8ِTَ,$+ٌ  ِإqَ�J ِإ9َْ�اِه,َ� }ِل َ	َ�� fَ,ْ��3َ َآ�8َ ُ�َ#�8ٍ+ }ِل َوَ	َ�� َ +ٍ�8#َ�ُ	3َ ��َ
  ا�~... َ�ِ�,ٌ+

�   : ا�X�Q8 آ�م [�ه

  ا���H أنN$ L$�  3$�*  :(/%$�ل  أن ه$*  ا�	اه,�  }ل � 	�$�  3$�*  /%$�ل  وK ) . إ$9
   .إ9�اه,� و}ل ه,�إ9�ا

   .ا�8=ه� ه� ه=ا= 
� ا���8* أن : ا���J* وا�%�ل= ,d� ء إن�h (�ل ��	اه,� � �hء وإن  إ9�اه,� و}ل إ9
�H7اه,� }ل 9'�� اآ�   .إ9

 أن : ا����S وا�%�ل= N Lا k/�27ن . ا�L &��)):  �$8آ  f,�$3  �$�	  �,اه� و	�$�  إ$9

   .;�f9 إ9�اه,� }ل 	�� f,�3 آ�8 (��& أن آf9�; �8) . إ9�اه,� }ل
*2'/ �   .;�f9 ذآ�I و	+م ;�f9 إ9�اه,� ذآ
� إ$9�اه,�  	�$�  $3
  ا��G$�  : ا�$�#,#�  ا�TLد/$K  +$��/  *$   S أJ$&  ا�5Kم h,~ وذآ

   .إ9�اه,� }ل و	��
 	�$�  f,�$3  آ8$�  : ا��G9  m$H$=ا  ا�-d$�ري  f9�;  *$)  a,#$3 ا�#+/S ه=ا أن وا���اب

�اه,�ا9 ذآ� B9/�دة أي ا9�اه,� ال و	�� ا9�اه,�.   
 9$+ون  ا�X�Q8 ذآ�ه� ا�7* ا��,�Z ه* ا�8%+�� ا���p�H ا��,�Z أن /�ون ا�#��9�2 إذًا

  ) .إ9�اه,� 	�� f,�3 آ�8(
 Lن ه$$=ا /$$=آ� وأJ�,T$$ً� ه$$=ا /$$=آ� أJ�,T$$ً� /2$$�ع أن �$$& /$$! ا�8$$��* أن وا�$$��اب

k,8ا�� f9�; *  �2   .ا��#,#� ا�
< << << << <



217  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
=,'7 ا�8,a و �27 وا��88ت ا�8#,� و �27 ا�%-� 	=اب و�! �2G� 	=اب �! و/
   .ا�+��ل

  

   :وا75K'�ذة ا�+	�ء ه=ا ا75#-�ب 	�� ا�+�,

- S/+T *9ة أ�/� ($�ل  - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن ا���f9 - 	2& ا4 رp* - ه
   .وذآ�ه�  . )أربع من فليستعذ تشهده من أحدكم انتهى إذا:(

   :اLرI k9ه= �! وا75K'�ذة
   .�25 : ا���9�2# 	2+= 
 f$$�v9 : 	8$$+ًا ��آG$$� إن . وا�-$$� اLرk$$9 ه$$=I �$$! ا5K$$7'=اة ان : ا��$$�J* وا�%$$�ل= 

   .ا���ه�/� و�D _'9ووس ذه� ه=ا وإ�� . ��3&
�ب$$)L$$� وا4 : وا�	أ - �$$GJوا�-$$� أ Kو 
$$v-� ا�$$��ة �$$Gآ�79 . *$$2'/ k$$89$$,! ا�� 

  .ا�%��,!
 ا9$!  	�$�  - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن �9	7-�ر (�ي (�ل أ/9 �25 �ًN��GJ وا�%�ل

'�د$$� +GU$$7ا� q�=$$س ا9$$! وآ�$$-	 q�=$$وآ � و�$$�ب �G$$� /$$=آ� و�$$� ا�vd$$�ب  !$$9	$$8
   .ا�8=ه� ه� ��ون آ�8 وه� وو�,& �+ًا (�ي (�ل 9 �25�J&  ��%�ل ا75K'�ذة

$3�/  S/+$T  a	�J+$2  آ�ن ��8 �?!  a,#$3  ح��$/  ��L�$9 :  
  G$=ا  . = �,$7'  أو  �,%$
�ن /QديJE�9 أن إ�� 
   .ا����ب إ�� /8,


 وK وا�� ه� J%�ل �?! (�/� أ�3ل إ�� /#�7ج و 3'� ا�v9Eل �?!v-�  ا�$��ة 
79�آ&.   
  

� äÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�27  a,   .ا�+��ل ا�8

  
� و�! ���  * ا�7* ا�H�Lظ 9'_  *h �27  .  
 )الـدجال  املـسيح  وفتنة:( - ا4 ر8T$&  - ا�X$�Q8  (�ل آ�8 أJ�,Tً� رواه� ��8ً� أن أي

�ًJ�,Tن . )فتنة شر ومن:( (�ل وأ��H� �79ن�; *  a,#3 ���.   


 ه=ا 	�� �29ءN L�2ع أن ا/ q�=ن آ�JEا �ًJ�,T�27 /%�ل أ  a, وأJ�,Tً� ا�+��ل ا�8
� �! : /%�لh �27  a,   . ا�+��ل ا�8
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   .ورد �89 و/+	�

 �$&  و/Z-2* /+	� أن �& /! أرk9 �! وا75K'�ذة ا�GU7+ ا�G2/ *��8* أن 9'+ ا��2 أن أي
   ./+	� أن

- �8� f-; *  S/+T !9د ا�' ا�GU$7+  �$&  ذآ$�  �8$�  - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-* أن �
   ) .يريد ما الدعاء من ليتخري مث (أو) . إليه أحبه الدعاء من ليتخري مث : (قال

�2  $$* ا�$$�ارة اLد	,$$� �$$! ا�$$�2  $$* ورد �$$� 	�$$� و/#$$�ص /�/$$+ �$$� ا�$$+	�ء �$$! ,$$�/d7 أن  ��$$
�2  .ا�

-- ����/   
 د	$�   $iن  .ا�$+�GU$9  �,Jات  /$+	�ا  أن �& /��ز K ا�+	�ء ه=ا  * أJ& إ�� ا�#��9�2 ذه�= 

   .f�v9 &��3 ا�+�GU9 �,Jات
�7%� أن وا��ا��/ ��	 �� ^d/ ة�V0ا.   
   :ا�#?� ه=ا 	�� وا75+��ا

 أن يـصلح  ال هذه صالتنا إن (هريرة أS/+$T  *$9   $*  - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* 9%�ل -
 وا�$+	�ء .  ) القـرآن  وقـراءة  اهللا وذكر والتحميد التسبيح هو إمنا الناس كالم من شيء فيها يكون

  .ا��2س آ�م �! ا�+�GU9 �,Jات
�ة  /�h  �$8�  z$�'7ء �89 /+	� أن /��ز أJ& ا�#��9�2 	2+ (�ل وه� : ا���J* ا�%�ل= V0�$9 أو 

�,J+��9.   
   :ه=ا 	�� وا75+��ا

'�د اS/+T !9 9'�8م -� z9�   .د	�ء �! د	�ء /S,T �� ^�d ا�
aا���ن  /$+	�  أن �+ًا آ�I ا��X �! 	+دًا أن 	�� ا�2^ �'�8م ا���J* ا�%�ل وا�$JEا 

*  �V{ &��3 �89 z�'7/ �,J+��9 أن ورأوا &�d/ ر���ة 9�V0د  8! اLأن ا���ة  * با 

'H/ qذ� . *  �N/�Hوا��2 �� ا�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�; ��  .ا4 ور�8T 	�,?� ا��م /2,8& 	! /
�,�'�د اf9�; *  S/+T !9 ا�7� - *p2& ا4 ر	حىت مشاله وعن ميينه عن سلم مث (($�ل  -  

   ) .اهللا ورمحة عليكم السالم خده بياض رؤي
�2�� وأن /$$2,8& 	$$! /$$�� أن  :ا�$$�م  $$*  ��$$$$/ !$$	 &��8$$h وأن f$$H7�/ S$$,#9 ى�َ$$/ُ 

   .I+V 9,�ض
�2   : ا��م  * وا�

   .ُ/K +8َ أن -
- Kل و��vَ/ُ.   
- !?   . ,& ا��Gء و�


   :ذ�q 	�� وا�+�,
  ) .سنة السالم حذف: ( (�ل - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن روي �� -

��ا . ا�8-�رك ا9! ا�?-,� وا��Eم أ8T+ ا��Eم و    .ا�U*ء G9=ا ا��م T=ف  
 JL$&  ا�k$p�8  ه$=ا   $*  �$+اً  ��K+7$5ل  /$��a  �?2$&  ��($�ف  أJ$&  ا�$��اب  ا�#+/S وه=ا


  �$!  ا�8',2$�  وا�?,H,$�  ا��3�d ا�I=G9 �2 ا��#�9* /��* أن /-'+$-)  &$HJ  
$9  � أJ$&  ا��$�ه
k85 *-2,& ا4 ��3 - ا��	ه?=ا - و�5�  ��/.   
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   .ا��V �2ف /'7-� ا�-#S ه=ا �Vل �! ا0ن إ�Vا�2J 9'_ /�2'& ا�=ي ا��م َ�+�: إذًا
���
 و�� 	�,?� ا��م ا���8* (�ل  iن / �%/ �8Tا4 ور.   

   ./�Bئ K ا��م ه=ا أن :  ��8=ه�= 

   :وا�+�,

 - ه?$=ا  /$��  وآ$�ن  )أصـلي  رأيتموين كما صلوا( ($�ل  - و5$��  	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن -

   .- و�5� 	�,& ا4 ��3

 و��  %� 	�,?� ا��م : (�ل �� أJ&: ا���J* ا�%�ل= %/ �8Tا4 ور a3 &��5 أBوأ�.   

 ا�8$��*  9%�ل /�+ق وا�7�,�. ) التسليم وحتليلها (- و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* �%�ل -

   .	�,?� ا��م: 
 ا�$$�2 إ�$$� آ���$$� آ,H,7$$&  $$* ا���$$�ع /�$$� رآ$$! ا�$$7�,� Lن ا�k$$� �$$�9�2# : وا�$$��اب

���H8رآ�ن ا�Lاه7� وا �G9 رع�Uا� �  *H7?J �G,  �GN'-9.   
���� /
�ع هU/ م : ا���8* /%�ل أن�   ؟ K أو . و9�آ��& ا4 ور�8T 	�,?� ا�

   :�Vف  ,&
�ى �! ا��G%Hء  8!=/:&Jأ K ادB/ *  م�'�د اS/+T !9  * ��ءت ا�7* ا��,�Z 	�� ا��.  

- �GJL �79���ارًا - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا� *-2	�G�8 ا�7* ا��#,#� ا��.   
�ع أJ& : ا���J* وا�%�ل= U/ أن +/B/ �ًJ�,Tآ��& : (أ�  ) .و9
 ورمحـة  عليكم السالم:(  و(�ل �5� ;� ��3 - و�5� 	�,& ا4 ��3 - ا�2-* أن روي ��8 -
   ) .وبركاته اهللا

! إ�25دI ا�#+/S وه=اT ل وه��-%� Kو ��	& أ� ��	آ��$&  ز/$�دة  ;$�  . � 	$!  �$�ءت  و9
   .ا���9�# 9'_

�ب)L�  4وا ��	7-�ر أ	ه=ا �9 S/+#وا0;�ر ا� &Jأ K أن �9س +/B/ *��8ا� �ًJ�,Tآ��& أ�   و9
   .وا�,8,! ا��8Uل  *

�GN'9�8ل  * : (�ل وUن  %� ا�L S/+#ا��#��9 };�ر �?!  ,& ه?=ا ا� ���	.   
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�رI و	!/ q�=آ.   


 ا�-#�ث أن أيM�   .ا�,�ر ��, �8	�� �z-v2 ا�,8,! ��,�8  * ذآ�ت ا�7* وا�8
  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .GJ_ ر�9	,� أو ;�;,�  * آ�ن وإن
�� اLو�� ا��آ'� �! ا��G2ض T �?T?8& اLول ا�GU7+ �! ا��G2ض���   .وا�
�$$� اLو�$$� ا��آ'$$� �$$! ا�G2$$�ض آ,H,$$�  $$* ذآ�I�$$J ا�$$=ي  $$���dف��� 	�$$� /z$$-v2 وا�

 رأى  $8!  /7�و/�ن أ�8GJ أ/q�=9 �ًN ا��G%Hء 3�ح و(+ ���8ً� اLول ا�GU7+ �! ا��G2ض
�و	,�U� �87د	Kا ��	رض Lه�2ك ا Iا�   .a,#3 وا�'?P ه�2  ,

  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

_GJ ًا�-?� +'9 +GU7ول ا�Lا.   
�ًا /Ji  _G2& اLول ا�GU7+ �! ا�G7J إذا-?�.   

� آ�ن - و�5� 	�,& ا4 ��3 -ا�2-* أن ��ارًا �'�2 �%+م ��8 --?/ *  
   .ور HV k_ آ
��ًا /G2_ أJ& ا�X�Q8 آ�م و[�ه-?� �9 k ر !/+,��.   

 : - اLر9'$�  ا  �$8ML	T  !$?$*  - اLر9'$�  ا8ML$�  �$=ه�  ه=ا 9
 . ا�8=ه� ه� وه=ا= 
�GJون أ�   .اLول ا�GJ !� +GU7_ إذا /+/& /� K k أن /

� $k  اLول ا�GJ  !$�  +GU$7$_  إذا أJ$&  أ8T+ ا��Eم 	! روا/� وه� : ا���J* وا�%�ل= / 
&/+/.  

   :ذ�q 	�� وا75+��ا
- S/+#9 !9ا  �$8	  f$9�� - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن ذآ$�  أJ$&  ا�$�#,a   $*  ا�

k$$ � �$$! �م($$ وإذا : ($$�ل ا��آ$$�ع �$$! وا�� $$k وا��آ$$�ع ا�7?-,$$� : ��اk$$p أر9'$$�  $$* /
   .ا��آ'7,!

$8�  اS/+$T  !$9  �$!  9$&  ا5$7+ل  �$�  �$�#�  ا���J* ا�%�ل �k وا���اب	  ُf$-ِ� �%$+م  وا�8ُْ
9
 a,#3 وا�25Eد K �8,5 ا��2 * 	�� f9�; *  a,#ا��.   

  ؟ /+/& /� k ��7 :  * آ��ً� ا4 ر�G%H�� �G8Tء أر و��
� $k  أن ا��2 و�?!/  &$/+/  k$�  ��  K وأن �آ$�ع ا� �$!  ا�� $k   $*  (�2$�  آ8$�  ا�7?-,$VQ$/ 

k 77�  أن إ�$�  ا�,+/! ر$/  ً�$8M�)  &$JL 8$�ً  ا5$77�  إذاM�)  
Z7U$,5  وأرآ$�ن  و5$2!  ���9ا�-$�ت 
�� ا��آ'����   . ا�
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   .آ����J,� 9%* �� و��3

�� ا��آ'� : أي - ��3& �9(* /��*���   .���8ً� واLو�� ا���J,� ��3 آ�8 ا�
   ) .كلها صالتك يف هذا افعل مث( ا�8*ء S/+T  * - و�5� �,&	 ا4 ��3 - �%��& -

  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

+8#��9 �% .   
�وع أن أي= U8إذا ����8* ا� _GJ إ�� �;���7%� أن ا�/ *  ����� 	�� وا��ا9'� ا�
�ى �5رة دون  %� ا�8#+ (�اءةVأ.   


   :ه=ا 	�� وا�+�,
- S/+$$T *$$9ا4 3$$�� - ا�2-$$* أن (7$$�دة أ �	3$$�� - و5$$�� ,$$& �$$G9 �$$Gأ ا���$$%  *$$  

��,!  * و(�أ و�5رة ا���H#� اLو�7,! ا��آ'7,!,VLا �#��H��9 �% .   
   .ا�-�dري  * ا�#+/S وه=ا

�ع ا���8* أن : ا���J* وا�%�ل= U/ &� أ أن� ا�$�آ'�7T *   !,7 ا�k� �#��H �5رًة /%
!,��,VLا.   

- �8� f-; ,$&  ا4 3$��  - ا�2-* أن�	أ  آ$�ن  - و5$��  �$%/  *$   !,��$,VLا  �$�	  X�$2ا� 
   .��و�7,! (�اء�& �!

�ب)Lوا4 وا ��	ع ا���8* أن أ�U/  &$� أ  أن�$%/  *$   !,��$,VLرة  ا�$9  k$�  �$#��Hا� 
�اءة أن 	�,& ا����Z و/?�ن (�,�� أT,�ن  *) �#��Hا� �% .   

   .ا���J �2ص ��k87 وG9=ا
  

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�; P��/ *  I+GU� �,VL�7رآً� ا�.   

+$$/�/ X$$�Q88$$& - ا�Tه2$$�ك أن /-$$,! أن - ا4 ر �ً$$)� اLول ا�GU$$7+ 9$$,! ا���$$�س  $$*  
+GU7وا� *J��! وأJ& ا�/ *  +GU7ا� *J��   ،/�7رك أن ا�

   :ا�#?� ه=ا 	�� وا75+��ا
- S/+#9 *98,+ أT ي+	� - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن ا�-d$�ري   $*  ا���f9 ا�
 إىل مبقعدتـه  وأفـضى  اليمىن ونصب اليسرى رجله أخرج األخري شهدالت يف جلس إذا كان(

   .ا��7رك ه� وه=ا )األرض
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���� / 
�ع هU/ ا��7رك *  +GU7م  /'%-& ا�=ي ا���ع  أو ا�$U$/  *$   +GU$7ا�  *J�$� ا�
*  
  ؟ �GU+ان  ,�G �3ة آ

   :�Vف  ,&
�ع K أJ& : وا���ابU/ ا��7رك Kا�7* ا���ة  * إ �G� ان+GU� % �.   

   ./�7رك Ji  K& وا�G,  +GU� +T ا�7* ا���ة أ��
���� ا�GU7+ و����س / �,VLا �H3 ى�Vءت أ��  *$   S/+$T  +$-	 49$!  ا  �$,9Bا� - 

*p2& ا4 ر	وه* -  �H3 �79�; �253#,#� و +%  �-Vأ -  *$p2$&  ا4 ر	ا�2-$*  أن -  
�ج ا���J* ا�P�� *  +GU7 إذا آ�ن : - و�5� 	�,& ا4 ��3 -Vى  (+�$&  أ� 9$,!  �$!  ا�,$

I=d  &)�5ش و�   .ا�,�28 و 
I=�2 ه* ه   . ا�
�ن /K k,v7 و(+JEأن ا z-v/ �ً3أ I=�2 ه  $*  ;�f$9  وه$�  ا�,�28  �ش �k إK ا�

S/+#ا� a,#ن ا���?,  ��,G� ا����س *  +GU7ا� �,VL�7ن اH3.   
- �Hو�� ا��Lا��7رك : ا.   
- �Hوا�� �,J���اج  ا�,�$28   $�ش  وه$*  �$q  آ$�ت ذ ا�7$*  ا���H ه=I : ا�$Vى  وإ� ا�,$
!� !,9 =dHق ا��   .وا�

  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

��& وا�8�أة� !?� �N� �GHJ.   
&��) - &8Tأة :(- ا4 ر�
 ا�8�أة أن أي) . ���& وا�8��   :�! k,8� �� z-5  * آ��

   .أذآ�ر -
�}ن و(�اءة -).   
   .����ة و�H3ت -
   .وه,��ت -
- 
   .م�%+ �� وآ


 �k ا�8�أة  ,& ��7ي��   .واLرآ�ن وا��ا�-�ت ا��9%� ا�2!  * ���8ً� ا�
K2,& �� إ�7,5 X�Q88& - ا�Tا4 ر -.   
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   :�Q��P+ #� - اJ رG�H - 4�" و71
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

!?� �N� �GHJ.   
  �/�7$�  �$�  آ$
   $*  9'$_  إ�� �GN'9 و��N2� �Nم أن ��8�أة 2��9-� ا��2 أن : أي

&,  
��   ،ا�

?  kp�� ل�%J 
���� �28�أة  ���2 /�� * أن ا��� K�8 ��� * أJوإ  �N$�  �GN$'9 

   .9'_ إ��
�/! ه=ا 	�� وا75+��ا��9:   

- ��Lول اLوي ه=ا أن : ا� و\,�ه -  �$8	8G2$�  ا4 رp$*  - و��HT �8�5 أم 	! �
.  

- ��Lوا *J��8�أة أ75� ا���H ه=I أن : ا���.   
 وإK * ���  �$8J أن ��8�أة ا��2 أن ���� وه� ا�%�ل ه=ا ر�� اm �# !9ا� ذآ� و��8

�N� �GN'9 8& - (�ل 9'_ إ��Tل وه=ا : (- ا4 ر�) 
  .�V ً� /=آ� و��) ا�'�� أه
�ن S#9 وإذاJEا�8=اه� آ�7  * ا +�/  �$GJون  أ� ($�Kً  /$=آ�ون  وK ا�%$�ل  ه$=ا  /$=آ

�V{ *  ���! K وأJ& ا��N7م �/ �G� ��8 �ةا�.   

 �?$$�ن ا�$$8�أة 9$$�ن ($$�ل �$$! ا�-#$$S 9'$$+ ا0ن أ�$$+ و�$$�$$�� آ�$$8 $$9
 ا���8 $$�ة  $$* آ��

 أ/$�Nً  وG,%   ��$HT$&  وه$*  5$��8  آ$�م  �G2$!  ا�G,%H$�ت  ا�$�#�9,�ت  	$!  ��وي �8'�ن
f-J &%H�� . !GJ88! أN2/ Kو !, ��/.   
8�أة 2��9-� ا���8 �ة 92,� (�ل �! أ�+  ����.   


M��ى ا�8VLا �G,  ف�V �-8�أة 2��9�� !?� I=ه ��� آ$�م  [�ه� �?� (�f آ�8 ا�8

 �Vف /��+ K أJ& ر�� ا9!,�+9 &Jأ  �$J  ا�%$�ل  ه$=ا  
$?�  
 ($�ل  ه$=ا  و($�ل  ا�'�$�  أه$

   .�V ً� /=آ� �� ذ�q و�k ا�'�� أه

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   ./�J�� �G2,8  * ر��,�G و�+ل

*2'/ : Kش و�7H� . أي : Kو P��� �Hآ� 
��7�اش  * ا� Kا.   
�H3اج و�Vإ !,����وي -:��8�أة 2��9-� ا�,�G� !,8 �! ا�� !	 �UM�	- *pا4 ر �G2	 

-   
   :أ/Nً� وا75+��ا

   .ا�U?JKف 	! وأ9'+ ��8�أة أ75� ا���H ه=I 9�ن -

 ا�8�أة أن : ا����س ه,�� وه* ا�8��� ه=I  * ا���J* وا�%�ل= ��   .آ��

 ر8T$&  - ه$�   ?��G,%  .  &$J وآ�fJ : (�ل ;� (���G ا�-�dري ذآ�I رداءا�+ أم (�ل وه=ا
� . ا�%�ل ه=ا إ�� /8,
 - ا4'U/ &-/�-� &J�9 �ًN/ه� أ 
 ا�$8�أة  ا���$�س   $*  أJ$&  إ�� /8,


��   . آ��
   .ا�+رداء أم  '�f ��8 أذه�  � أ�J أ�� :  %�ل - ا4 ر8T& - أ8T+ ا��Eم وأ��

 aا��
 ا�$$8�أة أن أ	�$$� وا4 وا�$$$$���وي أJ$$& دام �$$� آ��$$� !$$	 �$$G,%  f$$9�;و �$$G2	 
   .���7& 9&  ��%�ل ا��Bم �Z,�9 ا�-�dري و	�%&


3Lأة أن ا�#%,%�  * وا�
 ا�8��   .آ��
*  ��� K وأن 9'$_  إ�$�  N�  �GN$'9� أن ��8�أة ا��2 أن ���� : وه* ا��9%� ا�8

   .�9,�تا��# 9'_ 	! ��وي أJ& اLد�� �! أن �?� ذآ�ت ���7 �
5
 S/+T ا�-�ب و *�� a,#3 �5& إ����.   
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&�5� : - و5$��  	�,$&  ا4 3$��  - ا�2-$*  أن T-,$�  أB/  !$9  *$9/+ ا���,
 ا�9�7'* ه� و�
�   .ا��#� إ�� ا��#� �N� أن ا�8�أة أ�

   .ا��#��9 	! };�ر ا�-�ب و *
 إ�$$� N$$� �GN$$'9� وأن ��$$� * K أن ��$$8�أة $$2��9-� ا�$$�2 أن 	�$$� اLد�$$�  $$��رت

_'9:   
- Kًوي : أو�   .ا��#�9,�ت 	! �
- �ً,J�; : *  ا�-�ب S/+T 
5�� a,#3 �5& إ����.   
- �ً�   .ا���9�# 9'_ 	! ��وي : ;��
   .إ��8	ً� /?! �� إن - ا���8ه,� - ا�'�� أه
 	��� (�ل ه� : را9'ً� -

Kو qh أن I=د�� هLة  ا�-$�ب  ه$=ا   $*  (�/$�  ا� �N$7�  ي�$%/  �GN$'9  ً�N$'9  +$/Q/أن و 
   .	K * ��� �G/+N وأن 9'_ إ�� N� �GN'9� أن ��8�أة ��2ا

���� / 
�ة f�3 إذا 8��9�أة �Vص ا�#?� ه=ا هN#9 ل���$8�أة  	$�م  ا�#?� أو ا��� 
  ؟ f�3 *  �G7,9 و��

+$$'9 k$$-77ال ا0;$$�ر أ�$$+ �$$� ا��$$)Lو/$$� وا��ق ذآ$$�ت �$$! 	$$! ا�8$$H� !,$$9 أة آ$$�ن� ا�$$8
�ة ���*N#9 أو ر��ل *��� *  �G7,9 � ه?=ا ��ءت ���2ص �%�v�.   

 - ا�2-$$* $$9��� إأ�8$$�رًا ا�B$$28ل  $$* ا�$$��ة ا�$$�#�9,�ت 	�$$� ا���Z$$� أن ا�8'�$$�م و�$! 
   .�G7,9  * ا���ة 	�� ا�8�أة S,T ST - و�5� 	�,& ا4 ��3

�G  4وا ��	�25 ا �ً%�v�.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <


� .   

  ه$=ا  	�$�  X%J و�'��2�$H7-$�ر  ا�	آ2$�  أن �9� P$8V  ا0ن و9$�(*  ا5L$���  �$!  	$+داً  �

zM�)د ��	ا0ذان  +/�   .	�,�J �G,� أن  2
  
  

   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  الثالثاء   األول:الدرس  التاسع:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
 ))	�	�	�	� 

((  
  

  

��N  
]TR��Pح و�%Pا���ة و \N ?<P ���N[  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا حمدال

  .أجمعين وأصحابه

� �]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î<<<<VVVV   

 
�  :  

 �,-,! ;�;$� أh$,�ء �$� /?$�I �$� /-$�ح و�$� /$7#� ، و9$+أ �$89            �Hه=ا ا� X�Q8ا� +%	

  .  �8 9'+ه� ;� �� /7#� ... )) و�& (( /?�I ;� 5,��,�2 �� /-�ح 	2+ (��& 
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<<<<<VVVV   

 &��H7ا���ة ا� *  I�  و/?
           
ا�H7�Kت  * ا���ة 	2+ ا���9�2# �?$�وi$  Iن  '$
 f#$3 ا�$��ة �$k ا�?�اه$� وا�$+�,


  * ا�$��ة  %$�ل        �	�� ذ�q أن ا�2-*     ��هـو اخـتالس خيتلـسه    (( :  5�ل 	! ا��H7ت ا�
  )) الشيطان من صالة العبد 

�م وذه� 9'_ ا��G%Hء إ�� أن ا�H7�Kت  * ا��#� ���T �,Z� ة� .  
 ���  : وه=I ا�?�اه� ���kH و/?�ن ا�H7�Kت �-�Tً� إذا آ�ن �#��� �+�,�,! : �

  $* ا�$��ة          �أن ا�2-*   : اLول  $Vود a-جعل يلتفـت إىل الـشعب   ((  ��8 ��3 ا��(( 

�2� إ�� ��*ء ه=ا ا��Hرس / fH7�/ 
  . وآ�ن أر5
  * ا��,
  �ر5ً� �,#�س  �'
a,#3 S/+#ه=ا ا� I�?/ &Ji  ���#� ت إذا آ�ن�H7�Kأن ا ��	 
  .  وه� د�,

  *J��خرج ليصلح بني فئتني متنازعتني فتأخر بالل أليب بكر         ((  �أن ا�2-$*    : ا�: أتصلي قال  : 
� ا�2-$*                       )) نعم  N$T q$ا�$��ة وأم ا�2$�س وه$�  $* أ;2$�ء ذ� *$  
$Vا�2$�س     � ��8 د 
$'�  

/�H%�ن �,�G-2ا أ�9 9?� وآ�ن  fH7�/ K      �$T�-� ت�$H7�K�7 �8$� آ$�ن اT �ً%�v� ا���ة *  
        fH7ا� z,H�7وا ا����/k آ�ن �v� fH7�/ K%�  ��8 اآU7أول ا� *   �h$�ر  �  $�أى ا�2-$*   

� k أ�$9 9?$� /+/$& إ�$� ا�$�8ء و($�ل ا�#8$+ 4 ;$� ر�$k  7%$+م                  qJ�?� *  �%9ا�2-* أن ا &�
آ�8 أ���q (�ل �� آ$�ن 9K$! أ9$* (#� $�      ;� ��8 ا�G7J �! ا���ة (�ل ���z-� �� q       �ا�2-*  

�وا أن أ�$$$9 9?$$$� ا�$$$�+/z: و�$$$& اK+7$$$5Kل  . �أن /7%$$$+م ر5$$$�ل ا4 $$$� ا�f$$$H7 �8$$$� أآ
  . ا�H  z,H�7* ه=ا د�,
 	�� أن ا�?�اه� �Bول إذا آ�ن ا�H�Kت �#��� 

� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<<<VVVV   

�9�I إ�� ا��8ء  k و ر  

 ا�$��ة  ر k ا�-�� إ�� ا��8ء �?�وI 	2+ ا��2# $v-� �� I��9 k ور 
 وا�$+�,
  i  ��9ن  '

�وI أن ا�2-$*       $?� � ))ما بال أقوام يرفعون رؤوسهم إىل الـسماء  (( قال  �	�� أن ر k ا�-�

�9�I إ�� ا��8ء  * ا���ة  k ��ن أن /J}� I�?/ &Jأ ��	 S/+#ا ا�=G9 75+��ا�  .  
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&9 
v-م و��  .  ا���ة و�=ه� ا���ه�/� ا�%�ل ا���J* أن ر k ا�-�� إ�� ا��8ء �#
    S$���
 ا�$��ة 9$& وه$=ا                : وا�%�ل ا�$v-� K !$?م و��أن ر $k ا�-$�� إ�$� ا�$�8ء �#$


 إ�$� ه$=ا ا�%$�ل                    $,8/ �ًN$/أ &Jأ ��	�5م ا9! �,8,� /+ل Eا ~,h وآ�م *Jآ��U7,�ر ا�Vا
  . وإن آ�ن �� /��ح 9'+م ا�-�vن 3�ح #7��9�/� و�� /=آ� �v9ن ا���ة 


 9& ا���ة وه=ا ا�%�v-� K !?م و��#� &Jل ه� ا���اب أ .  
� fJ ا���8,! إذا ر k �! ا��آ�ع ر k رأk� &5 ر '& �! ا��آ�ع أ;�2ء ا�$8#+               ,�وآ


 9& ا���ة آ�8 85'7�  * ا�Vف v-� +)م و�  : وه=ا vV� وه� �#
� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<<<VVVV   

  Iو إ('�ؤ  
 �8MLق ا�H��9 Iو��I وه� �?,H� *��,5 ء�')Kا I�,H� *  �7فVKا !?� .  

�و S/+$T I	��U$M أن ا�2-$*         $?� &Jأ ��	 
 وه$�  $*   ))ى عن عقبة الشيطان ((  �وا�+�,

 ��� .  
� و�,P  * ا�G2* 	! اE('�ء a,#3 S/+T إK ه=ا �T !9 m �#ل ا��) .  

� اE('�ء ,H� *  �2,%9 : ء �& �3ر�')Eوا :  
  

اLرض و/d  ��2=/& آG,�� ���س ا�?�$�    أن /NH* /8%'+�& إ��      : ا���رة ا�و�+ 
وه$=ا  " /d  ��$2=/$&   : "  9%��$&  – وه� �! أ�8M ا��Z$�     –أي (+�,& و(+ 	-� أ�9 	-,+       . 

!/=dHا� k �  . i  a,#3ن ا�=ي /
� ا�=ي  * ا��وض (+�,!  �V �Gف ا�+(,z وا���اب آ�8 (�ل أ�9 	-,+ ,H7وأ�� ا� .  

  
0�9�Qرة ا���ش ��9ه� (+�,& : ا��H/ %-,& أن	 ��	89%'+�&  P��/رض وLا ��	  .  

 +8Tم أ��Eا I�7رVا �,H7وه=ا ا� .  
  

0Q��Qرة ا��  . أن /��2 (+�,& و/��P 89'%+�& 9,! 	%-,& /'2* 9,! ا����,!  : ا��
  . وه=�G�'H/ I 9'_ ا��2س 

�ى              $7�اش أJ$& /2$�� ا�,2G  �$28$� /2$�� ا�,28$� و/2$�� أ/$Nً� ا�,$Hآ�8 (��2  * ا�
G2,9 P��/�8 و .  

وا�$$��اب أن ه$$=I ا�$$��ر �8,'$$ً� �%$$��دS/+$$#��9 I ) �{('$$�ء (  I=$$G ;$$�ث 3$$�ر 
 �G2	 *G2� ا���ر I=�3رة �! ه 
?  *G2ا� *  ��Vودا .  

 ���� : !,8%25� اE('�ء إ�� ( :  
 &2	 *G2� �) : �%9�8
 ا���ر ا���ث ا�U/ وه� .  

       &$2	 �G2/ K�2ن و� � وa$3 أ/$Nً� 	$! ا9$!     – وه$� ا�$8�وي 	$! ا9$! 	-$�س     : (
  �8	–   &Ji   و,$5�� P��–    �$GJ�,9 *	��H$3 �$ اE('$�ء ا�$8�2ن          ) أي ا9! 	-�س     ( 

   )) .سنة نبيكم : ((   ��8 5�ل 	! ه=ا ا����س (�ل –

�ى ;� /��P 	�� 	%-,& : وه=I ا���H ه*   . أن /J+) ��2& ا�,�28 وا�,
 ) �2G  ( ى�  . �G  �8G2,9 اE('�ء ا�8?�وI إن ��P : ا���8* إذا ��J ا�,�28 وا�,

  . وإن �� P	�� 	�G  &,-% اE('�ء ا�8�2ن 
               S$/د�TL�9 خ�وذه� 9'_ ا��G%Hء آ��vd$�9* إ�$� أن �$� روي 	$! ا9$! 	-$�س �$2

7�اش      Kا ��	5$�2              . ا��#,#� ا�+ا��  I=$9* وأن ه�$vdف �� ذه$� إ�,$& ا��V ا���اب
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  �]�H#� )      -$�س و	ا9$!  S/+$T �Tا��$� �V�$2� f$,�      *$  �$8G2	 وي�ا$9! 	$8� ا�$8
 �����  . وأن ه=ا �! �9ب ا�k/�27 ) إ;-�ت 25,� اE('�ء 	�� ا���H ا�

 �8$�  �وذه� 9'_ ا��G%Hء إ�� أن اK('�ء آ�J& /�5�2 أJ�,T$ً� آ-,$� ا�$! آ$�ن ا�2-$*        
 أن �آ-$$� و;%$$
 3$$�ر /��$$P أJ�,T$$ً� ه$$=I ا���$$� وإK أJ$$&  $$* ا���Z$$� أن 5$$�2 ا�2-$$*       

7�ش H/ .  
,$$H72!  وا�وآ7$$�ب  : -($$�ل ا�$$�Uرح �HT$$& ا4 ( � ا�$$=ي ذآ��$$& 2,9$$& ا�-,G%$$*  $$* ا�$$

  Kً7,! أو��
 ���v� *$$$Z-2/ +$$$,H$$$� ا�'�$$$� أن /'$$$8� &$$$9 *$$$27$$ �T : �$$$إ� �,U$$$/ �ً$$$J�,Tأ &$$$Jأ
    +,J�5L�7ف اVا�7'�,�ت وا .  �,J��� ا�K *$7 ���$+           : ا�$,��� �8'& �! ا�2! وا0;$�ر ا�?

�I �! ا�?�7 ,\ *   . (  
  

� ÜmÜmÜmÜm�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<<<<<VVVV   

   و ا 7�اh& ذرا	,& ��5+ا  
  . أن /��z ا���8* ذرا	,& L�9رض : ا 7�اش ا�=را	,! ه� 

 !/��L &2	 *G2� وه� .  
  )) اعتدلوا يف سجودكم وال ينبسط أحدكم انبساط الكلب : ((  (�ل �اLول أن ا�2-* 

  �,J��
 	! ا�$��ة وه$�     : ا�)��
 وا�7?��9 *T�� ��,Gا� I=أن ه    k$� دبL8$� /2$� * ا�
  . ا��ب J�#-5& و�'���

 ) 
'Hوه=ا ا� ( apود�,�& وا Iو�?� .  
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� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<<<VVVV   

  و 	-�ـ&
 &H/�'� S-'ة  ,& : ا�+M�  K�� 
  . ه� 	8

�م #� &Jى أ�/ �H,2T �9أن أ K�8 إMLق ا�H��9 Iو�  . وه� �?
�وS/+T I �',%,� أن ا�2-*  ?� &Jأ ��	 
8a  $* ا�$��ة  %$�ل     5�ل 	! ا��وا�+�,

   ))إن كنت البد فاعالً فواحدة ((  �

 �GJ ا���8* أن /87��T k� a$& أJ�,T$ً� 	2$+ ا�$��د إ�$� ا�$8a              �وإذا آ�ن ا�2-*    
  .  �ن /?�I ����8* أن /'-S �! �9ب أو�� 

 ���� : a  : T?� ا�8
 a,#ا�� S/+#ا ا�=G� �8ع�E�9 ة ��ز�  . ا�8a إن آ�ن �

�ة� !� ���م وإن أآ#� &Jون أ�/ �/��وI وا���ه?� &Jأ ��	ر �G8���   .  
� �$$� /%$$k �$$! ا�8$$��,! ا�,$$�م  $$�
 9$$��ة – q$$h �$$9 –و�$$! أآ$$d/ �$$� �$$��Z  S$$-'ا� 

                     &$9�,�$9�	7& و9 �$��T �$9ا 9#��$� و+$� S$-'ا� �$,��ن آJEا +�� S-'8,! ا�,�م ا��ا�8
 &-,� *  
�I –وP-�/ �89 	�� رأ5& و8#/ �89V{ ًا  �7+ أ)  وإ��+� �,�  . ن ا�'-S آ

         �2,��,
 ا���ة 9& أو K ؟  v-� 

     – ا0ن –وأ�� ���� ه$v-� ا�$=ي 
 p$��9 ا�'$8

 9& ا���ة v-� K 9& ا���ة وا�=ي .  

  
� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<<<VVVV   

 I��dو�  
     &H/�� و�'�d7��8* ا��� I�3��& أ;�2ء ا�$��ة         : /?�V ��	 I+/ *��8ا� kN/ ه� أن

 .  
   ))ى عن التخصر يف الصالة ((  � ا�2-* ود�,
 ا�?�اه� أن

   *J��� وآ$� ا�$�7H,! �$=����7ن               : وا�+�,
 ا�$-?� �H$3 ن�?� �J�,Tون وأ�G� �H3 �GJأ
 �Gر��Vم  * ا���ة و��=� �  .  * ا���ة ، وا�7?-

    *J�$�$3
  $*                   : وا�%�ل ا�L3$�رف �$& وا Kو a/�$3 *$G2ن ا�L م�$#� ��$d7أن ا�
 �/�  . ا�G2* ا�#7
� �29ع �! ا�7?-� : وا���اب 'U/ &Ji  *G2إ�� ا� � �pE�9 &JL �/�  . ا�#7

�-$$f  : 5$$�ل ا�$$ ~,U	h !$$$$*ء  $$* ه$$=I ا�$$8���  %$$�ل     (( / K &$$2?�–  7-$$,! أ;2$$�ء/ �$$� 
 
,�7�� *	�85 . ((  
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 &Tو�  و�
  . ه� �#�/q ا��Gاء 8��9�و�T وJ#�ه� E �ً-�Dزا�� ا�Z� وI�#J : ا�7�وح 

��وI : وح �?�وI  * ا���ة أوK وا�7?� S-'و�%+م �'�2 أن ا� S-'ا� !� &JL .  
 �ً,J�; : ع�Udا� !	 
ZU/ &JL .  

وا75��2 9'_ ا��G%Hء إذا آ$�ن ا�$7�وح �#��$� 	�f$p ��8$��* آ$U+ة ا�#$� أو (�$�                
 qذ� �#J اء أو�Gا� .  

 �Tاو�   . I=G   :�25 	2+ ا��Eم أ8T+ – ا�8�او�T 9,! ا�%+�,! –أ�� ا�8
ه* أن /7?� أJ�,Tً�  * ا�$��ة 	�$� ا�,28$� وإذا �'$� ا�?$�        : وا�8�او�T 9,! ا�%+�,!    

�ى �اوح 9,! ا�%+�,! –	�� ا�,,   .  

 أن ا9! �'�د  'H25,� ه=ا ا� ��	 
�اوح $9,! (+�,$&   ا�+�,/ K *��/ �ًرأى ر� 

   )) .أخطأ السنة لو رواح لكان أحب إلَّي ((  %�ل 

f �25 وه=ب 9'_ ا��G%Hء,� �T�-� �Tاو�  .  إ�� أن ا�8
              �2 �$k  –وا���اب �k ا�L ��9�2#ن S/+T ا$9! �$'�د واa$p وه$� /%$�ل أvV$� ا�$

 Iو���� (+ر &G%  I�pوأر  .  
 /'2$* أن ا�8�اوT$� إ8J$�    –وV^ 9'_ ا��G%Hء ا�8�او�v9 �Tل ا�%,�م وه$=ا ��$5�2    
7#� �$& أن /-%$�          �7#� و��D k� ��vل ا�%,$�م أ�$� إذا آ�f$J ا�$��ة ($�,�ة              $/ &$Ji  

  . �'Kً+7 �7?� 	�� ا�%+�,! 
�اوح      $/ �$8Jى وإ�Vأ ��	م (+�ً� +%/ K !?اوح 9,! (+�,& و��/ &Jء أ�G%H9'_ ا� �وذآ
              �,�وي ا�%+�,! ، و�'
 �%��د هKQء ا�G%H$�ء 	$+م ا�7%$+/� ا�BاM$+ أ�$� ا�7%$+/� ا�,$� k�


 ا�$?7/ K *$7� 	�JL     �$G,& ا�8�اوK �T /8?! أن /�H7د � – � 9+ �2&    ���G2 إK 79%+/� ا�
 .  

             
�ًا 89%+ار �� /#$�,/ �ً�,h �8 /8+ه�Jًا وإ�,�
 �%��ده� أن K /8+ه� آ'� f�) �8? 
�ى VLم ا+%�� �Tا�  . ا�


 GJL$� آ$��Jا /v,�$�ن ا�$��ة         M���ن  $* ه$=I ا�$8#-/ �8MLء وا�G%Hوا��#��9 وا�– 

 ا�J *$7#$!  $* و(27$� ه$=ا S$#9–        K   –  ,#���7ن إ�$�  –إh ���D+/+ة �+ًا   M� ه$=I ا�$8

 �G--9 �Tاو�� �3ة ا��2س  �8 /#�7ج إ�� ا�8�) �-9 �G,�7ج إ�#J .  
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�G?,-Uأ9�3'& و� �')�  و 
  

          S/د�T+ة أ	2& 	 *G2ء  * ا��� �G?,-Uو� k9�3Lا �')� –         *$  S$/د�Tأر9'$� أ �$#J 
        k9�$3Lا q,-U$� !$	 *G2ا� �G2� 
�ق ه$=I ا�TLد/$S �$!                آ$D !$� z$/�D �$�d/ K !$?� 

�ح ا�-�dري h *  ل�v9 !9ل ا�) q�=و� X'p : X'p !� ��d� K ق�D !� ءت�� .  
        q,-U$$7وا� k9�$$3Lا �$$')� ��#�9�2$$� 29$$�ء 	�$$� ه$$=I ا�TLد/$$S ا�78?$$�;�ة /$$�ون أن  

S/د�TLا I=�8ع ه�� ��	�87دًا 	وه�ن ا�?� .  
 *J�$$��('$$� وا�: وا�%$$�ل ا�Hأن ا� *$$G2ا� *$$  a/�$$3 S/+$$T ان �'$$+م ورودBM�$$� q,-U$$7

        *-2��  q,-U7��9 �#,#ا�� S/د�TLءت ا�� 
9 �8G2	�         و/%$�ل +�: ((  /#+ث  $* ا�$8
  . وq-h 9,! أ9�3'& )) املؤمن للمؤمن كالبنيان 

  $$* ا�$$��ة ا���9	,$$� و($$�م �$$! ا�$$��ة /�$$! أGJ$$� 3$$�� آ��$$
  �و��G$$5 �$$8 ا�2-$$* 
 P�� بني أصابعه واتكأ وشبك (( ا���ة(( q,-U7ا� �G,  �#,#ا�� S/د�TLا I=G   .  

$$3�/a,#$$3 a  $$* ا� *$$G2	G2$$� و $$* ا�$$9�%8
 �$$�ء أ�Tد/$$S   :  %$$���ا  S/+$$T *��$$/ �$$�
  . ���ز �9 آ�اه� : 3#,#� �+ل 	�� ��ازه�  %���ا 

�ون  %���ا    V{ �5ا�$��ة        : و�� 
$-) �$')�Hوا� q,-U$7ا� I�$?/ &Jه$�   –أ� – وه$� /�72
  . و���ز 9'+ ا���ة أو  * ا���ة 

         
�وه� وا�+�,?� �GJأ ��	و�'��� أ &J�#-5 4ب وا�)Lم    : وا�$GH� *$  
V+$� �GJأ Kًأو
  . ا�'-S و�%+م �'�2 أن ا�'-S /��+ �& �! اLد�� �� /+ل 	�� آ�اه7& 

  �ً,J�; :           ي�$%/ S$-'�� �$اه�أن ه=I ا�TLد/H,'$p S& و�?$! �8�89	k$� �$G أ�Tد/$S ا�?
*G2�� �ًN'9 �GN'9 q,-U7وا� �')�Hا� !	  .  

                    �$�	 �/�U$7وه$� ا� �$V{ و ,$& �#$=ور q,-U$7ا� �$�	 +$Mزا S-	 �')�Hآ�8 أن  * ا�
  . ا��d9 !,��8ف ا� �G  q,-U7	�M+ إ�� PHJ ا���8*  %� 

  �$$G,  ا�$$��ة أو 
�وه$$�ن (-$$?� �$$8GJوأ q,-U$$7وا� �$$')�Hا� *$$  S$$#-2$$� ا0ن ا� �إذًا 	
  . وأ�� 9'+ه�  ��7ز �9 آ�اه� 
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� ÜmÜmÜmÜm�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<<<<<VVVV   

�2)�T وأن /?�ن  
 !)�T ن وه��JEا�-�ل : وا�#�(! ه� . /'2* أن /��* ا P9�T .  

�I �$$& وا�#��$$� ه$$=I أن /$$��*   $$?/ &$$Ji  وج�$$d$$! ا�	ا�-$$�ل  P-$$#/ ن�$$JEذا آ$$�ن اi$$ 
 ا�?�ع وh+ة ا�-$�د وا��N$Z   –و/%�س 	�� ا�#�(! آ
 �� /B	u و/�Uش 	�� ا���8*     

  .  أ;�2ء ا���ة –و\,�ه� 
 iن ��3 وه� 	�� ه=I ا�#��� f#3 3$��& 	2$+ ا��8$�ه,� وا5$7+��ا $9+�,
  %$���ا           

 9�T$+اث ا�$+J,� اi$  �ً$��� Kً�ZU$Jن                  ZU$2� �$! /��* وه� ��	�3ة ا�#�(! (,�5ً�  a��
                     �$8G2� �ً$ن آL !)�$#ا� &-U$/ �,J+$اض ا��	�$9 
ZU$2ع و��UV �ه=ا ا�=ي /��* �! \,

�2�ف 	! ا���ة � .  
 �
 ا�#��� إ��            : �J*  وا�%�ل ا�Tا�����ه�/� وه� إن ��3 ا�#�(! وإن آ�ن  * أول �

 ��D�9 &��3 نi  ا�7-�ل .  
  )) . ال صالة حبضر طعام وال وهو يدافعه االخبثان  (( �وا75+��ا 9'�8م (�ل ا�2-* 

 S$$$���أن ا�$$$��ة 3$$$#,#� إK إن آ�f$$$J ا�8+ا '$$$� h$$$+/+ة �B	�$$$� �$$$+ًا  : وا�%$$$�ل ا�
� !� &'28� *��8�� ��D�9 ا���ة  #,�2= �?�ن !	 &�ZUر ��3&  و��� .  

 – ه� ا���اب و�Hd/ K أJ&  * ه=ا ا�%�ل �k8 9,! ا�%$��,!         – ا����S   –وه=ا ا�%�ل   
  . ا���J* واLول 

� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<<<VVVV   

&,G7U/ م�'D ة�N#9 أو  
7�ط أن /?$�ن ه$=ا ا�v'$�م ��$8                U$/ !$?� م�$'D ة�N$#9 �$��8* أن /��* وه�� I�?/

,G7U/ *��8ا� & .  
� و�$�  ��$f 3$�ة             VQ$/ وه$� و�$& أن�� ا�v'�م وه� /i  &,G7Uن ا���ة �?NT ذاi 

  . ا���8	� 
��ن –) /#?� 9&  ( –وPHJ ا�#?� -VLا '� ا+� ���� *   .  

�$$,! و�N$$Tر ا�v'$$�م /%$$+��ن 	�$$� ا�$$��ة و�$$� أدى ذ�$$q إ�$$�  $$�ات     -VL8+ا '$$� ا 
  . �3ة ا���8	� 

)) إذا حضرت العشاء والعشاء فابـدءوا بالعـشاء     ((  ($�ل  �*  ا�+�,
 	�� ذ�q أن ا�2-$     
 �  .  إذا وkp ا�v'�م أآ8
 D'��& و�� ��3 ا��2س وLن ا !9	8

       z$-v2/ !,$�-VLا '� ا+� ����ة D'�م /�d��  &,G7Uف ا�8=آ�ر  * �N#9 ��3 نi 
 ���  .  ;�;� أ(�ال آ�L(�ال ا��9%� –���8ً� 	�� ه=I ا�8
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  ���� :�Q8ل   ا��%/ X :         ل�$%/ S/+$#وا� ، &,G7U$/ م�$'D ة�N$#9 :   م�$'vا� �N$T إذا
� G7U$/ &$J�?9,& إذا �$� ا�$+�,
 	�$� ه$=ا ا�7%,,$+ ا�d$�رج 	$! ا�#$+/S ؟                  �Lو�� /%,+ ه=ا ا

 
� ا�v'$$�م أن ه$$=ا ا�v'$$�م /$$�Uش 	�$$�        : ا�$$+�,N$$T ا�$$��ة إذا �,V�$$� !$$� �$$�'أن ا�
          / �$8Jم إ�$'vع وا��U$dع إذا آ$�ن ا�8$��*           ا���8* ��3& و/28'& �! ا��U$dا� !$� k$28

       �ً�,$$h م�$$'vر ا��N$$T �VQ$$/ Kم و+$$%/ K &$$Ji  &,G7U$$/ K *��$$8أ�$$� إذا آ$$�ن ا� &,G7U$$/
 *��8�� �-2��9 .  

 ^,�d7�� *H?/ 
  . وه=ا ا�8'�2 ا�=ي ذآ�I 9'_ ا��G%Hء (�ي �+ًا وه� د�,
  &��%  ) :      &,G7U$/ م�'D ة�N#9 اً      ) أو�$p�T م�$'v9$+ أن /?$�ن ا� �$  a,#$3  +$9Kو 

 &,G7U/ م ا�=ي�'v�� �ً�+%� �	�8ك �3ة ا���  . أن /?�ن ا�T &,G7U/ *��8,�2= �& أن /7
�م 	�,& أن /�آ
 إذا آ�ن اLآ
 /�Hت 	�,$& 3$�ة                 ( #/ &Ji  م�'vر ا��NTإذا �%�+ إ

#9���J$$& وh$,~ ا5E$$�م 	I+$2 (�	$$+ة         �$)�	 &$Jأوا 
$$-) �ً�,$h 
ا���8	L �$ن �$! ا7$$5'�

 ا�$#8�م أو إT�9$� ا��ا�$�  �D�9 *$G$� وH�         K,+ة ����v ا�'�  $,�#� �G2� +�%/ ��,T أي �

 �ً�,h �;Q� .  
�م 	�,$&                  $#/ &$Ji  ذانLم أ;2$�ء ا�'vر ا��NTi9 �	�85%�ط �3ة ا��E ذا آ�ن /#�7لi 
أن /�آ
 ا�v'�م و	�,& أن /��* �?! ه=I ا�8��� (�,�� ا��(�ع أو K �?�د ���$+ Lن �$!               

" �8	� �Y�-/ ! 9& ا�+/! أن /#�7ل �NTi9ر ا�v'�م �7T /$�+ق             أراد أن /7�ك �3ة ا��    
�ة D'�م N#9 �3ة K " �	�85,��* �3ة ا�� ��T�  . إذا و3
 9& ا�+/! إ�� ه=I ا�8


  Ji& /'�(� 9�ن ُ/Bَ�َْم ����9ة 'Hه=ا ا� 
  ) . و	�� آ
 �Tل �?! ��  ��2p أن أT+ًا  '
) ~,Uم ؟ (�ل ا��'vر ا��NT ط�7U/ 
�/+ ا�+�Vل  * ه=I ا�8��� J#!: هJ K �2آ - .   

 )  �'J (             Kًا وإ�$p�T م�$'v9$+ أن /?$�ن ا��  X$�Q8م آ�8 (�ل ا��'vر ا��NT ط�7U/
� ا�v'�م  M�  K &Ji+ة �! ��آ& ا���ة                N#/ �� ن إذاL �	�8�3ة ا�� �,V�� &� B�/ ��

– �  .  أي  �M+ة �7T �� آ�ن /�72
* ه=I ا�#��� /Qدي إ�� اv��9 &��ZUJ'$�م ا�f$,-��9 +$'8            إK إذا آ�ن ذه�9& إ�� ا���ة        

      I=$$ه *$$  &$$M�%9 �-$$5 P,$$�2$$= �$$& أن /-%$$� و�,T �ً	�U$$V K3$$�ة و �N$$#7U/ K S$$,#9
ا�$$��رة �N$$Tر ا�v'$$�م و�?$$! M�%9 �-$$5$$& ا��ZU$$J& وه$$=ا 5$$-� 5$$,��,�2  $$* اL	$$=ار        

�/_ أو I�$#29  ا�B,�8ة �7�ك �3ة ا���8	� وه* ا�ZUJل ا�=ه! �8��9ل أو ����9+ أو $89           
�ًا p�T م  �9+ أن /?�ن�'v�� �-2��9 !?� �ً28p ه=ا 
V+,  . (  
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� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<<<VVVV   

 �#��Hار ا��  و �?
$%2
 	$! ا�2-$*                       / �$� &$Jاه$� أ��ن أن /?�ر ا���H#$� ود�,$
 ا�?J}� I�?/ &Jأي أ�   &$Jأ 

�ع Uا� *  �G� 
  . آ�ن /?�ر ا��H3 I=G  �#��H �+/+ة K أ3
2/ �� q�=أ3#�ب ا�2-* وآ !	 
%� .   

8�ا	$�ة �G$$=ا           �$#��Hار ا��وا�$+�,
 ا����$S أن 9'$_ ا�G%H$$�ء /$�ى v9$�ن ا�$��ة 79?$$
 Iو�?� �#��Hار ا��  . ا��dف J%�ل �?

� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<<<VVVV   


H2ض آ�  k8� K �5ر  *  
 و�?$! ه$=ا     –و�$&   :  وإن آ�fJ ا�-+ا/$� ا�#%,%,$� �$! (��$&            –9+أ ا�U,~ ا0ن �T�-8��9ت     

8
 أ/�T�-� �G  BM�� �ًN ا�' .  
� �$$! 5$$�رة  $$* ا��آ'$$� ا��اT$$+ة 5$$�اء آ�f$$J ا�$$��ة       $$��ن أن /%$$�أ أآ$$J}� ز�$$�/

 �� �J أو �N/�  .  
                �$� *$G  �N$/�Hة  * ا�+Tآ'� ا��ا�� �! �5رة  * ا��أ�� ا�+�,
 	�� ��از (�اءة أآ

�  (( (( (( ((  ب    أر5
 ر�ً� 	�� 5�/�  ?�ن /%�أ 3L#�9& و/7d� ا�%�اءة         �;-f أن ا�2-*    Q G+  �Q G+  �Q G+  �Q G+

   ��	 ��   ��	 ��   ��	 ��   ��� �$! 5$�رة           )) .)) .)) .)) .�� 	$��أ  * ا��آ'$� ا��اT$+ة أآ) +) �G   .    *$-2ا� �$,Vو�8$� أ�  �$� 

 Iاز�� ��	23,'& ه=ا  +ل  &,�	 �?2/ .  

 ه$� �$�                $H2ة  $* ا�+$Tآ'$� ا��ا�� �! 5$�رة  $* ا��وأ�� ا�+�,
 	�� ��از أن /%�أ أآ

  .  و}ل 	8�ان وا�2�ء  (�أ  * (,�م ا��,
  * رآ'� واT+ة ا�-%�ة�;-f أن ا�2-* 
� �! رآ'$�     ��I أن /%�أ �5رة واT+ة  * أآ?/ K q�=ا�$��رة    –آ I=$ه P$?	 –  �$8� 

�أ  $$* ا��آ'$$�   �;-$$f  $$* ا�#$$+/S ا�$$�#,a أن ا�2-$$*  $$%  �$$�H3$$#�9& /��$$ً� ا��3$$�� 9 

   �,J���)$& وK  $* أ��H[$& �$� /$+ل       ( ( ( (�    `>a� 4�%�F �'�    `>a� 4�%�F �'�    `>a� 4�%�F �'�a� 4�%�F �'<`    ( ( ( ( اLو�� وا�D *  P,� S/+#وه=ا ا�

    I=أن ه ��	   �H$5 *  fJب          –ا���ة آ��$D !$� �$2Jا�V$+د �$! إ	أذه$�ن  *$  k$%/ �$8آ 
        �ًN/أ Iو��اح ذآUا�'�� وأ[! أن 9'_ ا�–         �$� &$]�Hوأ� S/+$#ق ه$=ا ا��$D k$-779 !$?� 

� �?$! 9'$_ ا�G%H$�ء /%$�ل              H
 ه$=I   : أ�+ أي إ�hرة إ�� أن ه=I ا���ة آ�fJ  * ا�$$'�
� وأن ا�2-$$*  H�أ  $$* ا�$$�آ�ا�$$��ة آ�f$$J  $$* ا�$$$$)  !,7' ) f$$�Bإذا ز� ( �$$�	 �ً,G$$�

 �H  . أ3#�9& �9	7-�ر أGJ�  * ا�
   S/+#آ�8 (��2    –�?! ا� –         f$Jا�$��ة آ� I=$$� أن ه�	أو �$� /$+ل  ^,�d� &,  P,� 

 �H  .  * ا�
  . C 74أ ا���H�%���4 E�Fت 

� �]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ<<<<VVVV   

  و �& رد ا��8ر 9,! /+/& 
� �$=ه� ا�#�9�2$� اT�v$3K* أن رد ا�8$�ر     ه$=I ا�'-$�رة �H,$+ اT�9E$� 82,9$        : و�$&   : (��&  

إذا اختذ أحدكم ما يـستره يف      ((  – 	! أ9$* 5$',+       –  * ا�#+/S ا��#,a     ��25 �%�ل ا�2-*    
   )) .صالته فإذا أحد أن مير بينه سترته فلريده فإن أيب فليقاتله فإنه شيطان 

3�/a  * 25,� رد ا��8ر  S/+#ا ا�=G  .  
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  . ا��8ر وا�� ���� 9&  * ه=ا ا�#+/S وه=ب 9'_ ا��G%Hء إ�� أن رد 
  ���ذآ� ا��2وي وا��Uآ�J* و\,�ه8$� اS/+$T !$� �ًD�-27$5 أ9$* 5$',+ أن رد ا�8$�ر           : �

75�ة وا�7Tط ����&  =d�8 ���ز �8! ا�Jوا�8%���� إ .  
75�ة و�� /K &Ji  &���� �7# /��ز �& أن /%��
 وK أن /�د ردًا h$+/+ًا          =d7/ �� !� أ��

 .  
  )) . إذا صلى أحدكم إىل ما يستره (( احلديث  * 3+ر �-�vا ه=ا ا�#?� �! (�ل ا�2-* وا275

7$5�ة   – * ا�#+/i  :   Sذا   =$dن ����& وا��JE�7ط اTأ��ز ا�8%���� إذا ا &J�?  �,D�h 
 I��� !,9ور ا��2س 2,9& و�� k28� .  

                m$H� k$� z$ و�,$& �$+ًا وه$� ��7ا *Jآ��Uآ8$� أن     و * ا�#%,%� آ�م ا��2وي وا� S/+$#ا� 
�ط ;$� /%$�ل /%��$
 ا�2$�س 	�$�           $H/ �5�2 أن/ �  �/�H7إ�� ا� ��! �� /��* إ�� 75�ة /2

Iور 2,9& و9,! �?�ن ��5د�  . ا�8
 ���  ه
 رد ا��8ر /�7ي  ,& �! /?�ن  * �?� و�! K /?�ن ؟ : �

  :  * ه=I ا�8��� ا�G8� 	! ا��Eم أ8T+ روا/�7ن 
�د ا�8$�ر 9$,! /$+ي ا�G,  *��$8$�          أن �?� �$  : ا��وا/� اLو��   $/ K�2 �$! ه$=ا ا�#?$� و�7

  . وا�7Vر ه=I ا��وا/� ا�z �8 وh,~ ا�5Eم ا9! �,8,� 
 �Dف ;� ��3 وا��2س P,� &/+/ !,9 �&      ��� روي أن ا�2-*     : اLول  : وا75+��ا 9+�,�,!   

75�ة  .  
 ��T !9ا m �#2& ا�	ل �  S/+#ل : �?! ه=ا ا���'� S/+T .  

 ��ة                      ا�+�,
 ا�$�?� !/+/+$h ج�$Tو �%U$� �$?� *$  *��$8أن  $* رد ا�8$�ر 9$,! /$+ي ا� *J�
�ة ا��2س ��9& 	�م  * �?� �  . ا��8ر/! وا�HM�v,! وآ

      +8Tم أ��Eا !	 �,J��! أن /$�د ا�8$�ر  $* �?$� و $* \,�ه$� وأن �?$�         : ا��وا/� ا�/ &Jأ
�7ي �k �9(* ا�-�+ان  * ه=ا ا�#?� � .  

    !,�,�+9 �ًN/ول   ا: وا75+��ا أLا 
  * S/+$T ا$9! 	$8�        �ا�2-*  : ا�8'����ت (���ا   : �+�,
 �?� �,\ K2* �?� و�7/ �� .  

 *J��  . أa3 &J 	! ا9! 	8� وأPJ أ�8GJ ا�d=ا 75�ة 	2+ ا�?'-� : ا�+�,
 ا�
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ا���� 
  ا�ول

  السبت   األول:الدرس  العاشر:األسبوع 
�
�
�
�
/��������/

  هـ����������������
 ))	�	�	�	� 

((  
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� �]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î<<<<VVVV ت�T�-89,�ن ا� *  :  

  .و�& رد ا��8ر 9,! /+/&
                      �ًN$/أ z$�'7� ى�$Vأ 
M�$� �ًN$/ا�'-$�رة و9$�(* أ I=$G9 z$�'7� 
M� �%+م �'�2 	+ة �$

�G2� ا�'-�رة I=G9:  
��� وه* �:  
�د ا�8$�ر إذا آ$�ن �$�ورI �#��$� أي أن رد               -$/ K &$Jأ �$�	 �$Gر9'� آ�L�8 اMLا zHا� 

�د ا��8ر / �  ���T ه�2ك fJن آ�i  ���T إذا �� �?! ه�2ك !  .ا��8ر /
�/$z,$p z /#7$�ج ا�2$�س إ�$� ا�$8�ور �$! أ�$�م            : و�! أ���� ا�#��$�   D *$  *��$/ أن

L�8 اMLا zHا�#��� ا� I=G  *��8اه�ا��� k ا�?� �GJر9'� أ.  
�,J�; ���
 ا��9%� وه* : �M�8��9 z#��:  

أن ا�T !,$$9 X$$�Q8?$$� رد ا�8$$�ر و�$$� /-$$,! T?$$� ا�$$8�ور  8��$$�ور 9$$,! /$$+ي ا���$$8*    
      &$��) I=ه ��	 
لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكـان أن يقـف   ((�����#�م وا�+�,
  )) .أربعني خرياً له من أن مير بني يديه

   mH� * ا�2-*   ))لو يعلم املار ما عليه من اإلمث      ((و !	 f-�/ K X,'p mHوه=ا ا�� � &Jأ 

  ) .من اإلمث ( (�ل 

�ق 9,! ا�8�ور ورد ا��8ر H  م��د ا��8ر �25 و�?! ا�8�ور �# .  
����ن �$!     : �� /-,! ا�X�Q8 ا�#?� إذا �$� /d7$= ا���$8* 7$5�ة أي            : �$JEا �$8/ 
ه$

  أ���& أو K ؟
  �G8?Tإذا آ�ن 9',+ًا        و ��$!  ( و/#$�م إذا آ$�ن (�/-$�ًَ    ) �! ا���8* ( أJ& /��ز أن /8

  ).ا���8* 
  :�?! ا�H�7Vا  * �#+/+ ا�%�/� وا�-',+ 	�� 	+ة أ(�ال J�V= أ(�ى ه=ا اL(�ال وه�

 �أن T+ ذ�q ;�;� أذرع وا�G9 +/+#7=ا ا�8%$+ار ا7V$�رI ا��8$+ واB$T !$9م Lن ا�2-$*                 
9 

 ا�?'-� �'V72& و9,! ا��+ار ;�;� أذرع ��8 د,.  
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 K آ8$� /�$! 9'$_ إ�Vا2J$�     -و/%�+ G9=ا أن /7� ا	7-�ر ه=I ا�8� � �! (+م ا���$8*       
  .�! �?�ن ا���د 

*J��  .Lن T+ ا�%�/� ه� ��kp ا���د وا�-',+ �� 	+ا ذ�q : ا�%�ل ا�
7�S/+#��9 &,  PJ ا�$=ي ذآ��$& 	$! ا�2-$*                / &JL ولLب ا�%�ل ا�)Lوا�  &$Jا79'$+   أ 

  .	! ا��+ار 89%+ار ;�;� أذرع
� Lن ��k$p ا�$��د /%$�ب أن                    ,�ق 9$,! ا�%$��,! /$$Hن 5,�+ أن ا��JEا 
وإذا ���
                 �$;��� �?! J !#J%�ل B$7�Jم 9,�ق 9,! ا�%��,! /H��  *��8ن ;�;� أذرع �! (+م ا��?/

S/+#ا� *  Iأذرع ��رود.  
 &��%9 z�'7� 
M�  .ر 9,! /+/&�& رد ا��8: ه=I ���8 �! ا�8

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
  .ا0ي 	+ و

*2'/ :               BM�$� �$G  
�ج 	�,&  * ه=ا ا�'8T Kأ أن /'+ ا0ي و�/��ز ����8* وه� /%
�9 آ�اه� وا�+�,
 	�� ��از 	+ ا0ي أ;2$�ء ا�$��ة أJ$& روي 	$! ا�V �$9 !,'9�$7$�ف            

 �G2$$	 4ا *$$pر �G2$$	 
�I ا9$$! (+ا�$$� V$$�ف  $$* �$$�از 	$$+ ا0ي و�$$=�q ا	$$%2/ �$$�   $$-7
 �G2,9 �8ع�Eآ�.  

�I وK /�$�ز أن                  : و�'�2 	+ ا0ي أي     ,8$p *$  &$-�) *$  ن ا0/$�ت�$JEا �أن /#

 ا���ةv-/ *-2ن ه=ا آ�م أ�L ا���ة f�v9 �ً8��	 
  ./'+ ا0ي �i  �ً�Hن  '

        &$%vJ a/��$9 K I�,8$pن و�$JE+ ا0ي ه� أن /?�ن ه=ا ا�'+  * (�� ا	إذا �'�2 
 &�Hو�.  


  * ا���ة ZU/ &JL Iو�  .وذه� 9'_ ا��G%Hء آ���Eم أ�H,2T *9 إ�� أن 	+ ا0ي �?
�G2	 4ا *p! ا�9�7',! ر	و/ً� �� &J�?� ولLه� وا���اب ا�%�ل ا�pوأر.  

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
  .إ���& 	�� ا�a7H و

             X)�� و��%,2& إذا �vVم إذا أ��Eا ��	د �a7 	�$� ا�E$�م      ��H. ا�a7H 	�� ا��Eم ه� ا�
  .	2+ ا�#��9�2 �-�ح

!,	�J إ�� �%2/ &Jوأ 
,�H� م��Eا ��	 a7Hب أن  * ا��)Lوا:  
أن /?�ن ا�a7H 	�� ا��Eم  * ا�G  �#��H=ا وا��  iن ��آ$& ا�8$�����ن      : ا��2ع اLول 

 a,#ا���& ا�� ��	أ �  .�8,'ً� أ;�8ا Lن ا���H#� رآ! �! أرآ�ن ا���ة  ,�� أن �%
$$�ا�a7$$H 	�$$� ا�E$$�م  $$* \,$$� ا�G  �$$#��H$$=ا �$$�8�E�9 BM$$�ع و�$$,J� :    !$$� P* ا�2$$�ع ا�

  .ا��ا�-�ت 
%8�وء 9,! ا���H#� و\,�ه� �! ا��ر �� �-2��9 ��Lا X�7d/ إذا.  

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
  ا�'���8 و ا���ب �-P و

 �-P ا���ب وا�'BM�$� �$��8 9$� آ�اه$� وا�%�	$+ة ا�k$8�� *$7 اL '$�ل ا�7$* ��$�ز �$9                     
  :آ�اه� ه* أن 

� �#��$$�  BM�$$� �$$G 9$$� آ�اه$$�   ,$$/ 
$$'  
�ن  $$* أJ$$�اع   .آ$$$$JEا a/�ه$$=I (�	$$+ة �$$
  .اL	�8ل 


 ه=I اL '$�ل أن ا�2-$*          � ��2$�ول رداءI  $* ا�$��ة و�-$&      �وا�+�,
 	�� ��از �
8
 أ���&  $* ا�$��ة  ?$�ن /$�G'N إذا 5$�+ و/�V$=ه� إذا ($�م وأ/$Nً�                     �وأ/Nً� ا�2-*   T
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� /��$$ً� 2��9$$�س 	�$$� ا�28-$$� �$$,'�G8� آ,H,$$� ا�$$��ة وآ$$�ن /$$�'+ و/B$$2ل     3$$� �ا�2-$$* 
�ارًا�.  

 �ُN$$/وأ-k$$9ا� a7$$ ا�-$$�ب �'��U$$M �8$$� �$$�ءت إ�$$� ا�B$$28ل وه$$�   � أن ا�2-$$* - وه$$� ا�
�%9��ة و�'I+N ا���2ص ا�,�  ./��* وه=ا ا�#+/�h &� !?� X'p &,  Sاه+ آ

�,  .ًا �#��� ��ز �9 آ�اه� I=G أر9'� أد�� �+ل 	�� أن ا�'8
 إذا آ�ن /
� ���T ��ز �k ا�?�اه�         ,Z� ًا�,�/-ً�  . iن آ�ن /) &�,�H� X�Q8ا� �,=آ  �,�أ�� ا�?

.  
� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    

7
 و) �,T ب�  و(8
 و	%
$7%9
 ا5L$�د/!  $* ا�$��ة       �(7
 ا�#,� وا�'%�ب  $* ا�$��ة �$�L BMن ا�2-$*            �أ�$

�7#/ 
�نا�#,� وا�'%�ب وLن ه=ا ا�'8JEج إ�,& ا.  
$7%
 ا�#,$� أو ا�'%$�ب و�$�                 / &Ji  ب  * أ;�2ء ا���ة��ن T,� أو 	%J}� ض� iذا 	

 �,�8
 آ	 qآ�ن  * ذ�.  
     z-5 �� ه� 

 ه=ا ا�'8
 و/%�س 	�� ا�#,� وا�'%$�ب           : وا�+�,�
 و��#��� إ�� �,�+��


7%/ q�=آ &Ji  &,�	 ًا�vV 
?U/ن و�JEذي اQ/ �� 
  .آ
�وي 	$!                 : 
  وا�%8: ;� (�ل   $� &$JL ن أن /%�7$& أ;2$�ء ا�$��ة�J}� ز��/ �ًN/أ 
ا�8%

  .9'_ ا��#��9 وQ� &JLذي
 *J��7
 ا�8%
  * ا���ة : وا�%�ل ا�) I�?/ &Jأ.  

� أ;2$$�ء ا�$$��ة ($$+ /�$$2 * $$�Lه$$=ا ا 
$$�وه$$=ا ا��$$�J*  $$* ا�#%,%$$� أ($$�ب إذ ا�Z7$$hKل 89
  .ا��Udع 

7��2 �$$! ه$$=ا ��T$$� واT$$+ة إذا آ$$�ن ه$$  =ا ا�$$8%
 �$$Qذي �$$+ًا وأ�Z$$h& 	$$! ا�$$��ة  و/$$
  . #,�2= /%�7&  * ا���ة 


 ه$=ا ا�'$8
 إ�$� �$� 9'$$+             $�� �VQ$/ و�� �$$& أنL�$  &��$3 �$�	 �;Q$/ K أ�$� إذا آ$�ن
  .ا���ة

�وي 	! ا�$�#��9 أGJ$�  '�$�ا ه$=ا  $* ا�$��ة              � &JL م�#/ 
%J �و�� و�L�8 (��2 اJوإ- 
 
  .أي (7
 ا�8%

� ;� (�ل �-,2ً� أT?�م   ,�
 ا�?'Hن :  ا�i  ل�Dأ 
'Hا� � �	  !$�  ��ورة  \,$$p 9$�  و  z$/�H� 
f�v9.   

                          

 ا�%�,$$'H9$,! ا� z$/�H7وا� 

 ا�%�,$$'Hوا� �$,�
 ا�?$'H9$,! ا� �ً$)�أ �د ا�X�Q8 أن ه2$�ك  

 إ��8ع #� �,�  .وا�?

             $,��ًا أو (�$,ً� إذًا اH�7V$�ا  $* �#+/$+ ا�?$,�� �?! ا�H�7Vا  * ا�%+ر ا�=ي /'7-� 9$& ا�'$8
 آ
�,��/z 9,! ا�%�,
 وا�?H7ا  * ا��H�7d/ �� �G2?�.  

  :وا�H�7Vا 	�� أ(�ال
� إ�� ا�'�ف: ا�%�ل اLول,��ق 9,! ا�%�,
 وا�?Hا� +/+#� *  k��/ &Jأ.  

�,' �Uوه=ا �=ه� ا�#��9�2 وا�.  
*J��
 [! أP,� &J  * �3ة: ا�%�ل ا���� ه� أJ& إذا رؤي ا�,�  .أن �9�p ا�?

,?��8�� �9�N�2فوه=ا ا�TLوا �.  
 S���� �� /U-& أ	�8ل ا�2-*      : وا�%�ل ا�,ا�7* (�م �G9  * ا�TLد/S ا��9%� و��  �أن ا�,
 �,�  .	+ا�G  I آ

     &Jأ aا��� 9�	��8&  : وه=ا ه� ا�,�وأ/Nً� إذا ����f اL($�ال ا�$�9%�    �/%�س ا�%�,
 وا�?
               �) *��$/ K &$Jأ I{ن إذا ��3 و[! �$! ر�JE�  �97%�ر� �GJف ا�'$�م     �75+ أ�/-$� �$! ا�'$
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                    �$,VL�9 ا�N$ا� !$� �$/�) �ًN$/��9$��ة وه$� أ 
$d/ ًا�$,�	2+ ا��2س أن ه=ا 	8
 	8$ً� آ
  . iن ه=ا U/ K-& أ9+ًا 	8
 ا�2-* ��3 ا4 	�,& و�5�


 7JK%�ء ا��8اKة 9,! أ	�8ل ا�$��ة و���28 $�ة                v-� ن ا���ةi  �,� iذًا إذا  �
 G9=ا ا�?
  .ا�8v�J,�2 وا�8v�J,�2 رآ! �! أرآ�ن ا���ة 9,! ه=I اL	�8ل و9,! 


 أ�Dل  iن :وذآ� ا�U,~ ه�2 (,�د �G=ا ا�U*ء  %�ل    'Hا� � � �%+م �'�2 أن 	� ً� ه$*  - 	
�ور p �,\ !� �,��ورة  : ةأT+ اL(�ال  * �9�p ا�?N$�� &���
 وآ'Hل ا��D أ�� إن آ�ن

�ن k-$5  $* ا�$��ة �$                  $JE$� ا�	ذا ه�$� i  ت �+ًا���ب 	2$& وK        ��ز و�� آ$G/ ز �$& أن�
�ورة               N$ق 9,! أن �?�ن ا��  Kورة و�Nت إ�,& ا��أ�� �,�/%L &��3 kvن ه=ا ا�'8
 ا�?
�I آ$�ن /$=ه�         $,Z9 �$%�'7� ورة�N$ت أو أن �?$�ن ا���3�V 9& ه� آ�8  * ا�8��ل ا�=ي ذآ


 أو �� 9�h& ه=I اL	8$�ل ا�$7* �7       HD دى 5%�ط�H7,� أو z/�T ذ�%Jأو إ z/�'�$z  إ�� إJ%�ذ \

�ورة و/+ل 	�� ه=ا آ�& (��& �'���         p �GJ�9 X3�� �ًN/أ �G2?و� �,Z��9))))))))   ً
9[6 @�ـE0 �9:ـ�
ً   9[6 @�ـE0 �9:ـ�
ً   9[6 @�ـE0 �9:ـ�
ً   9[6 @�ـE0 �9:ـ�

 ً�5�$> �	 ً�5�$> �	 ً�5�$> �	 ً�5�$> �	((((((((              &$Jرا�$ً� ه�ر9$ً� �$! ا�'$+و أ �U$� س أو�$Hن إذا رآ$� ا��$JEو�! ا�8'��م أن ا 

�ة و�k ذ�q أ��ز اJ�#-5 4& و�'��� �$& أن /$��* وه$�  $* ه$=I ا�#��$�                ,�5,'8
 أ	Kً�8 آ
 kورة��N�� �8ل	Lت ا��  .آ

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
�/z �9 و H� .  


 ا�$��ة أن /?$�ن ��7ا�,$ً�                  v-/ ا�=ي �,�7�ط  * ا�'8
 ا�?U/ &Jأي أ �G� ط�h وه=ا
�p$$�2 أf$$'8� �$$� &$$J ه$$=I اL	8$$�ل        �$$� �$$7T ا�$$��ة 
$$v-/ K &$$Ji  �ً$$)�H7� k$$)ن وi$$ 


v-� K ن ا���ةi  ة�,�  .���رت ��87'�  'ً� آ

 	�� ه=ا �� �%+م �'�2 �$! أن ا�2-$*         وا,�+��         k$8� �$� 
آ$�ن /$8#
 أ���$& وه$=ا  '$

�ًا �G'N/ S,T  * آ
 رآ'� و/��G�8  * آ
 رآ'$�             ,�وN'9 �p& �-'_ ���ر  'ً� آ
.  

       �G� �ً8�'� �8 ��3 ���2س� q�=د ;�          �آ��	�� ا�28-� آ�ن /�'+ ا�28-� ;� /B2ل ��
 &��3 �G/��ى �,Vأ +'�/�  qذ� k��3& 3#,#� و� fJآ�.  

�ورة أو أن /?$�ن              $p �$,Z� ا�$��ة أن /?$�ن 
$v-/ ا�=ي �,�
 ا�?'Hط  * ا��7U/ إذًا
  .��7ا�,ً� 
� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    

f�v9 ا و���G5.  
     ًKًا أو�G5 &2� 
'Hا� k)ا���ة و�� و 
v-� :   
$d/ ًا�G$5 &2� k)ا�=ي و 
'Hن ه=ا ا�L


 وإن آ�ن 5�J,ً� إK أ، . �8��9اKة �Tو k)ل و�VEا.  
 *J����9�G: ا� �%� K رآ�نL�2 رآ! وا,J�8vأن ا�.  

 *J��
 Lن                 : وا�%�ل ا�$v-� �$3$��& و� f#$3 ًا�G$5 ًا�,��ن إذا 	8
 	�8ًَ آJEأن ا
* و�5� (-
 ��8م ا���ة (�م ;$� ��$q-$h �$; P /+/$&             �ا�2-*  J �8� !/+,ذي ا� ��) * 

�ج و�!     Vل وB28ا� 
V29$�    و * روا/� ;� د q$ذ� k$و� �,� � ا�8'��م أن ه=I اL	�8ل آ
 XJ�7  .	�� ��3& و�� /


 ا���ةv-� K �GJi  ًا�G5 fJة إذا آ��,�  . +ل ه=ا ا�#+/S 	�� أن اL	�8ل ا�?


 "#�@? �5� ���A5 6	� 	�5BC@ (( (( (( ((  وآ=�q /+ل 	�,& 	�8م (��& �'���  ��/> �5BC@	 �	 ���A5 6� �5?@�#" 
 ��/> �5BC@	 �	 ���A5 6� �5?@�#" 
 ��/> �5BC@	 �	 ���A5 6� �5?@�#" 
 ��/>.((.((.((.((  

�ة إذا آ��G5 fJًا �$! \,$� 	8$+     ه� ا���اب أن اL	�8- ا���J*  -وه=ا ا�%�ل   ,�ل ا�?
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v-� K.  
�اءة و/-�ح :�'��� ;� (�ل ر8T& ا4) �Vر أوا�  وأو�GD�5 ا�

            X$�Q88& ا�N$/ أن �$JLآ�ن �! ا �/�إ�$� ا�?$�م 	�$� ا�%$�اءة 	2$+ (��$&           "ه=ا ا�%7
  k$$p�8أن �?$$�ن  $$* ه$$=ا ا� �$$Jأ �$$GJi  
$$H2ض آ��ار ا�k$$8� K �$$#��H 5$$�ر  $$*  $$$$?�

  .�م 	! أT?�م ا�%�اءة�,�k87 ا�?
�اءة ا��رة آ���� ��8 أV= ا��2  $* ا�%$�اءة وذآ�J$� أن �2$5       ) ��� أو /�G8N إ�� �

� �ا�2-* Jه=ا ه�2ك �?�ن أ ��أ �5رة آ����  �� ذآ%/ &Jأ &,�	 �-��Zا�.  
          *$  a$3 �$8� ر�� ا��ر أو �! أوا�5 ا�Vأ �! أوا��ن أن /%J}� ز��/ &Jأ �G8ا�

  !� ��� a,#3 *-2-�س أن ا�	ا9!  S/+T�      *$7'أ  $* رآ���ـ�� ��Kـ�   +��ـ�� ��Kـ�   +��ـ�� ��Kـ�   +��ـ�� ��Kـ�   (( (( (( (( ���Hـ�  ���Hـ�  ���Hـ�  ���Hـ�  آ$�ن /%$+

 G�3�b� E�Q��/� X� O%5	 ��� ����� O%5	 ��� ��/ G�3�b� E�Q��/� X� O%5	 ��� ����� O%5	 ��� ��/ G�3�b� E�Q��/� X� O%5	 ��� ����� O%5	 ��� ��/ G�3�b� E�Q��/� X� O%5	 ��� ����� O%5	 ��� ��/((...((...((...((... ة�  .�	� ا�-%

 �,J����� ((((((((و * ا��آ'� ا�L )��$ X� �����" c�08�� GQ	 �� G+ ���L )��$ X� �����" c�08�� GQ	 �� G+ ���L )��$ X� �����" c�08�� GQ	 �� G+ ���L )��$ X� �����" c�08�� GQ	 �� G+((..((..((..((.. ان�  .�� }ل 	8

�رة  $+ل ه$=ا 	�$� �$�از     (�أ  * ه=I ا���ة 9'_ ا��رة �! أو5$� ا�$     � ��2-*  
  .ا�%�اءة

� ا�$$�ر $$V{ !$$� أ �$$! أول أو �$$! و5$$� أو��ن أن /%$$$$J}� ز�$$�/ &$$J2$$� أ'� 
�$$#7 
  .و�?! ا��2 أن /%�أ �5رة آ����

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
� 	�� آv-9 �GH! ا��أة وf%H3 ر�
 9�J �h a-5& وإذاG]  ى�$VLا 

.  
� إذا h &9�J*ء /z$�'7 89$��#� ا�$��ة    (��& h*ء 	�م /�27ول �     : 9�J �h& وإذا :(��&

                     �ً$HD &$-2/ د�$* أو إذا أراد أن{ &Jذ���89#� ا�$��ة آ8$� إذا ا5$7 z�'7/ K ء*h &9�J أو
 a-/ &Ji .  

إذًا ا�7-,z�'7/ K a 9�	�8ل ا���ة وإ�8J /��ز �7T  ,�8 ه$� V$�رج أ	8$�ل ا�$��ة                
.  

a-5 
   ا��أة وf%H3 ر�
إذا نابكم شيء يف الصالة فليسبح (( ا4 	�,$& و5$�� ($�ل      ا�+�,
 	�� ه=ا أن ا�2-* ��3     

 d7$5�9+ام }�$�   ))إمنا التصفيق للنـساء  (( و $* �m$H  $* ا�-d$�ري     ))الرجال ولتصفق النساء   

�8Jإ �  .ا�#�
 د�,
 	�� ا�'�8م وه� /+ل 	�� GH/ �� �#3$� �$!   ))إذا نابكم شيء يف الصالة((فقوله  

�ن  $$    $$JEب ا�$$J إذا &$$Jأ X$$�Q8آ$$�م ا�      z$$�'7/ ء*U$$ء 5$$�اء آ$$�ن ه$$=ا ا�*$$h &��$$3 *
         
$$��89$$��#� ا�$$��ة أو V$$�رج �$$��#� ا�$$��ة  ��#$$+/S 	$$�م وا�$$�2 أن /$$-a ا�

  .و��zH ا�8�أة

 ��G ا�i �z,H�7ن f#-5 ا�8�أة آ�L �G� Iن ا�2-* '� .  

������ل  * ا���ة ؟: ��� z,H�7ز ا���/ 
  ه
 )).نابكم شيء يف الصالة فليسبح الرجـال       إذا  :(( /%$�ل  �أK &J /��ز أن ا�2-$*       : ا���اب

z,H�7ء ا��
 mT ا����ل ا�7-,a و�J,� ا�2'� .  
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  وه
 /��ز ا��V z,H�7رج ا���ة؟

 �Vف 9,! ا��G%Hء #�:  

أن ا�G2$$* 	$$! ا�V z,H�$$7$$�ص ��9$$��ة ��-'$$+ 	$$! ا�U$$7-& 9'-$$�دات     : �G2$$� �$$! ($$�ل 
�آ,! U8ا�.  

  .* ا���ة و * �Vرج ا���ة أن ا�G2* 	! ا�z,H�7 	�م  : و�G2� �! (�ل
        !$$	 *$$G2� 
$$���ب وا4 أ	�$$� أن ا�$$)Lف و�?$$! ا�$$V ���وآf$$�) �$$8 �?$$� ه$$* �$$

 !/��L رج ا���ة�Vا���ة و 
Vدا z,H�7ا�:  
� اLول �Lا�#��$� إ�,$&                      : ا k$� ا�$��ة *$  z,H�$7ا� !$	 �$GJ رع ا�#?$,� إذا�U$أن ا�

  . �V *Hرج ا���ة �! �9ب أو�� 
*J��إمنا التصفيق (( : m ا�=ي ذآ�ت �?� وه�  * a,#3 ا�-�dري وه� (��&    ه=ا ا��H : ا�
� ��از ا�z,H�7  * ا�2�ء))للنساء�#  .  


 ا���ة و�Vرج ا�$��ة وإن              Vدا z,H�7! ا�	ن /-7'+ �JEأن ا ��	ب وا4 أ�)L� 
 �G�/ ف �?! ه=ا ا�=ي�V ���� fJآ�.  

�ة و};�ر 	! ا���9�# ,�  .�+ل 	�� أن ا�G2* 	�م و * ه=I ا�8��� 9#�ث آ
� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    

!v-9 �GHآ ��	 �G] ى�VLا .  
� 	�� آv-9 �GH!: 9,! ا�X�Q8 ا���H ا�zH�� *7 ا�8�أة 	�,�G  %�ل G] ى�VLا .  

*J���ى: وا�%�ل ا�  .أv-9 zH�� �GJ! ا�, �28	�� v9! ا�,
� �L �$$Gن ا�#$$    $$,� �$$8H,آ zH�$$� k$$5ه$$=ا وا *$$  �$$�Lا�$$=ي  $$* وا�$$��اب أن ا S/+

 �G� �,7/ �8-T zH�� *G  z,H�7ا� �H3 !,'/ �� ري�d-ا�.  
� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    

z�-/ *  ا���ة !	 Iر�  . ;�9&  * ا�8�+ و * /
                   !$#Jو +��ن  $* ا�$8�+ وV$�رج ا�$8$JEا�-��ق 9$,! أن /?$�ن ا *  X�Q8ق ا�� 

 ���  :d�J^ �?� ه=I ا�8
  :!ا�-��ق /%2� إ�� (8,:  2%�ل 

+�
 ا�8Vإ�� أن /?�ن دا.  
+� .أو أن /?�ن �Vرج ا�8

            �$,� �$89 z�$-/ 9-'_ أو &N'9 a8/ �; &9�; *  z�-/ &Ji  +� iن آ�ن  * ا�8
  .ا0ن �! ا��28د/
 وJ#�ه� 
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9��K *2'/ &9 /��ز �& أن /-�z  * اLرض: وا�8%��د �! (�ل ا��G%Hء  z�-/.  
  )). املسجد خطيئة وكفارا دفنها البصاق يف(( :  (�ل�ا�+�,
 أن ا�2-* 

  )).إذا أراد أحدكم أن يتنخع فليتنخع على يساره حتت قدمه : ((  �و�%��& 

 ه?=ا ;� أV= ا�2-* 'H,�  !?8/ �� نi � _'-9 &N'9 a  . ;�9& وz�9  ,& و�

+��ن  * ا�8JEا z�-/ X,�2 آ'� apإذًا ا0ن و.  
   *J���رI أو �#$f       أن /-+ر إ�,& ا�-��ق �V    : ا�%� ا�$/ !$	 z�-/ =�2,#  +�رج ا�8

  .(+�& ا�,�ر 
إذا تنخم أحدكم فال يتنخمن قبل وجهه وال عن ميينه وليتنخم عن يساره           ((  ��%�ل ا�2-*   

  )).أو حتت قدمه اليسرى
 f#� وه�2 /%�ل أو f#� Iر�  . * ا�#+/S ا��z9 /%�ل 	! /


 ا���&-) �d27ا� !	 a/�  . و	! ا�,8,!إذًا  * ا�#+/S ا�G2* ا��
إذًا إذا آ�ن  * ا�8�+  d27/ &Ji�  * ;�9& و/8N'9 a& 	�$� 9'$_ �,$=ه� 3$�رة        

 ���d2ا�.  
�ت  * و(�27 ه=ا   .أو /d27�  * ا��28د/
 وJ#�ه� ا�7* �,

�ى  .وإذا آ�ن �Vرج ا�8�+  d27/ &Ji� إ�� 	! /�رI أو �#f (+�& ا�,
�ن وه� /��J}� ا0ن إذا 9+ر ا�-��ق S#-وا�*.  

���� :  +8Tم أ��Eرج ا�$��ة                   : (�ل ا�$V �$2,8$& و�/ !$	 z�$-/ K أن 
$���!  %$& ا�
           &Jرج ا���ة أي أ�Vا���ة و *  
,�H7إ�� أن ه=ا ا� *Jآ��Uذه� ا��2وي وا� q�=وآ
                 z9��ة ا�$$/�
 و�L &Gن S/+T أ9$* ه-) !� K2,8& و/ !	 z�-/ ن أن�J}� *Z-2/ K

  .�ن ه=ا  * �3ة أو /?�ن  * �Vرج ا���ة	�م �� /%,+ أو �� /#+د أن /?

 و�'� L�9 &$7د�$� أن z�$-/ K  $* أي �?$�ن �$! (-$
 و�G$& أو 	$!             $�� 8$!  %$& ا�

Iر�/ !	 z�-/ �8J2,8& وإ/.  
إذًا �� G9=ا }داب ا�-��ق  ,z�'7/ �8  * ا�8�+ و�Vرج ا�8�+ و * ا���ة و�Vرج              

  .ا���ة
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� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
7�ة �-,�2 أT?�م75�ة إ�� ��3& و�!: ا�   

7�ة 5$�2 وأن                 �ن 75�ة /��* إ�,�G وا�%�ل 9$�ن ا�d$�ذ ا�$JEا =d7/ أن !/ &J2* أ'/
�آ& �=ه� ا�8ML اLر9'� و��8ه,� ا��G%Hء � !� �;�/ Kو 
v-� K ا���ة.  

  )) .إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن إليها :((  �وا75+��ا 	�� ا�2,� 9%�ل ا�2-* 
وا�$$+�,
 	�$$� أa$$3 �$$� �$$�/ K &$$J 	$$! ا9$$! 	-$$�س أJ$$& ($$�ل أ(-�$$ f	�8T �$$$$�ر أ�$$�ن  

  . /��* 9�3#�9&  * ��2 إ�� \,� �+ار�وا�2-* 
 *J��7�ة وا�� : وا�%�ل ا�  .أن ا��dذ ا�

7�ة وK /��$$+  $$* ا�2$$��ص �d$$�^ وأ�$$�  $$��9 ��ة �$$��$$,�و($$���ا أن ا�TLد/$$S ا�?
7�ة S/+T ا9! 	-�س  �HJ &Ji ا��+ار و�� /2�I �! أ�Jاع ا�,\ X.  

            &$8Tر *' �U$م ا��$�Eإ�� ا����ب (�ل ا 
�� K !?� آ+ة �+ًا�ة �7�7وا��ا�a أن ا�
 &� �H\ار: ا4 و+� �75�ة-  * ا�#+/S-إ�� \, �  . أي إ�� \,

 �;Eإ�� ا����ب وا 
�/ K &2?� آ+ �+ًا�ذه� �7�dب أن ا��)L� .  
7�ة  .ه=ا �� /z�'7 9#?� ا��dذ ا�

� Î<ÜmÎ<ÜmÎ<ÜmÎ<ÜmÙ^Ù^Ù^Ù^<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
�8M�) .  

�ن 7$5�ة /Z-2$* أن �?$�ن ��8M�) �2'� :         �9��$2 أي  $JEا =$dإذا ا� &$J�9��2 /'2* أ�
  .(��8M وK �?�ن ���p	� 	�� اLرض

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
�ة Vآ� 
T�  .ا�

                ��$� &$��V8$� أ� 
$T�� ا�V�$ن آ�$?� �$GJأ �7�ة  $=آ�/+ ا�X�Q8 أن /-,! �%+ار ا�/
7�ة  %$�ل     � ا�   *-2	 !	��UM أن  �5
  * 	Bوة �-�ك 	! ا� � :     m$Hو� 
$T��ة ا�V�$آ

 
T��ة ا�VQ8آ ���.((  
  .وه=ا /%�ب �! ا�=راع 

�ن 9�J$$& ذراع      $$JEم اB$$�/ �$$� �$$8Jًا �$$! ا�$$=راع وإ�$$#J ة ة ذراع أو�7 #$$+ D$$�ل ا�$$
�ة إ�$$�  �L �-N$��9ن ا�2-$$*  VQ$$� !$$� X$$�7d� 
$$T��ة ا�VQ$و� 
$$T��ة ا�VQ$$8آ &$$�'� 

�ى  -'Vه� ذراعأ �G2,9 �5ا�� !?� �,�) �GN'9و 
/�D �GN.  
     �ً$p�7�ة 	7�ة Kً�D و�� /-,! �%+ار ا�$وmT�J أن ا�X�Q8 ر8T& ا4 9,! �%+ار ا�
7�ة  ,�$�ز أن /?$�ن آ��$G� و/�$�ز أن /?$�ن �$+ارًا             و(�ل ا��G%Hء أT K &J+ �8%+ار ا�$

�9 75�ة و��3 إ�� ا�-',� وإ�� ا���Lن ا�2-* �  .+ار  ا�d= ا�#
  �$$G� !$$� �ً	�$$h 8$$� ا�8#$$+ودJع وإ�U$$ا� *$$  !,$$'� +$$T &$$� P,$$� ض� $$iذًا ا�#$$+ �$$! �G$$�ا�'

  .ا��vل
+8Tم أ��Eل ا�) qذ� kإ�*� : و� �Tأ �G  ض�7�ة أ	  .آ��8 آ�fJ ا�

إذا صلى أحـدكم   ((����ه=ا �'�2 آ��& و�,�H� P& وا75+ل ا��Eم أ8T+ 9%$�ل ا�2-$*            
  )) .فليستتر ولو بسهم
 K+75Kلو�& ا :     �G7�ة وآ
 �� ه� أ	�ض �!         :  * (��& و�� 9 G=ا أد�J أ�Jاع ا�

�G
 �! ا�N أ �G  �G  .ا�
 !T Iإ�25د S/+#وه=ا ا� a,#3 وه=ا.  
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�H,d7�ة ا�7�ة ا�'�/G  �N* أو�� �! ا��ن �! ا�JEذا �8?! اi .  
� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    

  ��V�h ��i  �V /�+ ��  �ن
�ن إ    J}� ع�U/ &Jوه$=ا �$=ه� ا�#�9�2$�          أي أ �ً$vV =$d7/ 8$ً� أنM�) �ً�$V�h +$�/ �$� ذا

  .و�=ه� اLوزا	* و�=ه� أ9* ;�ر
  )).إذا مل جيد أحدكم عصى فليتخذ خطاً(( ��%�ل ا�2-* 

وه$=ا ا�#$+/H'$p S& 	$+د �$! اG2$� �$8ML� ا�E$�م ا�$�U '* و�G2$� ا�E$�م ا$9! 	,,�$$2             
  .حو�G2� ا��Eم ا�+ار(2v* و�G2� ا�#� m ا9! ا���

 X,'pب و�vN� �dا� S/+T ء رأوا أنKQG .  

  .إذًا 	� �2 �=ه� ا�#��9�2 و�� ه� د�,�G� ودر�� ه=ا ا�+�,

�ع وB$�/ Kئ وا5$7+��ا         : ا�%�ل ا��$�J* ��8$�ه,� ا�'�8$�ء      U$/ K �$dذ ا��$dون أن ا��$/

 (�ي  %���ا       ,�+9 �ًN/ه=ا أ ��	ا�2-*  : �            
$T��ة ا�VQ$8آ �$GJأ �7�ة  $=آ�5
 	! ا� 


  B$�/ K &Jiئ   � ا�7#+/+ �! ا�2-*  ��ءT��ة ا�VQ� !� 
7�ة  �8 آ�ن أ( �?,H,� ا�
   .�Lن ه=ا �#+/+ �! ا�2-* 

�ب وا4 أ	�� �=ه� ا���9�2# )Lوا.  
7�ط أن i$  �ً�$V�h +�/ Kن و�$+                U/ �Gآ� �dذ ا��d72-& إ�� أن ا�=/! أ��زوا ا�/ !?�

 �dا� &MB�/ K &Ji  �ً�V�h.  
! �$! أن J !#J              *��$/ K%�ل إذا ��   $Tوه$� أ �ً$vV =$d7/ &$Ji  �ً�$V�h ن�JEا +�/ 


 ا�E$$�م أ8T$$+ ا	87$$+  $$* ا�%$$�ل    : إ�$$� h$$*ء 5K$$,�8 وأن ا�#$$� m ا9$$! ر�$$� /%$$�ل    $$'�
�dا� S/+T X'N9 ح�3 &Ji  K! ا��#��9 وإ	ر �;{ ��	 �d,� ا�	و�U89.  

 *��8�� �2  ا�
  

   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  األحد   الثاين:لدرسا  العاشر:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
 ))	�	�	�	� 

((  
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� �]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^ÎVVVVIIII    

v-ور و��  . %� G9,� أ�5د آ�� 89

7$5�ة و�$� 2,9$& و9$,! 5$��دI آ�$� أ5$�د           ذه� ا�#��9�2 إ�� أن ا���8* إذا �$� /         =$d7
�دات ا�#��9�2 وا75+��ا 	�� ه$=ا 9%$�ل ا�2-$* 3$�� ا4 	�,$&                   H� !� ا���ة وه=ا f�v9
              &$Ji  
$T��ة ا�$V{ 
$�� kN$/ �� ذاi  
T��ة ا�V{ 
�� I�7/ &Ji  �آ+Tو�5� إذا ��3 أ

  ./%kv ��3& ا�8�أة وا�#�8ر وا�?�� ا�5Lد
8� �! ا�?�$�       : راوي ا�#+/S  (�ل ا��اوي 9L* ذر وه�    TL�5د �! ا�?�� اL�9ل ا�?�� ا ��

�  %�ل أ�9 ذرH3L,& و�5�  %�ل:ا�	ا�2-* ��3 ا4  f��5: الكلب األسود شيطان.  

87#
 ا�7�و// K  kv%ا� *  a/�3 ^J S/+#وه=ا ا�.  

 �;��� �G$� إ�$� أن ا�?   :وذه� ا�8ML ا�$H\ا4 و �G8Tر �H,2T �9وأ *' �Uوا� q���  �$�
  .ا�5Lد kv%/ K ا���ة
  )) .ال يقطع الصالة شيء وادرؤوا ما استطعتم(( : �وا75+��ا 9%�ل ا�2-* 

  .وه=ا ا�#+/X,'p S و�h &H'p !8,~ ا�5Eم ا9! �,8,� ر8T& ا4
  .وا��ا�a آ�Hd/ K �8 �=ه� ا���9�2# ���ا�T ا�+�,
 و(��&

��� ا�?�� و�� /%,+J�?9 I& أ�5دًا      ��ء  * 9'_ ا0;�ر ا��#,#� أن /%kv ا���ة       : �
 S/+#أ9* ذر-و��ء  * ه=ا ا� S/+T-�2'� أ�5دًا -ا�=ي &J�?9 ��?ا� +,,%� .  


 ه$=I ا�TLد/$S  2%$�ل ا�?�$� ا5L$�د                  �8#
 	�� ا�%8,+  * �/ z�v8وا���اب أن ا�
  .ه� ا�=ي /%kv ا���ة  %� و\,�kv%/ K I ا���ة

���
 ا�2-*   : ��	��9    � kv%� أ�$�م              أن ا���ة !$� �?�� ا5L$�د 9��v,$h &$Jن  $iذا �$

 �kv%2 ا���ة؟G  !ن �! ا���v,h *��8ا�  

$89�ور �v,$hن ا��$!               : ا���اب �$�'/ K ن�$JEن اL م�$?TL9$& ا z�'7� K ه=ا 
�أن �
          ~,$$h 7$�رV�  !$ا�� !,D�,$$h !$� ن�v,$h وأن ا�8$$�ر �$� &$Jى أ�$$Vأو أ �$%/�v9 �$�	 نi$ 

kv%2� �5م أن ا���ةEا.  
  .=ا (+ K /7��� ا�'�� 9& �?! إ�8J ذآ�ت �T q?� ا�8��� و�?! ه

� <�]<ä·…<�é�Ö]<ÙçÎæ<�]<ä·…<�é�Ö]<ÙçÎæ<�]<ä·…<�é�Ö]<ÙçÎæ<�]<ä·…<�é�Ö]<ÙçÎæ<V<V<V<V    
�% .  

أي أن ا�#�8ر وا�8�أة v%/ K'�ن ا���ة وه=ا ا�8=ه� 9
 ه� �=ه� ا8ML$� اLر9'$�                
  :وا75+��ا 9��;� أد��

  . kv%/ K ا���ة h*ء  �درؤوا �� اv75'7� �(��& : ا�+�,
 اLول 



245  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

 �� وهـو   ����أين كنت أضطجع أمام الـنيب       (( (�ل 	��UM رp* ا 4	J :    �G2*  وا�+�,
 ا�
  )).يصلي

   S���أن ا9! 	-�س رp* ا4 	2& ��8 ��ء 	�� �8Tر أ��ن  * ��2 ��آ$&       : وا�+�,
 ا�
8� 9,! ا���Hف /.  

 *J�� وا7V,�ر h,~ ا5E$�م  -وه� روا/� �{��م أ8T+ وأ[�G2 ا��وا/� ا���J,�   : وا�%�ل ا�
و	+د �! ا�8#%%$,! أن ا�#8$�ر وا�$8�أة إذا �$�ا أ�$�م ا�k$v%2� *��$8 3$��&                    وا9! ا�%,�   

  .��#+/S ا��z9 ا���/a أن ا�8�أة وا�#�8ر وا�?�� ا�5Lد /%v'�ن ا���ة
  . ه� ا���اب - ا���J* -وه=ا ا�%�ل 

  :وأ�� ا���اب 	! أ�Tد/S ا�%�ل اLول  ?�8 /�*
 Kًأو :'p &Jء �%+م أ*h ا���ة kv%/ K S/+TX,.  
  �ً$,J�; :     *$-2ض أ�$�م ا��$$7'� �U$M�	 ن ا�$$=ي     �آ$�نL &$,  
 وه$� /$$��* ا��,$
 K د�,$

7�اض 	Kا K ور�  ./%kv ه� ا�8
� �GJi  *��8أ��م ا� �p�7'� fJأ���&�و�! آ� !� �8� .  

7�اض أو ا����س	Kا K ور�  .ا��3�d أن ا�=ي /%kv ه� ا�8
أن : ��Hف  $$����اب 	2$$&  وأ�$$� S/+$$T ا9$$! 	-$$�س  $$* ��آ$$& ا�#8$$�ر /$$8� 9$$,! ا�$$      

75�ة إ���&  iذا �� �! أ���& h*ء  iن k$-� &JL kv%2� K &��3 �{�$�م      &��ا�8���م 75
 q�=9 
%7/ Kة و�7  . * ا�

8��$9�أة وا�#8$�ر ه$� ا�$�#,a وه$�            k$v%2� أن ا�$��ة Iول وL7-,! ا0ن أن ا�%�ل ا 
 &� k +� K ا�=ي a,#ا�� S/+#,& ا��	ا�=ي دل .  

  )) ذآ�ه�8 ا��HT ~,U& ا4   * ��اب 	�$� Q$5ا�,! 9'$+ اG7J$�ء ا�$+رس                –��7,!  �
  :وه* 

  �� ا�#?�8 �! آ�ن ا�8�أة �%kv ا���ة و��8ذا (�k� fJ ا�?�� وا�#�8ر ؟ 
أن (�ن ا�8�أة ��9?�� وا�#�8ر K /+ل 	�� أي �Jع �$! أJ$�اع ا�Z$_ �$!                 : ا���اب  

       !,�,U$ه=/! ا� k� fJ�) �GJأة أو أ� �8$� /$+ل 	�$� أ�J �$GJز�$� ا�%$+ر ؟ ه$=ا ($�         ���B2 ا�8
 �ً%�v� &9 ل�%/ +Tأ Kرع و�Uد ا���%� !� P,�.  

!/�  :�?! ا�#?�8 �! أن ا�8�أة �%kv أT+ أ�
 Kًل ا�#?�8 �'-+/�: أو�%J أن . Kً�%'� �2'� ا=G� ��'/ K &Jوأ.  

 *J�$�
 أ7�Z$h& 	$$! ا    : ا�$$���$$��ة أن �?$$�ن ا�#?8$� أن ا�$$8�أة 	$�دة إذا �$$�ت أ�$�م ا�
وذه-�G-�9 f /'2* ��9 ا���ة �! ا��Udع واE(-�ل 	�� اJ�#-5 4& و�'���  5�2$� أن   

  ./#?� �G'v%9 ����ة 
  

 ���  ه
 ا�8�أة �%kv ا���ة ��v%ً�  أو ا�8�أة ا�#�M_  %� ؟: �
  )).يقطع الصالة املرأة احلائض (( ��ء  * S/+T ا9! 	-�س 

�أة إذا آ�k$v%� _M�$T f$J ا�$��ة وإذا �$� �?$!       ا�8$ : وأG9 =V=ا 9'_ ا��G%Hء  %$���ا     
  .kv%� �� �ًNM�T ا���ة

  
   *J��أن ا�8�أة �5اء آ�N$M�T fJً� أو \,$� k$v%� _M�$T ا�$��ة وأV$=وا       : وا�%�ل ا�

  .9'�8م S/+T أ9* ذر
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  aا�� ا�#%,%� ا��ا�a /2-2* 	�� 3#� ه=I ا���H$� وه$* �#$
 إh$?�ل آ-,$� �$!                  –ا�
#,� 9! 5',+ ا�%v$�ن وا�E$�م ا�#$� m أ9$� داود أh$�روا إ�$�       S/+T درا�5 اL +,J�5Lن /  

 و/#,� 9! 5',+ ا�%�vن  $B$� &-Uم 9�J$& وه$� وأ�$� أ9$�            ))املرأة احلائض   ((�X,'N ز/�دة   

mH+م 3#� ه=ا ا��	ى �/ &J2! أ� �! 5,�(&  * ا�'U7  داود.  
�5
 	! ه=ا ا�#+/S  * آ9�7& ا�              m �#ازي ا��
  %$�ل    �?!  * ا�9�%8
 أ��T �9� ا�$�' :

a,#3 2+ي	ه� .  

 	2$+ اL �$8MLن        �$T �$� دد�
 �& �! ا�7�#/ S/+#ا� +,J�5ن  * أ�JEا 
وإذا ���
    f$$-�7� &$$J�?� &$$8$$& ا4 إذا زاد �%-��$$� ز/�د�Tوه$$� ر �-'$$h m �$$#م ا��$$�Eا�$$=ي زاده$$� ا

 �8MLد �! ا+	 �ًN/أ ��Hا�� I=وا ه+/B/ �� !/=ا� 
  .وm �T �?!  * ا�9�%8
 ,-7/ ��                 �G2$,9 �8 �3رMLء اKQه 
�! �* ;-�ت ه=I ا����H �! 	+م ;-���G وإذا آ�ن �

  ا�7Vف  G=ا /'2* أن ا�8���  ,�J �Gع �! اhE?�ل
                �$2�8T �$8ا�8%,$+ آ �$�	 z$�v8ا� 
8#J �Ji  ��Hا�� I=ه f#3 إن ����?!  %& ه=I ا�8

ن f#$3 ه$=I ا���H$�    ا�?�� وا�?�� ا�5Lد �2�8T ا�z�v8 	�� ا�8%,+ ه�2 أ/$J  �ًN%$�ل إ        
�%  _M�#أة ا��  .)) kv%/ K &Ji ا���ة إK ا�8



247  .ا���ة آ��ب -  ا�ول ا���� - �ح زاد ا������� 

� ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�ض  * و�� ر�8T }/� 	2+ وا�Qال و	,+ }/� 	2+ ا�7'�ذ و�&  .  

�ل ا4                     $/ &$8Tت 9$& }/$� ر��/�N وا��2 �$� إذا �$Hع ����8*  * �3ة ا��U/ &Jأي أ
ا �$$�ت $$9& }/$$� �'�$$,� /$$-a اf$$-; �$$8� 4  $$*  وإذا �$$�ت 9$$& }/$$� 	$$=اب /$$7',= 9$$�4 وإذ 

  . آ�ن /-a و/7',= و/�ل  * ��3& إذا (�م �! ا��,
 �ا�#+/S ا��#,a أن ا�2-* 
 *J���/�N : وا�%�ل ا�Hوع  * ا��2 �� دون ا��U� ��Lأن ه=ا ا.  

�اM_ و($�أ  ,G$�               �وا75+ل أ3#�ب ه=ا ا�%�ل 9�ن ا�2-*       $Hًا �$! ا�� 3$�� 	$+دًا آ-,$
�ًا و�� /%2
 أT+ �! أ3#�9& 	2$&  + ا��	+ وا��	,  �! }/�ت ,� أJ$& آ$�ن   � وا�7-,h a,�ً� آ

 �N/�Hا� *  a-�ل أو /7',= أو //.  
                      *$  f$-; �N$/�Hا� *$  f$-; �$� &$J$+ة ا�7$* �%$�ل أ	8$�م ا�%�'� ^�$d� 
وه=ا ا�$+�,

 
,�+9 Kا��2 �� إ.  
 &2	 
%2/ �� &Jوه� أ 

 ذ� J !#2%�ل ه�2 و�+ ا�+�,'  &Jأ  �N/�Hا� *  q�.  

� إK  $* 3$�ة                 $�Lه$=ا ا 
$��ع �U$/ K &$Jب ����2ص أ�)Lه� ا *J��وه=ا ا�%�ل ا�


 K �8,5  * �3ة ا��,H2ا�.  

�/�N وا��2 �� Hوع  * ا��U� ��Lون أن ا�/ �G  ��9�2#وأ�� ا�.  
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��N  
 أN.�ل ا���ة وأ1�ا��8[�H \N[  

    

� ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV    

�  �GJأرآ�  

�Q8ة                ا�+$M�Hا� �$� 

 أن /-,! أرآ�ن ووا�-�ت و25! ا�$��ة  $iن (,$�Hا ا�=G9 +/�/ X
أJ& ر8T& ا4 أراد أن /$=آ�ه� 	�$�         : �! ذآ�ه� و(+ ذآ�ت  * �H3 ا���ة ؟  ����اب        

�/$z 9$,! أJ$�اع أ	8$�ل وأ($�ال                H7ا�'�$� ا� �$��D �$�	 
G$/ �7T وا�7'+اد �
 ا�#�,-5
  .ا���ة

  :ة �%2� إ�� ;�;� أ(�م واL '�ل واL(�ال  * ا���
%� �G5ًا وG� Kً� وK 	8+ًا        : ا�%� اLول / K �� .   &,8وه� ا�=ي /�8 ا�$�آ! و/$

�ضHء ا��G%H9'_ ا�.  
 *J��$9��د ا�$�G و/$�8                 : ا�%� ا� �,�Jً� و/�-$$J أو �ًG� �%%� 	8+ًا و// K ��

�v$3#�ا 	�$� �$8,� ه$=I        ا��ا�-�ت اT�v3ً� وإK اLرآ�ن أ/Nً� �$! ا��ا�-$�ت �?$! ا           
�,T�v38,� ا� *G  رآ�نLو9,! ا �G2,9 z/�H7�� �8ل ���9ا�-�ت	Lا.  

S$$���%� 	8$$+ًا و�G$$5ًا و�G$$ً� وK /��$$� 5$$��د ا�$$�G وه$$* ا�$$2!  : ا�%$$� ا�$$/ �$$�
�+ �&  * ا�2! و * ا�-�ب ا�=ي /�* ه=ا ا�-�ب              / K &Jأ 
3Lوا-   �G - �9ب ��5د ا�


  ,& ه,�H� �2,��,5Iو��وع أو ��BM أو �?U� ه� 
.  
  

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmVVVV    
  ا�%,�م

  .ا�%,�م رآ!  * ا���ة 2��9^ وا�8�Eع

�� � +��05(( (( (( (( : أ�� ا�2^  %��& �'������9�05�+ � �����9�05�+ � �����9�05�+ � �����9(((((((( &9 �  .  2^ 	�� ا�%,�م وأ�

3
 (�i  �ً8Mن �� �kv7  %�	+ًا : وأ/Nً� (��& ��3 ا4 	�,& و�5� .... S/+#ا�.  
%� 9#�ل وأ/Nً� أ�k8 ا��G%Hء 	�� أن / K ا�%,�م رآ! �! أرآ�ن ا���ة.  

����/$�N وأ�$�  $* ا�BM�$� �$G  �$� �2 أن                     : �Hوا�%,�م رآ$! �$! أرآ$�ن ا�$��ة  $* ا�
  f$$��) �$$GJأ �$$G2	 4ا *$$pر �U$$M�	 !$	 ��$$� *$$  a$$3 �$$8� &$$آ�آ$$�ن : /$��* 9$$& أو أن /7

  . /��* �,ً� �D/ً� (�	+ًا �ر�5ل ا4 
  .� 9& وإن �hء ��آ& و�� �9 	=ر  �hء أ�ن ��%,�م  * ا��2 �� إ
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���� : ���'� &��%� B�'2+ ا�	 �%�/�N رآ! /Hوا�%,�م  * ا� )) )) )) )) E0�C0L� �� �� ���"�9 E0�C0L� �� �� ���"�9 E0�C0L� �� �� ���"�9 E0�C0L� �� �� ���"�9.((.((.((.((        
  )).إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ((  �و(��& 

  
صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً فإن مل تستطع (( ����و * ا�$8��� V ^$J$�ص وه$� (��$&         

  . 	�� أن ا�%,�م /%� 	2+ ا�'�B�  2^ ا�2-*))بفعلى جن

  
���k,v7؟: �� ��8 ا���8* \,/ �7�  

      �G9� أJ& إذا آ�ن ا�%,�م /$=ه� �U$Vع ا�8$��*    - إن �hء ا4  - * ه=ا أ(�ال ���G%Hء أ(
k,v7 أن /kUd آZ-2/ �8$* �$�ز �$& T,�2$= أن /$��*                 / K S,#9 I�#J ض أو�9-� ا�8

 �ً���.  
   GH/ �8آ K 8$ً� 5$%�            أيM�) ��3 إذا إن K+ًا إ	ز أن /��* (���/ K &J9'_ ا��2س أ �

�ن أن /-%� (�8Mً� إ�� T+ ا�%�ط وإi$  &$��) �8Jن                  JEا ��	 ��/ K وارد �,\ �GHه=ا ا�
8#
 	�� ا��آ! ا��Gم  * ا���ة وه� ا��Udع/ kv7� ��.  

  
���
 إ�� ا�%$+ر ا�8           : ��/ K ئ �! ا�%,�م ه� أنB�8ذا        ا�%+ر ا�i$  آ$�ع��$Bئ �$! ا�

 qا���8*  * ذ� ��	ج �T Kًا ��ز و�,  .اJ#�2 اJ#�2ء /
  
�ج 	$! �$�8 ا�%,$�م  %$+ أ�$�                  : ا�7'�,$d/ �$� ًا�,	���ا ه=ا 9�ن �! اJ#�2 اJ#�2ء /

��9�آ! .  

 ا�78'�%� ��%9& M�  .ا�%,�م: وI=G9 ا�8��� اfG7J ا�8

  
� �]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^ÎVVVV<<<<    

�8/�  وا�#7
�ام رآ!TEة ا��/�G8 ا�7?-,� � �! أرآ�ن ا���ة 	2+ ا��G%Hء �%��& �?-,#� .  

8*ء�و�%��& ��  �  . ا%75-
 ا�%-�� ;� آ-
         �ً$G� Kًا و�G$5 K �%$� K ام رآ! �! أرآ�ن ا���ة�TEة ا� +ل ه=ا 	�� أن �?-,


  * ا���ة أ3ً� V+/ �� �  .وأ�� 	8+ًا  8'��م أJ& إذا �� /?-
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� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
  ا���H#� و �

�ب ��$$��اب أGJ$$� رآ$$! �$$! أرآ$$�ن      $$)Lوأن ا �$$G,  ف�$$dا� �ا���H#$$� �%$$+م �'2$$� ذآ$$
 K �3ة �8! �� /%�ا ��H9#$�  �ا���ة وأن ا�+�,
 ا�+ال 	�� ه=ا S/+T 	-�دة وه� (��& 

  .ا�?�7ب
�ً;�; �G��) اج+V *G  ا�?�7ب �#��H9 �G,  أ��ة آ
 �3ة �� /%/�  .وS/+T أ9* ه

�/+ أن  &-2J	��G, ه�2 ه* ه
 ا���H#$� رآ$!  $* آ$
 رآ'$� أو أGJ$�            �?! ا�8��� ا�7  J *
  رآ! /%�أ ��ة واT+ة  * ا���ة ؟

  : * ه=ا �Vف 9,! ا��G%Hء 
  . =ه� ا���G8ر أ�GJ رآ!  * آ
 رآ'� وا75+��ا 	�� ه=ا 9�د�� (�/� 

  . /%�ل K �3ة �8! �� /%�أ ��H9#� ا�?�7ب�أن ا�2-* : ا�+�,
 اLول
  .*ء ��3& ;� اk23 ه=ا  * q��3 آ��G و(�ل ��8

                &��$3 *$  q$ذ� k2�$/ أن �$�,  �#��Hو�� ا�Lآ'� ا��ن /%�أ  * ا�JEو�'��م أن ا
 �Gآ�.  

 *J��  .روي 	! 9'_ ا��#��9 ا�2^ 	�� أن ا���H#� وا�-�  * آ
 رآ'�: ا�
S��� -�دة  K �3ة �8! �� /%�أ ��H9#� ا�?�7ب  * آ
 رآ'$� �?$! ه$=ا ا�B/$              �(��&  : ا�

  . �H,'p-(��&  * آ
 رآ'� 
�#7
 �'�2 ا0ن ا�'���8ت       :            S/+$#وا0;$�ر وه$=ا ا� �$Gآ� q��3 *  qذ� k23ا �;

�ًا (��&    ,Vوأ X,'Nاءة            �ا��� ا�v%Jع 	�$� ($,Z9 أ�3* و(+ داوم *J�87/��3ا آ�8 رأ 
           &J�2 أ'� �: ($�ل  ا���H#�  * رآ'� ه=ا ا�+�,
 ا�P��d ا�+�,
 ا��دس S/+T (�7دة ا�=ي �

�/,! ��H9#$� ا�?7$�ب         �آ�ن ا�2-* VLأ  * ا��أ  * اLو�,,! ��H9#� ا�?�7ب و�5رة و/%%/  .
�أ ��H9#� ا�?�7ب  * �k,8 ا���ة %/ &Jأ ��	2^  �.  

                  K ن�$JE$� أن ه$=ا ا�%$�ل  ,$& ($�ة وأن ا�	د�� ��87'$� Lا I=ن أن ه�JEوإذا رأى ا
�ة واT+ة  * ا���ة 9
 /�� أن /%�أ           � IأB�/           !$� �$'رآ *$  �$Gآ�* آ$
 رآ'$�  $iذا �

 �ًG� ًا أو�G5 آ'� إن آ�ن�  .ا��آ'�ت q�� f�v9 ا�
   *J���أ  * رآ'� واT$+            : وا�%�ل ا�%� �#��H2& أن ا�	ا4  *pي ر� ة	! ا�#! ا�-�

.  
   S����أ  * ا��آ'7,! اLو�,$,!  %$� /'2$* أGJ$� وا�-$�             : وا�%�ل ا�%� �GJء أ�G%Hا� _'-�

  .!  %�  * ا��آ'7,! اLو�,,
  .وا��ا�a ه� (�ل ا���8ه,� ا�=ي ذآ�G� �J�  ,& 	+ة أد�� 
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� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
   وا��آ�ع �

 ))))))))�ـ� 	�;ـ� ��ـ?�� ��Kـ�� �<$�ـ�� ��LـH���        �ـ� 	�;ـ� ��ـ?�� ��Kـ�� �<$�ـ�� ��LـH���        �ـ� 	�;ـ� ��ـ?�� ��Kـ�� �<$�ـ�� ��LـH���        �ـ� 	�;ـ� ��ـ?�� ��Kـ�� �<$�ـ�� ��LـH���        (( (( (( (( �%��& �'���   . ا��آ�ع رآ! �! أرآ�ن ا���ة    

  )).مث اركع حىت تطمأن راكعاً ((  ��8*ء ��3& �و�%��& 

 ا��آ$$�ع وه$$� أن /S$$,#9 *$$2#2 أن �$$�
 /+/$$& إ�$$�    و�%$$+م �'2$$� ا�%$$+ر ا�B$$�8ئ �$$!  
� أJ$& �$� /$�ت ��9%$+ر ا��ا�$�                $-7',  
$D�9 آ�ع�رآ-i  &,7ن �� /�
 إ�� ه=ا ا�#+  iن ا�

  .�! ا��آ�ع
  .وا��آ�ع رآ! �H��9ق ا��G%Hء

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
  	2& واK	7+ال

مث ارفع (( صالته  ��8*ء   �اK	7+ال �! ا��آ�ع رآ! �! أرآ�ن ا���ة �%�ل ا�2-*          
  )).حىت تعتدل قائماً 

7+ل S/+$#9 ا�$8*ء                        $J X$,رآ$�ن وه$* آLا ���( وJ#� ه�2 أن J�V$= (�	$+ة  $* �$
�ا9* 	Lأرآ�ن ا���ة ؟) ا ��	  

%� إذا                   $� K *$7ا��ا�-$�ت ا� !� S/+#ه=ا ا� *  �� 
 وو�& اK+75Kل  &9	��G, أن آ
 &�G�� *9ا�	Lا !	 fv%� �%� fJآ� ��.  

  .�7ج أن �GH� ه=I ا�%�	+ة  * آ
 رآ! 7J?�� 	2& �! أرآ�ن ا���ة  #7
  .إذًا إذا (,
 �q �� ه� ا�+�,
 ؟ S/+T ا�8*ء 

�اJ�?� *9& ��هً�	Lا !	 �%� �%/ 
'Hآ�ن ه=ا ا� �� &Jل ؟ أK+75Kو�& ا ��.  
  .إذًا اK	7+ال �! ا��آ�ع /'7-� رآ! �! اLرآ�ن

    X�Q8ا� ��ى أK &$J         : ا��آ�ع وإ�8J ذآ�    ا�� k �!   : و�� /=آ$/ X$�Q8ن ا�L 7+ال	Kا
             k$ �
  * اK	7+ال K &JL /8?! أن /'7$+ل إK 9'$+ أن /Vدا k ����T �=آ� ا�� L kن ا�

  .وه=ا �=ه� ا���9�2#
   *J��%7
 وه$=ا ا�%$�ل                  : وا�%�ل ا�أن ا�� k رآ! واK	7+ال رآ$!  ?$
 �8G2$� رآ$! �$

          �$Hا� *$  a$�H� !$9ا ~,U7$+ال 9'$+              ��ل إ�,& ا�	Kرآ$! وأن ا k$ �وع وه$� ا�$��اب أن ا�
� Lن آ
 ��8G2 ��ءت 9& ا�TLد/S ا��#,#�V{ !رآ k �  .ا�

 
M�) ل�) �� : k �  .�� ه* ;8�ة ا��dف؟ JL& �! /'7+ل إK 9'+ أن /

 ا�� $k و�?$!  B	h !$� �ً$$*ء /$9�2&  $*         : ;8�ة ا��dف   $�L K kاآ�(���ا �� ر k ا�

  .K k 29,� ا�� k �! ا��آ�ع و�?! 29,� ا79K'�د 	�8 أ B	&ا���ة  T �G,�2= ر 
K ؟ k �  . G=ا ا�dU^ ه
 أ�� �9 ا�

  .وه
 أ�� �9	7+ال ؟ JL �'J& إذا (�م (+ /�2ي أJ& ا	7+ل  ,��* ��9�آ! 
  . iذًا ه=ا ا�dU^ ا�=ي ر B  k	ً� �� /�ت ��9� k وه� رآ! �! أرآ�ن ا���ة 

 k آ�ع وار�� k 	! ا��آ�ع 2%�ل ار�k إ�� ا�� qJآ2,� أ�  .29,� ا�
� أو ه�8 رآ!            V{ !7+ال رآ	Kا 
 ��ر ه�2ك ;8�ة آ-,�ة �8��� ه
 ا�� k رآ! وه

+Tوا.  

%7  . 7-,! �'�2 أن ا���اب أن آ
 ��8G2 رآ! �

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
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  .ا�-'� اL	�Nء 	�� وا���د 
  .ا���د 	�� اL	�Nء ا�-'� رآ! �! أرآ�ن ا���ة 

 &��%� !,8��� ��HL��� (( (( (( (( وه� رآ! �8�i9ع ا�8�$>� ����K ��?�� �;�	 �� ���HL�� ���$>� ����K ��?�� �;�	 �� ���HL�� ���$>� ����K ��?�� �;�	 �� ���HL�� ���$>� ����K ��?�� �;�	 ��. ((. ((. ((. ((  

  )).مث اسجد حىت تطمأن ساجداً ((  : �و�%��& 

��9��د 	�� 5-'� أ	��"" و�%�ل ا9! 	-�س رp* ا4 	2&  �J�  "".أ�
�ة  * إ;-�ت و��ب ورآ2,� ا���د,�  . ����2ص آ

  .	2& واK	7+ال
مث ارفع حىت تطمـأن     ((  �آ! �! أرآ�ن ا�$��ة �%$�ل ا�2-$*          اK	7+ال 	! ا���د ر   

  )).جالساً
وا�d$$�ف ا�$$=ي ذآ�I�$$J  $$* اK	7$$+ال �$$! ا��آ$$�ع وا�� $$k �2$$& /$$��* �'2$$� ه�$$2  $$*       

&2� k �  .اK	7+ال 9,! ا��+�,! وا�
�V{ !رآ !,�+�  .وا���اب ه� أن ا�� k �! ا���د رآ! واK	7+ال 9,! ا�

� Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV    
  ا��+�,! /-! وا����س 

  ,�+�مث ارفـع  (( املسيء  رآ! �! أرآ�ن ا���ة �%��$&  $* S/+$T       !وا����س 9,! ا�
  )).حىت تطمأن جالساً 

�+     �و�#+/ S	��UM أن ا�2-*     $/ K k$ ى   - آ$�ن إذا ر�$Vة أ�  8v/ �$7T$�ن   -/'$2* �$
  .(�	+ًا

  . �����س 9,! ا��+�,! أ/Nً� رآ! /9�%
 اK	7+ال �! ا��آ�ع 
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� <Üm<Üm<Üm<Üm�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
 �2,J�8vوا� *  
  . ا�?

  .ا�?�ن : ا�8v��Z� *  �2,J ا�'�ب
�ع  * ا���ة ه* أن /?! 9%+ر ا�=آ� ا��ا�� U�2  * ا�,J�8vوا�.  

 
  .ه* أن /?! أ(
 5?�ن : و(,
 �$+ h$,~ ا5E$�م ا9$!     –وا��ا�a ه$� ا�%$�ل اLول و�8$! ا7V$�رI �$! ا�G%H$�ء ا�$�8+           

�,8,�.  
  �] �8G2,9 ق�Hوا�           �$; ��Jً� �5+ و5?!  * ا���د أ(
 5$?�ن 9$+ون ذآ$Jأن إ ��  �ه

              �G$5 ذا؟ 5$��د�$� *J�$�
 ه=I ا���رة 	2$+ أ3$#�ب ا�%$�ل ا��ر k  ���ا�� 	�,&  * �
��8 ��ك ا��ا�� وه� ا�=آJك رآ!  وإ�� �� &JL �%  .  

           &$Jآ! �$! أرآ��9 
Vأ &JL د��وا��ا�� 	�,& 	2+ أ3#�ب ا�%�ل اLول أن /',+ ا�
  .ه� ا�8v�J,�2و

�ق 9,! ا�%��,! آ-,� �+ًا Hر ا��� .  
وا�8v�J,�2 رآ! 	2+ ا���8ه,� �! أه
 ا�'�� وا75+��ا 	�� ه=ا 9�د�� J=آ� ��G2 ا;2,!            

:  
  ).مث اطمأن أو حىت تطمأن (  أ	�د 	�� ا�8*ء (��& �أن ا�2-* : اLول 

  .نو�%+م �'�2 أن ا�8=آ�رات  * S/+T ا�8*ء آ��G وا�-�ت أي أرآ�
 *J�$$�H/=T S/+$$T$$� أJ$$& رأى ر�$$ً� /$$��* و8v/ K$$�ن  $$* 3$$��&  %$$�ل  : وا�$$+�,
  ا�

                           �$G,�	 4ا �$v  *$7ة ا��$vHا� �$,\ �$�	 f$8� f$� �$و� *��$� �� qJ2& �& إ	ا4  *pر
  .وه=ا ا�#+/S  * ا�-�dري  .��8#+ 

�ى أ8v/ �� &JL *��/ �� &J�ن  * ��3& / �H/=# .  
    �2TL�2  ا,J�8vا� *  X��V2$�                و,J�8D �$9�آ! Lن �$! ��$3 �$! \,$ fف و(���ا �,

  .�k ا�E,�ن 9-�(* ا��ا�-�ت واLرآ�ن  %+ أ�� k,8�9 وا�-�ت ا���ة 
� �! أه
 ا�'�� 	�� ه=ا ا�%$�ل وردوI و2,9$�ا $vV�I وأJ$& إذه$�ب �$�وح                     ,�و(+ k�2h آ

  .ا���ة 
               $  �$2,J�8vو�$�ب ا� �$/�* آ9�7$& ا�%�ا	$+     و(+ أ�Dل �+ًا h,~ ا�5Eم ا8,� !9,�  * �%

� ه=ا ا�?�7ب ,\ *  +�� K 9?�م �,Jا��2را.  
            X�2� أي &,�	 X)اه+ وا0;�ر �� إذا و�Uل  وا���2ص وا�K+75Kأو�& ا !� �ذآ

�ف أJ& ا�#z إن �hء ا4 	.  
  

   ...الدرس انتهى
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ا���� 
  ا�ول

  االثنني  الثالث :الدرس  العاشر:األسبوع 
��������/��������/

  هـ����������������
 ))	�	�	�	� 

((  
  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�,VLا +GU7وا�.    

� رآ! 	2+ ا�#��9�2 وا5$7+��ا 	�$� رآS/+$#9 &$7,2 ا$9! �$'�د ($�ل آ�$2                     ,VLا +GU7ا�
�ض ا�$7      $H/ أن 

                  J%�ل (-$,M�?,� �$�	 م�
 ا�$$/�GU+ ا�$�م 	�$� ا4 ا�$�م 	�$� �-

  .  (���ا ا�7#,�ت 4 � %�ل ا�2-* 

 9& و(�ل  �وا75+��ا أ/ �ًN	�9 &,�f-; &J أن ا�2-*        d/ �,& و��	صلوا كمـا  ((  داوم 

  )) . رأيتموين أصلي 
  . وذه� ا��U ',� إ�� أJ& وا�� 

 �25 &Jوذه� ا���8?,� إ�� أ .  
  .  �k ا���9�2# ���ا�T اLد�� ا�7* ا75+��ا �G9 – إن �hء ا4 –وا���اب 

  
� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 &7  .و��
� أ/Nً� رآ! 	2+ ا�#�9�2$� وا5$7+��ا 	�$� ه$=ا 9$�ن ا�2-$*                   ,VLا +GU7�� � ($�ل   �ا���

   ؟ �  2^ 	�� ا�%'�د .. ))إذا قعد أحدكم يف الصالة فليقل التحيات هللا 

� رآ! وا����س ه� �#�&  k9�� �G �& وا75+��ا أ/Nً� 9�ن ا�,VLا +GU7 .  
� وه$�         $,VLا +GU$7ا���$�س �$! ا� !� �,VLء اBوذه� ا���8?,� إ�� أن ارآ! ه� ا��

  . ا�=ي /�ا z ا��م  %� و�� (-�& �25 
  �ًN$$/ء ا4 �'$$���  –وا�$$��اب أ�$$h وا���$$�س �$$&    – إن +GU$$7ا�#�9�2$$� أن ا� &$$��) �$$� 

  . ة آ�ه�8 رآ! �! أرآ�ن ا���
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� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  .ا���ة 	�� ا�2-* �#8+ ��3 ا4 	�,& و�5�  ,& 

 *2'/ : �,VLا +GU7ا� *  .  
 رآ$$! �$$! أرآ$$�ن ا�$$��ة  $$� �ذه$$� ا�#�9�2$$� آ�$$8 �$$�ون إ�$$� أن ا�$$��ة 	�$$� ا�2-$$*  

%� �G5ًا وG� Kً� وv9-,'� ا�#�ل وK 	8+ًا � .  

 ���'� &��%9 qذ� ��	وا75+��ا  )) )) )) ))	 ��	 ��	 ��	 �� ����A" ����L� ���3 ���[ ����K ��?�� �;� ����A" ����L� ���3 ���[ ����K ��?�� �;� ����A" ����L� ���3 ���[ ����K ��?�� �;� ����A" ����L� ���3 ���[ ����K ��?�� �;�. ((. ((. ((. ((     

          k$$pى ا��8ا�$$Tن أi$$  ��9$$��ة �و�$$& اK+7$$5Kل أن اJ�#-$$5 4& و�'$$��� إذا آ$$�ن أ�$$
 �pو�
 ا�8V�����9ب أن �?�ن دا .  

               �$GJا��#��9 أ !� I�وا75+��ا أ/S/+#��9 �ًN ا�=ي �%+م �'S/+T !� �2 ا9! �'�د و\,
�� 	�, *��J X,?  q	�q, إذا J#! �2,�3  * �2��3  (+ 	��28 آ,X�(���ا ��2* J  .  

  و * �mH أ���J ����9ة 	�, *��J X,?  q	�q, ؟ 
 وا�-$� و�,$f رآ2$ً� �$! أرآ$�ن ا�$��ة             �وذه� ا��U ',� إ�� أن ا�$��ة 	�$� ا�2-$*           

  . و��8Tا أ�Tد/S ا�#��9�2 	�� ا����ب K 	�� ا��آ2,� 
  .  �� /'��G8 ا�8*ء ��3& ���ا 	�� ذ�q 9�ن ا�2-* وذه� ا���8?,� إ�� ا�GJ �25 وا75+

 إ�8J 	�� ا�8*ء �� أ�5ء  ,&  %� و�=�P,� q �أن ا�2-* : وا���اب 	�� د�,
 ا���8?,� 
  .  * ا�#+/S أJ& 	�8& ا�7�,� وا�7�,� رآ! 

ه$$=ا ا��$$�اب Lن ا���8?,$$� وا2TL$$�ف /$$7+��ن S/+$$#9 ا�$$8*ء  $$* ) ُ/ْ'َ�$$َ� ( و/�$$� أن 
�,hه=ا ا�-�ب أ �V{ *  �2'� *��,5 �8� ة�,�  . ء آ

  $* ا�GU$7+ ($�ي واLد�$�  ,h �$G$*ء �$!        �ا��dف  * ���� T?� ا�$��ة 	�$� ا�2-$*       
  . ا�9�%7
 أي �! S,T ا�%�ة 

�ب وا4 أ	�$� �$=ه� ا�$G  �,' �U$� و5$� 9$,! ا�%$��,! و�'$
 ا�TLد/$S �$+ل 	�$�                       )Lوا
  . ا����ب K 	�� ا��آ2,� 

 ���   . �%+ر ا�B�8يء �! ا���ة 	�� ا�2-*  * ا�: �
3
 	�� �#8+ وB$�/ Kم أن        �Gأن /%�ل ا�� �G2� يءB�8رآ!  ��%+ر ا� �GJ�9 ا�%�ل ��	

9�اه,8,� آ���� E����9ة ا *��/ .  
 q�=ا�%�ل �����9ب آ ��	 �ًN/وأ .  

   *J��9�اه,�G�$29 �$,8 آ���$� Lن ا�2-$*                  : وا�%�ل ا�E* ��9$��ة ا��أن /$ �$�/ &J8$�   �أ� 
9�اه,8,$$� و($$+ 5$$���ا 	$$! ا�$$��ة 	�,$$&    Eا�$$��ة ا �$$G8�	 ن���$$/ X$$,آ �$$G8�	� 
$$Vدا 

$3
 	�$� �L +$8#ن ه$=ا ا�$=ي                    ، ا���ة   �$Gئ ه$� ا��B$�8ول أن ا�Lه� ا�%�ل ا aا��وا�

��ً (( (( (( (( /�7ا k� z [�ه� ا�%�}ن JL& (�ل ��A" ����L� ���3 ���[ ً����A" ����L� ���3 ���[ ً����A" ����L� ���3 ���[ ً����A" ����L� ���3 ��� z�v89 ا���ة ))))))))]���  .  
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� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �,��  .وا�7

              &$J$ً� أ	9'_ ا�'�8$�ء إ��8 I�?T 
أي ���,� أ '�ل ا���ة رآ! 	2+ ا�8ML اLر9 �'9
  . �� /X�7d  * أن ا�7��,� رآ! �! أرآ�ن ا���ة 

مث افعل كذا مث :  ��8 	�� ا�8*ء ا���ة آ�ن /%�ل �& �وا75+��ا 	�� ه=ا 9�ن ا�2-*      
  . �,�  و;� �%+م �'�2 أJ �GJ^  * ا�7�))افعل كذا 

� وه� أن ا�2-*    V{ 
,�+9 �ًN/و($�ل     �وا75+��ا أ �ً$-��صلوا كمـا  (( :  آ$�ن /$��* �
7��9��,� أ9+ًا  . ))رأيتموين أصلي  
d/ �و�� .   

  . إذًا K إh?�ل �! ��G ا�7��,� أJ& رآ! 
� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 �,�  .وا�7
أو /%$$�+ $$9& �$$�,�8 �$$� /-$$,! ا�X$$�Q8 ر8T$$& ا4 ه$$
 ا�$$7�,� /%$$�+ 9$$& ا�$$7�,78,! ؟   

  . واT+ة ؟ و	-� G9=ا ا�7'-,� ا�'�م 
 وأل  $*    ))وحتليلـها التـسليم     ((  �ا�8=ه� أن ا�7�,78,! رآ! �%�ل ا�2-*       :  2%�ل  

  &8,� و�%$$+م �'2$$� أS/+$$T *$$  f$$-; &$$J ا9$$!  �(��$$& ا�$$7�,� ��'G$$+ ا�$$=ه-* و/%$$�+ $$9& �$$
9� أن ا�2-$*        �� S/+T *  f-;د و�'��    &$2,8/ !$	 ���رI      آ$�ن /$$/ !$	 �� وآ$�ن /$
  . وأJ& آ�ن /%�ل ا��م 	�,?� ور�8T ا4 

   +$$8Tم أ�$$�Eل ا�$$%/ q�=$$أن ا�2-$$*   : و� �J+$$2	 f$$-;�    ح�$$p�� !,78,�$$� �� آ$$�ن /$$
 �G���  . ا���2ص وآ

 *J��  . أن ا�7�,�8 اLو�� رآ! وا���J,� �25 : وا�%�ل ا�
�5� ��,�8 �وا75+��ا 	�� ه=ا 9�J& روي 	! ا�2-*  &Jة  أ+Tوا .  

�-$$f  $$* ا�TLد/$$S ا�$$�#,#� أن ا�2-$$* / K &$$Jة إن �وا�$$��اب أ+$$T�8 وا,�$$� ��$$5 
�-$f 	$! ا�2-$*               / K &$Jإ�� ��#,#� �?$! أ 
p� L�2 اM�8�	 !� !/�ذه� 9'_ ا�3�'8

�5� ��,�8 واT+ة � &Jأ  .  
 X,'p &J7� أ �  . ه=ا ا�+�,
 اLول و	

 *J�$$�آ$$��Jا /$$��8ن �$$�ة واT$$+ة وه$$=ا    أa$$3� �$$GJ 	$$! أ3$$#�ب ا�2-$$*  : ا�$$+�,
 ا�
  .  a,#3	G2� و��ء 	! 	+د �! ا���9�# 

   S���أT &J?* ا�8�Eع 	�� أن ا�7�,�8 ا��اT$+ة ��$Bيء و�I�$?T !$8 ا9$!             : ا�+�,
 ا�
  . ا�28=ر ر8T& ا4 
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       I�/��ًا 	�,8ً� وأآ�ل  * �%�J ا9! (+ا�� I��J +)و *J���ب وا4 أ	�� ا�%�ل ا�)Lوا
$$9
 إJ$$& �$$�ل إ�$$�      *$$  a$$�H� !$$9ا q�=$$78,! و�,��-$$f 	$$! ا�E$$�م أ8T$$+ إ/�$$�ب �$$/ K &$$Jأ

�وع T,! آ�ن 5,�د اLرآ�ن (�ل وا�7�,�8 اLو�� Hه?=ا (�ل . ا�    .  
        �2$$5 �$8Jآ! وأ�$9 f$$,� �$,J���ب وا4 أ	�$� أن ا�$7�,�8 اLو�$$� ��$Bيء وأن ا�)L�$ 

     I+$2	 X$)�7/ ن�$JEا 
 ;�J,$ً� أT &$J?$* ا8�E$�ع     أوJL Kً& روي 	! ا��#��9 وه=ا /�'$
�دتHJيء إذا اB�� و��L�8 ا,�  . أن ا�7

�وض أ�$� ا��2ا $
 و3$�ة ا��2$�زة  %$+ T?$* ا8�E$�ع                     $Hا� *$  z9���� ا��dف ا��
�ن 3$�� أي �v� �$� �J%$� أو �%,$+ة �',2$� أو         JEأن ا ��  �G,  ة+T�8 وا,�	�� إ�Bاء �

,�  .   B�� �8يء 	2& و��3& #3,#� \,� �',�2 و�5� ��,�8 واT+ة  iن ه=I ا�7
� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�8/�� ا�#7,\ �    .ووا�-���G ا�7?-,
� ه�2 �?-,�ات ا7JK%�ل �! رآ! إ�� رآ$!  I=$G ا�7?-,$�ات 	2$+ ا��$�9�2#                  ,-?7��9 +�%/

  . وا�-� 
� وداوم 	�,$$& و($$�ل 3$$��ا آ8$$�   �وا5$$7+��ا 	�$$� ه$$=ا 9$$�ن ا�2-$$*  ,-?7��$$9 � آ-$$� وأ�$$

   . رأ/J�87* أ�3*
 &��) ��Lا S/د�T8! أ � �,-?7��9 ��وا  ��-?  �   . �  iذا آ-

  . وا�%�ل ا���J* أن ا�7?-,�ات i  �25ذا ��آ�G و�� 	8+ًا  � h*ء 	�,& 
� �G9 ا�8*ء T &��3,! آ�ن /'�8& �وا75+��ا 	�� ه=ا أن ا�2-* ��/ ��  .  

إ8J$�  : أن J%$�ل    : و	� �2 آ,�J X,� 	�� ه=ا اK+7$5Kل 3L$#�ب ه$=ا ا�%$�ل وه$�                
  .  �� أ�5ء  ,& و(+ ��ك �! اLرآ�ن أh,�ء آ��7�,� �	�8& ا�2-* 

  . وا�%�ل 9�ن ا�7?-,�ات �25 ه� �=ه� ا���G8ر 
�ب وا4 أ	�� أ�GJ وا�-� )Lوا .  

� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ة ��ة ��ة      HZ8ال ا�Q5د و��وا�7k8 وا�7#8,+ و�-,#�7 ا��آ�ع وا�

.   
G,  ف�dا� I=7%�ل  وهJKات ا�  ، .� ���8ً� آ���dف  * �?-,

  '�G$� وأ�$� G9$� وداوم    � ����9�2# /�ون أ�GJ وا�-� ��8 �%$+م �$! اLد�$� وه$� أن ا�2-$*             
  .  وا���G8ر /�ون أS/+#� �25 �GJ ا�8*ء ))صلوا كما رأيتموين أصلي (( : 	�,�G و(�ل 

k,8 وا�7#8,$+ وا�$7-,a وQ$5ال     ��?�م  * ا�#%,%�  * أذآ�ر ا���ة واT+ ا�7?-,� وا�$7         
8� أذآ�ر ا��dف  ,�G واT+ 9,! ����ه� ا75+ل 9& ا���9�2# V I=ة ه�HZ8ا� .  

وا�7�V &,  k,8ف �Vص 2��9-� ��8���م وه� �Vف �Vرج 	! ه�d��  �2ف ه�2  $*      
�دH28م وا���Eا .  

� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�;�; !   .و/

� ;$$�ث �$$�ات واHZ7 آ$$�ن /%$$�ل رب ��$$+�,
 أن H/=T$$� ($$�ل ا�2-$$* /'$$2* /$$! أن /$$
      *$� �$H\رب ا *� �H\$! ا�2-$*              . ا	د �$G'8ر وا��$?/ &$Jرة إ�$� أ�$hإ�   � أن /?$�ر ا�$=آ

  . ;�ث ��ات 
� �* ;�ث ��ات H\�2 أن /%�ل رب ا� أن ا�/�  .  %���ا �29ء 	�� ه=ا ا�%7

� G9=ا ا�=آ� 9�ن /%�ل    HZ7� �* أو /�$�ز أن  : وه
 /�� أن /H\ل  رب ا�$%/ :  �$Gا��
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� �* أو /%�ل H\؟ : ا fJآ� �Z,3 ي�9 �HZ7�اqJ أو /H\  
          �Z,�$ا� I=$7'$,! ه� K 5$-#�ن رب ا�'�$,� أو �Z,3 !,'7� 
�%+م �'�2 ا��dف  * ه

& ه�2 HJ ف ه��d؟ ا� .  

 إ�,& h,~ ا�5Eم ا9! �,8,�         ,8/ &Jت �?� أ� أن ه=I ا�$�,K �Z  –ور�#�2 ه�2ك وذآ

   J �2ه q�=?  !,'7�                �$ز وأ��$� �Z,$3 ي�9$ �HZ75أو ا a-5 ذاi  !,'7� K �Z,ا�� I=ل ه�%
  . ���9ا�� 

� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
    .وا�GU7+ اLول

                   S/+$#ء ا��$G%  �$8M9! 5$'+ �$! أ S,2+ إ5#�ق وا��	 q�=2+ ا�#��9�2 وآ	وه� وا�� 
  .  (���ا ا�7#,�ت 4 �وا75+��ا 	�� ا����ب ��%9& 

$9�آ! 9$�ن ا�2-$*         وا75+��ا 	�� أGJ$� وا�-$� و�       f$,�       I��ك ا�GU$7+ اLول �-$$� �$8� 
��9��د وإB� �8Jم أن /��* 9&  I�9��د ا��G و�� آ�ن رآ2ً� �� /�- .  

 ��ر ا�+�,
 	�� ا�GU7+ وا�� ��آ� �! ه=/! ا�+�,�,! أJ& أ�� 9& و��8 ��آ& �$5+   
 �G   . ��& ��5د ا�
 *J��  . ذ�q أ/S/+#9 �ًN ا�8*ء أJ& �25 وه� ����G8ر و/7+��ن 	�� : ا�%�ل ا�

و�%+م �'�U)�2� �2 اK+75Kل S/+#9 ا�8*ء 	�� �$�ك ا��ا�-$�ت أو 9'$_ اLرآ$�ن              
 .  

  S/+$$#ء ا��$$G%  k$$� 4ء ا�$$h إن �ًN$$/وا�$$��اب أ : +GU$$7أن ا� S$$,8$$+ وإ5$$#�ق وا��Tأ
  . اLول وا�� 

  
� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

&7    .و��
  . * ا�GU7+ اLول ا��dف  * ��� ا�GU7+ اLول آ���dف  
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�ا�M واLرآ�ن وا��ا�-�ت ا�8=آ�رة �25 Uو�� ا�.  

�/�Hت 9��ث ا	7-�رات '� �G� �2  : ا�
�ع و�9	7-�ر ا�v3Kح U7-�ر ا�	و�9 �Z7-�ر ا��	�9 .  

 �Z� �2�2 ا�2-* :  ��  �%/�v7& �ا�%/�D *2'/  .  
 �ً	�$$h �2� ا�%$$�}ن 5$$�اء آ$$�ن 	�$$� $$5-,
  �ه$$* �$$� ��%$$* 	$$! ا�2-$$* : وا�$$$$,\ !$$�
  . اE/��ب أو ا�2+ب 

                    
$%J �$� �2 أي
 ه$=I ا�'-$�رة 9?�8$� وا�$�3
 ا�?�7ب وا��2 و/%�+ 89Lا �ً� ,%�ل �
  .  وه� �Vرج 	! ا�%�}ن �	! ا�2-* 

ه$$* �$$� /�$$�ب  �	�$$& وK /'�($$�  : - وه$$� ا�7'�/$$X ا����$$S –وا�$$�2  $$* ا�v$$3Kح 
  . ��رآ&

! وإن ��آ&  � /�JQ أي إن  '�& ا�8Tأ +%  �� .  
� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ا�M واLرآ�ن وا��ا�-�ت ا�8=آ�رة �25 U+ا ا�	و�� .  
      !$$� X$$�Q8ا� I��ج 	8$$� ا	7-$$$$d/ �$$8� ���$$H� ا�$$��ة �H$$3 *$$  �$$2'� ر�$$� �$$� 
$$? 

 �25 �G  رآ�ن أو ا��ا�-�تLأو ا �Mا�Uا� .  
�ا�M وK اLرآ$�ن وK         �-,! �! آ�م ا�X$�Q8 أن ا��U$dع JL �2$5$& �$� /$=آ               U$ا� k$� �

  . ا��ا�-�ت 
 
  . وا��Udع  * ��Z ا�'�ب ه� ا��Ndع وا�7=�

 ��%��9 z�'7� ع�Nd����9ارح وا� z�'7� ع�Udإن ا� 
,%  .  
�وف إذا (,$$
 �$$q �$$� ه$$� ا��U$$dع  $$* ا�$$��م   $$'� �ًT�v$$3ع  $$* ا�#%,%$$� ا�U$$dوا�

�ف �� ه� ا��Udع  * ا���ة       '7  .   %,� I� �	 qذ� k� !?� ا���%  I�2'� �9ا� :  �$��T ه�
  . �! 5?�ن ا�k-v2� PH2 	�� ا���ارح

 I� �  . وه=ا ا�7'�/X أ3'� �! ا��GH8م ا�78-�در ��=ه! �?! ه?=ا 	
و �28G �! ا�7'�/X أن �! ز	� أkh�V &J وه� /'-$S  $* ا�$��ة  $iن ز	$8& /�2 ,$&             

8
 اLرآ�ن	2& �! � ��& ا���ه-	 .  
    / ���Zع  * ا��Udأن ا� �G8ن   ا��$JEك ا�$#7/ K S,#9 ا���ارح ��	 P?'2/و k-v2

���#� Kا���ة إ *  .  
             �$�	 z$H7� �2ن ه$=ا7#� و�$� &Jا�'�� �25 /'2* �%+ار أ 
 ���Udع 	k,8� +2 أه

 ���'� &��%� �8MLا k,8� +2	 )) )) )) )) 6���#1� ^�9	 �+ 6���#1� ^�9	 �+ 6���#1� ^�9	 �+ 6���#1� ^�9	 �+ * * * * 6��=�@ EZ![ Y EQ ��?�� 6��=�@ EZ![ Y EQ ��?�� 6��=�@ EZ![ Y EQ ��?�� 6��=�@ EZ![ Y EQ ��?��. ((. ((. ((. ((   


 �7$$�ا��ًا 	$$! ا�2-$$* $$%J �$$8وآ-$$�ر�و�  q�=$$ع و��U$$d��9 �$$%M�Hأ3$$#�9& �$$! ا�'�2/$$� ا� 
 f$$��)�    !G2	��U$$M رp$$* ا 4	G2$$� أن ا�2-$$*   $$T !$$	 ل� آ$$�ن /$$��* أر9'$$ً�  $$� �$$

 !G��Dو .  
 &,�	 zH7� 7#� و�25 ه=ا  . إذًا آ�ن ا��Udع �

 &��3 f�v9 &آ�  . و(�ل 9'_ ا��G%Hء  9
 ه� وا��  iن �
�ب وا�%�ل اLول 	�,& ا�8ML اLر9'� وا�7Vر)L�5م وه� اEا ~,h I .  

�ه$� f#$3 وأ�$Bأت 	$!                 V{ �$إ� �$Gا��5$�وس �$! أو� &$,�	 f-�\ 8! ��3 �3ة 
      S$,T !$� ًا��اJً� آ-,V �V &Jأ qh K8ً� و,�	 �ًJ��%J &9ا�; ^%J وإن آ�ن �N/�Hا�

�ن �! ا���ة JEا I�� وا���اب وا���ح /�72�Lا .  
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�,Z� �D�h ك�  .f�v9 .....  	=ر  8! �

�وط �! \,� 	=ر �! اL	=ار f�v9 ا���ة Uا� +Tن أ�JEك ا�  . إذا �
          K �ًN$/�أ�� إن ��آ& �'=ر  ����ة i$  �#,#3ذا �$�ك ا5K$7%-�ل �'$=ر آ$�ن /?$�ن �
             +$Tك أ�$� �$2G  �ًN$/�� &J�?� �8,رة �8��9ء و��Gvك ا��k,v7 أن /��7& إ�� ا�%-�� أو �/

�ا�M �?! �'=ر  �U3#,#�ا� &�� .  
                f�v9 ر=	 �,Z9 �Gآ��وط أن �! �Uا� k,8� *  م�	أن ه=ا  X�Q8آ�م ا� !� �GH/و

 .  
 !,8�وط �%2� إ�� (U2%�ا ا�  �,  : وا���اب أن ه=ا /#�7ج إ�� �%

�وط ا�7* ه* �! 9$�ب ا�8$���رات وا�9��v8$�ت آ���p$�ء  K I=$G      : ا�%� اLول  Uا�
2��9,�ن  Kو 
G���9 �%� .  

� ا���J*   ا�% :           I=$G  �5��2زا�� ا�iت وا�8#=ورات آ�,G28وط ا�7* ه* �! �9ب ا��Uا�
 �ًJ�,Jو �ًG� �%� .  

�وط ه� ا���اب وه� ا7V,$�ر h$,~ ا5E$�م ا9$! �,8,$� ر8T$& ا4                    U�� �,: وه=ا ا�%7
 +8T! أ	وا/7,! �� ا�G]وه� أ .  

�وط ا�7$* ه$$* �$! ا�8#$$=ورات �     U$$ا� !$� �ً�,$$h *��$8ك ا��,�Jً� آ$$�ن   $iذا �$$$$Jو �ً$G
  . /��* و	�� ;��5��J &9 وه� �Jس �G=ا ا��5��2  ���& #3,#� 

�وط ا�7$* ه$* �$! 9$�ب ا�8$���رات آ$�ن /$��*                       U$ا� !$� �ً�,h ك�أ�� إن ��3 و(+ �
7�ل  ���& \,� 3#,#� و	�,& أن /',+ ا���ة \K5,ً� ا�J �9�2� &,�	و .  
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 � K �GJi  �,2ا� �%� 9#�ل \,.    

                  !$	 B�'/ +Tأ K *2'/ �G2	 Bُ�َ'ْ/ُ K &JL ر=	 �,Z� Kر و='� K 9#�ل �%� K �,2ا�
k,v7 أن /$��*                           $/ &$Ji  ار=$	L$=ر �$! ا	ي L ًا أو� �ا�7T �,2$� �$� آ$�ن ��/$Nً� أو �$

� 	=ر ,Z9 K9'=ر و K ال�TL9#�ل �! ا �%� K �-  . G� *G  �,2��9=ا ا�
  
� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

&��3 f�v9 ك رآ! أو وا���   .أو �'8+ ا���8* �
  z#7/ 
9 �	�7� &JL ا���ة f�v9–       اء أوBG7$5Kا 
 إذا آ$�ن ه$=ا � &$2	�$5 �$-,

� آ�8 3�ح ا��G%Hء 9�ن /Qدب 	�� ��آ& اLرآ�ن وا��ا�-�ت 	8+ًا –ا��7	� /B'7ا�  .  
3�ح ا��G%Hء أن �! ��3 	�� \,$� GD$�رة 	��B$'/ &$Ji  �ً$8ر           
9    *$p�%ا� 
$-) !$� 

 �	�7� &JL .  
 �/B'7إ�� ا� &,  k���ع  ,Uا� *  !,'� +T &� P,� 
  . و�'��م أن ه=ا ا�'8

  
� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  �d9ف ا�-�(* 
  . ه* ا�2! : ا�-�(* 

   &��%9 Iاد��ك ا�2! 	8+ًا  L �#,#$3 &��3 �%-� &Jiن            : و�� �� &Jف ا�-�(* أ�d9
  . ا�E,�ن ��9P,� �2 �9ا�� 

  
� <Üm<Üm<Üm<ÜmÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .و�� 	+ا ذ�q 25! أ(�ال وأ '�ل
 !,82! �%2� إ�� (  : ا�

  . 25! أ(�ال 
  . و25! أ '�ل 

   . - ه,�� ا���8* –(�ل 9'_ ا��G%Hء وه�2ك (� ;��S وه* 25! ا�G,��ت 
%7ً� 9�أ$$5& $$9
 5$$2! ا�G,�$$�ت �2$$+رج  $$* 2$$5!      $$� �ً�,$$h P,$$� ت�$$�,Gأن ا� z$$,%#7وا�


  %$�ل ا�G%H$�ء 5$2! اL '$�ل /2Z$* 	$! إ/�$�د ($�             اL '$�ل Lن ا $'Hه$* 3$�رة ا� �$�,G�
  . ;��S وه� 25! ا�G,��ت 
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�ع ا���د �7�آ& وإن �5+  � 9�سU/ Kو.   

                  BM�$� 
$9 �#7$� K�9ا�$� و P,$� ع أي�U$/ K �$�9�2#2+ ا�	�2 . ا���د �7�ك ا�
#7/ K !?� �25 ك�  . � وK /��  ,��ز أن /�+ إذا �

7�ك ا�2! ;�ث روا/�ت � �G  . و	! ا��Eم أ8T+  * ��5د ا�
�ع K ا75#-�9ً� وK و��9ً� : اLو�� U/ Kو BM�� &Jأ .  

 X,)�79 Kع إ�U� �  ز/�دة  * ا���ة �G  . وا75+ل 	�� ه=ا 9�ن ��5د ا�
S/+$$T   $$* �وا5$$7+��ا 	�$$� أGJ$$� ��$$�ز 9�GJ$$� داf$$#� �$$�V ا�'��8$$�ت آ%$$�ل ا�2-$$*    

 �H/=T )) : لكل سهو سجدتان(( 
  . �! أ��Hظ ا�'�8م 	2+ ا�'��8ء :   %��& آ

   )) .إذا سهوت فاسجد سجدتني ((  : �وا75+��ا 9'�8م (�ل ا�2-* 

 S/+Tلكل سهو سجدتان (( : و(( X,'p  .  

     *J�$�من ) فيه   ,-,2$& أول ا�#$+/S إذ   ()إذا سهوت فاسجد سجدتني   (( : وأ�� ا�#+/S ا�
  .  -,! أن ا���د /B��9 z�'7/�دة أو 2��9%^ ) أو نقص زاد 

�ع أ3ً� U/ K د��  . ا��وا/� ا���J,� 	! ا��Eم أ8T+ أن ا�
�/$$z اLول أن ه$$=ا 	$$8
 زاM$$+  $$* ا�$$��ة و/#7$$�ج إ�$$�     Hوا5$$7+��ا 89$$� ا5$$7+ل 9$$& ا�

�	,7& و�,P 	$! ا�2-$*    h � �'8� X,)���      ك��و	,� ا�$��د �$7U$� &9�#$3أ !$	 Kو 
2  . ! ا�

�وع  * اL(�ال دون اL '�ل U� &J8+ أTم أ��Eا !	 �����  . وا��وا/� ا�
 BM�� &Jا�8=ه� أ ��	ب وا4 أ�)Lوا .  

%2
 	! ا�2-*            / �� &Jه=ا أ *  �- وK 	! أT+ �! أ3#�9&  * أ;$�        ��� ا�-� ؟ ا�
 !27�ك ا�� �G�� +�5 &Jأ �ً%�v� a,#3 .  

7�آ$�ا 5$�2 �$! ا�$�G$5  !2ًا                  / �و�! ا�8'��م أن أ3$#�ب ا�2-$*        / �$� �$GJًا أ+$� +$'-
 !2%2
 	G2� أ9+ًا أGJ� ��3ا أو �5+وا �7�ك ا�/ �� qذ� kو� .  

$9
 ه$�  $*               �$%  BM�$� &$2?ع و��U$/ K &$J�9 ي ��$=/! /%��$�ن�) 
 G=ا  * ا�#%,%� د�,
�ع �J !8� �ً%�v%�ل �� دام  ,& ��Jص       U/ K &Jأ �,J��	��$�  ا�#%,%� د�,
 (�ي ���وا/� ا�

��د ا��G وإن آ$�ن    � +�k,v7 أن /%�ل /#�م أن �J �� X'p وإن آ�ن  * إ�25ده�
  . (�Kً (�/ً�  * ا�#%,%� 

  . �?! k� �%-J ا�8=ه� ���J !� I+N'� �8ص 	��� 
  ���إ8J$� /�$�ز أن   : (,+ًا �8Gً�  %$�ل    : ذآ� ا�U,~ 	-+ ا��8T! ا�'+ي ر8T& ا4        : �

�G إذا �$�ك       �� ���+ ا�8/                   �G$�� +�
 �$& أن /$$#/ K &$Ji  &$��9 �$�	 �$vd� �$� �2$5
 �Gآ�79 .  

  . وه=ا �G� &,-2� �+ًا و(,+ /-,! ا�8��� و/+ل 	��  %& ا�U,~ ر8T& ا4 
�ن �,P �$! 	�د�$& أن /� $k إذا أراد أن /�آ$k أو /$�+ أو إذا ($�م �$!                     JEذا آ�ن اi 

  . ا�GU7+ اLول 
,-  . a ا��ا�� إ�� ا��2 أو �,P �! 	�د�& أن /B/+  * ا�7

 �J�2�I اE(��� ا�8G] �,%/ &د��	 !� P,� أو .  
�وع U� �,\ �G7�آ& ه=I ا�2!  2%�ل ��5دك ��� �G�� +�  . ;� أراد أن /

,�Jً� أو آ$�ن 	�ز�$ً� أ;2$�ء                      $J �$Gآ�� �$; �2�ع �8! آ�ن �'�7دًا 	�� ا�E,�ن $��9U/ �8Jإ
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      �2 ;� ��آ�G$5 �$Gًا J =ٍ$�2,T%$�ل ا�$��د ا0ن K       ا�+�Vل  * ا���ة 	�� ا�E,�ن I=G9 ا�
�%  BM�� &2?و� ��/ K7#� و/ .  

  انتهى الدرس ،،،

  ويليه دروس الفصل الثاني بإذن اهللا،،،.... وبه تنتهي دروس الفصل األول 



1 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

/�/��  السبت  األول: الدرس  األول:األسبوع 
  هـ����

))���� ((- 
))��������((  

  

  

]��  ]!�ب  ��د ا��
   :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

            . الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه

  : بعد أما
���� أر���� ا������� ا���ورة ���� ا������ ا����� ا	����� ���������� ا$ وأ#��"ل إ����ا�� � 
%&�ل ا(�)ص و*+�� �� �6 �-��5 ا4ي ا12% 	0ز.-� وأن وا��   .وا7�0ة ا
��0  و���ء��  ا��ورة  ���  ا>ول ا��0 ا�5&; 	��ن ا:��9 ا��� �&�	� و�����  ����� ا

   .ا�ورة ��< 	-5&� و�-&�	65
�-�.��12�ن آ�� و?? �-A د ��ب��# �&:   .ا

���ان  .G�1  .� وآ-G ا��?1A �F; ا�)م ا�)ة ��E ��ب �� �2-� ?+�م .� و��H 
�1"��م ا��?�F .0اءة ��% �A ا$ �Jء إن #-�F5ث��L �&2Mء إذا �.   

����M و���Lء�� ه�����F5� ���A N4ث أن ���:�-� و���� ا":���4P ا�� .*��� ا7ن #��-4آ0 و
�د ����ب ���� ا��0Rوع��ا #��&:�����1"��م ا��?���F .��0اءة ����%  ���� ا7ن #��-4آN0 و���� 

�  ه�0J  N4ح":���  62�M	9�F1  ا��  ��-A  ل��.  �?��� .V��  ��&2Wن  ا��?��F  	+�0أ  �U%  (( ا
�ت أو �4آ0�#... Y   )) .ا

�ل."� �ً-�25:� $��:   
�1"��م ا��?�F .0اءة ��% �� ا12% أه� ا�15< ;1A ���.:   
�ل+�� أ�6 : ا>ول ا	 ;1A �   .ا��?�F 	+0أ أن "��ما
;���ل ه��4ا وإ��+��	��� ���� ا���2��R ذه��� ا�ر وأ���� وا>وزا���A ا��U N���5ر�وا ���� 

��++F��آ��� ا�5"�0	� اR   .ا$ ر��6 ا
�ا   :أد� ��2ة وا�5#

 ) =����ا : �-&� ) ا>ول ا6 ا�5#�+� 6��F*# ;
�    ����������������������������{{{{ : و?�2�
�
�
    ������������    ��
��
��
��
 { { { {....  

�1&% و.0روا   : د
6.  �"ن- � : 0:�? �� . ��+	 6� : �F?��   .ا
�م ا(��م ?�R� ���A ا7	�  وأن- �"�   .وا�-�0د وا
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�اب��� ه4ا 1A; وا��� �� ا&Lو:   
 6�L�����L _ أ���6 : ا>ول ا	 ����  ���� ا>دA0R�� ا7	��� �N4��& ا���0اد أن �1A;  	���ل ���� ا
�F?��   .ا

�������6��L ا�د أن ���0ض أ�����1A 6;: وا���+���E �&��� ا��?���F �&��� ا���a� ��� ��>د
�5�&0	� ا�)ة ?0aج ا   .ا
 =�����1���6 ا$ 1��E;  ا-*��� أن A-��6 ا$ ر���M   ه0	��0ة أ���� ����	c : ا������ واA 

&� )خداج فهي الكتاب بفاحتة فيها يقرأ مل صالة صلى من( .�ل و%1#�. �ًU(U.   

 ا$ ر��M   ةه0	�0  أ���  �+��ل  . ا(���م  ��1<  أآ��ن  ���V ه0	0ة >�� ا:��d أ�� .�ل
6-A ا.0أ �&� ��  P:���  ��	  ��#ر��  ��V��  G2��#  ��*-1��6  ا$ 1�E;   اA  %1�#ل  و��+	 :
   .ا�F	c. ) .نصفني عبدي وبني بيين الصالة قسمت(

�اب��� ه4ا 1A; وا�   :ا
�0�ع أن -��� _ �-6 ا�6 د�.   
�ف وأ��-.���A 6-6 ا$ ر�M  ه0	0ة >�� �5�ى �&� ا�� �&� ���Fا��  �� �Aد �

�Mا$ ر %&-A.   
 =���c ا���ا : ا1��6  ا$ 1�E;   ا-*��  أن A-�6  ا$ رA  �M*�دة ��F	c : ا�5#A 

��E  0)ة 	��ً� 1E; و%1#�  .��ل  �U%  )إمامكم خلف تقرأون مالكم(: .��ل  ا�5&�;  ����1  ا

;1E $6 ا�1A %1#ا يقرأ مل ملن صالة ال فإنه القرآن بأم إال تفعلوا فال: ( و.(  

���  أ.�ى ه� ا�F	c اه4�ل  ه�4ا  >�F�Eب  د�+�+��  ���  وه��  ا+F >����L  6اً  ���R�  ا
g� �� �":�   .ا

�اب�1�6 واA : ه4ا أن  c	��F2�<  ا�M  6�2  و�����M  ���  ���d<��1  أ����  اAو  ��� 
�-	��   .ا$ ر��&�� ا

 �1A;  	��ل  ����  ��Lاً  آ���0  وا��5)ف  ا0W�Mاب  إ#�-�دN  و���  إ#��Fق  ا�� إ#-�دN و��
&4ا  ةا0وا �A i*Mم c	�F   .ا

�� و�jه0-E ري ا(��م�a*�l ا+0اءة kLء �� اF�? ه4ا c	�F�m - ا �ً��.   
�� �� P�6 ذه� �� ا>.0ب أن: �+�ل ذ   .ا��	-� وا�� أ��� ا(��م إ
 =����� ا��4ي A-��6 ا$ ر���M  ا�����A ���� G*���دة ����	c:  _ وا>����0 _ ا0ا���� ا

6L0�ن أ�a�R1��6  ا$ 1�E;   ا-*� أن  اA  %1�#بفاحتـة  يقـرأ  مل ملن صالة ال(: .��ل  و 
  ) .الكتاب

�ا�م 	5-�ول �Aم ��	c ه4ا : .��"�   .وا�-�0د وا(��م ا
�اب���1���6 واA : ه��4ا أن c	���F أ�F��Eب ذآ0ه��� ا���5 ا>���0ى ا>د��� ?a����6 ا

�ل+   .ا���� ا
�ل+�� أ�6 : ا���� ا	 ;1A م��"����  و_ ا�:0	�  ���  ا��?��F  	+0أ أن ا	  6��1A أن 
�&0	� �� 	+0أ  .ا

�2 ����P ���4ه� وه��4ا��R�� أ�F��Eب ���� - ا��F:� ���� و�����F وأ����� ا+���	% ���� وا
��� أ�� ا(��م-�-.   

�Y .�لJ ا$ ر��6 ا_#)م : �� �   .ا:1< أآ�0 �4ه� ه
�ا   :�"د� وا�5#
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= ���6 : ا>ول ا�. ;�2? : }}}}����������������    ������������    ������������������������    ��������������������������������    ��������    ������������������������� : أ��� ا(��م .�ل} } } } ���

   .إA��Lً� ا�)ة �� ه�
 6�L6  ا$ أن : ا_#��5_ل  و��F*�#  ; ا(���م  .�0اءة  إ�;  	�:��5  أن ا����1  أ��0  و?��2
�&� �oR-��� و� ��_#��5ع #W5:	 0أ أن+	.   

=����6F �� �:1% أ�6L0 �� : ا���� اFE أن �*-1��6  ا$ 1�E;   اA  %1�#ل  و��. : 
  ) .فأنصتوا قرأ وإذا فكربوا كرب إذاف به ليؤمت اإلمام جعل إمنا(

6 و����	� �)ف �"��5�ا .0أ وإذا : .p �2R5و� :  
�0 أ�&� �:1% �� آ��G وإن ا�r�1 هN4 أن 	0ى �� ا��Fظ ��� -s �j��F�.  
   .�:1% ا(��م رأ#&% و ;1A	�FF&� ��  و�-&%-

=���c ا��6: ا�. ;1E $6 ا�1A %1#قراءة له اإلمام ةفقراء إمام له كان من( : و. (  
   .��(ر#�ل ا�F	c ه4ا أA� ا*�aري ا(��م أن : .�� �Vن

�اب��l ��% ��(ر#�ل ا�F	1A c; ا*�aري ��% أن : ��FE  ��&�  c	���  ��#0� 
>�2M ���l �6 ا_�5��ج FE.   

6Lو P��ء �tA ا�0#� ه4ا أن : ذJ"�:   
   .ا+u0ن �jه0 �� 	5�ا�9 أ�6 : �-&� ا>ول

����2��5�� آ*�ر �� �0#61 أن : وا   .ا
c���ر �6 أ�5; أ�6 : ا&�L >1:   .ا

c	���F��ء �&���t��A N4 إذا ا�0#��� وا��J<ر ا���E ���� وه��4ا ا>ر����2 ا>����d ��?����ق �
c	�F   .ا*�ب ه4ا �� ا

=���1�6 ا$ 1E;  ا-*� أن : ا0ا�� اA %1#1; وE ة(E �	0&L ��� ;&5ل ا��. : 
�ا  )معي منكم أحد قرأ هل( أنـازع  مـايل  أقـول  فإين( : .��ل  . ا$ 	�ر#��ل  �%2 :  .�

1�6 ا$ 1E; ا$ ر#�ل �� ا+0اءة �A سا-� ���5&; )القرآنA %1#و ���� 0&L 6�.   

�  ���  �g ا�F	c وه4ا":�� ا$ 1�E;  �6�2  ا+�0اءة  ��A  ا-��س  ا�5&�;  	+��ل  >��6  ا
6�1A %1#و ���� 0&L 6�.   
6 �"ن ا�F	c ه4ا أA� ريا*�a ا(��م إن : .�� �Vن�.  ���  0��u  س��- فانتـهى (  : ا

�m اkه0ي آ)م ��  )الناس1�6 ا$ 1E;  ا-*� آ)م �� وA %1#و.   

�اب��l  ا��F	c  ه�4ا  ا*��aري  ��6  أ�A�  ���  أن : ��F�E  N4�&�  ��r�1����  ا.��  ;�1A 
�� اkه0ي �� P�� ه� ذ�.  
�*:�� أ����w اkه��0ي ���Vن 0ياkه�� ���E ���Aر أ���6 ���0ض ��1A; ا���)م ه��4ا أن : ا
>1:��1���6 ا$ 1��E;  ا-*��� أ�F��Eب أن 	���kم آ���ن ���Vذا ����:-� وأ�1A&��% اA %1��#و 
0  ���� ا+0اءة �A ا�5&�ا�&L  6��  ��*-1��6  ا$ 1�E;   اA  %1�#و  ���kم  �&�	  6��1  �%�12A 
P:-� ا-�س أ1A% أ�5A�� 6*�ر وذ��.  

=����  ا��?�F .0اءة أن : اm��a ا�  Gآ���  ��*L�1;  واA  "��- ��ما  ���  ��	0&� - ا
k1م �� P   :أ�0	� أ�� ذ

�م 	+0أ أن إ�� -�"�   .وا�� و.G �� ا(��م �� ا
�� أو -	 ;1A أن ا(��م G�:	 0أ+��م �"�   .ا

�0 آ61 وه4اs l�FE �+�  ���Lأ  ��12%  أه����  _ ا(���م  أن �1A;  ا	  6��1A أن  G�:�	 
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�+0أ�م �"�   .ا
�ًt	وأ �M��5#ا �-:-&� ا�� �A + أن	م 0أ��"�   .ا(��م .0اءة أU-�ء ا

 =��� ا(���م  	�&�0  أن 0�Jع  إ����  و?��2;  #�*6��F  ا$ أن:  _ ا>���0  _ ا:�دس ا
��5 ��+0اءة:� 6��م إ�"��م أ���0 �1� ا�"� أن ا(���م  أ��0  ا��Rرع  ��ن 	+0أ �"ن ا

0&�	 �� _ ��5:	 6�   .إ
�Y .�ل آ�� - وه4اJ 6- ا_#)م�# Nk-? 6-A �2ا	0R.   

lL0ا0 ���� وا>.0ب : ا&r	 � �� N4ه �":��اب  أ�1A%  وا$ ا���ل  ���+ ا�����  ا
�ة �Lًا ��W"ن أ�� ��+�ل +   .ا���� ا

� ه1A N4; ا�)م ��5م و��":��2ً� أ��ا�� 	12% أن 	�� ا�L �&أ� � �Lًا �&�� �:"
� وأ�&�":� �?05	 �&�1A �FE ن أو(W� ة(E م��"�   .ا

� >ه���و":� ا*��aري  ا(���م  إن �5; ا:1< و�� ا�0E�2	� �� ���5 أ�0دت ا
� ه��N4 أ���0د":����&+��� ا(����م وآ��4P �����5ب ا* �����5 �"�0دوه��� ا���5"�0ون وأ���� ا
   .آ��0ة

 ��&5��&��  ا���L�F و��Jة  و>ه��ع  ��&��� ذآ�0ت  إ��  ���� ���  آ����0ًا و>ن ?������"��� ا
;15*	 N4&� �":��1�� ���A أن ��c ا:��ن ه% ا���ا �"�:�   .أ��d و

lL0ا�� �&��م أن : ��"��� _ ا	 6�1A �� �	0&�   .	+0أ أن ا
�Fو� w�(� أن �����"��0ة  #��رة  ا(���م  .�0أ  إذا ا(���م  �1< 	+0أون ا4	� ا��. 
�ش �1W+ً� ا(��م 	+0أ �� 	:��5 و_ وا�� و.G �� وا(��م ه� 	+0أ �EرR	�1;  وA 

���� 6��*���� 6���< _ ��W5:��	 +��0أ أن	0 ���:*� #��0ًا ��&L ����0 ا(����م�� 6?���E ;��5� 
��W5:	 0أ أن+	 ��F�� y	�R?.   

N4ه� وه �Aز�-�1�6 ا$ 1E;  ا-*� ذآ0ه� ا�5 اA %1#و.   
�د !�ب إ�( ����� ذ�' !&% $#�  ��   .ا��
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�د ��ب�# �&:  .ا

�&:�12�م  ��Jء  ��A  ا�4ه�ل  : أي  .ا+��1  و��1�s  ا�4ه�ل  ه��  : ا0�2ب  ��o  �� ا� 
�ل 	:�; و_ �:*+ً�&����ن وإ��� �-:�ً� ا>E� �� ا:-9���#  �12�م ��Rء 	9125 ا 

.  
� - وأ��&:��ن �&� : ا_WE)ح �� - ا:-   .���E ا�)ة �� ا

�&:�� إ; 	-+:% ا�)ة �� وا�:.:   

%:+�4�م #&� : ا>ول ا� . �� : وه&:�6  ا��)ة  ��A  ا�+  ;    �$�ـ�$# �$�ـ�$# �$�ـ�$# �$�ـ�$#     ��"ـ  ��"ـ  ��"ـ  ��"ـ  {{{{ : ?��2
%"&��%"&��%"&��%"&��    '('('('(    %)%)%)%)    '*+,'*+,'*+,'*+,    ��(����(����(����(��   .�A %&?(E :  �+�ل}}}}

%:+� : ا���� ا&# 0�s م��4� . �� : وه&: ا+�:%  وه�4ا  . 	4م _ �&4ا ا�)ة �� ا
1�6 ا$ 1E; ا-*� �� و.�A %1#و.   

�&:�1��  ���  	�4م  _ ا��)ة  ���  	+��  ا4ي وا:��1��6  ا$ 1�E;   ا-*��  ���  وأ���  اA 
� و%1#&� �� %:+�د ا�F�1�6 ا$ 1E;  #&; إذا >�6 اA %1#ر و�E P ���  #**ً� ذ
�2 ���ن	0R   .ا�)ة وأ���م ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiJ<J<J<J<< << << << <

k	�دة: 	0Rع g+و� PJو _ �� ��A.   
6��د )) . 	0Rع : (( .�# �&:1�6 ا$ ��F�  ;1E أ�� ���LVع �0Rوع اA  %1�#و 

%1� >�a	 ��12ء �� أ���د أن �� ا�# �&:   .�0Rوع ا
�� 0R��� ;��1AوAً� ا���Rء 	����ن أن 	���5F� ���0Rوع ا�+&���ء .���ل أن �2-��� و?+���م*��# 

�بL��� أ�� 	25�� و_ ا_F5#*�ب أو ا��F   .ا
�د ��ب و���# �&:��ء  ���:�  ���w��F�  6  : أ��� ا(��م 	+�ل . أ��د	c ��:� ا�Jأ 

.�-2	 �:�� c	أ��د.  
;1Aو N4ه �:�a�د# ��ب أ���م ��ار ا� �&:   .ا

c	�F2�د _�� وا���� ا>ول ا:� c�� ا�aري 2#�� >�� وا0ا�� ه0	0ة >�� وا
m��a�-� _�� واF� �Mا$ ر %&-A ��2�Lأ.   

 �1A;  ا*��ب  ه�4ا  ���  ا���2ة  أن أ����  ا(���م  .��ل  آ�� �� أ�0ى أ��د	c ا*�ب و��
N4ه c	ا>��د.  
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�د أن �0A-� وإذا�# �&:�� �� �0Rوع ا�� ���6 �02ف أن �*+� �1ا��5��:   
   :أ.�ال 1A; ا�+&�ء ��6 ا�15<
�ل+�د أن : ا>ول ا�# �&: ��4ه�  وه��  .�N��2  أو ا:)م .*� آ�ن #�اء . وا�L ا

�1��-F   .ا
�ل+�د أن : ا���� ا�#  �&:���  . ا�:)م  .*��  ��.6�2  آ��ن  إذا وا��L  ا�� إذا أ��6  وا

� ا�)ة �� �Eر ا:)م .*� آ�ن&� �Lوا.   
�ل+c وا���د أن : ا�# �&:�6 ذه� �� وه� . دا�dً� #-� ا   .ا�2��R ا>��م إ

�اب وا>.0ب�1�ل أ1A% وا$ +���  - وا��L  أ�6 - ا>ول ا  G�*U  ���  l�F�E  %1:�� 
�A  د  ا����2:��   ��M6  ا$ ر�-A أن  ��*-1��6  ا$ 1�E;   اA  %1�#نـسي  إذا ( :.��ل  و 

  ) .سجدتني فليسجد أحدكم
�E<ب أ�6 ا>�0 �� وا�L�1.   
�د�� و#&:1�6 ا$ ��F�  ;1E أ�� ���gd �� اA %1#و.   

6�k	�دة: 	0Rع :ا$ ر��6 . g+و� PJو _ �� ��A.   
�د أن : أي�# �&:�&��  P�J  أو �-&��  �+�g  أو E)?6 �� ا(�:�ن زاد إذا 	0Rع ا� 

� و1A 6L; ذP 	+� أن �0Rط&:6 �2-; وه4ا . ا�. : ��_ ��A.   
��  �1A;  اPR أو ا-+g أو اk	�دة هN4 و.G2 إذا أ��*�#  ���2 أن �  6	�0Rع  _ �6��V  ا

��:	 �&:1�� أن �-6 	+*� و_ :	 �&:1.   
6 إذًا�k	�دة: 	0Rع : . g+و� PJو _  ���  ���A  ��-�0A  6�-� د  أن���#  �&:� إ����  ا

��  �1A;  ذ�P  	+��  أن ��0Rط  واPR وا-+g اk	�دة �� ��اU �M)ث �� 	0Rع*�# 
�&:  .ا
�����1A N; ا�+? �&:��:   
���6 : ا>ول ا�.  ;1E $6 ا�1A %1#و �� c	�F أحـدكم  نـسي  إذا( : ا�:��9  ا

�ب �912 )سجدتني فليسجدLد و��:��ن ا:-��.   

����دN 	-�62 و_ ��A(5 ا���25 أن : ا���� ا�# �&:1   .�Jء �� 
���-�0Aو ���� N42*���رة ه�� 	��0Rع �����A - ;��5 ���� _ وg P��Jو�+�� k	���دة: 	��0Rع- ا

�د�# �&:   .ا(��Lل و1A 6L; ا
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  .وا-���1 ا�0ض �� 

�د أن : 	2-��# �&:   .وا-���1 ا�0ض �� �0Rوع ا
����ص أن : ذ1A P; وا�� �&:% ���A ا g�a?  �t�	0� وإ����  ا-����1  و_ ا

G�A ���L اع�1�ات أ��   .ا
��< .0ر {��د أن ا$ ر��6 ا�# �&:�� ��أ ا>��ال ه �� N4	0Rع ا��5�  N4ه� 

   ا>��ال
�� أي -����5��6 ���� وذ��P - وا��PR وا��-+g اk	���دة ���� ا� ���� ���2ً) زاد ����5; : .

m-L ة(�  .ا
k	�دة و#�*�أ��.   

�% وه��4ا - : .��:��� إ��; ?-+��:% واk	���دة:��+5�ر آ���1 ?+��:�% ا���5� ا>�����م ا(���:�ن 
< آ)م U-�	� �� و5#"?�{�   .����1 ا

 %:+   .ا>��2ل �� ز	�دة : ا>ول ا
%:+   .ا>.�ال �� ز	�دة : ا���� ا

�ًt	دة وأ�	k�� إ; ?-+:% ا>��2ل �� ا�:.:   
%:+   .ا�)ة m-L �� ه� ا�5 اk	�دة : ا>ول ا
%:+�0 �� اk	�دة : ا���� اs m-L ة(�   .ا
��ة أو .رآ �2	k	� أن : ا�)ة m-L �� ا�5 ا>��2ل �� اk	�دة ���ل# .   
�:G ا�5 ا>��2ل �� اk	�دة ���ل �� m-L ة(� 	c�*2  أو 	�0Rب  أو 	"آ� أن : ا
6�����ًَ 	�F� أو ��*E أو l5�	 �ً���.   
   .ا���ة ;�: 89 ا��� ا��67دة : ا4ول !����# ا1 ر/�. ا��-�, !%أ
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <
�دًا أو رآ���Aً� أو .��2�دًا أو .�����ً� ، ا���)ة -��Lm ���� ���2ً) زاد ���5;   ���# 

��: و#&�ًا ، ���A :G1Wًا:	 6.   
 A-��  ا��)ة  ����A  G�1Wاً  ا��)ة  m-�L  ���  ه��  أ�E _ً�2)?6 �� ا���1 زاد إذا

�1��-F1�� .ا�+&�ء ���LVع �G1W �� . ا��:   
6 : ا>ول�.  ;1E $6 ا�1A %1#رد فهو مرناأ عليه ليس عمالً عمل من( : و(.   

������ إن ���� . ��W� 6��1�A� ا$ �"�����م ?)���A و���� . ����A(5 ا�����1 ه��4ا أن : ا
-�  وه�4ا  ا(#�)م  أ�E�  	�W*�  وإ����  ا��aص  ا��2�  	�W*�  _ ا$ �~	�ت ا_k&5#اء��	 

;1A رة�W� �A(5   .ا$ وأ���م �~	�ت ا
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6��� . و#&�ًا : ا$ ر��6 .:	 6.   
�ًا ا�)ة m-L �� �2ً) زاد إذا أي&# 6�V� ��:	 6.   

���1��6  ا$ 1�E;   ا-*��  أن و��:1%  ا*��aري  أ�6�L0  ���  ذ1A P; اA  %1�#1;  و�E 
0&r�� ��:ً� ا:� ��?��# ���2� %1#.   

�l ا�F	c ه4ا ���F�1�6 وا�9�5 اA 61;  أ�E $6 ا�1A %1#و  ��� ���  ��A)ً  زاد 
m-L ة(��� ا# 6 %   .�&�	:5"� أو  6?(E	W*� و

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<IIII<<<<c	�F> .��>��2ل ا�125+� اk	�دة �� زال �� وا << << << <
��: �-&� �0غ �5; 	12% �1% رآ�2 زاد وإن#.   

�� �� ���:� 	��1 آ"ن : ا0آ�2 ز	�دة ���لAرا��2 أو ر��  ���  ���U(U أو  ����U  ��� 
��d�-U _و �L�1�&� �k	� _ ا>��N4&� �1 .رآ�2 k	�دة u�0 ���ل 	A .  

�ن 	-*��6 و��% ا0آ���2 ه��N4 زاد أ���6 	��12% و��% رآ���2 ا(���:�ن زاد ���Vذا -���"��� ���5; ا
��  ا�:)م  ���2  	�:��  �6��V  ا0آ��2  ه�N4  ���  ا�5&;?�� ��A)ً  ا��)ة  ���  زاد >��6  #�

�L�� 6�1A د��# �&:  .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�&� 1A% وإن � :m1L �� ل�F   .ا
�د�+�6 ا�+� : �&�   .ا0آ�2 �� أي . �

m1L �� ل�F�� : ا ��1�س &4ا أن �12% أن 	�   :����ن ا
�m1 : ا>ول	 (� 0�*�? . g1; أ��� ا(��م و�A  ا$ ر���6  �+��ل  ه�4ا :  m�1�	  (�� 
0�*�?.  
�����1�س  ه4ا أن : ا��ب  #�*��  �1A;  ا�L��6�1  . ا�  أ��6  : ود�  %�  m�1��kاد  	  ��� 

 وا��2� �E  6�1p�� .)?6  أن �2-��  �م?+�  �+��  ���Aاًُ  ا��)ة  ���  زاد و���  ���Aاً  ا�)ة
   .�0Fم ا�)ة �W)ن إ; 	}دي ا4ي

�m1 أ�6��F� 6 اk	�دة هN4 أU-�ء �� U %1A% رآ�2 زاد إذا أ�6 اV� �-�0A ��7ذًا 	  (�� 
0�1�س وه4ا ?�*��ب #*�� 1A; اL�   .ا

�ب #*�� 1A; أ�6 أ��L��61 ��02-� ا   .د
�m1 أ�6 أ��	 (� 0��عر ه4ا ��ن ?�*L اب��1 � ا��)ة  ���  ?�*��0ة  �kاد  آ*0 و
< وه4ا. �a	 �� 6�1A ���A ��1���م ا���d��.  m�1L  ���  0%  وه��  �*6 إذا �6�V ا*�5 ا

1��J 6ء �) L&ً) �612 إذا ��. �W" وه4اA.   
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �&R5� إن % ��	 �&R?.   

� ا�Fل �� وm1L ا0آk� �2	�دة 1A% إذا&� ;1A ���:.:  
�ن أن إ�� _��	 �&R? ���2�� _ �R? 6�V&� آ�ن �Vن . #*9 �	 �&R5 >ن ؟ ���ذا  . ا
�l  ����6 �� و.� اR5&� ه4اF���  : ����)ً  . �A)د?���5A��  6��  (��  ��L��  6  ا�  m�1L 

 �� 	�-� ���ذا �*U 6% و.�م �:� U% اR5&� و.0أ اE 0�2)ة �� ا0ا��2 �� ا(��م
N4ه ��F  ؟ ا

�اب��1 أن : ا	m (� 0�2���  و_ وا��L  وه�4ا  ?�*	  �&R�5 ذآ�N0  ا�4ي  اR�5&�  >ن ا
l�FE �.62 و.� و.��.   

% وإن -� ��	 �&R?. 6�V� �&R5	.   
��o�ن  _ أن اk	��دات  ���  وا��	�1  ������  ���  أ��6  و	  ��r	R�?  6��<  ;:�-&�  ا�� ا

�م+�� (� �&R?.   
;1Aو �آ�ن إن ��ل آ �&R? 6�V� _ ��% آ�ن وإن 	2 �&R5	 6�V� �&R5	.   
6�1A0 أ�0 و�u �1��6  ا$ 1�E;   ا-*��  �1A;  	��1 أن وهA  %1�#إن و  %�  ���	  ;1�E 

1�6 ا$ 1E;  ا-*� 1A; ا�)ة أن �2-� ?+�م >�6A %1#و �*Lوا.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <

��    .و#1% و#
< أ��د{��د أن ا�:   .ا:)م .*� 	��ن k1	�دة ا

���  أن 	�0ون  اF-���1 �� . اF-���1 �4ه� وه4ا�L  د���#  �&:��ن  أ��ا6�A  ����  ا��	 
�رة  �� إ_ ا:)م .*��E  #�1%  إذا :وه��  وا���ة  �ة  إ?���م  .*�(�����  ���  وأ��� . ا�L 

�ر��د �Vن ا�:   .ا:)م .*� 	��ن ا
���� اk	���دة ���A ا7ن ا���F	c أن إ��; و?-*��6� ���� �-5&��� ���5; ه��4ا ?:0t��F5 أن �
   .اk	�دة �:�d� 1A; ا�)م

+�لا �����د أن : ا�:�رة  ه�N4  �� ا���ل  وه�4ا  . ا�:)م  ���2  	���ن  ا�+ ا���5رN  ا
�� ��++F��Y اJ ا_#)م �� ����? . 61��� �� G*U �� ودF�F� 1�E;   ا-*��  أن ا
1�6 ا$A %1#سلم بعدما سجد الظهر يف خامسة زاد ملا( و. (  

���  N4رة  ه�����د��E  Nر  ا��#   ;1�E $6  ا��1A  %1�#��2  و�  (:��  آ��ن  ���  ما&:� ا
;1A ��   .اk	�دة #*

��� N0ذآ >{��ح اL0� >�aو� c	�F1 l�F�   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�اب 	�kم و% �"U 0E+�5ن �l*# 6 وإن�� 6:�� :G1W� 6?(E.   

6��% ا�Rرع أن �2-� ?+�م : �l*# 6 وإن : .�F�0J �ً.0p 6ع ا*-5  : ا(��م 
�*:-�L01ل �*� : l�*:5  . ا
�*:-1-:�ء و�� : 9���5   .ا

6����&�� 6	l*��# 6��� . ���-2 وإن : �+*-5 . >��{��l ذآ��0 ه-��� وا*:��5���N0 اsآ���� و ���� 
��0  . �*&�6  وإن : .��ل  ��l1 _�� ا�0وع*25��6  وا*-5��0  ���  أ��:�  ��*25�l  ا*:�5�� . 
��ذا؟ ��R� ����   .ا

   .اi��t ا�2ل ه� ا�+� . U+�5ن : .�ل
�ل �� و�&�-�. >{�   :�:�d� �Aة . U+�5ن �l*# 6 وإن : ا$ ر��6 ا

�":��ع 	6�k1 �) ��#+�ن �l*# 6 إذا أ�6 : ا>و; اL0   .ا
�":��� ا����ع 	6�k1 �) وا�� l*# 6� �+U إذا أ�6 : اL0   .أ	tً� ا
���   :ا�:�d� ه1A N4; وا

1�6 ا$ 1E;  ا-*� أنA %1#و �� ;&# N0pذو وذ �	��% ا �L0	 ; ��5;  آ)��6  إ
6&*� ��5��  آ)م إ; ��L0 و0�A ��0 أ�+U .  �1;  ه�4ا  ���لA  6أ�� _  ���	  ;�1A  ا(���م 

   .��#+ً� أو وا��ًا ا�:*l آ�ن إذا 	�L0 أن
���� ���� P���ز ذ����ل إ��; 	���L0 أن ����Hم 	��. ���+��ا���� ا�ز �+���ل ����F - ا��� و 	

�ل+�_ ��	 6�1A - �1 إذاs ;1A 6-j 6دق أ��E .   
�ل ه��4ا �روا���5��+�از وه��� - ا��L ع���L0���6 إ��; ا*-? ���L0�ا���� ا�زي ا���� - ا��� ا

   .ا$ ر��6
 و�*&�6  آ���0اً  	�:&;  و_   6?(�E	�i*t  أ��6  	�12%  رL� �6�1 	��1 ا(�:�ن آ�ن �Vذا

�1s1; وA 6-j ق�E 6 ه4ا*-�6 ���ز ا�ع L01�6 �0ج و_ اA.   
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

0Eأ %�اب 	�kم و�� 6:�� :G1W� 6?(E.  
�اب 	�kم و% U+�5ن �l*# 6 إذا�� 6:�� %   :>�0	� ��V� 6?(E 61pن 	�L0 و

�ا��L  وه�4ا  ���Aاً  ا��)ة  واL*�ت �� واL*ً� ?0ك أ�6:ا>ول�ب  ه��  ا�Lع  و��L0 ا
;�l إ*:? ��5+�1�6 ا$ 1E;  ا-*� >ن اA %1#و �Lر ;�l  إ*:�?  ���5+� آ��ن  وإن ا
% أ� 6	�r ا>�0 ��ديء �� :	6.  

����   .��Aًا ا�)ة �� زاد أ�6 : ا
��� هN4 ��% ?:�� وأ�0tF5:? G أن و	":�% ا(��م ه4ا أن ا �L0*	  ;���6  إ*-? 
��5+��اب  ?��kم  �%  آ-V� Gذا . ��:6 ���اب 	�kم % أ�6 �� ا���  P:���  ���1ذا�  %� 
�L0? ;�6 إ*-? ��5+�   .ا
N4وه �":�� : ا":� 6�*-5�ع اL0�ر أر�� &� واE:   

�رة��اب 	�kم أن : ا>و; ا�� ��5+�   ..ذ ;1A 6-j P	�1o أو ا
�رة��� ا���5�� � ;1A 6-j "W	�1o أن : ا+�   .ا
�رة��� ا��   .ا>�0ان 	:5�ي أن : ا
�رة��اب 	�kم أن : ا0ا��2 ا�� 6:��،   

�ر ������������ ا>و��; ا���)ث ا�� 6���1A أن ���L0	 ;����� إ�. ����5+�����ً� اLن  .و< 
�*-1�6 ا$ 1E;  اA %1#و �Lر ;   .A-&�� ا$ ر�M و0�A ��0 أ�� .�ل إ
�رة و����� _ �6�V . ا0ا��2 ا	 ;1A ع�L0�ل  إ�;  ا�.  ���5+��ز  _ ���  ا�� أن 	
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�L0	 ;�ل إ. ��5+��اب 	�kم وه� ا�� 6:��.   
������� أن : ا>ول : ا��+���5�+� ا7ن وه��� ا��1A ���r; �+���م ا� �F��� 6:���� ���r	و 
�FE ل�. ��5+�   .ا
����� أ�6 : ا �Lر �L0 ;   . .�W" أ�6 	�kم �� إ

�ر هN4 إذًا��� ?�R� ا>ر�� ا�L اع��&�ت أ�*? �����"���Hم ا.   
���� إ; ر�L ا(��م �A ا�)م �� ا$ ر��6 ا�5&; و���"�   :ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ً� ?*62 �� وE)ة�A.   
�� أن أي���"��1�ا إذا اA 6 �� زاد ا(��م أن?(E %&�V� إن N�2��? �� N4دة ه�	k ا
�� %&�1A �&�"� دة�	ز �W*5�  %&?(�E  ً�t�	زادوا >�&�%  . أ  ���  %&?(�E  ًا���A  و?+��م 

�ا���L .ا���)ة ?*��W� ����Aًا ا���)ة ���� اk	���دة أن �2-����� ;��1A �����"��� _ أن ا
N�2��5	 .  

% وإذا N�2��5	 m�1� %&   :�أ�0	 أ�� إ_ 
�م ��-��� . ا���� ا_����ل إ�� -�"�   .و	:N�&R? %1 و	5% ا
��م 	2��5�N _ أن -+�� �� أن إ�;  	-0�r5وN  وإ����  ا�)ة و	05آ�ا 	:�1�ا _ أ	tً� و

�L0	 %U ا���Hم ا��r5ره% ه� : ا�+&�ء وا� 62� . >15	�1: �Lأو وا �F5:� ؟  
;1A ���  :أ��� ا(��م �4ه� �� .

 %&t2*� .ل� : �Lوا .   
%&t2ل و��. : �F5:�.   

�اب��1�ا ا(��م 	-0r5وا أن ا i+� �ً��*F5#	�F5: أ�6 اa)ف ه4ا �� وا:�  6�2� 
���ز و�1#�ا اR5&� أآ�1�ا و %& P���  ذ  �F5:����F��  ا(���م  	-0�r5وا  أن ا 

   .وا>�� ا(��5Lع
�ل+�Y ا�5��ر ه� ��_F5#*�ب واJ ا_#)م �� ����   .ا$ ر��6 ?

�� ��% �0A-� و�&4ا���"��0�ا إذا اA زاد ا(��م أن N� ذ�P  آ�ن إذا ?��2�N أو و?0آ
;1A ��*# %12  .ا

%U �+5ا� >{��� 1A; آ�ن إذا �� إ; ا*# �&�   .ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .��ر.6 �� و_ و��#�ً� �Lهً) _ 
2�N  إذا���?  ً�����V��  %&?(�E �Fن  L&�)ً  أو ��:F��E _و  ��jف  ه�4ا  ���  أ(��  %� أ.��< 

;1A أ�� ;�� �A��Lإ �� _ �j)ف  ه�4ا  ���  أن أ��ذا  ���2�ا  ا�����F  >ن ؟ ���? 
�*-1�6 ا$ 1E;  اA %1#0ة �� أآ�0 و� �� . W*?  %&?(�E� و% �+g و��� زاد �
��ه� ��% �� >�&% ؟ ��ذا   .ا
6�� . ��ر.6 �� و_ : . ��. P  ؟ ا���ر.� ��% �� : ا7ن 

�اب� 	+���  و_ اk	��دة  �1A;  ا(���م  ��A  ��2��5م �����ر.� 	+��ون ا�+&�ء أن : ��
   . 	-N0r5 أو .*61 	:1% أن ه-� �����ر.�

�م آ�ن إن�"���ًَ ا�A دة�	k���ر.� ���� : �*Lوا.   
�م آ�ن وإن�"����ر.� ��#�ً� أو �Lهً) ا�� : _ ��?.   
�م  �E)ة  ?*�W�  _ أ���ال  �U(U �� إذًا�"�� . ��ر.�6  إذا أو ��#���ً  أو ��Lه)ً  آ��ن  إذا ا

�ر?��  ���  إ����6  ���  	�:1%  أن إ�;  وا�0�r5  ��ر.�6  أو و#�1%  ��ر.6 #�اء�� �E)?6  ا
6F�FE.   
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�E(a�م أن : ا�"�   .V� 62��? G1W� 6?(Eن ا(��م �k	�دة 1A% إذا ا
��F ��)?6 ��ر.6 أو �:� أو اL %�F&� و�� ا(��م �k	�دة 1A% إن وأ��FE .  

%U �+5ا� >{��L*� اk	�دة �A ا�)م وا�u . ;&5��J 0ء إ; ا��د ا�:1.   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

��Aدة �:0��5 و�A.�� 0�s m-L ة(�   و#&� N��A N	1W*&�: ا
< ��أ{�+:% ا�� ����0 �� ?��ن ا�5 ا>ه��ل : وه� ا>��2ل ز	�دة أ.:�م �� ا�s 

m-L ة(�   .ا
6�. : ��Aب ��:  �:0��5 و�� �� N0�	 61�A �� ة(� ا��)ة  ��0وه�ت ��ب - ا
< ذآ0{�   : ذP ��� ه-� أ�Aده� ا�5 ا>���م �� آ��0ًا ا

��2�ن أو آ��0ًا 	��ن أن إ�� ا�2� أن �2-� ?+�م �+� : ا�	 (ً���  ا0�5	�9  وأن . .1�� 
��2�0 ا��1�� وا�2� ا+��0  ?02	�<  ���  ا�a)ف  وأن إ��Lع �F� ا�� ���  ���  أو ا
0���  .ا
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6��ل : أ.�ال ��+�6 ذه� ا4ي ا1�6 و�R; - اF-���1 إA >{� ���ب  ���  ور6�5FL  ا
 �  ���02	�&:�  �W���Mً  ه-��ك  وأن  ا0�2ف  : ه�4ا  ���  ا�i��t  أن ا��)ة  ��0وه�ت

0���1�� ا+1��6  ا$ 1E;  ا-*� �2� : وه� واA  %1�#6  و�����   ;1�E $6  ا��1A  %1�#و 
 . ا-��2ل  و	��1a  ا*�ب و	�l5 . ا�-*1A 0; 	��1 وآ��6 . 2&�و	t أ��� 6	�F� آ�ن
N4&� ل��A<ا �&:-L 0*52	 ��   .آ��0ًا ��52*0 ا>��Aل هN4 �� أآ�0 ه� و�� . .1

6���0  ���  آ���0اً  ��A)ً  ا����A  �1� إذا :  N��A	1W*&� : و.s  m-�L  ة(�� ���Aاً  ا
G1W� 6?(E.   
���   : ا

6 : أوً_�.  ;1E $6 ا�1A %1#رد فهو أمرنا عليه ليس عمالً عمل من( و.(  

�ً�����U : أن ���� ����2	 (ً���A 0ًا����������A ���� 0ًا آ�s m-��L ة(���� ا��&� ���A(5� ���� 
   .��Aًا آ�ن إذا �W*5� �A(? �� 6?(E و�� ا�)ة
�-�0A �� أن ه4ا ��21�ً) آ�ن إذا ا. �   .ا�)ة 	*W� ��A 6�V� _ًا و

� و#&�ًا آ��0ًا ا�2� آ�ن إذا وأ��&� �W*	 ة(�4P : ا�ل و+	 >{� ا$ ر���6  ا
 :N�   .و#&

;5F� � ��A (ً�A 0ًا��� 1A; آ�*# �&: وه�4ا  . ا�W*?  ��-A  ��1��-F�  V�  6?(�Eن ا
0�W� 0ة�� 6A�   .ا-�س ��� و.

���ا : اF-���1 د��0  ا�2� ه4ا أن : .����  ا��اً  آ��ن  و&�#  6��V�  ��-�	   ا_ة�����  ا�� 
�6 �&4ا �&� . �نا>رآ*J ��26 ��+�س ���1A.   

  انتهى الدرس،،،



14 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

    

/�/��  األحد  الثاني: الدرس  األول:األسبوع 
  هـ����

))���� ((- 
))��������((  

  

  

   :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم 

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

   .أجمعين وأصحابه
�+� �-   :ا>�m درس �� �:"�5ن 

�":��ق ��% : ا>و; ا*:�   :اkا�dة �� ا(��م أدرك إذا ا
   :أ.�ال 1A; ���6 �� ا�+&�ء ا�15<

�ل= +�  >��6  -: ا0آN4�&�  ��2  	��52  _ أ�6 : ا>ول ا�  %�1A  ل��F���L  ا  6��1A أن _ 
���5	.  

�m زا�dة رآ�2 و>�&� �&�1A 06 و_ ا$ أ��   .ر#
�لو= +�ل وه� . - اkا�dة - ا0آN4&� �2 	�52 أ�6 : ا���� ا. �-A �1��-F   .ا

�ا � �"�6 : ذ1A P;     وا�5# % �52	 N4&� �20آ   .��Aًا ��:ً� �1; ا
�ل= +c وا��5�.�<  . أ����  ا(���م  �A روا	� وه� : ا�  ه�N4  ���  ا":�� رواه��  . ا

6-A �   .ا�Fرث أ�
�د  A ;1A)�� أ��� ا(��م ?�.< أن �2-� و?+�م �Lل  و���Jإ  ���  �":�� و��25رض  ا

�   .ا>د
�.m�� G �� وا>��ط - وا>.0ب زا��dة  رآ��2  >�&��  . ا0آN4�&�  ��2  	��52  _ أن - ا

G:� ;1A 90ع و�R   .ا
�":��� ا����ل ?9125 : ا+� �?������A  ���  0دة  �:0��5 و�A� : ( اs  m-�L  ة(�� ا
�&1W*	 N��A N�   ) .و#&

�0 ا�2� أن �2-� ?+�م ��+�� أ	��tً  ذآ��L)�� . %U ��0ع ��Aًا آ�ن إذا ا�)ة 	*W� ا
�ل �2-; ه� وه4ا #&�ًا آ�ن وإن اA �1��-F-� ا�)ة 	*W� أ�6. �?�� و#�&�N  : ( ا
. (  

�1&% أن وذآ0ت�ا_ة 	+�W ا�2� ه4ا أن : ه� د�   .ا>رآ�ن ��� ا
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�ل= ��+� ه��N4 ���� : ا������ وا":������c ا� %�� N04آ��� m�<���� - ة أن(��� ?*��W� _ ا
�&:�� ��ل هN4 ا��5ر . ا�2� آ�0 و+�� �� ا++F��� ا��� �� ا��?.   

�ا6 -�    :وا�5#�+� ;�2? : }}}}��-.��-.��-.��-.    ////    ��&0�1��&0�1��&0�1��&0�1    ��������    ��������������������    ��������    ��230���230���230���230� { { { {....  

1�6 ا$ 1E;  ا-*� و�"ن -�               A %1#و �� c	�� 0ة أ��	ه0  ��Mا$ ر 
-A6 ��6 ود�� أ62��E وU m1L P*J% .�م �:� k-� N4ل وه��Aأ  N0�� ذ�P  و���  آ�
% >�"5:	 �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#ة و(�   . ا

�0 ا�2� أن 1A; ه4ا ��ل���ًا و.� إذا ا&#  ���ل  وه�4ا  .... �6��V  ا?���  و�+ ا�4ي  ا
N�5ر�ا ����اب ه� ا�   .ا

  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

� N0	0Rع و_:��د �#.  
� 0	0Rع _ 	2-�:� ��2�0 �� ا4ي اs m-L ة(��د ا�# �&# ��اً  و.��  و&�# 

 .��1��:   
�د ا0Rع �� 	0د % أ�6 : ا>ول�# ��0 �� اkا�dة ���2ل #&s m-L ة(�   .ا

 ����������:G ا����5 ا>�����Aل أن : ا ����� m-���L ة(�������1�ا _?�����د اa? ����&-� ة(���� ا
�و�� �-&��� ا0��F5ز 	4��25ر أو و	����2 ���Lو ���&��د ����# �&��# P��Jأن ا(���:�ن >و 

��:	 �&:1  .E)ة آ� �� 
  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�W*? 0� و_  :��ًا و0Jب أآ� �&#.   
< أ��د{�� ا(�:�ن أن ا ��Vن  	�:�0  وا�0Rب  ا>آ� ه4ا وآ�ن #&�ًا 0Jب أو أآ� 

��F ا�)ةFE ه4ا ��دام �0ب ا>آR�ًا وا&#.   
����2�� : ه4ا 1A; وا   .ا-�#� �A ا0Fج ?��0 ا�5 �تا
��� أن 	0Rع ه� : �:":	 �&:1  ؟ ��#�ً� أو0Jب أآ� إذا 

�اب�   : �)ف ��6 : ا
�ل= ��+ m-��L ���� ا��0Rب أو ا>آ��� ه��4ا >��� . 6	��0Rع _ أ���6 : ا���4ه� : ا>ول ا

�0 �� ا�5 ا>��Aلs  m-�L  ة(���د  &��  	�0Rع  _ أ��6  �2-��  و?+��م  ا� إذا #�&�اً  #�
Gآ�� �. G2.ًا و�&#.   
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�ل= +�� : أ�6 ا���� آ6��5 �� .�ا�� ا�� ذآN0 : ا���� ا:	 �&:1 .   
�د أن وا>.0ب�# �&# 6��.   

6��W*? 0� و_ :و.:�   :أن 1A; دل : #&�ًا و0Jب أآ� �
   . ا�)ة 	*W� ��Aًا وا0Rب ا>آ� -�
��0  وا0Rب ا>آ� أن - أه% وه� أ�0ى �:"� 1A; ودل -��� أو ��:����ً  �نآ�  إذا ا

   .اF-���1 �4ه� وه4ا . ا�)ة 	*W� ���A 6�Vًا
�ل= +� وا0Rب ا>آ� أن : ا���� وا�اً  و.��  أ��6  ����دام  آ���0اً  آ��ن  و&�#  ً���� و��:

6�V� _ �W*	 ة(�  .ا0Fج ر�� ��2���ت أ�4ًا . ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�0 ��� و_ :�  .��Aًا 0Jب �
 = ��-A  ��1��-F���ً  0�Jب  إذا �ا���1  أن : ا�J 0ًا� ���Vن ���Aاً  ا-���  ���  ا���ء  ���  	��:

6?(E �F�FE.  
N4&� iا��t�ن أن : ا>ول : ا�	 �� ��-   .ا

                   ����   .0Jب 	��ن أن : وا
                   c���0ًا 	��ن أن : وا:	.   

�ا   :�"�0	� ه4ا 1A; ا�5#
��  �� ا$ �A �*A روي أ�6 : ا>ول�k��0  ���  و2�#��  0ا*L  ���&��0ن  آ����  أ�R�	  ً��0�J 
�0ًا:	 �� ��-   .ا
�����ف ا�Rرع أن : اR5�  ��F	و  ��	�W?  ���- ا���5ج  ا�-��  ا(��:�ن  أ��pل  وإذا . ا

�� P�0ة ���0R اyW2 �� ر�+6 	:� �� إ; ذ:	 .   
    ��-�6 	5:�ه�   وا� ���از : ��L ة(�   .ا-���1 �� ا0ا��1 و�A�. ;1Aًا ا
�ل= +�ز _ أ�6 : ا���� وا�� ا-�� �� ا(�:�ن 	0Rب أن 	   . ��Aًا ��دام 	:�0ًا و

   .	*1W&� ا�)ة �� ��Aًا وا0Rب ا>آ� أن ا>E� >ن -        
        - m��ص �� و�-�� اA0R   .ا_#�5-�ء 1A; 	�ل �� ا����5 ا
�0 ا�� �A وردت ا�5 ا�U7ر وأ�� -        �k��0  �� �و2#� ا*L  ���  ��(L  ره����. 

;1A5&� وFE �&�V� _ ���?.   
�اب ه� وه4ا��ز _ أ�6 : ا�� 	0Rب أن 	�0ًا و:	 �� ��-   .ا

�ل �� و�"�4. >{��0 ��� و_ : ا:�  :�:�d� �Aة : ��Aًا 0Jب �
�":��ز _ أ�6 : ا>و; ا�	 0��  و�� . ا0Rب �g >�6 . ا>آ� 	:":�� :  0�:�	 

�از  ��Aم  ا�0Rب  ���  ا�0اlL  آ�ن وإذا : �)ف ا>آ��� ا>آ��  ���  أه��ن  أ��6  ���  ا
�از �Aم أو; ��ب ���L �ا>آ.  

�":��� ا����ز _ أ�6 : ا�	 0�   . ا�0	�t �� وا0Rب ا>آ� 	:
�":��� ا��� ��Aًا وا0Rب ا>آ� أن : ا�0ًا آ�ن و:	 6�V� �W*	 ة(� ا�0	�t ا

 .  
 ا�5&; ا+�ر �&4ا{�   .ا>.�ال ز	�دة إ; وا�5+� ا>��Aل ز	�دة 1A; ا�)م �� <ا
�0R� �� 0وع �+�ل أ?; وإنs 62M��د �� آ+0اَءة �����م  ���  و?�R&�  ، و.2�د #. 

�رة و.0اَءة ،# �� ��?0�%: ا>� �W*?.  
  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .�0Rوع �+�ل أ?; وإن
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�� إ; ?-+:%و . ا>.�ال ز	�دة وه� اk	�دات �� ا���� ا+:% ه� ه4ا�:.:   
%:+�� آ�)م . ���2ه� ا�)ة ?*W� أ.�ال ز	�دة : ا>ول ا�   .ا:)م أو . ا7د�
%:+�دة وه� . ���2ه� ا�)ة ?*W� _ أ.�ال ز	�دة : ا���� ا�+��6  �� ا� وإن : .

�0R� �� 0وع �+�ل أ?;s 62M��.   
  

6 �� وا����5#�  : �0Rوع �+�ل : .
�ل أ?; إذا أ�6 -+� �s0 0وعR� 61� %�� 0�u .   
�� وأن -��5�ل 	9125 ا7?� ا+   .A-6 ا�)م و#�"?� ا�0Rوع ��

�� ���ل ��% ه-� �*+�0 اo�0 �4آ0 ا���1 أ?; إذا : �0Rوع اs 0وعR� . �-2	 
 :%�Eً� 	"ت �-� �� �-:�V��  6?(�E  �Fن  . اF�E _و  ���	  6��1A  د���#  �&�# . 

���� 6��L0�ري أ���a*1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن اA %1��#و ����# (ً��Lل ر���+	 : ����F $ ا
�*ً� آ��0ً ���ًاp �ًرآ�*� . N0."� %�د 	"�N0 و�:� �&:   .ا
 _ اk	��دة  وه�N4  . و	�M0;  ر�-� 	�F آ�� داود أ�� وزاد ا*�aري �� ا�F	c وه4ا
0U{? �� %�F   .ا

  
�د�+�1��6  ا$ 1E; ا-*� #�62 ا4ي ا���1 ه4ا أن : اA  %1�#"?�  و�	0  ��4آ0  ��s 
� m	0R� �-2وع�%  ا�:-�  ���  واردًا   N0�"�	  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#أن و  ��:�	 

�&:1 %4 6?(E P	W*� و�.   
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�0R�. �� 0وع �+�ل أ?; وإن s 62M��د �� آ+0اَءة �� ، و.�2�د  #

�&R?م �� و���رة و.0اَءة ، .# �� ��?0�%: ا>� �W*?.  
   . ا�F% ه� ه4ا
F��0R��  ���  0وع  �+�ل أ?; إذا أ�6 : ا>ول �%اs  62�M��<  ����  آ���  �{� آ�"ن  : ا

�د �� 	+0أ�:��م �� 	R5&� أو ا+�6�V� 6?(E �F اFE . وه4ا �  .اF-���1 �4ه� ه
�ا��0R� �� �1وع .�ل �"�6 : ه4ا 1A; وا�5#   .ا�)ة 	*W� �1% ا

�ل= ��+�ل وه��� : ا������ وا��. ���-A ���1��-F���0R��� ���� 0وع �+���ل ?��;أ إذا أ���6 . اs 
62M�   .�W*? �ً+1W� ا�)ة �Vن �

����0R��  ���  0وع  �+��ل  أ?�;  ���A  ��1�5%  أ�-��  وه��  �Lًا �&% أ�0 إ; ?5-*6 أن و	s 
62M�   .ا�)ة �W)ن �Aم �� إ��Jل �) #&�ًا أ�� ��Aًا �

�ل = ��+��c وا���رة ���� ?*��W� ا���)ة أن : ا��E ل ه��4ا آ���ن إذا ه��� : وا����ة���+ ا
�د �� .0اءة ا�0Rوع� 1�E;  ا-*��  �&�;  �+��  �4ا?�A  6-�6  �-&� >�6 رآ�ع �� أو #

1�6 ا$A %1#+0أ أن و	ن u0+�زي  ا���  وا���5ر�L�# .  Nًا أو راآ2ً� اL0� ا�� وا���  ا
   .اF-���1 �+&�ء �� ����
 ��-*-	 ;��1A N4ه��  �":���4آ0ه� أ���0ى ���:"� - ?*�W�  _ أو ��W*? 6?(��E� ه��� - ا��# 

>{���	�:  ه��  : وه��  ا  �&:�1�  ه�N4  �0�5ك  ؟ 	�:��  _ أو ":�� 	�4آ0ه�  أن إ�;  ا
>{�   .ا

  ؟ ا0اlL ه� ��� : ا0اlL �� ا7ن و�*+;
�����A ���1��-F���� . ?*��W� ��E _)?6 أن ��1A; ا ������ 0��&r	 ��� .��0أ إذا ا(���:�ن أن 

�&R5�1�  ه�4ا  >ن . ?*�W�  E)?6 أن ���25ًا .��dً� اa	_  ���  ء��J  ���  ��A(5 وإن ا
 	+��0أ �+��� #����Lًا ا+��u0ن .��0أ ���� ���a)ف .ا��*W)ن ���Aم ��1A; ا��12% أه��� �����A آ��ن 

����"5� �L���#ًا ا+��u0ن ا(���:�ن ���� ���	u 0ض >ي أو��s ���� 0اض��s<أ���6 : أي . ا 
�ر�5	0 �� �s �A(5�   .ا

�E(a   .W*5� 6?(E� ��Aًا ا12% �� �612 إذا أ�6 : ا0اlL أن : ا
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 %�� و	 6�د �  .	0Rع �� #

  
�����< أن {���% .���ل ا ����	 N�&:���د �����ن #�� �tه��4ا >ن أ��� ��د ه�����+� ا

�د�+��� : % ��	 N�&:�د �   .	0Rع �� #
< ذآ0{��ً_ ذآ0 ���� ا. �ًA0وR� �� 0�s 62M�� �����:   

�� أن 	���� _ أ���6 : ا>ول:��	 �&:��1 ���A� آ��� أن : ا���A�. ���1��-Fة >ن ؟ ����ذا . 
N��A _ �W*	 ةا(� (� ��	 �� N��د #&�#.   
�������  _ . ��0Rوع  أ��6  : ا	  6�-���  . ��0Rوع  ذ�P  ���  و����1A  65;  واA0وR�� 
�م�A c	�� س ا���*A 9��:  ) .سجدتني فليسجد صالته يف نسي من( : ا

lL0ا�� أ�6 : وا	 6��د  ���#  �&:��  ���  رFL-��  >���  ؟ ���ذا  . ا":�� أن ا�:��+�  ا
��A N4ه �":�   .ا�)ة �	*W ا

��0R��  ���  0وع  ��4آ0  أ?; �� أن رV� GFLذا s  62�M� ا�*-��  �W*?  6?(�E�  ���Aاً  �
;1A ب ه4ا�Lد و��# �&:  .ا
�د  أن ه4ا 1A; ا�*-� ا�)ة 	*W� _ ا�2� ه4ا أن رGFL وإذا��#  �&:� ��0Rوع  ا

m��ا�L و�.   
  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .���A :G1Wًا إ?���&� .*� #1% وإن
  

   :>�0	� . +&�ءا� ���LVع وه4ا
   .ا:)م وه� . ��Aًا أL-*� ��)م ا�)ة �� ?�1% >�6 : أوً_
�ً���U : 6ة �� �:)�6 أ�(� أن �2-��  و?+��م  ���Aاً  واL*��ً  أو رآ-��ً  ?�0ك  إ?���&��  .*� ا
�اL*�ت ا>رآ�ن ?0ك   . ا_E)ة 	*W� ��Aًا وا
�ً� ��Aًا E)?6 إ?��م .*� #1% �� أن إ��Jل و_�A أن E6?( �1p��  �	4�&  ��1��� ا

   .ا�+&�ء و(��Lع
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ًا آ�ن وإن &# %U 0*ً� ذآ	أ?�&�: .0 ��   .و#

�-�  - .0	*��ً  وذآ�0  ا�)ة إ?��م .*� #1% إذا?"��  ��A  ا��)م  و#�":��  ً��*	6  - .0��V�  ���	 
6�1A 5% أن	6 ?(E ��� و	:&:1   .��(��Lع . ا:)م ��2 

�����aن أ�6L0 �� : ا�F% ه4ا 1A; واR1��6  ا$ 1�E;   ا-*� أن ه0	0ة أ�� �A اA 
�اب  - ا�2�0  أو ا�E  0�&r)ة  1E; و%1#�� أ���  ���  ا��F	c  ه�4ا  ���  ا�PR  أن وا

�5��  ���  ��:1%  - ه0	�0ة  أ�� �A ا0اوي #�0	� ا�� �� _ ه0	0ة-Uا  %�U  �1;  ��?��"  .��مA 
�*R� �� ��:�1��6  ا$ 1�E;  أ62��E وP*J اA  %1�#م  �و��  . و��+ ذو �6  	+��ل  ر�L�  ا
�	���م و�� ا+��	� ذو و.�م A-&�� ا$ رN���&� �M و0�A ��0 أ�� ا 	�ر#�ل : �+�ل ا

1���6 ا$ 1��E;  ا$ ر#���ل �+���ل ؟ ا���)ة .���0ت أم أ���:�G ا$A %1��#و %�� mأ��� %�� و
0���+? . %��U ل .���ل�1���6 ا$ 1��E; ا$ ر#��A %1��#ل أآ���� و�����	� ذو 	+���ا ا���. : %��2� 

1�6 ا$ 1E; ا-*� �+�م . ا$ #�ل	�رA %1#6 وأ?% و?(E ��   .ا:)م ��2 و#
�l ا�F	c ه4اFE 6�� �� �Lًا آ��0ة أ��ظ وF�F� أن �� �g وه� . و��رL&�� ا
���ً� ا�)ة إ?��م .*� %1# ��:� %U 0ن ذآV� �Lا�1�6 اA 5% أن	6  ?(�E  %�U  ��:�	  ��2� 

   .ا:)م
�":� : ��1�6 و	A 5% أن ادأر إذا	ة (� >ن . 	+��م  �U%  أوً_ 	�m�1  أن اA  ��1��-F-� ا

��م ه4ا+���م  >ن - . .����dً  ��(?���م  و_	*��أ  . ا��)ة  أرآ�ن �� أو واL*�ت �� ا+ ���  ا
�&R5   .- ا�)ة أرآ�ن �� رآ� ا
�ل+� هN4 �� ا���� وا":����  و_ .����dً  ��_?���م  	*��أ  أن �6  أن : ا	  6��1A أن  m�1�	 

�م+� ��1��:   
1��  أ.��ى  وه�- : ا>ول����%  أ��6  - ا  ��+-	  ���  c	���  0ة  أ����	أن ه0  ��*- ا$ 1�E;  ا
6�1A %1#و m1L %U م�..   

������������م أن : ا+�د ا>ول اR���5&� ����� ا����+� N0����o _ 6:����-�د ����Vن ����+������م ا+ ا
�ض&-��م إ; و#��1 ه� إ��� وا+�� . ا�:�ً  أ������ً  	��1 ا(�:�ن أن : ���L .  0�و�� 

�ل ه4ا+�Y- اJ �-ad�R� 6ا$ ر�� - Y�R�6  ا��5�0  �+��  ا�:�2ي  اA ���0*� ا  �� و��
�� _ أ�6	 ;1A �� �:� ���م 	�m1 أن رآ52+�   ..��dً� ��?6 �� 	5% وإ��� 

 ���  	�4آ0  �%  وإن ه�4ا  >��6  . أ	��tً  ا>���ط  وه��  . اF-����1  �4ه� أ1A% وا$ وا>.0ب
c	���F����م أن �ما���12 ����� ا+ آ���ن وإن ا���)ة أرآ���ن ���� رآ��� ا>ول اR��5&� ���� ا

�1���م و#+1 6-��د أ	tً� و�+� �ًA0J �*��A G1Wًا ?0آ6 و 6?(E.   
� ذP و���� أ?% U% رآ52�� �:� أ�6 .�ل رLً) أن ?0��m1 أن ��ون .��dً� ا>�	  ���� 

2��� E)?6 إ��WلE ة�+ ��ل  أد�+���  ��(��Aدة  ��"�N0  ��)  اه�4  ��2�  ����  . ا�����  ا 
�m1 أن ا>رlL أن �+�ل	 ��)?6 أ��ط �&.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <
�0 ?�1% أو ا��� �pل �Vن o �&5F1�� :G1W� 6�(1*&� �� آ�E.   

   :أ�0	� �� 	6�V� _ ���5 ا��� �pل إذا
   .ا*-�ء _ -�
�د و_ -��:   .ا
�� و_ أدا��1A ���� N; ����?��6 	*-��� أن 	����� _ أي:��	 �&:��1 1��E; أ���V��� �-��M0� 6ذا . 

���ً� .�م U% رآ52#�� %U 0�2 ?4آ� ��5A�# ث ��2 أو(U ل  . أر���  ���2  أو��+-�  6� ��pل  : 
���2� �� �t2&� ا>رآ�ن ?i*?0 أن 	��� �) ا� ���   .ا�)ة ?:5"�< أن �

i��t�ل �� واW1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ���Fل  	�i*t  ا�4ي  ا02ف : وا+�0 اA  %1�#و 
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��   .وP*J وm1L .�م �
�ل= +�  ه�N4  �� ا���� وا":���  و	�:��  �1A  6?(�E;  	*-��  أ��6  : ا� . ا����  ��pل  و

6�< m�&4ا ?�F	� ا0Rع ��  G.��ا_ة ?0ك إ��� وه� . ا� أن �2-��  و?+�م . �:���ً� ا
�ا_ة���ن ?:+i أ�&� : ��&� ا+��Aة ا:-�ل  ه�4ا  و��0 . ���+�Y  ا�J  ا���  ا_#�)م ��? ��� 

   .ا$ ر��6
�ل وه4ا+�+� �� ا+F�ي .�ل ا. m��� ا�F5	� 1A; و   .واlM د
1�6 �-�ءA 1; إذاE ء ا(�:�ن�R25�� أو #��A و�t; �0ج U% رآ�2ت U)ث اA�# أو 

�6��5 إ��; ر��U ���L)ث� m��1L6 و���V� ���-*	 ;��1A 6?(��E % 	*��W� ا���Fث >ن 	���Fث ����
   .��Aًا أو #&�ًا آ�ن #�اء ا�)ة
�ل إ; ذه� أ��� وا(��م. c�U 6W*t� ن��� 	0�aج  ���%  	*-��  : �+��ل  �����kن  _ ��

�� ��:�   .ا
�اب������6 ذه��� ���� وا�6a إ��J ا_#��)م m������� ه-���ك و و_ ا������k ا�F5	��� ��1A; د

�����   .ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

�0 ?�1% أوo �&5F1�� :G1W�.   
���0 ?���1% إذاo �F1���� ة(����ل آ��"ن ا��+	 �����WAأو ة#��05 أ �����WAأو .���1ً� أو أداة أ 

���6���V� %��1�? 0 ور.���o �&5F1���� ���W*5� ة(��� ?��0ك ا��4ي ا��L0� ���� ا7ن وا���)م . ا
���W*? 6�< %1�? 0� V� 6?(Eن 	45آ0 أن .*� ?�V� %1ذا ?4آU 0% رآ52o �&5F1��.   
�ل  ه�4ا  �1A;  اF-���1 وا#�5ل�+�  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#إن و  N4ة  ه�(�� 	��l1  _ ا

�&�   .ا-�س آ)م �� �Jء �
�ل= +�0 ?�1% إذا أ�6 : ا���� واo �F1�� ة(� �4�2ور  >���W*?  6�  V��  6?(�E _ن  ا

��ن:-�� �&�   .ا7ن ا�)ة �� ��: 6	6�V� _ 0*52 وا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .1E*&� �� آ�)�6
 ���  أ��6  	�12%  ���  ه��  وا���L)�� .  ����2ع  ا��)ة  	*W� ��Aًا ا�)ة �1E �� ا�)م

   .و#&�ًا ��Aًا ا �-A �1��-F	1W*&� ا�)ة �1E �� وا�)م .�0Fم ا�)م وأن E)ة
   .��(��Lع أ���A : �-1. 6ًا

�ا . اA �1��-F-� : و#&�ًا�2�م وا�5#� c	�F ��Jء  ��&��  	��l1  _ ه�N4  أن : ا�:��9  ا
   .ا-�س آ)م ��
�ل= + إذا ?*�W�  _ ا��)ة  أن : #�&�اً  ا��)ة  �1�E  �� ا�)م �:"� �� : ا���� وا

%1�? �ً���   . L&ً) أو �:
- �� G*U �� c	�F�l اF� L&�)ً  	��1 وه� اG�J mp�2 ا4ي اL0� .�� �� ا

%   .W*? 6?(E� و
���	�  ذي .���  �� و>�6 -��  ���  ا-��س  ?��1%  ا:�� - ا�:��Aَ0َن  أو ا�:��Aَ0ْنُ  و��0ج  ا

�p�*t��� (���� �	0���<وه�� . ا� - ا>����Aل وأ�F��Eب ا-���س ���� 0��#	 �ً2	0��aج ���� 
�اL0� �� ��:�% ذP و�� و?��1�ا ا �W*? ة(E س ه}_ء�-   .ا

�2�م -6 و�. ;�2? : }}}}��-.��-.��-.��-.    ////    ��&0�1��&0�1��&0�1��&0�1  ]  .	��/ا*+0ة [}}}}�230���230���230���230��    ��������    ��������������������    ��������    

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �&5F1���0ًا آ�ن إن و:	 :% �W*?.   

��1 ا(�:�ن ?�1% إذا أي�F ة(��0ًا ه4ا 	��ن أن �0Rط ?*W� _ ا�)ة �Vن ا:	.   
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����#0�ل  أن �2-��  ?+��م  ���  - ���5F1&�  ?�1% إذا _?*W� ا�)ة أن 1A; - : ا 1�E;   ا
1�6 ا$A  %1�#�1%  و�?  P���	�  وذو و0��A  ���0  أ���  وآ�4�%  ذ�P  و���  ?���1�ا  آ1&�%  ا  ��W*? 

�0 و>�6 ا�)ة ���F1 >�6 ا�)ة:	.   
5Jن أن 0اطوا��0ًا ا�)م 	�:	 61��2���ت أن اA �1��-F-� د ا��)ة  إ���Wل  1A; دG ا

�0 وا#�5-�ء ���)م:��*+�;  ه0	�0ة  أ���  ���F	c  ����  ا�  ���  Nا��A -  ���0  وه��� �1A;  - ا
;t5+� م��2   .ا

�ل= +� . آ��0ًا أو .1�ً) آ�ن #�اء 	*1W&� _ ا�)ة ���F1 ا�)م أن : ا���� وا� �وا
;1A ة ه4ا�A�. ة���� ��W %12��ن  ���4�A  6ر  ���  أ��6  وه� : ا:�-1�6�1  ا5�#�ى  ��.  N0�� وآ�

%d���ً� 	"آ� آ�#��.   
  ؟ .1�ً) أو آ��0ًا أآً) 	"آ� أن ��� �0ق ه-�ك ه�

�اب���ن �42ور >�6 ؟ ��ذا . �0ق 	��L _ . _: ا:-5#�ى ���� ��1+�0 ا�� �+�6  �� وا
.  

P��ن �42ور أ�6 دام �� �+�ل ه-� آ4:-5�ي ��:��0 ا�)م �+6 �� ���1�� ا+   . وا
�ل وه4ا+�اب ه� - ا����- ا�   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .آ�)م و.&+&� 
�&+&+�ع ا� �� PFt   .?02	< إ; 	�5Fج _ �02وف ا

�&+&+ �ن���0  �-�6  ���ن  إذا ا��)ة  	*�W�  وا��)م  . ا��)م  ���%  ���&� اA �1��-F-� وا
6�< �� �o�0�� ا�)م 	��ن : ا02ب F� ل آ���   . أم أو . أب : ?+

������5�� 9��:�����0 أو ����5F1&� ?���1% إذا . ا+&+&���  ;��1A	W-*��9 آ6��1 ا���)م ���� اo 
�&5F1�� 1*&� �� ?�1% وإذاE ��� ه4ا ����5   . ا+&+&�  ;1A	W-*9 ا

�ل= +� هN4 �� : ا���� وا":��%  أو ����0ن  ���ن  �1W+��ً  ا�)ة �?*W ا+&+&� أن . ا 
�*	.   

�ل وه4ا+1���ه�0 ا �� ��� �ًA��Lإ - N��� 4ر ا��-��Y اJا_#)م و.   
���+&+&� ا(��Wل أن : ا�� m� �&����:G أو آ)�ً� �� وإ��� ��)م  �&� �-����ة  �� �
�ع ا���)ة ���Fلt��a ?*��W� �&��� وا��:0a	� ا_k&5��#اء ���� ��&��� و���� ا��0ب ����� وا

4P ا�)ة _ �&���   .ا�)م �� 
�اب ه��� P��J ���) وه��4ا���� ه��0s ���� N4	��� اF-�����1 ���4ه� ���� ا":��� أ�&��% آ���< . ا

�ن+F1	 �&+&+ . ا��)م  ���  �����0  ا��)ة  روح ��A  وأ���2  أ��J  ا+&+&� �Vن . ���)م ا
�&�   .و�1L واlM أ�0 ��&� ا�)ة ��W�Vل . ا_k&5#اء �� 	�a; _ �� و�

���-�0A ف(��a� ه��N4 ���� ا":�����6 - ا��اب - آ���)م .&+&��� : .��� دا���dً� ا+&+&��� أن وا
�W*? ة(�   .ا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
��0  ���  ا��F5 أو ��Y وإن s  ��R��  6��1��l-�F-?  ���  0  أو ، ?��2;  اs  ��L��  ن��*� 

  .�G1W: ���0ن
���� N4ه �d�:�   :ا

�":�   .�G1W : ���0ن �*�ن ?-l-F أو ا��F5 أو ��Y إذا اA �1��-F-� : ا>و; ا
                 ����ا : ا : .��_  أ�&���  ه0	�0ة  أ���  وA  ��A*��س  ا�� �A روي أ�6 : .�

�� Y�� �� ة(� ا���  .�ل . A-&�� ا$ ر ��&-A �M	�G* _ وه4ا .G1W� 6?(E �+� ا
�1&% وأن ا�F-���1 �4ه� � ��&-A. �-�02	w�F _ : ا$ ر��6 ا�-4ر2�<M د.  

�ل               = + ه�N4  >ن ا��)ة  	*�W�  _ واl-F-5 وا_��F5ب ا-�Y أن : ا���� ا
��ءJ<ا  G:�� . ا0�2ب  آ�)م  ��:�;  ���  أي : ��:��N  ���  ?����  و_ ا0�2ب  آ�)م  ���  

�&� m�-5�ت  �2&� أن إ_ ?���ً� آ��E .  ل��Wة  وإ�(���ت  ����0د  ا���6  أ�E�  _ ا 
   .ا0Rع ��

lLل ه4ا ر�+�� ا�� - ا���� - ا��? ��اب  وه����ء  ه�N4  أن . ا�J<ا _  ��W*?  ة(�� ا
��6  ذه��  �� و	+�ي�Y  إ�J  ا_#�)م  c	���  0ة��o� ا$ 1�E;  ا-*��  أن A-�6  ا$ ر��M  ا

6�1A %1#و  ���  ;1�E  ف�:���  ���1�  ;t�.  6?(�E  N	�Y�-  أ��4  ا �-��  .�0ب  : �+��ل  #�"
% ذP و�� . و�A �&L �0ه� ��Ga �5; ا-�ر �W*? ةا(�.   

�1&% ا���4ه� ���� واl-��F-5 وا_����F5ب ا��-�Y ����% ا7ن �0A-��� إذًا���ل ود��+ ا������ وا
lL0ا   .وا

�?"� ;��ت إ-�5:��0 �� ا��F5 أو : 	+�ل اs ��R� $ا.   
�� �� ا_��F5ب ه4ا 	��ن أن ��_��F5ب ا(��Wل �� 	:�5-;R� $ب  . ا��F5�_وا  � : ه�

�ت ر����� �� �F5ا� �Vذا . ��*��ء اR� $ن اV� ة(� اW*? ;5� �-A �1��-F� _ ا
�   .���0ن ��ن و

����� �� ا_��F5ب أن : واR� $�1 �� ا�L 06 ا$ ذآ��r2?و.� . و ;-U6 ا$ أ��F*# 
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;�� �� 	5"وN �� : ه� وا>واN أواN �"�6 إ�0اه�% 1A; و?�2R� $ا . �&� ��E  ح��� _ 
�W*? ة(�   .�&� ا
   .ا>ول ا_#�5-�ء �&4ا

���l-��F-? ���� 0 أو : ا������ ا_#���5-�ءs ���L�� . ��1; ه��4ا دلA 6أ��� l-��F-? ���L�F1 ���Vن 
6?(E �F�FE �   .���0ن ��ن و
��������L�F1 ا��4ي اl-��F-5 د���� 	4��25ر أ���6 : ا 9R��	��1; وA �1�������< �-�#��� ا�a5 ا
   .ا_��Wل و�Aم
�-� 1A; و#1% ا$ و1E; أ1A% وا$*� ��F�.   

  ،،، الدرس انتهى

   :ا>�1�# ��= 
- �":� %:*5����ه�0  ذه� �+� ا(�:�ن ?*:% إذا : ا��%  ا��0  وا�o أن إ��A��Lً  و����  ا

�ل وه4ا . #�0	� ا�� إ_ ا�+&�ء أ��L : ا�-4ر ا�� .�ل �� .?*W� _ ا�)ة+  .ا>ول ا

�ل+6 وا#�5ل . #�0	� ا�� �4ه� وه� ?*W� ا�)ة أن : ا���� ا�+� �2?;:::: } } } }'�5��'�5��'�5��'�5��    
 . �F���Mً� إ_ ا5*���:% أ���1A% _ : ا$ ر�����6 و.����ل] ��/ا-����� [ } } } }��9ـــ���9ـــ���9ـــ���9ـــ�    
ـــ%
ـــ%
ـــ%
ـــ%    8ـــ�8�67ـــ�8�67ـــ�8�67ـــ��67

PFt   .ا�)ة 	*W� وا
�اب��������ه�0 ���� وا�ع و�-����� ����0وN ه��4ا أن P��J و_ . اR��a1 ���� ���A ا���)م 

   .ا�)ة إ��Wل
�د -���+� >��{���6 ���� ا�. : ���� �&*1��E : ���-2	 �1 ا_���:�ن آ���ن إذا���	و?���1% ا7ن  

Nد��5 ���:�d� و�+� �� رآ52�� ��1; ا(�:�ن �:� إذا : و��2ه� ا2*�رة هN4 .*� ا
1��6  ا$ 1�E;   ا-*��  �� ��� آ�� ��� �� ��)�6 ?4آU 0% أر��A  %1�#و  ���6  ا�4ي  ه�� 

�0 �� أو ��5F1&� �� ?�1% إذا : ذآ0 ا�5 ا>���مs �&5F1��.   
  انتهى الدرس ،،،
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/�/�  االثنني  الثالث: رسالد  األول:األسبوع 
  هـ����

))���� ((- 
))��������((  

  

��<  
  ]>� ا��Bم @?( ا����د �?��< أو ا�='[

   :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم 

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

   .أجمعين وأصحابه

   :بعد أما

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV< << << << <
   �ـ�ـ�

�+A >{��1)م ا��� ه4ا ا �A g+- ا�5&�;  .��  اk	��دة  ��A  ا��)م  أن �&�4ا  و�1A%  ا
��*� ا�-+��A  g  ا��)م  ��E  %�U  ��2)?6  ���  ا���g�+�  �1  أ���Lم  ا����  ه�4ا  ���  و#
%1�5�# �A PR1�6 و���)م اA �&5-	 د ��ب��# �&:   .ا
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 اG�1W�  ��5 : ُأ��0ى  رآ��2  .�0اَءة  ���  0Jو6A ��2 �4آN0 رآ-ً� ?0ك و��

  .�-&� ?0آ6
�� إ; 	-+:% �05آ6 رآ-ً� ا(�:�ن ?0ك إذا�:.:   

%:��+ آ���ن #���اء ?-2+��� _ ا���)ة ���Vن . ا(���0ام ?�*���0ة ا�0��5وك 	����ن أن : ا>ول ا
   .��Aًا أو #&�ًا ?0آ&�
%:+�0 ا�05وك 	��ت أن : ا���� اs 0ة�   . ا(�0ام ?�*
< ذآN0 4يا ه� ا+:% وه4ا{�6 ا�+� : N06 ��2 �4آA0وJ ��  0ى  رآ��2  .�0اَءة��ُأ :

G1W� �52�د و.*61 ، �-&� ?0آ6 ا	 �ً��Lو �?"�   .�N�2 و��� �6 �
� : 	2-� وه4ا�د ?0ك أ�6 و-�0ض  .�م U% ا0آ�2 �� رآ-ً� ا(�:�ن ?0ك �:   :ا

1��6  و��L  : ا+�0اءة  �� 	0Rع أن .*� ذآV� N0ن -A أن  iF-�	  �?"�	0آ�  �&�4ا  و� و����  ا
N�2� . �.و g� ;1A أ��� ا(��م ه4ا.  

���� .����G : ا+��0اءة ���� 0��Jع أن ����2 ذآ��N0 وإن -��� ���Vذا . رآ-&��� ?��0ك ا���5 �+���م ا
�-M0� 6د �:� أ���: ا0آ��2  ����رت  ا+�0اءة  �� و0Jع .�م U% ا>و; ا0آ�2 �� ا
�������&��4ا ��-��:*� ا �1������� و�G��1W ا>و��; ا0آ���2 ه��� اo ?��0ك ا���5 ا>و��; Gوأ
  .رآ-&�

   .اF-���1 �4ه� ه4ا
%&1��ا : د1�6 �0م ا+0اءة وه� �0Rو�A �2*�دة 0Jع �� أ�6 : .�A ع�L0   .ا
�� ه4ا �� و�&%��5��F  ?*+�;  رآ-&� ا�05وك ا0آ�2 ?:*9 ا�5 ا0آ�2ت أن : اF�E 

   .ا1a� �&4ا &� A).� و_
01آ�2 ا:��+� ا�5 ا0آ�2ت �5�&��  ����  ا�  ��1a��F  ?*+�;  اF�E  m��&��  و  ��.(A 

   .ا1a� �&4ا
�د ���:� إذا : ذ��P �����ل�:������ ا0آ���2 ���� ا�����5�ن ����+0اءة و����أ 01ا����2 و.���م ا� 
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�� ه� ا0ا��2���� ا>و; وأ�� ا�����F �5*+; واFE ;1A �&2Mو.   
�ل+   :ذآU N0% رآ�2 �� رآ-ً� ?0ك إذا ا���1 أن : ا���� ا

- �Lو A6�2�د أن 1	 ;� �*�0Jة ا0آ� ه4ا إ   .ا+0اءة �� 0Jع و
�� ا0آ�2 �� ?0آ6 ا4ي ا0آ� إ; وE� �Vن -�5�� .��G ا���  .ا>و; �+�م ا

����ا : ا1�6 و�L ا�05وك ا0آ� ذآ0 �� ا���1 ه4ا أن : .�A أن �L0	 �?"��  6�� 
�-N�2� %r5 و��� ��   .ا�)ة ?0?
�ل وه4ا+�Y ا�5��ر - ��ا�� - اJ ا�� ا_#)م  �������N0  وا�5���ر  - ر���6 ا$   - ?s  ��� 

��++F��ل وه� ا+�اب  ا����  وأ���  . ا���5�<  ذآ�N0  ا�4ي  ا{�2<  ����6  ا�M أن إذ 
�ع 	�-��� _ ا+��0اءة ���� ا��0Rوع��L0�ع ���� ا�0��5وك ا��0آ� إ��; ا��L0 ا��0آ� إ��; ا
   .وا�L ا�05وك
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   . آ���1 رآ�2 ��05ك: ا:)م ��1A 2% وإن

 أي . آ����1  رآ��2  ?0ك ��% �6��F رآ�2 �� رآ-ً� ?0ك أ�6 ا:)م �1A �2% إذا : 	2-�
�ل A-��� آ�����1 رآ���2 ?��0ك ����% ��1A; ا���)م �2-��� و?+���م . آ�����1 رآ���2 ?��0ك آ"���6: ��. 

>{��ًا آ�ن وإن ���A G1Wًا إ?���&� .*� #1% وإن : ( ا&# ... Y 	�-� ��ذا ��02-� ا
 ا��:)م ����2 إ_ 	��4آN0 و��% رآ-��ً� ?��0ك ���� : 	+���ل وه-��� آ�����1 رآ���2 ?��0ك إذا ا(��:�ن 

6��F� %�� �� آ���1 رآ�2 ?0ك.   
5�� ا�F% ه4ا �� ا�+&�ء وا�5#-;":�:   
�":� 	�"?�  أن : �6���F  . ا�:)م  أو ا>���0  اR5&� ا�05وك ا0آ� آ�ن إذا : ا>و; ا
�&R5    .�+i ا:)م أو ��
�":��� ا����د  	0�5ك  أن : ����  . ا>���0ة  ا0آ��2  ���  رآ-ً� ا�05وك آ�ن إذا : ا�:� ا

 ا0آ���2 ���� رآ-��ً� ا�0��5وك آ���ن أذا : ا��E 0��&r)ة ���� ا0ا����2 ا0آ���2 ���� ا>ول
�د 	05ك آ"ن ا>��0ة�: �6���F  . ���)ً  ا�E  0�&r)ة  ���  ا0ا���2  ا0آ��2  �� ا>ول ا

�-A �1��-F�اب . آ���1 آ0��2 	"?� أن : ا�   .�+N�2� i و��� ���05وك 	"?� أن وا
N4&� �":��ل 1A; �:�5-�ة ?52*0 ا+�ل 1A; أ�� ا0اlL ا. �1��-F  . �:�5-�ة ?52*0 �) ا

�  أن و�0A-� �-6 	:�5-; �� و�0A-� ا�2م ا�0A %�F-�ً    إذا":�����  ا��� ��:�5-�ة  ?52*�0  ا
;1A ل�+�l اF��ل 1A; ة�:�5-� ?52*0 و_ ا. �1��-F   .ا
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�ع  6��k : و�&��  ا>ول اR�5&�  �:� وإن�L0�%  ���  ا  ���5-	  ً���d�. ،  نV�� 
�6A آ�d�. :N0ً� ا%55#Lوإن ، ر % ��5-	 �ً�d�. :6�k�ع L0   . ا
�4آ0ه� أ��ال �U(U �61 ا>ول اR5&� �:� إذا# >{�   .��% ��ل و�� ?*�Aً� ا

�ع  6��k : و�&� ا>ول اR5&� �:� وإن : .�ل : ا>و; ا�Fل�L0�%  ���  ا  ���5-	 
�ً�d�.:  
N4ل ه� ه�F���م  وَه%� ا>ول اR5&� �:� إذا : ا>و; ا+ 	�:55%  أن .*��  و���  و.��م  ��

�ً�d�. 0أ�6 ذآ �:� �&R5  . ا>ول ا
�� أ�6 : ���&�	 �ً��Lأن و �L0	 �� أ�6 دام % %55:	 �ً�d�..   
���6 : ا� قائمـاً  اسـتتم  فـإن  الركعتني من وقام أحكم نسي إذا: ( - ر��6 ا$    -  .
  ) .سجدتني وليسجد فلريجع قبل ذكر وإن فليمض

�ع ا�5"�0ون 6FFE ا�F	c ه4ا         ���� 6.0p �+�+F�اه� 6 ه� واJ  ��	�. 
�l و.��� ��25دة 6.0p وأ	�L �ًtًاF�51�� أو :F5� �� �g وه� ا":�   .ا
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N4لا وه�F ; إ�;  ار?��ع أد�; ا>رض �� ا(�:�ن 	0?�� أن ��� �� ?�R� : ا>و
�ن �� أ.0ب 	�*l أن�	 ;��م إ+   .ا

%� هN4 �� �)ف 1A; أ.< و":��ح اM� c	�F   .ا
�� ا�Fل����6A آ�d�. :N0ً� اV� %55#ن : .�ل : اLر.   
6�+0اءة 	0Rع و% أي : .��dً� ا#55% إن : .�� .   
�< أن �1{���ن ا2*�رة هN4 أ�Mف - ر��6 ا$ - ا lMأو.   

   .E)?6 و�L GFEز رV� �Lن . 	�L0 أن  6	�N0 أ�6 : ���&�
�����  : ا�� ��0آ�  	�0Rع  و�%  .��م  ���� :  6	��L0  أن �  6	��N0  أ��6  أ���  - : �0آ���  ا

�د�+� ��� �&4ا . ا+0اءة : وه   .ا�0اه� د
�از وأ�� -                             ��61 ا�م ���A c	�F   .ا

�ل+6 ��0Fم .��dً� وا#55% ا>ول اR5&� ?0ك إذا ا���1 أن : ا���� وا�1A  ع��L0 ا
�+0اءة 	0Rع % و��.   

����م : وا�A c	�F   .�g�a و_ ا
�� ا�Fل��% وإن :  ا ��-5	6 : �k�ع L0   . ا
6�����% وإن : . ��-��5	6 : ���k�ع ��L0��< ���� ه��%و آ"���6  ا{� ه��4ا أن : وL&��6 : ا

�6  ?���ً� ��0ر�+6  �&��  وإن : ��k�ع  �L0�5��  ���%  ا-	  ً���d�. .  6��"��  ��.  در��*? 
;< ذه� إ{�  .ذآN0 أن #*9 �� إ�Aدة ا
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�ع �0م: ا+0اءة �� 0َJَع وإنL0   .ا

�ع �0م: ا+0اءة �� 0َJَع وإنL0�د �0آ� 0Jع >�6 ا�+� �   . +0اءةا وه
%	0F?ع و�L0�6 أ1A% _ ا� �ً�(�.   

�ً� ���25ًا رV� �Lن�A : G1W� 6?(E . 6�< 0ك? �Lا�   .��Aًا ا
�ًا ر�L وإن&# �ً���   .GFE 6?(E : و�:
m وه� ا�F% ذآV� 0ن�L : �L6 و�1A أن �   .ا>ول اR5&� و	05ك 	-&
   .G1W� 6?(E : و6�1A ?4آN0 ��2 اV� 0�5#ن

�� �1A;  - ر���6 ا$     - ���g�  6 إذ ا:��9 ا�F	c : و�jه0 وlM ه� آ�� ا�F% ه4ا ود
   .	6�V� _ �L0 .�م �5; أ�6
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 6�1Aد و��:�1� ا.   
6�. : ��1 ا��Fل  ���  أ���  . أ���ال  ��U(U  �2-��  ��0  �+��  . ا�:��+�  ا>��ال آ� �6 	+�� : 

������� ا���� �� إ��Jل �) واA0وR� د��# �&: _ : ا(����ف  �� ا�0داوي .�ل �� ا
%1A)�ً� ه4ا �� أ�ف إ���.(a  .ا>و; ا�Fل �� ا

�رة  ه�N4  ���  أ�6 : اa)ف و#*� ��4P  ا>ول اR�5&�  	0�5ك  �%  ا� ا�+&��ء  ����  ��Eر  و
�&� �)ف�:   
�ل+�� أ�6 : اF-���1 �4ه� وه� : ا>ول ��:	 �� N4ه ��F�د ا�# �&:   .ا
�اوا�5# : c	�F� mأن _  أ� �*-�م ?0Fك - ر��6 ا$   -  ا+��ا Fُ�*:� 6�  m�1��  �&R�5� 
��� و#&:1 ��?��  . - ر��6 ا$ - #

6��م ?0Fك : .+�   ..��dً� 	-5�� و% - 	+% و% أي : 
�  �� �g ا�F	c وه4ا":������ً  ا��F	c  ه�4ا  أ��0ج  ا��ار.W-�  أن ا(���Jل  و���  ا.�� 
;1A m�0 �1%_  أ�	6�2   ;�1��6 و#�1%         -ا-*��    إA $1; ا�E -   . و���  P��2�  ���  ��Vن  ذ� 

5�ى هN4 أ�5; أن ��2 أ�m أن ا�F	c ه4ا 0pق�  .ا:-� ه� وهN4 : .�ل ا
����ًَ  آ��ن  وإن . ��#�%  �&��  ر�lE 62 إن_  أ��F� m	c ��ل و���.��  6�� ه��  ه�N4  أن ��
�-:% وإن . ا l�? �r��5�ى  &�� أ� ه-��o� �� P	� )السنة هي هذه:( �  m��<  _ ��&�  0��� 

� �� ا�L0ل رأي ��":� m� �&�0_  ��5�اN �"�4 ��ن ���ص �� �0أي �"�4 أن �� �
�0د�.   
�ل+�ر إ; 	-:� : ا���� ا&��� �� أ�6 ا�F��  أن _	0Rع ا>و; ا:�	  �&:�1  6��<  %� 
   .ا>ول ا-R&� 	05ك

�ل+c وا�� - أ����  ا(���م  ��A  روا	��  وهN4 �) وإ_ ��	: �6�V آ��0ًا .���ً� .�م إن أ�6 : ا
  . -ر��6 ا$ 
�اب��م ?0Fك إذا أ�6 . اF-���1 �4ه� : وا+� ��� �6�V .0	*ً� ذآ0 و:	.   

��م أن �*� 6�U 0W% ا>ول R51&� ا��m1L �1 إذا : �:"+	 - �ً� 	0�F5ك  أن و.*��  - ��#
:ً� ��#0�5 - ذآ0F? - 0آً� أد�;�L و.0أ �&R5   . ا

�اب��رة هN4 �� ا��د أن : ا�#_ �&# �&�� .  6��<  %�1���  _ ��A�  أي �-�6  	���ر  . 
�م أن �*��� 6�0��W وإ����� آ����0 و_��+	 i��+� %��U 02ً� ذآ��	0��# m��1L0ب و.<���� ���� ����� N4ه�� 

�رة��د 	6�k1 _ أ�6 ا�# �&#.   
< و��أ . ا-+�A g ا�)م ا�5&; �&4ا{�1; ���)م - ر��6 ا$ - اA PR   .ا
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   .��>.� أ�4: ا0آ�2ت �Aد �� PJ و�� 
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�� PJ �� د�A 0آ�2ت�ا�L ا�� 6�1A �-A �1��-F   .��>.� 	"�4 أن دا�dً� ا
�رةE N4ه �":��� �� PJ إذا : ا���� ه� ه� ا�R2ء �� ا���� أو ا����5�ن ؟ ا� 

�� 6+� �����   .��>.� 	"�4 >�6 . ا
�� ه� ه�  :PJ وإذا���6 ��-:*� �Eرت ؟ ا>و; أو ا ;   .ا>و

����g� l : اA �1��-F-� ه4ا 1A; اFE 6L0�1% أ:�  ��A  أ���  ��_  ا��aري  2�#
1��6 و#�1%         -ا-*�   أنA $1; ا�E -   صـلى  يدر فلم صالته يف أحدكم شك إذا( : .��ل 

 فـإن  يسلم أن قبل نيسجدت وليسجد استيقن ما على ولينب الشك فليطرح أربعاً أو ثالثاً
  ) .للشيطان ترغيماً كانتا األربع متام صلى كان وإن صالته له شفعن مخساً صلى كان

 6��. :  �2��J  6�  6?(�E : 1; آ��ن  إن أي��E  ً�:���  رت����  ��?��:����2�R�? 6ن  ا 
�ل وه4ا . ا�)ة+�ر �4ه� وه� اF-���1 �4ه� ه� ا>ول ا&��   .ا

�ل+   .lL0? N�-A ��� و	�2� 	0F5ى JP �� 6?(E إذا ا���1 أن : ا���� ا
�ا��F� l	c وا�5#FE �ًt	أ �6 �9�5 ��1A : � -ا-*�   أن_  �:2�د ا�� ��	c وه

1��6 و%1�#        A $1; ا�E-  عليـه  ولينب الصواب فليتحر صالته يف أحدكم شك إذا :(قال 
  )السالم بعد سجدتني وليسجد

�� c	�� د ا���   .ا:)م .*� ا�aري ��#2 أ�� ��	c وف ا:)م �2:� �2
lL0ا�ل أ1A% وا$ وا+�اب  	0F5ى وإ��� دا�dً� ��>.� 	"�4 _ أ�6 وه� ا���� ا�� ا

.  
�اب إ��; ���5Fج ��L  ��A c	���� أ����  ���ا . ��g  >���6 ا���aري 2�#����L6 أ��-A اب����� 

�	�# ��%  ����   ;1A	�F� ا�aري 2#�� أ�� ��	c أن وه  lL0�5	  6���  ��Jء  �� 
PJ.   

12�م و���   .��>.� 	"��J 6�V� 4ء  N�-A	lL05 و% PJ إذا ا(�:�ن نأ ا
 و�%  و?�ا�+�G  ا>د��  ا?��Fت  ا���F�  ه�4ا  �1A;  ا��aري  2#�� أ�� ��	c ��1-� وإذا

>15a?.   
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   .��05آ6: رآ� ?0ك �� PJ وإن 

% أو ا0آ� ?0ك ه� ا(�:�ن PJ إذا 	2-� 6��F05آ6؟�	0آ� ?0ك �� ��%   . ا
�� ه� : ا0آ� ?0ك و��� >{�  ؟ ���6 ا

 :%2� . �A 6-� وه�   .رآ-ً� ?0ك �� ��% ���ن ?+�م �+� . رآ-ً� ?0ك و�� : .
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�� و_ :	 :6�R   .ز	�دة أو وا�L ?0ك �� 
� �6�V #*9 وا�L ?0ك �� PJ ا�)ة أU-�ء U% ا��1E �1; إذا�F��  _ ه�N4  وا:�	 
6 �-A �1ا��-F.   

��125�ب #*� �� PJ أ�6 : .�_ : اL�   .ا��4 �0اءة وا>E� ا
�� ��ب #*� هL�  ؟ ا

��ا���L ?��0ك : ه���ب #��*� ���� P��J وه��� . ا��L��ب #��*� ���� V��� P��Jذا . ا��L� ا
�E<�� ��4 �0اءة   .ا

�ل+�� أ�6 : ا���� ا:	 �&:1   . E<�� 6��A� واPJ �� �L إذا >�6 
�ل وه4ا+�اب ه� - ا���� - ا��ل �"�4 و�� ا+�� lL0ا� هN4 �� ا":� أ��6  وه� ا

�ا��L  أن V� �1s 6-jذا 	0F5ى�ك  ه��  ا�R��1*��  ����2�  ?0آ�6  ���  اo�  ��r و	52*�0  ا
  .�6 أ?; .� ��:6

�� _ أ�6 	0ون ��F-���1 وا�L ?0ك �� ا(�:�ن PJ إذا إذًا	  6��1A  د���#  �&�#  6��< 
PJ �� �*# �E<0اءة وا*   .ا
��+�لوا �������� أن �12���6 وا���L ?��0ك ���� P��J إذا أ���6 : ا:��	 �&:��1 أن ا>��E� >ن 

�ك�R��6 ا� %�ل   ;1A	k-ل و�� ا0اlL ه� ه4ا وأن . �6 	}?; �+ ا�:��9  ا�0اlL  ا
 .�   .ا0F5ي وه

6��� ا0آ���2 و���� اr&��0 	����1 أ���6 �1-���0ض ز	���دة ���� P��J إذا 	2-��� : ز	���دة أو : .
�������ة #��L وه� ا:�� ا����� ه� ه� PJ ا����� أو ا��   .زا�dة أ�&� 	2-� ؟ ا

�2 ��k	�دة V� PJذا� �&d6 أدا�V� _ ��:	 �-A �1��-F   .ا
��ة  ز	��دة  ���  P�J  إذا أي . أداd&��  أU-��ء  اk	��دة  �� PJ إذا ه4ا �� و	:�5-;:� وه��  ا

�L�# 4�-�F� ��	 6�1A أن ��:	 �&:1.   
��125�ا : ا ���  واP�R�5  ا0�5دد  وه�4ا  . ��&��  �0�5دد  وه� ا2*�دة �� kLأ أدى >�6: .�

�د 	��L ا2*�دة أداء�# �&:&4ا L*0ًا ا g+-���  >�6 ?0دد�L �� Nء وا-+g . ا	 
;1A �1��   .�&� �Lز�ً� ا2*�دة �"��2ض 	"?� أن ا

%U �+5ا� >{��م أ���م إ; - ر��6 ا$ - ا�"�   .ا
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� و_ �   .(���6 ?*2ً� إّ_: �"��م 1A; د#

�":����د _ أ���6 : ا>و��; ا���# ;��1A م��م #��&; ���Vذا . ���"��"��� دون ��E)?6 ���� ا
�� _ �6�V ا(��م	 6�1A أن ��:	 �&:1�ل  إ_ ا�+&��ء  ه�4ا  1A; أ��L و.� . �F�� - 

1���6 أن رأى �6���V -ر����6 ا$ A أن ���ل و?����� 	��:��F�� ;��1A ل���+�ب اL����� ���� 
"5��5"�0	� أ.�� - �kم ا�� �0	�ا�� : �*:-�� >1:1.   

�ل ا#�5لF�� م وا��k� ت����2�ا ���2���ت : .��د  ?�"�0  ا��5  ا�:��  �&:��%  ا 
�م ا(��م ��� ?�0ق�"��م أ?; ا(��م V� %1#ذا وا�"��د ا�:� �&:   .ا
���ه�0 و.�ل�اب ه� إA��Lً� ا5A*0 ا4ي ا�   .ا

��� -  ا-*��  ��1<  #�&;  ا�����F  ���  أ���  	���ن  _ أن 	4�25ر  أو 	���2  أ�6 : وا
P و�� -ر��6 ا$  % �+-	 i. أ��ًا أن ��# �&:1  . - ر��6 ا$ - �6�1 

N4ء وه�W�"-� م ا��k� 64 أ��"	ه0  ��r�  g-���0داً  ا�  ��A  ص���- ا��5  ا����2  ا
��*? �����اه0 ا�2� آr� ص��-� ا�د آ�ن و�# �&:�  1A; واL*ً� ا�"��-+��  ما 

�2�  ��A  و-+��  و0Aف�  ���F�� _ أ���0A  6-��  ذ�P  آ��  ��Aم  ����1  	�:��ون  أ�&�%  ا
�د�# ;1A م��"��2ً� ا�+&�ء إ��Lع وأن ا�L ا�A ل�F�� ��اب ه�  .ا$ �Jء إن ا

N4ه� ه �":�6 وه� ا>و; ا��د و_ :.�# ;1A م��"�.  
�":��� ا���6 : ا�   .(���6 ?*2ً� إ_ : .

;-2�  N4ه� ���  أ��6  : 2*��رة ا	  ;�1A  م��"���  أ����6  #���  إذا 	�:��  أن ا&:�1�اء  �# 
   .أو_ �62 #&;
�Y إ#�Fق ���N و��� إ��Lع �F� أ	tً� وه4اJا_#)م و �� ����? .   

���6 ه4ا 1A; وا� فـإذا  : قـال  أن إىل .. به ليؤمت اإلمام جعل إمنا:( - ر��6 ا$    - .
6) فاسجدوا سجد���وا�� - ر��6 ا$    - �+# :  ��R�	  د��:� أرآ��ن  ���  ه��  ا�4ي  ا

�د ا�)ة�:� >L� ه� ا4ي وا&:   .ا
�":� : % %1�5	 >{��ق �A ا*:��� ه� . ا	 6�1A أن ��  ؟ 	�� _ أو 	:
�ق : �+�ل*:��6 ا� ����? :   

�*:-�ق ��*:�1� E)?6 �� #&; إذا ��:6 &� %:+-	 ;�� إ�:.:   
%:+�ن  أن : ا>ول ا��	  &:� د���  ��1�  - ا(���م  ���6  أدرك �����  	2-��  - ا(���م  ���  �ا

�ق*:���  ا0آ52�� �� �62 ���� رآ52�� ��?6 و.� اr&0 	��1 إ��م �� ا?0�� ا>�
   .ا0آ52�� ه�?�� �� و#&;
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%:+�ن أن : ا���� ا�	 ��م #&�"�����  أي ا(���م  ��A  ا����6 ��2 ا�  �t�+	 .  ���� 
� ا:��9 ا���ل� ه4ا أن �"��*+; ا(��م %1# �� ما:� 6�1A ��1� رآ52� ;&#  ���&�� 

  .ا���� ا+:% ه� �&4ا
%�F�ر?�� �� وا��ب : اLد و��# �&:�م  >��6  . ا�"�� إ������A  6  ا�����  ���  ا

�د �� 	�-62 ���� 	*9 �%1�# �&:�� ه� ا���� >ن ا�a� زال و.� ا(��م.   
�رة ���2�<  ��)ف  	52*�0  �-�6  �)ف ا>و; ا�M  ���  ��&L0ي  و�r� -  ���� إذا �

� آ�ن&:�� _ أ�6 	0ى ا�+&�ء �*2� ا(��م �� أدرك ���� ا:	  ���  �-�M0Aأ  ��A 
�اب وذآ��0 اa)ف ه4ا��?i+� 6 ا+ 6��Mوو.   

�":��� ا����ق �:"� �� ا*:��ق 	:�� �5; : ا*:�� ا&:1  ؟ 
6�� ���� ا(��م آ�ن إن : ?��# �&:1�ا��L  ا:)م .*� ��  ;�1A  م��"�� 	6�2��5  ن ا
�د ���:�م أدرآ6 ���� #&� ا(��م آ�ن #�اء ا�"���� #&; أو ا� %�م 	�رآ6 �"� ا

.  
�رة��� ا����� ا(��م آ�ن إذا : ا�# �&:1�� اF-���1 �2-� ا:)م ��2 	  ;�1A  4ه� 
�م�"��ق ا*:��� إذا ا(��م 	���5 أن ا# �&:1 ��م و_ ا:)م ��2 و+	  �t�+�  ��� 

6?��.   
�ل+�م .�م ا(��م #1% إذا أ�6 : ا���� وا�"��+�t ا 6?���� %U 1% إذا# ��# �&:1 .  

������ل ه��4ا ر���FLن ��1A; وا��+� أ���6 : ا�� ������ن ا��:)م .*��� ا(����م ���� #�� ����# 
�?��# �&:�0 �� اs ��&2M�   .ا:)م ��2 #�� ا(��م >ن �

�� ا:)م �� ?��62 وإن:� 62� G1W� E6?( 6�< %1# �*. 6 ?-5&� أن?(E.   
P40اlL و�� ��م أن : ه+	 ;5�  ��  �� �U%  ��?�6  ����  و	�"?�  ا-��س  و#���  ا(���م  #�

�2� P�� ذ:	 �&:1.   
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�د �� و#&:�� ا �&1W*	 N��A �Lوا.   
�ب  	�0ون  اF-����1  أن �2-��  ?+�م�Lد  و���#  �&:�2��  وأن . ا��R��د  أن 	�0ون  ا��# 

�&:���ل وأن . #��-� ا��+��c ا���د ����� ا0�5	��9 : ا�:���د ا��:)م .*��� ا��4ي ا�:�� وا
   .ا:)م ��2 ا4ي

� هN4 إذًا":�   .ا*�ب أول �� ?+��G ا
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 �W*?د �05ك و��# 65�1tأ� �م .*(:   .�+i ا

< ذآ0{�5�� ا2*�رة هN4 �� ا":�:   
�":��د  ?�0ك  �� أن : ا>و; ا��#  �&:��د  آ��ن  إذا ���A  G�1W�  6?(�Eاً  ا�:� .*��  ا
   .ا:)م

��6F وUu 6?(E% وهFE د آ�ن إذا��:   .ا:)م ��2 ا
����ا : ا�د  أن : .��:��د  ا��)ة  أk�Lاء  ���  k�Lء  ا�:)م  .*��  ا�:� ا�:)م  ���2  وا
�L�1�)ة  وا  m�� واL*��ت  ���  وا��L  ا7ذان �6��V  آ��7ذان  �&��  ا��)ة  ���  واL*��ً  و

�� ا�)ة ��6F ��)?6 و1E; ا���1 ?0آ6 FE.   
�ن اF-���1 إذًا.0�	 ���د 	��ن أن ��: . ���A  G�1W�  6?(�Eاً  ?0آ�V��  6ن  ا�:)م  .*� ا

��� ��Aًا ?0آV� 6ن ا:)م ��2 	��ن أن و�&� %Uu 6?(Eو �F�FE.   
�":��� ا����د ���M : ا�# �&:   :ا

�د 	��ن ه� 	2-��# �&:  ؟ ا:)م ��2 أو ا:)م �.* ا
N4ه �":��&� وذآ0 ا>.�ال ��&� ?G*2R ا�5 ا�:�d� �� وه� �)ف �F� ا�  w���F ا

�&��  ذآ�0  ا4�05ي 1A; ا��F� 6�0J �� ا02ا.��  ������U  ال� 0�Jح  ا�0Rح  وه�4ا  - أ.�
���� ه��N4 ���� ذآ��0 ا����5ب ه��4ا ���� - .0	 �ً��*	W*��� أن ���Eد ���� ا$ ���Jء إن وه��� ���Lًا ��
":��ا �����U ال� ?��0د  أن 	����  ��5;  وا�-�.��Rت  ا>د��  ���  ��Aداً  .�ل �� وذآ0 أ.

�":��0 ���-< اoE ل�W �2R?ال و�   .ا>.
�F4 و��ال رؤوس #-"�   :ا>.
�ل+�د أن : ا>ول ا�:   .ا>�-�ف �4ه� وه4ا .ا:)م ��2 دا�dً� ا
�ل+�د أن : ا���� ا�:2�� �4ه� وه� . ا:)م .*� دا�dً� ا��R   .ا
�ل+c ا��   :  ا

�د أن -�:   . �+�A g آ�ن إذا ا:)م .*� 	��ن ا
   . ز	�دة �A آ�ن إذا ا:)م ��2 و	��ن -

6��� و���? �� PR   : ا
�� أ�� 6 و?V� PJ lL0ذا -�د �Vن ا(���5�:   .ا:)م ��2 	��ن ا
% وإن -   lL05	 ر�E د��:   .ا:)م .*� ا

�د إذًا�:���� إذا ا% lL0��5	 أو g+-���ر ����.� و���� ا��:)م .*��� 	����ن ����ن ا���	���2 � 
   .ا:)م

�ل ه4ا+�N0�� Y ا>��0 اJ ر���6 ا$     - ا_#)م -  . �6  ?9��5  .��ل  وه���  �� >ن . ا>د
��د ��&� ا>د�:�د و��&� ا:)م .*� ا�:�ر و��&� ا:)م ��2 اE  N0�� ?�0ك  و��&��  آ�

�&R5��F ا-+g اk	�دةو��&� و��&� ا��  ����  N4ص  ه����- ���	c  ���  �2-��  ��0  آ���  ا
 ه�4ا  أن . ا�&�%  . ���2  وأ���ه��  .*��  أ��ه�� �:2�د ا�� ��	c و�� ا�aري 2#�� أ��

�ل+c ا�����5 ا? 6� �  .ا>د
�":������� ا���د ه��� : ا�:���د ا��:)م .*��� ��62��M ا��4ي ا�:�����2 ��62��M ا��4ي وا� 
�ب #*�� 1A; ه� �&� ا:)مL�  ؟ وا-�ب ا_F5#*�ب #*�� 1A; أو ا

�ل وه4ا وا-�ب ا_F5#*�ب #*�� 1A; أ�6 : اF-���1 ��4ه�+   .ا>ول ا
�ل وه4ا+�m اF1-���1 �4ه*ً�   i�+�  ���  �1����ه�0  ��4ه�  ه�  ���  ����  ً��A��Lو����  إ 

����ض ا+�N����� ���M وأ	��tً� - ر����6 ا$ - ا����وردي ا(����Lع ����;A 0ه�����sو ���+� 
N����� د���A ���� ء���&+��د �����M أن ��1A; ا(����Lع �+��1�ا ا�:�� ا-���ب #��*�� ��1A; ا

�ب #*�� 1A; _ وا_F5#*�بL�   .ا
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 ا�:)م  ���2  #���  و?��رة  ا�:)م  .*��  #���  ?��رة  - ر���6 ا$     -  ا-*� �"ن ه}_ء ا#�5ل
�ل ه4ا رlL و��� �:�F5 أ�1A 6; ذP ��ل+   .ا*A 0*� ا�� ا

;1A �-ل أ�����ض  وا+���M  ا���وردي  أن و�� U�U) �� ��� �+� إ��Lع J*6 أ�6 �+A 
 ��J?�*��5ً  أ  ���  �ع  �+����L)ا .  �":����:G  وا  ��F�  ع���L��2ً  إW.  ��� ا(���Lع  ���	��  

�W2? �� �4ه� ه4ا أن 1A; د_�s �12% أه   .ا
�ل+2�  ��4ه�  وه��  : ا�����  ا*�  ��1��-F�Y  و.��ل  . ا�J  &�%  أ��6  : ا_#�)م�	آ�)م  ���   
% -�6 ا$    ر� - أ�6 	2-� . أ��� ا(��م ��	 �ً��  ً�F	0�E  ��A  أ����  ا(���م  ���  %�&�	 

�ب أ��� ا(��م آ)م ��L�   .ا
   .ا-�ب �&� ا�02و�� ا0وا	� أ��

�ل ه��4ا و����0��+�Y ا��J أ���6 ورأى ا_#��)م ��ل ه����+�اب ا����ا ا�ل ����2�م وا�5��#��. 
�*-��  ?��رة  - ر���6 ا$  -  وا-*��  )أصلي رأيتموين كما صلوا(:  - ر���6 ا$     -  ا�#  ��*. 

�� ا:)م ��2 و?�رة ا:)م�  . - ر��6 ا$ -  آ�)?6 ���1 أن �
�+�+F�l واL05� هN4 �� ا":��ر  أن ��:*�  إ���Jل  ��F�  ا�&�L  >1:� ���  وا�1a<  ا

��d<�2 �� ا��? ��2��5��  1A; ه4ا أن 	0ون آ1&% ا��12ء و���A ا>ر��2 وا>��d ا*�# 
�Y  ر6�FL  �� و���+��� ا-�ب�J ي  _#�)م ا��.  ���  c���  �����م  و	}	��N  ا��A  c	��F ا
  ) .أصلي رأيتموين كما صلوا  (ا*�aري أ�6L0 ا4ي

�ب  ���  . ���2  ��2 و�� . .*� .*� �� 	�2� أن - PJ ��ون - ��>��ط�L�5�.�<  .��  ا	 
6��ل  �1A;  ا�:1<  ?���5 �� ا(�:�ن ��+�ن  ا�4	�  أن ��5;  ��-��ب  ا��F	  ف(�a آ����  ا

�*A 0*�ل 0	4آ % ا+   .أEً) ا���� ا
;1Aو �ل آ�� ��  N4ه�  �":�� آ��ن  وإن �-��وب  أ��6  و�+��ل  ا���Fه�0  	+��1  ا(��:�ن  : ا

   .��2 ��2 و�� .*� .*� �� 	�2� أن ا>��ط
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   .ز�-6 .0ب إن #��: و%1# �:�6 وإن 

�د  �:� إذا�:����  �6��V  و#�1%  ا	  6��1A  ً����Lأن و  �� و_ .0	*��ً  ���ن اk آ��ن  إذا 	�:
��6 �2��ًا ا��kن آ�ن إذا 	:?(Eو  �F�F�E 0آ�6  إذا?  ً����:��  P4� وإن 	+��ل  ه��  و
6�:�.   
�2 ��+0ب . .0ب إن : �:"� وأ��*� هN4 �� واa)ف وا":� أول ���  �2-��  ?+��م  ا

� هN4 �� ا�)�U ا>.�ال وأ���4 ا*�ب":�   .ا
�ال.<�� �U(�� هN4 �� ا":��رة هN4 �� �2-� ?"?� ا� ه-��ك  رN��-FL  و�� ?���ً� ا
6FL0-� �-ه ��د  ?�0ك  إذا ا(��:�ن  أن وه��#  �&:��  وذآ�N0  ا� �6��V  ا���kن  ��pل  و

��:	.   
�-A0ج إن أ��� ا(��م و� �� ��:��� �) ا:	 �-Aر و�&��02ف ه4ا 	+�� ا��.   
;1A �� 9*# �� �-A 6�   .?�1% أو ا��� �pل وأن : .
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��?�ن آ��N: �0ارًا #&� و�� #   

� ?�0ر إذا 	2-�&:� ا���1 �� ا�د �F� آ�ن و�# �&: أن 	����  6��V�  6	15a< ا
��:	 ��?��# i+�.   

� آ�ن �Vن&:�6t2� �L ا	 �&:��L و�6t2 . .*� ا	 �&:��  �6�V ��2 ا:�	  ��*. 
;1A ���ب #*L�   .واL*ً� ?0ك �+� #1% إذا >�6 ا

�-�02� �� N42*�رة ه5�� ا":�:   
;� ?�0ر إذا أ�6 : ا>و��?�ن 	:�� �61F� 6�V ا�15< و# i+�.   
��������د 	�6t��2� ���L آ���ن إذا أ���6 : ا�:���د 	����L و�6t��2 .*��� ا�:�� �6���V ����2 ا
��:	 �*..   

��125�  أ��6  : وا�  �� 	�"?�  أن .*��  %1�#  ���ن  : 	���A  ��-2اً  واL*��ً  ?�0ك  ���ن  ���2  #�
�Lا��� ��� N4ه �F  .��Aًا ا:)م .*� واL*ً� ?0ك >�W*? 6?(E 6� لا

���ً� أو ا-�س �� آ��0 	�2� آ�� ��Aًا #1% إن أ��:� 6�V� �� ��Jء  و_ ا�:)م  ��2 	:
6�1A.   

�د ����ب ���A ا���)م ا�5&��; و�&��4ا���# �&:�� ��E)ة �*���ب ا$ ���Jء إن ���sًا و���0Rع ا
�عW5   .ا

  انتهى الدرس ،،،
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/�/�  الثالثاء  رابعال: الدرس  األول:األسبوع 
  هـ����

))���� ((- 
))��������((  

  

  

�ع[Dة ا���E ب�![   
     :اهللا حفظه شيخنا قال

 نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد

   :بعد أما

  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV< << << << <
�ع E)ة ��بW5   .ا

���  �1A;  ا��)م  �< ا�} أ�&; d0ا����F1	c  ا�5+��  ا�0	��E  �t)ة  �1A;  - ا  ��A 
�ع E)ةW5   .ا
�12�� ه4ا �� وا?05�ع  E)ة �� ا���F أن : ا�W5�  �&��  ?����  أن اd0ا�� ��g  ا
 ;�1A أن  N4ه��  ه� �����F�ع  ���  ا�W5�Y  ا�J ا_#��)م  N0��sو  ���  ���++F� ا#���5_ً_ ا
�ل+�    ��*-1��6 و#�1%       -اA $1; ا�E -  )كانت فإن الصالة العبد عليه حياسب ما أول إن 
  )؟ نافلة من لعبدي هل انظروا : وتعاىل سبحانه الرب قال ناقصة

�ع E)ة ��ب ا�+&�ء 	4آ0 ��ذا ا7ن ��02-�W5 ا����F  و�0A-��  ا�)ة ��E ��2 ا
�� P   .ذ

�عW5�Rء ا5*0ع : �o : وا��.   
�ً�(WEا#% : وا ��� �A زا�dًا 0Jع d0ا�   .ا

  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV< << << << <

   .آ:�ف: uآ�ه�
�� �� ا�+&�ء ا�15<?0? �tأ� �ا��-   :ا

�ا�� أي �:"� �A ا�F	c و.*�-�ا أن ا�+&�ء ا�5Aد ؟ أ�t� اU�F5	 ��  ب  ه�4ا��* ا
���A �tت أ������A�W����ً� ا�A _ ���� 9��125	 ع ����)ة���W5�ل �0	��� و_ �+��i ا���� ا

����� هN4 �� ا":��� ا 0�R� ;�&� ا>.�ال أه% إ�:   
 =�1��-F�&�د أن 	0ون ����Aت أ�t� ه� ا$ #*�� �� اW5 ه�4ا  g��  ;�1A  و.��  ا

��F روا	� �� A-6 ذ�L Pء - ر��6 ا$ - أ��� ا(��مFE.   
��Aت أ�t� أن إ; ا�2��R وذه�= W5   .ا�)ة ا



37 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

P وذه�= �� ���� وأ�-� ;���Aت  أ��t�  أن إW5 ��A  	�� روا وه��  . ا��1p  %�12  ا
   .أ���

4ا  ��W5:�� ل  أن��ل  أن �+��+���Aت  أ��t�  ه��  ا��1p  %�12  ��"ن  اW5 ��4ه�  أ��6  - ا
�ر&��   .ا

���ل و. �� N4ال ه���  .G�1  وآ���  - ��Lاً  آ���0ة  و�-�.��Rت  آ���0ة  أد� ا>.  ����� 
�� �&1�E��? م >ن(��ع  �E)ة  ���ب  ��A  ��رج ��&� ا�W5 ���  ا�0اlL  ��4آ0  ���  ا

N4ه �":�   :ا
�1�� أن:  وهtأ� ��2�� ���5)ف ?15a< ا��J:   

   .ا>�aJص ���5)ف= 
   .ا>ز��ن و���5)ف= 

-:*� ا��M� �Eر ����0�� gaR�ل t�� �*:-�� gaR 0�u  �:�F�  ه�4ا  ���ل 
gaR���&���د و��1A; ?���رة ا��1A %��12; و�+�ر?��6 ا : ا2*���دات ��ا���� و��1A; ?���رة ا
��م آ��)ة�   .?�رة وا

�ًt	15< وأa	 �:F� ذا ا>ز��نV�  �%�A  ��&� إ�;  ا-��س  وا���5ج  ا-��س  ����  وآ��0  ا
%12� هN4 �� اV� %12ن ا�F  .أ�t� ا
�1�ن 2M< وإذا:�1�&% وه�% اA اء�A<ا ا��&�د �Vن و�0Jُدوا ��&% وَ.1ُ�5 ����  �� ا
N4ه ��F   .أ�t� ا

   =���E(a�� أن : ��t���5����را�5 وه��4ا وا>ز����ن ا>�a��Jص �����5)ف 	��15a< ا 
Y�J ا(#)م �� ����   . - ر��6 ا$ - ?

 ا>ز����ن ا�G���15 �&���� وأ����ًا دا���dً� ا>����Aل أ���t� ���� : .���ل ���� ا�+&���ء و����= 
�6 و��ل . ا$ ذآ0 : وا>�aJص�0 �� اw��F إ� �� l5�   .ا

N4ال رؤوس ه�� هN4 �� ا>.":��ع 0a? �Aج ا�5 ا�2R5*� اM�   .ا�رس �
�?"� ;�عا E)ة إW5:   

�ا�� أ�t� �� ا��12ء ا�15<-�ا�i و#-"�4 : اt   .اa)��ت هi*t? N4 ا�5 ا
�ل= +1�� �-���ط أن : اF-�����1 ���4ه� وه��� : ا>ول ����t���<6 آ���ن ���� ا��� ا����5Lع �

�5 ���)ة   .ا��5Lع ��ون ?}دى ا�5 ا�)ة �� أ�t� ا_��5Lع �� GA0J ا
�� : اi��t ه4ا 1A; �-�ءt�5�<  ذآN0 آ�� 	��ن ��وا05? ا{�:  - ر���6 ا$     - ا

�ف:��?U 0% ا05او	U l% ا_#5:+�ء U% ا   .ا
�ل= +�ب  ه��  ا�-��ط  أن : ا�����  ا�L����6  ���  ا��15<  ����  : اLو  ��&�  �tأ��  ���� 

   .�-�وب أ�1A 6; ا?�9
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���� ���Vن : ا�-���ط ه��4ا ��1A; �-���ء?05�ف : 	����ن ا:����?��U 0% ا�� ��U% ا_#��5:+�ء ��U% ا
   .lا05او	

�*:���� ا5A*���ر ���� واp���-�1�� ا�+&���ء A-��� اd���+�ل ا+1�� . ا>ول ����d���+�ل وا+���� 
������� اR��5*6 : ه��� . اd0ا��5+���ن �&��% . ����	��1; A 6آ����1 أ��� G���1 آ������- ?��R*6 ا

�t	0��5�ن أآ�0 ا� �tأ� ���15�ن a	 �� 6 �-�ط�*R5   . ا
%&t2*� ل�   .ا(��5Lع : 	+
%&t2ل و��+	 : �L�   .با

�� أ���4 ���ن �&4ا�. �� ��ا�� أي �:"-   .أ�t� ا
�ل= +c ا���0 #-� أن : ا��1-�ط �0r ��ون �1W+ً� أ�t� ا :   

- �r��F�  �*-1�6 و#1% -اA $1; اE -  �&�1A �� 0�:   .وا0tF ا
�0 رآ�52 أن - ر��6 ا$ - ذآ0 و>�6 -��0 ا� �� �����&� و�� ا�.  

�ل= +�?E 0)ة أن : �ا0ا� ا�ا�� أ�t� ه� ا-   . ا
   .أر��2 -؟  ا>.�ال �Eرت آ%-

lL0ا�ا�� أ�t� أن - أ1A% وا$ - وا-1���  �E)ة  ه� ا�ل  . ا�+    ��*- 1�E; ا$    -ا
1�6 و%1#   A-  - ��  c	��F صـالة  املكتوبة بعد الصالة أفضل( - ��:1%  أ�6�L0  ا�4ي  ا

  ) .الليل
�� �� 0E	g� l �&4اt�5   .ا
+1�� �"ن �لواt�<ا �&p�-� ب�L��Y ا�5��ر ه� اJ ر��6 ا$ - ا_#)م - .  
��� أن أرد�� وإذا� ��� �� N�5ر�ا Y�J أ��6  ذآ0ت و�� ا_#)م  ��ل  : ا�0اlL  ه��+-� 

���  أن: ?05��5�  ا1���  �E)ة  : آ��ف  �U%  - ا:���?�U  0%  - ا� ��U% - ا_#�5:+�ء  �U%  - ا
l	05او   .ا

�ل ه4ا+��� ا	 ��� �+��ا.   
  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV< << << << <

   .آ:�ف: uآ�ه�
   .�6 	9125 �� أ���4
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV< << << << <
 %U ا#5:+�ء.   

< ذآ0{��ف أن ا:�   . ا_#5:+�ء �� uآ� ا
��1251�6 و#�1%       -ا-*�   أن : اA �1��-F-� واA $1; اE -   %�  ��a	  ف  ���)ة�:�� A-��  ا

�دLف . #**&� و(a� ا_#5:+�ء �+�  �L�1�6  و_ #�**6  �	��	6  . ��V� -     $�1  - ر���6 ا��	 
�&� هN4 ��� ?�رة و	�ع ?�رة�ف E)ة �Eرت ا:�   .ا_#5:+�ء E)ة �� uآ� ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV< << << << <

%U l	0او?.   
�� ا�0?*� �� ?"?� : ا05او	E l)ة��   . �A��L ?�1; أن &� 	0Rع >�6 : ا

  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV< << << << <
 %U 0?و.  
0?��� إذا إ_ ���A��L ?���1; أن &��� 	��0Rع _ >���6 اA ���1��-F-��� : ا0ا����2 ا�0?*��� ���� ا
Gة �� آ��(E l	05او   .�+i ا
�ف E)ة:��g��a  وا05او	l وا_#5:+�ء ا#  >�{�1�&��  ا��)م  ���  اA  ���  c��� 
%�F�<  ذآ�A  0-� ذ�A P ا�F	c و#�"?�  ا�)ة �&N4 	9125 �� وآ� وا��� ا{� ا

6 . ��-�� 0?�< أن �-)�w ا{�� >�6 ه-� أ����6 ?���� �� 0Jع - ر��6 ا$    - ا 
�2 ���� ه1�6 ا�)م 	"ت�.   

�ل+-�  0?��01آ��2  ا#�%  : ا  �1���-� إذا و�51:�  و�1:*�  وm��a1  و��1)ث  .*���A  ��&1  ا
G�1E �1�5� وإذا G1�� رت�E 0?�   .ا>��0ة ا0آ�2 ا

2� �4ه� ا025	< ه4ا*�% ا�� �5رNوا� ا�+&�ء +  . - ر��6 ا$ - ا
�ل= +�?0 أن : ا���� ا�ع  ا#% ه� ا����1���  �E)ة  �ل  وه�4ا  . ا�+ إ#��Fق  ا���5رN  ا
�� 6	��12�ن آ�� وه� - - ر��6 ا$    - راه? ��  ���dء  أ��&+�  c	��F���Hم  و�0�E�2  ا 

  . - ر��6 ا$ - أ���
   :وا#�5ل

�ل -� +�   �*-1�6 و#1%      -اA $1; اE -  ) :له توتر ركعة فليصل الصبح أحدكم خشي إذا 
  .و?0 .*1&� �� �� أGF*E ا>��0ة ا0آ�2 أن - ر��6 ا$ - �"�*0 )ماصلى

1�6 و#1% -ا-*�  و�+�ل -�A $1; اE -  ) :القرآن أهل يا أوتروا. (  

�د إن : و.�ل�+�1�� E)ة ���F	c ا�m ا�د و�+� -ا-*��    ��Vن  ا>���0ة  ا0آ��2  ا
1�6 و1E %1#; ا$A -  �� ه4ا c	�F1�� E)ة  ;1A	cF ا   .وا��ة رآ1A �2; _ ا

1�� E)ة ?:��� ا�F	c ه4ا ���   .و?0ًا ا
�ل وه4ا+�+� �� ا+F�� اL ي��?0 أن : و.�ع ا#% ا���1�� E)ة    .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<<V<V<V<V- �ً-�*� G.ة و(E 0?�> .- ا << << << <
�0 ا�R2ء ��� و	�2� �   .وا

�?0ا 6 G.ود و�F�  �d0ا��1�ع  و	-5&��  ا�R�2ء  �E)ة  ���2  ���  	*��أ  آ��W�  0��� ا
�ر �4ه� �� اF-���1 �4ه� وه4ا&��   .ا

�ا بني ما يصلي - رمحه اهللا    - اهللا رسول كان( : .��G  أ�&�� ~  �F�  �R�d�A	c - :وا�5#
  ) .ركعة عشرة إحدى الفجر طلوع إىل العشاء من يفرغ أن
�ا -�ل وا�5#+� *-1�6 و#1% -� اA $1; اE -   :)تصبحوا أن قبل أوتروت. (  

�?V� ;1E 0ن� ا�R2ء 	��1 أن .*� ا   .أ�Aد �:���ً� و
 د���ل  .*��  	��?0  أن ���L  6ز  ?+��	%  ��L ا�0oب E)ة إ; ا�R2ء E)ة ��L وإن

G��.ء و�R��2���1A l; اF����از 9��1A ا���F	c أن . ا��L ة(��E 0?��� ا�R��2ء ����)ة ا
����   .ا�R2ء E)ة 1E; .� وا

�ل= +�� �4ه� وه� : ا���� وا����?0 أن ا6 ا G.از و�L G.0ورة ووM :   
- G.��از ��1�ع :	-5&� اW� 0��   .ا
- G.0ورة ووt�E 0)ة �"داء : 	-5&� ا�   .ا

�.��G أن أي��1�ع ����� ���� اp 0���������E 0)ة أداء إ��; ا� 0��Mورة و.��G 	52*��0 ا
�:G أداء ��6 وا�)ة   ..�tء و
�ا1��6 و#�1%         -ا-*��    أ�F�Eب  ���  آ*��A 0د �A روي �"�6 - : وا�5#A $1; ا�E -  

1�ا أ�&%E ا�1�ع ��2 	��1 �� وأ�5p 0���E 0)ة 	�� ��% ا�   .ا
�ل وه4ا+   .�6 وأ�5; أ��� ا(��م �A روا	� ا

�ل= +c وا��1�ع ��� �� أن : اp 0�����E  0)ة  أداء إ; ا��t�+1ء  و.�G  ا .  %�U 
�1E 0; إذا��? 0	t+; أن 	��� �) ا   .ا

�ا   : �"�0	� وا�5#
�ل أ�FEب �&� ا#�5ل ا�5 - ا��A ���F ا�0و	� ا�U7ر : ا>ول -+   .ا���� ا
- ����1�6 و#1%   -ا-*�   أن : اA $1; اE -  0  ��?6 إذا آ�ن?�� ا-&��ر  ���  N(�E  ا

;-U0ة اRA �2ل. رآ�. Y�J  6  : ا_#�)م������  رآ0R�A  ��2ة  U-��5 ا 	���1  وآ د
;1A 6أ� _ �&�� .�tء 	�1�)ه� .�tء آ��G و ;1A �&5�E.   

lL0ا�ل : ه� ا+c ا���� �� ا��5رN و��� . ا++F�  . - ر��6 ا$ - .�ا�� ا�� ا
�?E 0)ة أن : �+�ل ه4ا 1A; �-�ء1�ع إ; و.5&� 	:0�5 اp 0����V��  ��1p  0ذا  ا� ا

G��.��� ���� ����1�ع ���p 0���������E 0)ة أداء ;إ�� ا� V��� ;1��Eذا .���tء و.��G 	52*��0 ا
0���?E 0)ة 	+�t أن 	��� �) ا   .ا

�ل ه4ا+�+� �� ا+F���5 ا? 6� ��ل أن أ.�ل أ�� �� ا>د+ وأ�&��  .��ي  .��ل  ا���� ا
�ل ه��4ا أن ا���U7ر .��0أ إذا ا(���:�ن و	��0��M 02Rورة �-&��� أداء��+ ا*���ب و���� .���ي ا

c	0ة  أ��د���  آ��F�  �2*�# أ��د c�	  ����ي  أ	��tً  �&��  وإ_ 2�M<  أ#�����ه�  ���  �+? 
�ل+   .ا���� ا

���ل : �+�ل +c ا���� و#i ا� ���+�ن ا��� �   .ا$ �Jء إن ا0اlL ه
�-�+� �� ��?E 0)ة ��% : وه� : �:"   :ا
�����ه�0 ذه���= ���% ا���0 وا�o ا*��A 0*��� وا���� ���kم ا���� وا����5رN ا��12% أه��� ���� ا

�0ه��sو �� ++F���ا ;�?E 0)ة أن إ�:G �}آ�ة #-� ا�اL*�ت �� و   .ا
   .آ��0ة ��6 وا>��د	c إ��Lع �F� 0R�.و�A أ�&� أي : #-� أ�&� أ��
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�:G أ�&� وأ�� �*Lوا ��1��1� :   
1�6 و#�1%       -ا-*�   أن : ا>ول -A $1; اE -   G�*U  6�-A  60  آ��ن  أ��?��	  ;�1A  6�51را� 

�d0ا�   .ا0ا�1A �1; ?}دى _ وا
1��6 و#�1%         -ا-*��    #"ل ا4ي ا>0Aا�� أن : ����ا -A $1; ا�E -   ���A  ���	  6��1A 

N0*�ب أ�L�� m�a�ات اE �� م��1��1 ا�0ه��  ��Jء  ���1A  ه��  �+��ل  واs ل  ؟��+� 
  �*-1�6 و#�1%       -اA $1; اE -   :_ . _ع  أن إ��W? .  4ا�&�  g��  ;�1A ات  أن�1�� ا

������m ا �&�   .اm�a إ_ وا�J �Lء �
�ل =+�?0 أن ��-�ف : ا���� وا�ل  - وا�L ا�+    ��*-1��6 و#�1%    -اA $1; ا�E -  
��0 وا)م )بواحدة فليوتر الصبح أحدكم خاف إذا(: .   

�ل= +c وا���?E 0)ة أن : ا�� �� �9 �� واL*� ا&5	 �� ��1 .��م  ��Vذا  . �+i ا
1�� E)ة 	��1 ا(�:�ن�� �6�V ا	  6��1A  ً����L�1;  وA  ل  4اه���+�%  ��Vن  	��?0  أن ا 

0?�	 �&� %Uu.   
�Y ا�5��ر وه4اJ ا_#)م .   

61��ل  ه�4ا  �� أن : ود�+��  ���L  ا��  ���V��  6ن  . ا>د� خـاف  إذا (: - ر���6 ا$     - .
�6L )الصبح أحدكم� ��1�� .�م  ��)  ���م  ���  و	*+�;  .��م  �����  ا�F	c �-:�25� . ا

��? 6�1A 0?�   .ا
�l و��L0? ل�+c ا���?E 0)ة أن 	*+; إ_ ا�ل  أ��� ا(��م وأن �Lًا �5"آ�ة ا�+	 

� ?0آ&� ��: &� �Lء ر�   .J&�د?6 ?+*� _ #
���?0 ?02	< ا7ن ?*�?0 و��% ا�?0 وو.G ا ا��2د  إ�;  - ر��6 ا$    - ا�+5� U% . ا

.  
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   .رآ�2 وأ.61 

�?0 أ.� 	2-��ز رآ�2 ا�   .آ0اه� �) �0آ�2 	�?0 أن و	
�ل -   .أ��� ا(��م �4ه� وه4ا= +   �*-1��6 و#�1%         -اA $1; ا�E -   :)الوتر صالة 

  ) .الليل آخر ركعة
1�6 و#1% -ا-*�  أ�FEب �� 0RAة G*U �A  و>�6- A $1; اE -  %&-� �        ��0 أ�

0�Aن   و���Aا أ�&% و�1E 0?�   .وا��ة رآ�2 ا
�?0 أن  :�+�ل ا>د� ه1A N4; �*-�ًء   .آ0اه� �) kd�L وا��ة �0آ�2 ا

�ل= +�?0 أن : ا���� وا   .أ��� �A روا	� وه� . �42ر 	�� % إذا ��0وN �0آ�2 ا
�ل= +c وا��1��6 و#�1%    -ا-*�   >ن . �0Fم أ�6 : اA $1; اE -  ) ـى يـوتر  أن 

  ) .واحدة بركعة الرجل
�اب����ل وا��+2�< ا���F	c وه��4ا ا>ول ا��M و����� ��M6�2 م ا����k��� w����F وا

�2�ا ا>�U(U �� ��d �&}_ء ا$ ر��&% ا+�Wن ا�� واw��F ا02ا.�M ه4ا c	�F ا
< �-��� 0	c أ�PJ 6 و_�a� c	د��� �F�F�<  ا��aو�  ���2  ���dأ  ���F�� ا

.  
6 إذًا��از 1A; دل رآ�2 وأ.61:.L �5ر	وأ�6 �0آ�2 ا( _ N0�	.��4�ف وأ(a�6 ا�.  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII·…<·…<·…<·…<<�]<ä<�]<ä<�]<ä<�]<äIIII<<<<VVVV< << << << <

N00ة إ��ى وأآ�RA ، ;-�� ;-�� ، 0?��ا��ة و	�.    
N4ه �U(U ر�   :أ�

- N00ة إ��ى أآ�RA.   
   .��-; ��-; و	�1; -
- 0?��ا��ة و	�.   

 رآ�52��  آ��  ��� 	:1% وأن رآ0RA �2ة إ��ى 1A; ا(�:�ن 	k	� _ أن ا:-� أن أي
�1 ��ا��ة 	�?0 وإن��-� . N4&� ه� �-:  .أ��ر ا�)�U هN4 �� �05آ*� وه� ا

��������2ً� ا>�����م ه����1A N4; ا�L : - c	���� �R��d�A  ~ :أن  ���*-1���6 -اA $1; ا��E 
 )بواحدة ويوتر ركعتني كل بني يسلم ركعة عشرة إحدى الليل من يصلي كان(  -و%1�#      

�w ه4ا %1:�.   
w�(?ه4ا أن و w�1   .اF-���1 �4ه� �� ?���ً� 	5�ا�9 ا

- �":� : G*U �A س ��ا�*A �Aو  �R�d�A  c�	د��"�  �F�F�E أن    ��*- 1�E; ا$    -ا
1�6 و%1# A-  0?أو �U(�� 0ةRA �2رآ.   
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�9 �� ا��15�ا وا�+&�ء��5�� ا� c	�� �Rd�A . ��~  و���	�&�  A*��س  ا���  ���	c  و�
�����9 �-&� ا0oض ا>.�ال وهN4 : أ.�ال �Aة 1A; ا��5�� ا� ���	�F  .ا

�ل= +2� ��4ه وه� : ا>ول ا*�% ا�� و��N0 ا�+&�ء + 1�E; ا$    -ا-*�   أن . ا
1�6 و%1# A-  �1 آ�ن�	0ة إ��ى RA �2وأن رآ ���0 رآ�52 ه�� ا0آ52�   . ا

��0  رآ�2L  ��52�  أ�A  _6*�س ا�� G*U �A ��� وا#�5ل� 0R�Aة  ا�)��1�L  ��U  ���  ا
   . رآ�2

�ل= +2� أ	tً� وه� : ا���� ا*�6 و��ل ا�+&�ء  ا�0آ52��  أن ���0  ا�� اw��F إ
�����5ن ا0آ���52ن ه�����a1�&�� آ���ن ا���51ن ا���	  ���*-1���6 و#��1% -اA $1; ا��E -  أول 

1�� E)ة��F  ا>��د	���L  ���  cء  �6�V . اF��1��6 و#�1%         -ا-*��    أن اA $1; ا�E -  
1�� E)ة 	�l55 آ�ن5�� �0آ52�� ا����.   

w��F   .رآ0RA �2ة إ��ى 1A; �?�نزاd ه�� ا0آ�52ن ه�?�ن : 	+�ل ��0 ا�� ��
�l ا�F	G*U �� c ��� ه4ا 1A; وا#�5لF� ر���6 ا$    -  ا-*��  أن~  �A �Rd�A ا

��0  رآ  ��52	�U �1% رآ0RA �2ة �U(U 	��1 آ�ن -� أن �1A;  ا��F	c  ه�4ا  ���ل  ا
  �*-1�6 و#1%      -اA $1; اE -  �1 آ�ن�	  ��U(U  0ةR�A  ��2ى  آ����1  رآ� رآ��52  #�
0��   .ا

�ل= +cا ا�� : 9���51 �&-�  :ه4ا أن : �
 - ��F	 ;1A از��1��6 و#�1%         -ا-*�   وأن اA $1; ا�E -   �1  آ��ن��	إ���ى  ?��رة   

  .رآ0RA �2ة �U(U و?�رة رآ0RA �2ة
- ��F	و �ًt	1; أA ط�R-��Wً  	��1 ا(�:�ن آ�ن �Vذا اR�� وإذا زاد  %�  ���	  ً�W�R�� 

(� �	k	.   
�6 ��ل �� وه4ا ��م آ6��5 �� ��0 �� اw��F إ. ��1   .ا

1��6 و#�1%        -ا-*�   ��ل �� ا>�1s ا>A% أن . أ1A% وا$ وا>.0بA $1; اE -   6أ�� 
�ص ?�ل ه4ا و1A; رآ0RA �2ة إ��ى 	��1�-�6�5  ���  آ���G  ا�A �Rd�A �5 ا�  

   .رآ0RA �2ة �U(U أ����ً� 	��1 آ�ن وأن E)?6 و?02ف - ر��6 ا$ -
�ل ��>.0ب+c ا����ن �+i ه4ا أن  .ا*�از ��از  ����ن  �  ���1	�tف و�� . ا�� ا

   .رآ0RA �2ة إ��ى 	��1 أ�6  - ر��6 ا$ -  ��6 �� ا>�1s أن: 
�ا��ة 	�?0 وأ�6 ��-; ��-; وأ�0RA 6ة أ��ى أآ�N0 أن �:"� �0A-� و�&4ا�.   

%U �+5ا� >{��� ��E إ; ا��U �� ت��E م��. ��1�اردة ا1�E;   -ا-*�    �A ا
1�6 و%1# A $ا-  :  
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%: #*� أو �m�a أو?0 وإن m1�   .u�0ه� �� إّ_ 	

�m��1 و_ #��0دًا اm���a 	����1 أن : m���a� : - 65���E ا(	���5ر : أوً_ �"���4= 	 ���� 
   . و	: %1	�U �&R5 ا>��0ة �� إ_ �-&� �Jء
N4وه ���H	�5ر ا m�a� �� �1 �4ه� ��0دات��-F�ا�+&% % �V�6 ا	 �&�1A أ��.   

�ا   : وا�5#
- c	�F� أن~  #��1 أم   �*-1�6 و#�1%       -اA $1; اE -   0  آ��ن?��	  m��a�  �*�#و _ 

m1�   .u�0ه� �� إ_ 	
- c	�Fو� �Rd�A  ~�� وهF� c	�� أ�&� إ_ #��1 أن G�� ;1A  6أ�� _  m�1�	  ��� 

  .ا0آ�2ت �� �Jء
N4وه �������E  �F  �&��  ا���0دات  ���  آ��G وإن اF�E  ��5��U  ���  ص���- و_ ا

0�t	 �1��-F   .�&� ?�0دوا أ�&% ا
%U N4ه ���   . ا��A �� ���Fد m�a� - �5��U �A ا(	�5ر وه� - ا

 G��� ���&�1A ر���U7ا  ��A��0������ ا.�� ا(����م �-�.��� ���� ه��  ���Vذًا . ا����F و$ - وا
   .أ���

 =�ً���U : �5ر	ا( �*:� : �-A �1��-F   : �5�Eن 6 ا
- ��� #�0داً  ا�:*�  	���1  ��"ن  : اm��a  �� آ�� 	�?0 أن ا�4ه� وه� : ا>و; ا
_ m1�   .و	: %1	U �&R5% رآu �2�0 �� إ_ 	

   �&1���� l	c وه� ا:��9 #��1 أم ��	c : ودFE.   
    - ����� ا����ل وه� : ا. �1��-F1�%  ا�� إن �� : �+ - ا����  ه�N4  إ_ 	�4آ0  �%  ا

�����   :ا�4ه� ه� ا�5 ا��� 4آ0	 �1% - ا
 و	���1  	+��م  �U%  	�:1%  و_ و	R�5&�  ا�:�د#�  	��U  m�1%  #5ً� 	��1 أن : وه�        
�2��:�U m1% ا	 �&R5	:1% و	و.  

�0ق         �� ��� ����� ا���1�س : ه� ا>و; وا��� ا� ا�:�د#�  ا0آ�2 �� ا
.  

        ��� m�1L  ��:*�  أو?�0  أ��6   -1��6 و1�E    %1�#; ا$ A   -ا-*��    G�*U  ��A  أ�6 : ا
�&�   .وR? %1#&� ا:��U m1L �� �2% 	:1% و% ا:�د#� �� �

�� ا7ن ��02-���5�� �� ا���� و�� اE m�a)ة آ��   .ا:*� E)ة آ
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�m1: و�5:� 	 �+A �-��� و	R�5&�  ا  �2�#�5	���U  �1%  ، 	�:1%  و_ و	R5&� ا

   .و	:%1
   .أ	tً� اF-���1 ��0دات �� ا��� ه1A N4; :��5 ا(	�5ر
��E�5ر و	��5ر  آ��� : �5:� ا(	�1  : ?�����ً  ��:*�  ا(����m�1  رآ��2ت  ���Uن  �	  ��� 
�-����U m1% 	:1% و_ و	R5&� ا	 �� �2#�5   .و	:1% و	R5&� ا
���1�6 و#1%      -ا-*�   G*U �A أ�6 ا��� ه1A N4; : اA $1; اE -  6�5:�  أو?0 أ�� 
m1L �� �-���   .و#1% و?R&� اU m1L �� �2#�5% و�&� 	:1% و% �-&� ا

1�6 و#1%      -ا-*�  وA $1; اE -  0 آ�ن?�	 �:5� �*:�&��  ا��5  ا����  ه�1A  N4; وا� 
1�س� أ��G�0�E  �R�d�A  ~ 6  �+��  - ر��6 ا$    - اF1% وأ�N4 آ*0 �� ا:�د#� �� ا

�1�س  �� �:*� 	�?0 آ�ن� - 	��E  ��25ر  و���  اN4  %�F1وأ��  آ*�0  ���  ا�:�د#�  ���  ا
�?0 ���ر -ر��6 ا$ 	 N4&� ���   .ا

����� ا��� رآ�2ت ��Uن . ��ا��ة 	�?U 0% رآ52�� آ� �� 	:1% أن : �5:� H	�5ر ا
�ا��ة 	�?U 0% رآ52�� آ� �� 	:%1� . N4ه ���   .اF-���1 ذآ0ه� ا

����m : ا N4& ����� ا�51:�  ��-�:*�  ���ص  د  ���  ��&��� د �ل  : وه��  ��Aم  �. 
  �*-1��6 و#�1%         -اA $1; ا�E -   :)الصبح من أحدكم خشي فإذا مثىن مثىن الليل صالة 
  ) .بواحدة فليوتر

 أ���0 �&��  ا����� ه���1A  N4; ��5:�  	���1  أن ا(���:�ن وأراد ا��F	c  �&��4ا أ��V�.  ��4ذا 
kd�L �� �o*-	 12% أن	ة أن ا(�:�ن (E  �:�5�:-�  ?�"ت  �%  ا����  �&�N4  ا�� � m��1 

�& ��1�6 و#1%      -ا-*�   آ�ن إ��� ��ص دA $1; اE -  �1�	 0ة  ا(��ىR�A  N4�&� 
���   .ا
1�� E)ة ��Eت �A ا�)م �5&; و�&4ا وا5:� وا:*� اm�a ا7ن ��02-�   .ا
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�� رآ�2ت U)ث: ا���ل وأد�; �(:�.   
�5ن ه�?�ن":�:   

�":���  . رآ��2ت  �U)ث  ا(��:�ن  	��1 أن . ا���ل أد�; أن : ا>و; ا�� �1A;  وا
6 ه4ا� فليفعـل  خبمس يوتر أن أحب من(: _   أ	��ب  أ���  ���	c  �� - ر��6 ا$    - .
  ) .فليفعل بواحدة يوتر أن أحب ومن فليفعل بثالث يوتر أن أحب ومن

���ا����ة >ن وا����ة �+���ل و_ ��U)ث ا�����ل أ.��� أن ا���F	c ه��4ا ���� �5*�� ه��� ا
��dkا��اء # �-0 .1?�   .U)ث ا���ل أ.� �+�ل �� وا�L أون #-� ا

 ا��ار.W-�  واw���F  ���?%  أ���  واw���F  ا-�:��d  اw��F أن ��6 ا(��Jل ا�F	c ه4ا
�0ه%sا و���� 6�1A >.�1�6 و#�1%       -ا-*�   إ; ر� 62	�l _ وأ�6 ��A $1; اE -  

�ف أ���6 ا���F	��1A c; ا$ ر��&��% و���&��%. ��.�� %���� l�F��E . نV��� ه��4ا c	���F ا
�ف.�� ;1A ب أ�����_   أ	 �� PR�5#H&�د  	��l1  ه� ذ  ��	�sو  ���  P� أ��6  ه-�

�m آ�ن وإذا �5�ى�5�ى   إ_ ا����ل  أد��;  �1A;  	��ل  ���  ا*��ب  ���  �  ��A  ���F�� ا
��1� u��g��  0  ���  و_ أ�E�  ���  ?�25رض و_ �&� و�"�4 �&� ���;_   أ	�ب أ�� ا

�0ةo أ�0ى �5�ى �� و_ �� ���F�   .ا
�":��� ا���6 : ا�. : ���(:� .   
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�-&���  	����  ���)ث  ا(��:�ن  	��?0  أن ا����ل  أد��;  أن : 	2-�= �  ���(:��  �1���� 
���E� _ ا��� ا�)ث �� ا:-� أن أي و	:1% رآ �2	�U �1% و	:1% رآ52   .ا
����ا��ة 0	�? U% رآ52�� آ� ��� 	:1% أ��� �Rd�A  ~ :6	c ه4ا 1A; وا�.   

�ل= ��+���E� ا>���t� أن : ا������ وا���� ���� إ_ 	�m��1 _ ���"ن ا�� ���4ه� وه��4ا ا
   .ا>�-�ف
���1��6 و#�1%         -ا-*��    أن ��  �R�d�A	A : c-�ه% واA $1; ا�E -   �1  آ��ن��	  ��� 

 ���1� _ أر���2ً� ������1 ا":��?  ��A �&-:��� �&���pو %��U  ً��2ل _ أر�":��? ���A �&-:��� 
�&�pو %U 0?�  . ��)ث 	

   .وا��ة �1:5��� ا�)ث أن ا-g ه4ا �jه0 : �-��� أ�� �+�ل
lL0ا�از �� ا��� ا>�t� أن اF-���1 �4ه� : اL  ��E� - أ����  ا(���م  .��ل  . ا

.  - ر���6 ا$     - ا$ ر#��ل  ���	c  �� وأ.�ى أآ�0 ا��� 	2-� - ه�:  -ر��6 ا$   
�&��  ا��5  ا>��د	�c  أن 	2-��  �����&��  ا��5  ا>��د	�c  ���  وأ�J&0  وأl�E  أآ��0  ا� 

�E�   .ا
��m1 أن  �A	6�V� ;&- �5��1 ��)ث 	�?0 أن ا(�:�ن أراد �Vذا : �:"	 ��  ������ ا

�&R5	و %U م�+	 ;�� إ��1��6 و#�1%        -ا-*�   >�6 اA $1; اE -   ;�&� 6  أن*R��  0?�� ا
   .ا�0oب ��)ة

�� �� 	:1% �"ن ا��� : ا>�t� �Vذًا����E� أ����ً� 	��1 أن أراد �Vن ا�� 6�V� _ 
m1�	 �� �����   .ا

  انتهى الدرس ،،،
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/�/	  السبت  األول: الدرس  الثاني:األسبوع 
  هـ����

))



 ((- 
))��������((  

  

     :اهللا حفظه شيخنا قال

 نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم

   .نأجمعي وأصحابه آله وعلى محمد

   :بعد أما

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�� و�� ، )) ِ�َ:*�lِ: (( اُ>و; �� 	+0أ������  و���  ، )) َأ	�َ&� َ	� ِ�ُ+ْ�: (( ا��: ا

   )) .ِ��ِ(ْ�َ)صْ(( 
�ر هN4 	+0أ أن ا>��0ة رآ�2ت ا�)ث 	��1 أن أراد �� ا:-� أن أي: هN4 �� ا

   .رآ�2ت ا�)ث
���1�6 ا$ 1E; ا-*� أن 1A; واA %1#0أ آ�ن و+	 N4ر ه�: أ���  ��	c:  ا�)ث ا

1�6 ا$ 1E; ا-*� أن A-6 ا$ ر�M آ�2 ��A %1#يف الـسور  هـذه  يقرأ كان( : و 
  ) .األخرية الثالث الركعات

N4�5 #-� وه��U _ل و��Jإ �&��.   
   :ا����ت أ/�Bم !Fآ ا��-�, !%أ $#
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 G-+	و �&�   .ا0آ�ع ��2 �
�ت-+   :�A	�ة و�:�d� آ��0ة أ���م ��6 ا

 _�":��ت : ?02	�6 : ا>و; ا-+�ص  ����ن  ���  ا��)ة  ���  ا��Aء : ه� ا��a� 
��م ��+   .ا
 _�":������� ا�����6 : ا��ت أن ���jهN0 ) و	+-��G : ( ا$ ر����6 .��-+ آ��� ���� 	����ن ا

�-:��1 آ� و�� ا.   
 ���  ا:-� آ� 	+-G أن �H:�ن ا�0Rوع أن 	0ون ��V&% اF-���1 �4ه� ه� وه4ا= 
��1 آ�.   

�ا   : وا�5#
- c�F� آ�2 �� أ�� �M6 ا$ ر-A أن  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#يقنـت  كان( : و 

   .ا:-� آ� �� آ�ن أ�6 ا�F	c ه4ا و�jه0. ) الركوع قبل

- c	�Fء و��Aت د�-+ آ��ن  ا�4ي  A-�6  ا$ ر��1A  ��M  ���  ا��A  �:�F  ورد ا�4ي  ا
6�12	 �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و �:F1 . �ًt	وأ : N0ه�j 6آ�ن أ� �� �آ �-:  .ا

2���ن ا�F	��ن وه4انM.   
�ل= +�ت �� ا�0Rوع أن : ا���� ا-+�ن أن ا�	 �� >�- ر���tن  ���  ا>��0 ا

i+�.   
�ا�ل ه4ا 1A; ا�5#+  :�t2&� �"�4 _ أد� ��2ة ا

- ����%  أ��A  6-&�� ا$ ر0�A �M ا�� lE �A أ�6 ـ : ا>ول ا  ���	  G�-+	 _إ  ��� 
>�-   .ر��tن �� ا>��0 ا



48 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

- ��� ا-��<  ���  إ_ 	+-5�ن _ آ���ا : ا$ ر��6 ا*�0ي اF:� .�ل ـ :  ا���� ا
0�   .A-&% ا$ ر�M ا����F أي : �����ا و�0ادN . ر��tن �� ا>�

- ����c  ا�� أن آ��2  ���  أ���  أ��0  ���  A-�6  ا$ ر��M  ا��Waب  ���  0��A  أن  ـ  :ا
   .ر��tن �� ا>��0 ا-�< �� 	+-G أن ��-�س 	��1
����� أ�� . �5��Uن وا���� ا>ول ا�c ا��2�< اt�.   

�ل= +c ا��   .أ��ًا ا(�:�ن 	+-G أن 	0Rع _ أ�6 : ا
�ا�ل ه4ا 1A; ا�5#+% �"�6 - : ا l�	 �A �*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#و  ���  c	��� 

   . G.- أ�6 وا��
�%  : " ا$ ر���6  أ��� ا(��م .�ل  G�*�	 أن  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#و  G�-. _  ��*. 

   ".ا0آ�ع ��2 و_ ا0آ�ع
�ل+ أراد أو أ������ً  و	��ع  أ������ً  	+-�G  أن أراد ��� : وا#� ا>�0 ه4ا أن : ا0اlL ا

�  	�ع أن أراد أو ا:-� آ� �� 	+-G أن أراد أو ر��tن آ� �� 	+-G أن�-+ وأن تا
�ت-+�ل و6��A ا+�-� آ�� - ا0آ�2ت �Aد �� آ�?"�   .وا#� ��6 ا>�0 أن _ #

�ل ه� �&4ا+   .ا0اlL ا
6��ة �� و	1+�ل : ا+�ت 	0Rع _ �"�6 ا-+ ر��tن �� ا>��0 ا-�< �� إ_ أ��ًا ا

 .�&� �� �+�+F1?ل  ا���5  ����A  6-&%  ا$ ر��M  ا����A  ���F  وا��U7ر  ��Lاً  .��ي  .���U 
�	� د_� ذات وه�..   

�ل ه4ا وا��5ر+�� �� ا++F� آ*��ر  �� : وه� : ا$ ر��6 ا>0Uم : ا��Fظ ا>A)م ا
4��  أ����  ا��)م ?�(�&�  w����  %��A0  و�� �*���ً  أ����  ا(���م  	��F  ا$ ر���6  وآ��ن  آ*
�ً��rA وآ�ن %r2	 ا(��م P4�m�1L  ���  m�1  أ��6�5�L0?  6  ���  ذآ0 و�  w���F أ���  ا

��*A %#�+�ل  : ا>0�Uم  �+�ل �:"� �45اآ0وا #)م �� ا�+ ر�L�  �+��ل  وآ�4ا  آ�4ا  ��&��  ا
���� ��:����6 ��G���5 ؟ ه��4ا ���� .���ل : ا����ل ه��4ا : و.���ل ا>0��Uم إ��. ���� m��� ���� 

5�5�ا . أ����� ا(���م  .���ل ه�4ا  �-��6 أآ*��0 ا�0�oب  ���� و_ ا��0Rق ����  ;����� أ���� إ*A 
%#�+�� أ�� �+�ل #)م �� ا*A : ق�E . �-2	 6ن �&4ا أ�"R  .ا
�ت 	��0Rع _ أ���6 ا����5ر ا$ ر����6 ا>0��Uم : �+���ل��-+ ���� ا>����0 ا-���< ���� إ_ ا

   . ر��tن
�ل ��+�ت �� ا>�0 أن ا-+  :أ�6 أkLم أ�� إ_ وا#� ا

- _ �o*-	 او�� أ��ًا���ت 1A; ا-+   .ا:-� �� ا
�ت 1A; ا��او�� 	-*�o _ وأ�6 --+  .ر��tن �� ا
����  l	c  	�"ت  �%  أ��6  ا7ن �2-��  ?+��م  �+��  -�ا: �)ف ه4ا �Vن F�E  ً��+1W�  ��� أن 

�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و G-. . �� lE �A س ا���*A 0�Aد  وا���  و� أ�&�%  ��:2
�Mا$ ر %&-A ا�5-..   
P4�ت أن : �+�ل و-+���1 �� ا���  . �0Rوع ا  ���  "�Wa1��6  	��اوم  أن اA  اء��# 

   .ا:-� ف�) �6�V ر��tن �� أو ا:-� أU-�ء ��
�ت ?02	< ا7ن ��02-�-+�65 اA0وRو�.   

 _�":��� ا���ت أن إ; اF-���1 ذه� : = ا-+   .ا0آ�ع ��2 	��ن ا
�ا ا-*��  أن A-&���  ا$ ر��M  ه0	�0ة  أ���  و��F	c أ��F� m	c - : ه4ا 1A; وا�5#

;1E $6 ا�1A %1#ت �� )الركوع بعد يقنت كان( : و��ازل .-- �2-��  +��م ? �+� وإ_ ا

% أ�6 G*�	 ء�J �� ت�-. 0?��� وه4	� . ا�	�F�l �� اF�   .ا
�ل= +   .ا0آ�ع .*� ا(�:�ن 	+-G أن ا�0Rوع أن : ا���� ا
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�ا1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن A-6 ا$ ر�M آ�2 �� أ�� ��F	c - : ه4ا 1A; وا�5#A 
2�<M ا�F	c ه4ا أن �2-� و?+�م . )الركوع قبل يقنت كان( : و%1#.   

lL0ا6  ����G�-.  6�1*.  kd  وإن ا0آ�ع ��2 ا(�:�ن 	+-G أن ا>و; أن : وا��<  l�E 
�A 0�A �� ب�Wa   .ا0آ�ع .*� .-G أ�A 6-6 ا$ ر�M ا

�ل وه4ا+c - ا�����5 - ا? 6� �   .وا�U7ر ا>د
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ل+��.:  
6��ل : ( .+�� . ( �ًt	ة �6 ?9125 أ�A �d�:�:   

 _":��ا ;�ل أ�6 : ا>و+	 P�م  و	�}��  . إ�����ً  : آ��ن  إن ��(���Lع  L&0ًا ذ�"�� ا
   . د�Aء �)

�ت ���Aء 	�&0 أن �+6 �� ا�0Rوع أن : اF-���1 �2-� : = ا�-�0د وأ�� ـ-+   .ا
�ل= +��Aء 	�&0 _ أن ا�-�0د �9 �� ا�0Rوع أن : ا���� وا��.   

�ل وه4ا+�اب ه� - ا���� - ا�  . ا
��F5�  ���  0  ا(���م  أن ه�4ا�&��م  	�"���  ا�-��0د  وأن د��Aء  ��)  	�}��  واA��	  (�� 

0&L.   
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 _�":������� ا�����6 ���� دا���� وه��4ا 	�	��6 	����0 أن ا����Aء ���� ا���0Rوع أن : ا�. : 
  ) .هديت فيمن اهدين اللهم(

��	� ور��1�6 ا$ 1E; ا-*� �5��U �A #-� اA %1#ء �� و�Aازل د�-% >�6 ا 	 �*�� 
1�6 ا$ 1E; أ�6A %1#و �Aء د�Aت د�-+   .ا

�ت د�Aء وأ��-+ آ����  A-&���  ا$ ر��M  أ�&�� �:2�د وا�� A*�س ا�� G*U �A �+� ا
�ت �� ا>	�ي 	�2�0ن-. 0?�  .ا

��	� ر�� إذًا   : ا
- G��U �A �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#ت �� و��ازل .--   .ا
- G��U �A ���F��ت �� ا-. 0?�   . ا
��& �-# �5��U $و ��F   .ا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 )) �%&�1ِ��َ�ْ� اْهِ�ِ�� ا Gَ	ْ�ََه...   

1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  	6��12  آ�ن ا4ي ا��Aء ه� ا��Aء ه4اA  %1�#و  �:�F1  ���  ��1A 
��ع �� ��ن 5��Uً� آ�ن وM��ت �-. 0?��� #-� ا�12���  ا�:-�  دون .� ?+��م  ���  ا
1��6  ا$ 1E; ا-*� و?12�% A-6 ا$ ر�1A �M �� ا�� �:F	c أن �2-�A  %1�#6  و� 

0?�2�< أ�6 اM.   
%1� G*�	 �� �-:1�2�� ا�� و_ ا�+1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن اA  %1�#آ��ن  و  G�-+	  ��� 

�?E 0)ة   .ا
6 و�jه0��ل  : ( .�+�� :  %�&1 أن أراد إذا ا����1  ��9  ���  ا��0Rوع  أن ) اه����  ا

�5-+	 �� 0?��ل ا2*�رة �&N4 �أ	* أن ا+�� %&1��� اه��� ا� G	ه� .   
�ل 	*�أ أن ا�0وع أن : اF-���1 �4ه� ه� وه4ا= +� : %&1��� اه��� ا� G	ه�.   
�ل= ���+���6 	*����أ أن ا����0Rوع أن : ا������� وا�+� ) : %���&1 ����:0�o5ك ����:25�-P إ����� ا

P	�&5:و�. (   
�ا�&+� �"ن ذ1A P; وا�5#*�Fً� أ0Uًا أ�0ج اFE A� 0�A �� ب�Wa ا$ ر��M  ا

6-A 6*�أ آ�ن أ�	ء �Aت د�-. 0?��l ا>0U وه4ا . �&4ا اFE . �.و N0ذآ �+&�* �� ا
6--# 6FFEا$ ر��6 و.   

�ل+�  آ��ن  أ��A  6-6 ا$ رG*U �A 0�A �M أ�5A�� 6*�ر أ.0ب : ا���� واA��	  4ا�&� 
   .ا��Aء
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ل+�� ) : %&1   ) .	Gه� ���� اه��� ا

� ا(ر�Jد ه� : ا&�ا	�_��� إ; و?-+:% . وا�:. :   
�9 ه�ا	� : وه� . ��$ ���E ه�ا	� -���5   .ا
 ه�ا	� : وه� . ا���A 91a �� و?��ن ا0#� �� و?��ن ا$ �� ?��ن . ���A ه�ا	� -�

   .ا(ر�Jد
ِ��َ�ْ� َو�Aَِ�ِ-� : (.�ل Gَ�ْ�َ�Aَ. (  

�1p ����2   :	�R� ا$ �� ا
- ����2   .ا�	� �� ا
- ����2�� �� وا��   .ا
- ����2   .ا7�0ة �� وا
 ��R	و �ًt	أ :   
- ����21�ب أ�0اض �� ا+�د وه� . ا�+�   .ا�F	c ه4ا �� ا>#�س ا
- ����2   .ا�F	c ه4ا �� �+��دة أ	tً� وه� . ا*�ن أ�0اض �� وا

����� N4اع ه�6 �� دا��1 ا>��. ;1E $6 ا�1A #عافيت فيمن وعافين: ( 1%و.(  

%U ل�.) : �-ِ��ِ��َ�ْ� َوَ?َ Gَ�ْ��َ?َ. (  
�	_�   :أ�0	� أ�� �&� 	+�� ا

� �&� 	+�� أن إ�� -�1�P ا4ي ��L0� . ا+0ب : وه� ا	 �&� �	0. P-�.   
� �&� 	+�� أو -�5   .وا�A0	� وا(���A ا-�0ة : ��2-; ��5�ن ا

�	_��� واA0R�� إ; ?-+:% ا�:.:   
�� ?�R� ���A . و_	� -�L 91a   .ا

�� ?�R�  .���E و_	� --�{��2; .�ل آ�� . �+i ا?  } } } }:�:�:�:�    ;�;�;�;�    %"&��%"&��%"&��%"&��    ���
����
����
����
� {  {  {  { ....  

�ل أن و	���+� %:+� c�U وه�:   
��ء ?�R� ا�5 وه� . ا �E�a���E و_	� -��  ا$ أو�E�a��  ا*	0�+&%  �-�6  ا���A"� 

�	��2*�4�ب �A وا   .ا
� َوَ��ِرْك (  :.�لِ ��َ��ِ Gَ�ْWَAَْأ. (   

�ر ا025	< �� - :ا*0آ�&R�   . واk	�دة ا-��ء :ه�  - ا
G�0A< و	0 �025�u  ����L -  ����&%  وه��  : - أرى ��0  ��1�ل  : ه��  ا*0آ��  : .���a ا
   .و��� وزاد ��Aَ 62%� ا�Rء �� ا$ ��رك �Vذا . ا�Rء �� ا(_ه�
w�(	6 �� و�% �Aم ا�F	c أن )أعطيت فيما يل وبارك( .  ������R�  �R�� :ء  ا��W2ء  	+� 

�� ;WAن �� ا$ أ��	ل و�� ا(��� و�� ا�l ا�2� و�� ا12% و�� ا�� آ� و�� ا
0�� 6�W2	 $6 ا��F*# ;21*� و?�2.   

��0Jَ ��َ Gَ َوِ.ِ-� : (.�لْtَ.َ. (  
��+	 0R� �� ;t. $5*�ر أي : اA�� ق�1a��0J P أي . اt+� . 0R .��tء  �� ��

   .ا5A�� 91a*�ر 	��ن ا$
1��6  ا$ 1E; ا-*� .�ل آ�� . ��0 آ61 �&� ا$ �2� ه� ا4ي ا$ .�tء أ��A  %1�#و : 

)0R�m وا P�  ) .إ
��� ���H:�ن ��-:*� 0J �&� وu_م و�+0 �0ض �� ا(�:�ن 	� �&-���0  و�  ��� 

 GA0J >�&� وأ��26 و6A0J ا$ ����%�F 6 ا$ أراده���F*# ;�2?�   .ى
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�ُ Pَ	tَ+ْ; َوَ_ َ?ْ+�tِ ِإ��Pَ : ( .�لْ1َAَ. (   

���5�0  ا+�tء أن : 	2-���2;  .��ل  آ���  و���N  و?��2;  #�*6��F  ا$ إ�;  وا? :  } } } }:��:��:��:��    
<=�"<=�"<=�"<=�"    >?�->?�->?�->?�-    %"&���%"&���%"&���%"&���    ��)@"��)@"��)@"��)@"    %
%
%
%
    ���A���A���A���A    ////    ��=�"��=�"��=�"��=�"    B<C-B<C-B<C-B<C-    ��������    :�:�:�:�    �(�(�(�(    D�����D�����D�����D�����    E�5��E�5��E�5��E�5��{ { { { .   

%U 4ِل� َ_ ِإ��6ُ : (.�ل	َ �ْ�َ Gَ�ْ  ) .َواَ
�د�+�6 ا� ���  �-�5�0اً  kA	�kاً  	*+�;  وإ��� 	+&0 و_ 	�1o _ أي ) : 	4ل _ : ( �+

N_ا$ وا.   
�د�+�6 وا�+�) : �� G��_	� : أي ) : وا�:G ا�E�a ا�_	� و   .ا���2 ا
   ) .�Aََدْ	َ �ْ�َ Gَ	�k2ِ َوَ_ : ( .�ل

   .و?�2; #*6��F ا$ �Aدى �� و	�1o و	+&0 	4ل أ�6 : 	2-�
�Gَ َر��َ-� َ?َ*�َرْآGَ : (.�لْ   ) .َوَ?�2ََ

1�&� ا�)م ?+�م : ا*0آ�A.   
 .G�12� : و?�2-:*� ا�� $ %:+-	 ;�� إ�:.:   
- �1A ذات . �6 ��ق �Aل وهJ0A ق�   .و?�2; #*6��F #��وا?6 �
- �1A ت��E . 6 أن أي   .و?�2; #*�E6?� 6��F �� ا�91W ا���ل 

1�6 ا$ 1E; ا-*� 6�1A ا� ا�F	0R� cح 	9125 ���� ه4اA  %1�#و  �:�F1  ���  ��1A 
��ت د�Aء وه-. 0?�   .ا
N4ت وه�+�125�0ة ا:�6 �5�ن �� �5-ً� ?-�#� ا+�1�&��  ?��1%  و.� اA  ء��&+� وا�0Rاح  ا
1�&� ?�1% و��� آ��0ًا آ)�ً�A  ا���  %��+���  ووا#��  #��	�  ���)م  ا$ ر���6  اLو  �:�F	 

��W� %12�ع اL0�6 ا   .إ
����  ?5-��ول  ا�+�6  آ�5 �� وأ�6 �+�ل �+�م �� أن �0ارًا �2-� ?+�م آ�� وt�+ ����  ا

6 �5�ن �� ��5 �� 	5-�#�+�   .ا>��د	0J cح إ; ا�+0a� �� 6ج _ �5; ا
 ا�%@�ء إ�( ا��-�, ا���� $#IJا.   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 )�%&�1�ذُ  ���� ِإ ا�Aُكَ  َأ��Mَ0ِ�ِ  ْ���ِ  َPWِaَ�#َ  َك��P�5ِ�ََ  ِ���ْ  َو2َ�ِْ��ِ+ُAُ  َP��َِو  َP�-ْ�ِ _َ 

��ِFْ�ُ ًء�-َUَ Pَ�ْ1َAَ Gَ�َْآَ�� َأ Gَ�ْ-َUْ1َ; َأAَ Pَ:ِ�ْ�َ ، �%&�1 َوEَ  ;�1َAَ  ٍ����Fَ�ُ  ;�1َAَ�� ا
   ) .u �ٍ��Fَ�ُِل

��  أ���  ���  ��L  ��A  ��1Aء  ا��Aء ه4ا�p  ��A  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#آ��ن  أ��6  و 
�A�	 ء  �&4ا�A�   .ا
 أ���  وا(���م  ا��ار.W-�  ا(���م  ?��0ف  و��jه0  . ا��5"�0ون  6FF�E  ا�F	c وه4ا
%?�� �ًt	أ l�F�? ه4ا c	�F   .��Rء ُ	�12ِ�Nُ و% ا12� �� ذآ0وN �+� ا
�ذ إ�� ا1&% : (.�لAك أ�M0� ��  PWa�# . ( ��M0 ���Eت  ���  �5��Eن  وا�:ia  ا
�ص �� �55��Uن و?�2; ��F*#6 ا$�-��F اF�   .�&�� ا(	��ن و	�� ا

5�#� �� ا��Aء وه4ا   .ا��Aء أ��اب أrA% �� ��ب وه� و��E?6 ا$ �"#��ء ا
�Pَ5ِ�َ ِ�ْ� َو2َ�ِْ�ِ�َك : ( .�ل+ُAُ. ( ��2� : ه� اF� ��41�6 ا�}ا�4ة و�Aم اA.   

���+2   .ا1A ��4; ا�}ا�4ة : ه� وا
�ء ���� ����ع �&��� �-��6 ����$ ا_#���25ذة ���� ه��4ا ) .ِ�ْ-��Pَ Pََوِ��� : (.���ل���1 ا$ إ��; ا

2�k وا(A)ن��.   
6�.) : _َ ��ِFْ�ُ ًء�-َUَ Pَ�ْ1َAَ َ Gَ�َْآَ�� أ Gَ�ْ-َUْ1َ; َأAَ Pَ:ِ�ْ�َ . (�� N42*�رة ه�121%  ردًا ا 
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; ا$ �1A;  ا�-��ء  نوأ ا91a 	6�12 ��_ ا$ 1A; ا�-�ء �� وأن و?�2; #*6��F ا$ إ
�ب*F� 6�  .و?�2; #*6��F إ

0 .-���ت د���Aء ���� 	��0Rع أ���6 أي) . ��Eَ ;��1َAَ �ٍ����Fَ�ُ�� ا�1&��%� : (.���ل?��� 	5��a% أن ا
1�6 ا$ 1E; ا-*� 1A; وا:)م ���)ة د�AءN ا(�:�نA %1#و .   
��� ا$ ر��1A  ��M  ���  ا���  �:�F	c  أ���ظ  ��2�  ���  �Lء أ�6 -�:ذ1A P; وا

-A6 ة(�1�6 ا$ 1E; ا-*� 1A; وا:)م اA %1#و �� �1A;  وا:)م ا�)ة ذآ0 
�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و  ���  c	���  �:�F�  A-�6  ا$ ر��M  ا�  �-�1�#  6-:��  ��&� 

���2M w�1� ة(� وا�:)م  ا��)ة  ذآ�0  أ���اً  	�*�G  ��)  ا�F	c أE� �� أ2M< ا
;1A �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و �� c	ا ا>��د�F�F��ت  د�Aء �� �-+�اء  ا�#  ��� 
P��2��� ا>��د	��c ذt����2� ���:-&� ا���5 ا>��د	��c أو ا� �	0���5"� �V� ;��1A&��� ا

�اب�2��� اM c	�Fآ �:F   .A-6 ا$ ر�M ا
�2���ت -��ا . ا�2���ت �Lءت أ�6 : .�� ا_��� ;1A ة  أن(�� �1A;  وا�:)م  ا

�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#5%  و�a	  ��&�  ء�A���ت  ��Aء ود ا�-+�ن  أن   ��A	0�aج  _ ا��	 
  .ا�)ة �� آ�ن وإن د�Aء
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lL0ا�� ا-*��� ��1A; ا���)ة ا���U7ر ���2� ���� ���Lء >���6 . وا#��� ه��4ا ���� ا>���0 أن : وا
;1E $6 ا�1A %1#و �1� �Aا(�:�ن د %U %5� ة(��� ;1A  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#و 

 ا-*��  1A; ا�)ة أن 	0ى ما:) A*� �� اk2 أن 1A; �6 �"س و_ �0Rوع �2� �&4ا
;1��E $6 ا���1A %1��#ء ���� و���Aت د���-+���0 ���2� اs 0وعR��� ����� أ���6 ا>.��0ب �� 6��12� 

  .�"س �) ?0آ6 وإن �"س �) ا(�:�ن
%��U ��1َ; : ( .���لAَِل َوu �ٍ����Fَ�ُ . ( لu ����F� : %�� _ �1W+��ً� ا>��د	��c ���� ا7ل ذآ��0 	��0د 

�F�F���2��� و_ اt���ا ���� +��1W��ً روا	��� أي ���� و_ ا�2�����ت ذ����1A P; ا�5��#�� 
�ًt	ذآ0 إذا أ�6 أ �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#�1  و�E6  و��1A  6��V�  04آ�	6�2  �  ً��*�s ا7ل . 

< ذآ0ه� ا7ل 1A; وا�)ة{�   .A-�ه% و�0و�A اF-���1 �4ه� وه� ا
�ل= ���+������ l	c ����� _ 	���0د ���% >���� 6	���0Rع _ ا7ل ذآ���0 أن : ا������� واF���E _و 

>�2M.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

l:�	6 و&L6 و	���.   
�?0  د��Aء  ���  ا�5&�;  إذا ا����1  أن إ�;  اF-����1  ذه�= � 	��:l  أن �  6	�0Rع  �6��V  ا

6&L6 و	���l:� 6L أن و	0ون . �   .و��رL&� ا�)ة �� �0Rوع ا��Aء ��2 ا
�ا1��6  ا$ 1�E;  ا-*� �Uu �Aر ��2ة ه4ا 1A; وا�5#A  %1�#و  ��A6  و��F�Eأ  ��Mا$ ر 

-A%& ورد �&�� l:� 6L�   .ا��Aء ��2 ا
�ل= ��+�l:��� 6��L أن : ا������ وا >ن . دا� ���&1	��0Rع و_ ا���)ة ����رج ���0Rوع ا

�&� ا�5 ا�U7ر� l:� 6L��m ا �&�� ���+? P�)ة ذ��.   
�ل= +c وا���l:� 6L أن : ا روا	��  وه��  . ��رL&��  و_ ا��)ة  ���  _ 	�0Rع  _ ا
�A 5 أ��� ا(��م�ره�وا� Y�J ا_#)م.   

�ل وه��4ا��+��c ا���ل ه��� ا��+�l اF���2��� آ1&��� ا>��د	��c >ن . ا��M . 6���1Aو l:��� 
6L�   .��رL&� و_ ا�)ة _�� 	0Rع _ ا

6�*-?:   
�&+� أ�Jر : أوً_*�ل أن إ; ا+�l:�� 6L ا�ل  ���  أ2�M<  ا�)ة دا�� ا�+ ���:l  ا

6L�   .	12% أن 	-*�o �&4ا . ا�)ة ��رج ا
U�ً��� : c	أ��د l:� 6L�2��� أ�&� ذآ0ت اM 6 و�-�ء�1A _ 0عR	 أن  l:��	  6�L� _ ا

�� ��رL&� و_ ا�)ة دا�� �� *.  ���d�p� �� GFFE ا>��د	c هN4 أن ?12% أن 	
�ع  أن 	�0ى  �6��V  ا$ ر���6  ��0 �� اw��F رأ#&% 1A; ا12% أه� ������  c�	ا>��د 

� Nه4 �� ا�R5	� ذ1A P; �-�ء . �:�":��m أرى ���� ا�ارد �.   
�l:� 6L أ��د	c أن �*�5A*�ر�� .���1 ا:F51 ا�5"�0	� ا>��d �� إ��م �:-&� و��� 

� ��)  ا�+&��ء  �+��ل  u��4اً  ا���Aء  ��2 و 6&L	�l: .� ا-�س و�2� ا$ ر��6 اw��F ه
�ة ه4ا �� 	�Rد+    .	�:l _ أن ا:-� أن إ; 	�: �� l	�J0 وإ��� اa)ف 
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N0�	6: و?�-. �� 0�s 0?�   .ا

�ت 	-+:%-+&� را�� و_ - : أ.:�م �U(U إ; ا.   
 _%:+�ت : ا>ول ا-. 0?�   .ا
 _%:+�ازل .-�ت : ا���� ا-   .ا
 _%:+c ا���ت : ا-. 0��   .ا

�د�+�� >{�6 ا�+� : N0�	6: و?�-. �� 0�s 0?��ت ه� : ا-. 0�� أن 	0	��  أ�6 أي . ا
���0 �� ا(�:�ن 	+-G أن 	0Rع _ أ�6 	*�   . ا
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   .ا>�-�ف �4ه� أ	tً� وه� اF-���1 �4ه� ه� وه4ا= 
�ا   : ه4ا 1A; وا�5#

�- c	�F�� l�F�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن A-6 ا$ ر�M أ��A m اA %1#و G-. 0ًا&J 
%U ت ?0ك�-+   .ا
� وأ�6 -�1�6 ا$ 1E; ا-*� آ�ن A #��1ء 1%وa E)ة �� 	+-5�ن �N�2 �� ا0ا�Jون وا

0��5�ا?0ًا �+ً) و	-+� 	�a; ��� ه4ا ��ن 	�م آ� و�� دا�dً� ا�.   
�ل= ��+�ر وه��� : ا������ وا&R���2�� A-��� ا��R���ل وه��� ا��. �������1 	+-��G أن 	��0Rع أ���6 

�E 0)ة �� ا(�:�ن��م آ� �� ا	.   
�ا1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  	�kل  �%  : .��ل  أ��A  6-�6  ا$ ر��M  أ���F�  m	c ذ1A P; وا�5#A 

��� ���� 0	G��-+ و%1��#�� ���� ���g ا���F	c وه��4ا . .��*� ���5; ا":��� أن 	����� _ إذ . ا
�د�+��ازل  .-��ت  ا�F	c ه4ا �� ا�-�12�م  ���  >��6  ا�1;  ���-*�  ?-�kل  �%  أ��6  ا�E $ا 

6�1A %1#ازل و�� �1�p 6?���.   
lL0ا�ت أن وا-. 0���m ا�Y ا�5��ر ه4او . ��0Rوع J ا�� ا_#)م ����?.   

2�< ��F	A c-6 ا$ ر�M أ��� m	c وأ��M  6�2  و�����M  ���  ���d<05آ�����  ا���  ا ا
�� و���M ا��4ي - ا$ ر���6 ��J��  �:���� ;��1A �-��# ���+&�*�زي ا���� وأ	��tً  - ا���� . ا��&� 
c	�� >�2M.   

1�6 ا$ 1E; ا-*� أن ���� 6	c وآ�A %1#و  G�-.  ��l  وه�F�E  نV��  �+��ت  ��6  ��دا�-. 
�ازل-�-� آ�� ا?"�#.   

�ت 1A; ا��او�� أ��-. 0���m ا4ي ا �*:� �   .��0Rوع �1�m ا-�ز
�  ه��  رأ	-��  وآ��":��  ����(�  ��2��R����  وا��� ���  و	�12���0R��  6وع  ه�4ا  أن 	�0ون  وا

%&?(E �o*-�� 	12% أن ��p %12 �� وا62# ��&� ا>�0 أن �)ف ��&� ا�5 ا�:�d� أن ا
�ب��Lن و����� 9��F ���4ه� وأن ا9��F ه��� ه��4ا أن 	��0ى ا>����d ���� إ����م ��Uَ%� آ���ن إذا ���� ا

��2��R�اب ه� ا�1��6  ?�0	��  �) و.-G اA _-��  و�	أن ه�4ا    ���*?  6�  �-:�4P  ا� .��ل  و
Y�J ا_#)م ��	 ;1A م��"� ا��5  ا�a)ف  ��:�d�  ���  ه��  ���  آ��  ���  ا(��م 	���5 أن ا
�ت : و��61  . ?+*�-. �0ا�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�1�� 	-kل أن إّ_ :��� �   .��ز
< ��أ{��ازل .-�ت 1A; ا�)م �� ا-   . ا

�ازل و.-�ت-   :�:�d� �Aة ��6 ا
 _�":��ازل : ا-�ز� ?02	< : ا>و; ا-�1�� ?-kل ا�5 ا�Rا�d : ه� ا:���.   
 _�":��� ا������ه�0 ذه� : = ا�Y  ور6�FL  �ا>ر��2  وا���1aء  ا�J  وا���  ا_#�)م 

%�+�ازل .-�ت أن ا-G إذا �0Rوع اk� ��1:��� �   .��ز
�ا ���5��U  ���  l  آ��0ة �"��د	c : ه4ا 1A; وا�5#F�E  ري��a*�l  و���  اF�E  %1:�� 

�&-�:   
1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن -A %1��#و G��-. 0ًا&��J �A���	 ;��1A ء������15�ا ا0��2ب ���� أ�. 

�A��L �� 0اء. ���F�1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  نآ� �+� . اA  %1�#و  �أر#�  ��A��L  ��� 
��5&%  ��#��25وا  ا0�2ب  أ����ء  �� ا�F �&4ا �0وا U% �&�� �� ا+0اء+�ا   إ����  : �+��

1��6  ا$ 1�E;  ا$ ر#��ل  ��2-�A  %1�#و  ���  ��L��  ا����+�  %&�� ا$ ر��M  . و.�15�ه%  إ
%&-A %ه�Mوآ�ن . وأر �� %&�"J  ���  ء�A���ا.�15  ا��5  ا�:�0ة  ه�N4  ���  ا  ��&� أ�&�%  �
�ن آ���ا*W5F	  ���  ر��&-�2�ن  ا��ن  و	�"آ1�ن  و	*���1���  و	+ ا�12%  ���  #��دة  ������ا  ا

��24P ا+u0ن و��w وا1�6 ا$ 1E; ا-*� �9Jَ ;1A وA %1#ر  .�15&%  و����  �A��	 
;1A �� %&15. ة�� 0&J �آ��.   
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�ل= +�ازل  د�Aء أن : ا���� ا�- ���  >��د	�c ا ���  ��Lء  ���  وا5A*�0وا  . 	�0Rع  _ ا
�ت-. 0��   .ا

�اب��ازل .-�ت أن وا-1�6 ا$ 1E; وا-*� �0Rوع اA %1#و G-.  ء  آ�����L  ��� 
c	ا>��د �F�F����1  .��5ل  ���  .-A G-6 ا$ ر�M ��0 أ�� �A أ	tً� وlE ا:�� 

�رًا .-�?ً� .-A G-6 ا$ ر0�A �M أن أ	tً� وlE ا�4اب&R� �� وا�+&�ء ا��12ء �
� أ�� �� �1A أن آ4P وG*U . ىا-��ر .�5ل ���p �M6 ا$ ر-A G-.  ���  ��1� 

���E ارج .�5ل و���a�2�  ���  .-�G  أ	�A  ً�t-�6  ا$ ر����A  ��Mن  أن وG*U . ا� 
�ازل-   .ا

(� PJ �ً+1W� �� ت أن��ازل .--   .إ��Jل �) و�:0R� �F5وع ا
 _�":��� ا���ازل .-�ت أن : ا-�0 اs �Lع وا��LV� ء�&+�   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
0�s ن�A�W  .ا

�ن ه� ا-�ز� آ��G إذا 	+-G أن ا �-A �1��-F	0Rع _ := أ�6 أيA�W   .ا
�نA�W�� ��5ك �02وف �0ض : وا�	 �W�  ا(��:�ن  � وإذا ��J	�اً  ��Aاء  ���2  وه�

 د���Aء _	�0Rع  أ���1A  6;  اF-�����1 ا#��5ل  .آ���0اً  ��?��ً  و#��*� ا-��س  ����  ا�0R�5  و.�� 
�ازل-�ن و.� إذا اA�W�� ا� ���1:�   :�"�0	� ا

�ن و.��� ���� أ���6 : ا>ول -A���p اس����A ���� م�R�� و#���دات �����ر ���:**6 و����ت ا
���F�% ا G-+	 0�A �M6 ا$ ر-A _أ�� و �� ���F�   .A-&% ا$ ر�M ا

- �����G�*U  ���  l  أ��6  :اF�E  ري��a*��A�Wن  ���ت  ���  أن ا��  ��&�  ��&�J .  >���� 
   .اR&�دة �� #*� ه� �� 	��0 أن ا$ �:"ل

�ل= +�ت أن : ا���� ا-+�ن �kل إذا اA�W�� ا� ���1:�   .�0Rوع ا
�ا�ن �"ن : ه4ا 1A; ا�5#A�W�ازل �1�L �� ا-�1��  ?-�kل  ا�5 ا:��6  ���0Rع  ��� 
�ت ا��Aء-+�ازل  ���.�  ���  	�0Rع  آ���  	62�0 �"ن ا$ إ; وا_�5&�ل وا�- وا��Rا�d  ا

�5�:k-? �1ل ا����.   
�+� و��+F� ا":��ح � 	r&0 ا4ي �� . وإ��Jل .�ة ��&� اM��  ��2�  ���"5 أ��6  ا

 ��L  ;�1Aاً  ��kن  أ��A  ���  6-�6  ا$ ر0��A  ��M  أن ه��  �+i ه4ا �� وا��2ة 	0Rع _
���F����ة  أ���  رأ#�&%  و�1A;  ا��Rم  �� ا4	� ا*A  ���  0اح�� ��:��A  ��4ل  إ��6  ���  ا

1���  ا�����F  ه�4ا  إ��0اج  ���  آ��0ة و��و_ت��%  آ6�1  ذ�P  ���  ا��Rم  ���  ا  G�-+	 
�M6 ا$ ر-A ن ه4ا أن �� أ��ًا�A�W�y أ0M ا�� ���1:�   .ا�Rم �� ا4	� ا

 �A-&%  ا$ ر��M  ا�����F  #��دات  و�A  6�2-6 ا$ ر�M ا�Waب �� 0�A آ�ن وإذا
�د �� 	+-5�ا % وآ*�ره%Lن و�A�W أن _	�0Rع  أ��6  إ���Jل  ��)  �0rي وL&� ��� ا

G-+	 )ل إذا �:�ناk� ن�A�W  .ا
�+5-� �� N4ه �":�   :�&�� أ�0ى �:"� إ; ا

�ازل  .-�ت 	0Rع ه��-��  إذا ا�Eس  أ��-���  ������d  ا�� آ��k_زل  ؟ ا$ �5+��	0  آ
������tت وا*0اآ�  ؟ 	0Rع _ أو . وا

�ًt	6 أ��� :�)ف � ;1A ء�M م(��ن �:"� �A اA�W  .	0Rع _ أ�6 ��>.0ب ا
�اب 	0Rع ا4ي ��ه� إذا� ا0�Fوب  : ����  ا(��:�ن  ����  آ�م �� 	0Rع ا4ي أن : ؟ا
 .�&�V� �+? �*:� 6  ا$ �� آ�ن �� أ�� ا(�:�ن��V�  0عR�	_  6��ازل  .-��ت  �-4P  ا� و

���L ر�U7ا �A ���F��ت ��&� ا-+-*�  وا+��5ل  ا0�Fب  وه��  وا���ة  ���ل  �� ا��� 
;1E $6 ا�1A %1#و �� �5. 6��FEأ ��ازل  ���  .-�5�ا  آ1&�%  و��1A  و0�A ��0 وأ��� 

   .�+i ا0Fب
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 G-+�� �� ا(��م �d0ا�   .ا
�5ن ه�?�ن":�:   

 _�":� �+�i  ا>�rA%  ا(���م  إ_ 	+-�G  أن 	�0Rع  _ أ��6  : اA  ��1��-F-� : = ا>و; ا
�N0 دونs _1-�س أذن إن إ�ازل .-�ت �A �1�5% و��F - . �6 وأ�0ه% -   .ا

�اوا�5# ;1A ن : ه4ا"� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و �� Gk� ���1:���  �� وه��  ��ز
1��6  ا$ 1E; ه� .-G ا+0اء .5�A  %1�#آ��ن  و.��  و  �1��6  ا$ 1�E;  ه�A  %1�#ا(���م  و 

%rA<ا.   
�ل= ��+ ا>��rA% ا(����م 	+-��G أ���6 ا$ ر����6 أ����� ا(����م ���A روا	��� وه��� :ا������ ا
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����A وإ��م  .�-�0دا دون أي �+i ا
�ل= ��+��c ا������ ا0وا	��� وه��� : ا���Y وا��5ره��� ا$ ر����6 أ����� ا(����م ���A ا��J 

�2�م - ���1 آ� 	+-G أ�6 ا_#)م 6�. ;1E $6 ا�1A  %1�#رأيتموين كما صلوا: (و 
  ) .أصلي

�ص و>ن -�-�ازل .-�ت �� ا- إ���م  إ_ 	+-�G  _ أ��6  ا�0Rط  ه4ا ?4آ0 % ���A ا
���1:�   .ا

0�ل اlLوا+c ا�� _	+-�G  أن 	-*�o : أ.�ل أ�� 1A; ���1 آ� 	+-G أ�6 وه� . ا
% >�-� �A��L �� إ_ ا(�:�ن ���ص �� ��- و���L إ��� �1-�0د	� .-�?ً� وا�U7ر ا

i��+� ت���-+�ل ا��+-� �A�����������A إ����م إ_ 	+-��G _ أن 	��F:� :ا���� . ا ��� G��-. 
�65 �� �-�0د� ��� �-� P�د �2م �j0ه �0r ذLو ��   .ا�-� 1A; د

 _�":��� ا���� آ� �� : اd0ا�   :ا
�� �� ا(�:�ن 	+-G أن ا�0Rوع أن أي�L �d0ا��� .ا��G�*U  ���  l  أ��6  واF�E 

1�6 ا$ 1E; ا-*� أن A-6 ا$ ر�M أ��A m ا*�aريA %1#و G-. �� 0�� و���  ا
0&r�ت  ؟ �+� ��ذا . ا�R2ء و�� ا�0oب و�� ا�-+�-�6  ا�2�0  ���  ا  G�*U  د�-�#V� 

l�FE �� �-:� *9 �1% أ��� ا(��م	ء �J �� 0وض�   .ا�a:� ا
 _�":������� ا���ت 	��0Rع _ : ا��-+����E ���2)ة ���� ا ���Uu ���Aر ���Lءت و.��� . ا

1�6 ا$ 1E; ا-*� أ�FEبA %1#ت ?4م و�-+����2  �� ا125���  .ا�ا  : ا اآ���5ءً  : .��
�*Wa�	�A أن أراد �Vذا . �� �A��   .اWa*� أU-�ء �� �

 _�":�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : ا0ا��2 اA %1#و G-. �� �آ  �d0ا�� آ��ن  و���  ا
�1s<ا %A<1; وا>آ�0 واA 6�� ;1E $6 ا�1A %1#أ�6 و G-+	  ���  ة(�E  0��� . ا

�Y ذP ذآ0J وا�� ا_#)م %�+� أن ��&� ���U7ر . ا�o1;  ���1A  6; ا�E $6  ا��1A 
�E 0)ة �� 	+-G أن #1%و��از �� اL ت�-+� ��.� �� اd0ا�   .ا

�G  إذا 	-*��o  _ وأ.�لk�  ���1:����  �� أ������ً  	+-�G  أن 	+-�G  أن ا(��:�ن  وأراد ��ز
1�ات ����ت  أن ا-�س 	12% �5; ا:0	� ا�-+ ��0Rوع  أ��0  وا�2�0  اr&�0  ���  ا

�ت  _	�0Rع  أ��  6	��r  ا-��س  �� آ��0ًا >ن ��6 _�0ج�-+��0  ا�0�oب  ���  إ_ ا� وا
i+� 0  ���  أو�����  . �i�+� .  %�2  ا�o1;  ����1A  6;  ا�E $6  ا��1A  %1�#0  و������  ا 

�ل��+� �-:������ ���� G��5*U ا�L 0وض�����1; ��-*���o اA ء ا(���:�ن���� 	+-��G أن ��1:-� إ�
�ً���   .وا2�0 اr&0 �� أ�

  انتهى الدرس ،،،
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/�/�  االحد  الثاني: الدرس  الثاني:األسبوع 
  هـ����

))				 ((- 
))�
�
�
�
((  

  

  

     :اهللا حفظه شيخنا قال

 نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد

   :بعد أما

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
l	05او   وا

   . ا05او	E l)ة و?:0R? �F5ع أي
   .ر��tن .��م : ه� ا05او	l وE)ة

l	05او1�� وE)ة ر��tن و.��م وا�� ا&5   .وا�� �Rء أ#��ء وا
 ��  :إن 

G2.أول �� و ��1�G ا�# l	0او?.  
1�� u�0 �� و.G2 وإن�G ا�# ��&?.   

   :�-&� �4آ0 آ��0ة >��د	0R� �*F5:� cو�A ا05او	l وE)ة
�- 6�. ;1E $6 ا�1A %1#ذنبه من تقدم ام له غفر واحتساباً إمياناً رمضان قام من:(و (
.  
1�6 ا$ 1E; ا-*� أن -�A  %1�#0ج  و���1;  A  6��F�Eأ  ���� ر���tن  ���  ���2ودة  

;1Eو %&� l	05او   .ا
   .ا05او	E l)ة �� آ�2 �� أ�� 1A; ا-�س A ��L-6 ا$ ر0�A �M أن -�
�2*� N4ص ه��-�� �� إ��Jل و_ PJ _ اA0وR� ة(E l	05او   .ا
    .ا��او�E M6ة مأ/�L! �Bن >� ا��-�, و!%ء

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .رآ0RA �2ون

  . ا05او	E l)ة �Aد �4آ0 و��أ
 =�F5:��� �-A �1��-F2�� ا��R?��ن ا05او	E l)ة أن ..... وا �	0RA �2رآ.   

�ا1�� ه4ا 1A; ا�5#���:   
1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن A-�6  ا$ رA   ��M*��س  ا�� ��	c : ا>ول_ A  %1�#1;  و�E 

-�س�� �	0RA �2رآ.   
 _������-���س 	����1 أن آ���2 ���� أ���� أ���A 0-��6 ا$ ر0���A ���M أن : ا�� �	0R��A 

   .رآ�2
�ل �&4ا+�ر �4ه� ه� ا&����� وأ�� وا�2��R أ��� : ا�)�U ا>��d - ا-�.   

�ر �&���� ا#���5ل ا4��1ان - ا���F	��ن وه��4ان��&��2���ن - ا��M . ���� ا>ول إن >�2��M 
� �2آ �� أ�� ��	c أ�� . �Lًا&� >�2M.   
�ل= +�ن  �5�#  ?���ن  أن ا0�5او	�E  l)ة  ���  ا��0Rوع  أن : ا���� ا�U(Uرآ��2  و . 

�� �4ه� وه4ا���  ، .ا
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   .ا+�	% ا��	-� أه� �A� ه� ه4ا �"ن - : ��P ا(��م ا#�5ل
�ل= +c وا���Y  ا��5ره��  أ����  ا(���م  ��A  روا	��  وه��  : ا�J  ا_#�)م  N0��sو  ��� 

��++F�   :ا
�� #�5 أو 0RA	� V� ;1Eن �:� Pذ آ� أنU(U0  إ���ى  أو وR�A أو  ��U(U  0R�A 

��� P   .ا:�L �A >1ء آ61 ه4ا >ن .�:� ذ
   .ا+0اءة �� .�0 ا0آ�2ت و?�2دت ا�)ة آ�0ت �Vذا -
   .ا0آ�2ت .1� ا+0اءة �� أ�pل وإذا -

 فا�0�2و  ه� >�6 رآ0RA �2ة إ��ى 	��1 أن وا>�:� وا#� ا>�0 أن وا>.0ب
l�F�1�6 ا$ 1E; ا-*� �A واA %1#و.   

�ل وأ��+�ز _ �"�6 ا��ن  �����د  رآ0RA �2ة إ��ى  ;1A	k	� أن �H:�ن 	��	  ً_��. 
�Y .�ل . �JذًاJ و���  : ا_#)م  ��j أن  ���  �-:���)ة  ?�F	��  ا  l	0�5او��c  اF� _ 

�ز�  .هـ .أ أ� 6-A �+� "W	g+- و_ ا�2د ه4ا  ;1A	k	� أن 	
2���� نا(���:� وإن��ل ���� ��+�ز _ �"���6 ا��� 0R��Aة إ����ى  ;��1A	k	��� أن ���H:�ن 	

c ا+0ن ���ر آ�ن و.� رآ�2���ن �5# 	�1�ن وا���� اU(Uرآ�2 و.   
�ل   ��P ا(��م >ن+	: � أن .*��  ���  ا�2� ه4ا آ"ن : أي ا+�	% ا��	-� أه� �A� ه

�?"	 ��ل ���< ا$ ر��6 ��:6 ه+� �A ��A 61�2	 5 آ*�ر2��ا�� ��d<أ��6  وا  ���A 
�ز _ وأ�0F� 6م�< و.� 	0Rع _ أ�6 أو 	��6 *��E �-:   .ا
�*-1�6 ا$ 1E; اA  %1�#1;  و�E  0ة  إ���ىR�A  ��2رآ  �5-��  إذا وأآ��0  وأ.�*Uأ  ��U(� ا

   .ا�2د ه4ا 1A; اk	�دة ?0F	1A %; 	�ل وا�� �0ف A-6 	"ت و% رآ0RA �2ة
�E(a�Y رFL&� ا�5 ا0وا	� هN4 أن:��J  ه��  ا_#�)م  ��	0وا ا�12%  ���  ا>.�0ب  ا

��1:-� ��ا�+��� رآ0R��A ���2ة إ����ى ا(���:�ن 	����1 أن ا>���:� أن �F�F��� ا���5 ا
1�6 ا$ 1E; ا-*� �L �AءتA %1#و.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �2�? �� �A��L �� 0?�  .ر��tن �� ا�R2ء ��2: ا

< ذآ0{�   :ا05او	d�:� �� l� �Aة ا$ ر��6 ا
 _�ا":� ;   . ا�:��A��L �� �L ?�2� أن ا05او	l �� ا:-� أن : ا>و
���ه�0 �4ه� وه4ا= �% ا�0 وا�o   .ا12% أه� �� ا

�ا   :ا�F% ه4ا 1A; ا�5#
1�6 ا$ 1E; ا-*� �"ن -�A %1#ه� و(E ��� �� ��:�   .�"6��FE ا
1�&� ا-�س 0�A ��L وأن -�A.   
�- ���� 6�� و������A 0�0 آ��� ���� ا-���س ���A� ه��4ا و��1A; : �����فا( ���� ا���0داوي .�

.�F:�5ل _ و�� �س ��2�-  .ا2*�رة �&m�"5:� N4 و�� ا
�ل= +�1;  .��ي  ���  أن : ا�����  واA  ة(�E  l	0�5او�6�5  ���  ا�  ��&�  �tآ��ن  وإن أ��  ��� 

P ا(��م �4ه� وه4ا . ر��tن��.   
1�6 ا$ 1E; ا-*� �"ن - : ذ1A P; وا#�5لA %1#1; وE  ����  6��F�E"�  %�U  ��-5ا�  ��A 
1�6 ا$ 1E; ا0aوجA %1#و.   
lL0ا�ل - إ��Jل �) - وا+���ه�0 �4ه� - ا>ول ا   .ا

�اب���1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن : ����P ا#���5_ل ��1A; واA %1��#و G��*U 6��-A ���� l�F��� ا
��125�2م ا 6L0و� �   .ا-�س 1A; ?�0ض أن ��R أ�6 وه

�ل وه4ا+�ر .�ل - ا&�� l�E  6�-A  �+��  أ����  ا(���م  ��4ه�  وه� اF-���1 4ه�� ه� - ا
   .ا(��م 	+�م �5; 	+�م و_ ا(��م �� و	�?0 ا-�س �� 	��1 آ�ن أ�6 ا$ ر��6

�ل ه4ا .�ة أد� و��+6 : ا�. ;1E $6  ا��1A  %1�#حـىت  العـشاء  اإلمـام  مع صلى من( : و 
  ) .ليله قيام له كتب ينصرف

 >��6  ا(���م  	+��م  ��5;  �����6  �� 	*+; ا$ ر��6 أ��� ا(��م 2L� ا4ي ه� ا�F	c وه4ا
%&� �� c	�F  .ا(��م �+��م 	��ن ا(��0اف أن ا
 _�":��� ا��� و_ �+�i  ر���tن  ���  ?0Rع ا05او	E l)ة أن 	2-� - ر��tن �� - : ا

1��6  ا$ 1E; ا-*� >ن ر��tن ��رج ?0RعA  %1�#و  %� وآ�4P  ر���tن  ���  إ_ 	��1&�  
0�A �M6 ا$ ر-A.   

 _�":��� ا�� إ_ اF-����1  �4ه� ه� وه4ا . ا(��م �� 	�?0 أن �H:�ن ا�0Rوع أن : ا
�رة ��E وا��ة ����� أن أراد �&5	 g-�1�&� و#A >{�   .ا$ ر��6 ا
%U ا$ ر��6 .�ل:   
  0?��� و	&5�   .�0آ62�J �2: إ���V� �*? 6ن ، �N�2 ا

;-2� N42*�رة ه�1"��م عا�0Rو أن : ا�� أن ��65 و�� ا(��م �� 1E; إذا &5	 �� ��1 ا
   ..�م إذا 	�?0 �� ا(��م �� 	�?0 _ أن �+6 �� ا�0Rوع أن

�?6��V�  ��2�  0  ا(���م  ���  	��?0  أن أراد �Vن ���2�  و?���R�?  N0  �0آ��2  	�"?�  ا�  0?�� ���2  ا
N��&?.  

���1"��م ا���0Rوع أن : اA ���1��-F-��� إذًا=  أن ��6��5 و���� ا0��5او	l ما(���� ���� 1��E; إذا 
���?0 أن أراد �Vن ا(��م �� 	�?0 _ أن 	5&	 6�V� ا(��م �� أو?0 إذا ��J N0?0آ�2 و�.  

�ا�ل : ذ1A P; وا�5#+� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#وتراً بالليل صالتكم آخر اجعلوا: ( و. (  
�ل= +�1"��م ا�0Rوع أن : ا���� وا�  و?_�� N0	R وأن ا(��م �� 	�?0 أن � أن أراد و

��&5	.   
�6 ه4ا >ن : أوً_� ���a� م��H.   
�ً���U : ه4ا �� أن ���a� 0اه�r1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أ�F�Eب  أن 	-+��  % �6�V . ا�U7ر A 

2�ا إ���&% �� أو?0وا إذا آ���ا و%1#�J 0?��ن �6�V و.2Wً� ا��# %&-� �� ��&5�#.   



62 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

�ً��U : ه4ا أن >�a� ل�+ 1�6 ا$ 1E; -*�اA  %1�#كتب ينصرف حىت اإلمام مع قام من( : و 
  ) .ليله قيام له

+��م  �U%  	-��م  أن .*��  	��?0  آ��ن  أ�A 6-6 ا$ ر�M ��0 أ�� lE �A أ�6 : را�2ً�	�1  ���� 
��12�� و_ ��	0 ?�   .ا

1�6 ا$ 1E; ا-*� lE �A أ�6 : ���:ً�A %1#1; أو?0 إذا آ�ن أ�6 وE ��   .رآ52
N4&� ��:� ��6 ذه� �� 1A >2M; ?�ل أد� هN4 �� اF-���1 إ":��اب وأن . ا� أن ا

� ا(��م �� 	�?0 ا(�:�ن�� أن أراد و&5	.   
6�12  ���  : �+��ل  ه4ا 1A; �-�ء�	  ��?0  ���  ا(���م  #�1%  إذا أ��6  ���  ا-��س  ��2���"?�  .��م  ا 

�6�V� 0 �0آ�2s 0وعR� >�aاه0 و��r< ا�U7ر �aاه0 و��r �-�صا.   
�� �� P�� أن أراد ���� ��ص وه4ا اF-���1 �4ه� ه� ه4ا أن ا7ن �0A-� ذ&5	.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 N0�	: و�5-��-&�� ا�.   
1���ت ��� 	5-�� أن �H:�ن 	�N0 أي:?  l	0�5او ر���6  أ����  ا(���م  ه�4ا  آ�N0  و.��  ا
   .آ0اه1A 65; و�g ا$

   :�U(U أد� ا�2� ه4ا آ0اه� 1A; و	�ل
   .ا�2� ه4ا آ0ه�ا أ�&% ا�G*U �A �U(U �� ���F أ�6 : ا>ول -
- ������ ا5-�� �� أن :  ا�  l	0�5او���  ا�a�  0ه��r�%  �6��V  . ا����A  ���F  ا��U7ر   

�ن آ���ا أ�&% 	-+���+	 ��-51 ��� ��5��1:5�l  ا��F	G*U ��  c أ�6 �� اF�� أ�&�%  ا
�ن:1�H#05ا�� 	.   

-c���� ه4ا �� أن :  ا�a� م��H.   
1:�5���ت  ����  	5-���  ا(��:�ن  آ��ن  �+��ل  �Vذًا ��2�  ��Vن  . ���0و6��V�  N  ا0�5او	l  ���  ا

GFE 6?(E �� 0اه��  .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 _ ��+25  .�A��L �� ��2ه� ا

�� 	�N0 _ أ�6 أي+25   .�A��L �� ا05او	E l)ة ��2 ا
��+25   : ه� وا

1�ن 	�L0 أن-��1�ا أ�0ى �0ة �:��ا إ; ا��.   
1�ا  ���A��L أو ga��J 	�4ه�  أن أو-��� ���� ��:���  0��u ���� 0  إ����م��u ���2� ا�5&���ء 

%&?(E �� %&إ���.   
��+25�� 6�ر?�ن ه�?�ن �   .ا

6��� �-A �1��-F   .	�N0 _ أ�6 : ا
�اب��� أن : �+�ل أن وا+25�� إ; 	-+:% ا�:.:   

- %:+�ن أن إ�� : ا>ول ا�	 %&A�Lم  ��2 ر� وا���ة  روا	��  وه��  . 	��N0  _ �&�4ا  . ��
�A 1% . ا$ ر��6 أ��� ا(��م� �-+	6 -A ف(�.   

- %:+2�ا أن : ا���� اL0	 �*. م�-   :ا
�ر  ;1A	�N0 _ �&4ا= &R�< ذآN0 ا4ي وه� . اA �1��-F-� ا{� ه-��  ا$ ر��6 ا

.  
�ا   : ذ1A P; وا�5#

   ) .يرجونه خري إىل إال اليرجعون( :  A-6 ا$ ر�M أ�0U"� m :  اوً_-

-�ً���U  : �ً#��. ;1A ��&51�� u�0 �� ا   .ا
�� أن : ا>�0ى وا0وا	�= +25�%  >�� .  6	�0Rع  و_ . ���0وN  ا  ��+-	  ��A  أ���  ��� 

���F�1�ا  إذا �� . ذP �2� أ�6 ا�E  l	0�5او1�ا  أن إ�;  ا��)ة  ��A  أ��:��ا  ا��	 
��&5�م ��2 ا-   .ا

�ل وه4ا+�اب : ه� ا�5�ا�9 وه� . ا� ا$ 1�E;  ا-*��  أ�F�Eب  ��A  ا��U7ر  ���  ا
6�1A %1#و.   
1�ا إذا ا(����ة ���2� 	�6��12 ���� ه��4ا ��1A; �-���ًء��E ���� �1 إ����م���	 �A0:��� ���&5-	و 

5&���ن ا��4	� ���� أ���6 	���12�ن _ وآ�����ا-	 �A0:��� ا��� إ��; ذ��P �2&��� ذه*��:��� 0���u 
����W	 ن���1���< �0وه��ً�� 	52*��0 ه��4ا ����-�2&% ا���)ة �6��2 ����aر و����U� ���A 

���F�   .ا
1�G وإذا �:-� E)?6 أن أ�G ?0ى إ��م �� ا>ول �� ?��1 أن إ�� ��E ��  إ���م 

�&5-	 �A0:� ��5�5� أردت وإذا �&4ا �	k��ن ا��� P�م ��2 ذ-   .ا
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  %U �-:  .ا0ا?*� ا

�-2	 : �1	 0?���1 �� اt�   .ا$ ر��6 ذآ0ه� Pو4 . ا0ا?*� ا:-� ا
�-:��  �1A;  و	��ل  ا�+&��ء  ����LVع  #�-�  ا0ا?*� واA0وR��  �-:� أ��د	�c  ا0وا?��  ا

   :أ��د	�U(U c رأ#&� �L ;1Aًا آ��0ة
�- c	�� �Rd�A �Mا$ ر �&-A.   
�- c	0 ا�� و���A �M6 ا$ ر-A.   
�- c	أم و�� �*�*� �Mا$ ر �&-A.   

�-�   .و5#"?
�Y و.�لJ 1; داوم �� : ا$ 6ر�� ا_#)مA 0ك? �-:�  ا0ا?*� ا�&�  ��� .�1A  ��1;  د
   .J&�د?6 _?+*� أن و	-*�o د	-6
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .اr&0 .*� رآ�52ن 
 ا��:-� ���� وه���� اr&��0 .*��� رآ��52�� ا(���:�ن 	����1 أن اA ���1��-F-��� ا���0Rوع

1�&� 	�اوم أن �H:�ن 	-*�o ا�5 ا0ا?*�A.   
����1A 5; واA0وR���& : - c	�� 0 ا���A : �6 وه�. : Gr��  ��A  ل�  ا$ ر#�

;1E $6 ا�1A %1#0 وRA رآ�2ت : ��   .ا0ا?*� ا:-� ��.� ذآU 0% اr&0 .*� رآ52
6����1���6 �9���5 ا+���ر �&��4ا اr&��0 .*��� رآ��52�� ا(���:�ن 	����1 أن 	��0Rع وآA ����� 
   :��	��ن 0�A ا�� ��	c 	�2رض �� ا�+&�ء

c	�F   .��c �Rd�A	 : ا>ول ا
c	�F�*� أم ��	c : ا���� وا*�.   

��&�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن ��A %1#�1 آ�ن و�	 �0 .*&r   .أر�2ً� ا
c	0 ا�� و���A �Rd�Aآ1&� #��1 وأم و �F�FE �5��Uل و_ و��Jإ �� �&?�*U .  

���� ا�rه0 �� ?�2رض ��� � c	�� 0 ا���A c	و�� �Rd�A وأم  ��*� ا�+�:%  �*
�� إ; ا�25رض ه4ا ل��� ا�+&�ء�:.:   

��� رأى : .:% -�9 ا��5�� وا� c	ا>��د.   
�l رأى : و.:% -L05�� ا� N4ه c	ا>��د.   

��� رأوا ا4	� وه% : ا>ول ��+:% �*�أ_ �9 ا��5   . وا
2�ا -��L ��� N4ه c	ا>��د %&�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : �+A %1#�1  آ��ن  : و��	 
� ر��أ و?�رة رآ52�� ?�رة�o1�6 واA �1 أن�	أر�2ً� .   

��� ه4ا إ; وذه��0 وا�� اW*0ي ا(��م ا�.   
�ا -��. : ���� ���  c�	ل  ��"ن  ا>��د���  ���  1�E;  إن : �+�:������1  ا�  �� رآ�52

�1 ��1E �� 65; وإن���-� �� m-L �� أر�2ً� �?"���E �2)ة �� #   .ا
N4+� وه	0W��� �� ا�&� ��ل ا�% ا�� إ+   .ا

 _�+5-� ;�l إ; ذه*�ا ا4	� ا�+&�ء وه% : ا���� ا+:% إL05   .ا
 =���1��-F رآ��52�� ا(���:�ن 	����1 أن وا>���t� وا���:�F5 ا>رl��L أن 	��0ون : ��

6�< �   .0�A ا�� ��	c �� ا���G ه
�ل= +�6 : ا���� وا�ر ذه� وإ&���l اL0? �1 أن�	ا(�:�ن   �0  .*��&r أر���2ً  ا

��0ة c	5&� ا>��دFEة �� و(�   .رآ�2ت أر�� ا
�l �� أوً_ ه4ا__ L05   .ا
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 __�ً���U �� l�L05   :ا
�*��  وأم ���  �R�d�A	c  ���  ا��5  ا>ر���  وأ���  رآ52�� ا(�:�ن 	��1 أن ا:-� أن*� 

G:�1� �� �-:1��6  ا$ 1E; ا-*� E)ه� E)ة ه� إ��� ا0ا?*� اA  %1�#و  �*�#�-�� 
   .ا-&�ر ا�5��ف

�لا+ ه4ا �12; %�� �1��  ؟ اr&0 .*� ا(�:�ن #
- G# رآ�2ت.   

�ل وه4ا+�% ا�� اN0&r5# �� ه� ا+� �� �61 _ ا":��ل �� أآ�0 ا..   
�?"� ;125�9 إ�l ا>.�ال 1A; اL05   .وا

�ل ��-:*� أ�� -+�% ا�� +�  ا>���0  ا�&�  ����6  .��ل  أرى ����  >�1�?  %��rA  ��� آ��  و�2
�2*   . ا:-� �A ا

�*:�_ن  اr&�0  ���)ة  �125+��  ا>ر�� �"ن ?���0ن �*�*� وأم �Rd�A أن - : ا�+�� 
 :�1�	 �*. 0&r   .�Jء ه4ا . أر�2ً� ا
�*� وأم �Rd�A أن : ا���� ا�Rء -*� �512L N4ا>ر���  ه  ���  �.���  �-:� : ا0وا?��  ا

 �-�#  0��� ا0وا?��� ا�:-�  ���  ا>ر���  �0�aج  ����<  . وا�R�2ء  وا�0�oب  واr&�0  ا
%Akة أ�&� و�(E �*#�-�� ر ا�5��ف�&-   .ا

��� �+�+F6 ا�. ��2� ���% ا�� .�6 ?�+6 آ"�6 و+   .ا
�+��� ���� �&��� : ا>.���ال ����.� أ����+F�ة ���� �5+�ر���� ا��+���6 ذه��� ���� وا>.��0ب . ا إ

�1 .1��1 أ���ٍن و�� أر�2ً� 	��1 أن �H:�ن ا:-� : أن اW*0ي�	 ��   . رآ52
��� �&L0ي وr� 4ه  ه�4ا  أن����9  ���  ا��4اه�  أ��:�  ه��  �ا��5�ص  ����  ا��- ا

�+125�1�� اr&0 �:-� ا*+   .ا
�ل ا*cF ا�5&; و�&4ا� N4ه �":�   .ا
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   .��2ه� ورآ�52ن 
�����ه�0 ���4ه� : = �&��4ا اr&��0 ����2 رآ���52ن 	����1 ا(���:�ن آ���ن وا>��د	��c ا

�F�F�% ا >15a? 6��.   
   .اr&0 ��2 أر�2ً� أ	tً� 	��1 أن ا:-� أن إ; ا�+&�ء �2� وذه�= 

�ا�*� أم ��	c �� �0وا	� ا�5#*� 6�  ) .الظهر بعد أربعاً وصلى( : و�

��� ا0وا	� ه�A N4 ا��12ء أ�LبL"� ة�	�A ��5�� �&-� اب�� ����L  _ >��6  وا�� �
N0�o �� ���L<ا �   :وه

2�<  إ#�-�دN  اw�1 ه4ا أن�M .  �1��6  ���%  و����  . �-��0  ��w  وه�A  >2t� ا(���م  ��
   .ا��Fظ �� و�Aد ا+�Wن ا�� وآ4P ا4ه*�

2��� ا0وا	� هN4 آ��G وإذاM  ��+�  G�*U  ����-A أن ا7ن  �-:���)ة  ا*�2	��  ا  0�&r ا
��   .�+i رآ52

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .ا�0oب ��2 ورآ�52ن 
���� ���� G����U وه��� ���)ف ����6 أ��1A% _ ا�0��oب ����2 رآ��52�� ��E)ة�L c��	ا>��د 

��FاF� (� ت�	ف و_ روا(� ��� c	��  0  ا�����A  �R�d�Aوأم و  ��*� ا-*��  أن �*
;1E $6 ا�1A %1#�1 آ�ن و�	0ب ��2 o�   .رآ52�� ا

   .ا�0oب �)ة ا*�2	� ا:-� �� إ��Jل �)
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .ا�R2ء ��2 ورآ�52ن 
���ه�A 0-� #-� ا�R2ء ��2 ا0آ52�� E)ة= �% ا�0 وا�o�1�� أ��d �� ا:�   .ا

�ا1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن : ���&��  ذآ��0ه� ا�5 ا�)�U ��>��د	c ه4ا 1A; وا�5#A  %1�#و 
   .ا�R2ء E)ة ��2 رآ52�� 	��1 آ�ن
�ل= +   .أر�2ً� اE �R2)ة ��2 ا(�:�ن 	��1 أن ا�0Rوع أن : ا���� وا

�ا1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن - يا*��aر  ���  وه��  - A*��س  ا���  ���F	c  : ه�4ا  1A; وا�5#A 
6 ود�� ا�R2ء 1E; أذا آ�ن و%1#k-� ;1E �ً2أر�.  
1�6 �*-�ءA رأى � أر���  ا*�2	��  ا�R�2ء  #�-�  ا(��:�ن  	���1  أن ا��:�F5  أن ا�+&�ء �2

   .رآ�2ت
�اب��ل وا+   .�+i رآ�52ن ا*�2	� ا�R2ء #-� أن : ا>ول ا

�اب �1�� ةE) �� ه4ا أن A*�س ا�� ��	�A c وا   .ا0ا?*� ا:-� �� _ ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�0 .*� ورآ�52ن �  .uآ�ه� وه�� ا

�0 .*� ا�51ن ا0آ�52ن� ا*��0ي  ا�F:�  ذه��  ���  #�-�  أ�&���  ا�+&��ء  �� إ��Lع �F� ا
;   .�&�� ا�Rرع A-�	� �� رأى �� واL*�5ن أ�&�� إ

6��0 رآ�52 أن أي : uآ�ه� وه�� : و.� إ_ ا?���ق  ��F�  أ	tً� وه4ا ا0وا?� ا:-� uآ� ا
�u �� 0آ� ا�0oب رآ�52 أن رأى ا�+&�ء �� 	:�0ًا ��0ًا أن��� . ا 0� ا12% أه� ��Lه

;1A آ� أنu �-:�0 ه� ا0وا?� ا�   .ا
 _��0 رآu �52آ� أ	&�� : �:"��?0 أو ا  ؟ ا
6��Y  آ�)م  ��  6	�02R  ���  وه�4ا  . #��اء  ا�t� �� أ�&�� ا0اlL : �)ف ��J  ا���  ا_#�)م 

����?.   
�0 رآ�52 �� 	4آ0وا أن ا�+&�ء ا�5Aد_ �   :وه� ا0وض �� وذآ0ه� �:"� ا
 _���ع ��% �:"WM_0 رآ�52 ��2 ا��   .ا

N4ه �":��&� ذآ0 �+� ا>.�ال ��&� ?G*2R ا� �F� �2:? ال�  .أ.
�����ه�0 ذه�� = 2���� د.���9 ا���� وا����5رN ا>ر����2 ا>����d ا ���� آ*������A 0دو وا���-���2 ا

��++F���ع أن اWM_0 رآ�52 ��2 ا��  .#-� ا
�ا1��6  ا$ 1E; ا-*� أن �F� : �Rd�A	c - : وا�5#A  %1�#0  رآ��52  رآ��  إذا آ��ن  و��� ا
��WM1; اA 6+J ��	<ا.   

�ل= +�6 ذه� : ا���� وا��0  رآ1�E  ��52;  إذا ا(��:�ن  أن �kم ا�� إ���  و�%  اWt�	 
G1W� ة(E 0��   .ا

 =�+c لا����ع أن : اWM)0 رآ�52 ��2 #-� ا��1�� �� .�م �� ا1�� �� ا . �+�i  ا
�ل ه4ا إ; ذه�+�Y اJ وا�� ا_#)م %�+  .ا

�اب����ه�0 �� وا��ع أن اWM_1+ً� #-� اW�.   
�0 رآ�52 	��1 أن �H:�ن 	:�F5 ه4ا 1A; و�-�ًء��G �� ا*�� E)ه�� �Vذا اWt	 
;1A 6-��	 �% و 	���� إذا أ��. 5&&? ��� �+�+F�� أن �Lًا 	5"آ� اWt	.   

� ���� أ��� ا(��م وذآ0":���ع WM_0 رآ�52 ��2 ا���� ا  ���&?  � ��A  ا*��2  وه�
   .ا0	�ء
6&Lإذا أ�6 : و ��WMا N4ه �A��WM_ا �W�:*1�6 	*�و �� أذه*G اA �� 0&:��م ا+ وا

�م �� ا7ن .�م آ"�6 و�Eر-   .ا
;1Aو �ن �ل� آV� ل�+�ل  ا>.��ال  وأ.��ى  أرl�L  ه� ا>ول ا�+�ة  ���  	1��6  ا>���0  وا�+ ا
2�ل و_ �Jذ �kم �� و.�ل	6 �1A.   
��ع  ا>�0 ���� 6	 c	��d�� : _ lةW�M_��  إ����  c�	ا>��د  �F�F���&��  ا�  ��	���  ��2� 
�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�J �&-� :�# 6ء ��?6 و��  Nؤ�t..   

�� وا��5رN اF-���1 ذه�= ����  ���  ا��?  N��5ر�وا  Y��J  0ه���  ا_#�)م�sو  ���  ���++F� ا
;�6 أن 6 #� ا0وا?� ا:-� �� �Jء ��?6 �� أن إt+	 0عJ6 و P   .ذ

�ا1��6  ا$ 1E; ا-*� أن : ا>ول - : ��)�U أد�  وا�5#A  %1�#و  ������E  0)ة  ��A  ���م  � ا
�0 رآt. �&2� �52; و.�tه����� l	c وه4ا - اFE.  

- ����1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : اA %1#و �� �oJ �A �520  رآ�&r �E)ة  ��t�.  ��2ه��  ا
0�2��� l	c وه� - اFE.   

- c���م وه� : ا�A 6�. ;1E $6 ا�1A %1#إذا فليـصلها  نـسيها  أو صـالة  عن نام من( و 
  )ذكرها

�&� أن ا?�ا0و ا:-� ��?65 إذا ا(�:�ن �9 �� ا�0Rوع إذًاt+	.   
�� ا0وا	�= ���   .��?G إذا ا0وا?� ا:-� .�tء 	0Rع _ أ�6 أ��� ا(��م �A ا

lL0ا�ل وا+   .ا>ول ا
6� ��)  ?0�5ك  _ أن ��0Rط  ا0وا?��  ا�:-�  .��tء  	�0Rع  أ�6 ا$ ر��k� 6م ا�� ذآ0 : ?-*
�&� أن �H:�ن 	0Rع _ �6�V #*� �) ?0آV� Gن #*�t+	.   

� إذًاA0وR�� ء�t+��0  ?0آ�V�  Gن 42ر أو :*� ا05ك 	��ن �"ن �+�ٌ� اo  �*�#  6��V� _ 
;t+? N0م ا�� و��ذآk� 6ا$ ر�� l�FE 6�Lوو.  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
1�� وE)ة  .ا-&�ر E)ة �� أ�t�: ا

< ا�5&;{��ا�� �A ا�)م �� ا-��ة ا+��ا�� و��أ ا-�� �+1W�   . ا
   ....ه4ا A-� و�+<

  الدرس ،،،انتهى 
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/�/�  االثنني  الثالث: الدرس  الثاني:األسبوع 
  هـ����

))���� ((- 
))�	�	�	�	((  

  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

 علـى  وبـارك  وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم 

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد نبينا

   :بعد أما

  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<<<<VVVV< << << << <
1�� وE)ة  .ا-&�ر E)ة �� أ�t�: ا

�<  ��أ{� ا-���  ��A  ا��)م  أ�&�;  أن ���2  ا�9�1W  ا-���  ��A  ا��)م  - ر���6 ا$     - ا
��+�   .ا
�ل+�1�� وE)ة:  - ر��6 ا$   - �1���  �E)ة  أن 	2-��  : ا-&��ر  �E)ة  �� أ�t� ا ا

1�� وE)ة �0Rو�A ا�1W+� ا-&�ر وE)ة )ةو�E  : أي ا-&��ر  �E)ة  �� أ�t� ا
��1   .ا�91W ا-�� �� ا-&�ر E)ة �� أ�t� ا�91W ا-�� �� ا

���   :ذ1A P; وا
 �����6 - : ا>ول ا� قيـام  أو الليل صالة املكتوبة بعد الصالة أفضل: ( - ر���6 ا$     - .
  ) .الليل
1�� E)ة أن 1A; ه4ا ��ل   .أ�t� ا

�����12���� - : ا������ ا? �1���� ���� ا�9��1W ا5-���� أن : وه���ع إ��; أ.��0ب اR��a ا
   .ا0	�ء �A وا*�2 وا(�)ص

91A0داوي و�� ه1A N4; - ر��6 ا$    - ا":�1�� E)ة أن - ا �E)ة  ���  أ��t�  ا
  .هـ .  أ أk� 6�1Aاع �) : �+�ل - ا-&�ر

�6 ���� أ�0 �&�1A �-A �1��-F   .ا
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 �&1tوأ� :c1U ��1   .���6 ��2 ا

1���  �E)ة  أ�t� : أن أي ا�c�1  وه��  ا�-�5�<  ���2  	�"?�  ا�4ي  ا�c�1  	���1  أن ا
i#ا>و.   
6 : ه4ا 1A; اF-���1 وا#�5ل� ينـام  كان داود صالة الصالة أفضل( - ر��6 ا$    - �+
  ).سدسه وينام ثلثه ويقوم الليل نصف

1�� ?+:% أن �*P����V ا�F	c ه4ا?*:�i  أرد�� وإذا   .أ#�اس #�5 إ; ا
... ��� �*-1���6 و%1��# -�A $1; ا��E -  م���-	 ���U(� ?���R� ا���5 وه��� ا>و��; أ#���اس ا

>�- 	-��م  U% ا���� ا� c1	�R� ا4ي وه� واm��a ا0ا�� ا:�س 	+�م U% ا>ول ا
�د وه� ا>��0 ا:�س�+�  �*-1�6 و#1% -اA $1; اE -  -�م	6 و#�#.   

1�� أ#�اس �� 	+�م _ إذًا   .واm��a ا0ا�� وه�� - ر��6 ا$ - #�#�� �� إ_ ا
1���� c��1U ���� ا���)ة ?����ن أ_ : .���� ���Vن ـ�� ا(&��� ا-��kول 	�ا���9 ا��4ي ا>����0 ا

���Lء وإ�A�  ا>و#i؟ ا�c1 �� ا�)ة �� ��0 ا
�اب��� �� ��&Lو:   

- 6L�1��6 و#�1%        -ا-*�   أن : ا>ول اA $1; ا�E -   0ح�E  � أن ا$ ��A  ا�*��1  وه�
�tأ� (�� داود E)ة ةا&� %�� ;1A أن �tة ا�(�   .داود E)ة ا

- 6L����م  أن : ا�����  ا.  c�1��ا��9  ا>و#�i  ا	  c�1� وا�c�1  . #��س  ���  ا>���0  ا
0���1���6 و#��1%  -ا-*��� و وا��:�دس اm����a ه��� ا>�A $1; ا��E -  م� ا0ا���� 	+��

m��a�ا�9 . وا�� c1�   .اm��a ا:�س وه� وا�� #�س �� ا>��0 ا
+1�6 أU-; ا4ي ��م��A -    $ر��6 ا - - ��ا��9  - - ر���6 ا$  - داود .��م وه	  >��� 

c��1��د ���F�� ا>����0 ا���+�����م ا+� c��1��م ا>����0 ا-1���� u���0 ���� و�����0?���ح ا 
�)ة و	:�25 ا(�:�ن 0���6 أ0Jت �� وه� أ�0ى ���dة وF5�� ا ا��رس  ���  إ
9��:���م  ���2  ��م �� أن ا+1��r?  6&�0  و_ �*�حا�  ���  .��م  اA  ر��Uu  0&:� وا��)ة  ا

�2*�� P4� �A ء�	0   .ا
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�� وE)ة   .��-; ��-;: و�&�ر 

1�� E)ة   :�"kLاd&� ا2*�رة هN4 �"�4 ��-; ��-; وا-&�ر ا
�kء -1�� E)ة : ا>ول ا   . ا

 =�1��-F1�� E)ة أن 	0ون �� أن أي . ��-�;  ��-�;  ن?���  أن ��&��  وا�:�F5 ا>�t� ا
�ل رآ52�� آ� �� 	:%1+   �*-1�6 و#�1%       -اA $1; اE -  )ن .) مثىن مثىن الليل صالةV�� زاد 

;1A ��   ا�0اه� �� �Lز رآ52
��#ً� : �Lز. ;1A 0?�1�6 و#1%      -ا-*�   �Vن اA $1; اE -  0  آ�ن?��	  ً����� آ���  �m��a  أ�
  .�2-� ?+�م
�� : ا�0اه� ���a� c	�� 0 ا���A  _.  
�ل= +1�� E)ة أن : ا���� وا�ز _ ��-; ��-; ا��م ?�l و_ ?&��  c	���  0  ا�����A 
 _c�  ) .مثىن مثىن الليل صالة:( �+�ل . ��-; ��-; آ��&� �� ا�)ة ��0 �

lL0ا�از وا�   .اF-���1 �4ه� وه� ا
�kء -   .��-; ��-; ا-&�ر E)ة : ا���� ا

 ���  V��  ;1�Eن  وا��:F5*�  ا>��t�  ه��  ��-�;  ��-�;  ا-&��ر  �E)ة  أن اF-����1  �4ه� = 
5�� 1A; زاد �Vن : أي أر�2ً� ا-&�ر-Uز ا�L  (��  آ0اه��.     ���     �":��  ���1 :اF-����1  .��ل  ا

   . آ0اه� �) �Lز ا-&�ر �:"� و�� ا�0اه� �� �Lز
�ا   :�"�0	� ذ1A P; ا�5#

   .ر�2ً�أ ا-&�ر �� 	��1 آ�ن_  0�A ا�� أن : ا>ول ا>�0 -
�ل : ا���� وا>�0 -+�   �*-1�6 و#1%      -اA $1; اE -   :)أبـواب  هلـا  تفتح الظهر قبل أربع 

  ) .السماء
  . - ر��6 ا$ - و6�2M #--6 �� داود أ�� رواN ا�F	c وه4ا

���6  ��-�;  ��-�;  ?���ن  أن ا-&��ر  �� 	:�F5 أ�1A 6; وا��1��6 و%1�#         - .A $1; ا�E -  
�� c	�� 0 ا���A :)مثىن مثىن والنهار رواية ويف الليل صالة. (  

 ا�a)ف  >ن .��ي  ��&��  وا�a)ف  ا���12ء  ��&��  ا�0��A  >�15  ا�� ��	c �� وا-&�ر ز	�دة
�� و.�� ��d<ر ا�*�   .ا��Fظ ا
�&+� ا*�aري �4ه�= *   .اk	�دة ه�FE N4 إ; وا
�ر وذه�= &�L ��d<وا�� آ"��� ا ��2� �d�:-�0ه% ار.W-�وا� ��?% وأ�� واsو  ;� إ
2��� اk	�دة هN4 أنM.   

�اب��ر �� وا&�L ��d<أ�&� ا ���2M.   
���ي �)ف ا�r�1 هN4 و�FE >2M �� اa)ف . �� ��5&L:   

- ;�6 اa)ف أن : ا>و� m� ��� ����+5��� �� وا�5"�0	� ا� ����+5�   .ا
- ����< أن : ا�a���ا��}�  أ���0  وه��  ا*��aري  ه��  ه-� ا-  ���  c	��F أن 	����  وه��  ا

�1 ��2 ��12� ا-�س أA %1A-6 	+�لA �� �-	���� ا�a�� ري�a*��  اt�.  9F5:�?  >�.�5 ا
 .�� �� P2��� أ�&� ا>j&0 ا5"�� ��2 ذM.   

1�� �� رآ52�� 1A; اk	�دة ��% ا7ن ��02-�   .ا-&�ر �� رآ52�� 1A; اk	�دة و��% ا
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�ع نوإ W? �� ر�&-   .�"س �): آ�r&0 �"ر�� ا
�ز أ�6 : 	2-�= ��ع أن 	W5	 �� ر�&- أر���2ً  آ��r&0  و	�1�&� رآ52�� �� �"آ�0 ا
�� آ0اه� �) kd�L ه4ا أن 	0ون اF-���1 أن �2-� و?+�م.  �	0	 >{��<  أن اt�	 



72 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

�ن  أن -����1 ا  ��-A F	�6��V�  �F5:  أر�2ً� اr&0 	��1 أن ا(�:�ن أراد إذا أ�6 �ه-��? 
�	�&R5� 6 �2-; وه4ا�. 0&r   .آ�

%&1��ا �� . #-� أي 	��L _ : د�  ا��2�  �� أآ�0 ه4ا أن .��&�  �tوأ���  أ��  ;� إ
   .ا$
�ل= +�m1 _ أن 	:6�V� �F5 ا-&�ر �� أر�1E �ً2; إذا أ�6 : ا���� وا	 ��  ������ ا

�m1 وأن	 i+� �� 0ة��) ا>� 6*R? ة(E 0&r  .ا
�اوا�5��# ;��1A ��1% �"���6 : ه��4اA ���� رع ?���0ف�R���ا���� ?��R*6 أن 	���F _ أ���6 ا- ا

�d0ا��� ����A 6 �&; أ�6 ��*R? ة(E 0?� ��Aد  وآ0ه&��  ا�0�oب  ���)ة  U(Uً� ا
�� >1:   .ا

�ا�� �R*6 _ أن 	�F ا�Rرع أن �1A-� و�&4ا-�c �� ا� ���&� اd0ا��� .  
�ل وه��4ا��+�اب ه��� ا������ ا����ع أن ا(���:�ن أراد ا���Vذ . ا��W5	 �ً��A�W? ًَ���+1W� ���� 

�ن ��V&��� رآ��52�� ���� ���"آ�0 ا-&���ر���? �&R��5� س ���) وا�������1L ���� ������� �)���ً� ا
4�1ه�.   
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 0Lة وأ(E �A�. :;1A >�� 0Lة أ(E %d�..  

�	0	 >{��� أن ا*	 �����:   
- %�F�از : ا>ول اL ة(E 0ء�� ا-���A�. �� �1ًا ا   .4Aر �) و
- %�F   .ا+�d% أ�A�. 61� >�� 0Lًا 1E; إذا أ�6 : ا���� ا

�ا�ل : ه4ا 1A; وا�5#+�    ��*-1��6 و#�1%         -اA $1; ا�E -   :)ومن أفضل فهو قائماً صلى من 
  ) .القائم أجر نصف فله قاعداً صلى
�ز أ�6 ا7ن V� �-�0Aذًا�� ا-���A�. �� �1ًا 	��1 أن �H:�ن 	 1�E;  إذا وأ�4A 6ر �) و
�� �1��-   .ا>4A 61� >�� 0Lر �) .��Aًا ا

6 و	��ن : �:"�  ـ 0L<آ��ً) ا ��p0R�:   
   .ا42ر �:*� .��Aًا 	��1 أن : ا>ول ا0Rط -
1�)ة ��52دًا 	��ن أن : ا���� ا0Rط - �ً�d�. . ن أن أي�  ..��dً� 	��1 أن �Aد?6 �� ?�

:ً� و1E; ا�p0Rن ?V� 9+Fذا�L G*U 6 0L<آ��ً) ا.   
N40وط وهR�ل �0	� و_ �)ف ��&� ا����  ه�4	�  ا05Jاط �� اa)ف �� اp0R� ه��  ا

�Y ا�5��رJ 6 ا_#)م�1Aص ?�ل و��-�ل ذ1A P; وا#�5ل ا+�   �*-1��6     -اA $1; اE 
�����5  ا��F	c  0ط��5�J ).مقيمـاً  صحيحاً أجره مثل له كتب مرض أو املرء سافر إذا: (  -و%1�#     

0L<ن أن آ��ً) ا�6 و��� . �42ر أو �:*� 	� �� c	�F0 ���0ض ا�:   .وا
�ع �� ا�+&�ء ا�15< : �:"� ـW5��ع ه��� 1A; اWM_1; اA ���.:   

�ل= ���+�ز _ أ����6 : ا>ول ا�����ع أن ����H:�ن 	���W5	 �ً2�Wt���� . ل وه���4ا����+F1-������1 ا 
N�5ر�وا Y�J ا�� ا_#)م ����?.  

�ا    :�"�0	� ذ1A P; وا�5#
1��6 و#�1%         -ا-*��    ��A  	0د % أ�6 : ا>ول ا>�0 -A $1; ا�E -   i�.  6ع  أ����W?  ً�2�t�� 

�ع أ�A 6-6 ووردW? ًا�A�..   
�د  ���0آ�ع  إ��)_ً  ه�4ا  ���  أن : ا�����  ا>�0 -�:� �1A;  	��ل  ���  ا�:-�  ���  	�0د  و�%  وا

�ازL )ل�ا(  ���&�  ���ا���  ���  و-���A  %���  ً�2  ��1�5%  أ���  �1�م ا�2 و���  . اWt��  0��o� 
�ز ا42ر �� وإ_ 4Aر��� P� �� �5; ذd0ا�   .ا

�ل= +�از : ا���� واL  ���-5��2ً  اWt��  ���ل  وه��  . 4�Aر  ���ون  و�.  �2*� . ا�+&��ء  
�ا وصـالة ( : .��ل  أ��u  6���L ��  N0ء ���� ا�� 0�Aان ��	c �� �0وا	� ه4ا 1A; ا�5#
   .ا*�aري �� وه4ا . )القاعد أجر نصف على النائم

�اب��ل : وا+�از وه� ا���� ا��  هN4 �� و��دام ا":�� 1�E;   -ا-*��    ���  ر����  ا
1�6 و%1#     A $ل �)  -ا���Y  ا���5رN  و�� )05Aاض ��J  ا_#�)م  ���  N4ه�  �":�� 	52*�0  ا

�ً��2M 65��a� g-1 l	0��l �� ا4ي اFE ري�a*  .ا
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   .اE ;Ft)ة و?:�  
�ا�� �� اE ;Ft)ة-1�&� �c ا�5 اA رع�R�ص و��&� .ا�� .  ��� ذ�P  ���  و

�&� ا�+&�ء ا�15<�.   
 =���1��-F�����ه�0 ���� ?��0ون آ���� ���� ���� ���Aد وا�5����ر ا��++F�2���� د.���9 آ����� ا ا

���2-��0ه�� واsة أن و(E ;Ft��� ا-:� �ً+1W�.   
�ا�ر أي : وا�5#&���F%ا ه4ا 1A; ا �   :�-&� آ��0ة �"د

 أ���م  أن .*��  أو?�0  أن ��)ث �1��1 أو���E : .�ل أ�6_   ه0	0ة أ�� ��	c : أوً_ -



74 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

��مEو �U(U م�	ورآ�52 أ ;Ft   .�:1% �� ا�F	c وه4ا ا
- �ً���U : c	�� أن ذر أ��   �*-1�6 و#1%      -اA $1; اE -  كـل  علـى  يصبح( : .�ل 

 مبعـروف  وأمر صدقة وتكبرية صدقة وحتميدة صدقة فتسبيحة صدقة أحدكم من سالمى
 مـن  يركعهمـا  ركعـتني  ذلك من وجيزئ : قال أن إىل ...صدقة منكر عن وي صدقة

  ) .الضحى
��� ���	�F� ا_��� 1A; اA0وR�   .اE ;Ft)ة �� ا�1W+� ا
�ل= +   .?:� و_ ?0Rع _ اE ;Ft)ة أن : ا���� ا

�ا  - صلى اهللا عليه وسـلم       -النيب   أر مل: ( .��G  أ�&� �F� �A�Rd	c : ذ1A P; ا�5#
  ) .ألسبحها وإين الضحى سبحة يصلي
�l ا�F	c وه4اFE.   

�ل= ��+��c وا����:*� آ����G إذا ���0Rو�A ا����E ;Ft)ة أن : ا i��+� . ;�� ه��4ا وإ
�ل+�%  ا���  ��ل ا�+�%  �"��6  : ذ��1A  P;  وا#��5ل  ا  0U{�	  ��A    ��*-1��6      -اA $1; ا�E 
:*� إ_ ا1E ;Ft; �6أ  -و%1# :  

- ;1�� ;Ft   .��� �l5 : وا:*� ��� �� �0ة ا
- ;1Eو  ;Ft��%  ا���  A-�� - وا�:*�  ا�����F  أ���  ���G  ���  ��0ة  ا�+ ه�4ا  أن : - ا

���F���1���6 و#��1%  -ا-*���  ���� ���1p اA $1; ا��E -  �1 أن���	ن ���� ����� N4��a5� 
;1�� �� 65��.  

�% ا�� �+�ل+�ع  ���  ?*��� :  - ر���6 ا$     - ا����ص  ���- إ����  ا��E  ;Ft)ة  أن ا
:*� آ��G إذا ?0Rع i+�.   

lL0ا�ر �4ه� : وا&���ح  ا$ ��Jء  إن ر6���FL  �� إ��Jل و_ ا�M�  �� ��Vن  ا>د
�   .اE ;Ft)ة اF5#*�ب �� �Lًا ووا0E �FM	�F ا>د
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   .رآ�52ن وأ.1&� 

52��رآ ا(�:�ن 	��1 أن اE ;Ft)ة �� �Jء أ.�.   
���  : ذ1A P; ا

- ��� وركعـيت  : قـال  مث خليلي أوصاين: ( .��ل  أ��6 _  ه0	�0ة  أ���  ��	c : ا>ول ا
  ) .الضحى

   .رآ�52ن ا(�:�ن �6 	5-�� �� أ.� أن 1A; ذP ��ل
-  ���� ����ً) 1��E; ���� وأن �0آ��2  ا(���:�ن 	5-���� أن أ��Eً) 	�0Rع  _ أ���6 : ا������ ا

�ً+1W� �2�1 رآp�*� 6?(E .  
  ؟ رآ�2 �+�� �5-�� ا(�:�ن 	5-�� أن 	0Rع وه�== 

�اب��?0 . �2% : ا   .ا
� هN4 و��":� وا�0اlL  ا�+&�ء ��� �)ف وا��ة رآ91W� �2 �-�� ا5-�� وه� : ا
 -ا-*���  ��A  	�"ت  �%  >���6 وا���ة  رآ9�1W�  ��2  �-���� ا(��:�ن  	5-���  أن 	�0Rع  _ أ��6 

1�6 و%1#      A $1; اE-  _و  ��A  آ*��ر  � آ����  ?�1�ه%  ا�4	�  ���A  %&d��&+  و_ ����Fا
2��5�� �A و_ 0�A وا�� A*�س   .وا��ة �0آ�2 ?-�1�ا أ�&% ا
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   .��Uن وأآ�0ه�
 ه�4ا  >ن رآ��2ت  ���Uن  ه��  ا��E  ;Ft)ة  �� ا(�:�ن �6 	5-�� أن 	��� �� أآ�0= 

1�6 و#1%     -ا-*�   أن ه���ء أم ��	c ��� . ا:-� �� �Lء �� أآ�0A $1; اE-   ��� 
l5� ��� ��5&� د�� ;1Eو ����U رآ�2ت.   
�ل= +�F	c . اE ;Ft)ة >آ�0 �� _ أ�6 : ا���� وا �Rd�A أن   �*- 1�E;   -ا

1�6 و%1# A $�1 آ�ن  -ا�	 ;Ft��� l	c وه4ا ���Jء و	k	� أر�2ً� اFE.   
�ل وه��4ا��+�اب وه��� اW*��0ي ا�5����ر ا������ ا�������L _ : >���6 ا	 ���� ��1A; 	���ل د
�	�F? 0ة >آ�(E ;Ft   .ا
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  .اkوال .*�� إ; ا-&� و.G �0وج ��: وو.5&� 

 ا��0��a� m�Rوج : 	����ن وه���  ا-&��� و.��G ���0وج ���� ا����E ;Ft)ة و.��G 	*���أ
�&A��?ر وار�. l-5&� . ر�	و ���م A-��� أي اkوال .*+	 %d�. 0ة�&r   .ا

���� ��� �5��ا. : G.ة و(� ;Ft   .ا
�����1���6 و#��1% -ا-*���  أن : ذ����1A P; واA $1; ا��E -  ����# ���A ة(��� - �+���ل ا

 حـني  تطلع فإا وترتفع الشمس تطلع حىت الصالة عن أقصر مث الصبح صل -ر��6 ا$   
 إذا مث مشهودة حمظورة الصالة فإنه صل مث الكفار هلا يسجد وحينئذ شيطان قرين بني تطلع

   ) جهنم تسجر حينئذ فإا فأقصر الظهرية قائم امق
c	�F�� G.ة و(��1�*�ح  ��-:*� ا  �����  ��5��  ه�4	�  ��.�� ا��)ة  ��A  ا�-&��  ا

��&��.   
�ن و�&4ا�	 >{��� .� ا� �-   .وو.5&� وأآ�0ه� رآ�2?&� وأ.� اE ;Ft)ة ��% 

%< 	4آ0 {��.G ا�)ة ا��M� ا ;Ft إذا ا���M�  و.5&� أن ا�+&�ء وذآ0 . ا
�5J0 اF�ل ا+   �*-1�6 و#1%      -اA $1; اE -  ) :الفصال ترمض حني األوابني صالة (

.  
���ل و	+���� : � ��Vذا . �&��  	9125 	�2 % أي . ��	�ً� أ��A 6 ا���� ا4ي ا-�.� و

�ان ه4ا اu m�Rذت�F��1 و.G د�� - ا-�.� و� وه� - اt�   .ا
%U ;&5ا� >{��د إ; وا�5+� اE ;Ft)ة أ���م ���ن �� ا�   .ا5)وة #
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�د  �   .E)ة: ا5)وة و#
�د��د أي #**6 إ; ا�Rء إ���M �� : ا5)وة #�:  . ا5)وة #**6 ا4ي ا

�-�  - ا+�u0ن  ���  ��2��  k�Lء  ?)وة : ��5)وة و	+��?"����ن  ���  #��  ���  � آ�)م  ���  ه�
>{�  . -  ر��6 ا$- ا

�د= �   . E)ة : اA �1��-F-� ا5)وة #
�ل و�2-;. >{��1�)ة  	�05Rط  ���  �  6	�05Rط  أ��6  : أي ) . E)ة : ( ا .  (��  ��� 

�رة و#05 اW&�رة ��   .ا�)ة 0Jوط وآ� ا+*�1 وا#5+*�ل ا
�d�� 6ة إذًا�1�)ة 	05Rط ��  6	05Rط أي ) . E)ة : ( ..   

N4وه �":�   :�)ف �F� ا
 =�1��-F�د أن 	0ون ������ه�0 �4ه� وه� . E)ة ا5)وة # إ��A��Lً  ����  ���  ا
   .E)ة أ�&�: 

�ا   : �"د� ه4ا 1A; وا�5#
6 : ا>ول : أ.�اه� -�1��6 و%1�#         -  .A $1; ا�E -  ) :إذا أحـدكم  صالة اهللا يقبل ال 

  ) .يتوضأ حىت أحدث
  . عليها فقيس الصالة أجزاء من جزء والسجود

  ) .طاهراً إال اليسجد : (قال أنه_  عمر ابن عن أثر : لثاينا -
�ل= ��+���6 ذه��� ���� وأ��J&0 : ا������ وا�V� l#��-�د و���Lء ا��:1< ���� إF��E 6��-A 
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�*2R��L �) ا:��1 اA ���0*� وأ�� ا	 �� >1:�0ه�� اs  وأ���  ���  �	0��5"� ا
N�5ر����2 ��-��Y اJا�� ا_#)م و ������ �� و�Aد ?++F�   .ا

�او   :�-&� �"د� : ذ1A P; ا�5#
1���6 و#��1% -ا-*���  ���A 	��"ت ��% أ���6 :  ا>ول -A $1; ا��E -  g��� l�F��E 05طR��	 

�د �� ا�)ة 0Jوط�   .ا5)وة #
- ����1��6 و#�1%        -ا-*�   أن : واA $1; اE -   رة  .�0أ��#  %�-���  ا:��  �� �6�2  و#�

�1�ن:��� وا�0Rآ�ن ا   .وا(�m وا
�Y .�لJ 0ك : ا_#)مR��m وا   .أEً) اW&�رة أه� �� 

- c���6  : ا�1��6 و%1�#     - .A $1; ا�E -  ) :الكتـاب  بفاحتـة  يقرأ مل ملن صالة ال( . 

�د��m  أ��1A  6; ذP ��ل ا��5ب ���?�F ا(�:�ن 	+0أ أن �� 6	05Rط _ ا5)وة و#� 
   .ا�)ة ��
N4ه ��Y ذآ0ه� آ1&� ا>دJ ا�� ا(#)م ����?.   

lL0ا   : ا
�� c�� ��Y آ)م أن PJ _ : ا>دJ 6 ذه� و�� ا_#)م� - ر���6 ا$     - ا�2R*�  إ

6�Lًا و�L ي��ص �� و	5�ا�9 و.�-  .ا
�د  ا(��:�ن  _	�:��  أن ���  ا_�5���ط  أن PJ _ ا_�5��ط ��c �� أ��� إ_ ?�)وة  #�
 .ا�)ة 0Jوط ا5#��; و.�

P4�ل و+	 w��F إ�;  ذه��  ا�:1<  ���  أ���اً  أن أ1A% _:  - ر��6 ا$    - ��0 �� ا
�V�  l#�-�د  l�E  6�-A  و.��  .��ل  U% ا2R*� إ_ ا�4ه� ه4اF�E  ن����  ���d<ا>ر���2  ا 

�����A����12ء و�ب 	��0ون إ��A��Lً� و����� ا��L9 و���+F? 0وط��J ة(��� أن أراد ���� ا
���د 	:����  	��5Fط  ا(��:�ن  	��2�  ه�4ا  ��Vن  ا�5)وة  #  ���  c���  �� ذآ�N0  ���  ا>د
Y�J ا_#)م �   .ا0اlL ه
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1+�رئ: و	:�  ��5:�  .ا:��� دون وا

�	0	 >{��د ��% 	*�� أن ا��ن أ�6 �4آ0 ا5)وة #-:� ���aR:   
   .ا+�ريء -�
�- ��5:�   .وا

12�م �&� ا+�ريء أ�� -� : �15� �� ه	6 r�1� نu0+   .ا
 ا��)ة  و���رج  ا��)ة  �� u0نا+ .�ريء إ; ا_#��5ع 	+�� �� : �&� ا�:��5 وأ�� -
.  

�د ��% أن ا7ن �0A-� إذًا= �   .#-� أ�6 اA �1��-F-� ا5)وة #
�ا   :�Lًا .�	� 	"د� ه4ا 1A; ا�5#

- ���1�6 و#1%      -ا-*�   1A; .0أ أ�G��U  _6 �� ز	� �A روي �� : ا>ول اA $1; اE -  
�رة# %�-   .�أ� �-� 	:�� و% .�ل روا	� و�� 	:�� و% ا

��*-1�6 و%1#-�A $1; اE-% ��:	 �� N4ة ه��:  ._ G��U �� ز	� .�ل آ�� 0Eا�� ا
- ������� أ����0 أن : ا������ ا-�{����رة ا�-*����1A 0; .��0أ_  ا���Waب ���� 0���A ا��# ���F- ا

��:� ������2  ���  .0أه� U% ا-�س �62 و#���  ا�5��  و�%  ا:�	  %�U  ة  .�0أ  ��� _  .��ل���# 
��% ��و وأ�:� أ�Eب �+� و# ��:	 (� %U6 إ�1A.   
0�Aم  ه�4ا  .��ل _  و(�� -ا-*��    وأ�F�Eب  وآ*�0اd&%  ا-��س  #��دة  �0t�Fة  ا�-*��1A  0;  ا

1�6 و%1# A $1; اE-  %1�6 	052ض أو 	-�0 وA أ�� %&-�.   
�ل=+�د  أن:ا�����  ا�:��Y  ذه��  ه�4ا  وإ�;  .وا��L  ا�J  ا_#�)م  ���  �����?  ��ل  وه��.  �2*� 

  .ا�+&�ء
1�� ه4ا 1A; وا#�5ل���:   

- ���    ////    ���ـ��� ���ـ��� ���ـ��� ���ـ���     ($ـ�G' ($ـ�G' ($ـ�G' ($ـ�G'     �ـ�BF �ـ�BF �ـ�BF �ـ�BF     ����������������{{{{::::ا+�u0ن  ���  	�:��ون  _ ا�4	�  ذم ?�2; ا$ أن : ا>ول  ا
��@H�"��@H�"��@H�"��@H�"{{{{.ل�. Y�J 4م : ا_#)م   :وا�L ?0ك 1A; إ_ 	��ن _ ا�Rرع �� وا

- ����د 0E	Fً� أ�0ًا أ�0 و?�2; #*6��F ا$ أن : ا����  ا�:�� ��  6��. : }}}} ��@Hـ��� ��@Hـ��� ��@Hـ��� ��@Hـ���    
�ب أ�6 ��6 ا>E� : وا>�0 . }}}}�(5@���(5@���(5@���(5@������    ::::L�1.   

�6 ذه� و���Y إJ ب �� ا_#)م�Lد و��2�< ا5)ة #M أو >�2M ًا�L 0 >نU0 أ�A 
�د أن 	��0ون آ1&��% ا������F ���"ن ���Lًا ���jه0_  ا���Waب ������ن ا��5)وة #��-:��� m��� و

�Lا��.   
�اب  ا�4م  �~	��  ا_#�5_ل وأ������  ��&�1A : م  أن��4���د  ?�0ك  ���  : ه��  ا7	��  ���  ا�:� ا

  .	4م ا4ي �&4ا وA-�دًا ?�*0ًا
�اب وأ����د ا>�0 ��&� وا�5 ا>�0ى ا7	� �A ا�:�� � إ�;  ?��0ف  ا>وا�0 أن : �&

 �&��� ا#��5ل  ا��5  وه��� . أ��0ى  ����ص  و���Lت و.��  أ��0ى  �����ص و��Lت  إذا ا-��ب 
�ل أ�FEب+   .ا>ول ا

� ���4ه� ا��0اlL أن ا$ ���Jء إن �0A-��� و�&��4ا�د أن وه��� ����ه�0ا��m #��-� ا��5)وة #���� و
�Lا��.  
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   . ا:��� دون
�د أن 	2-�� ���:1	0Rع و_ ��5:�1 و�0Rوع #-� ا5)وة #.   

�ر �4ه� �� اF-���1 �4ه� ه4ا= &��   .ا
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�ا   : ه4ا 1A; وا�5#
��ة و�0 ا+u0ن N�-A .0يء_  ��Aن �� ���Aن �"ن:� %�� و:	 ��1� ��. 6 �� P .��ل  ذ

�د إ���: �:   .ا1A ��5#; ا
�N ورويF� �ً���? �A ر#� #��1ن��  ._  ا
�N ورويF� �A د ا���2:�  _.  

�د أن ووا�F��M وآ����0ة ���5�ا?0ة ا*���ب ه��4ا ���� وا���U7ر�:�� دون  ��5:���1	��0Rع إ����� ا
���:   .ا

�ل= +�� أن 1:��� أ	 �ًt	0Rع أ�6 : ا���� وا:	.   
�ا�ص �Lءت �"�6 : ه4ا 1A; وا�5#�� ���A �� ة  ا#���5  �� أن��:����L  و_ #���  ا	 

g�a� ���:1.   
lL0ا���L  >��6  اF-����1  ��4ه�  وا	  g��a�  ر  وه����U7ا  ��F��4  و���ة  أ��A�. -  ً0ارا�� 
�ص ��&% أن 	�� أ�6 - و?�0ارًا�-�ء  �1A;  ا�M  %�&�  >1:�l  ا��� ���  ��5+�6  _ وأن ا

�ص�-�0دة ا�.   
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% وإن ��%: ا+�رئ 	: ��:	.   
�� أن 	2-�A0وR� د��:��5:��1  ��-�:*�  ا�د  �12+��  � ا+��ريء  #���  ��Vن  .ا+��ريء  ��:
��# ��5:�% وإن ا ��:	 % ��:	.  

   .اF-���1 �4ه� ه4ا= 
�ا �2�  ���"ن : ذ���1A  P; وا�5�#� ���F���1���6 و#��1%  -ا-*���  �0t�Fة  .��0أ اA $1; ا�E -  

%و �:��ة و�0�َ ��:	 %U 0r� ;1�6 و#1%      -ا-*�   إA $1; اE -  ل�+�   �*- 1�E; ا$    -ا
1�6 و%1# A-  لسجدنا سجدت ولو إمامنا كنت.   

�د أن 0E	l �&4ا�# ��5:��د �912 ا�   .ا+�ريء �:
�� �0#� ا�F	c ه4ا l1�	 ج��5�(  ؟ ��ذا 
;  وه��  : أ#1% �� ز	� �0#61 >ن -����  0��A  ���  ب��Wa2���5��  آ*��ر  ���  ��&� _  ا ا

  .ا-�س U+�ت و��
�l إ#-�د - ا>0U �0#� إ; أي - أ#1% �� ز	� إ; ا(#-�د -�FE.   

% آ�ن وإن ا�0#� �&4ا G*�	 �ًA��0� 6-� l�FE . ذاV� آ�ن �	م أ#1% �� زk��ع  	�.�� 
N4ه �Uد�F1��6 و#�1%         -ا-*��  أن و	a*0 اA $1; ا�E -  %�  �� ���  وه��  ا2*��رة  ه�N4  و.��ل  	�:

2��5�� آ*�ر�6 وا(#-�د ا�l إFE 6�V� l1�	 ج��5�H ��0د ا0أي �� ��0 وه�   .ا
�ل= +�� ا(�:�ن أن : ا���� وا:	 �% و ���ص ��2�م أ�4ًا . ا+�ريء 	:�-   .ا

�اب�)#�5_ل 	�l1 ا�0#� ا>0U ه4ا >�6 . اF-���1 �4ه� وا.   
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���ة 0RAة أر�� وه# �� )) ��Fَ  .اU-�5ن �-&� )) اْ
�	0	 >{��� أن ا*	 �Mا��د ��:�د و��ا�M ا+u0ن �� ا�: ?-+�:%  ا+u0ن �� ا
;�� إ�:.:   

%:+15< ��ا�M : ا>ول اa� �&�� ��   .ا�+&�ء �
%:+9�5 ��ا�M : ا���� ا� �&�1A ��   .ا�+&�ء �

�ا�M وه� : ا>ول ا+:% أ����&� ا�15a< ا� ����ات #G : وه� ا�+&�ء �#:   
- �?��# �F�% و#��ة - .ا-   .ص و#��ة - .وا_�R+�ق - .وا912 - .ا

N4ه G:   .�)ف ��&� ا
��?� : أوً_ -# �F   : ا
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   : ا�+&�ء ��&� ا�15<
�ر= &����?� أن إ; ذه*�ا ��# �F�د kAاd% �� ا�:�� ا�5 ا:	 �&.   

�ا��_  ا�Waب �� 0�A : �"ن ذ1A P; وا�5## �� �?��# �F ذ�A  P-6 روي ا
�V� l#-�دFE.  
��� أ�0 وه4ا.�? _ �?"	 6� 0�A  _�� 6	رأ.   
�اب  ه��  وه4ا���ر  ��4ه�  - ا�&���اب  ه��  ا�� إ�;  ���5Fج  و_ ا�0اlL  وه��  . ا
�� اa)ف ذآ0 �� ������ة  ���  ا�a)ف  أن ?12% أن ا:����  ا��� ���  وأ��J  أ.��ى  ا

��ة �� اa)ف:��?� �� و;ا> ا# �F   .ا
���اب ���ة أن ا:�� ا>و; ا����د ��&�� 	0Rع وا�:   .ا

- �ً���U : ات��# �����% - ا�)ث ا-��ات  �&�N4  .- وا9�12  وا_�R+�ق ا:� أ	��tً  ا
�&�   :�)ف �
�د ��&� 	0Rع أ�6 : ���4ه�= �:   .ا

�ا1��6 و  -ا-*��    l�E  ��A  �"�6 : ه4ا 1A; وا�5#A $1; ا�E   %1�#-   ���  c	���  ا��� 
��F  أ��د	�c  وآ1&��  ���	��ن  ��6_   ه0	0ة أ�� �A و�Lء_  �:2�دF�E أن    ��*- -ا

1�6 و%1# A $1; اE-  ��# �� N4ث ه(��ر ا#.   
�ل= +��ات أن : ا���� ا# �����:G ا�)ث ا �� %dاkA د��:   .ا

�ا �0t�Fة  .�0أ  أ����UG  6 �� ز	� ��	c وه� �2-� ?+�م ا4ي ���F	c ه4ا 1A; ا�5#
 �*-1�6 و#1% -اA $1; اE -  رة�# %�-   .�-� أ�� 	:�� و% أ#�� و% .�ل ا
�ا�:G أ�&� 1A; ه4ا ��ل .��د ����ً� �:1.   

�اب����د ا���F	c ه��4ا أن : وا���+��از �����ن �-��6 ا����د وأن ا�:���m #��-� ا�� و
���Lا�� ��1���6 و#��1%  -ا-*���  أن ����A $1; ا��E -  ����# ���� -���%ا ���� ����# � ه��

�1�ن:��� وا�0Rآ�ن وا   .وا(�m وا
�د أن ���ن �-6 	+�� ز	� ��	c أن 1A; ه4ا ��ل�:�m #-� ا�ا�L و�.   

- �ً��U : ة��   . ص #
�:G اA �1��-F-� ص #��ة=  �� %dاkA د��:   .ا

�ا�l �� ��� : ه4ا 1A; وا�5#FE ري�a* ليست ص( : .��ل  أ�A  _6*�س ا�� �A ا
  ).  - صلى اهللا عليه وسلم - اهللا رسول فيها سجد وقد السجود ائمعز من
�ل= +   .اk2اd% �� ص #��ة أن : ا���� ا

�ا   :�"�0	� : وا�5#
�l �� وه� . ا�F	c ه4ا : ا>ول ا>�0 -FE  ري��a* أن 	��0ح _  A*��س  وا���  ا

 �*-1�6 و#1% -اA $1; اE -  ��  .ص �� #
6 وأ�� �. ��:G أ�&�_   ه ��  %dاk�A  د��:���0�ع  أن : ?+��ل  ��+���Aة  ا� �+��م  ا

;1A ف�.��5�ى وأن ا� ���F��&� 	-0r _ ا�l ا�F	c �� إF�   .ا
1��6 و#�1%         -ا-*��    أ�F�Eب  ���  ��Aداً  أن و	}آ��N  ا�F	c ه4ا و	}	� -A $1; ا�E -  

��   .ص �� #
lL0ا�د : وا�:�د  ه��  ا�0اlL  آ�ن وإذا ص �� ا�:��اب  ص ���  ا�� أن إذًا ��
�ل �)���ً� #����ة 0R��Aة ����m ا+��u0ن #����ات��+ >��{� 0R��Aة أر���� وه��� : ه-��� ا

�اب �� .#��ة��� 0RAة ��m أ�&� ا# ���MV� ةص��#.  
�F� �-�1�? �A %آ �M�  ؟ ا+u0ن �� �

- �5# �Mا��.   
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�ا�M ?:� ا+u0ن �� و��.�� .  N4�&�  9��5�  ��&�1A  ���د  ����ن  وأ�&��  ا�+&��ء  ���:�1 
   .ا��F و$ &��� �)ف و_

1; �5�.< و�&4اA 6��� إذا: و	�*0 :.#...  
  انتهى الدرس ،،،
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/�/�  الثالثاء  الرابع: الدرس  الثاني:األسبوع 
  هـ����

))���� ((- 
))��������((  

  

  

 وصـلى  العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم   :اهللا حفظه شيخنا قال

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهللا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .ر�� وإذا #�� إذا: و	�*0 

< ��أ{���M ه4ا �� ا$ ر��6 ا��� �A ا�)م ا���د آ� ا�5&�;  أن ���2  ا5)وة #
��A 65 ا�)م إ; ا�5+� و��ا�A 6��� 62M ا�)م ����   .آ

�� �� وا�)م���د آ��� إ; 	0�5ع ا5)وة #A0�:   
�د أن  :ا>ول ا���0ع -��د آ����� 65���E ا��5)وة #���:������ . ا���)ة ���� ا� أن �

��:	 ;1A ء�tA<�2 ا*:�د  ���  	+��ل  ���  وآ� 	���� أن و	:� ا� 	+��ل  ا��)ة  #�
�د �����c  ���  ا5)وة #�  ����������  ا& #�*9  ���  وآ��  ا���Aء  ���c  و���  ?�����ً  وا

N0د �� ذآ���د �� ه-� �2-� 	"?� ا�)ة #�   .ا5)وة #
   :ر�� وإذا #�� إذا �*0و	 : .�ل
   .ر�� إذا و	�*0 #�� إذا 	�*0 أن 51)وة 	:�� أن أراد �� ا�0Rوع أن أي
   .- ا$ ر��&%- اF-���1 �4ه� وه4ا= 

�ا و�E�  ��Vذا  أ6��F�E  ���  	+0أ آ�ن A-6 ا$ ر0�A �M ا�� �"ن : ه4ا 1A; وا�5#
�M��د ��:�� ا# ��  .��*0ًا و#�� أ6��FE �62 و#

�ل= +�0 أن : ا���� وا*�5� �� 	0Rع ا�a 0��A  ���  أ0�U  ���   >�6  .ا��0 دون ا
�M6 ا$ ر-A 00 ذآ�*�5� A-� ا�a   .اA ��0-� 	4آN0 و% ا

�ل= +c وا��   .	�*0 أن ا�)ة ��رج 51)وة 	:�� أن أراد �� 	0Rع _ أ�6 : ا
�ل وه4ا. �2*�Y وا��5رN ا�+&�ء J ا�� ا_#)م  ����� �"د��  وا#��5ل  . ا$ ر���6  ?

   :�-&� وا��ًا �"�4 آ��0ة
- ���  �� G*U ��  : وهF�F�� ا$ 1�E;  ا-*��  أن A-�6  ا$ ر0��A  ��M  ا���  ��A  ا

 6��1A  %1�#معـه  وسـجدنا  سجد سجود آية به مرت إذا كان( و( .  %� ه�4ا  ���  	�4آ0  و

c	�F�l اF�   .	�*0 آ�ن أ�6 ا
1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ��A  	"ت % إذاA  %1�#و_ و  ��A  6��F�Eأ  ��Mا$ ر  %&-�A  %�&أ� 

 أرادوا إذا 	�*��0ون آ�����ا أ�&��% A-��6 ا$ ر0���A ���M ا���� ���Aا ������ 	�*��0ون آ�����ا
�د�:�� _ ه4ا ���ر . ا1�6 دA �� 0عR��  أن أراد ���  	�6�12  أن 	0Rع �) ا:�	 
51)وة.   

�ل وه4ا+�اب ه� ا�� 0	0Rع _ أ�6 . ا*�5� �� _ ا�a   .ا��0 �� و_ ا
- �&% �m�51 أن أرد��  (ً�  ؟ �+�ل ��ذا u�0 د

�د أ�6� أو 	�:��  أن ا(��:�ن  أراد إذا ا��)ة  ��� E)ة آ�ن �Vذا . E)ة ا5)وة #
   .آ*0 	��0

%&� % N4آ0و	ه4ا  ���< أن إذ �12�م >�6 ا{��د �"ن .�م ا�   .E)ة ا5)وة #
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 m1�  .	R5&� و_ و	:1% و	
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   :�:�d� N4 �U(Uه
- �":�6 ���0Rوع 51)وة 	:�� أن أراد �� أن : ا>و; ا�m1 أن 	.   

��12? �1��-F�ا : ا�12�ا  	�m�1  أن �� �) 	:1% أن أراد و�� 	:1% أن  6	0Rع >�6 : .��� 
1�س�   .ا:)م 1A; �0?*ً� ا
�-�?"�   .و	:1% و	�m1 : .�ل >�6 ا:)م �cF و#

- �":���ا�� ا� : %�1:51:5�% ��% �0A-� إذا . ا1�س ��% #-02ف ���V ا�   .ا
 =%�1:5�� �6�V . وا�L اA �1��-F-� ا	 ;1A �� ��   .ا�5&; إذا 	:1% أن 51)وة #

�ا2�د ا�� �"ن : ذ1A P; وا�5#:� �M6 ا$ ر-A )سـلم  للتالوة سجد إذا كان. (  lF�E 

�وي ا�5"�0	� �� ا>0U ه4ا-   .ا$ ر��6 ا
�ل= +1:5�% أن : ا���� وا   . 	0Rع _ ا

���   :#*9 �� ه� : وا
��F ا>��د	c أن -F��د ��&� ا�5 ا�# �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و m� �&�   .	:1% أ�6 �
- P1�A m-&% ا$ ر�M ا��A ���F ا�U7ر وآ4� �&��1�ن أ�&% �:	.   

�Y ا�5��ر وه4اJ ا�� ا_#)م ����   .ا:�A >1 ا�02وف ه� : و.�ل ا$ ر��6 ?
 _ أ��6  5�1)وة  #�� �� أن ا0اlL آ�ن وإذا . 	:1% أن  6	0Rع _ أ�6 : ا0اlL ه� وه4ا
%1:	 lL0ا�m1 _ أ�6 &4ا ?*2ً� ��	.   

- �":��� ا��   :أ�6 أي . 	R5&� و_ : .�ل : ا
�� 	0Rع _=  ���د #�  .	R5&� أن اA �1��-F-� �5; ا5)وة #

�او�د �"ن : ه4ا 1A; ا�5#�1; ��+�س ��6 رآ�ع _ ا5)وة #A ة(E زة�-� آً) أن �� ا
�� ه4ا .ا_ �&R5	0Rع أ�6 �-&���   . اF-���1 �6 ا#�5ل ا

�ل 1A; وأ��= +�اب  ا����  اW5:�-� ل  أن���F  ا>��د	�c  أن ?+��م  آ���  : �+�F���m  ا� 
�&�1�6 ا$ 1E; أ�6 �A %1#و �&R?. وه4ا ���س �� أ.�ى ��ا+�-�زة E)ة 1A; ا   .ا

���ل  أن �5�  ��-2*�.  >�{��اب  : 	R�5&�  و_ و	�:1%  و	�m�1  : ا$ ر���6  ا�� _ أن ���6  ا
m1�   .	R5&� و_ 	:1% و_ 	

�اب��� �� ��5":��� - . ا>و; - : ا����6 ذه� �� �)ف 1A; . وا< إ{�   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<IIII<<<<(ً+5-� ;�د إ����E �A)ة �� آ�ن إذا ا5)وة #   .ا

  N0�	م: و��H   . E 0#)ة �� #��ة .0اَءة: 
�رة  �� 	+0أ أن 0#	� E)ة �� آ�ن إذا ��Hم 	�N0 أ�6 : 	2-�= :����  ا����رة  ا�#  ��&�� 

�د�#.   
����125�ا : ا�� 	P���0 ه��4ا >ن : .������"�����1�&% و	����� اA "��Wa�ن .��� إذ ا��-r	 6أ��� ����# 

�ً�#�� 0   .آ�عا
�ا ه4ا 1A; �*-�ء   .	�N0 أ�6 : .�

�ل= +�ص >ن 	�N0 _ أ�6 : ا���� وا�- _ و���  وا�-��0د  ا(���م  ��� ?�0ق % ���A ا
�ص ��� 	��1�-�د �~	� �0 �� أن ��&� ا�# 6�V� ��:	.   

�� �+�+F�� ا��� اF-���1 ذآN0 ا4ي ا�l دFE  ���0�1اه��  	����  _   ������  ه-��ك   د
0�u ���� :�5ل أن	6 � % N04آ	�1 ��-F1�6 ا$ 1E; ا-*� أن أ1A% _ أ�� وه� اA  %1�#و 
   .0#	� E)ة �� #��وا A-&% ا$ ر�M أ6��FE أن و_

��  ه��4ا أن 	+��ل  �����0 �� ���0ارًا اW&��رة  آ���5ب ���  �2-��  #��*9 ���  	-*��o  _ أ���6 	+��ي  ا
�ل أن و?�0ارًا. �d�+���  إ; 	�5Fج �A %�� �A0J �رةA* ه� ��0وN ا�Rء ه4ا أ�6 ا د

.  
�� ا*�ب ه4ا �� وه�  ؟ د

_ . _ �L�	 ��4P . د�� _ وW5:	 م أن ا(�:�نk��0اه� 	��  ���  ��W5:�	 ل  أن��+	 : 
�� 	-*�o _ أ�6 ���	 ;1A س�-�	y �� اR? ���%  أ��6  ���  ذآ�0ت  و  ��+-	  ��A  أ���  ��� 

>1:l ا��1�6 ا$ 1E; ا-*� �A و_ اA أ�6 #1%و ��  .0#	� E)ة �� #
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<í×e^ß£]í×e^ß£]í×e^ß£]í×e^ß£]<V<<V<<V<<V<ð^ßeð^ßeð^ßeð^ße<<<<î×Âî×Âî×Âî×Â<<<<]„â]„â]„â]„â<V<<V<<V<<V<< << << << <

Nد���&� و#�.  
�د ��&� u	� 	+0أ أن 	�N0 أ�6 : 	2-��# %U 0أ إذا. N0�	 6�� أن :	.   

��125125�� ��m ه� : ا�	y 	��� ه4ا أن : اR5�� 1A; وا_ر��ك ا���"�   .ا
�)م�� �� ��5�� ه�?":��د  ��&��  u	��  .0أ إذا:  أ.�ل �-� . وا�� ا��#  ��o*-���  أن �:�	 

   . آ0اه� �)
�ن  أن إ���  أ��6  : ا�a)ف  ��:�  ��12;  .�0أ  إذا ���  	+�0أ  أن 	-*��o  _ أ�6 : �+�ل . �%2��	 

�ً*Lأو وا �-#.   
�� أن 	:� أ�6 أو 	�� أن ���V .0أ إذا �-+�ل:	 . m�A 4ه��   .?���ً� ا
  ؟ ��ذا
�ل ر��� 	+0أ أن .*� >�6+� : _ 	�o*- ل ر��� أو�+� N0�	 آ�� � .�0أ  إذا ���  . ا��4ه�  ه

4�-�F� ءت�L �-2� ��د ?"�0 ا�5 ا>د�:�� �Lء وإذا �� ا0aوج 	��� _ �6�V أ�0 ��6 د
6��-A _و_ ا>���0 �������5ل إ �����	 ��ش ه��4ا أن : ���:"R��	 ;��1A س���- ه��6����J N4 و���� ا

125�)ت�ص �+���V� _ ���? �� �1&� ا�-�F اF�   .ا�0	�F �ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<- �ً-��م ��% �*�"�> .ا << << << <

�م و	k1م �"��0ه� �� �652��5: اs.  
�� : أ�6 	2-�	 ;1A م��"��د #�� إذا ا(��م 	���5 أن ا���0  ���  ?)وة #s  �	0:� ا
�&0	� وه�   .ا
���ب دL�6 : ا�. ;1E $6  ا��1A  %1�#سـجد  فـإذا  بـه  ليؤمت اإلمام جعل إمنا( : و 

ــ �د 	���R� ���Aم ا���F	c وه��4ا )جدوافاس�:�� ا���)ة أرآ���ن ���� رآ��� ه��� ا��4ي ا

�د�:   .ا5)وة �:*� ه� ا4ي وا
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��� N4رة ه���� ا	 �ً��L1; وA م��"��� أن ا:	.   
 ��-�0A %���� ���2��5� م��"�������Hم ا ����  ��	0&����� ا >��{� ����2��5 ����% 	��4آ0 ��% ا

�م�"�   .?���ً� �:5+� ��% >�6 ه4ا 	4آ0 أن 	-*�o وآ�ن - ا:0	� �� ا
 =���1��-F���0 أ���6 : 	��0ون ��a� م أن أي��"������0 اa� ���� ���2��5� 0أ إذا ا(����م��. ���	u 

�د�# �� �	0:   .ا
%&1����ا : د�م : .����"����m ا��:0	� ���� ا���د أن �2-��� و?+���م . ���:��5 و_ ����5ل ���# 
�� >�� 	0Rع ا5)وة�aJ : ن أن إ����	 �ًd2�5ً� أو . .�ر:� .   

�م 4اوه�"��m ا:0	� �� ا4P �:��5 و_ �+�ريء �ا و�. : ��0 هa�.   
  ؟ 	�-� ��ذا إذًا

- >+	 0r5-	ا(��م و ;�د �� 	-5&� أن إ�:   .ا(��م �� ا(��م .��م � �2	U ���5% ا
�-�0A �1 �4ه� ا7ن��-F�1&% و�0A-� ا   .د

�ل= +�� أ�6 : ا���� ا	 ;1A م��"�� ا   .ا(��م 	���5 نأ ا:0	� �� و
���6 : وا�. ;1E $6  ا��1A  %1�#)به ليؤمت اإلمام جعل إمنا( : و  �ل  ه���.  ��*- 1�E;  ا

1�6 ا$A %1#و �� �	0&�  �1W+ً�؟ ا(��م .�ل أو ؟ ا
�}?% ا(��م 2L� إ��� 6� �ً+1W�.   

�+� و��+F� هN4 �� اF-���1 �4ه� أن ا":� ا��s  ���  >2t	��  �0rي وL&� �� ا
��������E ���A)ة ���� ا��0Rع �+����A ���E �و�2���6 >���6 ا� �����a� ة�	���J م����H إذا 

��:��م و	*+; آ���1 #��ة ا(��م #�"� ه�N4  �� أ�J %rAء وأي وا.�ً� ا:0	� �� ا
���a��� �&� ا�a� 0ة�  .�Lًا آ*

� هN4 �� اF-���1 �4ه� أن أرى ���� إذًا":�2�< اM ًا�L.   
lL0ا�����A  ���)ة  ا�E�a ا0R5	� و�+��E ا>د� ?N�t2 ا4ي وا���  أ��6  : ا	 

�&0	� و�� ا:0	� �� 	���5 أن  .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�F5:	د و��# 0�R   .ا

< ا�5&;{��د �A ا�)م �� ا��د إ; وا�5+� ا5)وة #�# 0�R�د  ا� ا�0�R  و#�
�د دا�dً� 	+0ن�   .ا5)وة �:

�د �A ا�)م ���# 0�R5�� �A �)ما إ; ��5Fج ا":�:   
- �":��د  أن : ا>و�;  ا��#  0�R����  ا�4ي  وا�a)ف  . �E)ة  اA  ��1��-F-��  ا.  ��� 

�د��l وا>.�ال ��>د� ?���ً� ه-� �2-� 	"?� ا5)وة #L05   .وا
�-:1� �L�F� ;�د ه� : �:"� �A ا�)م �2�� أن إ�# 0�R�m أو E)ة ا ���)ة  
�N0 ?+�م >�6r� �� د��# (5   .وةا

- �":��� ا����د ��% : ا�# 0�R   .ا
����ه�0  ا>ر���2  ا>���d  ذه�= �د  أن إ�;  وا��#  0�R���6  �-��وب  ��0Rوع  ا ���  إ

62M��4آN0 ا4ي �# >{�   .ا
�ا   :أد� ��2ة وا�5#

- ���1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : ا>ول اA %1#و �� Nء�L  ��1  آ��5بA  ��M6  ا$ ر�-A 
��� أه� أن��# أ�1#�ا ا ;1E $6 ا�1A %1#0ًا و�J.   
- ��������1�ا ا��4	� ا�)A ���� ����. ���U-��6 ا$ ر���M آ���2 أن : ا������ ا� ���� Nء���L 

0�R*1�6 ا$ 1E; ا-*� �0tFة #�� اA %1#و ���F�   .A-&% ا$ ر�M وا
- ����c  ا����  أ���  ���  ��1A  أن : ا�p  ��M6  ا$ ر�-A  ���  ��Lارج  ���  و��a ذا ا

�	���� ا# �J0ًا $.   
N4ر وه�������U7ا �F�F���E . ب و���������*���1�ا _ و����Uuر أ��د	���c اa? ����� >2���M ����� 

�&A����� _ PR	 د �"ن ا(�:�ن��: 0�R   .ا0Rع �� أE� ا
�ل= +�د أن : ا���� ا�# 0�R� m	�F5: و_ 6 أE� _ ا   .��0Rوع و

 %&1���ا : د��1; ?5���د  زا��G ���  ا��-2% ��"ن  : .���A  ��*-1��  ا$ 1��E; اA6 %1��#��1; وAو 
���F���� l	c 	"ت و% وا:1< اFE 6��د ��# 0�R   .ا

�اب����1����6 واA : أن c���	ر ا>��د����U7����2�5 وا�� ����5������ه�0 ذآ0ه���� ا ?����l1 ا
5��ج�(.  
lL0ا�د أن ا$ ����Jء إن ���������# 0�R��� ا����U7ر �&���N4 ا#����5_ً_ �-����وب ����0Rوع ا

c	وا>��د .   
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �-A د��? %2-ِ   .اِ-+% ����عوا ا

�د �����M ه��4ا���# 0�R�� ا-����2 آ����G و#���اء .�+���� ا������ع أو �����2 ?����د A-��� ا
�E�� gaR���A 6 ���2 أو �� N0�o�1:�1�� ���A ���2 أو و.   
P ��  6����E  �+���  ا�����ع  ��:*�  آ��ن  #��اء  ا�-+%  �����ع  _ ��-:*� ا�Rء ��m وآ4
��F أو ��d�s ;1A 0W .�وم أو �J�J �0ض آkوال P   .ذ

�� ?9125 �+�� ا����ع آ�ن أو���  ���1:���ع  أو ا��2و  آ���&kام  ا�L��2و  ر ���ء  .*��  ا
�1�� �A و��ء ار?��ع أو ا0Fب:�   .ا
�-�1A6 �� و��د  	�0Rع  _ أ�6 : ?��د : .��#  0�R� 	�"ت  �%  >��6  ا��:0�5ة  1-���2  ا

����_ g��� >�2��M _و l�F��E _0 ���� و��Uأ >�2��M _و l�F��E 6أ��� ����# ����2- 
   .:0�5ة�

�ل  	&�aJ 6�ً� أن ��ً) �V� �-M0ذا��F����  �1A;  اjو  ���F�  ;�1A  N4ه�  ����j� ا
6 ��0Rع�� أن :	 ���م �� �c ا���� ا���c  ا���� اR&0 و�� وا�� ���ء  ���  وا
��2��� اj��� �����  �-��F  أ�&��  ورأى �&��  ُ#��0  وrA  ���  �� ا��2�  و���ر#��  �kاو

6�V� _ 0عR	 6�� أن :	.  
��ح اkواج �� 	+�ل ا�Rء mو��-�0Rع ا_����F5ت �� وا� �-A  �&� ��0ة  أو ���
   .ا#0�5ار �2� N	0Rع و_
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 �W*?ة: �6 و(E 0�s �ه�L و��س.   
���H:�ن ا-G1���� ����2 إذا=  ��� أن �� 6	��0Rع _ �6���V ا���)ة ���� وه��:��	 ���� _ 

�ز��� �Vن 	:�� أن 	# G1W� 6?(E آ�ن إن �A�ً� (ًه�L.  
��125�د ه4ا �� أن : ا�: ز	��دة  أي أن �2-��  ?+��م  �+��  . ا��)ة  ���  ���25ة ز	�دة ا

   .	*1W&� ا��2 و1A 6L; ا�)ة ��
�دًا زاد وه-��   .G1W*� 6?(E ���25ًا ا�)ة �� #

���2�م أو��#����ًَ ���Lهً) آ���ن إذا ه��4ا ���� و	��:�5-;�ص ���- 4��Aر ��1A; ?���ل ا���5  ا
��ه�   .وا-�#� ا

�ل= +��دت إذا أ�6 : ا���� وا? %1 ���2Aو �&� ��� �6�V ا�)ة �� وه:	.   
�ا�ص  �"ن : وا�5#��-��  �1A;  ا�ا��  اA0وR��  د���#  0�R���  ?��0ق  �%  ����A  ا�� 

   .��رL&� أو ا�)ة �� ا(�:�ن آ�ن
�ًt	1% إذا وأA ��2- أن و	�5��ر  . ��2�M&�  زال �+��  ا�)ة ��2 �� إ; وأ�0ه� ��

�د ��ً) 	*0R �"ن ا�)ة أU-�ء �-��2 ا(�:�ن %	12��� ���6  أن أو ا��)ة  ���  وه?"	 
�ر أ�0 ه� �Vذًا ا�)ة �� وه� 	-N0r5 ��0ح �*0�5�.   

lL0ا0 ���� : ا&r	 ��� �Vن 	0Rع _ أ�6 : # G1W� 6?(E.   
��125   : ا

�د أن-�# 0�R��)ة  �6  9�12 ? _ زا�2�  ��d�  �6��V  ?�����ًً  ا�)ة �A ��رج أ�0 ا�� 
6L�� �� N�L��د ه� وإ��� ا�0�R1 ��ص �0Rوع #.   

- %U  �ًt	أ % �+-	  ��A  أ���  ���  ���F�� أU-��ء  $ 0��Jاً  #���  أ���A  6-&%  ا$ ر��M  ا
   .ا�)ة
�ً����U6 : و������V� ة ���� ا�5&��; إذا(������E�� 0� ه��4ا و	52*��0 	��:�� أن ا:��	 �*:��� 

�د �� 	�-� �) ���)ة ا_��oRل�# �R  .ا$ �Jء إن 0ا
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%U �+5ا� >{��ع إ; اM�� �	�L � ا�)ة �A ا�Rرع �&; ا�5 ا-&� أو.�ت وه
�&��.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .��:� ا-&� وأو.�ت
�ع �A ا�Rرع �&; ا�5 ا_و.�ت : ا-&� �"و.�ت 	+��W5�&� ا�.   

��Aت و?-+:%W5�� إ; ا-&� أو.�ت �� ا�:.:   
- %:+�عا5 : ا>ول اW 4ي�m ا 6�ع  .#�*�  W5�m  ا�4ي  ����  6� 0�Jع  إن #�*�  

6�� �1��-�� G1W� ل�+ �*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#أمرنـا  عليه ليس عمالً عمل من:( و 
  ) .رد فهو
1��6  د���  �U%  ا-&��  و.�G  د��ل .*� ا�91W ا-�� �� 0Jع وإنA  G�.و  ��&- وه��  ا
  .اA �1��-F-� أ	G1W� �ًt ا�91W ا-�� ه4ا ��
�&� 	:0�5 أن �0م أي : ه-� �G1W 2-;و��.   

�ا�� �-�m : وا�5#�   .ا
�ل= +1�6 د�� إذا ����� ا-���1 هN4 	5% أ�6 : ا���� واA G.و �&-�&� وه� ا�.   

;�ل ه4ا وإ+�اب وه� : و.�ل ا$ ر��6 ا�0داوي ذه� ا�   .ا
�l ا�0داوي ذآ0 و��FE 6�< 0عJ �� ة(��&��  	���1  نأ �6  	�}ذن  ���ل  ���  ا� 
1�6 د�� �VذاA G.و �&-�6  أذن .��  ا��Rرع  >ن ������  أ?�&��  ا  ً(�Eل  أ������  ��&�� 

�ل و?�2; #*6��F وا$+	 :}}}}/�/�/�/�    ��$35��$35��$35��$35    '6���)�'6���)�'6���)�'6���)� { { { {....  

- %:+��Aت E)ة : ا���� واW5&� ا�5 ا �*# �?"�   .A-&� ا�)م و#
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
1�ع ��) � (p 0��   ا���� ا

�6 ا�)ة �A ا�-&� ا>ول �.Gا ه� ه4ا� �1�ع �� وهp 0���1�ع  إ; ا���� اp 
m�R   .ا

   .وا-&�	� ا*�ا	� : و.G آ� �� �"�4
�.G ه4ا ��ا	� -1�ع �� : اp 0���ر و�4ه� اF-���1 �4ه� ه� وه4ا . = ا&�� ا
.  

�ا1�6 ا$ 1E; ا-*�  �"ن - : ه4ا 1A; وا�5#A  %1�#إال جـر الف بعد صالة ال:( .��ل  و 
  ) .الفجر ركعيت

2��#��  و���"ن- ���� ��:��� ����1Aء آ*���ر و���� ا��:*�2 ا�+&���ء أ���� وه��� - ا$ ر����6 ا
���1:�1�6 ا$ 1E; ا-*� �A �0#ً) روى - اA %1#ة  _ أ��6  و(�E  ��2�  0��� إ_ ا

�0 رآ�52�   .ا
1�� ا�2��5 ه4ا �0ا#�� أن أ���4 و.��2#�� ا �� ��:� lأ�E  أو أlE �� ?52*0 ا

��   .ا�0ا#
-�ً��U  : �� ب�*   .A-&% ا$ ر�M ا��Uu �A ���Fر ا

��5L����� c	����� ع�����0� 6����� >2���M c	و����� �ى ����� �0#���� و����Uuر ا�0ا#����� أ.���
���F�   .ا

�ل= +�E 0)ة ��2 إ_ 	*�أ _ ا-&� أن : ا���� وا�1�ع ��2 _ اp 0��   .ا
�ر  ا��aري  2�#��  أ���  ��F	c ه}_ء وا#�5ل&R��-*�� ا أن ا  ;1�E $6  ا��1A  %1�#و 

  ).الشمس تطلع حىت الفجر صالة بعد صالة ال: ( .�ل
912� �&-�E 0)ة �E �2)ة _ : �+�ل ���)ة ا�F	c ه4ا �� ا�   .ا
;�ل ه4ا وإ+�Y  ذه��  ا�J  ا$ ر���6  ا_#�)م  N0��sو  ���  ���++F��ل  وه��  ا�.  ��-A 

�1��-F   .أ��� ا(��م �A روا	� ه� �� ا
lL0ا   .ا�4ه� - أ1A% ا$و - وا

;-�5:	 �� �&-�0 رآ�52 ا��?0 وه� �2-� ?+�م u�0 و�Jء ا�� ا % 0?�	.   
�ل �Vذًا+��1p 0 إذا أ�6 ا0اlL ا���0  رآ��52  ه4ا �� و	:�5-; ا�)ة آ0هG ا� ا

�?0 وE)ة�� ا % 0?�	.   
�ل و	��ن+12�9 وه� : ا���� ا? �&-�ح .�ل ���)ة اL0�.   

6Lا وl�L05   .1A% ز	�دة �62 ��� ا>� 4	�o*- أ�6 : ?+�ل ا+��Aة أن : 
2��#�� أ���� ����	��1A ;��1A ���� ���� c% ز	���دة وا����5وى وا�0ا#���� ا���U7ر ه��N4 و���� 

   .A-6 ا$ ر�M ا�aري
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� IIII<<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<    
;1�ع إp m�R  .ا

��1�ع إ��; 	��:0�5 ا-&��� و.��G آ���نp m�R��< و���) ��_����Lع ا?����ق ���F� ا���a� 
c	�F1��6  ا$ 1�E;  ا-*� أن A-6 ا$ ر�M ه0	0ة أ�� A  %1�#بعد الصالة( : .��ل  و 
  ) .الشمس تطلع حىت الفجر

1�ع ا>�0 ?12�9 إذًاW� m�R   .ا�+&�ء ��� إ?��ق �F� ه4ا ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<ğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚ<<<<kÎçÖ]kÎçÖ]kÎçÖ]kÎçÖ]<<<<êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]<<<<àÚàÚàÚàÚ<<<<l^Îæù]l^Îæù]l^Îæù]l^Îæù]<<<<íŠÛ¤]íŠÛ¤]íŠÛ¤]íŠÛ¤]V<V<V<V<< << << << <

1�A&� و��) � (p ;5� ��?0? ��. lر�.   
G.�1�ع �� 	*�أ : ا���� اp m�R�� ?0?�� �5; ا. lر�.   
�� ?0?�� أي ..�ر أي : .�� و�2-;. lر�.   

   .أذرع #�5 ?+0	*ً� .�رN : �+�ل اl�0 ?+�	0 �� ا�+&�ء �2� ا5L&� و.�
0	�+52�� �0أي 	��ن وا�2��  ?�0اN  ��� أو ا ا>��9  إ�;  ا(��:�ن  	-0�r  أن : 	2-��  . ا

�� آ�ن �Vذا� m�R�ازي  ���  وه��  أذرع #��5  .�ر رضوا> ا�	  l�0��-��4  اF�  0ج�� 
G.و �&-   .ا
0 ��� �� وه�R2   .د.�+� 0RA وا�a:� ا
��� �&A�1p ;5� ��?0? ��. lه4ا ر� G.و �&�.  
���ه�0 �4ه� وه4ا=    .ا

��� ترتفع حىت الفجر صالة بعد الصالة( A-6 ا$ ر�M ا�aري 2#�� أ�� ��	c : ا
  ) .الشمس

   .اm�R ��ع��ر? �6+12
 الشمس تطلع حىت الصالة عن أقصر مث الصبح صل( .��ل  : 0�A �� �:*Aو ��	c و��

  ) .رمح قدر ترتفع حىت (رواية ويف) وترتفع

N4&� �	0وا ا_ر?���ع  	���ن  أن وه��  اi��t �&4ا 0�A �� �:*A G�0Eو �F	c ا
   .اl�0 �+�ر

�ل=��+��1�ع �����0د 	-5&��� ا-&��� و.��G أن :ا������ واp �R�� ه0	��0ة أ���� ���F	m cا
�M6 ا$ ر-A)الشمس تطلع حىت(  

lL0ا���ه�0 �4ه� وا   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
)� (�-Aو �&���  .?kول �5; .

�.G ه� وه4اc ا����م �� و	*�أ . ا. m�R   .?kول �5; ا
���1�6 اA : c	�� �*+A �� 0��A �M6 ا$ ر-A  6انـا  سـاعات  ثالث( : .��ل  أ�� 
 الـشمس  تطلع حني موتانا فيهن نقرب وأن فيهن نصلي أن وسلم عليه اهللا ىصل اهللا رسول
  ) .تغرب حىت الشمس تضيف وحني تزول حىت الظهرية قائم يقوم وحني ترتفع حىت
N4&� ث(����م  A-��  ا7ن A-&� ا�F	c ا�5 وا:��A�# �?"5# �-2�. �Aت ا.  m�R� ا
   .?kول �5;

��م �2-;. m�R   .�L	� �� 	r&0 أن إ; r�ا �+��ن ?�.< ه� : ا
�R���1�����E gر G���21p إذا ا���m�R أن ا>و.����ت ����� �2-���� و?+����م ����j ه���4ا وأن 

g��R   �Vذا ?0?�� اm�R دا�G �� �+��ن �� 	kال _ ا
k	��دة  	*��أ  ا�kوال  ��U  ��2%  �0�5ة  ا-+��ن ?�.< ا:��ء آ*� �� �Eرت�� .  ����  ���� 
>.�5  .ا-&� و.G ه� واk	�دة ا
P4�� درس ���� �2-��� ?+���م آ���� وه��� ?��kول ���5; .���&��� وA-��� : ا$ 6ر���� 	+���ل و
m�<ا �F� 0RA 9d�.د.   

  = ��-�0A ���1 ���4ه� ا7ن��-F��c ا-&��� و.��G أن وه��  ا������م A-��  ا. m�R�� ���5; ا
�61 وأن ?kول   .A-6 ا$ ر�� �*+A �� 0��A �M	c د

�ل= +�.G ه4ا �� 	:�5-; أ�6 : ا���� ا�م ا	 �2�� A-��  ا��)ة  ��A  &;	- �) . ا
��م. m�R   .زوا&� �5; ا

��ل وه. �2*�� �� وا��5رN ا�+&�ء ++F��Y اJ ا$ ر��6 ا_#)م.   
�����1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن : .���ل : اA %1��#و c��� ;��1A ة(����م ا��	���2 �� إ��; ا

�رt�  0  وا(���م  ا(���مt�F	  ��2�  والk� ���  ا��)ة  ا#�0�5ار  إ�;  	�}دي  وه�4ا  .ا
G.و �&-   .ا

���1��6  ا$ 1E; ا-*� أ�FEب G*U �A أ�6 - أ.�ى وه� - : ا���� اA  %1�#أ�&�%  و 
1�اE ة(E �2���"?� اkوال .*� ا:� G.و �&-��E  ��2)ة 	�1�ن وه% ا ��Vذا  ا

��E �2)ة �Lزت�0ه� اo� �� ب�� ;   .أو
���m أ�6 ه4ا �� و	5* G.�� �&-1�م �� 	 �2��   .ا

�اب ه� وه4ا��م �� �:�ن�H1 ا	 �2��� 	5-�� أن ا1�6 د�� وA G.و  ��&- إ�;  ا
�اه0 ا(����م 	0t��F أن��r�ص ���-1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أ�F��Eب ���A وا���U7ر اA 

   .و%1#
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .0sو�&� إ; اE 0�2)ة و��) � (

�ل  �&��  و.�G  ا�0s  m�Rوب إ; اE 0�2)ة ���+  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#و 
�� c	�� أ�� ��  ) .الشمس تغرب حىت العصر صالة بعد صالة ال:( 2#

�-�1Aه4ا �� و c	�F�0 �� آ�� _ ���)ة �912 ا-&� أن ا��ل �912 ا���  G�.و 
   .ا�)ة

;&-�   .اE 0�2)ة ��2 ا�)ة �A ا(�:�ن �
  _�� اE 0�2)ة ��2 ا�)ة �A ا(�:�ن 	-&; : �:" ���  ?+��	%  E ��L)ه� و

0&r�% ا�Rرع >ن .ا�F   .اE 0�2)ة �"داء ا-&� 91A ا
1�&� ا*�2	� اr&0 #-� وه� وا��ة �:"� ه4ا ��  و	:�5-;-��� �   .ا2�0 ��2 و

 _�� ا�)ة  �A	6�V� ;&- ا1E 0�2; إذا : �:��N0 آ�ن وs % ��	 �2�.   
�.G وه� .0sو�&� إ; اE 0�2)ة و��( �.G ��أ U% ا0ا�� ا�� �a   :�mا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

)
%5 �5; ��GAَ0َJَ 6 وإذا) ?.  
G.���ب ا0J m�Rوع �� : 	*�أ اm��a اo�� ;   .d�s*� ?:55% أن إ

   .ا$ ر��6 أ��� ا(��م �A ا0وا	5�� إ��ى وه� ا�4ه� ه� وه4ا= 
���1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن A-�6  ا$ ر0��A  ��M  ا���  ���	c  : ه4ا 1A; واA  %1�#و 

  ) .الشمس تغيب حىت  الصالة عن فأمسكوا الشمس حاجب غاب إذا :( .�ل
�.G 	*�أ �5; إذًا  ؟ اm��a ا
��ب �� اGA0J m�R إذاo�� أن إ; اo?.   
�� ا0وا	�= ����.G أن : ا ��A  روا	��  وه��  . ا�m�R  ا0�Eار : �� 	*�أ اm��a ا

   أ��� ا(��م
�ا  تــضيفت وإذا:  و����6 -ا��:��A -9-�6  ا$ ر���F� ���*+A ���� 0����A ���M	c : وا�5�#
   .تغيب حىت الشمس
��G و�2-;t? : أي G   .اm�R ا0�Eت إذا 	F�� وه4ا . 0o1وب ��

 ���"ي اk	���دة ���� � ����� 6��2	{�����1A 4% ز	���دة ����A�. ���� 6��2ة ����2� أن أرد���� وإذا
���ن ا0وا	5�? �FL0ا�� ا0وا	� -؟  ا���   .ا

   .أو#� و.5&� >ن -؟  ��ذا
��ب ��ا	� أو اm�R ا0�Eار أوً_ 	"?� وأ	&��o  ؟ ا

   .اm�R  ا0�Eار -
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�� ا0وا	� أ1A% وا$ ��>.0ب��� إ�;  ا�E  0��2)ة  ���  >��6  وا#��  ا>��0  أن �1A;  - ا
���  �&� و.G ا0s m�Rوب  ���  P��-�  >��6  ا�0اlL  ?0�2ف  أن 	���  ذ?"� أن ا7ن #�

�6 ا�)ة ?0F	% �� �-&� ا�a:� ا>و.�ت� �	�J �&-% �� و�	0F? ة(�  .أ�< ��6 ا
�	�1 ��>و.�تW���E  0)ة  ���2  و���  ا�E  0��2)ة  ���2  ���  وه� : ا��&��  ا0�F5	%  ا� 

  .أ�<
�0ة وا>و.�ت�+�&� ا0F5	% ا�)ث ا>و.�ت وه� : ا� �Jأ.   

m��� ا>و.�ت ?���� أن ا(��ة �2� 	�r آ�� ا>�1� 0�F? �E��  ���  ه�4ا  ��L0	 
;�د إL% و	0F5�0ا �� ا>�J ا�+�	� �� وا>�< W   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ز�� .�tء: و	d0ا��&� ا�.   
< ��أ{���ت  �A ا�)م �� ا7ن ا-�5:��1�ات  ���  	�:�5-;  �����  أي ا���ز  ا��5  ا��	 
  .ا�a:� ا>و.�ت �� ?�2� أن
�ز= ��� �-A 0����ه� 	+�t أن �H:�ن اd0ا�   .ا�a:� ا>و.�ت �� ا

�2�م�ل . �*-1�6 ا$ E;1 اA %1#4ا  )ذكرها إذا فليصلها نسيها أو صالة عن نام من:( و�&� 

c	�F   .ا-&� و.G ��رج �� أو ا-&� و.G �� ذآ0ه� إذا 	�R� �Aم ا
���+�+F� ه��N4 ���� ا��a)ف �0��rي وL&��� ���� وا":���2�< ا��M . P4���ل ������5 و��+� 
0����ه� .�tء أن وه� اd0ا�   .A kd�L-&� ا�-&� ا>و.�ت �� ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <
�اف رآ�52 و�2�: ا�)�U ا>و.�ت و�� W   .ا
;�c �� ا>و� Y:-�او �4ف ا ب ( �:�a وه� وا��ة �:�a �� أن ه-� 	+�ل �6�V ا

 (�L��او : 	�او �4ف أرى ���� وا>�+6 وا>�:� . ا ا>و.�ت و�� : ا2*�رة ��5�ن ا
�U(��اف رآ�52 �2� اp.   
� أ�6 : 	2-���اف رآ�52 ا(�:�ن 	��1 أن ا�)�U ا>و.�ت �� ز	W   .ا

�د�+��0ة ا>و.�ت أي : ا�)�U ��>و.�ت وا�+ �� �*+A ��  0���A	c �� ا�4آ�رة ا
�M6 ا$ ر-A.   

��< و�+����د{��ز أ�&��� ا����0ه��� و���� ا�)���U ا>و.���ت ���� ?s 6���< زت إذا���L ���� 
�ز? ��ن ?0F	�ً� أ�J أ�&� �� ا�)�U ا>و.�ت� �� ��5.�1�� ا	�W   .أو; ��ب �� ا

�اف رآ���52 و���2�: ا�)���U ا>و.���ت و���� :.���ل��W�ز أ���6 : 	2-��� : ا��� أن ���H:�ن 	
�اف رآ�52 	��1W�2ً� ا-&� أو.�ت �� ا�L.   

����ل - : ذ1A P; وا.  �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#ـذا  طاف أحداً متنعوا ال:(  و  البيـت 
�� ه4ا ) أوار يلل من ساعة أي يف وصلى�   .ا>ول ا

- ����1�6 ا$ 1E; ا-*� أ�FEب �� �Aد G*U �A أ�6 : اA %1#ة و(� أو.��ت  ���  ا
�&-   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  .�A��L وإ�Aدة

�����A  ���  	���1  أن �A ا(�:�ن 	-&; _ أ�6 	2-����  ا��� أن .*��  1�E;  آ��ن  إذا ا
0tF	 ;�� ه4ا إ:�   .ا
 	�0Rع  �1E 6�V; أن ��2 �:�� إ; �0t إذا U% ا(�:�ن 1E; إذا : ىأ�0 و�2*�رة

6����A �� أ�0ى �0ة 	��1 أن � ا   .�&� و.G �� و
�� Nروا �	k	 ��  د�1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن ا>#�A  %1�#رأى مث الصبح صالة صلى:( و 

 رحالنـا  يف ناصلي اهللا رسول يا: قاال  الناس مع تصليا أن منعكما ما فقال يصليا مل رجلني
 مجاعـة  مسجد أتيتما مث رحالكما يف صليتما إذا تفعال ال : وسلم عليه اهللا صلى النيب فقال
  ) .نافلة لكما تكن فصليا
���6 ا���F	c �&��4ا� ����������A ���� 	����1 أن ���H:�ن 	��0Rع أ�����1A 6; د أ?��; إذا ا

��:�  .ذ*. P� 1E; .� آ�ن وإن ا
11�اAو ��125� 0�u ����1  _ >ن �2&�%  	��1 نأ 	-*�o أ�6 : وه	  ���&5 ���:6  إ�;  ا

% أ� 6	�r رNu �� >ن �1�	.  
�� �0t إذا ��� �+�� وه4ا:��%  �Vن ود�61 ا  ����	  ��:��1  6��V� _  ���2	  ��A��� ا
&4ا G.و �&-�ً� زال _ ا.�� �� 6+� ���� د�� إذا :���� �A	0	� �6�V ا   .ا

%U 0ذآ >{�� ا$ ر��6 ا":�   .ةا>��0 ا
� ÊÊÊÊÙ^ÏÙ^ÏÙ^ÏÙ^Ï<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ع: و	0Fم  W? 0ه��o� �� ء�J  ���  ا>و.��ت  �:��a�6  ���  ��5;  ، ا 
�*#.   

�ع أ	� أن : 	2-�W? ) ... ا7ذان... (   
�a-� .�ل... J 6r�� $ا:   

���  �U%  (  ا*��ب  �&��  �5a% ا_�5��ر و1A 6L; ا>#*�ب ذوات E)ة �:"� �4آ0�� 
;1A �1�#<ا. (   

���ه�0 ذه�=    .ا-&� أو.�ت �� A-&� �-&� ا>#*�ب ذوات E)ة أن إ; ا
1�ات و?02	��<���1�ات ه��� ا>#��*�ب ذوات ا��� ا�����F1 و?��4ه� ?����ت ا���5 ا
�*?05�1�&� اA 0ت إذا�أ.   

�l ?02	�&� ه4اF� ا025	�<  وه�4ا  . ?02	�&��  ���  ا�a)ف  ���  ?����  أن �0	��  و_ ا
��Y ا�5��ر هJ ا_#)م �1�6 ?�ل ا4ي وهA ص��-  .ا

�ر وا#�5ل&����2�م  -واl�M  ه��  آ��� - : ا�  �� أو.��ت  ���  ا��)ة  ��A  ا-�ه���  ا>د
�&-2�#��  أ���  و���	c  ه0	�0ة  أ���  ��	G��+? �-2� : c ا�5 ا>��د	c - ا  c	و��� 
�*+A . N4&� c	ا>��د ���A.   

�ل= +�ز أ�6 : ا���� وا�1�ات ?�   .ا-&� أو.�ت �� ا>#*�ب ذوات ا
�ا�� �-&� ����5 آ��0ة �"د� وا�5#-U��:   

����م أن : ا>ول ا�A c	ات  ا0��7ة  ا>��د�1���م  ا>#�*�ب  ذوات ����A  ظ���F� 
1�6 ا$ 1E; ا-*� أ�0 آ��A %1#و ��F5� ��:�   .��ً) ا

�م وأ�������A c��	���5 ا>��د��E �&��� ا-&��� أو.���ت ���� ا���)ة ���A ?-&��; ا���a� 
�ر 	��L إذ ��(��LعE ا�2�L1; أA �&���a?.   
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�2�م أن : ?+�ل +��Aةوا�ظ ا�F��2�م 1A; �+�م ا   .ا�g�a ا
�� %��?"��ل  ���  #�E6  أ�+���2�م  أن ا���  . ��)ف  ��6  ا_#��5_ل  ���  ا�g��a  ا 

�F� _ �	0� أن ���� �� N4ه �":�   .ا+��Aة �4آ0 �� ا
�����1�ات  أن : ا������  ا��� آ0آ���52  ����-t��2�  g���a�  g&�  ا_#��*�ب  ذوات ا

�افW   .ا0s m�Rوب .*� ا2�0 آ�)ة وا(��Lع ��-g�a� g �و�t2& ا
1�ات ����� ?"�1-���� وإذا������E ا����a� #���*� ����A و������L)�� ����-�Fع أو �����-g ا

g��a5% ا ��� �ً**# 912	 6� %�F:*� ا�F% �12+-� #*� ذات أ�&� إ_ ا��.   
�ص ?5*2-��� ���� إذًا -( ���-1�ات ا#���5-�ء ��&��� ا���5 ا�����E ا���a� أو ����-g ا

��% اi�0��� 6��� %���F أن 	����� ا��4ي وا�-���ط ا����L)�� %��U ����0r� ���� ���12ع ����� ���2� 
cF*   .�6 ا�F% �12+-� #*� ذوات أ�&� إ_ ا 6� %�F	�p�-� i�0ًَ ا
�)ن ه4ان�Y أد� أ.�ى �� دJ ا_#)م �":�� وا":� �1�R� ف(a�ي  ��&��  وا�. 

0����ه��و ا�-� 1A; ��2ه% و�� ا:1< �� وا �� P أ�1A%  وا$ ا�0اlL  أ.��ل  ذ
�6 ذه� ���Y إJ د ا_#)م�L�1�ات ?:�5-� ���ص �� ��Aداً  - ا>#�*�ب  ذوات ا

�&-� m�+� �&�1A �� اه��A.   
lL0ا رآ ���52	���6���V� �1 ا���)ة �+���� _ ?���M" إذا ا(���:�ن أن ا$ ���Jء إن ����
�ءM��� د�� وإذا ا:��� 	�6�V� �1 ا�)ة �+�� _ اF? ��:�   .ا

5���M" أن ا(���:�ن 	+���� ���"ن ا��0Rع ��1A; ا�F5	��� أ����	�1 ���� إ��; 	����� أن أو 
��:�����1  ا  ���V� 0  ه�4ا  أن أرى��s  0وعR�� وإن  � ه�4ا  أن 	�0ى  ا�12%  أه��  ��2
�%  ا��Rرع  >ن 	0Rع _ ه4ا أن أرى �-� و�+*�ل �0Rوع��F ����1  _ أن 	��F  ا

�.G ه4ا ���)ةا �Lزت �Aرض #*� 0Aض إذا �� ا 4�-��.   
  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  السبت  االول: الدرس  الثالث:األسبوع 
  هـ����

))���� ((- 
))��������((  

  

  

  ا����@�E Nة !�ب
    :اهللا حفظه شيخنا قال

 علـى  وبـارك  وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم 

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد نبينا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<·…·…·…·…ääää<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
���E �A)ة ��ب  ا

�+A >{���1)م  ا*��ب  ه�4ا  ا  ��A  ة  أ����م(�E  ��A����%  و�R�1رع  ا��F #�*6��F  ا
;����A ��)ة �Lًا ��A �+d-�	� و?�2   .ا
��L��12ء وأ�� 1A; ه4ا 	��-� إ; ا����F وه% ا-�س #�دات A�0 �� اA0وR� 
���E �A)ة��� وأ�&� ا*F� ;   .ا�Rرع إ

�اأ2�L آ�� ;1A ة أن(E �A���1�ا ����1&% ��1 أه� ?0آ&� إذا ا?�. .   
5�� 1A; ا(��Lع ��; و���":�   .ا$ ر��6 ه*�0ة ا�� : ا

����A وE)ة�اGA0J �d ا� ���rA _ ;�a? ;1A ا(�:�ن:   
- �&-�� : >~5   .وا(�:��م وا>��ة ا
�����A  �)ة��  اk�5م  إذا >��6  ا��)ة  �1A;  ا(��:�ن  إ����A  : و�-&��  - 	��}دي ��Eر  ا

�.5&� ا�)ة� �&p0وRو�.   
% أ��0A 6-� ا(�:�ن ?V� >1aذا ا�l�� >1a5 : و�-&� - ��	  N�-F��-� _و  ����	 

1�ن ا-�س آ�ن إذا إ_ ه4ا �02ف أن�	 �A��L.  
   :أ��اع �Aة 0J ;1Aع و?�2; #*6��F وا$

- �&� �A0وR� م �� ?�رة��1��1 ا1�ات : وا�  . اm�a آ�
2�� آ�)ة : ا:-� �� و?�رة -   .ا
�ف آ�)ة : ا:*� و�L إذا و?�رة -:�   .ا

�&A0R� ;1A اع�   .ا�Rرع �� وا_ه��5م ا2-�	� ز	�دة 1A; 	�ل وه4ا آ��0ة أ�
< 0Jع و.�{���ن ا$ ر��6 ا*� %�F   .ا�+&�ء �Aدة ه� آ�� ا
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
1�1�ات: ا�L0ل ?k1م m�a  .0Jط _ ا

�	0	 >{����E �A)ة أن 	*�� أن ا��ن 1A; واL*� اA<ا.   
���  وأآ�0 اF-���1 �4ه� وه4ا= �-F�ر  وأ���  وا>وزا��A  ا�U  وا���  ���	k�  %0ه��sو  ��� 

��dء أ�&+� c	�F   .ا
� هN4 �� و#-4آ0(":�  )ا>د� U% ا>.�ال ا

�ل= ��+�k��� Yم وا���� داود ذه��� ه��4ا وإ��; ا���)ة ���0��J �Fط أ�&��� : ا������ وا��Jو 
�� �� ا_#)م���� وا�� ?+A أ�� وا�� ;#��0ه% �sء �� و�&+�   .ا

�ل= +c ا��2�� ذه� ه4ا وإ; . آ��	� �0ض أ�&� : ا��R   .ا
�ل= +�� ذه� ه4ا وإ; #-� أ�&� : ا0ا�� وا���   .ا

6��Y ذآ0 : ( ?-*J أن ا_#)م  ������&%  	0	��ون  _ ا���1W� � c+��ً  #�-�  أ�&��  #�-�  �+�F _ 
1�ن �5"آ�ة #-� أ�&� 	0ون �� ?0آ&� 1A; ا(�:�ن 	}ا�4�	 �&� ;�ب 	+�رب �� إL� ) ا
   .أر��2 وه� ا>.�ال رؤوس 5�0A% ا7ن أ�5% ��ل آ� و1A; ا$ ر��6 .�ل ه�4ا

�L0� ;   .ا>د� إ
   :آ��0ة �"د� ا�F	c و�+&�ء اF-���1 ا#�5ل== 

-���6:ا>ول ا�. 6��F*# ;�+I�JI�JI�JI�J    'G��'G��'G��'G��    I����I����I����I����    '9'9'9'9    K    ����������������{{{{:و?�2��K+���K+���K+���    '��$�'��$�'��$�'��$�    LMN�OLMN�OLMN�OLMN�O    'G�
'G�
'G�
'G�
    P�
P�
P�
P�
{{{{....        
6L6 ا$ أن : ا_#�5_ل و��F*# ;�����A  ���)ة  أ��0  و?�2�ف  ���ل  ���  ا�a وا0�Fب  ا
   .ا>�� ��ل �� ?�� أ�&� أو; ��ب ��� واL*� أ�&� 1A; ��ل

- ����l ا�F	c : ا���� واF�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن اA %1#آمر أن مهمت قدل: ( .��ل  و 
 يـشهدون  ال أنـاس  إىل فأخالف فيحتطبوا رجاالً آمر مث بالناس فيصلي رجالً آمر مث هلا فيقام بالصالة
  ) .بيوم عليهم فأحرق الصالة
   .ا0F5	�F� 9	c ا�+&�ء A-� 	:�; ا�F	c وه4ا

- ���c ا��1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ا#�5"ذن  أ�A; رLً) أن : اA  %1�#أن ���  و _  �	�?"  ;� إ
���E �A)ة6 �"ذن 42رN ا ��1� ;�6  .��ل  و  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#اء  أ?�:��  و��- ا

�l �� وه4ا . �"�L : .�ل . �2% .�لFE %1:�.   
- ����l ا>0U : ا0ا�� اF�2�د ا�� �A ا���G ا:�  ��M6  ا$ ر�-A  6لقـدر : ( .��ل  أ�� 

��2���  ا$ ��:"ل ) النفاق بني منافق إال عنها يتخلف وما رأيتنا�1<  ���2�  . وا�:)��  اa5 ��A  ا

���E �A)ة�� وه4ا ا-��ق A)��ت �� ا�ب 1A; دL�   .Uu% ا�5رك وأن ا
1�ن وا#�5ل== d�+   :�ـ ا�)ة �0J �Fط �"�&� : ا

�ل -. �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#عذر من إال له صالة فال جيب فلم النداء مسع من:(و. (   
1�6 ا$ E;1 ا-*� و�+�ل -A %1#املسجد يف إال املسجد جلار الصالة:(  و( .   
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�اب���� ا>��د	c هN4 أن وا.��ف : ا>ول - : �.�� ;1A س ا���*A.   
                                             - ����   : ............................. .وا

����  ا�U7ر هN4 آ��G وإذا.��  (��  ����1  ��&��  دA;  ن(�W�  ة(�E  ���  ;1�E  ���  6�5� آ���  �
�6 ذه��Y ا�rه0	� إJا_#)م و.   

��� ا�F	�A c و	��ب� � lE 6�"� ل��F� ;1A �� _ 4رA 6.   
 ==�-�+� �� ��2�� د��R�ا : آ��	� �0ض أ�&� 	0ون ا4	� - : ا   :�ـ ا�5#

- c	�� 0 ا���A �M6 ا$ ر-A - ر�&R�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن - اA %1#صالة( : .�ل و 
�� . (......) )درجة وعشرين بسبع الفرد أو الفذ صالة تفضل اجلماعةF�F�   .ا

�ا�. : ��t�5�از 1A; 	�ل وا��از 1A; 	2-� اL ة(E �L0�65 �� ا�.   
�اب�1�6 	�ل �� �s	� ا�F	c أن : واA 6ل أ��	1; A �FE ة(E 0د�-� �1A;  	�ل و_ ا

�از  ?2-��  _ ا����1�M  أن : ((?+��ل  ���Aة وا+ . ذ�P  ���  أآ��J 0ء�L  �	0��<ا  ��M��� ا
��&-��. ((  
�� وا#�5ل== ���   :�ـ : ا

- c	�F�� 6:�� - c	�� 0 ا���A 9��:   .- ا
- c	�F1�6 ا$ 1E; ا-*� أن �2-� ?+�م ا4ي و��A  %1�#1;  و�E  0���1��  أو?��  �U%  اL0�� 

1�� أن �-���2 �� �+�ل�? _�. �-�1E �� �-  .ر��
6Lأن : ا_#�5_ل و �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و % 0�-	 ��&�1A ��&أ� ��1E �� ��&   .ر��

�اب�   :وا
�ب �Aم 1A; 	�ل _ ا�F	c ه4ا أن :  ا>ولLة و(E  ��A���1��  >ن اL0�1��  ا�E  ��� 

��&�  وأ�� . �A��L ر��":��  ��:���-g  ا:��  ��&�1A  >�{� : 	A .  ��-2-&��  و#�-�F5ث  ا
���A آ�ن�ن �ا�? �� ��:��%  أ�&�� 1A; 	�ل _ ���F	c . أ�0ى �:"� �&N4 ا  ��1��	 

�� ��1E �A��L.   
������ هN4 أن : واt. ��A ��5F? أن ��& 	�&�&� أن 	�� ا�5 ا�&�� وا+��Aة . 4Aرًا 

��p %12�ص  ���  و	W*+&��  ا��- ا>����م  g-�?  ;�1A  ا��5  ا�����F  ا>��د	�c  أن :(( ا
 ?�رك _ ��ً�c	�1�5 ���دF��ب  �1A;  ?��ل  ا�5 ��>��د	c )) . ا�Lة  و(�� ��A��L  ا

�F�FE �F	0Eو �	�   .و.
 ا��F  ���  أي �-�;  ���  و.G�2  ا+���  أن ا0وا	��ت  ��2�  و���  ���5F�  ��g  ا-g وه4ا

��5F�1�� ه4	� أن �L0�� ا_���5ل ?0Wق وإذا �Lه)ن ا�1 �W� 6 ا_#�5_ل�.   
 ==lL0ا   :ا

-lL0ا�ب:ا��F و$ إ��Jل �) اLة و(E �A���   .�&� 	-�دى ��c ا�:��L �� ا
�6 اw��F .�ل آ�� و�+�ل+��0 ا*���:ا$ ر��6 ر�L ا��-ا�L ���L<�5 ا���  اL�1;  �&��  أA 

c	�� 9	0F5��� اLأ ���2M _ ى�+? ;1A د����� g-   .ا$ ر��6 آ)�6 �2-; ه4ا-.ا
� ه�L �A N4ًا ���:ً� آ)�ً� ا$ ر��6 ر�L �� اw��F ذآ0 و.�":� ���F	c  وا_#�5_ل ا

9	0F5���E �A)ة أن و?+0	0 ا  .واL*� ا
�o*-	1; وA ��p %12�  ه�N4  	�&�%  أن ا":���اب  وا_#��5_ل  ا>د��  و	��رك  ا�� �1A;  وا

��-0R ا>�0ى ا>.�ال أد�ب وه� ا9F ه4ا Lة و(E �A���   .ا
��V� wF1� ;1A 0��&� ا5&�ون ا-�س �� آ�� ��5� ��:��ارN ا4ي ا� أ������ً  �� 0RAات �

   .وا�� E< إ_ ��6 	��1 _ ا-�س �� أآ�0
%U ���l  إ; 	4ه� .� ا-�س �2� أن �L0�?  ��-:�2���ة  أ.��ال  وه��  . آ��	��  ��0ض  أو ا� 

�A ص�6 ا0Rع ���Eوأ.   
N4ر  وه�%5  ����2�5  ا>���F?  ;�1A  ���p  %�12�  ه�N4  	��رك  أن ا":�����اً  أدراآ��ً  اL  %�&�	و 
��ب .�ل و�� ا>دL��� .�ل و�� ��-:��.   
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1�1�ات: ا�L0ل ?k1م m�a  .0Jط _ ا

��ن 1A; واL*� أ�&� 	2-�A<أ�&� إ_ ا G:� ا�)م �2-� و?+�م ا�)ة �0R� �Fط 
�A N4ه �":��ل  .���G  و.��  0�Jط  أ�&��  ا>.��ال  أ���  وأن ا�+� ��"ن  ا 0�Jط  ����A ا

�F�  .وا�� ���M �� وا>د� ا>.�ال ?���5 �5; ا�)ة 
�ل إذًا. >{���:G  أ�&��  : أي 0Jط _ : ا$ ر��6 ا �)���ًَ  ا��)ة  ��0R��  �Fط  

���اب و�� ؟ أد5&% و�� ؟ ه% �� �2-� و?+�م ذP إ; ذه� �1�&� اA ؟  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 6�65 �� �12&� و�.  
� E)ة أن أي ��J �&12ء وإن ���J �&12� �� 65ء �Vن واL*� ذا?&� �� �� ه� ���Aا
�� ��:�   .ا
   .ا$ ر��6 أ��� ا(��م �A ا0وا	5�� إ��ى وه� ا�4ه� ه� وه4ا= 

�ا   :وا�5#
- c	�F�� 9��:1�� أن : اL01�-� .�_ اE �� �-1�&���  	-�0 و% ر��A  ��*- 1�E;  ا

1�6 ا$A %1#و.   
� �2-� و?+�م�ابا ;1A ه4ا : ���ء 	�5F� ��	c أ�6 وهJ0ة أ�   .آ�

�� ا0وا	�= ����ب ا$ ر��6 أ��� ا(��م �A اLأداء و �A����� �� ا:�   .ا
   :�-&� �"د� ا0وا	� هN4 ��0وا ا4	� وا#�5ل

- ���2�د ا�� أ0U : ا>ول ا:� �M6  ا$ ر�-A -  ر�&R�� سنن لكم شرع اهللا أن( - ا
  ) .ن ينادى حيث فصلوهن - اخلمس الصلوات أي - اهلدى سنن من وإن اهلدى
6�+�) : c���� ) : �&��  	-��دى  ��ب  �1A;  د�Lة  و(�� إ����  وا>ذان ا�-��داة  ���c  ا

91W-	 �� ��:�   .ا
- ���6 : ا���� وا�.  �M6 ا$ ر-A - 4ي يتخلف وما رأيتنا لقد:  (  - �2-��  ?+�م ا

   ) .نافقم إال - املسجد يف أي - عنها
- ���c ا���% ا�F	c هN4 ا0F5	�� 9	c : اr2�� ا��   .ا

6Lأن : �6 ا_#�5_ل وو �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و %��1�ا  ا�4	�  	:"ل a?  �ا  ه�� آ���
1�ن�	 �A��L �� %&?��1�6 ا$ 0J�*� ;1Eة ��0F5	9 ه% وإ��� ؟ _ أو �A %1#و.   

- ���� أ�6 : ا0ا�� ا ������A ةE) �"ن .�ن  (.....) وأ�&� #-� ا�:��L �� ا��? 
�ت ���*�� إ; ه4ا >دى اW2? ت��  .وه�0ه� ا$ �
�ب �5�0��2&% ���� ا-���س ���0ى أ���� إذL����< ا���)ة 	05آ���ن ������ ��� ����. ��-:���� 

�ت و?&�0 ?���ً� �:055ك�   .ا$ �
 ==lL0ا   :ا

lL0ا�ل ه� ا+�ن وآ�� . ا���� اr�(? ة�. ��لا+ أد  ������Y  إن ���  اR���6  ا+� ا
����ل ا>و; ا0وا	� 	-�0 آ"�6 ا+	 : _ G*�	 �A أ��� ا(��م �	ل  أ�6 روا��.  ��&�"� 

�ل  ه4ا . #-��.  ������N0  ��6  و.��ل  اs  ���  ��1��-F�Y  ����  و���  اR����  ا��6  ا  6�1+U 
�1 �2� ا0وا	� هN4 وأ��0 : ا$ ر��6 ر�L ا�� و	+�ل . ا$ ر��6��-F   .ا

�+� ��و+F�Y  ا#5-��ر : اR����  ا� إ�;  	�4ه�  أن 	*��2  أ����  ا(���م  >ن �6�1F  ���  ا
�ح �� ا�4ه� ه4اMو ��ب �� ا>دLن أن و��? �A���   .ا�:��L �� ا
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>�2t5� ����ي ا0وا	� &N4 ا. 6�Lوو.   
;1Aو �اء : آ�# G5*U N4ه �	0وا% أو ا G*�? lL0ا�� ��ل ه+   .ا���� ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�F5:?ة و(E �0 أهo�   .وا�� �:�� ��: ا

��< .0ر {��ب ا$ ر��6 اLة و(E �A��� #�-�  ا��:��L  ���  �12&��  أن و.0ر ا
�� _ آ�ن وإن	 ��1� N4ر .0ره��F1	c ا�5+� ا>� �A ��t�5�� ا�  �L�:�� آ"��6  ا

�ب G*U إذا : 	+�لLو �A����ن  أن و#�-��  ا��?  ���  �L�:�����  ���  ��>��t�  ا?0? 
�L�:��4آN0 �� ا# >{�   .ا$ ر��6 ا

�ل+	: �F5:?ة و(E �0 أهo�   .وا�� �:�� ��: ا
�� إ; ا�:��L �� ا�)ة ?-+:%�:.:   

- %:+�ر �� ?��ن أن : ا>ول اo�   .ا
- %:+�:G ا*�1ان ا>���ر �� ?��ن أن : ا���� وا�ر �� وo�   .ا

%:��+�ر ���� آ����G إذا : ا>ول ا��o�1�ا أن 	��:�F5 أ�����F� : 6&���  :ا���	 ���� ��:��� 
��ه���ون �&��� 	��0ا�i ا���5 ا*���1ان أ0��pاف : �����0o و	+���� . وا����������1ع ا ���A 

���1:��ف ����� �� آ��G إذا اa5	 �&-� م��   .ا�2و ه
�_ء&� �-:1�ا أن �+&% �� ا�	 �� ��   .وا�� �:
��125�ا : ا��ه�	� E)ة أن : .���� اW0ا���ر ا 1A; ا�o�  ���  �� أد��A  وا���  ��:

   .ا�2و وه�*� ا��F? ��1د _
%:��+���:G وا*���1ان ا>�����ر ���� ا���)ة : ا������ ا�ر ���� و��o� ����أ ا���5 وه��N4 ا

>{����&� ا*�:   
6�+� : �t�<0ه% وا�o : �� ��:���6  ?+��م  _ ا4ي ا�  ��A����رN  إ_ اt�F� ،  %�U 

�� �A��L ، %U أآ�0 آ�ن ��:�52�9 ا    .أ.0ب �� أو; وأ��2 ، ا
�� إذًا?05   : اA �1��-F-� ا

- ��:��6 إ_ ا�A��F ?+�م _ ا4ي ا�.   
- %U �� أآ�0 آ�ن �A��L.   
- %U ��:�52�9 ا   .ا
- %U �2�<ا.   

N4&� �2ا>ر� �L�:� �&*�?0? �-A �1��-F1�� �� اt�<ا.   
V� Pذا"# �d�# ��&	أ �tأ� ��� �� أ�1E أن : :� 9�5A أو �� ��:� ��  ؟ �2

�اب ��� �� : ا:� 9�5A.   
�� �� أ�1E أن أ�t� أ	&��:� ���� �� أو �2:� 0�  ؟ �A��L آ�

�اب��� �� : ا:�����A آ��0 ا   .ا
�� G�0A إذا إذًا?05�� اW5:? أن ���? �� ��?0? �L�:�   .ا

�� : ا>ول -:��6 ?+�م _ ا4ي ا� �A����رN إ_ اtF�:   
1�� �� ا>ول ��ا�: ه� ه4اt�<وه�4ا  . ا  l�F�E ه�4ا  أن  �tأ��  �L�:��-�:*�  ا�� 

�H:�ن.   
����� - : ا�%1:��1  ��-�:*�  ا�:��L أ�t� ه4ا أن 1A; ا��6  ا��)ة  ?0آ�6  أن : � 
�� إ; 	}ديW2? ��:�1�� و���0ن ا���6 ا�)ة �� ا�.   

1�6 �*-�ء ووا�L lMًا .�ي ?12�� PJ و_A ل�   .ا�:��L أ�t� ه� ه4ا أن �+
- ����   : �A��L أآ�0 آ�ن �� U% : ا
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5�9 أو أ.� ه� ��� أو; �A��L أآ�0 آ�ن ��A أو ��2�.   
����ل - : ا. �*-1��6  ا$ 1E; اA  %1�#ومـع  أفـضل  الرجـل  مع الرجل صالة:( و 

  ) .اهللا إىل حب فهو أكثر كان ما وكل أفضل الرجلني
�0E l	g� l �&4اFE �� %	�+? آ�0ة ��0ه� �A�� ;1Aاs.   

- c���� U% : .�ل : ا:�52�9 ا   :ا
 =�1��-F�2� ا_WE)�� ا�4ه� - ا	 ��:�52�9 ا . ��A��L  ا>آ��0  �� أ�t� ا

>{���M ه4ا �� ���   .ا_WE)�� ا�4ه� ��< ا
���اب �< �� ا{��� �A��L ;1A ا>آ�0 ?+�	% �� ا:�52�9 ا   .ا

��ذا �t�	 ؟ �� c��� E�ا> �:�52�9 ا�6 وا�A�W ا2*�دة +�م 	�t� ا�.   
125���� وه��4ا+���م _ ?��0ون آ���� ا	��1; A g��� ������52 ?12���� ه��� وإ����� ���2	��1; A 

�ص�-   .ا���2 ا
� ���� آ���ن إذا أ���6 ���0ارًا �2-��� و?+���م":�����125�)ت ��1A; 	+���م �&��� ���g ا ا�����2 ا

�ذة�"�   .ا0Rع .�ا�A �� ا
   .أ.0ب �� أو; وأ��2 : .�ل : ا0ا�� -

�� أن 	2-�:�2�� ا*�� �� أ�t� ا:�   .ا+0	� ا
����� - : وا�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن اA %1#آثاركم تكتب دياركم:(.�ل و. (  

1�6 ا$ 1E; و.�ل -A %1#و �� c	�F�l  اF�� خيطـو  ال الصالة إىل خرج من أن:( ا
  ) .سيئة ا عنه وحميت حسنة ا له كتبت إال خطوة
�� آ�ن وآ��1:��ات آ��G أ��2 اWa   .ا$ إ; أ�� �&� . أآ�0 ا

�ل= +52�1A 9; �+�م ا>��2 أن : ا���� ا   .ا>.�م أو ا
�jأن وأ ��125125�� ه� ��� . واlM ا��  �� أن ؟ اt��?  ��2�<ا  g��  ���-��  9��52 ا

�� 61�t�? ��12?.   
�ل  ه4ا �12;�+��  - : ا:�������A  ?+��م  _ ا�4ي  ا�رN  إ_ اt�F� -  0ا>آ��  ��A��L - 

52�9 -ا>��2   .ا
�ل= +c ا���<  آ�)م  m��A  - ا>.�0ب  أن أ����  ا(���م  ��A  روا	��  وه� : ا{� - ا

   .�A��L ا>آ�1A 0; �+�م
< ذآN0 ه� : ا>.0ب{�  ؟ ا
�اب�% : ا N04آ	 �tأ��2 أن ذآ0 >�6 أ� ;   .أ.0ب �� أو
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�ل إذًا+c ا��* ا>.0ب أن : اP5�   .�A��L ا>آ�1A 0; �+�م 
>��ن ����# ��?05  ؟ ا

�م �� -+?_ �A���   .�6 إ_ ا
- %U ا>.0ب.   
- %U 0ا>آ� �A��L.   
- %U ��2*   .ا
- %U 9�52   .ا

�ل 1A; ��:� هN4 إذًا+   .ا0اlL ا
����� ?+�	% 1A; - : ا:�   :ا+0	� ا
�ً) ذآ0وا   :و?12�ً) د

�� أ�� -��ل ا+� *-1��6  ا$ 1E; �اA  %1�#يليـه  الذي املسجد يف أحدكم ليصلي:(  و 
  ) .املساجد يتتبع وال

- ��125��6  ���  ا�L0�  ��0وج  أن : وا�  N����  إ�;  ا+0	��  و��::��  0��u  ��.  ��.�	 
6-�� ���� �A��L و�:�   .�&% 	kه� أ�6 	0ون >�&% و?�to� ���Rء ��N ا
�� �+�+F�ل ا+ أ����  ا(���م  ��A  روا	��  ه��  ��A��L  ا>آ���1A  0;  	+�م ا>.0ب �"ن ا

1��6  >ن و�Lه� و��6 ا$ ر��6A  ���A  >1:�1�ن  آ����ا  إذ ا��	  ���  �L�:��  ء��� ا>�
 ���  	���1  أ��  6	�Ak%  >�6 ا�)ة ?0ك إ; أ����ً� ا0W	+� هN4 ا?�aذ 	}دي .� و>�6
��:� ��2� ��6 	��1 _ وه�.   

���M)�� ;�� إt+�� �E �A��Lور إ	�oر : وه� ذآ0وه� ا�5 ا:�   .ا+0	� ا
   .ا>��0 ه4ا ه� : ا0اlL إذًا
����A ?+�م _ ��   .�6 إ_ ا
%U ��:�   .ا+0	� ا
%U 0ا>آ� �A��L.   
%U �2�<ا.   
%U 9�52   .ا

�:��.   
���2ً� ا���:���1A �L; و	+���م�L ��������6 ?+���م _ ا��4ي ���Aا �� ���A����رN إ_ اt��F� م���+	 
�&�1A �ً2��L ��:��ع �:�نا( 	02R ا4ي اRa� ر�tة �� .�1 و�(��6 ا�.   

��م إ��+�-� أو ��:-� ا(��م �"�W�اL*� ا   .ا>#*�ب �� #*� >ي و ا
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�� ه4ا �� 1E; إذا أ� 6	02R ا(�:�ن دام ���:�� ا&� �R�وأ.0ب أ ; وأآ�0 ا$ إ
�-��"�p �&� ;   .ا>و

���� إذًا?05�� ?��:�وي A-��� ا��:��9 ا��a#��� اt��. ع�R��a ���� 	�R��a آ���ن إذا �أ��� ا
��:� 0�s N4ه �:�a� �+�م �&� ا� ا�F ��رج آ�ن و   .�A��L أ.� آ�ن و

�� ا5A*�ر ��ون - : �+�ل ���ذا �0?� أنأرد��  إذا إذًاt. ع�Ra   :ا
   .�6 إ_ ?+�م _ �� -
   .ا>.0ب -
   .�A��L ا>آ�0 -
   .ا>��2 -
- 9�52   .ا

�:�� . N4ر وه��&� أن 	�� ا>�A25*� �(�:�ن� �0ا	6  ا$ ��F*�#  ; رأى ��Vذا  و?��2
�ل ه� ه4ا أن+�اب ا��� �� 	��1 �"ن ا$ ��5*�2 ا:��ر  وه4ا . ا>�t� ا��5	 

�ار 	�� % إذا #��� _ آ��0ًا��� ا(�:�ن �:�  �1����  ���  �L�:�� ��:�  ا�����5  ا
N4ه ��1t�<ا.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .ا0ا?� إ���6 .*�: �:�� �� 	}م أن و	0Fم
���1 و�M ا4ي ا(��م : ه� ا0ا?� ا(��م ���L ات�1�   . ا

��  �A��L	62t أن إ�� -:�   .ا+�	% �� آ�� . ا
�ن أن أو -�	 �ً-�2� �ً��&�ت .*� �� ر#�   .اA 0M�F���0 �� آ�� ا�5a�� ا

   .ا0ا?� ا(��م ه� �&4ا
�� �� ا(�:�ن 	}م أن 	0Fم:�   .?�ا0ا ا(��م ���ء .*� ا

��125�ا : ا��N �� ا0ا?� ا(��م أن : .�:� �L0�65 �� آ�� �*-1��6  ا$ 1E; واA 
   ) .بيته يف الرجل الرجل يؤمن ال:(  	+�ل و%1#

�� إ���م  ��1A; ا_�5���ت  ���%  إذًا:��� �����V���  ;1�E >15ن . �0�Fم  : �����6 وا��)ة  ا
   :ا�+&�ء

�ً� 0Fما� 1A; أ.�م >�E �1p�� 6)?6 : .�ل �� �-&% -�A.   
���E �F)?6 : .���ل ���� و���-&% -F��E % >ن	0��F5 . ا���)ة ���A ����رج >���0 	��2�د ا

�� وا0وا	����� أlE - هN4 - ا&� %Uu ����F ا�)ة وFE.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .�Vذ�6 إّ_ 

1�6 إU% و_ ا-�E �d)ة GFE ����6 	��1 أن gaR ا0ا?� ا(��م أذن �VذاA.   
���1�6 ا$ 1E; ا-*� نأ : واA %1#6 �0ض �� و?�1;  ���)ة ��0 >�� أذن ���� 

�1���6 ا$ 1��E; ا-*��� إذن ����2 ����0 أ���A %1��#ه��4ا �����ر و (ً����از ��1A; د��L �1 ن���	 
  .�Vذ�6 ا0ا?� ا(��م ���ن ا(�:�ن

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
    .4AرN أو

�� إذا أيo? 4ر �:*� ا(��مA ن آ"ن��	 �ًt	0� اً  أو�����  ه�N4  ����  ��:��0اً  أو �2�F ا
�ز�� ا(��م ه4ا ���ن �� ا-��d أو ا*�	� 	��1 أن 	   .ا(ذن 	"�4 % و
 ��1���6 ا$ 1�E;  ا-*��  أن : ���A  %1�#0ج  و�� �ً����	  l1���  ���ف ���  0��Aو  �-��� ����A 

FR-�ء Gآ�� %&-� : .��ل  ؟ ��-��س  أ?��A  ���<  0���  �1-6 ا$ ر�M �)ل �+�ل �"5�0 �
   .��0 أ�� و1E; �)ل �+�م أردت إن �%2
 1E; ا-*� وه� ا(��م ��ل A ;1E-6 ا$ ر�M ا��	9 أ��0 أ�� أن ا�F	c ه4ا ���
1�6 ا$A %1#إذ�6 �) و �*: ��0ج  أ��6  ه��  ا��F	c  ه�4ا  ���  وا4�2ر  �4�2ر  ��sب  أ�6 وا

2��ًا� �oR���.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .0با�o إّ_ 	2��ه� أن #�: �0ض ُأ.�% 1E %U; و��
 =N4ه �":��� إ; ?�5Fج ا��? �-A �1��-F   :اF-���1 �4ه� ��&% أن �-0	� ا
�����A  أ.��U G% ا�0	�t ا(�:�ن 1E; إذا��  ���  ا:����  إ�;  	-+�:%  �&�4ا  ا�:�. : - 

�F� ث�F5� �A ��� هN4 �� اF-���1 �4ه� ?��":�   .ا
- %:+ دا���  - و1�E;  #*9 ا4ي - اL0� وه4ا ا(.��� �� ا�}ذن 	0Rع أن : ا>ول ا

��:����رة ه��N4 ����� . ا���� ا���)ة 	2���� أن 	���� ا�� وه��N4 �&��� و.��G ���� آ���ن و
�رة��رة ه� ا��<  .�ل G��+? �-2� ���-A ا�5 ا{� ��A��L  وإ��Aدة  : ا$ ر���6  ا

.  
- %:+�� ��رج اL0� وه4ا ا(.��� �� ا�}ذن 	0Rع أن : ا���� ا:��-�4 اF�  0عR�	 

62�� أن 	 ��p0R�:   
   .ا(�Aدة �+�� 	"?� _ أن : ا>ول ا0Rط -                   
�ن _ أن : ا���� ا0Rط -                   �	 �� G.و �&�.   

�ا�ل : ا>ول ا+:% 1A; ا�5#+� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#املسجد يف وأنت أقيمت إذا: ( و 
   )معهم فصل

�ا فـصليا  مجاعـة  مسجد أتيتما إذا( : �2-��  #*9 ا4ي �F	��c : ا���� ا+:% 1A; وا�5#
  ) .نافلة لكما تكن معهم

&N4 .:% آ% �":�  ؟ ا
   ..:��ن

  ؟ �2-� #*9 ا4ي أ	&��
%:+   .ا>ول ا

  ؟ ا���� ه� �2-� #*9 ا4ي أن �+�ل أن 	�l1 ه�
�-���1 >ن . _�ن اp05R	 ن _ أن��	 ��  G�.�12%  ���  �&��  و�:��9 ا ا*��ب  ���  أ��6  ا 
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������A إ�Aدة 6 : .�ل ا-&� أو.�ت �� ا�5&;    .ا
   .ا���� ا+:% 	+�� و_ ا>ول ا+:% 	+�� ه� إذًا
�ل= ��+�� ���0t ���� أن : ا������ ا:��� ���A���2���� �6���V ا	1+��ً� W� (��� �� >ن ?����

�ص�-�ر A-� ا�)ة ��AVدة ا>�0 ��&� ا�5 اt� ��:�  ��A����%  ����A  ا  ����? 
- �--� G**ا أن أ��   .اF-���1 �4ه� ?�&�
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .ا�0oب إّ_
�� �U 0t% ا�0oب 1E; إذا أ�6 أي:� �A��L 6�V� _ �1�	 %&2� 0بo�   .ا

��125�ا : ا�����A  ���  	2-� - ا��2دة أن : .� 	5-���  أن ��H:�ن  	�0Rع  و_ ����  - ا
0?��.   

�ل= ��+�0ه�� ا�0��oب ��E)ة أن : ا������ واoات ���� �آ�1��� ا(���:�ن ���0t إذا ا
��:� �A��L �.1; وE  �t�	0����  _ >��  %�&2�  6	��6��V�  �1  ا��1A  g;  د��a5 ا
1�6 ا$ 1E; ا-*� وأ��ظA %1#و ���A.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
��A��L :�� 0 إ�Aدة ?�N0 و_ s ي��:� ��� �-	��  .وا
�� إ; ��5Fج��? �� N4ه �":�   : ا

- �":�����A إ�Aدة �2-; ��  :ا>و; ا  ؟ ا
����A إ�Aدة�� �� �A��L ا�)ة ه� ا:� �+�i  ه�N4  . ا0ا?��  ا(���م  ا�5&��ء  ���2  ا

����A إ�Aدة �:"� ه��ن ا�+&�ء �Vن و--5*6 . ا+1W	 ء��Jت ?52*0 أ�F1W��.   
������A إ���Aدة إذًا��ء و���� ا*��0اري ���� ا��J0ى أ���2-��� #��5"?� أ� ���-A 0��	0F? ���F� 

�د إ��� �2-� ��?� _ ا-kاع�+�����A إ�Aدة ا7ن ا   .ا0ا?� ا��)م (Eة ��2 ا
- �":��� ا���   :ا-kاع �F� 0F?	0 : ا

0	0F? �F� اعk-   :�+�ط U)ث ��6 ا
- �W+-5��  إ.����  	0Fم أ�1A 6; آ1&% ا�+&�ء ا?�9 : ا>و; اA���L  ���  �� وا���  ��:

�� G.0م �&4ا . وا�� وF� ع��L)��.   
- �W+-���  ا��������A  إ��Aدة  ?0�Fم  _ أ���1A  6;  ا�+&��ء  ا?��9  : ا��  ���  ا:�� ا�4ي  ا

m��� 6���ه���  ا0W.���ت ���:��L ���� أو را?��� إ����م Fا7ن - و� - �L�:��� رات���W� ا
�ا.<�   .ا���2 وا

- ���W+-���� ا��������A إ���Aدة ���� ا����15�ا : ا�� ���� ا:��� 6�� ا�5&���ء ����2 را?��� إ����م 
   .ا�)ة

 =�":� : �� 2�;- 0	0F? �F� اعk-   ؟ ا
�اب�1�&� ا�9�5 ا�:�d� إ�0اج : �N�-2 : اA �	�F?و �":�   .ا*F� cF� ا

�ع �� ا�+&�ء ا�15< ـ-c ا���� 1A; ا�.:   
�ل= ��+�از  : ا>ول ا��L دة���Aإ  ���A��� : ?��0ون  آ����  اF-�����1 ذه���  ه��4ا وإ��;  . ا

)N0�?_ددة و�Aإ �A���   ) . ا
   .إ�Aد?&� اF5#*�ب روا	� و��= 

�� �   .وا��ة ا>د
�ا   .أد� ��2ة ا�F% ه4ا 1A; وا�5#
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  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  االحد  الثاني: الدرس  الثالث:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

 علـى  وبـارك  وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم 

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى حمدم نبينا
m�<�� �-U�F? �A N4ه �":�   .	*�و ���� وا>.�ال ا-kاع �F� 0F?	0 وذآ��0 ا

�ل= +����A إ�Aدة ?�N0 _ �6 اF-���1 �4ه� وه� - :  ا>ول ��   .ا
   .?:�F5 أ�&� روا	� و�� -                      

�ا   : �-&� : �"د� وا�5#
����� د�� رLً) أن - : ا>ول ا:� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#6�5  و.� و?��  ��A��� ا

��1� Nuر  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#&�%  و	�1  ��"ن  ��	أ_ .��ل  �-��0داً    ً(�L�5��ق  ر	 
;1A ه4ا.   
   .ا$ ر��6 أ��� ا(��م �6 وا��5 �6 �"س _ ا�F	c ه4ا

����� د�� A-6 ا$ ر�M أ�m أن - : ا���� ا:�����A �?�65 و.� ا وأ.��م  ��"ذن  ا
;1Eو �A��L.   
���c ا���2���ت- : ا���t� �A� 1A; ا�ا� ا ���2  	�"?�  أن ��� ?�0ق % ��V&� ا
   ..*61 أو ا0ا?� ا(��م E)ة

�ل= +��  ���  أ��0ى  �0ة ا�)ة �� 	�-� أ�6 : ا���� ا:�� A*�0  ا�+&��ء  وأآ��0  . ا
�0اه���.   
�ا�� �-&� �"�4 آ��0ة �"د� وا�5#-Uى ?52*0 : ا�   .ا>د� أ.

 ���� ا$ 1��E; ا-*��� أ�F��Eب آ���ن .��ل  ا$ ر����6 ا*���0ي ا��F:� أن - : ا>ول ا
6�1A %1#ة ��?5&% إذا و(�1�ا اE �� ��:�� �� �g �&4ا . �0ادى ا":�   .ا

����� 	���r .��� إذ وا��R+�ق ا-��kاع ?����A��L ���. ���L ���� أآ���0 إ.����� أن- : ا������ ا
����A أن ما(���� ا���   .�6�1 ا�)ة �Aم ?+��ت ا
�� و�����l  .*��  ?�12%  أن اL0�5�  ه�N4  ���  ا���15�ا  أ���:&%  ا�����F  أن ا":�� �+��  ا

�� 	0ى �� ��-&% . ا�5)ف ��&� أ.�ال A-&% رويA0وR� آ���  	�0اN  _ ���  و��-&%  ا
%52�# �� �   .ا>د

lL0ا���� اF-������1 ����4ه� : ا>ول ا����4ه� وا���&���ا >�&���% روا ��>��د	���c ا�5���#
�A��0��0 ا�U7ر �� و�2&% اr� �� �� ب�FEل أ�+   .ا���� ا
�اب��m  ?��2د  أن 	�:�  أ��6  �+��اN  أ�-� ����ز  أ��i�+�  6  و�� ��0Rو�Aً  آ��ن  إذا >��6  	

�)ة�� �A��L وب�-� �&�   .إ
1�ا أن _	�� أ�6 	5*�� و�&4ا�	 �A��L 0ى �0ة�1; أAو �� �A(pا ;�  ا7ن إ% 

�ب : .�ل �� أرL�����A إ�Aدة ��از  ���  إ���  �� اa)ف إ��� ا�� ا_F5�#*�ب  أو ا
   .ا�0اه� أو

���ل +� ��  P���6  و�-��وب  ��:�F5  ه��  ذ إذا ا��)ة  ��?6�5  ���  أ���اً  	-*��o  و_ إ
2�5�ا �� �0ادى 	�1�ا أن رL� �� أآ�0 آ���ا�	 �ً+�+F? �-:1.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�� 0�s ي��:� ��� �-	��  .وا
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�ا ا���� وا0Fم ا��� ا0Fم اF-���1 ا�5#-;=    .ا�A��F إ�Aدة 	0Rع _ : �+�
%&1��	k أن : ?12�����A إ�Aدة ?�ر  ���  ا5&��ون  إ�;  	}دي اt��  ��A��� ا>و�;  ا

�� �	��:�   .ا
�ل= +��  أن : ا���� وا:���ي  ا0�Fام  ا�*-�0ه���  واoآ  ���  �L�:�� إ��Aدة  ?�0Rع  ا

A����&�� �ا�.   
�ا�ل : ا�5#+� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#أ_ : و �L5��ق ر	1; A ه4ا  N4وه�  ���+ ا
G2.و �� ��:��ي ا*-   .ا-kاع �F� وه� ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
5��� إّ_ E)ة �): ا�)ة ُأ.��G وإذا  ��   .ا

N4�1 ه��   .A-6 ا$ ر�M ه0	0ة أ�� ��	g� c ه� ا
 =6� ��)  : أي �E)ة  ��)  ا(.����  ���  0�Jع  إذا أ��6  ا2*��رة  �jه0 : أ.��G وإذا : .

�ز�   .ا-��E �1)ة �� 	0Rع أن 	
�ل= +   .ا(.��� �� ا�5&; إذا 	2-� أ.��G إذا �2-; أن : ا���� وا

�اب��l  ���  روا	� A-6 ا$ ر�M ه0	0ة أ�� �F	c >ن : ا>ول ا�2-; واF�E 
��0د  ا��0Rوع  أن ?��Fد  ا0وا	��  �&N4 ) (.����� ا�}ذن أ�4 إذا : و��&� �*�ن ا���� 
   .ا-�� �� �1	0Rع _ أن ��(.��� ا�}ذن 	*�أ أن
   ) E)ة �) ا�)ة أ.��G إذا( 

   .ا�0	�t أ.��G إذا ����1 �� ا(�:�ن 	0Rع أن 	0Fم أ�6 ا2*�رة ه�j N4ه0
   .اF-���1 �4ه� ه� وه4ا= 

   ?-0J �&�V� _ �+2ع وإذا
�� ا$ ر�% �kم ا�� و��N0 اF-���1 �4ه� أ	tً� وه4ا= ��   .ا

%& : 	2-��  . ا2*��دة  ����  ا-���  �� وا>E� E ()ة �) :(	+�ل >�6 واlM وا�5#_
�� E)ة _A0J.   

�ل= +   .ا(U% �� ا�2+�ت 0Jع إن و�� 	0Rع أن 	0Fم أ�6 : ا���� وا
�اب��1&% >ن اF-���1 �4ه� �� وا ا$ ر��M  ه0	�0ة  ��� أ ���	c  وه��  واlM د

6-A.  
�ل �2-; ه4ا إذًا. >{�5��� إ_ E)ة �) : ا��   .ا

��� إ; ا�5+� ا(.��� ��2 ا-���1 �� ا0Rوع ��% ا$ ر��6 ��� و":��� ا���  .ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .أ?�&� ����1 �� آ�ن �Vن 
�� أن 	0	� أي*	 %�F   .ا-���1 �� وه� مأ.� U% ا(.��� .*� ا-��0J �� �1ع إذا ا
 =�1��-F��� ا-���1 هN4 	5% أ�6 	0ون ����.   

�ا1�� : ا�5#���:   

6 : ا>ول -�. ;�2? }}}}/�/�/�/�    ��$35��$35��$35��$35    '6���)�'6���)�'6���)�'6���)� { { { {....  

- ������ أن : ( وه��� آ����0ة ��ا���M ���� �&��� وأ���4وا .����Aة .��0روا ا�+&���ء أن : ا
   .	:�5	% ؟ 	*�5يء أو 	:�5	% ه� وا7ن ) . ا_��5اء �� أ.�ى ا_#�5ا��

 N4وه� ��&��":���*��ً� إذ ا���a:� ا���0وض �0���5ر ?0���5ر ا�s ���� ن� ���� ا(���:�ن 	���
�1��� %��  و���  . ��Lاً  	��0 �&4ا ا�}ذن و	+":����  #�-4آ0  و���F  أ.��ال  ا��.  i�+� . 

�ل ا�4ه�+   .ا���� وا



109 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

�ل= +�ل وه� ا�2��R �4ه� وه� أ��� ا(��م �A روا	� : ا���� ا. 6�+�� ا1��ا 
��2# �� 0�*L : 6أ� �� إذا ��&��  وه��  ا��)ة  أ.���G  إذا ا-����1  ا(��:�ن  	+��W  أن 	
�}  أو ��0F5	���  ا(��)ل  إ�;  	�}دي  ا#�0�5ارN  آ�ن&5�%  إذا إ_ �1�)ة  ���  9�*	  ��� 
N4�1 ه��-1:5�% 	*+; آ"ن �4 P	a� _ �� إ_ ا   .اR5&� �&�	� أو ا

�ا �&}_ء ه�0�J  ���  N4ع  آ��ن  #��اء ) �E)ة  �) ا�)ة �Gأ.� إذا : (���F	c ا�5#
�� ه4ا 	��� % ا�F	V� cن ا(.��� ��2 أو .*� ا�)ة��5   .E)ة �) .�ل وإ��� ا

�ل وه4ا+�اب ه� ا�2���  ا>.��ال  ���  ��AاN  و�� ا$ �Jء إن ا�M  وه��  �����? _ 
��1�6 دA . G*U��0 و�5� ا-���1 أ?% إذا ا(�:�ن أن ����� و�� � �-&��  1�E;  آ�ن و

4  P	a� �6�V رآ�2��  �t�	0���  ������  ��&��  ً(� د��Aء  و	��?�6  	��رك  أن 	0	��  ��25:
1; ���0	�t 	"ت و_ ا_#�5�5حA 6L�1�ب اW�   .ا

 P4��ل  ه��4ا إن �+��ل  و�+�1;  ��-*���o ا�0اlL  ه��� اA إذا ا(���:�ن  G��� أن ا���)ة أ.
�W+	 �1��-��ً� 	-0r5 و_ ��رًا اJ _آ��ن  إذا إ  ���  ��	��1  �&���-��1  ���G�1.  %5  آ���  ا��- ا

   .ا(��م �� و	���
�ل ه4ا أن و�L ا�Rء 0Lب و��+��6  ذه� ا4ي ا��0  ���  و2�#��  أ����  ا(���م  إ*L 

�2��R�ل أ�6 وا. 6�Lًا و�L.  
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�ات 	Ra; أن إّ_ � �A����+2W&� ا�.  
;��-2� 6����ات 	R��a; أن إ_ : (.��� ���A��� ���6 ?���رك ���� ����ات 	R��a; أن _إ : أي ) . ا

�A����-� .ا?"�����A �6 ?�رك �� �� اa)ف و#   .ا
�ل= +   . ا>و; ا0آ�2 ��ات ��R إذا 	+2W&� أ�6 : ا���� وا
�ر اa)ف ه4ا�5	 �-A �1��-F�ل 1A; وإ_ ا+ 	�5&� أ�6 .1-� إذا �� 	+6�V� �W ا0اlL ا

����ات  	R�a;  _ أن �1اA ��-F-� ا(?��م &4ا ��05Rط ����  ��A����ل  و�1A;  ا�+ ا�����  ا
�اب ه� وه4ا ا>و; ا0آ_ �2	Ra; أن�   . ا

�� �&4ا��5�l اL05�اب �0A-� وإ_ اF-���1 �4ه� دا�� آ61 وا�� هN4 �� ا":�   .ا
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9F: إ���6 #)م .*� آ*0 و��   �A���   .ا
�	0	 >{��� أن ا*	 �� N4ه ��ا":   

���t� �A� 	�رك ا(�:�ن أن إ; اF-���1 	4ه�=  أن .*��  ا��)ة  ���  ود�� آ*0 إذا ا
� ا(��م 	:%1   .ا>��0 اR5&� إ_ ا(��م E)ة �� 	�رك % و

�ا� �� أJ*6 ا�)ة �� kLءًا أدرك �"�6 - : ذ1A P; وا�5#   .رآ�2 أدرك 
�ل= +���t� �A� أن : ا���� ا   .ا(��م �� رآV� �2دراك إ_ 	�رك _ ا

�ل -+ �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#الصالة أدرك فقد اإلمام مع الصالة من ركعة أدرك من:(  و. (   
�% ا���Rرع و>ن -���F إدارك ��1A; 	0?��� و��% ا���)ة إدارك ا0آ���2 إدارك ��1A; ر?��� ا

 أدرك قـد ف الـشمس  غروب قبل العصر من ركعة أدرك من:(  �+�ل أ���م أي ا�)ة �� kLء
�0 �� وآ4P )العصر�   .ا

 k�Lاء  ���  ا0آ��2  #��ى  �1A;  _ رآ��2  إدارك �1A;  ا(دراآ��ت  	0?��  ا��Rرع  أن ��12-�
6�12  ���%  و�&���  �-��ط  و��6�12  أرادN و�� ا�Rرع ر?*6 ��� �-�2� ا�)ة� ��1A  ا��Rرع  	

Hدراك و#**ً�.   
�ل وه4ا+�اب ه� : ا���� ا�   .ا

��  د���  إذا �نا(��:  أن ه�4ا  �1A;  و	05?�:�� و��?�6  ا>���0ة  ا0آ��2  ���  ا(���م  وو��L  ا
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�ل 6�V� ;1A ا>��0 ا0آ�ع+���E  ��A)ة 	�رك % ا0اlL ا �6�2  أ���  .��وم  V��  ��jن  ا
 ���0t ���� ���� و	����1 ا(����م ���� 	����� و_ 	-0��r5 أن ����:-� �6��2 أ���� �+���وم ��1A% أو

�A��L 6�< 1; إذاE  ���  ����������A  أدرك .��  	���ن  ا 	��رك  �%  ا(���م  ���  د���  اوإذ ا
�A���   .ا

�اN أ�� 	"?� � أ�1A 6% وإذا# 6�V� ���	 �� ا(��م.   
�� ه4ا إ; ذه� و�����5�Y اJ ا$ ر��6 ا_#)م �� �   .ا(��م إدراك �:"

������5���1A l; 	05?��� ذآ��N0 ا��4ي واL0��5�ي و?�����61 وآ)���6 ذآN����0 ا��4ي ا��. � وه��
l�FE.   
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   .ا0آ�2 �� �62 د��: راآ2ً� F+6 وإن 

   .ا0آ�2 وأدرك أي
�< آ�ن و{�5+0	�0  ا2*��رة  ه�N4  أ�Mف ا$ ر��6 ا  %��F���ن  وا�F�Mً  ?+0	�0اً  ا 

   .أ�:�
 أدرك و	52*���0 : أي ا0آ����2 وأدرك ا0آ����2 ����� �6���2 د�����: راآ���2ً� F+���6 وإن إذًا 

   .ا0آ�2
�F� ث�F5� ا7ن _ �A إدراك �A��� 	52*�0  ��5;  : 	2-� ا0آ�2 إدراك �A ��وإ� ا

  ؟ 01آ�2 ��رآً� ا(�:�ن
   .ا0آN4&� �2 و	�52 ا0آ�2 أدرك �+� راآ2ً� F+6 إذا أ�6 	0ون اF-���1 إذًا= 

i��t�م 	�� أن : ا(��م �� ا0آ�2 إدراك �� وا�"���kئ  إ�;  ا� ا0آ��ع  ���  ا
�kئ �A ا(��م 	��0 أن .*��   .ا0آ�ع �� ا
 ��A  	�	�6  ا(���م  	���0  أن .*��  رآ*5��  ;�1A  6	�	�  6	�t أن 	�� : أوlM �رة�2* أي

6� _ �6��V  رآ*5����A  6  	�	�6  ا(���م  ر���  أن ���2  	�	6 و�M �"ن �4P أ�� �Vن . رآ*5
   .ا0آ�ع أدرك 	52*0

�م 	��ت ����0 ا(��م 	*�أ أن ��� �� إذًا�"�   .ا0آ�ع إدارك ا
���ه�0 �4ه� ه� وه4ا   .ا

�ا   :�"د�:  وا�5#
  ) .الصالة أدرك فقد الصالة من ركعة أدرك من ( :�-&� -
1�� ا����F أن : و�-&� -���  د���  A-�6  ا$ ر��M  ���0ة  أ�� ا:�� 1�E;  وا-*��  ا

1�6 ا$A %1#��1 راآ� و� Nuراآ2ً� ر  �R�� 6  أن�?� ا�5&�;  ����1  ...... �0آ��  ا0آ��2  ?�
�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#6  .��ل  و� وال والـصواب  تعد وال أو تعد وال رصاًح اهللا زادك 
&4ا ?�2 _ 	2-� .  )تعد ��2   .ا

�*-1�6 ا$ 1E; واA %1#و % N0�"	  ���  ه�4ا  c	��F إذا و>��6  ا0آ��2  ه���AV�  N4دة  ا
� أدرك �+� ا0آ�ع أدرك�s �20آ� ه� ا0آ�ع >ن ا�s �20آ   .ا
�+� �� �0r - ا>��0 - ا_#�5_ل ه4ا و��+F���م  ���  ?��5�ن  ا0آ��2  >ن ؟ ���ذا  ا. 

�� ورآ�ع?���� و1L:� و#� ��?��: ���رآ�ً  	���ن  ا0آ��ع  ��Vدراك  	���ن  ����<  ا
��م إ_ 	�65 % إذًا ا0آ�ع ��2 و�� ا0آ�ع أدرك >�6 ا0آ�2 >آ�0+   .وا+0اءة ا

�ي ا_#�5_ل ه4ا إذًا. m�2�< وt�.   
�ل= +��م ا+0اءة أدرك إذا إ_ آ�2ا0 	�رك _ ا(�:�ن أن : ا���� ا+ ���  >�&�� وا

   .�&�� إ_ ا0آl�? �2 �) ا�)ة أرآ�ن
;�� ���� و���-&% ا$ ر����6 ا*���aري ا(����م : ���-&% ا�+&���ء ���� ���Aد ذه��� ه��4ا وإ

�	0�"5�   .ا12% أه� �� و�Aد . ا$ ر��6 ا���12 ا2)�� ا
�ا��م و_ ا��?�F 	�رآ�ا % أ�&% : ذآ0ت ��� وا�5#+   .ا�)ة أرآ�ن �� وه�� ا

�اب����ه�0 �� وا 	52*�0  ا0آ��ع  أدرك ���  ��"ن  و0E	�F وا�FM أد5&% >ن ا
   .ا0آ�2 أدرك

�اب����  �A وا�ب  أ��د	�c  أن : ا$ ر���6  ا*��aري  د�Lم  و���+�ب  ا�L0اءة  وو�. 
�F?����E ا�a� c	ر �"��د�&��   .ا
�-�0A ف ا7ن(a�l ه-� �}<ا ذآN0 �� وأن وا0اlL اFE.   
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  .ا0F5	�� وأkLأ?6

���0ة واآ���5; �6��2 ود���� راآ��2ً� ا(����م أدرك ���� أن 	2-���*% ��5	0��F5���0ة دون ا*�? 
�0ة �Vن ا0آ�ع*�? ��	0F5�6dk ا? �A 0ة�   .ا0آ�ع ?�*

 =;����ه�0  ا>ر���2  ا>���d  ��4ه�  ه�4ا  ���  ?0ون آ�� اF-���1 ذه� ه4ا وإ ���  وا
   .ا12% أه�

�ا�ل ه4ا �"ن - : ا�F% ه4ا 1A; وا�5#+ 0��A  ا���  وG��U �A �� ز	� �A �0وي ا
&�� 	12% و_ >�a� �� ب�FEأ �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و.   

�0ة ��ى �Vن : �:"� ـ*�5�0ة ��*�? ��	0F5��2ً  ��اه���  . وا�� uن �� وا0آ�ع ا��L 
 .  

�� 0Jك >�6 . ?-2+� % E)?6 أن 	0ون اV� �1��-Fن= � �Lا��N0 اsو.   
�ل= +�0ة ��ى إذا أ�6 : ا���� وا*�5��0ة  ��*�?  %	0�F5 ��Vن  وا���  uن ���  وا0آ��ع  ا

6?(E  �F�F�E 0ة  >ن���*W)ن  ����L  ��)  .ا(��0ام  ?�*��0ة  ?-����  _ ا0آ��ع  ?�* 
   .وز	�دة ا(�0ام ��5*�0ة أ?; >�6 ا�)ة

�ل وه4ا+�l ه� - ا���� - اF�   .ا
�رة وه� : �:"� ـ��� ا��1+2�� ا+:�� �� : ا   : ا
���0ة >ن ?-2+��� ��% ��E)?6 أن ���� إ����Jل ���) �+��i  ا0آ���ع ?�*���0ة ����ى إذا -*�? 

   .أE (ًE)?6 �� 	��� و% �6 	"ت و% رآ� ا(�0ام
-���ي أن إ���� إذًا	 ����	0F5-���ي أو �+��i ا	 ����	0F5 ا0آ���ع 	-���ي أو ا0آ���ع ���� ا

�-�0A% و�� �رة آ�E �� N4ر ه��   .ا
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�م 1A;: .0اَءة و_  �"�.   

���	0	 >��{����� _ أ���6 	*���� أن ا	 ;��1A م��"��� ���� و_ ا��:0	� ا���)ة ���� ى ا
�&0	��  ا�)ة�&0	��  ���  	����5  وإ����  . 	+�0أ  أن ا و?+��م  ا(���م  �+�0اءة  وا�:0	�  ا

� هN4 �� اa)ف �2-�":��ً_ اW� : %�� م ة.0اء��"��&0	��  �� ا ا�:0	�  و���  ا
��&� وا>د� lL0ا   .وا

�:F5:	أن و �-+	ف (a   .ا2*�رة هA N4-� ه-� إ; ه-�ك ذآN��0 ا4ي ا
�� أن أر	� و_A651 �� أ. �� P1? �":��6 إ; أ�*6 �� ا*-?:   

�م .0اءة أن رأى �� ا�+&�ء �� أن وه� : ا>ول ـ�"� ��0وي  وه��  ا��)ة  ?*�W�  ا
A� ا>�-�ف �0وي �� �A وه4ا ا$ ر��6 أ��� ا(��م �2��  ���  ا(�5��ط 	":�� ا

   .�425ر
   .W*� 6?(E)ن .�ل �� ا�+&�ء ��� و	+0أ 	�5Fط أن ا(�:�ن أراد �Vذا
   .W� 6?(E)ن أ	tً� رأي �� ا�&�ء ��� 	+0أ و_ 	�5Fط أن أراد وإن
�� إذًا*:-:*� ا�� ��W %12�ا  أن ا�12%  و>ه� ا��F*	  ���  lL0ا�����21  و��-�:*�  ا 
6 و	�2� و6�1A ��	-6 	�9 �� 	:"ل أن�+�.   

   .ا>�0 &4ا �425ر ��_�5��ط
�6 ـ*-5� هN4 �� ا�+&�ء أ.�ال أن : ا���� ا":� .��ل  آ���  و?�2رض ا0WMاب ��&� ا

Y�J ا_#)م �� ����� هN4 �� اa)ف أن أي ?":�   .و�P��R5 و?�J �2R	� ا
��6 أن �0A-��� ذًاإ����� _ أ���6 اF-�����1 ���4ه� أن ���"��م ��1A; .��0اءة و_ : .	 ;��1A 

�م �"���&0	��  ���  و_ ا�:0	�  ���  _ 	+�0أ  أن ا ه��N4 ���  وا�lL0  ا�a)ف  و�0A-��  ا
�":�   .ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �F5:	إ���6 إ#0ار ��: و.   

���1"��م 	��:�F5 أ���6 أي�ل . 	���� و_ ����:�F5 ، ا��:0	� ا���)ة ���� 	+��0أ أن ��+ 
�*-1�6 ا$ 1E; اA قراءة له فقرائته إمام له كان من :(وسلم. (  

6��&0	� 	�R� �Aم  )إمام له كان من:( �+   .وا:0	� ا

�ًt	ف �2-� ?+�م وأ(a�ب ا0اlL وأن : اL0اءة و+ �� ا+0اءة و�Aم ا:0	� �� ا
�	0&�   .ا
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6?�   .و#�

�-2	 : �F5:	 "�1�&0	� �� G�# أو ا(��م أ#0 إذا ا�)ة �� 	+0أ أن ��م   .ا
   :ا(��م #��ت �:"� إ; 	-+1-� وه4ا

 =�1��-F�اU �M)ث �� 	:�G أن ��Hم 	:�F5 أ�6 	0ون ���.   
   .ا��?�F 	+0أ أن .*� آ*0 إذا -� 
  ) .الفاحتة بقدر يعين( �+�ره� ا��?�F .0اءة و��2 -� 
  .ا+0اءة �� ا_�5&�ء ��2 ا0آ�ع و.*� -� 
- ���5�:1 و��-:*� #�0ة ��F	c أ�4وا أ�&% : ا�4ه� د �����ا  ا��. :  ;-:�5���1"��م   

12�� �4آ0وا . ا��?�F 	+0أ أن? c	أ�� . و�� ��1252�< اt� c	�F�l واFE.   
 )���F� %1�5��� ���A ;��5� 0عR��? أن ����2 ؟ ا(����م #����5ت ���-� ���� ا ���-A ���1��-F	��0Rع أ���6 �
��?�F ا(�:�ن 	+0أ أن ا(��م ��5ت#�� .   

�ل= +�ت 	0Rع أ�6 : ا���� ا�:2�� �� اM�� i+�:   
   .ا��?�F 	+0أ أن .*� آ*0 إذا -� 
   .ا+0اءة �� ا_�5&�ء ��2 	0آ� أن أراد إذا -� 

���1�6 ا$ 1E; ا-*� أن A-6 ا$ ر�M #�0ة ��	c : ه4ا 1A; واA %1#آ�ن و  G�:�	 
��55�#:  ;�� . آ*0 إذا : ا>و���   .	0آ� أن .*� : وا

�ل= +c ا��6�12  . ���P  �4ه� وه� . � �ً+1W	G�: أن ��Hم 	0Rع _ أ�6 : ا ر���6  و
% إ�� : ا$ 6o1*? c	65 أو ا>��دo1� �&-��%  و  6�o1*?  د�-�#V�  l�F�E _ر  وإ��U7��  �F�Mوا 
1�6 ا$ 1E; ا-*� أنA  %1�#آ��ن  و  G�:�	 _  ����ت ا #��:� ا(��0ام  ?�*��0ة  	2+��  ا�4ي  

6�V� �. ء�L �� د�A �� c	ا>��د.   
�ل ه��� ا��0اlL إذًا��+����Hم 	��0Rع و_ : ا������ ا m��� .��0اءة � ���2	��G�: أن ا��:-� ���� و

�F?��� ا:-� �� 	"ت % ه4ا >ن ا1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ��A  وروي ��Lء  وA  %1�#وآ��ن  و 
1�ا?6 �� 	�612E �+- �-��� �G 6?�* �+ً) إF   .ا

%U ا$ ر��6 .�ل:   
% وإذا :�62	�2 *0Wش _ .   
�1"��م و	: �F5	0Rع : 	2-�=  	�:6��V�  �F5  . ا*��2  �:*� ا(��م 	:�� % إذا 	+0أ أن 

i+� �1� G�# (� 6 �0ج�1A.   
�ل= + �6��V  ا>#�*�ب  ���  #�*�  >ي أو ���%  أو *��2  ا(���م  	�:��  % �� أن : ا���� وا

��	 6�1A �ً��Lو ��&0	��  �� و أو ا+��رئ  ه��  ا��?��F  ���  	��2;  ا�4ي  >ن . 	+�0أ  أن ا
��5:��m وه4ا ا  .�:��5 و_ �+�رئ 

�ل وه4ا+�اب ه� - ا���� ا�   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
l5�5:	4 و�0 ����: و	:25&�   .إ���6� 6 	

�1"��م ا�:�F5 أن : 	2-�= �&0	� ا�)ة ��    .4و	:25� 	:l5�5 أن ا
���#ً� : أوً_ - : ا>د.  ;�1A  �	0:��م  >ن ا�"�� 	�:l5�5  أن �  6	��F5:  ا�:0	�  ���  ا

4�4P . و	:25% و N04آ	 >{��&0	� ذآ0 وإ��� ا 	�:l5�5  أ�6 �12�م ا:0	� >ن ا
4�   .و	:25

�ً�����U : 0ض أن��o ?F5+��9 _ وا_#���25ذة ا_#���5�5ح أ0��J ���� ���&1Lع ا���5 وا�����F ا
   .�&�� 	"?� أن ���L ا(��م +0اءة �عا_�5# ���0د

- �F� %1�5� �A �	0&�   .- ا
�ل= +25�4 و_ 	:l5�5 أن  6	�F5: أ�6 : ا���� ا:	.   

������ا - : ا���0ة ?����� ا_#���5�5ح أن : .���*�51+��0اءة ?�����2 ا_#���25ذة ��-���� ا(���0ام  
�   ._#�25ذةا دون ��_#�5�5ح ��"?� 	+0أ و� ا(�0ام ?�*�0ة #��*0 وه

�ل وه��4ا��+�l ه��� - ا������ - اF���1���6 ?���ل ا��4ي وه��� اA ص����- 	��"�0 _ إذ ا
   .	+0أ أن أراد �� 	:25�4 إ��� ا+0اءة 	0	� _ وه� ��_#�25ذة ا(�:�ن

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�"?� 	��0 أن �12�6: إ���6 .*� #�� أو رآ� و�� 6� N�2�.   

��< ����أ{����� ���A ما���) - ه-��� - ا$ ر����6 ا�a� ع و����أ . ا(����م�- ���� ا>ول ����
���a�   .و.�Aً� ا>آ�0 >�6 �6 ��أ و612 ا�:��+� وه� ا

�  ����25اً  آ�ن إن - : �6�V إ���6 .*� #�� أو رآ� ����&�  %�Uu  6�1�A0م  و�F� .  ��� و
 سدر 	-5&��  و��6  ��ذان  ا��رس  ?�.< ........ ؟ ?*W� _ أو �&4ا ا�)ة ?*W� ه�

�م�  .. ..ا
  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  السبت  االول: الدرس  الرابع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))
�
�
�
�((  

  

  

     :اهللا حفظه شيخنا قال

 نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد
�< ر��6 ا$ ���)م �A ا{��م ��ء ا�"��5 ?+� ��� ا(��م وا��ت ا�a.  

  ����� وه���a��ع ا>ول ���� ا-�م ا(����م :  أي -. ا��:*9 : و����أ �����"��� -أن 	��:*9 ا
 9*:�م ?��ن ���"��� �� ا�a�� ا�s 9 >ن*:  .و612 ��أ ��

� <�]<ä·…<ÙçÏéÊ<�]<ä·…<ÙçÏéÊ<�]<ä·…<ÙçÏéÊ<�]<ä·…<ÙçÏéÊVVVV< << << << <
�"?� �N�2� 6 : و�� رآ� أو #�� .*� إ���612�6 أن 	��0 �.  

� �*�أ �5+":�  :0	0 ا�4ه� �� هN4 ا
�م إذا #��*9 ا(����م إ��;   - وه��4ا ه��� �2-��; ه��N4 ا2*���رة    -اF-�����1 	��0ون  = �"��� أن ا

            ��*-�ل ا�+ %�Uu 6�� ��د �Vن 61�A ه4ا �0Fم وه�:أما خيشى الذي ( �ا0آ�ع أو إ; ا
  ) . أو جيعل صورته صورة محار -يسبق اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار 

��F ��� ا0�F5	%    -#*9 ا(��م إ; ا0آ� :  وه�  -2� ه4ا ا�2�    �Vذا � F�E 6?(E نV� 
 N�2� 6� �?"	و �L0	 0ط أنR� . 6��"?� �N�2� 6 : ( وه4ا �2-; .12�6 أن 	��0 �. (  

 ��125  : ا
 N�-�02� %	0F5�� ا  .  أ�� د

�ا    �� ا(��م �+��a� ��2? 6�����   أن ه�N4  : وأ�� ?12�� �FE ا�)ة �� آ�a� ����a�ا
 �F�FE 6?(E G��0ة و.� وا�9 ا(��م �� ا0آ� �*+:	.  

 =  �����ل ا+وه� روا	� ��A ا(���م أ���� ر���6 ا$ وه�� أ	�tً� ��4ه� ا�rه0	��         : ا
 P  . �0F� 61�2م وا�)ة ���1p - أي إذا #*9 ا(��م -أ�6 إذا �2� ذ

  ����ا ا-*�    : ا�+� ����ا �4ات ا�ل    .�ل �ا�5#�F	 :*9 ا(���م أن	4ي أ�� 	Ra; ا
�ر?6 E $ا ....c	�F  .ا

 %	0F5  .�&4ا �g �� ا
2�د إ; ��2� ��� ذات ا��)ة وإذا ��Aد ا-&�� إ�; ��2� ��� ا��)ة               	 �&-U% إن ه4ا ا

 �&�(W� ;  .أدى إ
�ل ��+�Y ا2)���� ا��:�2ي ر����6 ا$    : وه��4ا اR���ي و����� ر6��FL و����N0 ا��. . �وه��

  .ا>.0ب 
�ن ا(��م : آ�ن 	1A �?05; ه4ا أ�0 ��A 6:0 وه� وإن +*:	 �	4  .آ�0ة ا
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��Lت �Aدًا آ*��0ًا ��-&% 	�:*9 ا(���م              آ�"ن 	�:�� .*�� ا(���م ��Vذا      -�1� �0rت ا-�س 
�ً)   : .�ل ا(��م   �+U ن ا(���م      - ���ً)  -ا$ أآ*0 وآ�ن ا(��م�+*:�	 �����"�� ��Vن ��2� ا

 6�  .إ
    (E م��)4ي #*9 ا�ن ���1p       �&4ا ا�? lL0ا�ل ا+�1 ���5�ن     . ?1A 6; ا��-Fأ�� A-� ا

 6� �?"� �L0	 0ط أنR� �F�FE.  
�2�د     	 ��&� �0F5	% وا-&� U% ه��� l	0E g-�0ة �� ��5A*�ر أن ا:	 G:� �":���
�A Y*��� ا�����0 ا��:�2ي ر����6 ا$  R��إ��; ذات ا���)ة و.1-��� أن ا>.��0ب ���� ر6��FL ا

  .وه� �W)ن ا�)ة 
�� ا(��م ��:*9 و�a� �� ًا�	�J 0ًا	4F? س�-� ا4F? %12	0 ا�p ;1A �L�  .ه4ا 	

�م ��Hم �"��� ا�a� �d�:� �� 0ى�أ �":� ;  .ه4ا ��% #*9 ا(��م و�"?� إ
   0�"5�m�A  :         �F ا:*9  -وه� اF�E 6?ًا ���)���A ا(���م ��A م��"��. ��Vذا ?�"�0 ا

 �-:  .و���6 أ�6 �61�2 ه4ا ��< ا
�ا �+	 %  .أ�61�A 6 ��0وN : ه�4ا A*0 ا�+&�ء و

 �ً&L��0اه� ��ن �5�� ��. �  .و
 ���  .ا�F	c  ... إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كري فكربوا وإذا ركع( : �.�ل ا-*� : ا

�م 	�"?� ����2� ���2 ا(���م                  �"����� ا�*�0�J أي أن ا+25وا��ء ه4ا ا��F	c ?��ل �1A; ا
�0J�*� 0ة �)�"? .  

 �*-% 	:�25� ا P4  . U% وإ��� ا#�25� ا��ء �و
  .وه4ا ا�A %�Fم 	�R� ا>.�ال وا>��Aل 

�ا�+� �  .إذًا أ���4 ا:*9 و�A:6 ا5"�0 �*+� ا
�ل +� : ���:. ;�ا�+� ?-+:% إ�  :أن ا

�ا�+��� ����>.�ال  : ا+��:% ا>ول ��م وا(����   : أن ?����ن ا�"����ا�+��� ����� ا� Gذا آ����V��� م
�ال �6�V 	-+:% أ	tً� إ; �U(U أ.:�م .<��:  

�ا�+� ��5*�0ة ا(�0ام:ا>ول��م _ ?-2+� وه� ���1p .أن ?��ن ا�"��-�V� 4ن E)ة اF�.  
  �����ا�+� ��:)م     : ا�أن �+�ل أ�6 .� ���<  : �"ن 	:1% �� ا(��م �6��F    . أن ?��ن ا

:)م ��2 ا(��م>ن 	�� أن 	"?� �. ا:-� �+�FE �� i ا�)ة �.  
 c�������0ة وا��:)م   : ا*�5���0 اs ���� 9ا�����أ�&��� kd���Lة ���) آ0اه��� و_  : و���&��� . ا

 �&��l �) آ0اه� . إ��Jل �FE 61�2� �	0:�l أو ��+0اءة �� ا*:5  .آ"ن 	�ا�+6 ��
  �������ا�+��� ��>����Aل  : ا+��:% ا��ا��1A ���L;   : و���&��� أ�&���  . ا���)ف ا��:-� >ن ا

�م�"� . أن 	"?� ���2� ��2 ا(��م �*�0Jة _ �� ا(��م ا
 0�"5�ا�+� وا�  .و�&4ا �0A-� ��% ا�:��+� وا

� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
�"?� �N�2� 6 : و�� رآ� أو #�� .*� إ���612�6 أن 	��0 �.  

         �":��� ���   : وه��  : ��02-� ا7ن ?0F	�0 ��4ه� اF-����1 وا�a)ف ��� ه�N4 ا":��
�د#*9 ا(��م �0آ� آ��:0آ�ع أو ا.  

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  .�V�  :G1Wن % 	�2� ��Aًا

 �1p�� 6?(�� ًا��A N�2� 6� �?"� ��0	 % %U 0آ��م ا(��م إ; ا�"�  .إذا #*9 ا
 ����125�ا����A ���Lًا       : ا�ا����A ���Lًا و�0���َ �2-��� ���0ارًا أن ���� ?��0ك ا>���6 ?��0ك ا

 �1p�� 6?(��.  
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���ً� أو     :� �2�	 %��F و	P�15� �52 ا0آ��2 اL  :      9*�# ��5&ً)   أ�� إذا FE ة(��Vن ا
�&� ا(��م و_ 	k1م أن 	"?� �0آ�2 ��ل ?P1 ا0آ�2 �.  

  .وه4ا �&% أن 	�+&% ا(�:�ن 
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

�ً� ��Aًا�A 6ع إ����  .�G1W :  وإن رآ� ور�� .*� رآ
 �+��:� ا":�< ���� ا:*9 إ; ا0آ�: ا{��&� ا� ���.   

 �":�9 ��0آ� : و�� هN4 ا*:  .	0	� أن 	*�� ��% ا
 ����&-��م ���� ا��0آ� إ_ أن  : وا���0ق ��"���5�ا���9 ا(����م وا	 ;��� ا>و":���أ���6 ���� ا

�م #*9 ا(��م �"�  .ا
    �":���� ا�0آ� .*�� أن 	�"?� ��6 ا(���م                : و�� هN4 ا���م ��"��&�4ا �2-�;   . 	"?� ا

6�  .إ���6 وإن رآ� ور�� .*� رآ�ع : .
�ً� ��Aًا �E G1W)?6 : إذا رآ� ور�� .*� رآ�ع إ���6 	+�ل ر��6 ا$ �A إذا.  

              ��1��-F>��6 #�*9 ا(���م ��"آ�V� .      0ذا �2� ه4ا ا�2� ��Aًا �A ;�5� 6?(E G1W-�� ا
  .ا0آ�2 

�ا   أما خيشى الذي يسبق اإلمام أن جيعل اهللا صورته صـورة           : (  ��+��ل ا-*��     : وا�5�#
  ) .محار 

                    ;�1A 6�� ا��5:�	 %���� و����رة ا���ا �&4ا ا�F	W� ;1A c)ن ا�)ة �� ا�5#��
;�رة ا>و�  .�W)ن ا�)ة �� ا

 ;� ا>و":�  .وه4ا �� أو2M 6L< �4ه� اF-���1 �� ا
  �E(a�م ا(��م ��0آ�ع آ��ً) ��Vن ا��)ة ����1p إذا آ��ن ��A�                 : ا�"�إذا #*9 ا

*W)ن ا�)ة �&4ا ا�2� ه4ا ا�2� ��Aًا وذآ0 ا ��1�F-���1 د.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�ً�  .�G1W ا0آi+� �2 : وإن آ�ن �Lهً) أو ��#

                       ���� ا�4ي 	*�W� ه� �F�F�E ة(��إذا آ�ن .� �2� ه4ا ا�2� L&�ً) و��:���ً� ��Vن ا
  .ا0آ�2 ا�5 #*9 �&� ا(��م 

�م إذا #1% ا(��          �"��م أن 	+��م و	�"?� �&�N4 ا0آ��2        و	1A �?05; ه4ا أ�6 	�� 1A; ا
 �1p�� �&�"� 6521; رآA �-��� ��<.  

�م ا(����م �0آ���2 آ�����1 ���"ن رآ��� ور���� .*��� أن 	0آ���     : �+���ل : إذًا �"���إذا #��*9 ا
                l�F�E 6?(�E��1 وp�� 6�520آ� (ً�&L ًا وإن آ��ن���A �1 إذا آ��نp�� 6?(�� م��)ا

�ق و	k1م 1A; ه4ا أن 	"?� �0آ�2 إذا #1% ا(��م آ"*:� 6�.  
  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

�� .*� ر�62# %U 6A�  .�G1W :  وإن رآ� ور�� .*� رآ
       ���م ا(��م �0آ-�"�� ا>و; #*+6 �0آ� وا���        -أي إذا #*9 ا":��F% آ���     - ا��� 

       9*�# ;�� ا>و":�*W)ن >�6 #*9 �0آ-�� و�� ا�� ;� #*+6 �0آ� وا�� >�6 أو
  .�0آ� وا�� 

  �< ر���6 ا$ أراد أن 	}آ�� ه�4ا ا��F% وأ��6 إن #�*+6 ��0آ� أو رآ-���            إذًا آ"ن ا{�
 6:�� %�F  .�6�V 	"�4 ا

  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

 �#�-��ه� وا  .إّ_ ا
                     �ً���< ر��6 ا$ ��F% ا0آ��2 إذا آ��ن ا�:��9 ��2� ذ�L P&�ً) و��:{�ه-� 0Eح ا

������ ا>و��; وا %���F	���R� ا":���أ���l���? 6 ا���)ة : � و��% 	���0ح �����F% ���� ا
1��t. 6ء ?P1 ا0آ�2 A0آ�2 و  .و?*W� ا

�م وا(��م �� ا:*9 أو ��               �"��5 ?+� ��� ا�� ا�a�< �� ا�)م �A ا{�ا�5&; ا
 0�"5�ا�+� أو ���  .ا

  .U% ا�5+� �� ��5م ه4ا ا��� إ; ا�)م �A أ��ر 	:� ��Hم أن 	�12&� 
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� <�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊVVVV< << << << <
�< �� ا(?��م : 0آ�t. �2ًء  و	:� ��Hم و	�P1? �1 ا�a5  .ا

 6?(E �� >�a	 م أن��H ;  .ا:-� ا>و
�� 1A; أن ه4ا 	:� ��	��ن �  :وا

6 : ا>ول ��<  . )إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف( : �.�a5�� l	0E 0وه4ا أ�.  

 �������ل أ���m : ا��.   ���*-أ���6  : أي.  ���� ?����م � ��% أر أ����ًا أ���< ��E)ة ���� ا
 .	�a< �� إ?��م ا�)ة 

1; ��-�س E إذا >�a	 6 أن  .وه-�ك أد� آ��0ة ?�ل 1A; أن ا(��م 	:� 
                      6��1; ��-��س ه�4ا ا�+��ار _ أ��j أن ��E إذا >��a	 6 أن� �-:�وآ�ن ا(���م ��� ا

�ص �� اa)ف ���-�0ا�� ا �ً�(�:  
�A0J 6ً� ؟�< ا�-�وب إ�a5   �� ه� ا

i+� ���. 4�"� �":�  : �� هN4 ا
�ل ا>ول   = +�ر �6 ا(��م أن 	"?� �"د�;        . وه� �4ه� اF-���1    : ا�"��< ا�a5أن ا

�l و#�0d أkLاء ا�)ة *:5  .ا���ل �� ا
�د أن        : - #�*9 �2-��   -وأد�; ا���ل  �:�أن 	�:*�U l)ث ?�:*��Fت و��� ا0آ��ع وا

�ا �L	��p_�� �?"-�ن ا4ي 	���5 �62 ��(?��ن ��4آ0 ا.  
 =   �����ل ا+�< إ; �� �Lء �� #-� ا-*�           : ا�a5��6     �أ� 6	�L0 �� ا� ��L0	 _و 

 �����"��ات ا&Jس و�-  .إ; أه�اء ا
�< �6�V ه� ا4ي .� �612 ���� أ�0 �6 �a5   .� �� ا

�ل  ��+�� ��1A; ه��4ا ا����< ��U% _ 	��"?� ���6   �أن ا-*��� : وا�a5 _ 	����� أن 	��"�0 ����
1�ن �� ا-*� وا4	� آ���ا 	�� ��W2�< وا�0أة واt�0 وا*��&% ا� �ًt	أ .  

                ��*-��< إ�; #�-� ا�a5��� ��� i*�M ا	 6�V�� .      ��*- آ��ن  �و��jه0 ا�:-� أن ا
�د�:  .	:*0RA lًا �� ا0آ�ع وا

             ��&�1A م(�����ذا آ��ن 	+�0أ ��� ا�0�oب وا�R�2ء           : وأ�� #-65 �� ا+0اءة �+�� ?+��م ا
 �	0&r�0 وا�   .�وا

�� أرlL ؟�"�+  ي ا
�ع إ��Jل � �&�� �":�   .-ا

     %1Aا>.0ب وا$ أ ��أ� 6	�L0 �� ذ�P إ�; ا�:-� _ إ�; ��� ذآ�N0 اV�� ��1��-Fن         : 
 �*-�< ا�0اد ��>��د	c ه� ا4ي �612 ا�a5   .�ا
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     l�L0�5 وه�4ا ا��F	��A cم 	��R�     )صلوا كما رأيتموين أصلي(:  .��ل    �أن ا-*��    : و6�L ا

�م �"�1-�س ا>���م �وا(��م و.� ذآ0 ا��12ء أن ا-*� ا ��*�; ا(���� �  . إ��� ?
�0 �� ا�)ة �+5�	� واW5�< وا�a5  .و�� �1�L ا>���م �+�ار ا

�&�� إ�; ��� آ��ن                      � ��L0	 >���a5� وا$ أ1A% أن ا:-� ��� ا 0&r	 61ء ه4ا آ�M ���
 �*-  . _ إ; أه�اء ا-�س �	61�2 ا

   ;�1A ء�-�             �t�s ������2 ��� ورد ��� ا�:-� وه�4ا 	�:� ��H:�ن أن 	+�0أ ��� ���0 ا
  .ا-�س

� �ts ا-��س            �ال �� ا�0oب وW�� �ً���6 ��4 P	W*�9 ا�:-�      . و	:� أن 	+0أ أ���<
�-:�to ا-�س و?��.�A %&1 ا�A�Wت _��0Uت ا �-:� ?0آG ا  .و>�6 

               ���ل ا�+��N0 ��� ا>د�� ا��rه0 أن اo��� ه�� ا�0اlL و���� ���N0 و����      ��1� ه�4ا و
 ;�% ر��6 ا$ ?�2+�?6 اw��F �� ا..  

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
������	� ا0آ�2 اُ>و; أآ�0 �� اW?و .  

������ل ا0آ�2 ا>و; أآ�0 �� اW	 م أن��H  :أي أ�6 	:� 
         ��*-�l ا*�aري �A أ�� .��5دة أن اFE �� G*U ���    ;��ل ا>و�W	 وه�4ا ��  .  آ��ن g

 l	0E.  
 ;����5 ا-�س �� إدراك ا0آ�2 ا>و. 

         6-A د�&2�< ا:-� >ن ا�� �+� �-:< ا��+� � �2�	 %-�:*�    ��Vن �� ;��	�� ا>وW? 
 �����1.  

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�F5:	 : م��"� ;1A 9R	 %  .ا��r5ر دا�� إن 

        �� ��0��Hم أن 	-0r5 ا��ا�� ��"ن _ 	�:*+6 ��� ����� ا0آ��ع ��Vذا د��� ا��ا��     ا:-� ا
�6 اF5�#*��ً� أن 	-0�r5 إ�; أن 	��رك              �F5:�	 6��V� 6?�E �� 6���� %1Aوا(��م راآ� و

�م ا0آ�2 �"�  .ا
 ��1�  :وذآ0وا &4ا د

��رآ�ا ا�)ة و	52*0        �أن ا-*�   : ا>ول   ���������A ا�ف آ�ن 	-0r5 اa �� E)ة ا
�< �":�&N4 ا �E<آ� c	�F�0E �ً�� m	0J�*� �ًFًا &� ه4ا ا 6.  

  ����6 (دارك ا0آ0�M (� �2ر      : ا �ً-��م و?���"�و.���Aة ا�0Rع   . أن �� ه4ا إر��.ً� ��
 G-��� ا��0M (� �F1ر ?2�F? أ�6 إذا أ���. 

��0 _ آ��� 	��-�                       ��� �����Hم أن _ 	�:25 ��o*-	و �-:�1��6 اA ل��? l�F�E ل�+وه4ا ا
    E ��# س إذا�-�?ً� ود��ل ا-�س ��در ����0 آ"� 6	1A �.�2; ذP �� ا:-� أن         �2� ا

 6��ص ا���2 ?�ل 1A; أن ه4ا �-�وب إ�-  .	-0r5 وا
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<V<V<V<V< << << << <
1; �"��م A 9R	 %  .إن 

��6 أن    �:��	 _ 6���V� �����"����� ���Vن آ���ن ه��4ا ا_���r5ر 	����1A 9R; ا-:��ه�4ا 0��Jط ا
 ;  .	-V� 0r5ن �2� �+� ��< ا>و

 ��125  :ا
>ن ���0 �� �62 �� ا�)ة أآ*0 �� ���0 �� 	0	� أن 	���� ا7ن ���                 :  ا>ول  

  ا�)ة 
�� آ��F	c ���2ذ                    ���"���ص ا���2 ا�ا� �1A; ا-&�� ��A ا(�J+�ق �1A; ا�-ا 

�ر   &R����Vن ه�4ا ا��F	c آ�>�E� أ�� _ 6	��o*- أن 	�9R                  . )أفتان أنت يا معـاذ    ( ا

 �����"� . ا�)ة ...ا(��م 1A; ا
 ��0	 6�V� �����"�  .إذًا إذا 02J ا(��م أن ا��r5ر1A 9J N; ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
��:�  . آN0 �-2&� :  وإذا ا#5"ذ�G ا�0أة إ; ا

�اء آ��ن ا�kوج أو ا>ب أو أ���        . ه4ا ا�:�F5 ا0ا��   �# ��&�إذا ا#�5"ذ�G ا��0أة و
           F5:�	 6��V� آ�ن ه-�ك أب و_ زوج %��ء إذا �6 أن _ 	�-V�� ��&2ن �-2&�� �+��         ا>و �

      ��*-�ل ا+ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وبيون خري هلن وليخـرجن   (  ��2� ��0وهً� 
��0 ز	-�� آ"��6               :  و�2-; ?�)ت    ).تفالت  s ��� د أي��+��� و2� اp 0�s �� أي

    �1 N0��	 61; أ�A ل�	 c	�F�� >ن ه4ا اW� أ�Jر إ; ?0ك اk	-� ��>�0 �05ك ا�
��:���A 65 ا4ه�ب إ; ا�  . أن 	�-� ا�0أة �

 =   �����ل ا+وا��5رN ا�� .�ا��� ر���6 ا$ �+�� ���ل إ�;             . أ� 6	0Fم أن 	�-2&�     : وا
 %	0F51 �&-  .أن ا

� أن                        ��1�ز ��0�F51	% وأ��6 	 m��0�1اه�� و ��&-�� وا$ أ�1A% أن ا 0&r	 4يوا
�65 وإن �-2&� �+� أ?; ���0و�� �-�	 N.  

  l�L0��5&��� ����      : و6��L ا 0���أن .�ا���A ا��0Rع ا�����2 ?���ل ��1A; أن ����G ا���0أة �
+��ل          	6 ��V� ��-2� 4ي��ا�A اm�� ���2 ا��F	c ا+�� و��� 	�ل 1A; ه4ا ا:�ال ( : ا

  ) .وبيون خري هلن : متنعوا إمام اهللا مساجد اهللا مث قال يف نفس احلديث 
 m�0F51	% وه4ا 	�ل 1A; أن ا>�0 0�1اه� و.  

�د  �+��ده��          : واLأ�� ��� و �#���0�1اه� �� ��ل أ�-G ا�5-� وا�G�5 ا �-��"ن ا
 ��:�� إ; ا� أن 	�-� ا�0أة �� ا0aوج و��� 1A; ا	 6�V�.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 �& 0�� �&5�  .و�

          ��&5�0��1أة أن ?���1 ��� � �*:-�  	2-� أن ا�:�F5 وا>و; وا>�� إ; ا$ ��� و
 ���0F�ار ا�� Gآ��.  

   �*-�� ا-:�ء و�� أواd� �� 	���� ��� �6���W      �>ن ا�L c	�F � 	�p�a �&4ا ا
  .�:�ء ا��	-� ا)?� #��2 ه4ا ا�F	c أول �0ة 

            ��r	 آ��� _ ���0�F�2��6 و>�� 6����p ��6 ��:�ء ا��	-�� ��Vذا 	��R� ا ��R	 �&�
2� ا-:�ء أن ه4ا ا>E� ا�2م 	:�5-; �-6      �     ���0�F�ار أ��� ا��إذا آ��G ا��0أة �

�ار      ���� Gآ���� ���&��� و 0���� G���*�0�� ���� ا��F�����A�t ا>0��L ���� ا���)ة ���� ا
 ���0F  .ا

      ��A���وا�5&; �&4ا �� ا��� ا4ي N�+A ر��6 �� ا>���م �� �Eر ��ب �E)ة ا
  .U% �-5+� إ; ا��� ا7�0 
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 ��<  
]N9�9Oم ا�B/أ �<[    

� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
  .�ـ�ـ� 

                 ����2< ر��6 ا$ أن 	*�� �&4ا ا��� أ���م ا(����� ���2 أن ���� ا>����م ا{�أراد ا
 ����H ��1���5����A ��أ ��>���م ا�)ة ا.  

  و��أ �05?�� �-W+� �*�أ ���F% ا>ول وه� �� ه� ا>و; ��(���� ؟
  .وه4ا �� أ�:� �� 	��ن ��ا	� 

� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
����)�� ;  .ا>و

�2�ا أن                    �L���12ء أ< أن 	*�� �� ه� ا>و; ��(���� ؟ و	-*�o أن ?�12% أن ا{�	0	� ا
           ��*���# ;��1A _ ب�*F5��#_ب وا���-�� ا*��# ;���1A ��	��� وا_F5��#*�ب إ����� ه��ه��N4 ا>و

�ب L�  .ا_05Jاط وا
                    6�1�Aو �F�F�E ة(���� ;��د ا>و�Lو ��� ;�1� �M0-� أ�1E 6; �� _ 	52*0 ا>و�

kd�L.  
� ä·…<Ù^Îä·…<Ù^Îä·…<Ù^Îä·…<Ù^Î<�]<<�]<<�]<<�]<VVVV< << << << <

 6?(E 6+� %�2  .ا>.0أ ا
 ����)�� ;< ��m �0ا?� �و{��4آ0 ا# .  

 ;5�� : ا>.0أ : ��>و��ن �:"� ;  :��5Fج �� �:"� ا>.0أ إ
 ;� أ>و":�  �� ه� ا>.0أ ؟: ا
 ������ ا":��� ؟: ا�  �� ه� ا

�د .�0اءة _ ا>       : = أ�� �� ه� ا>.0أ     L<ا ��د        A-� اF-���1 هL<��� ���+	و �ً�r�� 0آ��
P�	� و��aرج ا0Fوف و�� 6��J ذ�5  .�� 	F:� أداء ا+0اءة �� ��c ا

 P�ا 1A; ذ�دة ا+0اءة: وا�5#�� �+? �1M����� واt�? %#6 ا>.0أ ا�  .أن .
 = �����ل ا+  .ا>آ�r�� 0ً� : أن ا�0اد ��>.0أ : ا

 ��1��ا 1A; ه4ا ��  :  وا�5#
0�Aو �� ��    ��1#	c  : ا>ول       �ً�u0. %}��% أآ�0آ	�1;        .   A ���2*0 ����1 أآ��0 ا�ا

�دة ا+0اءة L ;1A _ w�F  .آ�0ة ا
  ����; أ�� �4	���          : ا�� %�# %&� ;1E �-	���� أ?�ا إ; ا �	0L�&� و1�E;  �أن ا

                �ً�r�� %6 آ�ن أآ��0ه�< ���F��0ه�� �� آ*�ر اs��1 و# ��0�A 6�1 �� ا�Waب وأ�
.  
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�ل ا����   : ا>.0ب وا$ أ1A%    و+��ً�  . >ن ��6 أد�� 0�E	�F      : أوً_  : ا��U��1  : وs<أن ا
�د .0اءة Lآ�ن أ �ًr�� 0أن �� آ�ن أآ� %A<ا.  

  ه4ا �� ���ن �� ه� ا>.0أ ؟
        6��يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا فإن كـانوا يف القـراءة           ( �وأ�� ا�_	� 1A; ?+�	% ا>.0أ .

السنة فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فـأقمهم            سواء فأعلمهم ب  
 .�&4ا �0E g	l �� ?+�	% ا>.0أ  . )سناً ويف لفظ سلماً 

 6�	�+? ;1A �1��-F�� ا  .�0A-� ا7ن �� ه� ا>.0أ ؟ و�� د
 = �����ل ا+ .أن ا>�+6 �+�م 1A; ا>.0أ : ا

 ��ا ��2ة أد  : وا�5#
أن ا����F آ�ن أ.�0أه% أ�+&&�% >�&�% آ����ا إذا ?��12�ا u 0R�A	��ت ?��12�ا ���                 : ول  ا>

 ��2�&� �� ا12% وا�.  
 �����6 : ا+��6 إ_ ا� ��2 .أ�6 .� 	-��6 �� ا�)ة �� _ 	F:� ا

 c�����د ���� ه��� أ.��0أ �-��6 ����    �أن ا-*��� : ا��L6 ���� و�����H 9	���� .���م أ���� ����0 ا
ا����F آُ"ّ���  �*-�ل ا+    ) .أقرأكم أيب  ( :� 

 %1Aوا$ أ lL0ا  .�4ه� اF-���1 أن ا>.0أ �+�م 1A; ا>�+6 : ا
�رة ?+��G �2-� �0ارًا : أوً_ &R� ة�A�+  .أن ا-g ا�aص �+�م 1A; ا-g ا�2م: 

 %&5  :ا(1A ���L; أد
     ������ ا>ول وا�2�دا*�ري�� ��	c أ�� ��:    ��&� أن ا-*�  :أ�� ا(1A ���L; ا  g��

9 ���� ا+��0اءة وا�12% >ن    ��	0�5فــإن كــانوا يف القــرءاة ســواء فــأعلمهم (املقــصود�1A; ا
�د ��:-� 	2-� ا�+6 �� ا�	� ��o	0 ا-*�       ).بالسنة�+��� ا+0اءة وا�+6 و.�م �� ذ�P  �ا�

  .ا+0اءة 
�6   .  �+� أ��Lب A-�6 ا(���م أ����         وأ�� ?+�	% أ�� ��0      ��� ه�� ����   	�� أ��� A*�� ا$   : .
_ إ����   :  ?��2رض �+��ل أ��� A*�� ا$            و��	c ?+��	% أ��� ���0         ��	c أ�� �:2�د    
 ��(aR"ن ا 6��.. 

���-2	 : ���*-�0 ��(������ ا���0oى إ��;        �أن اR��	 6���"�� ����(a�0 إ��; اR��	 أراد أن 
        ��*-��6 إ��Jرة إ�; اa)���                 �ا(���� ا�*0ى >ن ا4ي 	1a< ا�� N0�"�� G�.� ��� ذ�P ا

�*0ىا.  
�ا�6 .�ي و#�	� L أرى وأن ���  .و�Eق ا(��م ر��6 ا$ �

                    �����&�� وه�� ����w و.��ريء 	� ��F�6 	+0أ .0اءة ��:-� _ +� ��5L1; ه4ا إذا اA ء�-�
�l �+���م ا>.��0أ   F����د .��0اءة �2-�� اF-�����1 وه��� ا��Lأ �ا+�0اءة و����aرج ا0��Fوف �&��

 6�+�  .و	5"�0 ا
6�+��ل ا���� �+�م ا+   .و1A; ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 6?(E 6+� %12  .ا

�ا�L �� أ���م ا�)ة +�ر ا�� �ً��A ن�  .أي أ� 6	05Rط 5+�	% ا>.0أ أن 	�
��ً� _ أ�����م       ��J 6��+���% 	�ر#���ا ���� ا �	4���-���ء ��1A; ه��4ا إذا �Lء���� ���2� ا+��0اء ا

     P� و_ أي .�ر �� ذ&: آ�kآ��ة   و_ �J"ن -�� �*��.� ا>����م    -ا�)ة و_ أ���م ا
�0ه� sم و����1 - ���)م �A أ���م ا�)ة -وا��-F  . �6�V _ 	+�م و_ A-� ا

��kيء            ��ا��L أو ا%�1 ��+��ر ا	 %� �ً�r��� دًا���� �ً�dن .�ر�وه� 	5��ر ه4ا أن 	�
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  �� أ���م ا�)ة ؟
�دة �u0+1ن و.0اءٍة � 6r�� �� ء�J 6-	6 �� د+�	 _ �� �Lر و.� و��5	 %2�.  

� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…VVVV< << << << <
  . U% ا>�+6 

    ���� 0���r� 6��+�<% ا	05ط ���� ?+���R��	0رًا و��F� �ً���1A ة(������2% �"�����م اا>�+��6 ه��� ا
���kٍء _ 	��-+A g-��6 ا(���:�ن ����        � �ً����A ن�	��05Rط ���� ?+���	% ا>.��0أ وه��� أن 	���
�ا��L ا�4ي _ 	�-+A g-�6 ��� 	0	�� أن                ا�)ة 	r��� �-2ً� و�5+-ً� 1+0اءة ��+�ر ا

 �1�	.  
% _ 	F:� ا+0اءة ؟وه�A 6��ر أن 	"?� �+�5	 �  
�0 و����02 ا>����م     . _  :��5� 1A% ا5L&� �� ا�+�6 وا�p ����L �) 	��� أن ?	 _

  .و_ أ0Aف ���ً_  _ . 6	F:� أن 	+0أ 
&���� A).���� ��>������م و����4آ0ه� ����� �����ب      m���� ����L������L أو _ 		 �":����وه���N4 ا

  .ا_0W5#اد
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

  . U% ا>#� 
     �����ل ا-*�   . 	"?� ا>#� ���0?*� ا+�      ��� P���ليؤذن لكم أحـدكم  (احلويرث   

  ).وليؤمكم أكربكم
 =   �����ل ا+�� ا$ وه�� �+��م �1A; ا>#��            : وا*�# ��� 0L��&�1 �����أن ا�0?*�� ا

��� و���F �+��م ���                      ��>ن ا�F	0�E g�� c	l ��� أن ا�&��0L 	�"?� ��� ا�0?*�� ا
�. 6�6 و�}�0 �� أ�N0 ا$ ور#�  .�6 ا$ ور#

�اب ��ل ه� ا+  .وه4ا ا
�د ���&�0L ه-�    �+��� 	&�0L �� �)د ا0Rك إ; �)د ا(#)م وه� ��ق إ;           : وا

����+�م ا	.  
    ��*-�د ��6 أن ���� ���2 ا��l5 أGF*�E        )ال هجرة بعد:(  �وأ�� .�ل ا��+��� l5�� ا

�; ا��	-��� ���� 	0L��&� 0��*52ًا >���6 ��% 	-5+��� ���� دار   دار إ#�)م ����4ي 	0��aج �-&��� إ 
  .ا0Rك إ; دار ا(#)م 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  .U% ا>0Jف 

  .	+�م �� ا�0?*� ا0ا�A �2-� اF-���1 ا>0Jف 
�د ��>0Jف ؟�+�  �� ا

�د �6 �+�  .ا>1A; �:*ً� و.�رًا : ا
        �*-��02 �  . �و	+�� �6 ه-� ا>.0ب ��>.0ب �� ا��     ��J0+2��� وا+�م 1A; ا

  ���� N0���s ;��1A م���+� %��J0��2ب و���� آ���ن ���� �-��� ه������d�*. ���� N0� اs ;��1A م���+�
���J0+  .ا

�ي �Vذا �Lء�� ر�L)ن أ���ه�� أ0�Jف ��� ا7��0                *--:� ا�� i*?0� �-0ف هRإذًا ا
 �*-   وا�� �&� �+�م أ��ه�� 1A; ا7�0 ؟�A-� ا-�س و��2ه�� �� ا

�m أ0Jف i��t1 ا�A0R _ >�6 ا7ن .  
�� ا1A �1��-F; ?+��	% ا>0�Jف      �ا �+��ل ا-*��    : دقـدموا قريـشاً وال   (  : �ا5�#-�
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1�&�� وه�4ا 	��R� ا(�����                         . )تقدموها  A ا��12�ًا .0	�Rً� ��� ا�+���� و_ ?5+���Lأي ا

  .ا�0oى وا�*0ى 
�+�� ��� آ���6 �0#�ً) إ_ أن                +F�اب أ�6 �#0� �� �� ا��6 آ)م وا� c	�F�6  وا 

 �:F�اه� آ��0ة ?+�	6 و?�61E إ; �0?*� اJ.  
 =      �":��ل ا���� �� هN4 ا+�m          : ا�أن ا-:� _ 	+�م �6 �� ��ب ا�����) أ(ً�E و

�رع �	� ا(���� وإ��� 	+�م ��5+; وا6 أي A).� �� أو.  

  ;�ل ا$ ?�2+ : } } } }        'Jـ��
6' (�ـ@ �: ��J� ��        'Jـ��
6' (�ـ@ �: ��J� ��        'Jـ��
6' (�ـ@ �: ��J� ��        'Jـ��
6' (�ـ@ �: ��J� ��{{{{        5+��م   ���2� �-��ط ا��0م واt��5� وا

 �:-�ى _ ا+5  .ا
                     ��*-�m �� ا:-� �0ف وا�� 	�ل �1A; ?+��	% ��� آ��ن أ.�0ب ��:*ً� إ�; ا ���  �و

 ��-	��0 -ا�-��E ا*25  . ا(���� وا>ذان و�� 6��J ذP - إن lE ا
5+��	% ا-�:� أي             m���6 و.�ي ��Lًا وLل و�. ��Y ا_#)م وهJ N�5ر�ل ا�+وه4ا ا

� آ�ن �+� و+F�� �2-� �� ا:F� اF:� أو ا(# ��.  
��6           -�� أ�� �+�ل    *-? ;���G و�+���&%      - وه4ا ��0وغ �- _ 6	��5Fج إ* أ��� ���F أه�� ا

      0��u ء�J ����)�� %	�+5�� ه4ا �Jء وا �-�1A ��	 �� %&�و�02ف �+&% و�}دي إ
6 ����c ر?*��� ا(������ ���� ����	c أ���� ���:2�د  ����� ا$ ور#��W� �F-��� _ ����?05� 

�0a� N0ج A-6 إs ;.  
� �5+��	% و_                        �.(A 6� m��إذًا ا>?+; 	+�م �1A; ا>0�Jف ��� أآ��0 ��� ذ�P ا�0Rف 

�0 ا(���� �"?.  
    c	�F�2� أه�� ا�12%                  : وا(1A ���L; ا� ��-A >�2�M c	��F��� أن ا�	���� أن �

      c	���F�اه�N آ����0ة وإ#��-�د ا��J ���+�+F���� ���� ا ���+&�*و����� أ���Jر إ��; 6�2��M ا
1#0� ;�l إFE �#0��ة ا. 6�  .6 و�

������ ��2L� �أن ه��4ا ���� ا(������ ا�*��0ى _ ���� ا(������ ا���0oى >ن ا-*���    : وا
 ��م أ.0ؤه% ��5ب ا$ : ?0?�*ً� ��Eً� �� ا(���� ا�0oى وه+  .اY... 	}م ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  .U% ا>?+; 

�� �� ?+�م ��V-� �+�م ا>?+; �L �� وا�  .أي إذا ا5#

      9*�# ��� ���?+��م �2-�� أن ا�0اlL ?+��	% ا>ورع          . }}}}�� �Jـ�
6' (�ـ@ �: ��ـ�J� ��       'Jـ�
6' (�ـ@ �: ��ـ�J� ��       'Jـ�
6' (�ـ@ �: ��ـ�J� ��       'Jـ�
6' (�ـ@ �: ��ـ�J'       {{{{وا

  .1A; ا>0Jف 
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

  . U% �� .0ع 
           ���ن �����A0+	 ���F���� ا�����ت ا��:��+� ���Vن ا(����م أو أه��� ا�L ���� وا�أي إذا ا5��#

��  .ا�5:�و	
 P�� 1A; ذ�  : ا

   �*-� 	12% ا-�س ��� ��� ا-��اء وا��< ا>      �.�ل ا���وا إ_ أن 	�:5&��ا      	 %� %�U ول
6 _ 5#&��ا �1A.  

 %&-�  .و#�2 ر�M ا$ A-6 �� ا+�د#�� ?-�زع ا-�س ا>ذان �".0ع �
�A0+�ن ���	 ��&-�� l�L05�رة أ�6 إذا ?:�وى ا(U-�ن �� ا_F5#+�ق ��&R� ة�A�+  .و

 = �������ل ا��+��   : وا:������Vذا أ���6 ���� ����ل ا��5:�وي 	�� ���� lL0	���A��L 6��� ���s0 ا
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6� �A����� ا���ت .��� s0*� ا�L �� 5:�وي�ا �"��ه�� �� ا*sر.  
  ����ا  : ا�. :  ���1�1 �ًA��5Lب وا�1+1 �ً��"? ��:�أن �� ?+�	% �� ر�A��L 6� �s ا

.  
� أن #���2ًا  ":��� 6��F�L0? ���ل ��--��� و�����F	 ���� 6��+� 6���6 .���ة و�����ل ���+وه��4ا ا %�� 

    ���F��?ً� � %�1	0�r- إ�;       	:0R5 ا����F �� أي ا�E أ���ى %&t2� ذن ور��� آ�ن{	 
 %&-�  .هN4 ا>��ر إ��� أ.0ع �

             0�{�����A وا�� ا� �s�*?ء و�-FJ ;����A ر��� 	}دي ه4ا إU% إذا .��-� رs*� ا
.  

  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  االحد  الثاني: الدرس  الرابع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))
�
�
�
�((  

  

  

    :هللا حفظه شيخنا قال

 علـى  وبـارك  وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم 

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد نبينا

  
?+�م �m�<�� �-2 ا�)م �A �� ه� ا>و; ��(���� وأ���4 اa)ف ��� ذ�P و�0	��          

 i+� ��?05�c ا� �� lL0ا  .أن �4آ0 ا7ن ا
��� ا>.0أ U% ا>�+U 6% ا>.��م ه��0ة و	�:�و	6 ا+��م إ#�)�ً� �U%                 �"و; ا-�س �+ً� ��(�   

�m �2&% ا>0Jف   .ا>?+; U% ا>#� و
�+��� ا5+���	% ����>?+; أ��� _ ���. �*:��� 0	F5+��9 ���� آ����0 ���� ا>����ال �����       +Fو���� ا
              6����)ن أ��6 أ?+�; ��� ��)ن أ��0 � %��F�ن ا>#�� >ن ا���# �ً�*�s 0ة��ا�0?*� ا>�

�ر A:0 و.� _ 	�  .lt5 �� آ��0 �� ا
��9 ���>.0أ                  *W5��c ا>د�� أ��� ��� ���c ا� ��� lL0ا���ً� ه4ا ه�� ا�Aا>�+�6  -و - 

  . ا>#�-ا>.�م ه�0ة 
6 �5�:0ًا و#&ً) � ��2  .�&4ا ه� ا4ي 	��ن ا

  
 �E�� ء��Jأ ;�� ا>��d ا�5+� إ?���2 �� ?0��ن ا+��Aة ا� �� >{��� ا�5&; ا:  

� �]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊV<V<V<V<< << << << <
��:��G وإ��م ا*  .أ�9 : و#�آ� ا

� �0t �� ه� أو; �-&�� �� ا����ت     �� أ�9 ��(���� و:��G وإ��م ا*#�آ� ا
 �+��:  .ا

 6F�FE �� P�1:� 6L0�أ ��   .)ال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه(: 

12�م أ���W1�# 6ن ��6�5 وأ	�tً� ?+��م �2-�� أن ا(���م ا0ا?�� ���                       �� G�*�"�� ���E ا
��	� أن 	��1 : :�� آ�:�W1ن �� ��65 أي ا6 ا9F وا>و.  

 ��&-� ;� �0t �� ه� أو  .إذًا �0A-� أ�&�� 	+���ن و
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  .إّ_ �� ذي �W1#ن

��G              : أي  *�� �6��V 	+��م ����E ;�1A ا:���G أو �� ا*إ_ إذا �0t ا:�W1ن �� ا
  .و1A; ا(��م ا0ا?�

�د ��:�W1ن ه-��+�  .ا:�W1ن ا>rA%  : وا
      %rA<ن ا�W1:�ا 1A; ?+�	% ا12���         -وا�5#�1�� أو ��� �6 ا�:�W1 ا:�� أي �1���� ا

   ��ا    . )ال يؤمن الرجل الرجل يف سـلطانه      : ( �-�m ا�F	c ا�:��9      -�� ا�وأن : .��

�5; ��� ��6�5 و��5; ��� إ���م                         � G��*�W1#ن و�� ا>��0 أآ*��W1�# ��� 0ن ����E ا
N��:� �� ��:�   .ا

1�6 أآ�0 �+�م 1�)ة A 9*W-	 c	�F  .���1 آ�ن 6��W1# أآ*�E 0ر وE< ا
� آ�ن         �� و:��G أو إ��م ا*إذًا إذا �0t ا:�W1ن �&� أ����E �� ����)�� 9 ا

  .را?*ً� 
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

��بU 65�م و�� a0 و��  .أو; �� �Mه%: و�0 و��0M و�+�% و��
 6���. ���Vذا ا���2�5L .���م ا��1A 0��F; ا2*���   . �م ��1A; ا2*��� أي أن ا0��F �+��) . و���0: (.

 6�"� �*2�ا 1A; ?+�	% ا1A 0F; ا  .أ0Jف وأ1A; ����� : وا�5#
 =    �����ل ا+�	� ��Lًا      . أن ا2*� إذا آ�ن أ�+6�V� 6 	+�م        : وا. ��ا �"د: ا>ول : وا�5#

  .��ص : وا���� . �Aم 
�6    : أ�� ا>ول   ���-�F �+��م ��� .��م ا$      . )أقـرأهم لكتـاب اهللا   يؤم القوم ( : ����2�م .

 6�6 و�}�0 �� أ�0 ا$ ور#�  .ور#
 ����; أ�� �4	�� : ا�� %  . >�6 أ.0أ �-6  1E; �0�2 �� ا�Waب أن #�

        0�F� آ�ن ��1�آً� �6��V �+��م �1A; او_ PJ أن ا0اlL ه� أن ا2*� ا>�+6 أو ا>.0أ و
  . أ�+6 �� ا�)ة وا(���� إذا آ�ن

         ��A G�*�	 6�-j��1 و_ أ��-F2� ا*��ل وأ�j أن ه�4ا آ�)م +و_PJ �� ر�FLن ه4ا ا
  .ا(��م أ��� �� �-*� 

  6�.) :0M0 ه-�    ) . و��M�F�� ��+	 :   ��� #�� ا��ن وا>����ر     : ا0tFي وه
�ادي      *�Vذا �0t رL� ��� ا0t�F ور�L�    1A .; ا*�د	� : أي  : �6�V �+�م 1A; أه� ا

 .	� �-+�م ا1A 0M�F; ا*�دي�� ا*�د
�ا 1A; ه4ا �"ن �&� ��>���م و�Aم ���02 ا+u0ن : وا�5#1�&% اA �1o	 �	د�*  .ا

 = �����ل ا+  . أ�6 	+�م ا>�+6 #�اء آ�ن �� ا0M�Fة أو �� ا*�د	� : وا
� آ�ن ��    �m آ4P و �� ;1A +�م	6 �V� 6+أ.0أ أو أ� �	د�* �Vذا آ�ن اL0� ا4ي �� ا

 0tF  .ا
�ا  �م      . )يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا( : ���2�م .�ل ا-*� : وا�5#�+�اء آ��ن ه�}_ء ا�#

  .�� ا*�د	� أو �� ا0M�Fة 
�ل ا0اlL و?12�9 ا>���م ��E< ا0tF وا*��و _               +�ل ا���� ه� ا+و_ 	�a; أن ا

              ��A ءت�L �5�ا�i اt6 �� ا0Rع إ��� �912 ا>���م 1A; ا �Eرع   أ�R�و�-&��  . ا
� أن 	��ن ا>.0أ : �� ه4ا ا*�ب ":�.  

  6�.) :%��% �+�م �� ا(���� 1A; ا��:��0   ) . و�++��%     . أي أن ا�+���Vذا ��0tا .��م ا
 0��:� .و?"�0 ا

 P�ا 1A; ذ�ت : ا>ول : �"� 6	k1م �� ?+�	% ا�:��0 أ�� أ�0	� : وا�5#��أن 	+�0 �
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�% ا�)ة آ��    +��م 	+�t رآ52�� ��) ��A��L �-��0دًا          �41A P; ا+�# 6�< �A��L �1 .
 ����0 ��52*0 �2� ��0وهً� : ا��:�  .أن 	5% ا

�ا �. P4 : 0��:��% 1A; ا+�  .�+�م ا
 =   �����ل ا+�6        : وا��2�م . �ً���اء آ�ن �:��0ًا أو �+# 6�أ�6 	+�م �� .�م ا$ ور#
   ) .يؤم القوم أقرأهم لكتاب اهللا: ( �

   �":��� ��ص وه� أن ا-*�      : و�� ا1; ��-�س و.�0 ا��)ة   �دE ��� لk� �� 
  ) .إنا قوم سفر فأمتوا صالتكم: (و.�ل >ه� ��� 

  �&��        ��*-�ن وا>E� ا��2م أن ا�� 	+��5ى ��1E �   6; �&% إ���ً� وه� �:��0 وه% �+
 6�+  ) .صلوا كما رأيتموين أصلي( : ��� آ� أ��2ل ا�)ة 

�ل ا���� وا0ا+ .lL ا
 6�.) :0��1A 0; ا>�A; ) . و���*� أو; �-6 ��(���� . 	2-� أ�6 	+�م ا&� . 

  ��125�ا  : ا� اء آ��ن             : .�# ;�A<ة �� ا(��0 أ.�ر 1A; ا#���5ل 0Jاid ا�*أن ا
��0 ذ��0��J ��� Pوط       sء و���M���#�� أو ا-���c ا#�5+*�ل ا+*���1 أو اW&��رة ���� ا� ���

  .ا�)ة 
�ل ا���� وا= +�ع : Ra1  .أن ا>�A; أو; >�6 أ.0ب 
 =   c���ل ا+6 ��� آ�ن أ.0أ .�م #�اء آ��ل أ��A; أو              : وا�أ�6 	+�م �� .�م ا$ ور#

�*�0 و.� lE أن ا�� A*�س  ;�Aأ �1; ��-�س إ���ً� وهE N0�� �+� �� .  
              ;��Aر أ��E ������ ا>.�0ب     . و�� روا	� أ�6 ا�5-� أن 	}م ا-�س       ;1�E 6أ�� �F��1

  . و% 	�5-� �� ا�)ة 
 c���ل ا+ .وا0اlL ه� ا

� آ��ن ه�4ا �-��و�ً�         ��� و-�2�ع أ� 6	�A N0-� ا��12ء إ��sض اRa�� اt. �A ��Lوأ
 6��� �-�و�ً� إ-�2��ن إ��sض ا �1�t6 و��  .إ

�< _ 	o5R� ���� أ����6 ��                  ���اب �) PJ أن ا�� و1A; آ� ��ل �Vن ���J 6ء �� ا
��ت &1�  .ا

� ا�+�م &� 6�� أن �� .�م ا$ ور#&� lL0ا  .أ�� ا
  6�5�ن: (.a6 ��(�����    ) . و��-� ;5�ن �+�م 1A; ا>.1< �&� أوa�: وا�5�a ه��   . ا

��1ة ا��Wo? ��5 ا�W. :    ��R�F ا+��1 وه�    ���1ة ��Eر ا(��:�ن       . ا��Vذا .G�2W ه�N4 ا
5��ً� وإذا % ?+6�V� �W أ.1<a�. 

�125�ل ا��M� : � واt��1:-� و_ 	}م ا �ًA�*?-6 ا� �رة وأآ��&p 6-� �أ�6 أآ�.  
 lL0ا�5� : ا� اF-�� 1A; ا��? �":�  :أن �� ا

                 ��2�	 %����1ة و��� ?G�F ه�N4 ا+*5���#�� ا-�� أن 	�o:� اW5:�	 >1.<ل إذا آ�ن ا�ـ �+
                   ��#��-1 �ً*F��5:� ;1�E 6��< 6�5إ��� ��A (ًt�� ��1p�� 6?(E نV�   ًا���A .    و.�� ?+��م

��#� �� 0Jوط �FE ا�)ة -  .�2-� أن اW&�رة �� ا
     4ٍ���-�F� (ً��2� ���&�� وأزاW5:��	 4��2ور أو� ���&� ���#��-�� أن 	k	��� ه��N4 اW5:��	 _ ـ�� أن

6 ��>.0أ �-&�� 	��1 �5�ن �-+�م �� .�م ا$ ور#a�  .?:�وى ه� وا
5�ا�9 �� ا>د��ل آ�� .G1 ه� ا0اlL وه� ا+�� وه4ا اA0R  .� ا

 6���ب:(.U 6��ب ) . و�� U 6 m� �� ;1A ب �+�م��U 6 .أي و�� 
    �ًE�� �ً��J ب��U 6 m���ب و��� U 6�� اF-���1 	+��ون ���  .   6��+��ون ���� �

��ب  U :        6� د��+���ب واU 6 m� ��� ;�� و�� 	�Wo �6 رأ#6 أو��U P1�	 �� أي :
�22�ر?�� �� أ�� ا�اA �L-� اF-���1 آ�� ?+�م �� #05 ا�� >ن ه4ا ه� ا+�ر ا+?.  

�V� lن �� أ�4 ز	-65 �&� �+�م �� ا�)ة A-� ا5:�وي            FE %	�+5و���� أرى أن ه4ا ا
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 ;�2? 6��2�م .% 	"�4 ز	-65  �� ;1A :}}}}@H�
  J @�) '6��"Q ��&0@H�
  J @�) '6��"Q ��&0@H�
  J @�) '6��"Q ��&0@H�
  J @�) '6��"Q ��&0 { { { {....        
        �����ب       �� 	�:�5-; ��� ه�4ا إن         . �"�0 ا$ �"�4 اk	A �--� آ� �:�آ��ن ��� _ 	��� ا

��E< �-+��م ���             �-� 4ٍ	��l* �4�2ورًا و#�+i ا5A*��ر ه�4ا اF� 0+�أ�6 _ 	��ه� �:*� ا
 6�  ..�م ا$ ور#

�6                   ) . أو; ��� ��Mه%    : (.�ل  �. ��� �+��:���� ا>L-��س ا��: ه�N4 ا2*��رة ه�� ���% 
����ب(U 6����5�م و���� a0 و���&% أ�) . و���0 و��0��M و�+���% و������� %���F&��% �&��N4 #���5 ا

�&-� ��ن �M ;1Aه% و.� ذآ��0 اa)ف �� آ� �:"��+�.  
� ���� ا>���9 ��5+���	% أو ا>���9  ":��� ;��1A م(�����< ر����6 ا$ ���� ا{�و�&��4ا ا�5&��; ا

�0 �� ا(���� �"5��.  
� أ�0ى وه� ا>�aJص ا4	� l�? _ ا�)ة ��1&% ":� ;  .وا�5+� إ
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� <�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊVVVV< << << << <
>1� l�? _9:   و#��.  

�*.       0�	0F? 0أن ��4آ ��#�-� أن �"�4 ��% ا�)ة �1< ا��#9 و?02	< ا��#�9 ��� ا
 cF*  .�F� ا

 cF*  :وا�0ق ��� ?0F	F� 0� ا-kاع و?0F	F� 0� ا
   �1�&��    : ?0F	F� 0� ا-kاع هA 5-��زع�� ا":��1�&� و�cF اA ����إ�0اج ا�:�d� ا

.  
     ��    : ?0F	��F� 0� ا*c�F ه��# cF*5�# ��5� ا":���اء آ���G ا��:�d� ا>���0ى   ?�F	�� ا

�&�F*� أن �	�5 �0� ا":��� ��F �0	� أن ��Fد ا �-� .�F� إ��Lع أو �)ف �) 	2-
  t��	0ج أ��a? ���5�ن ا���:�d� ا���? ����-�� c��F*�ن ?0F	����F� 0� ا��a5:��	 �ً���dودا ���&�� �ً

�	0	 _ c��*2�-� �)ف �� ا� �":� ;1A 6�F� k05آ	وإ���  �d�:�  .أن 	*cF هN4 ا
4-� cF*  :آ0 ا7ن ?0F	F� 0� ا

��د �) إ��Jل : أوً_ A<وا ����ز ا�)ة �1< ا��#9 �� ا�?.  
 �ً���U : 6+:� %12	 _ 4ي�ز ا�)ة �1< ا��#9 ا�?.  
 �ً��U : ع��L)�� 9#��  .?�N0 ا�)ة �1< ا

 %	0F5�:F� G� �cF إ��� �F� ا*cF ا  .إذًا ا�0اه� 
 �":�  :��L0 إ; ا

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<VVVV< << << << <
>1� l�? _9:   و#��.  

 �o1  .ه� ا0aوج : ا�:9 �� ا
�0ة : و�� ا_WE)ح oE ;1A او�����0ة أو ا*�� m*15  .ا

 ���:. ;  :وا�:9 	-+:% إ
��2                : �:9 ا5A+��دي    R����  ��� ��-A	V� %��F#�)�&% وا�&��� وا>0A��Jة واk52�آ�

�ل +� lMو�2*�رة أو %&t2� م(#V� %�F	 �� �-A : 0ة����0 اs ع�*  .ه� ا
 �1�A 9:� : م�+? �� ��0ة : وهoE ;1A 0ارE)0ة أو ا� .�2� آ*

 9#��  :ا�15< ا�+&�ء ر��&% ا$ �� ��% ا�)ة �1< ا
 = �1��-F  . أن ا�)ة �1< ا��l�? _ 9# – وه� ا�4ه� –ذه� ا

 i+� ��1��ا �"د� �"�4 �-&� د  :وا�5#
وه�4ا ا��F	c    .) ال يؤمن فـاجر مؤمنـاً     : ( .��ل    �ا-*��    أن   ��	0��L c   : ا>ول  

  �-W.ار��������0 أ����� �����?% وا*�2�< ����Lًا و�-����0 و����-� �����% �-��ر?���6 اw�����F ا���M
�0ه��sو.  
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 ������6      : ?12���� : ا+:���أ���6 _ 	��}�� ���� ا��#��9 أن 	0��5ك ���2� 0��Jاid ا���)ة 
  .و2M< د	-6 

 = �����ل ا+  .أ�l�? 6 ا�)ة �1< ا��#9 : ا
�ا أ	g-� �ًt وأ0U وا#�5:  

    g-�2�ن ا��)ة وه�4ا             ��&�� أن ا-*��      : أ�� ا�t�	 %�&ر وأ���� أ�*���A 0 أ���d ا
�� 1A; �:+&% و�� ذP .��ل        صل الصالة لوقتها فإن وافقتهم فصل معهم تكـن  :( �د

  ) .لك نافلة
� آ���G ا��)ة ����1p                �أن ا-*�   : و6L ا_#�5_ل   � lF�E ا��)ة ��1&�% �����1 و

 �&�V��ًM0� _و (ً�� _ l�? _. 
   0U<0  : أ�� ا�A أن ا���ارج وه% �:�ق ��:+ً� ا5A+�د	�ً�   aو1E  .  ;1�E; �1< ا

 �ً�1�A �ً+:� 9#�� ���ج وهF .�1< ا
�0ه���� ���� ا������F ���1< ���0وان ���� ا���F% وه��%          sو ��:��Fو1��E; ا��F:� وا

���r2  .	52*0و�6 �� ا�:�ق >�6d�W ا
�ل  ��+��F ���� �����  �ا������ ������A g ا-*���  وإذا آ���ن ���� أ�F��Eب اF��E ر���Uuو 

�ل +  .إ��Lع ا��FE ;1A ���F ا�)ة �1< ا��PJ (� 9# �� ر�FLن ه4ا ا
9#���ل �:F�5*ً� ا(��Lع 1A; آ0اه� ا�)ة �1< ا+� ا %12	lL0 ه4ا ا�pو.  

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
   .آ���0

l�? _ 0���  .ا�)ة �1< ا
)�*� N012% آ�	ع إن آ�ن ��L.  

 �1��-F4A l�? _ P-� ا�� N012% آ�	وإن آ�ن _  . 
     ���&L 0 إذا������ر إ��; �F��E ا���)ة ���1< ا��U 6 أ�������+�وذه��� ���2� ا�+&���ء آ�

 N0م آ���"�  .ا
�م �42ور �"�  .و1A� ذP �"ن ه4ا ا

�6 ���2 ا��)ة                   ���*? %U gaJ >1� ;1E �1 أن ا(�:�ن إذا��-Fوا>��ط �4ه� ا
6�V� 0أ�6 آ�� ��2	 .  

  �":����ن ���jهN0      : و?��5��ر ه��N4 ا�������� أن 	����ن ا����0 ���� ����ب آ���0 ا��0دة �
                 %�12	 _ ��. 4�-�F� 0���� ;?م أن أ��"�ا(#)م �-6 ار?� �� .�ل أو �A� و% 	12% ا

 N0���.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  . و_ ا�0أة 

  .أي و_ ?�l ا�)ة �1< ا�0أة 
 وا�+&���ء ا��:*�2 و����Lه�0 ا����12ء ���� ا��1a<  وه��4ا ه��� ���4ه� ا>����d ا>ر����2 = 

 >1:  .وا
 ����ه�0 �"د  :وا#�5ل ا

�� ا>ول   ���F	c     )ال تأمن امرأة رجالً     (�����+�ل ا-*��    : ا ��1��? c	��Fال :( وه�4ا ا
2�< �Lًا أو�-�0)يؤمن فاجر مؤمناًM 6565 أ�Lو.� ?+�م �2-� أن در .  

 �������� ا����l ا*���aر: اF��E ���� ء���L ���� ���*-� : ( .���ل �ي أن ا���م و��. l��1�	 _
�_	���ت و_	��� إ������ ا-���س �6���V 	+���ل     ) أ���0ه% ا���0أةو���� أ��rA% وأ0��Jف وأه��% ا

 ���� ���&5�ا(������ ا���0oى وا(������ ا�*��0ى �5+���رن ��(������ ا�*��0ى ���0R&� وأه�
�&� ا�0أة �� >�  .ا(#)م ��

   c����� ا���< ���   ) آخرها وشرها أوهلاخري صفوف النساء(:  .��ل  �أن ا-*��  : ا�� 

�ن ه� ا(��م �? P  .ذ
 =  �����ل ا+4ات >ن أم ور.�� ر��M ا$   : وا�� l	05اوE �FE)ة ا-���1 و�� ا

   �*-�� G*1p �� ا �&-A�     �1��? وأن c���? و أ�0ه�� أنk�o أن ?0aج �2&% �� ا
�aً� آ*�0ًا J �ً4 �}ذ�a5? 5&� وأن�  .�"ه� �

�ا �. :F��F ��ل ه4ا اFE l	05او  .�	1A c; أن إ���� ا�0أة �� ا
  .و�FE إ���� ا�0أة �� ا05وا	l روا	� �A ا(��م أ��� 

 = c���ل ا+�ر : اU ��<و ��k��ب W1*0ي وا:-� �  .ا�1W� �F+ً� وه
�ل                 �+�&% ه�4ا ا�&}_ء ا��12ء إ��Jل ��*2� ا�G*:�� ��5 إ �*:-�� �+�+F�� �� ا

&��ز �� ا05او	1W� l+ً� و�G*:� �&t2 إ��ل �"ن إ���� ا�0أة ?+  .% ا
            ���d<ه�}_ء ا ;��از ا��)ة �1W+�ً� إ���ل ��+�&-�ك ا�5)ف �� اF5+9 ��� ��:*� ا

 �U(�  .ا
�ن          *:�-	 ��5��ل ��V&% ��� ا+F51+9 �� �:*� ه4ا ا cF*� ا �:5	 % �+�+Fو�� ا

�از �1W+ً� و?�رة �� ا05او	��ل ?�رة ا+  .l ه4ا ا
�ل +�ل ا>��0 ه� اF5+9 �� �:*� ه4ا ا+  .��(��Jل ا>ول �� ه4ا ا

�ل     +�ا   – ا>��0   –وا#�5ل أ�FEب ه4ا ا��. c�� �&-A $ا �Mأم ور.� ر c	�F� 
l	05او�� g�a	 %  .أ��A 6م و
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 �&-A $ا �Mأم ور.� ر c	�� �A اب���� : وا�&�� Nأن �� إ#-�د.  
 �5�� ا�&��د اL6 و�� و-:F	 %&t2� 1% >نA0 وا$ أ&r	 ����6 ���رة ��.  

�ص و_ �� ا�U7ر أ��ًا ا(�Jرة إ�; إ����� ا��0أة          �-و6L ا-��رة أ�6 _ 	��L �� ا
2��5���ت            . �L01ل  ��ت وا��F���&��ت ��� ا+��د ا�L�12% ���        . �� و�د 1p*�� ا�Lوو

% 	-+� أن   P�ل �) #05 �� ذ�� �-&� �� أ��5&% أو  أر���&� أي ��� 	���5 �� ا
  .أن ا�0أة أ�G ا�L0ل 

�1�� #�1ً� و��1ً� إ_ �� ذآ0ت :�  .أ� _ 6	0Rع .��0اlL وا$ أ1A% �4ه� ��1Aء ا
�ل .0ب و.�ع ا�5-� ��)ة ا�0أة ���L0ل �Vن ا�5-� ?���د       +�ة ه4ا ا. ;1A ل�	 ���

           �� �-o5��� �� �� �� ا�)ة �� ا+0اءة وا# _ �++F5� ن��? �� �&�+u0ن و �� ���
�د �:  .ا0آ�ع وا

  
�ص      ���-1���6 اA 4ي ?���ل�������ه�0 إن ���Jء ا$ ه��� ا��0اlL ا���) P��J أن ���4ه� ا
� ��0ض �E �F�E)ة                      ��ا ��0ه% .��s��1 و��-F�ل ا�1A ����2; أن ا�E<وا �E�aا

 >��� أن ?��ن �1< ا	 6�V� 0أة�  .ا
�� أن ?+< �1< ا�L0ل ه��ز�� أن ?��ن إ���� �L ذاV� P�ز�� ذL 4ا إذا.  

  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

  . و�-�; �L01ل 
�L01ل أ�� ��-:*� �) �"س أن 	�1�� ��1&��   : أي   �*:-أ�&� _ ?�l �1< ا�0أة ��

�":�  .و#�"?� �2-� ذآ0 هN4 ا
 ;�-a  :و_ ?�E l)ة ا�L0ل �1< ا

  ��125ف ه�� ه�� ر�L�     أ�6 .� 	��ن ا�0أة واa-�; ه� ا4ي أ�J� أ��N0 ��) 	0�2        : ا
 ���� ���L�	 6���V� 0��E�2��د ���� ا����k ا�����M وا0��M�F وا��L�� �أو ا���0أة ؟ وه��
  ���L0�د �0��aج 0���1أة وا��L���2م و��� و	���R� أ���N0 ه��� ه��� ر��L� أو ا���0أة إ���� �	

 ;�-a�.G �� ه4ا ا�د �0aج 0�1أة واL0� �� ذات اL�  .أEً) أو 
 �E(a�ز �L01ل أن 	�1�ا �1< اa: ا�  .-�; أ�6 _ 	
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 ��* �*E _و .  

 �*�� �1< ا�*  .أي و_ ?�E l)ة ا
 = �*�� �1< ا�*F-���1 	0ون أ�E l�? _ 6)ة ا��.  

< ر��6 ا$ أن 	+�ل         {�: �� ا�0	�t >ن ه4ا ه� �4ه� اF-���1      : وآ�ن 	-*1A �o; ا
�m ���� 	+��ل أ��6 ���              أن ��� ا��F ��ص ���0	�t وه4ا أ��0 _ 	0�5ك أ#�           � 6��V� ��#

��5�� وا0Rح   .ا
 �t	0�� �� ا�* �*E _ل و�  .���ن 	-*�o أن 	+

  �t��	0� ����*� أآ���� �-��6 و��E)ة ا���*1*���� >ن ا�ن ا���*� إ�����ً� ���	 _ �t��	0������ ا
 �1��� �*�  .وE)ة ا

 >1�� 6�V� �� أآ�� �� ��c ه&�.  
  .	�t وE)ة ا�*� ����1 ��)?6 �0: وأآ�� �� ����E c ا�)ة 

�� ا>ول �  .ه4ا ا
   ������ ا��  )وذكر منهم الصيب حىت يبلـغ  ...رفع القلم عن ثالثة (:  .��ل  �أن ا-*� : وا�&� 

 %1+�0�ع A-6 ا�.  
 = �����ل ا+��F : واFE �*�  .أن إ���� ا

 ��1��ا ��  .�Aم و��ص : وا�5#
�ا  : ا�2م  �. :   6��م .�A�: )  لقوم أقرأهم يؤم ا(   c	��F% 	*�1 >ن ا %�اء آ�ن ��oً� أو # 

 ���	 %.  
���6  �أن وا� 0�Aو �� #��1 .�م 1A; ا-*�       : ا�aص  + �&o1*� �	� و#"�A 6 أ���م ا

 �*-��6 .�ل 0�Aو �� )ليؤمكم أكثركم قرآناً(: أن .�ل 6 ����ن ��� �6o1 ا. ; ��� ر�L إ

�ا �%1 	��وا إ_ أ�  �F� ��1#       ������ر  .� �+� آ-G أآ�0ه% .��u0ً� وه�� ا��� #�G أو #�*� #�-
 6��+  .ه� ا(��م 

 ��o�*1 �*�  .��� ه4ا ا�F	c إ����  ا
�ل ا���� أlE وأ.0ب +  .وه4ا ا

     �d�. إذا .�ل ���ن   : ���<      : أ�%5 ?+�� N0��s ;�إن ا(��م أ��� إذا و�L ���ً� _ 	05آ�6 إ
��< و.�� ?�0ك ه�4ا      .�6 _ 	0ى �FE إ���� ا�*�       و.� �A G*U ا(��م أ��� �0وا	�ت أ      ��

�اب ؟�  ا-g ؟ ��� ه� ا
�اب  ���N0       –أن ا(��م أ��� #"ل     : اs 0م أو�U<6        – ا�6 �+��ل "�#  :     c	��� ��� ل��+? ���

أي ��Jء 	���ن ؟ أو أي ��Jء ه�� ؟ و�% 	�0د0�A :       Nو �� #��1 �0دN ا(��م أ���� و.��ل      
�� اF-���1 �:0وا ه4ا         �F��c ا� ��       ���2�ل �� ا(��م أ���� �"��6 	�0ى أن ه�4ا ا+ا

    �*-% 	*�1 ا�       c	��F�� 4�"	 % P4� ��g             .  و":��و��N��J ر���6 ا$ أن 	���ن ��� ا
    �*-&4ا ا�2-; آ"��6 رأى أن      .  U% 	05آ0E�    6	�A l ا g-�-6 ر��6 ا$ ?0ك ه4ا ا

 �*-% 	*�1 ا c	�F��6 ��ه4ا ا. ;� ا*�د	� وه% 	:�-�ن �2��ًا  >ن وا� 0�Aو ر�L إ
 �*-�1A 0% ا-*� ��A اs �� %&-� ه4ا �ا(��م ����0 �� �   .� و�Eر ه

           ������ل ا�+� ا&� lL0او��F �0	� أن �*�� و0r� �&L ا(��م أ��� ر��6 ا$ �+i وأ�� ا
    ��*-�ل ا�+6 أن إ.0ار ا$ ��� �Vن آ��ن اEأ �� %��?"� �>ن ا>E� إن �Jء ا$ آ�� #

                     ��� G�2.�12% وه�� وا.��2 و	 ;� إ��Jل وإن آ�ن % 	V� %12ن ا$ ?��2":�%1 �1�m �� اA
 6�#0�-&� ا$ *0R1ع  ���a� �2.ا�� آ��G هN4 ا   .�ز�� ا0R5	� و

 ��* �*�  .إذًا ا0اlL إن �Jء ا$ E �FE)ة ا
 6�� : و.�* �*E _و :l�FE 61 وه4ا�� �*�5:�و	&�� 	�&% �-�FE 6 ا .  

 �1��-F< –و	�&% �� �4ه� ا{��ز – _ أ.�ل �� A*�رة ا�? _ ��* أن إ���� ا�*� ا
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�اب       �����ه�0 وه� ا�از إ���� ا�*� �� ا-���1 وه� �4ه� اL 6-� %&�	 �t	0��� ا
  .إن �Jء ا$ 

       ���ر ��5; �&��ر����V�  ��-FL ا�*� �� ا-��kd�L �1ة �A ;5-� اF-���1 وه�� ��4ه� ا
     (�� 0�����ه�A �F-� اFE $ء ا�J 6 إن?(E �1��-�Aم �FE إ���65 �� ا�0	�t ��� ا

  .إ��Jل 
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

  . و_ أ�0س 
9 _ ��-��9p و_ ���6�1                 = W-�� اW5:	 _ �� �أي _ أي أ�l�? _ 6 إ���� ا>�0س وه

 0�u 0س��1–أ��-F  . A-� ا
 ����ا 1A; ه4ا ا�F: ا  : % ا�5#

 6% 	"ت �6 و_ �*� �  .�"ن ا+0اءة رآ� �+��د �52*0 �� ا0Rع وه
 = �����ل ا+  .�FE إ���� ا>�0س ���i+� 61 : وا

 �A����� اt?ا �0ادى و�  .>ن ا�-� �� ذP 	}دي إ; أن 	�1
 = c���ل ا+  .�FE إ���� ا>�0س �1W+ً� : وا

� m���N ا-9W وإ_ �2� >�6 وإن آ�ن أ�0#ً� إ_ أ�6 �42ور �1.  
وإذا آ�ن �42ورًا #+i ا5A*�ر هN4 ا��� وإذا % ?52*0 ر2L-� إ; ا>�E� وه�� ��� آ��ن              

�1 ��-�س �	6 �V� �ًr�� 02-� أآ�	أ.0أ .  
�6 إ��Jل � �":��l �� هN4 اL05  وا

�2�م وا>د� ا���2 ?�ل 1A; أ�6 وإن آ�ن أ�0#ً� إ_ أ�6 �42ور �c ا� ��.  
 0r� 0اءة             وإذا�+��L 9ًا ��� ا�A 0r� 6�ص ا�E�a و�L أن ا�Rرع �- ا(�:�ن إ; ا

     6�+� . )يؤم القوم أقرؤهم(: �+��ل  . و.�م ا+�رئ �1A; آ�� ا-��س    . �� إ�6 .�م ا+�رئ 1A; ا

�ً+1W� ر �-6 .0اءة��	وه4ا _ . 
� أي ا>.�ال أرlL إذا ?��ر�� و.�ع ��� ه4ا 0&r	 ��� 6 ?�2رض�� �+�+F  . ا>���0

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�د أو .2�د أو .��م�  . و_ �A kL�A رآ�ع أو #

  
���0 ا����5ب   +�? c���� ���� l�F���? ;�����:��*.) �a� 0��Jح ه��N4 ا2*���رة أر	��� أن أ�*��6 إ

�زي   -ا&*�ان��اب �� آ���5 ا2*�رة أن 	+��ل      ) p*� دار ا�� ا�و_ V� :  kL��Aن ا
�د أو .2�د�  : �� أول ا: %U  0W	�W+� �t و	*�أ�A رآ�ع أو #

� زوال 651A .أو .��مL0�  . إّ_ إ��م ا�F ا
       6�. ���ذا ؟ >ن ا�F% وه) :    651A زوال �L0����م   ) إ_ إ��م ا�F ا+�� i�+� 9125	

2�د +�د أو ا�:�A kL�2 ا0آ�ع أو ا�� �.(A 6 m�1�.  
 P�� ا�F+9 و�+6 ا$ وkLاN ا$ ��0ًا 	�&% �-6 �)ف ذ-Eو.  

���1    إذا�د أو .2�د       :  ?��ن ا�  �W+� %U و�� أول ا:0W    و_ �A kL�A رآ�ع أو #
� زوال 651A.أو .��مL0�   . إّ_ إ��م ا�F ا

�د أو .�2�د            : 	+��ل   : ��L0 إ; �2-; ا2*�رة     �	2-��   : و_ ��A kL��A رآ��ع أو #�
�د أو .2�د �  .و_ ?�l ا�)ة ��A kL�A >1 رآ�ع أو #

 6����د �+���+��د أو رآ���ع  L���A: (وا�أي _ ?���l ا���)ة ) ���A k رآ���ع أو #��
�+��� ه��% 	0	���ون ه��4ا  +F�اL*���ت أو ا��0Rوط ����� ا���1< ا���A kL���2 ا>رآ���ن أو ا

2�د +�د أو ا�:� ا�A kL�2 ا0آ�ع أو ا":�� g��a5  .ا�2-; و_ 	0	�ون ا
�اL*�ت   .إذًا _ ?�l ا�)ة �1< ا�A kL�2 ا>رآ�ن أو ا0Rوط أو ا
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�����ء أ���� ���0آ� �+����د ���� أرآ���ن  : �� A-��� اF-�����1 ا��J<ا N4ه�� ���A kL���2أن ا
         ��M��1�ل إ���ً� t��2�د و_ 	��ن ا+�د أو ا�:. ا�)ة #�اء آ�ن ا0آ�ع أو ا

  .��� آ�ن .�درًا .�م ��(���� 
 = �������ل ا��+���� ر����6 ا$ أ���6    : ا���Y ا_#��)م ���� ?��J N���5ر�وا ��2��R�����4ه� ا

(�  .ة �1< ا�A kL�2 ا>رآ�ن أو ا0Rوط ?�l ا
 �ًA0J �16 آ��?(E4 ��� ?0ك و�ا{	 %  .>ن ه4ا اkL�2 �42ور وإذا آ�ن �42ورًا 

    P6 - أي أ�6 �42ور    –وإذا G*U ذ��ل ا>.0أ 	5+��م  .  ���V �+�م �� .�م ا$ ور#+-�
�اء آ�ن ه� اkL�2 أو ا+�در # �1���.  



140 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
��� زوال 651A.مأو .L0�   . إّ_ إ��م ا�F ا

  
 ��p0R� _م إ��+�ز ا�)ة �1< ا�A kL�2 ا�  :أي _ ?

 �F .أن 	��ن إ��م ا
 651A زوال ;L0	 أن. 

 ��ا 1A; ه4ا ا�F% �"د  :وا�5#
�� ا>ول ��6p �+� ا-���1 : ا+# ����م أ#&� �� ��.� ا>رآ�ن ��+  .أن ا
   ������ ا��� 0Eع �A �0#6 �� أن ا-*: ا �ً:�L 6��FE"� ;1E �  ;�5�J��  .

��F�F�  .وه4ا ا�F	c �� ا
  �*-�ط               �وا+:�� ا�12 آ��G ��:*� ا 651A زوال ;L0	 �ًt	0ا?� وأ ه� ا(��م ا

  .�A ا�0س وه4ا �Aدة 	kوال
 =    ������ل ا+�% 	��� ه�� إ���م                      : ا �����م و+�ز ا��)ة ��1< ا��A kL��2 ا��أ��6 ?

�% 	L0; زوال 651Aا�F و .  
���5 ��&��� أن ا-*���  : أوً_ �ص ا���-���� �&��N4  �>ن ا�+? ���&�� m��� 6��F��E"� ;1��E 

�د�+  .ا
  �ً���U :     �*-�l أن اF�6 ��� 1�E;  �أ�G*U 6 �� ا?� 6��FE"� ;1E �� �0ض �

:ً� و1E; �6�1 أ�� ��0 ر�M ا$ A-6 وا-�س .��م �L.  
  ..)ا7ذان ... (وال 651A ��ل ه4ا 1A; أ� _ 6	05Rط أن 	L0; ز

��م �) 0Jوط زا��dة           +�ز ا�)ة �1< ا�A kL�2 ا�� أ�6 	":�وا0اlL �� هN4 ا
             ��*-��5 ��&�� أن ا�م ا>��د	�c ا�A ��� ه�1; ��-��س .���Aًا ��) 0�Jوط       �وا�E 

�ص �-�2�م . زا�dة ��  ) .يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا(و

   .وا*�.� إن �Jء ا$ 	"?� �sًا
  

  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  االثنني  الثالث: الدرس  الرابع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))
�
�
�
�((  

  

  

     :اهللا حفظه شيخنا قال

 نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد
      %��� ��A م(�� ا��)ة ��1< ا��A kL��2 ا>رآ��ن أو ا�0Rوط       ?+�م �m�<��� ��-2 ا

             �����م �+�A i-�� اF-����1 وذآ���0 أد+A-� اU �1��-F% ��% ا�)ة �1< ا��A kL�2 ا
 >{��� ا41	� ذآ0ه�� اp0R  .اF-���1 وا

� <�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÎ<‚ßÂ<^ßËÎçi<Üm<�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÎ<‚ßÂ<^ßËÎçi<Üm<�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÎ<‚ßÂ<^ßËÎçi<Üm<�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÎ<‚ßÂ<^ßËÎçi<ÜmVVVV< << << << <
 �ً��� �ً#�1L Nن وراَء�  . و	�1

   � ��< ر��6 ا$ أن 	*{��&�� ا(���م         	0	� ا� m�1L ��5�� ��� ا��)ة ا���"����% ا
  .�� أول ا�)ة 

     6���د �+�+�1�#�ً� ����ً�    : إذًا اL Nن وراَء��:ً� ���      .و	��1�L ;1�E إذا �":�� ��� 
  .أول ا��55ح ا�)ة 

�� أن 	���1�ا   ���"���1���Vذا آ���ن ا(����م �0	��tً� وm��1L ���� أول ا���)ة �6���V 	-���ب 
�1�&% أن 	�1A ��1�#ً� و_ 	L �ً��Lو ��:�L ا.  

ا#�5ل ا1A �1��-F; أ��6 	-��ب �+�i و_ 	��� ���F	�R�d�A c ر��E ا$ A-&�� أن                   = 
  �*-:ً� وأ�� ��0        �ا�L %&� ;1�� س�-�� �1�� �� ا�0ض ا4ي ��ت ��6 �0ج 
 �ً���  . وا-�س �6�1 	�1�ن .

�ز                   ��1�#�ً� ��:�F5 و	L m���&�%  ��ل ه4ا ا�F	1A c; أن ا�)ة ��1< ا(���م ا
 �ً���  .أن 	�1�ا .

 =   �����ل ا+�ن      : وا���"��:ً� أن 	���1 ا�L ة(�أ�6 	�� إذا 0Jع ا(��م �� ا
�� ا-�ب *# ;1A _ ب�L��� ا*# ;1A أي �ً��Lس و�1L %وه.  

 ��1��ا 1A; ه4ا ��  :وا�5#
���	c أ��m     : ا>ول     ��*-: ..أن قـال  ... إمنا جعل اإلمام ليؤمت به : (  .��ل  � أن ا

  ) .فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أمجعون 
  6���� �1A; أن ه�4ا ا>��0 ��0ج       )فصلوا جلوساً (: �+2�� �&4ا د�L��1 أ�� �� U% ا5"آ

�ب L�  .�0aج ا
  �����م �6�1 .����ً�  ��� �� ��	�Rd�A c أن ا-*�  : ا+1; �2� اEو �ً� �J ;1Eآ

�ا :1Lأن ا %&�  .�"�Jر إ
1�س �� أ�  .U-�ء ا�)ة إ_ >�6 وا�L و% 	"�0ه% ��

�ل   +�l    - ا����   -وه4ا اF��اب ��� �A	�R�d�A c ر��M       .  ه� ا�و��5Fج إ; ا
        �*-1�ا �1< اE ���F�m      �ا$ A-&� >ن ا�L ��اب     � وه% .��م وه���ل ا�+-� 

:  
�� آ�� ��L ا(��م أ��� �-+�ل �	�F�� ا� ����� �  : ـ ه

-&-A $ا �Mر �Rd�A c	�� ��F	  m1Lو �5Aا %U �ً�d�. ة(�  .� 1A; �� ا��5أ ا
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-  mأ��� c	���� ����F	و  و����	�R��d�A c ا7�����1A 0; ���� إذا ا����5أ ا(����م ا���)ة    
 �ً:�L.  

�ل ا>ول       ��+���6 أ�F��Eب ا����� �+���م ��1A; ا-��:Y ا��4ي ذه��� إ أي ���:Y -وه��4ا ا
�ب ��L���� ا��12% وه���        -ا�W�ل ا�+�����L %��&� c��F*� ���� 6ًا ��E4ون ���� أ�و#��5" 

�2? ���� ?:*9 ��1�0 ا-:Y : رض ا>د  .أن ��1�0 ا
 6���ً� ) ���ً�:(إذًا .Lاب أ�6 و��  .ا

  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

m1�� �5Aا %U �ً�d�. %&� ن ا��5أV�  : �ً��Lو �ً���  .أ?��ا �6�1 .
1�ن �6��1             ��	 �����"��إذا ��أ ا(��م ا�)ة .�m�1L %�U �ً�d ��� أU-��ء ا��)ة ��Vن ا

< ر��6 ا$.���ً� وآ��{���ً�:( .�ل اLو. (  
� �)ف ":�  . و_ أ�j أن �� هN4 ا

  ���1�ا ��1< ا-*��      : وا�E %&-A $ا �Mر %&�V� �&-A $ا �Mر �Rd�A c	��� 
 �ً���..  

         6�+ ��0F� ��12��� ا(��م ا�a� 6   . )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به   :(و.� ?+0ر أن��+-و

  ) .لفوا عليهفال ختت (-�� �2� ا>��ظ

�ا ا(���م ���� 	��ل �1A; أن                      ���� P��� ا(���م ����0F و��� ذ�a� 1; أنA ���&4ا د
��م +�ب �-6 وه� اLأ ���ن ��� ه?H��م وا�L أي أ�&% ?0آ�ا ا�0Fم +  .ا
 �ً���  .1A; آ� ��ل _ إ��Jل أ�6 إذا ا��5أ �&% .�m1L %U �ً�d أ�&% 	�1�ن .

     6����� إذا  )  وراءه جلوساً ندباً ويصلون:(�0A-� ا7ن أن .� ���ر?�_ 	��� أن 	2% ا

             ;�:ً� وإ���� ?��F� ا2*��رة ا>و�L ة(�ا��5أ ا�)ة .�m1L %U �ً�d و���� إذا ا��5أ ا
 �ً:�L ة(�  .1A; �� إذا ا��5أ ا
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
>1� l�?ل ���61: و�*  ،.�� �m1# 6 ا

�ل *�د ��� �m1# 6 ا�+��ل و_ 	:P:�5 ��(رادة �� 	:: ا*  .0�5 �0وج ا
�ل  ��*&% ���� ���m1��# 6 ا���+� ���1��-Fأن ه��4ا : أي . آ��� ���� ��6��U دا��d%  : و�+����د ا

 %d6 داU�� �� �2% آ	 �ل ��*  .ا _ %�F	m1# 6� ��� g5a ا
 %��d6 دا��U�� ���� %���� : N0���o� �1���	 ز أن�����ز أن 	����1 ���6��1 و_ 	��� أي -أ���6 	

�ل *�m1# 6� �� 0 اo�.  
- �125�� وه�ز أن 	��1 ���61 ؟ �:*9 �2-� ا�5:�و	&�� �� ا�Fل :  أ�� ��ذا 	.  
W1&��رة            - ��W*��N0 ؟ >ن ه4ا ا gaR	0aج �-6 ا��Fث اo� �1�	 _ ذا�� وأ�� 

421ر �) 	��1 ��� ا#��5� ا0Rوط  6-A ��Aو.  
 =  �������ل ا��+�ل إذا 1s*��6 ه��4ا ا>���6���V� 0    : وا��* 	����1 ���6��1  أن ���� ���m1��# 6 ا

���E< أ��Eً) >���6 ����رج ���A إرادة       &��4ا ا 0��r-	 _ا>.��0أ و ����N0 إذا آ���ن ه��oو�
  .ا(�:�ن 

1�ن     ���	 ����d<0ًا ���� ا���1���6 ا���2� ���Vن آ�A ل���+�اب وه��4ا ا����ل ه��� ا��+وه��4ا ا
� و	4آ0 �� #}ا6 أ�6 إ���م                ":�-�س و�m1# %&2 ��� ا-�س �� 	:"ل �A هN4 ا��

61�A 6�V� 6�1Aو ��:�>�2M �":��l و�4ه� اF-���1 �� هN4 اFE .  
�ل+�ة ه4ا ا. ;1A ل�	و��� -����6 - ا��م .�A � ):يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا.(  

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
>1� l�? _و :P  .��Fث و_ �5-�m 	12% ذ

 m�  .أي و_ ?�l ا�)ة �1< إ��م ��Fث و�5-�m 	12% أ�6 أ��ث أو أ�6 ?-
�م �&�N4 �&��� و�+��ل                   و	�� أن ?)  �"��� L&6�1 ا�� أن   : �w أن ��4ه� اF-����1 و�

 ;��ن أو �&��Mأ >{�  .ا
 ����125�ا : ا���. :    %��Uu ���A(5� ���&� �ً����A ���#��-أن ���� U���F� ;1��Eً� أو �15*��:ً� ��

و�1p�� 6?(E ��� ا.�5ى �6 �+� ا.�5ى ��� ��E l��? (� 6?(E G1W)ة ا�+��5ي           
.  

�+��� ه��4ا � +F���0    و���� اs ة(��E ;1��E 6أآ���0 ���� أ��� ���A)5� 0آ��� ���� أن ا(����م
 �ًt	أ �F�FE . 6*A(5 6?(E l�?_ ��� م ا.�5ى��"�  .وا�Rء ا���� أن ا

 =   �����ل ا+�م 	�&�� ���ل ا(���م و_ 	%�12 ��4V�� Pن �E)ة            : وا�"��أ�6 إذا آ�ن ا
 �F�FE م��"�  .ا��)م ?*W� و(Eة ا

������L 6ًا   Lل و���+1���L 6-�����     وا. وه��4ا اA ���� +���م	6 .��� ���V� ���+? ر أن����5	 �":���
             �2� �-A ���# _ 6��FE"� �1�	و ���-�1�p 0&�رة s ;1A 64آ0 أ�	أن  ��F5:��
          ����ن _ 	��12�ن ذ�P ��12; ا��4ه� 	���"�ا:�&�ء �&� 	12% أن �1p�� 6?(E وا

E %&?(�� %أ�� ه ��� أن 	2�� ه	 �����ل ا+��F أن 	2�� ه� وه% و1A; اF.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

Gt+م �5; ا���"��م و��V�  :Nن L&� ه� وا�"� GFE.  
    ���&��م 	�"����&�� ذ��P وا	 ���#��� وه��-�� m*��15� ث أو��F� �إذا 1�E; ا(����م وه��

P��F وا(��م 	2�� ذFE م��"�A %�F-� اF-���1 أن E)ة ا�� .  
 ���&� ذP ؟ �+�ل -و� ;5	2	 1:  >�6Aو P  .%إذا ?4آ0 ذ

 =   �1��-F�� ا�ا  : د�0ه���          : ��s0 و��A 6 وا����-A $ا ��Mب ر�Waأن 0�A �� ا
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          �ً���1�ا ��-�س وه% L ���-L ;1A&ً) و�:E ���F��ا.�� ا��Fل       -�� ا� (ً�&L �-2	 
 �ً���  .و�:

   0�A ��"����6 أ0�U ا_��5)م                   U ��� رأى �ً�A�5� �61 و���o�J �2*��� �0ج  6�V� 
0�"	 %  . ا-�س ��(�Aدة �"�Aد ا�)ة و

                      ;1�E أن ا(���م ��&��م وآ)ه��� 	�"���ي 1A; أ��6 إذا 1�E; ا(���م وا. ���&4ا د
2��ه� 	6 �V� ة ا(��م(E وأ�� �F�FE م��"��p 0&�رة �Vن E)ة اs ;1A.  

�اب = ��ل ا+�� : وا��? �":�  :أن �� ا
 �����"�2�� ه� دون ا	6 �V� ث�F1  .�Vن 1E; ا��)م �Lهً( 

                ������ن ���)ة ا���"��2��� _ ه�� و_ ا	6 _ ��V� ��#��-1وإن 1E; ا��)م �Lهً( 
 �F�FE ٌة(E �#��-�� 6:*1? �&���F >ن E)ة ا(��م ا4ي 	FE. 

        ��*-�l أن اF�1��6 ا-�2� �U% �21&�� >ن          ��� G*U �� اA6 و��F�E"� �ً���	 ;1�E 
�&� أذًى أو .4ر �.  
% 	:5"�< ا�)ة وإ��� أ?% �"6��FE ��2 ���1 ا4�Fاء            �أن ا-*�   : و6L ا_#�5_ل   

 �F�FE 6?(E نV� (ًه�L �#��-�� �ً:*15� ;1E �� 1; أنA P  .��ل ذ
�� آ�� .G1 ه� ا>.0ب ا4ي ?���5 �6 ا>د� إن �Jء ا$ ��5  .وه4ا ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  .وه� �� _ 	F:� ا��?�F : ��اُ>  و_ إ���6 
o1  .ه� �� _ 	F:� ا����5 وا+0اءة : � ا>�� �� ا

 �  .�� _ 	F:� .0اءة ا��?�F : وا>�� �� ا_WE)ح ا�aص �&4ا ا*�ب ه
        ����� g����a? أي ����� �����1A دات�&���J ����� ا(����:�ن ����1; ه���4ا �&����� �����A ء����-�

 ���  –اa5���ت إذا آ�ن _ 	�F:� .�0اءة ا��?6��V� ��F 	52*�0 أ���ً� ��� ه�4ا ا*��ب                  
  .��ب ا(���� 

5+���ل   إذًا� ���E�a��P ���� ?02	��< ا>���� ���� ����ب ا(������ ا �������� _ 	��F:� :  إذا .
 �F?��  ..0اءة ا
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 �F?���ر �Aم ا(�:�ن �� .0اءة اE �2� ��< أن 	*{�  :U% أراد ا
� <�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊVVVV< << << << <
�&� �� _ 	�s%أو  � %s�	.  

  6���� ا�        ) أو:(.F	 4ي�2-�; آ"��6   آ"ن إد�sم �� _ 	�s% و?*��	� ا0�Fوف وا��F1 ا
 �F?��  .	�A >15a أن _ 	F:� .0اءة ا

��ء ه� J<ا N4ه �+�+F  .أ���1 أن _ 	F:� .0اءة ا��?�F : و�� ا
� أ�6 .�ل ر��6 ا$  P4��ن أو; ) آ"ن 	�s%: (و.  

���Aم ا(���:�ن ���� .��0اءة ا��? _ ���F	��1A 0���F-; ا���)ث أ�����1 ا���5 ذآ0ه���  . �%��2 
      6�V� �1ه� أ�� �� >{���ء            ا�J<ا N4ه� m-�L ��� ن�_ 	0aج ا(�:�ن ��A أن 	��

��ء أ�0ى Jوأ.  
 6���.):%s���	 _ ���� ���&�� %s���	 +�ر���6  ) . أن	6��1 و_ U��	 _ ������ �ً���0� %s���	 أي أن .

� _ �M	�l ا(د�sم ��6 ) : أ#&�(و�2*�رة أ�0ى � �� %s�	 أن.  
  .�&4ا _ 	F:� ا+0اءة و_ 	�l أن 	��ن إ���ً� 

  ��125��N0                       أ�� : اs ��� %s���6 �&�4ا ا(د��sم أ#�+i ���0ً� ��� ا��?��F وه�� ا0�Fف ا
 i+:	 ز أن��	 _ �M�� �� i+#.  

� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
  . أو 	*�ل ��0ً� 

�ر              &R��ا>��� وه�� ��� 	*��ل        : أي أن 	*�ل ��0ً� أU-�ء ا-0F� 9Wف u��0 و����6 ا
 6A��-ً� �&4ا أJ&0 ���ل و	��0 و.s 0اء  .ا

  �-A ����N0        �&4ا ا>s د��Lن إ����ً� ��� و��ز أن 	����	 _ �1��-F�%   : >��6  .  ا �ًt�	أ
0�u �ً�0� 9W� �+� �F?��  .	"ت ��

 ���1��-F�ر –وا#���5-; ا��&����F –���� اF��E 6?(��E نV��� ء���r�� �& ا���tد ���1� أ����
�ز أن 	��ن إ���ً� �  .و	

 ��1��ا 1A; ه4ا ��  :وا�5#
ا(�:�ن ا�tد وا�rء �6�V _ 	�0ق ��-&��       �Vذا #��   . أ�&�� �� ا:�� وا��     : ا>ول  

 ��:  .�� ا
 �����0�� �5+�رب �Lًا ��� 	9R �62 ا0F5ز �� اi1a : اF  .أن �0aج ا

�Y ا_#)م ر��6 ا$ J ر���l وه� ا�5FE وه4ا.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�� ا�2-; إّ_ ���61 F	 �ً-F �&�� �F1	 أو.  

    �F	 �ً-F �F?���ز أن 	��ن إ���ً� إ_ �u gaR� 0	��F1  إذا �F �� ا�	 _ 6�V� ;-2�� ا
 6-F1آ.  

       ;-2��� اF	 4ي>����E 6ر    )) . أG��ْ2َ�َْ ((���ل   )) أG��ْ2َ�ُْ :(( أن 	+�ل   : �� أ���1 ا�F1 ا
  .ا�-2% ا�1�5% أو ا+�رئ

 ��2� 0�u 0أ� ;  .وه4ا �F 	-+� ا�2-; إ
�2� ا>0�Aاب >ن ا�2-�; ا��+5� ��� ��1p       وه�4ا 	+��� A-��      )) اه���((أو أن 	�l5 ه�kة     �

 �	�&�9 وا�)ح إ; �1p ا��5  .ا&�ا	� وا
 �F1  .�&4ا ا�5)ف آ*�0 �� ا�2-; �:*� ا

 6?(E %�� �-�?"�  .إذًا إذا �F ا(�:�ن � _ 6�V	�l أن 	��ن إ���ً� و#
 = �":��ل ا���� �� هN4 ا+�ا�� �+: ا-�ز أن 	��ن إ���ً� �� ا�  .i أ�6 	
 = c���ل ا+�از �1W+ً� : ا�  .ا

�� اF-���1 أن اkه0ي ر��6 ا$ 	+��ل         4P       :( د�� �-:�أي ���2م �F�E إ�����       ) ��Gt ا
  .ا��F1ن 

            (ً�+U ��&�0 اkه0ي إذا .�ل ���� ه�N4 ا2*��رة ��Vن *�و?+�م �2-� �0ارًا أن ا(��م اw��F ا
 %12  .A-� أه� ا

��ذا ؟   
1��6 إ���          >�6 ر��6 ا$ وا#�   A 2*��رات ��� آ��ن*ً� �� 	+�� ����� ه�N4 ا�sًا و�L ع(p_ا 

     ���F���ي أو 1A; أ2M< ا(	��ن A&� ا*-�:�2 ا6�A(p وو.����1A 6;      . ا2&� ا P�وذ
4P:(أ.�ال آ*�ر ا����F ���61 ر��6 ا$ إذا .�ل     � �-:�ن J 6"ن آ*�Gt� (  ��� 0 ا�	

 �+�+F  .ا
   ������ ا� رآ� �+��د �A 0*52-� ا��Rرع �%�1 	��k ا_.��5اء ���� 	+��0                أن ا+0اءة : ا

 6��.  
���ً� أن 	�1a5<                : �-�ء 1A; ه4ا    Lو ���	 6�V� �F?��إذا آ�ن �2� ا-�س 	+0أ و	�F1 �� ا

  .�A ا(����  و_ ?�l ا�)ة �6�1 
   ����F	 �ً��-F ���F?���� ا�)���� و	���F1 ���� ا:����� �1���	 ����(����Vذا آ-��� ���12% أن ا(����م ا

�ز أن ��� �1� _ 6��< 6��1	��l             ا��	 _ 6�V� 0ه��s�5 ذآ0ت و�N0 آ�>���1 اo	2-; و�
  .ا_.�5اء �6 

                 ��F1	 ��ن إ����ً� وه���	 �� %&��ادي إذا 	��0 �*��� �� ا# _ �+R� 6�و_ 	�a; أن ه4ا �
�ز أن 	��ن إ���ً� و?�l ا�)ة �6�1 ��ل ا���� أ�6 	+  .�� ا��?�F و.� أ���4 أن ا
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   ا>.�ال أرlL ؟أي
� وأ��5A �� ه4ا 1A; آ��1 اkه0ي أن �+��ل أ�� _ 6	��l ا(���5dم ��V�� 6ذا           0&r	 4يا

 �1��-F2�� أي A-� ا��ً� أو �Lهً) �#�� �F1	 �� >1� 1; ا(�:�نE.  
�م–إذا �L ;1Eهً) أو ��#�ً� : أو �+�ل �"�  . �6�V 	42ر- ا

�ً� �5:�هً) أ�Aد�A ;1E إن �� .  
��� 	���1 و	��F1       وه-�ك �*:�-�رة أ��0ى ��W�  :      ��F?��أن 	��52د ا-��س �1A; #���ع ا

 ���F1� �F?���ا اr�F�� �F �&�  .و�
�ز أي              ������ 	*��و �� أ��6 _ 	� ������+� ?+�	% �� آ�ن �&N4 ا+Fأن ا(���5dم ��6 _   : ��� ا

 l�	.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm< << << << <

6�(E1; إA 6:  وإن .�ر?(E l�? %.  
% ?�E l)?6 أEً) _ �-�0دًا و_ إ���ً� إن: أي  �F1  . .�ر 1A; إE)ح ه4ا ا

 >{��� إE)ح اR"ن : إذاًَ آ"ن ا2*�رة ا>و; 	+�� �&� اW5:	 _ ��.  
 �1p�� ه� c�� �� 6?(�� �2�	 %�� وW5:	 �� أ��.  

  ���ا��)ة  أن ��� ?�0ك وا���A �ً�*Lًا ���       :  ?+�م �2-�� ?12��� ه�4ا ��0ارًا وه��             -: ا
 6?(E G1W�.  

�&4ا ?0ك أ�0ًا واL*ً� �� ?0ك أ�0ًا 	9125 �0آ� آ*�0 �� أرآ�ن ا��)ة وه�� .�0اءة          
 �F?��  .ا

                 ;��ز أن ����1 ��1&�% و_ ?��l إ����5&% ا�5+�� إ�	 _ �	4< �� ا{��� ا�5&; ا
�ا أ��d و�� �� ا�0اه� ��  .ا+:% ا���� وه% ا4	� 	�l أن 	�

� <�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊVVVV< << << << <
  .ا�Fّ1ّن :   و?�N0 إ����

�د �6 ه-� �+�  .آ��0 ا�F1 : ا�F1ن ا
 ��ا�&� �� L&� ا(0Aاب : وا�F1 هE 0�s ;1A ��1ت�  .�9W أوا�0 ا

< ���  :  وه4ا �&%    –و�0اد ا�+&�ء   {��� آ� ��ب 	-*�o أن 	52-� ا(�:�ن ��0اد ا
�6     –آ)�6  �. ��� >�{�F-�ً� _     ا�4ي 	1 : أي ) : ا��F1ن :( ���0اد ا ��F?����F ��� ا

 ;-2��� اF	 _ أو ��F	 0ه��s �� 2-; أو��� اF	.  
   lMأو              :و�2*�رة أو ��F?����0 اs ��� ;�-2���� اF	 �ً�-F �F1	 4ي�د �6 ه-� ا�+�ا

 ;-2��� اF	 _ �ً-F �&��.  
               ��� >�{��� ا�2-; ��� ا��?��F ?+��م �2-�� وا�5&�; اF	 ;-2�>ن ا�F1 ا4ي �� ا

2-�;              ���ن � ���� اF	 _و �F?����V� 6ذًا ه-� 	+�� ر��6 ا$ ا�F1 ا41ي 	��ن �� ا
 ;-2��� اF	 _ أو ��F	 اًء آ�ن��0ه� #s �� أو.  

125�� A-�ه%        أن ه4ا �+ g	�1A 0U{; إ���E :        6�5)ة ا�F1ن ��0وه� A-� ا�+&�ء وا
�0اه� ��.  

�ا      �. l�? ة(�125��� 	�lL0    .ن ��F   >�6 أ?; ��0ض ا+0اءة وإ    : أ�� أن اوه�4ا ا
� ا:��+�؟ ":��� �� ا�+�اب ( .....) (أي ا�� ا lMو��(..  

-  �1p�� 6?(E نV� 6 �612 ���25ًا-� ;-2��� اF	 _ �ً-F �F  . �Vن 
  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

2� ا0Fوف *� l��	 _ �5�5م ، و��  . وا�ْ"��ء ، وا
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  .ه}_ء �U(U و���&% وا�� 
  .ه� ا4ي 	�0ر ا��ء  : ���"��ء

 .وا5"?�ء ه� ا4ي 	�0ر ا�5ء 
 � .ا4ي _  	r&0 ا0Fوف A-� ا-�R� 9W� واlM : و�� _ 	��l ه

� ��M0-� أن               < ر��6 ا$ ا�"��ء وا�5�5م >�&�� ا>آ�0 و.�Aً� وإ_ {�وإ��� ذآ0 ا
 %�F�0 ا��ء أو ا�5ء >�m�� 4 اs �ً�0� 0ر�	 �ً�aJ.  

�  .أ�&% زادوا �� ا�)ة ز	�دة _ ?0Rع : 0اه� �� ه}_ء �1A ا
  .��ء : ���"��ء زاد 
 .?�ء : وا5"?�ء زاد 

2� ا0��Fوف ����12 ا�0اه��� ا��-+g ا��E�F� ����2م    *��� l����	 _ 4��1ي �*:��-أ���� ��
 .ا(���ح �Vن ه4ا �+g �� ا�2-; وإن % 	�� �+�ً� �� ا0Fوف 

  .��0وه� : �&}_ء ��% إ���5&% 
����1 ?+��م >�&��% أ?��ا ���0ض ا+�0اءة آ���)ًَ ���V&% .��0أوا        :  ���ذا ?��l ا��)ة    وأ��� 

         ���� g��+� 2-��; ����ون�.��0اءة آ�����1 ���� ا�"����ء زاد و���� _ 	����g��+� l ���� ا
  .ا0Fوف 

 �F�FE %&5وإ��� �F�FE %&?(Eو %&-� ;�0ه% أوs �U(�  .وه}_ء ا
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�� �"آ�0 _ *-L}م أ	2&�  وأن � �Lر.  

                  �":���اب أن ��� ه�N4 ا���� ��"آ�0 إذا آ��ن _ ر�L� �2&�� وا*-Lأ �L0	�N0 أن 	}م ا
 ���:. ;�ً) �&� ?-+:% إ��?:  

�m ��0وهً� �+i      : ا+:% ا>ول   125���  . أن 	}م اL0� ا�0أة وا��ة  �&4ا �0Fم وأن : وا
 �*-�0أة �ا�� �L01� اa	 أن ;&�  . �  .ا0F5	% وا>E� �� ا-&� ه

    ������1� ����0أة وا���ة وإ���� ����0أ?�� ��"آ�6���F� 0 ا�0اه�� >��0	�                   : ا+:% اa	 _ أن :
�� ا�5-���  : ا>ول R�� .  �������#��وس   : وا>��0 ا�� �ً��*�s 6:�*1? .  _6��2 أ���� إ� m�� 6���<

�0ه�o� 0 �&� أو���5�� �o5Jء ����0 ا�:- .ا
 =   �����ل ا+1� �M0.أ� _ 6	�N0    : وا�     m��� _إ Nوراء m��-� أن إ���ً� د��� و1�E; و

�ة :�– (ً�� – �-5��G اR� آ0اه� إ_ إذا (� �F�FE ة(��� .  
� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <

 9F� 60ه�	أآ�0ه%  �ً��  . أو .
 ��p0R� �A���  :	�N0 أن 	��ن ا(�:�ن إ���ً� 

 0U{	 %  .أن 	��ن ا>آ�0 	�0هV� 6ن آ0ه6 ا>.� 
 9F� N� .أن 	�0ه

  .ء 1A; ه4ا إذا آ0ه6 ا>.� ��GF إ���65 �) آ0اه� �-�
  .وإذا آ0ه6 ا>آ�GFE 0 إ���65 �� ا�0اه� 

  .وا>.0ب ا�0اه� : وإذا ?:�وى ا�0	+�ن ���6 وL&�ن 
  .ه4ا �� 	9125 ��0Rط ا>ول 

 �  .أن 	�0ه�9F� N : أ�� ا0Rط ا���� وه
�	-�6 و?��                 N�"?� ���:-� أو آ0ه��	6 ��< N���Vن آ�0اه5&% _   . :�6 ���9F  أ�� إن آ0ه�

�&� و_ A*0ة �&�   .	-0r إ
       6�+�*W? �*:�� N��0 �9 آ�"ن 	�0ه�o� N�إذًا إذا آ0ه�6�V� 9F� N 	05آ&% أ�� إذا آ0ه

&N4 ا�0اه�  0r-	 _ 6�V� �-:1.  
�ي �  .�&� آ0اه� �V� : 9Fن آ0ه�N >�0 د�

�:9F� G ه� ا�5 �:*� ?�	-6 واk5ا�6          �5:-� �� �Aا ذP �&��    إ��� ا�0اه� ا�� 
 9F� آ0اه�.  

  .�Vذا آ0ه�N وا�G+*W ا0Rوط �Vن إ���65 وا�Fل هl�? N4 �� ا�0اه� 
        ��*-�� ا�0اه�� .��ل االعبد اآلبق حىت يرجع   : ثالثة ال جتاوز صالم رؤوسهم      ( :�ود

  ) .ومن باتت وزوجها غضبان عليها ومن أم قوماً وهم له كار هون 

  0��m                 وه4ا ا�F	c آ�� 6�2�M ��+�+F��� ��� ا >�2M � �� أه� ا %12	6�2t وه
              ���ل و	:��L 0ًا وأ�� _ أ.�ل أ�6 ��:� ��� _ P�J أن ه-��ك ��0ق ��*+� ��J	�ًا �&

�0ًا :	 �ً�2M 6�2M 4ي  .ا�F	c ا4ي �J �ً�2M 6�2M	�ًا وا�F	c ا
  �������� ا��125���� : وا������A ا_5��d)ف وا_���5L: ا�د ���� ا���+��ع و��E)?6 أن ا

 ;-2�� ه4ا ا.�-	 6��  .�&% وه% 	�0ه
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

�-�ي إذا #1% د	-&�� :  و?�l إ����  .و� ا��k وا
 ���A0J �	��0 أ�o�د ��� ا�  . و� ا��k ه� ا
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 �F�FE ��k  .�����V و� ا
 6�1Aر��6 ا$ ؟: و >{���ذا ذآ0ه� ا  

  .>ن �2� ا�+&�ء آ0ه&� 
�A ��1�6 �� وزر أ��	�J 6ء : م ا�0اه� ودA m� �&-A $ا �Mر �Rd�A ل�..  

   �*-�م .�ل ا�Aيؤم القوم أقرؤهم :( �و(  �A0�J � و% 	ga ه� ه� و� ز�� أو و

.  
�-�ي:(.�ل  ) .وا

�2�م �-�ي أ	l�? �ًt إ���65 �) آ0اه�   ) .يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا: (ا

�-�ي ��4ات >�    �-��ي و.��ع           وإ��� ذآ0 ا5�ار	 Y	�1A �1o; اA 6-� ا�+&�ء وأه� ا
0 �4N0�5� �ً+#�� P ا�)ة �6�1 ���  .ا1r% وا_�5Aاء �

�-�ي   .�&4ا ا:*� ا4ي 12L&% 	4آ0ون ا
��0 د.��1W� 9+�ً� ��� .�� أ.��ل أ��6         s ي�-��E< ����1 ا12�9 ه4ا ا? �+�+F�� �� ا

�د -��-m ا %1j 6��.  
��ذا ؟   

 m��ي ?65F أ��اع آ��0ة >�6 t-	 %#�� >Eأن ?912 و �#�-�  .�� ا
�ق ا$ و�+��ق     �+F� م���+�0 وا#5+��� و?�	� و�Aم 1j% وا� ;1A ��د �� ه-���� ا

 91a  .ا
 6:�- %�j �  .و�-&% �� ه

 P�ن ��&% �� ه� آ4#�-&�  .آ�� أن ا>p*�ء ��&% �� ه� آ4P وا
      A0R�E< ا�� >E��ل ا��#9 وا��52ي ?�N0 ا�)ة  �Vذًا 	�� أن �912 ا+-� �

 6�1�.  
�ل ���           �+� ����-��ي ��0وه�� و1A; آ� ��ل اF-����1 _ 	�0ون أن ا��)ة ��1< ا

 �2� 6�� >E�125�+6 �&4ا ا� >{�  .رأى أ�&� ��0وه� وه� ا4ي ا��5ط A-6 ا
  N0�? _ ي�-�  .ا�&% أن ا�)ة �1< ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�&� و�� 	}دي ا�)ة t+	 ���.  

� ?�F	�� ��0اد                    ":�� ;��&� وه-�� ��"?� إt+	 �� >1� ة(�?�E l)ة �� 	}دي ا
  .ا�+&�ء 

< ه-�    {��� آ)ه�� j&0ًا أو A�0ًا          : ��0اد ا?(�إذا ا?�Fت ا�)ة �"ن ?��ن ا
 ��t+�  .ا�}داة وا

             U ء�t. �&	د{�:� �ً���% �Lء  �Vذا �Lء رL� وأراد أن 	�j �1&0 أ�m >�6 ?0آ&� �:
    m0 أ�����&r�م ��.�5ا ����� 6��d	�����E �1)ة ا���u���0 و	0	��� أن 	�����E �1)ة j&��0 ا

�l �) آ0اه� FE ء�t..  
 �&�t+	 ��� ة(�6 و?�l إ���� �� 	}دي ا�  .وه4ا �2-; .

   �1��-F��   –ه4ا ه� ا�4ه� �� إن اa)ل وه� �� آ*�ر ا�p ���W	 أن �o*-	 ��� 
 65�L0? %12�ل اa)ل  -ا+	  : F�% ه� �A أ�� A*�� ا$ روا	�� وا���ة و.�� i�1s      ه4ا ا

 P  .�� روى A-6 �)ف ذ
 �����  ))) ا7ذان.......(((	2-� أ�6 	-�0 ا0وا	� ا
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  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  الثالثاء  الرابع: الدرس  الرابع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))
�
�
�
�((  

  

  

     :اهللا حفظه شيخنا قال

 نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا حمدال. الرحيم الرحمن اهللا بسم

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد

  

� <�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÏè<�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÏè<�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÏè<�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÏèVVVV< << << << <
�&� وl�? ( 6:�A إ����(t+	 ��� ة(�  .�� 	}دي ا

  6:���� %���F�ز أن 	����ن ���� 	��}دي ا���)ة إ�����ً� ����  . ه�?���ن ���:"�5ن &���� ا�����
�ز أن 	��ن �� 	+�  .�t ا�)ة إ���ً� �� 	}دي ا�)ة 	+�t ا�)ة و	

  . ه� �4ه� اF-���1 – أي �FE ا(���� �� هN4 ا�:�d� -وه4ا  
�Y اa)ل 	+��ل         Rأن ا(���م أ���� �% 	�0و A-�6 ��� ه�N4               : وذآ0ت �% ��>�m أن ا

� إ_ روا	� وا��ة و�� روى A-6 ��)ف ه�N4 ا0وا	�� �+��1A i�1s i; ا(���م                     ":�ا
  .أ���

�ل ا>ول ��5��61 إذن ه4ا ا= +.  
 ���  : ا
�� ا>داء �*�ن .�tء :ا>ول -� ;1E �� ة(E l�? 6�"� P�ا 1A; ذ  .ا�5#

6رL� َآ*�0 �)ة ا 0�2	�r أن و.E G)ة ا2�0 ���ٍق �U% ���ن ���2 ا�5&��ء           : ���
  .ا�)ة أن و.G ا2�0 .� �0ج

P�ا.� أن �t. 6?(Eء و�� ذ�� ا>داء وا-� ;1E �  . GFE ��7ن ه
�ا  �رة ��� ��ب أو; أن 	��l أن 	+��5ي ا��}دي            : �+��إذا GFE �� ��� هN4 ا

 m�2  .��� 	+�t أو ��
 �����م -آ�� #"?�-� -أ�6 : ا�"��� ا(��م وا� ��-  .  _ أ0U _�5)ف ا

 = �����ل ا+  .أ�E l�? _ 6)ة �� 	}دي ��� 	+�t أو��m�2 : وا
�اب �� ا>ول  ��ل              �4ه� ا  -وا�� �-�?"��# ����ة وو�Lه� �� ا#�?1�ا ��6 و+ �1��-F

 �ًA0J 6 0Uم وأ�6 _ أ��"�� ا�5)ف ��� ا(��م �� ا":�.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  . _ ��05ض ��5-�� 

  
 = l�? _ ��-5��ر ��� ��&% اF-���1 أن E)ة ا��05ض �1< ا&��  .ذه� ا

 P�ا 1A; ذ  ) . جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليهإمنا:( ��+�ل ا-*� : وا�5#

�ا  أن ه4ا �� ا_�5)ف ��Vن آ�� وا��� �-&��� 	��u �ً:�-L �1��0 �&�4ا ��0�5ض                      : .�
  .وه4ا �5-�� 

  
 =   �����ل ا+�� ��-&% ا��� .�ا���               : وا�++F�2�� وا��5ر�A Nد ��� ا��Rوه� �4ه� ا

             ���++F���0ه% ��� اsو %��+�Y ا_#)م وا�� اJ4ر و-�أن �E)ة ا��0�5ض   . وا�� ا
 �F�FE ��-5�  .�1< ا

�l أن ���2ذًا                F���ا 1A; ه�4ا ���� G�*U ��� اوا�5#    ��*- ا�R�2ء  � 	���1 ��� ا
                    �t�	0� %�&6 �����1 �&�% ا�R�2ء وه�� �6 �����1 و���. ;�وه� �0	 %U 65t	�L0 إ

 %&?(E GFE P  .و�� ذ
 ��-5�  .�&4ا ا�F	E �FE ;1A g� c)ة ا��05ض �1< ا

 lL0ا�ل ا���� >ن �2&% ��ً� واFMً� : ه� وا+  .ا
  

���ه�0 أن ا_�5)ف ا�-&�� A-�6 ��� ا��F	c ه�� ا_��5)ف                  �� ا�اب 1A; د�وا
�� أ�6 .�ل       )فال ختتلفوا عليه فإذا سجد فاسجدوا وإذا ركع فاركعوا :( ��� ا>��Aل ��

�� 1A; أن ا_�5)ف ا�-&� A-6 ه� ا_�5)ف ا4ي 	��ن �.   .� ا>��Aل وه4ا د
  

 �5-� ه��N4  –أ���� ��E)ة ا�5-���� ���1< ا��0��5ض   : ���:"":��� m���A – ةkd���L ���&� 
��F . ��(��Lع �) إ��Jل FE �&ازه� وأ��L ;1A ء�&+�  .�+� أ��L ا

  
       ��*-�ا �+��ل ا وذ�P ��� ا�L0� ا�4ي         ) .هل من رجل يتصدق على هذا؟     :( �وا�5�#

����A وأراد أن 	��1 �-�0دًا         �t2&% أن 	+�م و	���1   ��"�0 ا-*�   ��?E 65)ة ا
                 ��1��� �1������1 ا�0	�t و�� .�م 	��6�2� �1 �:# 6�V� ة(�62 ��4ي ��?65 ا�

 �*-�ل - �و�� ذGFE P و�0tFة ا*+� c	�F�% أن ه4ا ا G1.و .  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�0ه� s 2�0 أو  . و_ �� 	��1 اr&0 ��� 	��1 ا

� آ�ن      آ� �-&�� 	}دي ا�0	 _ 6�V� �t	��l أن 	�"?% أ���ه��             إذا ا�G�15 ا�)ة و
 0�7��.  

        >�{��% أن .�ل ا G1. 4ا&�&�           : وt�+	 ���� ة(�����ص ���� إذا     . و��� 	�}دي ا
   m�<��� ل������m      : آ��G ا�)ة وا��ة وذآ0ت �% ا 0�&rر�L� ���E 6�5?)ة ا

��1�&� �1< �� 	��1 اr&0 ا�	6 �V� م��  .موأراد أن 	�1�&� ا
 �-5":� ;  :��L0 إ

�ز               ��إذا ا�G�15 ا�)ة آ�� 	��1 اr&0 ��� 	��1 ا2�0 �2-� اF-���1 أ�6 _ 	
  .ا_.�5اء 

     �":�� ا:��+� و_ ��5Fج إ�; إ��Aدة   : واa)ف �� هN4 ا":�آ�a)ف ?���ً� �� ا
 ��1d���+�l واL0��5���c ا>د��� وا� ���� ���&�1A م(����ر 	��0ون أ���6 _ 	: ا&���ز �������
�ز ��Y ا(#)م 	0ى أ�6 	J ر��  .وا�2��R وه� ا�5

  6�*-? :   �F�� إذا ا�G��15 ا>���Aل ��)        - �F�E ا.��5اء أ���ه�� ���7�0        -	:�5-; �� ا
  ���A >��15a? 0��&r�ف ���1< ���� 	����1 اr&��0 >ن ��E)ة ا:����ز أن 	����1 ا���	

�ف ��>��Aل :�  .E)ة ا
  ..�5اء �4آ0 ا�+&�ء أ�&Vذا ا�G�15 ا>��Aل �) 	�l ا_

               ��A���< إ; ��� u�0 	9125 أ	�tً� ���)ة ا{�و�&4ا ا�5&; ه4ا ا��� وا�5+� ا
.  
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��<  
]8L9�9P�9م وا��Oا ,Q�9 �<[  

� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
  �ـ�ـ�

            P��م ؟ و�� ه� ا:-� �� ذ�"�< ر��6 ا$ �&4ا ا��� أن 	*�� أ	� 	+< ا{�	0	� ا
  ؟ وإذا ��< ا:-� ��� ��% E)?6 ؟

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<VVVV< << << << <
�ن �1< ا(��م ���"�  .	+< ا

�ن �1< ا(��م �+	 %&�V� �A��L ن����"�  .إذا آ�ن ا
    P�� 1A; ذ��� اGM��5# �6 ا:-� و�+61 ا��A >�1a ا�:1< أن أ�F�Eب ا-*��            : وا

� �A��L ن����"�  . آ���ا 	+��ن �6�1 و_ إ��Jل �� ه4ا ا�F% إذا آ�ن ا
 ������ �+i إذا آ���ا : ا+:% ا-Uا :  

 =            ���0 �� أه� ا12% إ; أ�&�% 	+���ن ��1< ا(���م أ	�tً� و�o�% ا���ه�0 وا�4ه� ا
 ��-Uا i+� ا�  .آ��

�ا 1A; ه4ا    �l أن 0��L        : وا�5#F���� G*U �� ا�F	c ا    ��*- وه��  � .��م إ�; ا
    �*-6 ����ء L*���ر     �	��A >�� �1 	:�ر"� N�N4 ا�-��	 ��A 612Lو    ��A >�Eو 

 �"�4ه�� ا-*� �ا-*� 	:�ر >1a  . وأر2L&�� إ; ا
             ��� g�� ��ن ��1< ا(���م وه���+�� ���-Uا ا������A إذا آ�����ل ه4ا ا�F	�1A c; أن ا

 �":�  .ا
 =   �����ل ا+�6 ذه� ا�� �:2�د     : اوإ    N4�1A+�� وا>#�د ر��M ا$   :  و?*62 ?)�

         �A ن��+	 %&�V� ��-Uا ا�����A إذا آ���-�6 و	�:�رA    N-&% وه� أن ا�	 �A ا(��م �*��L 
.  

  P�� 1A; ذ��� ��0أوا ا-��س   أن ا�� �:2�د : وا:� و1A+�� وا>#�د أ.*1�ا إ; ا
�2�ا إ�; �-�kل ا��� ��:2�د                 L0� ��A����ن و.� ا�G�&5 اL0a	      ��2L1; �&�% و�Eو 

�-6 وا7��A 0 	:�رN ���1 ا�5&; .�ل �	 �A هكذا رأيت رسول اهللا :(أ��ه������.(  
 Eد         .�ل أ��ل أن ا��� ��:2�+ وه�� ��� آ*��ر �+&��ء ا�����F 	-�:� ه�4ا        �Fب ه4ا ا

 �*-   .�ا�F% إ; ا
�����ه�0 ���) إ����Jل >ن ا��-g ا��4ي �2&��% وه��� ����	0����L c وLَ*����ر  �ل ا��. lL0ا��وا

1�ن �1< ا(��م ��� ��-Uا ا�����A إذا آ��  .وا�L lMًا وه� �g �"ن ا
�اب �A أ0U ا�� �:2�د �أ�� ا ��� 6Lأو �U(U:  

�6L ا>ول   1��� ا��� ��:2�د                : ا��ح و% 	12% ا�����F ا:-� c	�Fأن �+�ل أن ه4ا ا
�ن ��1< ا(���م        �+	 ��-Uا ا�����A إذا آ��وإ�; ه�4ا   .  �"ن ا:-� ا#5+0ت 1A; أن ا

 �+&�*�اب ذه� ا�  .ا
   �����6L ا�6     . أن ه4ا ا�F	 _ c	�l ر�62       : ا� _  )����اهللا هكذا رأيت رسول   :(��Vن .

	�*G وأن ه4ا إ��� ه� �� �+6 ا�� �:2�د           .      >�2t5� اب�L 65+�+� �� 6L��&4ا ا
�0�ع وإ; ه4ا ذه� ا�� A*� ا*0 ر��6 ا$ � .ا�F	c ا

 c���6L ا�� � إ��� �2� ذأ�6 : ا���9 ا���ن أي أ� _ 6	5:� t P. 
�ا��ً� ��A أ0�U ا��� ��:2         L l1��?و ��	����� آ1&�� .L<دوا� و	*+�; أن ا�0اlL ه�� أن    

�ن �1< ا(��م �+�� ��-Uا ا�����A إذا آ��  .ا
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 6�*��L �A 6 أو-��	 �A 62� l�	و .  

�ز                �< ر��6 ا$ أن ا:-�أن 	+< ا_U-�ن �1< ا(��م أراد أن 	*�� أ�6 	{��� .�0َر ا
 6��J6 و-��	 �A ا(��م أو ���	 �A ا�  .أن 	+�

�از وا5#��ا 1A; ا� :  
��F	c ا�� �:2�د .  

 �*-6 �و�"ن ا��J6 و-��	 �A ��.و ��% 	*W� 0F?	�� 0��L وL*�ر  . 
 �A��L أو ��-Uا ا��اء آ��# 6��J �A6 و-��	 �A ا���  .و	�l أن 	�

 0����ه�� .�ل ا : �-:�� �jه0 ا�a�  .	�l �� ا�0اه� 
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

  ._ .ّ�ا�6
  . _ ?�l .�ام ا(��م :أي 

 ���:. ;  :وا�)ة .�ام ا(��م ?-+:% إ
��L 0&�� ا(���م ��"ن 	���ن ا�5+��م ���                        : ا+:% ا>ول   s ��� ��*2��ل ا�� P�أن 	��ن ذ

�L 0&� ا(��م s.  
               ��6 و� �1��+��&� ا�م 	+< �� ا�"��Vذا ا�M05-� أن ا(��م 	+< A-� �+�م إ�0اه�% وا

  ��A2*� ذرا��&� ا�+���1 ذراع وا��� �&-��             ا(��م وا�م وا�2*� �� ا�"�ه��  :  و��� ا
�م 1A; ا(��م ؟�"�  ?+�م ا

�اب �  . �2% :ا
�:� �� L&� وا��ة: و���6  ��&�< P�ز و��� ا(��Lع 1A; ذ�  .أ�6 	

و�� ذآ0وا �� ذP أن ا�< ا>ول ه�� ا��< ا�4ي 	���ن ا���5اد ا��< ا�4ي                  (( 
 �����&���    ���1< ا(����م وا���< ا?+�����ا ��1A; ا(����م ���� ا �	4���� ه��� ��E< ه��}_ء ا

 �1��+�  .ا
 ���A(W��	���1–ه���4ا ذآ��0وN و���:� اW�� G:�����% أ���L �)���ً� - و ��V���  . N0ذآ�� ���+�

  .ا�+&�ء و% 	4آ0و �)�ً�
  ��اب أن ا���< ا>ول ���� آ��� L&��� 	52*��0 ه������� �ً���(� �":������Vن آ���ن ���� ه��N4 ا

  .ا�< ا>ول 
  . L&� ا(��م ه� ا4ي 	��ن �6�1 ���< ا>ول ��

�&� ا�+���1 ه�� ا��< ا>ول        >ن ه�4ا ا��< ا>ول ا�4ي ���     . وا�< ا>ول �� ا
�6�12 ه�� ا��< ا����� و��� �6��1                       � >���L 0&� ا(��م ?+�م وا?4�a ا����ن ا>ول ��s

�ازي ا�< ا>ول ا4ي �1< ا(��م ه� ا�< ا>ول 	 ���. 
    6��% ��c ا-��س �1A; ا5+��م       ��� و0r� �&Lي أن ه4ا ���F��� وأن ا��Rرع ا# _ �2� 

1�س �� ا�< ا>ول �&4ا اgaR ?+�م و1E; ��� ا��< ا>ول    �1�ات وا�إ; ا
��� ا���< ا>ول ���Eر ���1A �ً����+5; ا(����م و.��� 4��AرN ا���Rرع ��(����Lع �"���6 �5+���م  

  .1A; ا(��م ��� ا4ي 	�-� أن 	��ن ه� ا�< ا>ول
  %&�� ��)ف ��"رى أن ا��< ا>ول ��� آ�� L&�� ه��                        أ�6 إذ : ا":��ا آ��ن ��� ه�N4 ا

� آ�ن �1A �ً��+5; ا(��م   .ا�< ا>ول و
 ������ ا0Fام : ا+:% ا:��0 اs �� 1; ا(��مA م��"�  . أن 	��ن ?+�م ا

�رة �� ��.< ا(��م            &R�< ا:-� ا��61 >�6 p�� 6?(�� ذا ?+�مV� .    ��*-�ل ا+ �و
�م  . )عل اإلمام ليؤمت بهإمنا ج:(�"��c 	0اN اF� ن��	 ����  .وا(��5dم ا

 =   �����ل ا+�1W� �F+��ًَ >ن ا5+��م �1A; ا(���م      : اF�E 1; ا(��مA ة �� ?+�م(E أن
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  ._ 	�-� ا_.�5اء 
 =   c���ل ا+�اL*�ت            : واأ�E l�? 6)ة ا�5+�م 1A; ا(��م إذا آ�ن 42ر �+i >ن ا

  k�2���i+:?      �A �� ا�)ة ا �L�1�)ة        .  وه4ا وا ��Lا�� أ2M< ��5; ��� ا&�
����A أي أن _ 	5+�م �"��م 1A; ا(��م �)ة ا �Lوا i+� �  .�1W+ً� إ��� ه

�� ر��6 ا$ ���Y ا(#)م �� ?J ل�+  .وا��5ر ه4ا ا
�ة وو�Lه� . 6�� c���ل ا+  . و�� ا�rه0 أن ا

       E �� م���0��        و�-�ء 1A; ه4ا �� 	F�� ا�F�0 اs �� (ً�� �2���2�   -)ة ا� ���� 
�� ��}_ء             –ا>��آ� 	��0 ه�4ا و	+��       :����kد�% ا-��س و.�� 	��t�2� �1&% ��� .*��1 ا� 

1�ا أ��م ا(��مE.  
�د أ����آ� ���� ا��1a< و_ ����  ��Lم و���Aزد����م وH1�ا أ����م ا(����م 4��2ر ��E ا����Vذا آ����

�F�FE %&?(E نV� ��*���  .ا
    6�V� 4رA 0�o�1�&% أن 	2���وه� j&�0ًا إذا آ��ن ه�4ا ا5+��م ��� �E)ة             وإذا آ�ن A ���	 

�d0ا�� �� ا(زد��م 	��ن ��&� _ �� ا�o���2 >ن ا .ا
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 i+� Nر�:	 �A _و   

�� ا(���م إ_ إذا أرد��� أن �+��ل               ��	 ��A م��"���� ��% و.��ف ا*	 %< ر��6 ا$ {�ا
       6���م .�A �� �1�ه� دا): l��	6          و��*��L ��A 6 أو�-��	 ��A 6�2�  . (   4ا ����� وإن�&�

�� �"آ�0 -Uا ا�� أ�6 	0	� ر��6 ا$ �&N4 ا2*�رة إذا آ���o  .آ�ن ا
    ����� ا(��م �	 �A ا����م وه� ا:-� ا�"�1A; آ� ��ل 	�l �) �)ف أن 	��ن ا

�l أن ا�� A*�س       F��Lء �� ا      ��*- �"��N4 وأدار ��� N���A >�E �    >�1 	�:�ر ا
&j 6-��	 �A 612Lو N0.  

  �":�4P .�ل ا�0داوي ر��6 ا$ �� هN4 ا�&� وا�F�M  :و� �-:	�k� (� lاع >ن ا
.  

                        Pو?+�م �2-� أن ا��0داوي ر���6 ا$ إذا .��ل ��� ا��)��ف ��k�� (اع أ�� _ 6	0	�� ��4
  .ا(��Lع �� ا>��d ا>ر��2 وإ��� 	0	� ا(��Lع دا�� ا�4ه� 

�m          :  ا�0دواي ر��6 ا$     و�� �� ذP إذا .�ل    � �":��) �kاع �Vن 6 د_� �� أن ا
��� إذا آ���ن ���� ا���:�d� ا>���0ى ���)ف ���:�5�ن أو6��L أو �o�&��� آ*���0 ���)ف >ن ا�

  .روا	�ت دا�� ا�4ه� 
� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV    

 i+� Nر�:	 �A _و : 
  : 	2-� أن

 =     (��E نV��� م����)ر ا�:��	 ���A >��E م إذا��"����م �����1p  اF-�����1 	��0ون أن ا�"���ة ا
 ��p0R�:  

�-6 : ا0Rط ا>ول �	 �1a	 6 ��رغ : أن-��م �A 	:�رN و	��"�  .أي أن 	��ن ا
 ����  .أن 	��1 رآ�2 آ���1 : ا0Rط ا
   �1��-F�� ا�ا 1A; ه4ا �"ن ا-*�      : د�� E< ا�� A*�س �A 	:�رN أ�N4 ���    �ا�5# 

 6-��	 �A 612Lو N0&j وراء.  
�ا �. :c	�F����ل ا��H.�5اء �� �1� ا �ً2M�� m��:�ر   . 1A; أن ا

 =   �����ل ا+��F  : اF�E ة(��� ا N0و�� �&� Nر ا(��م و���:	 �A ;1E �� أن
.  

 �&-� �:��ا 1A; ه4ا �".  : وا�5#
�ا : ا>ول = �. : 0�u 6-��	 �A ر ا(��م إذا آ�ن�:	 �A م��"���#ً� E ;1A)ة ا..  
 = �����ا : ا�� ا(��م :.��	 �A >+	 4ي�م ا�"���#ً� E �FE ;1A)ة ا. .  

�ا �� �A	c ا�� A*�س      ��Lوأ      ��*-1��         � ��"ن اt��<وا �-:����ن ا* P� إ���� ��2� ذ
��ن �W)ن ا�)ة* m�  .و
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  ���� :   �*- أ�0��L 4ًا وL*�رًا ر�M ا$ A-&�� و12L&�� �6�1 و��� ذ���F� P              �أن ا
     ��	 �A gaJ �1�	 ��ل +�          ��*-�GF ا�)ة ��� أن ا Nر�:	 �A gaJ6 و-� 

�ل ��+� P4���� >��1aأن ا���� A*���س : أر2L&���� إ��; ا ���*-���:�ر إ��; � �+6��1 ا ���� ا
�:�ر �� �� E �FE)ة �� 	��A �1 ا��  .ا

              ��*-�ل ��2م ا*W)ن ا�F� �ً#�-�5#	V� 0��L cن د_65 وا�FM و>ن ا+وا>.0ب ه� ا
�      0��L ��	0F? �W*	 %?0F	��� ا��� A*��س ��� �A >E ��       ��A >�E 	�:�رN و_    

Nر�:	.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

>�  .و_ ا�4 �6�1 أو �1< ا
  .أ	tً� ه�?�ن �:"�5ن &�� ��% وا�� 
 N1< ا(��م و���0د �-�  .إذا 1E; ا
 .أو 1E; �1< ا�< و��N �-�0دًا 

 = �1p�� 6?(E ل ا>ول أن�+  .�2-� اF-���1 وه� ا
�ا  : ��2ة أد� وا�5#

�� ا>ول   �و#"ل ا(���م أ���� ��A     . )ال صالة ملنفرد خلف الصف    :( �.�ل ا-*�   : ا

  .������ �}و�65 ) ه� ��	c �:� : ( ه4ا ا�F	c �+�ل
    ������� ا� رأى ر�Lً) 	���1 ��1< ا��< �-��0دًا ��"�N0 أن 	2���             �أن ا-*��    : ا

5��جوه4ا ا�F	6FFE c ا�� ا�-4ر وه� .���. ا�)ة �( . 
  .و�W)ن E)ة ا�-�0د �1< ا�< �� ا��0دات 

 = �����ل ا+1���ه�0 : ا : �W*? _0وه� و�� >�  .أن E)ة ا�-�0د �1< ا
�ا 1A; ه4ا    �"ن أ��� ���0ة      : وا�5#   ��*- راآ�� �0آ�� A-�� ا*��ب ودب     � د��� وا

 >�1; .���6 إ; أن د�� �� اA.  
:  .��ل �6   �اً  ��1< ا��< و��� ا�5&�; ا-*��         1�E; �-��0د    و6L ا_#��5_ل أ��6      

  ) .زادك اهللا حرصاً وال تعد(
وأن ا>.��0ب ) . _ ُ?��2ِْ� أو _ َ?��2ُْ� : ( وذآ����0 أن ا0وا	���ت ��&��� ا���5)ف ه��� .���ل   

�ا          ). _ َ?2ُْ�   :( روا	� ودرا	� أ�6 .�ل     5; �� ���c ا0وا	�� ��Vن أآ��0 ا�0واة .��� ):
�ْ2ُ?َ _ . (�"	 %  .�AV� N0دة ا�)ة �� أ�1E 6; �-�0دًا �1< ا�< �-&�N و

     ����اب 1A; ه4ا ا�أن ه4ا ا����F وإن آ�ن د�� �� ا�)ة �-�0دًا إ_ أ��6  : ا
 �*-9 ��6 وE< ا_��0اد  .��+9 ا������ .*� أن 	��0 ا+F5	 %1�.  

�� ر��6 ا$ ���Y ا_#)م ا�� ?J ب�Lو�&4ا أ.  
 =   c���ل ا+��0 ا�F:� ا*��0ي ر���6 ا$ وا���5رN              وه� �-�  : وا*���21% ا�ب :

                  �ً����� ���	 %�Y ا_#)م أن E)ة ا�-�0د �1< ا�< _ ?�l إ_ إذا Jو %�+ا�� ا
.  

 ��+J �� 0آ�� %&�+�:  
  .وأد5&% ه� أد� اF-���1. أ�W*? 6� E)ة ا�-�0د �1< ا�< : ا>ول -
-   ������� �����ً�            :  ا	 %��رة ا��5 	+0ره��          . أ�&�� ?��l إذا &R���ا ��+���Aة اوا�5�#

�Y ا_#)م �0ارًا و?�0ارًا J:  

))         ;��2? 6��+4�2ر �� i+:	 �Lا��3�'   {{{{: أن ا�
ـ� ��ـ :� ����3�'   �ـ��
ـ� ��ـ :� ����3�'   �ـ��
ـ� ��ـ :� ����3�'   �ـ��
ـ� ��ـ :� ����ل ا-*��   }}}}�ـ��+ � و
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  ) .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم:(
�ل   +���L 6ًا و��� ذ� P	�1A %5�F5; ا(��:�ن أن                 - ا>��0   -وه4ا اLي وو�	0�Fص   .

���L ����ن                   	 _ ��+�+F� آ�ن ��� ا��J �ًE0	�ًا أن _ 	��1 �-�0دًا �1< ا�< و
 �ًp��  .ا�5

�� و�% 	�:"ل        : و#*� ا_�5��ط ���? ��&�� m��أن ا>��د	c ا�5 ذآ0ه� ا(��م أ���� 
  �*-�� ����ً� ؟ وإ��� ��% �E ;1A)?6         �ا? %�� ����ً� ؟ أو ? G-آ �ه �L0 ذP ا

*W)ن ��.  
��R	و       ��*-12�م أن �:�� ا��0ًا   � �� ذP أ	tً� 	}	� ا_�5��ط أ�6 �� اo�E آ��ن 

�ف ?���5�                ����� أن ا�o��kًا و��� ا�� �ً��� 4a5? �5آ�� ?0ون ا7ن ا��Fد ���0ش ا
                  ���5�? Gف آ��������آ� ���� ga�J >�E ����ت 	��ل �1A; أن ا	 0�A آ�ن P4و

    �*-� أن ه4ا ا��F     �و	05اص أ�FEب ا�o�د            ��� ا�L�1 �-��0دًا ��� و��	 �� ��
 �*-�ف ��0اغ �� ا�< وا-�س 	�12�ن �Jة ا���	� ا:? �� .  

� ا��)ة ��1< �-��0دًا                 ":���ع هN4 ا>��ر ?�2� ا(�:�ن 	��5Fط ��� �+�+F��� ا
                           (�� �ً����� ���	 %�� 1�E; إ��:�ن ��1< ا��< �-��0دًا >��6 � �� �ً���� ��	 % �و

E �� ة(��ل 6 أ�A ا+��F�FE $ء ا�J 6 إن?(.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<V<V<V<V< << << << <

  . إّ_ أن 	��ن ا�0أة 
�ز أن ?-��0د ��1< ا��< ��� ا�:-� ��� �+&�� أن ?���1                         ��	 ��&�V� ا��0أة Gن آ��V�

 >�  .�-�0دة �1< ا
    P�� 1A; ذ��-6 و.��G أ���  :  m�"� ;1E وأ�6 .�ل   �أن ا-*�   : وا�	 �A G�+�

 �-�1�.  
   �*- 	���1  � أم 1�#�% ه�� وأ��m و	�5�% �2&��� �+��م ا-*��         د�� ���G �وأ	tً� أن ا

 �*-5�% �1< ا�  . و.��G أم 1#�% ��1&% �� ا�< ا���� ��&% �+�م أ�m وا
                    �1��? ��&�V� ل �-��0دة��L0�)ن 0�E	�Fن �1A; أن ا��0أة إذا G1�E ��� ا�&4ان د

  .P �1< ا�< و_ ?52*0 �-�0دة و_ 	}0U ه4ا E ;1A)?&� �� ا:-� أن ?�2� ذ
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

 �&�E �� >+? ء�:-  .وإ���� ا
< ر��6 ا$ .�ل آ�� �� ا0Rح  {�� أن ا�5�kة وه�4ا �&�%   . ���ً� : � ���Mإ G���

%�F�% ا�E �� 6�<.  
�� ا-��ب _                          *�# ;�1A �إذًا و.�ف ا�0أة ��� و#��E i< ا-�:�ء إذا آ���G ?�"�&� ه�

�بL��� ا*# ;1A.  
   P�� ذ�5 ��-:�ء ��� 	+��� ��#�i   أن �Rd�A   : د�1E إذا ��&-A $ا �Mوأم #6�1 ر

 >�  .ا
 ������ ا�  .أن ه4ا أ05# 0�1أة : وا

  .�Vن و.�G أ���&� GFE ا�)ة و���G ا�0Rوع 
         6����2�م . و_ P�J أن ا���5dم       )إمنا جعل اإلمـام ليـؤمت بـه       :( �وGF�E ا��)ة 

 lMوأو �م إذا ?+�م أآ���)�� �����"�  .ا
�ف ؟ و�� ا�F% إذا ���6�5           إ.�ذًا �&4ا �0A-� أ	� ?+< إ���� ا-:�ء ؟ و�� ��% ه4ا ا
  ؟
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
��ن U% ا-:�ء*�  .و	1�6 ا�L0ل U% ا

< ر��6 ا$ ا��F_ت ا��E�a آ�"ن _ 	���L إ_ ��"��م وا��� أو أن _                    {��� ا� ��
��L إ_ ا�0أة وا��ة أو أن _ 	���L إ_ اU-��ن           ?            ���2% وه� أراد ا7ن أن 	*��� ا��F% ا

��ن و�:�ء*Eل و�Lس �-&% ر�-��A �� ا��� �Lإذا و.  
�� أ�6 : �+�ل ?05  : ا

  .	�1 ا(��م ا�L0ل أوً_ 
 �ً���U ن��*�  .U% ا

 �ً��U ء�:-  .U% ا
 ����? ;  :وه4ا ا %�F	�5Fج إ

 6��M� 6�1A م(�1-:�ء �-}�0 ا �*:-  .أ�� ��
� ;��ن وا�L0ل �"?� إ*�� ا":: 

 ���:. ;  :و	-+:% ���&% إ
��ن �� و.G وا��        : ا+:% ا>ول   *��Vذا ��0tوا ��� و.�G       . أن 	0tF ا�L0ل وا

      ���*-���2�م .���ل ا��ن *�����1�&% ا	 %��U ن ا(����م���1	 �	4�� �وا���� ���Vن ا���L0ل ه��% ا
  ) .ليليين منكم أولوا األحالم والنهى:(

   �*-�"�4وا A-6    آ�ن 	�F أن 	��1    �و>ن اوه�4ا  . وراءN ا�&�0Lون وا>���ر 
 .أ�N0 واlM وه� ��(��Lع �) إ��Jل ��6 وه� ا�4ه� وا(��Lع 

 ��������ن أوً_  %��U	0t��F ����2 ذ��P ا���L0ل   : ا+��:% ا*����د . أن 	0t��F ا���+�وا
�L0ل �� :  ���ن . ه� آ� ذآ0 ��*� .آ� ذآ0 % 	*�1 : وا

 %U _ًن أو��*�  :�0t ��2 ذP ا�L0ل �Vذا �0t ا
��ن و	5+�م ا�L0ل        = *��0      : أي  . �2-� اF-���1 أ	tً� 	}�0 ا�"�? ;�	��2 ا�L0ل إ

��ن و	5+�م ا�L0ل *�  .وإر�Lع ا
�ا 1A; ه4ا 1�� : وا�5#���:  

�م ��	c : ا>ول �A):ليليين منكم أولوا األحالم والنهى.(  

 �������6���4 وm��1L   ?��"�0 و���Lء إ��; ا��� �أن أ���� ���� آ���2 : ا� �ً�*��E ���Lوو >
�-�� ا-*��                 : ����6 ���1 ا�G&5 ا�)ة .�ل       أن  �أي �-�� �% أرد �+��P وإ���� A&�� إ

1��� أ��0 ا��*� وو.�< ���                     . ���ن �6��1    ��&�4ا ا��F	g�� c أن ه�4ا ا�����F ا
 6����. 

 l�FE N0 إ#-�دU<وه4ا ا.  
 = �����ل ا+   )) ......ا7ذان: ..............................((وا

  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  السبت  االول: الدرس  اخلامس:األسبوع 
  هـ����

))�
�
�
�
 ((- 
))
�
�
�
�((  

  

  

     :اهللا حفظه شيخنا قال

 نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد. الرحيم الرحمن اهللا بسم

   .أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد
� وه�    ":��2�5�ا       ?0?�� ا>L: هN4 اLن إذا ا��*��-��س ا�)��U ا��L0ل وا-�:�ء وا

�&�(?+�م أ�� ذآ0ت � ( %& �1��-F�0 اs�1 و��-F�% ا:+? G-��ل ا>ول و�+  .ا
  :وه� 1A; و6L ا(��Lل وا(	��ز و?+�م 

�2ً� : أ�6 �L 0واtF	 ن -إ�� أن��*�   .- أي ا�L0ل وا-:�ء وا
�� .أو 	0tFوا ���5و?
    �ً2��L 0واt� نV�              >�{���� آ��� .��ل ا?05�ن ا��L0ل ���      : �� و.�G وا��� ����	

1�&% ا-:�ء 	 %U ن��*�  .ا�+��� و	1�&% ا
�ا 1A; ه4ا  :وا�5#

- �*-  ) .ليليين منكم أولوا األحالم والنهى:( �  �+�ل ا

-               ;�A6��1 أد�م ����<�� ���د ا�L0ل ا��2ر�Lن وV� رض�A م��H� 0Aض  و>�6 
g+-��5�� ا.  

:+��ن .*� ا�L0ل : % ا���� وا*�  :إذا �0t ا
��ن        = *�2�ن ��� �����&% ���    :  أي   -�2-� اF-���1 أ	tً� 	+�م ا�L0ل و	}�0 اL0	

 ����  .  وه4ا ه� �4ه� اF-���1 -ا�< ا>ول إ; ا�< ا
 ��1��ا ��  :و?+�م �2-� أ�&% ا�5#

   9��:�� ا��م     : ا��A �ذا ��0t ا��L0ل أوً_ أو    وه�4ا 	��R� ��� إ   )ليليين منكم (وه�

��ن أوً_ *�  .�0t ا
�ا أ	tً� �"ن أ�� �� آ�2       �N ا��< ا>ول              وا�5#�L0 ��� و�r0ًا و��0 ��5"t�� 

�ً� �"�N0 و.�ل *E 0أى� : �*-�-� أن 	1�6 ا�*�ر أو أو� ا>�)م �A&� ا . إ
 ��1��  .وه4ا آ61 ?+�م . ��#�5ل ه}_ء �&4	� ا

�ل +� %U:  
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 =���ل ا+� : �� وا":�   :- �� ا+:% ا���� -�� هN4 ا
 �L0  .أ�6 إذا �0t ا�*� .*� اL0� �6�V 	*+; �� ����6 وه� أ�9 �6 �� ا

 ��++F��N0 �� اsر��6 ا$ و l1�� 6 ا���+��Y اR  .وإ; ه4ا ��ل ا
�ا   :�"د� : وا�5#

1�� 0��Aو ��� #���1      : ا>ول  ����6 إ����ً� و>   أن ا����F ا. 6�12L    ��� ن�ن 	��
  .ا�< ا>ول أو; �� أن 	��ن إ���ً�

 �����ا �+�ل ا-*� : ا ) .ال يقيم الرجل الرجل من مكانه ليجلس:( �ا�5#

 c���0ًا �A 6 ا�)ة : وا�-? �*� .أن �� إ��2د ا
��ن             *���اب ��0Rط أن _ 	�1A ��1o; ا��< ا>ول ا���ل ه�� ا�+ ��"ن _  -وه4ا ا

 ��*1sا أ����	.  
�ز >���� أن 	+���م      ���Vن آ�� ���	 _ 6���V� 0ن أو أآ������-Uأو ا �*��E ا>ول >����ن ���� ا

 �����0ه% �A ����&% �� ا�< ا>ول إ; ا�< ا�"5�.  
  6���ن �U% ا-�:�ء           : .�ل ا�+&�ء   : ?-**�����          . ا��L0ل �U% ا�L ��2�_ 	2-�� ه�4ا أن �

��ن ���� ا���< ا��4ي 	���1 ا���L0ل >���6 #�����1A �?05; ه��4ا ���) P��J أن 	2 *���*��c ا
   >����د ا�+&���ء أن ا���+� ���2 ���� ��1������ن وأن 	���:�وا ا���)ة ��1A; ا*���ا
            ��-12L �� P�J (� _وإ P�ف ��2 ذ����ن ا*�ا>ول 	��ن ��6 ا�L0ل  %U	1a5� ا
    i���o1�� ����� ا:������ن ����� ا����< ا>����0 �����2 ا����L0ل �����ر ���� ا*�������� ا�L

    R	 وه% ا7ن >��	�J yٌء _ 	6�12 إ_ ا$ آR5�ن 1A; ا-�س وه�% �0�5.��ن   واJ�
 �� %&2�5�ا و�) Lإذا ا >���.  

إذًا 	�� أن _ �"�4 آ)م ا�+&�ء أ�4ًا ���Lًا وإ��� ُ	1َ2ْ% أ�&% ر��&% ا$ 	��ورون ���         
 0�2�5�� �� ا�< ا>����ن �*��m �� ا���F1 أن 	*+; اl و���  .ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
-��ن U% ا*�    .:�ءو	1�6 ا�L0ل U% ا

��ن *�  .?��A �-�1 ا�L0ل وا
��ن *�  .أ�� ا-:�ء �) إ��Jل و_ �kاع أ�&� 	�� ��2 ا�L0ل وا

 �*-�ل ا+  ).خري صفوف النساء آخرها:( �

      mأ� c	�� �� �-2� م�+? ��و �*-�5�%     � أن ا� E< إ���ً� و�2L� �6��1 أ��m وا
 %�c أم 1#���12&� ا-*� . و�� ا�< ا��*���ن  ��2 ا. 

 ��F6 ��� ا�+&�ء و$ ا��6 و_ �kاع �� PJ _ ار�+�  .وه4ا ا
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  .آ�-�kdه% 

                ��� kd�-�� وأ	tً� �� اd0ا��ف ا�)ة �� ا�E �� ن��	 ��?05	2-� أن ه4ا ا
 ��2M��:  

�-�زة    1��E �� :             6)ة ا	 %�U ن��*��1��6 ا	 %�U ل��L0�ن ا�+��م ���� 	��1 ا(���م ا����
  .ا-:�ء 

                  m��A ��1*+�ر 	���ن ا5+��	% ���� 	��1 ا*+�ر ��� ا*+�ن �� ا�	 ��?05وأ	tً� ه4ا ا
           �����? �-�?"�1��6 ا��0أة و#�? %U �*�1�6 ا	 %U �L�1 ر*+�ن أو ��G 	�1 ا��ا(��م �
�ز                ��	 ��5�ز أن 	+*0 �� ا+*0 أآ�0 �� ���G أو _ ؟ ��� ��� ا��Fل ا�ذP وه� 	

�&���� أن 	+*���0 ����� ا�  ����A���0?*����ن آ0���5?�*&% ����� ���E)ة ا�� G����+*���0 أآ����0 ����� �
�-�زة  .وآ05?�*&% �� E)ة ا

1; ��&� ��4ًا E �� 0*52	 �d�:� �A����� >{�  :U% ��أ ا
� <�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊVVVV    

 62� >+	 %  .��4 ...  إّ_ آ��0 - و�� 
 �4�َ �  .أي إذا % 	+< �� اL0� إ_ رL� u�0 آ��0 �&

��1��-F�د ا�����0 و���12�م أن ا��Lأن و P��� 	��0ون أن ��E)ة ا������1p�� 4 وا��:*� ���� ذ
  .آ6��2 إذ أن ����� ا�����L)�� l�? _ 0ع 

    �1��6 أه�� ا�12%       : وه4ا ا�F% وهA ���L52*0 ��4ًا أ	 �أ�6 إذا E< �� رL� آ��0 �&
     %12	2-� إذا آ�ن �� �E< ��� ا����0 	�12% أ���E 6< ��� آ���0 �&�4ا                    .إذا آ�ن �� ا

  ._ 	�2� ��� ذP إ_ �F� �A(5� إ��Lع و
 �����م أن ����6 آ��0 >ي #*� �� ا>#*�ب : ا+:% ا�"� . أن _ 	12% ا

 = 4����ه�0 أ	tً� 	0ون أن E)?6 آ�)ة ا��. l�? _ �&أي أ�.  
 = �������ل ا��+�ن ���� 6����E   : وا���� P��12��F >���6 �4��2ور ����2م اF��E 6?(��E أن

  .آ��0
    �����ل ا+0ب >ن ��� ��Eف ا����0 وه�� _ 	�12% �4�2ور وا$ #�*6��F                  أ.: وه4ا ا

�-�ح �A ا�42ور  ��2� A0�J 6�-Aً�    . و?�2; و�M ا(U% وا�وه� �� m-L اWa" ا
.  

و.�� ���� 	+��� ���� ه��4ا إ_ ���� أ����ال ا�0?�� ����� ����_ت ا�0?�� .��� 	+��� أن 	����ف     
              ��-A 6���� 4��-�F� �	��?0��ر أ��6 آ���4    ا(�:�ن �0?�ًا وه� _ 	12% أ��6 ��� ا�&��ا

 �F�FE 6?(E أن �����ل ا+  .وا
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� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
  .أو ا�0أة

  .أي إذا % 	+< �� اL0� إ_ ا�0أة وا��ة �E %�� 6��F)ة ا�-�0د 
��125  :وا

 ������:G �� أه� ا  .أن ا�0أة 
 �&5���� l�? (� �&5إ��� l�? _ �&�<. 

 = �������ل ا��+��F و_: واF��E 6?(��E �1  أن���	1; ���� ���� ��E 6���< 52*��0 �-���0دًا	 
 �F�FE �t	0��0أة ?��1 ا�� �F�FE �t	0�  .ا

 �":��� ���A 1�5% ا7ن��� ���F52*��0 �-���0دًا أو _ ؟ ���1:-�  : و�	 �ة ؟ وه��(���ه��� ?���l ا
� أ�0ى ":� N4&� �L0�ار ا�  .��A %1�5 ��% أن ?�< ا�0أة �

��� ا��0أة ��� ا�L0� ��0وه�� أو     �� ا�)م ا7ن �A إذا G��E ا��0أة و.1-�� أن ���             
��F ؟ أو _ ؟FE ة(���0 ��*+; ا-0r ه� اF�.  

 =      ��1p�� 6?(�E52*�0 �-���0دًا و	��1 ��-F>ن ������� ا��0أة _ ?��l  _ >�&���   . �2-�� ا
���*6 ا�0أة� G�.و.  

 = �����ل ا+��F >�6 و.< ����� �� E GFE)?6 : واFE 6?(E أن.  
   ���+� أ�� أ�+F�� �2L� ا��0أة ��1<         � إ; ��4ه� اF-����1 >ن ا-*��          و�� ا�	��� ��� 

0�1أة و.�ف ����� اL0� أي أ�&� _ ?-�� A-6 ا_��0اد  l�	 _ 6�"�� >�  .ا
        ���A 0�"��5	 س���-�� ا0��Fام ���� أن ���2� ا:����-���ًء ��1A; ه��4ا ���� ���0اN أ������ً� ���� ا

       l��? _ 6?(�E ��1��-F�ار زو65L �&4ا A-� ا��ف و	��1 ���� ا-0�r    ا�o� 6��< 
�ز أن ?+< ����*6 أو _ ؟ ��Vن ������  ا��0أة                �ه� ا�0أة �� ��Fر�6 أو _ ؟ وه� 	

 �1p�� 6?(�� 1; �-�0دًاE 1; �-�0دًا و��E 6�"52*0 آ�� �1��-F�0 �52*0ة A-� اs.  
 �����ل ا+  .و�0A-� ا

� ا>�0ى   ":��ار �Aد �� ا�L0ل ��7ن زا�      : ا�� ا_���0اد   إذا و.�G ا�0أة �":�� G
  ه� ?�E l)?&� وE)?&% أو_ ؟ : �-*+; �� 

��� وه�� ��� إذا و.��G ا��0أة       = ����رة ا�A-� اE l�? �1��-F)?&� وN4&� %&?(E ا
 �F�FE %&?(E �1 أن��-F1�6 رأى اAل �&-� زال ا_��0اد و�L0���� �Aد �� ا�.  

      �*-�ا 1A; ه4ا �"ن ا�ارA N  �وا�5#���Rd ر�M ا$ 65�0s �� �&-A  آ�ن 	��1 و�
        G���.إذا و ���L0���:A ���� G*���دN ����ن ������E lF)ة ا�ارN وه��� ���� >��+? Gوآ����

 ;�ارN ا�0أة 21*�دة �� ��ب أو��.  
�ار ���Aد ���� ا���L0ل  ����V��� �ًFذا G1��E ا���0أة �F��E 0��*52	 Nا و���� ذآ��0و�ه���4ا ا�5��#

         ����F أن ا_��0اد زال وآ�ن ا�0أة ?+�< �FE %&?(E4ا _   ��)?&� و�&� ��L0�ار ا
  .	}دي إ; �W)ن ا�)ة 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  .��6U�� %1A ��  ..4 أ��ه��..و�� % 	+< �62 إ_ 

   N4ه�� G��F? -���رج	��1; أ���6 A G����< د{�إذا و.��< ر��L)ن أ����ه�� ����Fث �2*���رة ا
�ر E ة�A �":�  :ا

 ;�رة ا>و��-�W*? 4� E)ة : أن 	12% آ� �-&�� ��ث أ��ه�� : اF� ��-U)ا: 
 . أ�� ا��Fث ����F� 6ث- 
 - �ً��A 1; �-�0دًاE 6��� 0�7وأ�� ا .  

 ��������رة ا����F% أن ��E)ة ا����Fث : أن 	�&��� آ��� �-&���� ����ث ا����Fث  : ا����
 ���1p��- ل����Jة ���� �6��2- ���) إ(��E���1 >���6  : =  وp�� �ًt��	���1 أ��-FA : ;1��E-��� ا
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 6?(E l�? %�ار �� ��. 
 =  ���ل ا+��F  : ��  واFE 6?(E رة��وا:*� أ��6 �4�2ور إذ _   . أ�6 �� هN4 ا

�ار�F� Nث � .	12% أن �� �
  �������رة ا����ار��F� N&���     : ا�������m ����%  : أن 	��12% ا����Fث �6��U�F دون ���� �

 �ً���? �+��:�رة ا� .ا
 =  �F�F�� G:� 6?(E 0ون أن	�1 ��-F .�2-� ا
 =  �����ل ا+   :وا �F�F�E 6?(E �12% أن ���       أن	6 _ ���4�21ر إذ ا(��:�ن 	4�2ر ��

�ار�F� Nث��. 
�رة ا0ا��2   ��رة ?*W� E)ة           : ا��0 ا��Fث دون ا��Fث ��� هN4 اs %1A إذا

 ��-U)ا: 
 . أ�� ا��Fث ����F� 6ث -
 . وأ�� �� 1E 6��� %1A; �-�0دًا ��Aًا -

 P  : و	5��ر ذ
�ارN أ��ث U% 	-�:; ا���Fث          ��-����E 4ر           أن 	12% أن �� �F� 0 �4�5آ0ًا��*+�; ا7	و 

 .أ��ه�� 	12% وا��Fث _ 	%12
�رة أ���0ى ��E وه-���ك : ��ء 	�&��� أ���6 ���� ����ا.��M�1 �أن 	��"?� ا����Fث �-���.

�ء        M��ء و	12% ا7�0 أ�6 �� ��ا.� اM��-��l��? 4     : 	2-��   : اF� ��&�1A 9��5�ا
��-U_ة ا(E ن(W� �&��� �1-� أنA0ا��2 و�رة ا� .هN4 ا
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� <Üm<Üm<Üm<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
 �*E 4:  �� �0ض- أو��.  

�ل       ��+ ���1p�� 6?(�E52*�0 �-���0دًا و	6 ���V� 0ض�� ���� �*�E ار����� ;1�E ���� 2-�� أن	
 �*-   ) .ال صالة ملنفرد خلف الصف:( �ا

 = �1��-F� �� ��0دات �4ه� ا":�  .وهN4 ا
  %&1���ا : ود���. :    65������ l��? (��� �t��	0�����"ن . أن ا��*� _ ?���l إ���6��5 ��� ا

 65���� l�? _ 65إ��� l�? _ �� ه% أن�-A ة�A�+  .ا
 ����� : وا0د 1A; ه4ا ا&Lو ��:  

�6L ا>ول �اب أن ا�*� ?�l إ���65 : ا�  .�� ?+�م �2-� أن ا
  �������6��L ا�ر آ����0ة �A ;��5-��� اF-�����1      : ا���� ���M�: �-&��� : أن ه��N4 ا+����Aة �-+

�� ه� ?�        l�? _ 65ن إ���V� 0س���1       ا>��-Fl ����65 ؟ ���L)�� %2ع �A ;5-� ا
                       �":���+�� ��4ه� اF-����1 ��� ه�N4 ا+F�1�&% ه�N4 ا+���Aة ���� اA 0قa? رة���&N4 ا

 >�2M. 
 = �����ل ا+  .أ�l�? 6 ����� ا�*� �� ا�0	�t وا-���1 : ا

        mأ�� c	�� �� �-2� م�+? �� ���وا    ��*- ��� ا��F	c ا7��0 ���     - � أ����E 6ف ا
 �*-�ار ا�� �  . وG1E أ� 6�1E� ��&�1; ه

��� ه4ا ا�F	c أن أ�:ً�  �*-  . �����65 � وا�5A ا-*� � E< �� ا
 ��  .أن ه4ا �� ا-�� : �Vن .

�اب ��ل : ������+? �F�F���أن ���� l��E ���� ا-���� l��E ���� ا���0ض إ_   : أن ا+����Aة ا
          �E<�� _�1 وإ��-�� ��ص 	:�5-� ا�0	�t أو 	:�5-� ا��      ��1��-?�:�وي ا�0	��t وا

�� ا>���م �L ��.  
  �*�����F و_ 	���E ���� 0��*52ف اF��E اب����و�&��4ا ���12% أن ������� ا���*� ��1A; ا

  .�-�0دًا 
� أ��0ى وه��        ":� ;أن ������  : إذا أرد��� أن �+�0ر ��4ه� اF-����1 و�+��ل           : �"?� إ

 l�? _ �*��ً� ؟: ا*E _إ ��	 %  ��ذا 	�-� �� 
�ا �. : 6�1A:  

�� ا(����م ��Vن ��E< ه�� وا��*� ���1< ا(���م �G��1W         أن��	 ��A �*��� 	��< ه�� وا
6?(E.  

 Nر�:	 �A 0�7ا(��م وا ���	 �A أ��ه�� �*� . أو 	�< ه� وا
�� أن 	��1  t. �� ا��1a? P�� أن 	��1 �-�0دًا وآ4t. �� ا��1a? و�&4ا-(ً��- 

1�ا ��A��L وا�G��5 ا�0د	�� وأ            E %7ن ه�� �A��L 0�o� �*���1�E 6; �-��0دًا ��1<        ا
 >�  .ا
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV    
�L0� �L1&�:   و�� و�د.   

  
< ر��6 ا$ أن E)ة ا�-�0د ��1< ا��< ����1p أراد أن 	*��� ���ذا           {��� .0ر ا

>��6 إن 1�E; ��1< ا��< �-��0دًا � .          G�1W	��L �� �-ء ���L ا��< .�� ا���5           
R�  .�E�1)?6 ����5ج إ; ?�0ف  �A0J	1A �t+; هN4 ا

  
< ر��6 ا$ اF� �U(U ;1A أ.:�م {�  : �0?� ا

�د ��2-; ( أن 	�� ��L0 �� أU-�ء ا�<      : ا+:% ا>ول   �+� ��?05وا1A% أن ه4ا ا
       ��L��5 .*1&�� ���� و�د ا�0?*� اLم و�A �� 5"آ�أ�6 _ 	��L ا�5+�ل إ; �0?*� .*� ا

     ��� �Lا(��م و�� و ���	 �A �1���� ا(���م �6�V� 6L0�   _ 6��V _ 	4ه� �	 �A �ً�
 >��ز 6 أن 	�4ب أ��ًا �� ا�	. (  

 
  : إذًا .�ل 

  :و�� و�L0� �L د�1&� 
ا��L0 ه� ا���ن ا��رغ ��� ا��< وا����ن ا���رغ ��� ا��< 	 0�*52�V�� (ً�1ذا                    

 �	0�< >� :�Lء ا(�:�ن وو6�V� �L0� �L 	��� �� ه4ا ا
 .أن _ 	��1 �-�0دًا : ا>�0 ا>ول 

 .ا>�0 ا���� أن 	:� ه4ا ا1a� و
      �*-�� 1A; ه4ا أن ا��ف و#� ا1a� و.�ل       �وا��أال تصفون :( � أ�0 �5:�	� ا

يعبون الـصف األول    : كما تصف املالئكة قالوا يارسول اهللا كيف تصف املالئكة ؟ قال            
  ) .فاألول 

             0&R��0ة اG�o1� ��5 ��� ا���N0 �� ا>��د	c اo��5 ��&��   ��L� ه4ا ا�F	c وة وا
�6 �1� أ�6 	�خ و	:� ه4ا          � >��� �Lء وا �-.1 �1a�ف و#� ا��ا>�0 �5:�	� ا

�1a  .ا
  

إذا �Lء وو�F5� �L أو ��L0 أو �1ً) �� ا��<   : وهN4 ا��1�0 _ إ��Jل ��&�  أ�6        
>�  .�6�V 	��� �� ه4ا ا
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
�� ا(��م �	 �A _ّوإ.  

 �-2	 :0� ���� ا(��م وإ_ 	�	 �A >�	 6�V� �L.  
             ��A >+	ا(��م و ;�� ����ً� �� ا�< � 6�V	Wa5; ا0.�ب إ; أن 	�� إ	 %�Vذا 

�� ا(��م �	.  
  ����ا  : ا�� �1A; ه�4ا ا��2� أن 	���� ا(���م ��.�< إذا �% 	��� إ_ ��"��م               : .��ا

����ا�� ����ً� �� ا�م ا�"��� ا	 %�ن ��.�ً� إذا ��  .ف وا�� �
 6?(E ن(W� ;  .و>�6 إن % 	�2� ه4ا 1E; �-�0دًا وأدى ه4ا إ

 = �����ل ا+�� ا(��م : وا�	 �A �1���-� ��ذا 	�-� ؟. أ�6 _ 	5+�م ?"�  و#
�ار ا(��م �1�ل أن 	5+�م و	��1 �F�m �� ا�� ��F ا7ن أن �+0ر �+i أ�6 .  

 6Lة أو�A �� �*:  :وا
�ي إ_ �0ة وا��ة &� ��% ���ص وه��             أن ه4ا _ 	12%     : أوً_  *-أ�6 ��ث �� ا2&� ا

    �*-0                 ���-�� أو?� ����� � �� E)ة اr&0 أو �E)ة ا�2�0 وآ��ن 	�}م ا-��س أ��
�ار أ���� ����0  ���� N�2��M0.���ب وو ����Wa5 ا  ���� %��&�< ���&�1A +���س	وه-��� _  

 9	���ار أ�� ��0 ا�� N�2Mو  .� �Eر ه� ا(��م 
   ��ف                  إذا هN4 ا�Fل ا���1�&�� >ن ��� ?�Wa; اA +��س	ي _ ��*-0	��ة ��� ا�2�0 ا
   .��Eر ه� ا(��م 

             ��*-�ار ا��� ;1�Eأن ���ًا ?+��م و w��F	 _ ا ه�4ا��A ����ار أ��� ���0 أو    ���� أو �
�0 و	��15 oE ي�*-�� ا:� .0�A أو ���Aن ر�M ا$ A-&% �� ا12% أن ا

  ������ص ا��0    : ا���-�% �&�; ��� ا���F	���Wa? ��A �F ا0.��ب و��%   أن ا��Rرع ا
           ���� ���&�� �ً������ ��:����ف ������15 و_ 	���� ���� د���� ا����	��:��5 ���� إذا آ����G ا
                   y	�R�5��6 ��� ا>ذى وا� ����ص �Lءت ���A �� ا-&� ��Wa? �A ا0.��ب �-ا

 �����"�1 �*:-�ع ��Ra .وذه�ب ا
  c��� ا��2��5            : ا":�� ����ل  �� وا-*��  أن �+�ء ا(��م �-�0دًا ��(���م 	+��ي و	&�+	 

    ).إمنا جعل اإلمام ليؤمت به:(
                     ��Wa? ��� أن 	��2� ه�4ا ا��2� وه�:��0r� 6 و_ 	-�ب �� د�� ا� ��2إذًا ه4ا ا

�ف ���� ����ً� �� ا	 % ��� ا(��م و�	 �A >+�  .ا-�س 
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
6-��	 %  .�61 أن 	-*6 �� 	+�م �V�  :62ن 

     ;Wa5	 أن ���	 %�F� A-�� اF-����1 أن          إذا �� ��L0� ���	 %��ار ا(���م و��و	+�< �
 ��5+	0p ��"� 6 %&&��� و	��ن ?-*���"�6 �2� ا*-	:  

62� �L0	 6 �"ن 0J{	 رة �"ن�J)�� إ��.  
 .أو ���)م �"ن 	+�ل ?"�0 	� �)ن 

��< أ��� _ 6	���F5: أن 	��4��L 6���4ً� وإ����� 	-*&��V��� 6ن ر���L وإ_  {�و��1A% ���� آ��)م ا
  .?0آ6 

 �1��-F�4ب �&� �0Fم A-� ا  .و.�� ه� �*�ح . و.�� ه� ��0وN . وأ�� ا
 9��:�0r� 6 آ��2� ا� �ًt	أ ��2  .وه4ا ا

 0r-2�< ه4ا ا�2� -وو6L ه4ا اt? 6Lو  :  
 62� �L0	 �� 6*-	 4ب أو أن��م : أن 	�"�1; ��.< اA �5اءAأن �� ه4ا ا. 

  �������رة ا�5+��  : وا>���0 ا&R������H:�ن أن 	5*��0ع    : 0رة ا+����Aة ا �F5:��	 _ 6أ���
� �-���:� �1A; .�0ب و6��V� $ ��A�p _ 	-��ب ��H:�ن أن               ":��+0ب ��Vذا آ���G ا��

 N0�o  .	5-�زل أو 	5*0ع 
1��6 أن 	-*�6 ���                 A ن أو�:��H� ��� أن �+�0ر أ��6 	-��ب .�-5? ��A0R�&N4 ا+��Aة ا

 >1a  .	�L0 إ; ا
���L0          إذًا إذا آ�ن ?�Wa ا0.�ب إ; ا       �����"��6 �2� ا�*-? �ًt	0ع وأR	 _ م��)

4�21ر                    4��-�� 6?(�E l��?�1 �-�0دًا و�	أن  �_ 	0Rع ��F� ه� �� ?+�م �2-� وه
�ل وأن E)ة ا�-��0د ��1< ا��< إذا آ��ن 4�2ر وا4�2ر                     +و?+�م �2-� ?+0	0 ه4ا ا

    �F�F��E N4ه�� ����F�د ه��� أن _ 	�1W� �ً������ ���L+��ً� ���� ا���< أن ��E)?6 وا��L�
 �*-  ) .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(:  	+�ل �ا42ر و>ن ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<V<V<V<V< << << << <
% ?�V�   : lن 1E; �4ًا رآ�2.  

          _ 6?(�E نV�� ��21; ��4ًا رآE �� رح أن �� ه4ا ?�0ار >�6 ?+�م �2-� أن�Rذآ0 ا
< ر��6 ا$ {��ل ا. �-A l�? : >�  .و_ ا�4 �1< ا

����� ا�F ا�4ي ?*�W�            و�*�< ر��6 ا$ {��m �0�5ار وإ��� ذآN0 ا أرى أن ه4ا 
 6�  .رآ�2 : ��6 ا�)ة و	}�4 �� .

أن _ 	��� ���L0   : أن �� 1E; �-�0دًا �1< ا�< �Vن �W*? 6?(E� ��0Rط    : أي  
��< �62 .*� ن ?��?6 ا0آ�2   .و_ 	"?� أ�� 

  0� �������L ���� ا���< و.*��� أن 	��"?� أ���� u���0   إذًا إذا رآ��� ا(����م ور���� .*��� أن 	
�-�G1W� 4 ا�)ةF� 62� >��.  

 >{��ل ا. ;-2� �F�FE 6?(�� P  .�Vن 1E; �4ًا رآV� : �2ن �Lء أ�� .*� ذ
        G��1W� 0آ���2 �-���0دًا�����E GF��E N0)?6 وإن أدرك اs ���� ���20آأي إن أدرك ا

R�� وه4ا ا+< ر��6 ا$ أراد أن 	*�� ه4ا ا{�  .0ط *W)ن ا�)ة E)?6 �21� ا
�0 و�+�6�d و.�5ً� �2�-�ً� �-��0دًا                 *�5� آ�� 	�&% �2� ا-�س أ�6 ���0د ا":��:G اإذاًَ 
       6��?����1< ا���< أ���6 �&��4ا ا�+���ار ?*��W� ا���)ة وإ����� _ ?*��W� ا���)ة ���5; ?�

  .ا0آ�2 
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
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�د ا(                      ��# ��*. 0��u 6�2� >�.أو و >��: ���م  وإن رآ� �4ًا �U% د��� ��� ا
 GFE.  

  .وإ_ �) : 	2-� 
إذا رآ� .*� أن 	��� �� ا�< U% د�� �� ا�< أو و.< �u 62�0 .*�� أن            : إذًا  

              ;5� >{��� أن �+�� آ)م ا	 �� �1p�� 6?(�� _6 وإ?(E GFE م��)ا ��:	
 ��� وه+� �1��-F42ر : A-� ا �2�  .أن 	�2� ه4ا ا

< .�ل {�� أن ا�GF ا2*�رة ...ًا 42ر U% د�� وإن رآ� � :4	2-�  Y  .ا
إذًا 	�� أن �+�� هN4 ا2*�رة �"ن ه�4ا 	��l إذا آ��ن ��:*� 4�Aر 0�Aض &�4ا ا�4ي                     

>�  .رآ� .*� أن 	��� �� ا
�ات ا0آ�2 � ;Ra	 أو �ً���� ��  .وا42ر آ"ن _ 	

��4�A 0ر �6��V إن د��� ��� ا��< أو و.�< �u 6�2��0 .*�� أن                o ��2��Vن �2� ه4ا ا
  .(��م رأ#6 �� ا0آ�ع GFE وإ_ �) 	��0 ا

إذا أرد�� أن �*�� ا�4ه� ���� رآ� .*� أن 	��� ��� ا��<   : إذًا �)�E ا�4ه�  
�ل +�:  

 >� : إن رآ� .*� أن 	��� �� ا
   ��� �ً���� �L0 أو و�u 62� ��ن دV� ا(��م ��ـ �Vن آ�ن 42ر � 6�V	0r5- إ; أن 	:

(E GFE م��)ا �� .?6 وإ_ �G1Wا�< .*� أن 	:
                             ��� ��L0� ��L0 و و��u ��� ن أدرك ا(���مV�� 4ر�A 0��o ��2�ـ وإن آ�ن ��2� ه�4ا ا

  .ا�< .*� أن 	��0 رأ#6 �� ا0آ�ع GFE وإ_ �) 
����6 ���:��� أآ*��0    W2	 4��2ر ���2��ن أ���6 إذا آ���ن ���2� ه��4ا ا���+	 ���1��-F	2-��� أن ا

�4�A 0ر          o�	ً)     	-0r5ون إ; أن 	:�� ا(��م وإن آ�ن �2� ه4ا �p �ً�5.6 و���W2	 (��
�ن  ���إن ر���� ا(����م .*��� أن 	����� �6��2 أ���� أو أن 	����� ���� ا���<        : وإ����� 	+
 �1p�� 6?(��.  
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 = �����ل ا+  : أ�6 إذا �2� ه4ا ا�2� أي : وا
4�2ر وا4�2ر ه-��               - >��1�ل ا�����       -إن رآ� .*� أن 	��� �+اآ���5ل  :  ه�� - ��� ا

   i+� >��      . ا���F وFE 6?(E نV�           6�2� ت أ���"�	 %� ���% 	���� ��� ا��< و
� ا#0�5 إ; u�0 ا�)ة >�6 �42ر   .و

��4�A 0ر ��Vن ر��� ا(���م رأ#�6 ��� ا0آ��ع .*�� أن 	����              -o ��2� وإن �2� ه�4ا ا
                6?(�E G�1W� 0��u 6�2� �?"�	 أو أن >��م �� ا�"�وإن أدرآ�6 .*�� أن 	���0        . ا

� ه� �� ا��< ����E GF)?6         ا(��م رأ#6 �� ا0آ�ع �"ن د�� �62 أ�� أو د�         
.  
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  ))بعد العشاء: الدرس الثاني (( 

��<  
  ]>� أ/�Bم ا�QR%اء[

  :قال شيخنا حفظه اهللا 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

تقدم معنا الكالم عهن آخر مسألة في الفصل الذي عقده المؤلف للوقـوف ونبـدأ               

  . المكان بالفصل الذي يليه وهو تعلق صالة المأموم بصالة اإلمام من جهة

� <�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^Î<�]<ä·…<Ù^ÎVVVV< << << << <
)���(  

       6��� ���5��0 ا���ن ا4ي 	U"? �A �1)م G1. آ�� ���< ر��6 ا$ A+� ه4ا ا{�ا
                 ��A����0 ذ��E ;�1A P)ة اU"�? م��"��م وا*�2 وا+0ب ��� ا(��م وا�"�ا(��م وا

  .أي �FE ;1A ا_.�5اء أو �Aم �FE ا_.�5اء 
�م ��(��م 	-+:�"��� وا.�5اء ا�:. ;  :% إ

 ��:�  .إ�� أن 	��ن �� ا
 ��:� .أو ��رج ا

+:% ا>ول �� >{�  :��أ ا
� <�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊVVVV< << << << <

�م ��(��م   �"��� وإن �% 	�  :         N0	�l ا.�5اء ا:�� و_ ��� وراَءN إذا      .�� ا
 0�*�5  .#�� ا

              &-�� آ��ن ��% 	�N0 و ��م وا(��م �� �:�� وا�� lE ا(.�5اء و�"����  إذا ا��5L ا
�ف��% ?5�� ا �  .��d� و

6 ر��6 ا$    ���  : (و.:���� أو ���              ) �� ا:���م ��� #���� ا�"��	��R� أن 	���ن ا
                 ��:���� أو �� أي ���ن دا��� ���ود ا:��� أو �� ��رون ا:����� دام   . #lW ا

              N0�	 Y��ف و��� آ�ن �2��ًا و% ?5�� ا�� � 6�V	�l ا_.�5اء و:��د �� اL��
.  

5��Jل    وإ����� ا��ت وا>���:� أن �+�������< p0��Jً� وا����ًا وه��� أن 	��:�� ا{�: 0ط ا
  .أن 	��-6 أن 	+�5ي �6 >ن ه4ا ا2*�رة أ�J� وأو . lM	05Rط إ���ن ا_.�5اء 

       ������ 0��Jط وا���� وه��� إ����:������1"��م ا��4ي 	+���5ي ��(����م دا���� اإذًا 	��05Rط 
 i+� ا_.�5اء.  

  �-�ء 1A; ه4ا 
� 1E; ا(��م �� ��:�      -      �:��� ;1�E0اب و�F��� ��� ا:��ف �� �Eر ا�E

 �F�FE %&?(�� �	0د�-� ��:�  .ر�Lل �� u�0 ا
�����A آ1&�%             -�� و�+��G ا:���� أو ��� #�lW ا:��� 1E; رL)ن ��� #���� ا و

��1L0�ار ا��)م (E GFEة ا��.  
 ���1����A ��� آ�ن ��lE 6 ا.�5ا6d : ا �ًA0J �Mو ��:�  .أن ا

    G1. آ�� �Fا_.��5اء                 و� �F�E ��A 1�5% ا7ن�� �F-�� ��-�2� �d�:�� ��A %1�5� 0ارًا�
               ��:������A و�:-� ����A %1�5 ���% أن 	�5"�0 ���:� �-��0د	� ��� u��0 او�FE ا
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  ���*-��5�?0ة ��6���V ه��4ا ����0وN ��_?����ق وه��� ���)ف ا��:-� ا���L ���5ءت ���A ا� - ا
�H %&�0. �� �E05ا� ���ف ��55�E �� �����"�  .�م وه� ا��5Lع ا

 N0و���� �-�0دًا �) PJ أ�6 ��< ا:-� وو.� �� ا:�  .��� 	��1 �1< ا
� GFE ا�)ة ":� �A %1�5� �F� ��.  

 ��:���6 �� دا�� ا����L)�� �Fع FE 6?)E ع أي أن��L(�� %�F  .وه4ا ا
�� ا�5+�� إ�; ���% ا_.��5اء                :��< �� ?+0	0 ��% ا_.��5اء دا��� ا{��� ا�5&; ا %U

 ��:�  :��رج ا
� <�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊ<�]<ä·…<Ù^ÏÊVVVV< << << << <

 �����"�  . وآ4ا ��ر6L إن رأى ا(��م أو ا
�� ه�?��ن               :���م آ)ه�� ��رج ا�"��� أو آ�ن ا(��م وا:��م ��رج ا�"�إذا آ�ن ا
�م ��(��م ��� دام 	�0اN و	���� �6 أن                   �"��5ن &�� ��m ا 6�V� %�F	�l ا.�5اء ا":�

  .	+�5ي �6 
     ��1��-F�� ���� آ��ن دا���                     إذًا A-� ا:��أن 0�Jط �F�E ا_.��5اء ��� آ��ن ���رج ا

 i+� ا(.�5اء ���� ه� �+0J iط وا�� أن 	0اN �� إ����:�  .ا
2� ا�)ة دون           � �� Nuر ��� ا�)ة �� �L �� N0ا	أن  �	0ؤ�ا �� اp05R	 %و

2� آ"ن 	0ا�d�. Nً� و_ 	0اN راآ�2ً� أو 	�0اN راآ�2ً� و.���dً� و_ 	�0ا�L��# Nاً                �  GF�E 
 �ًt	ة أ(�  .ا

                ����د ��5; �L�0Rط A-� اF-���1 ا0ؤ	� �+i �� إ������ ا_.�5اء وه4ا ا0Rط ���
 ��:�� 0Jط _ 	9125 ��:"� �� ا.�5ى وه� ��رج ا&� ��:�  .آ�ن دا�� ا

 ������ا ���"ن ا-*��� : ا����ار .����0ًا ���Nu0 أ����س �ا�5��#1; ���� ��0?��6 وآ���ن ا��E 
�ا 	�1�ن ��)?6 ��+�.  

  . .��dً� و_ 	0و�6 راآ2ً� و_ #��Lًا �و�jه0 ا�Fل أ�&% 	0و�6 
 0�u م ����ن��"�  .��� ه4ا ا�F	lE c ا_.�5اء �� آ�ن ا(��م �� ���ن وا
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 =   �����ل ا+�ف �Vن         : وا��وه� ا�5��ر ا�� .�ا�� ر��6 ا$ أ� 6	05Rط ا?��ل ا
�ف lE ا_.�5اء وإ_ �) ��  .ا?�G1 ا

A ا�  :1; ه4ا وا�5#
-              ;��ف .�� 	�}دي إ����� �� ��Aم ا?���ل ا:��م ��رج ا�"��	E k)ة ا� �"ن ?

�� ا�:��L إذ 	��1 آ� إ�:�ن ��� ����?�6 أو ��� �����6 وه�� 	�0ى ا(���م و_                     W2?
 ��:�  .	4ه� إ; ا

  �ً���U :                   �2*�� %&t�2� ة(�E i*?0�? ��5�����A ا��)ة ا �2	 % ��:�أن ��رج ا
    �A4ي أ�1�)ة >ن           وإ��� ا ��2	 %� ��:��� �+i و_ �+�ل % أن ��رج ا:�4P ا

  �*- ��� ا>را�M ����ن �1�)ة ���    )جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً :( 	+�ل   �ا

2� �� ا(��م*� %&t2� ة(E i*?0? �5����A ا�)ة ا �ً���� m��ل +�.  
   �A اب���0ة آ���       -)��	�Rd�A c  (- واF�اب أن هN4 ا���      أن ا:��G دا��� ا

        ��Mر �R�d�A G��m �0اد �Rd�A ر�M ا$ A-&� �&4ا ا�F	�Rd�A ��0s c أو �و
�l ا*�aري ا>�0ىFE ت�	6 روا�1A وه4ا �� ?�ل �&-A $ا.  

�Lر �� w��F  .وه4ا �� ر6FL أ	tً� ا
     �Rd�A 0ة�2�< و�2��� ���     -و�� ا�+&�ء �� .�ل �� ه� ��M ل� وا4ي أراد أ�6 .�

  .ا0وا	�ت ��c ا�2-; و
        N4�a?9 أن ا*�# ��:��أ�� �� ��c ا0وا	�ت �0وا	�ت ا*�aري ?*�� أ�6 ����ن ��� ا

 �*-  . و��N0 �ا
    ���*- ���� ���)ل ����0ة  �وأ���� ���� ����c ا�6���V� ;��-2 	*���2 أن 	-0��r ا-���س إ��; ا

               ��*-�c 	0ى ا-�س E)ة اF� ���R�� 0ة�F �Rd�A	�V� �1ن ه4ا 	}دي إ; أن ا
�G وه4ا _ 	5"?;  و	0ون �� 	�2� ��*  .� ا

�اب       ���ل ا���� ه� ا+ وأ�� 6	�05Rط   - ا�4ي ر6�FL ا��� .�ا��� ر���6 ا$           -وه4ا ا
�ف ���� ا?��ل ا:��م ��رج ا�"���F ا.  

 ==  �ه� 	+�t5 �4ه� اE GFE �1��-F)ة �� 	0ى ا(��م �� ا���15ز أو           : �:"
t5+	 _ 6 ؟ أو-�:� �� ��  .� ؟ �� 	0ى ا(��م �� ���ن �2

�اب ����م ���� ا(����م   : ا�"������� ا�+&���ء ���� رأى أن .���ل ا��E �F���� ���1��-F)ة ا
�0د ا0ؤ	� 	+GFE �t5 ا�)ة �1< ا���15ز ��� ا��)ة ا�*�0�Jة و��� آ��ن                ��

 65�� �� ��� و	0اN وه:�2��ًا �A ا�.  
 = P�ل _ 	+�t5 ذ+  . وا4ي أراN أن ه4ا ا

  �*:�م           أ�&% ���ا أن �� ا0Rوط    :  ا�"�� ��(���M إ; ا0ؤ	�� أن _ 	���ن ���� ا
�� �&�L 0ٍر ?�0ي ��6 ا:�� و_ 0p	 9	0W5:ق :�  .وا

�� ا4ي ?+�م ��6 ا�)ة أ�&�0 وأود	�� و0�pق      :�و��� �� 	0ى ا(��م �� ا��15ز وا
�زات �F�اE� وا��m آ4P ؟.(وآ� �� ?�Rء �� ا  ! .أ

        ��� ��:�1��6 أن 	���ن ��-�6           وآ4P �� 	��1 .0	� �� أ	�t اA ���o�V�� 6�5ن ا� 
9 �:1�ك 	0p +�ل	 �� �أ. ��:�  .و��� ا

��ء ��� ا*��2 إ����            �J<ا N41< ه�ة (��ل _ 	+GFE �t5 ا+4ي أراN أن ه4ا ا��
             m��� أ���6 و:�	0ى اF-���1 أو 	0	�ون إذا آ�ن ا(�:�ن �� ����6 �� ����?6 وا

6              ��-&�� 0p	9 وه� 	0ى ا(��م #�اء �      ��V� 4��-� 4ة أو ��� أي���-� �)ل ا*�ب أو ا
�ف و	����1 ���� ������6     ������% ?��5�� ا ������ ه�� N4	���l أن 	+���5ي ��(����م و�Fوا

  .وا(��م �� ����6 
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          �	��J >2�M 0ة أو���ل �� �}ا�4ات آ*+و�&4ا 	��� أ� �� ��0� 6	1A �?05; ه4ا ا
 �1��-F�4ه� ا �*:-��.  

      0�&j<وا lL0ا��ف إذا        1A; أ�� �+�ل أن ا����رًا .�	�ً� أ��6 _ ��� ��� ا?���ل ا�&j 
 ��:�  .أراد ا(�:�ن أن 	��1 ��رج ا

�Y ا_#�)م     : ���dة  ( J 6 ��?���ق               : .�ل?(�E GF�E ف����إن 1�E; ��� ا?���ل ا
 ��d<ا.(  

W*1)ن  )?6E 02ض ا(�:�ن	 _ c�F� ��  .وه4ا ��
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

%&-A ٍل�A 1< إ��م� l�?و .N0�	آ�0 إ: و"� �ًAذرا �12  .ذا آ�ن ا
                 ���F وه� ?��0R�� N0ط وا��� وه�FE ��2< أن ا�)ة �1< ا(��م ا{�أ��د�� ا

1�N أ.� �� ذراع GFE �) آ0اه� A ن آ�نV� 0آ�"� Nذرا N�1A ن�  .أن 	�
 ����5�� ه4ا ا �  :��5Fج أد

�� ا���F وا�0اه�� ��ا��� وه�� أن ���Aرًا              ����1A 6; دآ��        أ�� د+� ;1�E    4��"� 6
   ��	4� N���U 6% ��2 ا�)ة .�ل       kى أن يـؤم الرجـل       ����أمل تعلم أن النيب     (:  وأ� 

  ) .القوم وهو أعلى منهم 
�� 1A; أ�0	�  :وه4ا ا�F	c د

 .ا�0اه� : ا>ول 
 ���� .ا��F : وا

 6?(E �� 0�5#5"�< وإ��� ا:	 %�1A 61; ا��F أ�6 وو6L د .  
��� ا>.�0ب            6-:�F	 ��� �	0�E�2�2�< و�� اM 6أ� � 0&r	 4يوه4ا ا�F	c ا

���م �6 �+? _ >�2M 6أ�. 
 �������� ا���آ�����ا 	�0ه���ن ذ��P أي أن 	����1 ا(����م  :  .���ل أن ا���� ���:2�د : ا

�����"� .وه� ��A ��?0 ا
    �*-< أن ار?��ع ا(��م ����&4ان أ0Uان �A أ�FEب ا�a� %&0وN ���   و_ 	%12 

  .GFE ا�)ة 
               ��*-�� 1A; أ�6 إن 1E; >.� ��� ذراع ا�G��5 ا�0اه�� �&�� أن ا� l�E  �وأ�� ا

�12% ا-���س ا���)ة �� 0��*-�و���12�م أ���6 _ 	����� أن �A . >���5-��6 أ�����1A ;1��E 6; ا
 �*-�0اه� �E)ة ا�� . 

  .��ل ه4ا ا�F	c أ�6 إن آ�ن ار?��6A أ.� �� ذراع GFE �) آ0اه� 
 �� 1A; أ�6    وأ�� ا �� ?P1 ا�)ة 1E; �� ا�ر�L ا>و; وه4ا ه� ا4ي 	��ل             ��

��5Fج              �# ��12% ا-��س وه�� ;1E أ�6 إ��� ��� 1A; ذP ه�1A; أ�6 أ.� �� ذراع ا
   ;��1A >��+	 أن P4����12�م أن ا>���:� ��د ��1A; ا>رض و���� ا�:��إ��; ا0آ���ع وا

��&:� P����5 �� ذ ;  .ا�ر�L ا>و
   c	�F��� 	�1A ��1o; ا��r أ��6              إذًا ا ;��g� 6 أ��1A ;1E 6; ا�ر��L ا>و� m�

;  .1E; ا�ر�L ا>و
  

 =   �����ل ا+1; �0?�2ً� �+�� ?12�% ا-�س E GFE)?6 �) آ0اه��      : واE �� أن
�� �� L&� ا_ر?��ع. 0�o�.  

 �*-�ا ���F	c ا:��9 وه� أن ا2�� وا�5#��R  . 1E; �0?�2ً� �وه4ا �4ه� ا
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=+c وا��  .وه� روا	� أ�&� ?�1W� l+ً� �) آ0اه� : �ل ا

  lL0ا2��   : وا��R�1251�% GF�E ��) آ0اه�� وإ_ GF�E ���           . �4ه� اأ�6 إن آ�ن 
     c���� ���� 0��&r	 ����	4ر و�����A 0��Uأ P�l وآ��4F��E د�ا�0اه��� >ن أ0��U ا���� ���:2
  ������	 0	����+55+����ى ����"0U ا����� ����:2�د أو ���1A; أ.���� ا	6 ���-� >�2���M 6أ���� ��ا>#�����

�� ر�M ا$ A-&�� ا_���F�2�< _ 	�*�A G اM �  .#�5-�س �6 وإ_ �&
إذًا �&4ا �0A-� ��% ار?��ع ا(��م و�0A-� أن ا�+&�ء 	-0rون ��ى ا_ر?��ع إذا آ�ن          

  .ا_ر?��ع آ��0ًا �Eر ��0وهً� وإ_ �Eر kd�Lًا 
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  .آ65���V �� ا�Wق 

  .� إ���� ا(��م �� ا�Wق ��0وه
�د ���Wق �+�  .ا�0Fاب : وا

�� ا�0اه�   :ود
أن ا�� �:2�د  P�N0 �� ا����F آ0ه�ا ذs �A وروي . 

   ������ ا���        : ا���"��أن E)ة ا(��م �� ا�0Fاب ?�-� ��� آ���ل ا_.��5اء >ن ا
� 	0وN و�12�م أن ا0ؤ	� ?��� ا_.�5اء .  

V�� �L�Fن آ��ن 1�E; ���            و	05Rط F5+9 ا�0اه� A-� اF-���1 أن _       6?(E ن��? 
�9 ا���ن GFE �) آ0اه� tآ �L�F  .ا�0Fاب 

         �ًt��	6 أ� �����"��و	�05Rط أ	�tً� أن _ 	��0وV�� Nن 1�E; ���� ا�0�Fاب ��� رؤ	��� ا
  .?�l �) آ0اه� 

  .إذًا 	05Rط 0�1اه� �p0Jن 
  .ه4ا ��% ا�)ة �� ا�0Fاب 

�6 وأن د��ل ا(��م       Lوأ�� أرى أن آ)�&% و      ;���L�� 0 	}دي إs �� 0ابF� �� ا
1�بW��R� ا�� �����"�  .�Aم ا.�5اء ا

� أ�0ى     ":� ;��       . وه� ��% ا?�aذ ا�0Fاب     :  �"?� إ�� i�1a	 ان�وآ��0 �� ا(�
�� ا?���aذ ا�0��Fاب وا���)ة    ��� i1a���� ��5":���>ن A*���رات ا����12ء ���� ا?���aذ   . ا

�� A*�را?&    �ً���% �� ا�)ة ���0Fاب أه�ن >�6 و��L  ا�0Fاب .� ?��ن �J	�ة أ�
 6�  .�0Fا�ً� ��1; �

�ل ��� ه�N4    -و��% ا?�aذ ا�0Fاب ا��15�ا ��6 و?G*2R ا>.�ال    ��� و��F _ �0	� ا
�< ?���A %�1 ���% ا��)ة                       {�4w�� _ P أن ا��:G �� ه�4ا ا*��ب و 6�< �":�ا

  .�+i و% 	�F5ث �A ا?�aذ ا�0Fاب 
�ل ا>ول   = +�ذ ا�0Fاب ���U�F� �A وه� �0Fم >�6 �% 	��� A ;�1A&��     أن ا?a: ا

 �*-   .�ا
 =  �������ل ا�+و_ ���w أن ه�4ا روا	��� ���A ا(����م  . أن ا?���aذ ا�0�Fاب ���:�F5  : ا

9 ����A l	�ة �-&� . أ��� +F5? 0ابF�  .���02 ا+*�1 : وا#�5ل �"ن �� ا?�aذ ا
 = c�����ل ا��+�� أن ا?���aذ ا�0��Fاب �*���ح و_ 	2*���: وا&:��5 �1� ���6 وإ����� ه��� و#��

 �1*+  .ا(���� و���02 ا
�&�� إ���Jل            � �":���l اL05�+� �� L&� ا+Fأ��6 ��� ���c      : وو6�L ا(���Jل     . �� ا

          ��*-�ل ا(��:�ن أن ا�+	 �. ��E"5 وأ��� ���0 و0��A و����Aن و��1A ر��M ا$              �ا
��% 	4��a5وا ا��Fر	��� وه��% أ��1A% ا-���س ����� 	-���� ا-���س وا�0��Fاب       %&-��A ��:���ا

��G ه�� ��� أ���اث                *�G ا2*�دة �� ا(#)م ���Vاث ��Jء ��� ���� ه�4ا ا� ��:�وا
 ���2�ل اE<6 ا�1A ى و?�ل�% 	"ذن �6 ا$ وه4ا 	+��.  

2�ن ا��Fر	��� و����� آ��N0 ا��Fر	��� ا����  t��	 ن��1:������� L&��� أ���0ى ���� زال ا
2�د :��� 6��5� و��&��% ���� آ0اه %�� G��-وإن آ N���&A دة���L�&��� أ�&��� �  ���� 0��rأ�

إ#-�د أ0U ا�� �:2�د �� 1A; ��0ض 6��V� 65F�E 	��ل �1A; أن ا��Fر	�� و��Lت                     
����1 وإ���� أ��0ه�� ا��� ��:2�د             0 ���-&% �1A; و6�L ا��-? %��� A&� ا����F وأ�&� 

وا��� ��:2�د                N0ع أآ��0 ���� أ�����*4P ���0 ��� ا��+�� ��� ا*��ع و�A 0ة�r� 6� 
N0�s      �*A 0 وا���A ا�� �A �+-	 % ����0ه% ���      وs0ة و�	وأ��� ه0 �Rd�Aس و
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�+&�ء ا�+� �� ���F� �A ا�� �:2�د .   
          ���M��1; وA ه��4ا ���-��	 ;����U% أ	��G��2��5? �ًt ا>���� ا(#��)��� ���� ا+��0ن ا������ إ
�ال هN4 ا+0ون .� �� 	+��ى                p �A�� 6�"� %&1�A ;1A %�F�% ا-�س واU"5� �	ر�F�ا

1�6 ا(�:�ن A.  
     F4P ر��� �+�ل أن �4ه� ا0 ����               و�rو� i�#�? 6��-���1 وه�� أ��6 �*��ح .�� 	���ن �

 �*F5:� �&12��&� و	� g�05	 و�� �	ر�F�  .�� 	�Rد �� ا
         >�.���� وأن رLً) ��� ا(��م أ��� روي A-6 اF5#*��&� �&4ا 	��2� ا(��:�ن 	5# _

 �&d�-� %	0F?و �&-A �&-�5&� واA�*� %�F  .�� ا
� ا?�aذ ا��Fر	� ":� �� 0&j �� ه4ا.  

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
���5��6 ���M اA�W?و.  

6 و?�l �1< إ��م �Aل �Eر ا�)م �A ا(��م �  .ا7ن ا�F	�A c ا(��م �� .
 �	0�< N0و�� ���5��1; ��6 اE 4ي��M ا��ع ا(��م �� اW5�:  

6 ��� ا�0	�t وا-���1 : ا>�0 ا>ول ��R5  .أ�6 	}دي إ; ا_5*�س وا
 ������ أ�6 .�م >�6 �:� رآ�2 أ�6 .�: وا���"�2� ا� �r	 .  
  c������A N0 ا-*��      : اs ��A0ة و��o� أ��6 �&�; أن 	���1 ا(���م     �أ�6 روي �A ا

�c أم ا-�س �.  
 =   �����ل ا+�kd�L 6A ��)   : واW? س�-�� 6� ;1E 4يأن E)ة ا(��م �� ����6 ا

  .آ0اه� 
 ����ا ���A ا>د����Lو�����: وأ ���2��M ًً���2��L ���&أ� c��	ا>��د ����L >2��M ;�� أ���Jر إ

�6 إ_ �1A �A       : ا(��م أ��� >�6 .�ل     � G*�	 %-     N4ه� G:�� 	2-� ه4ا �2-; آ)��6 
  .A*�ر?6 

            �1A �A 0Uب إ_ أ�*�m �� ا دل 1A; أ��6 	�0ى   �Vذا آ�ن ا(��م أ��� 	+�ل أ�6 
�0ة o�أن ��	c ا >�2M c	�� N0�sو .  

�و��% �2� ا��Fظ 1A; أ�0اد هN4 ا>�&�12t< إ�� )�+�Wع أو �� c	د��.  
 ���E(a6 ��-���س     : ا���� ;1��E 4ي���ع ���� ������6 ا��W5	 ا(����م أن ���&� c��	أن أ��د

��F �) آ0اه� FE ة(�2��� آV� �&1ذًا اM.  
             ��� ا�0اه�� ��Vن ��2t�+� ن��-52	 %�12و_ 	:5&�� ا(�:�ن �&�4ا ا*c�F >ن أه�� ا

���� ا>����d   ا-���س _ 	��0ى وز���ً� >ن ا>���0 ����0و   N0 ����0و���s أو N0و���� ���2�N أو ا
��� إذا ?912 �0آ� ا�	� وه� ا�)ة # _ N0و���ن �&4ا >�&% _ 	+���ن 1A; ا-52	.  

� <�]<ä·…<äÖçÎ<�]<ä·…<äÖçÎ<�]<ä·…<äÖçÎ<�]<ä·…<äÖçÎVVVV< << << << <
�L�� �� _ّإ .  

 ��5":� ;  :ه4 ا_#�5-�ء 	�L0 إ
 ;� ا>و":�5��� : ا���ع ا(��م �� ���ن اW?.  
 ������ ا":� .6 �� ا�Wق أو �� ا�0Fاب E)?: ا

                 ��L�� ول إذا آ��ن ه-��كk�? 0اه�����2ً� وه�� أن ا�L ��5":���)#�5-�ء 	�L0 إ�; ا
�9 ا���ن M �� وأ0U �� 	��� ا�+&�ء �6 ه�o  .وا�L�F �� ا

    ���F�9 ا���ن �6�V واt �ً���� ��	 %�ع وW5	 أراد أن %U س�-�Vذا 1E; ا(��م ��
6���� �� �1�	 N4ه �L�F�د اL�  . �) آ0اه� 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
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 �1*+2�دN ��2 ا�)ة �:5+*� ا. ��pوإ .  
 �-2	 : �1*+1�س ��2 ا:)م �:5+*� ا��� اW	 م أن��H N0�	و.  

  6�&Lو : �-:����F أن ا-*���  . أن ه��4ا ���)ف اF��E c��	ا>��د G�5*U 6���V�� آ���ن إذا 
       (U ر��o5#_1; اA دk	 %��)ل وا(آ�0ام         #1% �� ا�)ة �6 ?*�رآ�G 	��ذا ا�. �Uً� و.

�� و?�رة �A ا��Rل ��  .U% 	-�0ف ?�رة �A ا
       6���ارد وه�� ا_��o5�#ر و.�ا1&�% أ��G   : إذًا �+�6d أآ�0 �� ه4ا ا�+�ار و�� ا4آ0 ا

1:-�  ا�0	�F . اY ...ا:)م  >�a� 6�< N0و��.  
:*� u�0 وه� أن �� ه4ا �1A �+R; ا   N0و�� ��� >���L 6ء ��� ا��F	c    وه���"�

�م أن 	+�م .*� أن 	-��0ف ا(���م           �"�أن 	G��51  : و�2-�; ا���0اف ا(���م       . �&� ا
 �����"�  .إ; ا

 �	0�< N0و�� �  : إذًا ه
- �-:�� ا�a�  .  
- �����"�  . وا(��Jق 1A; ا
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

�-�V�  : ��0ن آ�ن Uّ% �:�ء (ً�1. c*.  
�1�ً) .*�� أن 	+��م وا0�oض ��� ذ�P أن          إذا آ�ن �62  . c*1	 6 أن+� �� �-: �:�ء ��

  .	-�0ف ا-:�ء 
  ����1�ً)             ��� ��A l�E ا-*��        : وا. c��� ;1�E م    - أ��6 آ��ن إذا�.  أي .*�� أن 	+�

  .و_ �12% ذP إ_ >L� ا-:�ء : و.�ل اkه0ي ر��6 ا$
�:-� وأن &�� A (ً�+U-��     و#*9 أن �1A �-+1A; آ���1ت اkه�0ي ا ��5	�1A ��&� 9�12; ا                

 P  .أه� ا12% و#*� ذ
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

N0�	�2:  وW. اري إذا�:�� ا� %&��  .و.
     m���� ���� ����� أن �ت .*�������+��اري ?��5Fج إ��; إ	���tح ��2� ا:��ا��)ة ����� ا

 �":�  :ا
�     -ا>�0 ا>ول   ":��اري A-��             :  �� هN4 ا:�أ� _ 6	���L)�� N0ع أن 	���1 ���� ا

�Lو �L�F  .د ا
   �����اري >ن ا-*��      : ا>�0 ا:���Hم و_ �1-��0د أن 	���1 ���� ا N0�	 _ 6أ�� 

1; ��� #�ر	5�� �) ?9125 ا�0اه� أEً) ��(��م وا�-�0دE �*2��� د�� ا. 
�م �"�  :�"?� إ; ا

�اري = :6 أن 	��1 ��� ا N0�	 م��"�  .اF-���1 	0ون أن ا
�ا 1A; ه4ا   :وا�5#

 �*-�اري ��"ن ا:  . �&; �A ا�)ة ��� ا
 ������ ا��ف : وا���اري ?}دي إ; ا�+�Wع ا:  .أن ا�)ة ��� ا

�ل ا���� 	�tف إ; �� 	0F? 6*R	0 ا-kاع �+�ل  +�c  : و.*� أن �4آ0 ا��: ا>�0 ا
                        02R�	 ���% ���� أه�� ا�1A %�&1�� %�12; ا�0اه�� �)��ً� 	0F5��� ��d�. �L� ��6   أ�6 _ 	

                  G��.و ����� %	0�F5�� آ"��6 	���� إ�; ا0�F5	V�� %ن ا���12ء �% 	�4آ0وا ا����*2� ا�
 N0�	 61; أ�A %&11+ً� وإ��� آW� 6�1A.  

 = �����ل ا+�اري kd�Lة �) آ0اه� �1W+ً� : ا:  .أن ا�)ة ��� ا
�ل ا�� ا�-4ر ر��6 ا$ +  .و��� رlL ه4ا ا
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  :وا#�5ل 1A; ه4ا �"�0	� 
1; ����� #���ر	5�� وا>��E� أ���6 _���0ق ����� ا�-���0د وا(����م  �ن ا-*��� أ: ا>ول ��E 

�م �"�  .وا
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  ������A l ا-*�           : اFE 0*� ب�*و���� أ��Jر إ�; ه�4ا       . �أ� _ 6	�G* �� ه4ا ا
�ت �Jء �� ه4ا ا*�ب *U م�A ;  .ا�� ا�-4ر ��:6�V� 6 أ�Jر إ

�م       �2��6 ا-&� �A  �وإذا % 	"ت �A ا-*� ا� c	��   اري �*�"ي�:ا�)ة ��� ا
�اري �) ���L �"�6 �2� ��0وهً� :1; ��� اE �� ة(E ;1A %�F� ء�J.  

   ���A 6 أ���6 روي���1A ��R��	 �������6 وLوو ���+�+F�ي ���Lًا ���� ا��. �������ل ا��+وه��4ا ا
                  N0��	 6أ�� �� 0�&r	 _ P��اري ��� ��� ذ:�2� ا����F أ�6 آN0 ا�)ة ���� ا�

�اري :  .ا�)ة ��� ا
��6 ا-��س آ���0ًا _ #���� ��� ا�:��6��V� 9 ��� ا�:��9                        ���� ه 4ا ا>�0 ا�4ي 	��5Fج إ

                   ��� 0���د ��Aد آ*�L�1; وA ��52	_  4يا>�-�� ?�5Fج إ; �Aد �� ا>��Aة وا*-�ء ا
4P إذا                  �ا>��Aة إ��� ��� أ��0ًا �� ا5+�م أ�� �� ا�:��G����� 9 ا>���Aة آ���0ة و

5:� ��W��ًا �*-�ً� �� ا:� G1�ًا د�L 0��� أن �Aد ا>��Aة آ�.  
         ���1�ا ��� ا>��Aة �) �� �L	��5Fج إ�; دE 0اه� إذا�E ;1A %�F)ة ا-�س ����

.  
                    ��L�F��>.0ب وا$ أ1A% أ�� _ 6	��N0 وإن ا���5ط ا(��:�ن -��:6 ��"ن _ 	���1 إ_ 
                 ��-A ��L�? ��5�� ��:*� أ��6 ا���5ط ��)?6 أن _ 	���1 ��� ا�0اه�� اL ر ه4ا�E

�2� ا�0�E�2	�                ا� ��*. ��� GFF�E c	1; أ��دA �&��0ه% و	��52ون �s�1 و��-F
�ع هN4 ا>��ر ?}دي إ; ا_�5��ط ��  .و���Uu 6ر ��
  .أ�� �� ��c ا*cF ا��12 ��>.0ب �Aم ا�0اه� 

 ��F� �-�*� ;1A %1#1; ا$ وE1; وAوا$ أ...  
  
  

  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  االحد  الثاني: الدرس  اخلامس:األسبوع 
  هـ����

))�	�	�	�	 ((- 
))







((  

  

��<  
]N@���وا� N&��?� NDار ا����F@4ا �<[  

   :  اهللا حفظه شيخنا قال

   .اهللا رسوله على والسالم والصالة هللا الحمد .الرحيم الرحمن اهللا بسم
��< أ�&; {������A  ���)ة  	��A  ���  9�125  ا�)م ا��c  ���  ا�  ��&���  ��F�  ��&?و���  ذا 

9125	 "���������  �E)ة  �&��  ?�i*?0  ا��5  وا>���آ�  وا(���م  ����"�� ���2  ا�5+��  ��(���م  ا
P�ً� ا�5+�ً_ ذ+W-� ;����E  ��A)ة  0�5ك  ا(�:�ن ��6 	42ر �� إ����2  أو ا ��Aداً  وذآ�0  ا

�0ه��  ��% 	02ف أن ا$ �Vذن ا�W5#ع ا(�:�ن �&�&� إذا ا>4Aار �� آ*�0ًاs  6��< إذا  %�&� 
N44ار هA<ا �W5#02ف أن عا	ة �A�. رع�R�%  ا��Rرع  أ���ح  ا��5  ا>��ر وزن �� ا��F ا
�&�� %1:�1��� �A	0tF _ أن �� %1 ��&� 	42ر _ وا�5. ا:�  .ا
9�5 ��42ر و��أ�1�6 اA 4ي�1�ن �� 6	15a< _ ا:�   :ا
� <<<<<<<<<<<<Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�: و�2�L �A��L �05ك و	42ر	0�.  
�	0����2 �05ك 	42ر ا���A ا�2ة �وا �   :أد

-  ���1��6  ا$ 1�E;  -  ا-*��  أن : ا>ول اA  %1�#2-��  ?+��م  آ��� -  - و� -  ���  i+�#  ��A 
6#0� ;1E  ���  6�5�����2  و?�0ك  ������A  ا���  وه�4ا  . وا ��0ض  إذا ا(��:�ن  أن �1A;  د
���2 ?0ك �L 6ز����A ا   .وا

-  ����ز � 6�V	0��ًt آ�ن �� أن 1A; ا��12ء أ��L �+� . ا(��Lع : ا���� ا�	 6 أن 
���2 	05ك����A ا   .وا
< و.�ل{�  :	�R� ) ا�0ض : (ا$ ر��6 ا
�ن أن -  �	 �ًt	0� c�F� _ ��W5:	 0 أنtF	 ة(�   .ا
  - ��R	أن و ;Ra	 دة�	0ض ز�   .ا
  - ��R	أن و ;Ra	 ءi� 0ء*   .ا
  - ��R	1; وA l�F��� - ا$ �Jء إن- اR� 0ض ��وث�� : 	2-� ا ا(�:�ن نآ� 
�ً���-��6��V�  4  ���0ض  	���ب  أن �0ج إن 	Ra; و�-6 ���2; أو 1#�  ً�t�	ز  أ���	  6� أن 
���E �A)ة 	05ك  .ا

12�م و�� ��� ا�+&�ء �+��د أن اRa� 0ض ��وث��� أو اR� دة�	0ض ز� ?�"�0  أو ا
�ن أن ا��Rء�? �ً�R� �ً�+�+� �ً2.��رة �5�5�.   

��� آ��G إن أ��-r� _ �Eأ �& �6�V _ ز��	 6���E �A)ة 	05ك أن    .ا
�6 إ��Jل _ ���0ض وا42ر�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .ا>�*��� أ�� و��ا��

  
�����A  	�رك أن ��� ا>�0 ودار ا>�*��� 	�ا�� ا(�:�ن آ�ن إذا ا>�*����  	����  أو ا

�ز �6�V ا �L�F	�t+ �"ن�����E  ��A)ة  	05ك أن ��65 هN4 آ��G إذا 	 +��t و	 ا
6��5L�� %��U �1���	 ���2� P��� ذ��������A ���� أو أو �-���0دًا و���� ا��� ����2 أ.����G ا���5 ا
   .ا0ا?� ا(��م
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���   :ه4ا 1A; وا

- �� 6L0�6 �� �:1% أF�FE أن �*-1��6  ا$ 1�E;  - اA  %1�#صـالة  ال( : .��ل  - و 
  ) .األخبثني يدافع وهو وال طعام حبضرة
�� وه4ا��ز  أ��6  ��:"�  �� �g ا��	 ����E  ��A)ة  	0�5ك  أن ��H:�ن  ����  إذا ا
N�-A �2ا��� ���*���ل : وه�� *   .واid�o ا

  
�� �0t إذا ا-�س �� آ��0 	�612 �� أن �12% ه-� و��:�1��  ا>��0  ودار �5"�0ًا �� 

��N دورات إ; 	4ه� أن و��� ا>��0ة ا0آ�2 	�رك أن�+�tء ا 65L��  P��V�  ���? 
�   ً�A0�J��W"  ا�4ه�ب  وه�4ا  ا>�*����  أ���  	��ا��  آ�ن نوإ 1�)ة 	4ه� ا-�س �2

�< وه�a� ص��-1.   
  

 0��Jوط �*����c ���� �2-��� ?+���م �&��4ا ؟ l���? 6?(��E _ أو l���? 6?(��E ه��� وأ����
�� وذآ��0 ا�)ة��51; ���� اE � �E)?6  ���%  ���  وا>.��ال  ا>�*����  	�ا�� وه

   .�2-� ?+�م ه4ا إY .. وو#��0p iن �U(U وأ�&�
����A �05ك 	42ر أ�6 ا7ن �)ما إ���   .ا

�ًt	أ�� ��ا��2 وأ ��   .و�jه0 واlM أ�0ه� ا>�*�
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
��5F� 6ج �2pم �0tFة و��   .إ

< ا05Jط{��از - ا$ ر��6 - ا�����A ?0ك �� اp0J:   
   .ا�2Wم 	0tF أن : ا>ول ــ
�ن أن : وا���� ــ�	 �ًL�5F� 6�   .إ

�����وا ;��1A 6إذا أ��� G��++F? N40وط ه��R�� ��E)ة  ���A	��1a5< أن ���H:�ن ���Lز ا
�A���  :ا

- c	�� �Rd�A 5+�م�   .ا
- �ًt	ل وأ�. �*-1�6 ا$ 1E; - اA %1#صـالة  قبل به فابدأوا العشاء حضر إذا:( - و 

  ) .عشائه عن أحدكم يعجل وال املغرب
��  ا�0oب E)ة 1A; ا�R2ء ?-�ول ?+�	% �� �g �&4اsة  0و(�E  0ب�o� آ��)ة  ا

   .ا�0oب
�ًt	وأ ���ر �� �� _ أ�1A 6; دt� �2مW   .ا�R2ء �0t إذا : 	+�ل >�6 ا

�� �6�V ا��r5رN �� ا(�:�ن 	-��5 و_ 	�2 آ�ن إذا أ��	 6�1A �1 أن�	 �A���   .ا
� هN4 و��":�2� ا� �d�:��ر ا42ر �:"� و��: 	2-� - ا>�0ى اtF�  ��2مW ا

�d�:� �أه% �4آ0 0ىأ N4ه �d�:�   :ا
� ــ":� ��5;  �-�6  	"آ��  �6��V  ا�2Wم �0t إذا أ�1A 6; أ��� ا(��م �g : ا>و; ا

�*R	 _و ��	 6�1A أن �آ"	 i+� �� �:	 6� 6+ر� �� �"آ	5; � �*R	.   
1�� ه4ا 1A; اF-���1 وا#�5ل���:   

�ل وه� : �2-� ?+�م �� : ا>ول -. �*-1��6  ا$ 1E; - اA عـن  يعجل وال :(- #�1% و 
  ) .عشائه

- ������2Wم  �125+�6  ���:6  و�+�G ا9�0 	:� �� أآ� إذا ا(�:�ن أن : وا��  %�U  0ج�� 
;���ع .���1 أ#��*�ب أآ*��0 ���� ه��4ا ���Vن ا���)ة إR��a�ر وذه���ب اt��F أداء أU-���ء ا

  .ا�)ة
�% وا�Rرع�F���E �A)ة �A ا1a5< أ�Lز إ��� ا�ر  A-� اt��  ��2مW�+���E  ا 

�ع ?���� : أه�&� ��Ra   .ا�2Wم �� 	-5&� �5; 	"آ� : �+�ل �41P . ا
� ــ":��� ا��� �1A;  ����  إن أ���  ا?��.��ً  ��� إذا 4A �ًA0Jرًا 	��ن ا42ر ه4ا : ا

��*��# ����?05 ا���2Wم 5-���ول m��1L ���� و	��"U% ا>4��Aار ���� 	���*6���V� _ l وا���وام ا
���E �A)ة و?0ك�ً� ا>�0 &4ا 	0?� آ�ن إذا ا��1�6 ا�5Aد أو 	A.   
�ً� 4Aرًا 	��ن وإ���A0J إذا �ا?��.ً� ��.   

� ــ":��� ا���m ا�2Wم �0t إذا : وا>��0ة ا�H:�ن و 6� �L��  6��V�  ��� أن 	
1�)ة 	+�م � ه�4ا  إ�;  وا���4اب  ��  ���  6:���  ��L	�02R  _ أ��6  دام ���  	"آ��  آ��ن  و

   .ا�2Wم
���   :ذ1A P; وا

- �� lE أن 1�6 ا$ 1E; - -*�اA %1#و - m1L �"آ	ة  آ�5<  ���  ��J  %�U  ��Aد  ;� إ
   .ا�)ة إ; و.�م ا�2Wن ���M ا�)ة

��F� ��12ء1�6 ا$ 1E; - ا-*� أن 1A; ا�F	c ه4ا - ا$ ر��&% - اA  %1�#و -  %� 
��	 6� �L�� ;   .ا�2Wم إ

�ً2�L ���ص ��-1�6 ا$ 1E; - ه� >�6 اA %1#إذا .�ل - و  t��0  ء�R�2 �����أوا  ا
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��� أن أرد�� �Vذا ا�2Wم 1A; ا�)ة 	+�م ه-� �0اU N% ا�)ة .*� �6� ���  ����- ا
�ل+� : % �*-�� - ;1E $6 ا�1A %1#و - �L�� ;   .ا�F	c ه4ا �� ا�2Wم إ

2� هN4 إذًا� �d�:��ر ��:"� ?9125 ا�5 اt� �2مW   .ا�)ة .*� ا
�ا�i ه1A N4; �-�ءt���  و�t��0�  ���  ��Mن  ا-��س  ��2�  	�d�:� �� 612�وا ا�L 

 آ��ن  إن ه�4ا  ���F%  ا��)ة  .*��  	���2p  62tم  ���  ��	&%  ���  ����  ا�)ة .*� ا�2Wم
��W5:��	 5-���ول	���2م ه��4ا W� ا���)ة و	���رك ا��&� kd���L 05?��� آ���ن وإن	��1; A ه��4ا 

�ً� ا�0oب E)ة ��ات��	 6�V� %Uu ة �05ك(E 0بo�� ا� ا�2Wم �0t و آ�ن و
6�&5R	 6�< ر�E �?0	 �ً�����ة 	 ��U(U �ً���ل  ���  ا�0�oب  �E)ة  #�05ك أ�6 	�+� 

���U  �1��?  ���  ��A% ا9�0 و#� �R-1ط 	��� �� ?"آ� ا��2Wم  ?-��ول  	���ن  وإ����  ا
   .ذآ0ت آ�� ا?��.ً� و.� إذا 4Aر
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 >d��ع ��: و��M 6�6 0رM أو ��ا?6 أو ���.   

��ع �� ا(�:�ن ��ف إذاM ل���L 6ز ��6 أي ا��ل ه4ا 	0t5ر أن أو ��ا?6 أو ا 
4�-����E �A)ة 	05ك أن �   .ا

���   :ذ1A P; وا
- �� Nس ا�� روا�*A - �M6 ا$ ر-A - �A �*-1�6 ا$ 1E; - اA %1#ل  أ��6  - و��. 

 .��ل  ا$ ر#��ل  	��  ا4�2ر  �� .�� 4Aر �� إ_ E 6)ة �) 	�*6 �1% ا-�اء #�� ��: 
�ف: a   .ا�0ض أو ا

�اب أن �2-� ?+�م ا�F	c وه4ا��ف أ�6 ��6 ا.�� ;1A س ا���*A.   
1; ��.�kً� آ�ن وإذاA س ا���*A �&� P�5�ى  >��4�A  6ر  آ4�  ��A  ���F�E  m��  ��& 

�ل �� ?5�ا�9 ��2رضE0ع أR   .ا
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�� وه-�ك� E)ة 	05ك أن �H:�ن أن u ;1A�0 د ;1A 6��R إذا ���Aا��:   
- ��%  ا�Rرع أن وه��F����E  ��A)ة  	0�5ك  أن ��H:�ن  أ��Lز  ا�-�  آ���  ا?"� 4�sا  #�

�R� �� ��W��  ا0t�5ر  �� أآ*0 ا��ل ��+� وا0t5ر ا�0W أو اW وا��0ض  ���
   .ا-�س ���LVع وه4ا
�ع 	0t5ر ا(�:�ن ���ن-� 0W� آ�� �-�?"�#  N��� ث  أو��15�  ��W ���  أ#�&�  ه�4ا  ���

��ً� 	�+� أن أو ��6 	�+� أنJ 6 ���6 �� وا5A*�ر .��.   
�42ر أ�PJ 6 �) أ�< ه� ��� 4Aر ا�Rرع آ�ن وإذا# ��� �   .أ1A; ه

���E �A)ة 	05ك أن V� 6ن ��1A 6; ا(�:�ن ��R إذا : إذًا   .ا
�ف &4ا أ���1 ا��12ء وذآ0a   :ا

� 	05Fق أن �Rو� ا�0ن �� اk*a و�M إذا اa*�ز : �-&� -   .ذه� 
   .ذه� إذا 	05Fق أن و��R  ا-�ر 1A; ا+�ر أ.�م إذا : واW*�خ -
   .ا�WF 	:0ق أن ��R إذا وا�WFب -

   .ا>���1 ه6��J N4 و��
1�&� 	+�س أن و	���A �*:-�ا.2-� �� 0E�2���ء اJأ ��	�� �� P   : ��ً) ذ

- ���1�ن آ�����ا o5R��	 ء���-*�� �*���:��� ���� ( وا��	6 �*��� ا��4ه�ب ��1A; و?0?��� ) ا
��:�1�0 أو 1�*� �:�د F? �*��*&� �:�د أو ا?1; ?0A ا>رض.   

6�V� _ PJ ع �� ه4ا أن��M ل�����E  ��A)ة ?0ك ���*6 ا�+&�ء أ�Lز ا4ي ا ا
.  

P4 ه��  ه��  	0�2ف  أن ��A��L  ا��)ة  ?0ك �� 1A; 	-�0 أن ا�-� ;1A 0	�o*- و
  ؟ أو_ �42ور

%2� . �o�م ا-�س 1A; �ا����E �A)ة �� ا5&�ون ا�:*�  و?0آ&� ا  0��s  6��Lو 
:*� _ أو (ًEأ �� �� P�� ذ	 ;1A  ا(��:�ن  �-��0  أن .*�	0�2ف  أن 	  �ه�4ا  ه� 

1���6 	-���0 ا��4يA ����? 6���1A (ً��Eة أ(��E ���A��� #��*6��F ا$ 4��Aر ����� ه��� أو ا
;�0ه� أو #-4آ0 ا�5 ا>4Aار �"�� و?�2r-�.   

1A 6; اd�a< أن �E(aا : إذًا�� ����A 42ر	.   
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*6 ��ت أو 	0..   

�)ة ذه� إن أ�6 ا(�:�ن ��R إذا :  	2-� �A����ز  �6��V  . .0	*�6  ���ت  ا��	  6� 
��F� ه4ا A-� 	*+; أن هN4 وا	0��)ة 	4ه� و_ ا �A���   .ا

�ا1�� ا�F% ه4ا 1A; وا�5#���:   
1�� ا����F أن  :ا>ول -� ز	��  ���  2#�� ا#5�0خ - A-6 ا$ ر0�A - �M ا�� ا

����2 و?0ك ���6d ا��	-� ��رج وه���ة  ��1p  : 	2-��  ا#�5�0خ  . ا-2�#��  ���  ا 
���2 و?0ك ���6d ز	� ��   .�0	�t ا�0أة أو �0	� رL� 0�A ا�� A-� وآ�ن ا

- ����*�6  ���ت  ���R  ���  أن �1A;  ا���12ء  أ���L  �+��  . إ���Lع  ��F�  ه4ا أن : ا	0. 
6�V� ز��	 6���E �A)ة 	05ك أن    .ا

�ت  ا(��:�ن  ذه��ب  �1A;  ?0?��  إذا أ��6  ��ه� أ�0 وه4ا��  �	0���6  ا+0	��  ا  6��V� 
�ز�	 6�G �� و	��1 ا�)ة 	05ك أن *   .ا

� وآ4P : ا�+&�ء .�ل �R� ت�� 6+�� �5; : 	2-� . .0	*6 _ ر� %  ���	  ��	0+ ا
�m1 ا4ي �9وا�0 ا��	9 وإ���	 Nار��� %�F�� P   .آ4

� آ4P : ا�+&�ء .�ل	0�5� ا�%  و  y�a	  ���  ت��� إن ا�0tر  ���  ���R  وإ����  ا
� و?0ك ذه�	0��  ه�4ا  	�0ض ا4ي ه� وآ�ن ا	0���ز  �6��V  ا��	  6� 	0�5ك  أن 

���E �A)ة�m1 وأن ا	 �-A ه4ا �	0�  .ا
�*:-� و��	0�51�ز ����E A)ة 	05ك أن �H:�ن 	��0ض �ا أن ��0Rط  .0	6* 

_ ��	 �1�   .ا>�0 ه4ا ��5دي و#
�m�1  أن - ���)ً  - أ��� �Vذا	  ��-A  ه�4ا  �	0�� ���رج  ���  أ���  أو ا��ار  أه��  أ���  ا

�4ه� ا�ار���1 ا(�:�ن ه4ا  �A����� �6�V و	�L0 ا	 6�1A }�� أن	م  ���  ��+	 
���E �A)ة أداء أU-�ء �+��6  .ا

% إذا أ�� �L� ا(��:�ن  	��0ض  ���  	���L  _ أن .��	��ً  	���0  وه�4ا  �gaR ا ه4ا إ_ 	
�ز �6�V أ��N أو ا�-6 أو .0	*6 إ_�	 6�m1 أن 	 �-A ه4ا �	0�   .ا

�0 و��s ل�*+��  	��0ض  	�m�1  ا-�س �2� 	�612 �� ا	0����1وام  و	0�aج  ا  %�U 
�L0	 �.ات و���1�4ي 	�0ض 	��ن ا�� P-�� �� 0وجa ا0#���  ا��وام  >داء ا
�*����د ���� أ	�� �ًt	��P��- ��ا��Lم ���� و���+	 P����+� ���� ات�1��� ���Aا ���� اm���a ا
0&r� 	2-� ا�ن  >��6  ا��A  0�&rا  ���  ا>ر���  .1-� �� أن 	��-�"�  6	��tً  ا��وام  ���  #�
�L��4ه� �+��6 	+�م �� 	 �1�	 �����A �� ه   .ا
�� ;1A �ل آ�� i��t�%  إذا أ�6 ا  �W5:�	 أن  ��L���4ه�  �+���6  	+��م  أ���اً  	  � ه�

1�)ة  ���� _  ���?  %&��1A  ات�1���ز  �6��V  ا��	  6��m�1  أن 	  ��-A  ه�4ا  �	0�� ا
�1�6 إU% و_ �42ور وهA 6?(Eء إن و�J $ا �� G�*��F اFE.   
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   .0Mر �� ��:1A 6; أو

�-2	 �R� ;1A 0ج إن�0ر أن t5	 . آ"ن g�05	 6� 6 أ��	ذ{���L أن أو .	  ��� 
�ا� ا0W.�ت���L .� آ�� ��05#� �ت�	 �� �2� �� .�	�ً� ا>#�د أو ا�d4ب �2� 

�� ا+0ىd�-   .ا
%&��ز �0M 6�Vر ا(�:�ن �0وج 1A; ?0?� إذا أ���1 هN4 : ا��m1 أن 		 �� 65�� 

�)ة 	0aج و_ و	��1 �A���   .ا
�ن  أن : ا�0tر  أ����1  أJ&0 و����	��1  ���  * _ ��0ب  ا*��1  ���  آ��ن  ��Vذا  . ��0ب  ا
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������  _ ا(��:�ن  ��0وج  أن 6��V� _  P�J  ا��	-��  دا�� �� أي دا�1�� آ��G إذا #�# 
�� ��11�6 	05?� اA 0رM �+� �5+	 0ح أو�   .إY ... 	}#0 أو 	
��M آ�ن �Vذا�ز �6�V آ4P ا�	 6�G �� 	*+; أن *1�6 �0ج و_ و	��1 اA.   

���   :ه4ا 1A; وا
- ���L �� ل . ?+�م�1�6 ا$ 1E; - ا-*� آ+A  %1�#ضـرار  وال ضرر ال:( - و(  ��R�	 

���E �A)ة �� ا42ر�%  ا��Rرع  وآ��ن  ا��F ا�0tر  �&�4ا  وا*�0د  ����0W  	4�2ر  ا
   .أو; ��ب ��

�ي �+��س   .ا0tر ��: ;1A 6��R إذا ��-:*� أو
  

 	+���رN ا��4ي ا��0tر ����0tر ا�+&���ء �+����د : ا7ن أ.���ل #��*9 ������ .G��1 وآ����
>��1�����G ���� ءا*+��� و	��:9F5 ا*�0 ا��0tر أ���� ا:�����1�س 	�6���V� _ ���L ا� ���� ا

G�*   .ا
  

(ً��� :  ����ن  ��2�  	}ذ	�6  .��  ا��)ة  إ�;  ��0ج  إذا آ��ن  *����  ��Vن  ا*�� أ������ً  ا
 ��E)ة  ?��0ك 	��:5�0��M _ �Lر �-��0��M 6ر ه��4ا . ا���:��L إ��; ا����رة 	��}ذون

�A������E �A)ة ?0ك 	:5��L ا4ي ا0tر إ��� ا ��>ذى ا�9F1 ا�}ذي ه� ا
����E  ��A)ة  ?�0ك  إذا ا(��:�ن  	4�2ر  ا4ي ه� �&4ا ا��ل �� أو ا*�ن �� ا�rه0 ا

�� 61Lأ.   
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   .�W1#ن أو

��)ة  ��0ج  إذا ���R  إذا : 	2-�  ��A��� أو ��0tب  أو �m*�F  إ���  ا�:�W1ن  	}ذ	�6  أن ا
��1ل �"�4 N40 وه&Jث أ(U �10ب إ�� . أ��t�ز �6�V ا��ل �"�4 أو ��m*F وأ ���	  6� 

   .ا0tر &4ا ?��د	ً� ��65 �� 	*+; أن
�� آ��ن  ��Vن  ��1r%  ا�:�W1ن  إ	�4اء  	���ن  أن : وه��  0�Jط  ا4�2ر  ه�4ا  ���  ا�+&��ء  ا05Jط 

9F� 6 �0م�1A 05ك أن	ة (E �A���   .ا
(ً��� : ��� �6�V ا:�W1ن �:�6 �0ج وإن ا-�س أ��ال 	:0ق ا(�:�ن ه4ا آ�ن 	  6��1A 

�ً��L0ج أن وa	 �1 وأن�	 � ��:�6  >ن ا�:�W1ت  أ	��ي  ���  	+��  أن ذ��1A  P;  ?0?��  و
4�-�� 9F� �   .ا-�س أ0Aاض أو أ��ال 1A; ا�5Aى ا4ي وه
%&� 	*+�;  أن ���L  6ز  ��1r%  آ�ن �Vن �1r% ا:�W1ن إ	4اء 	��ن أن ا42ر &4ا 	05Rط أ�6 ا

�� 65��.   
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   .��J 62ء و_ 0s	% )ز��� أو 

�)ة �0ج إذا أ� 6��R إذا : 	2-� �A���6�k ا %	0o   .ا�ا�d 	2-� ا
6�k�c �62 	5-+� و�Eر � �6 ?-+*�W	و �	���.   

�ز �6�V ا>�0 ه4ا �� ��R إذا�	 6�G �� 	��1 أن *   .ا
��   .ا�	� �6 	}دي �Jء ا��	� ه4ا �� 	��ن _ أن : �0Rط 

   .��1:ً� أو �0:2ًا 	��ن أن : �0ىأ و�2*�رة
�G �� 	*+; أن �L 6ز ��J 62ء و_ ��1:ً� أو �0:2ًا آ�ن �Vذا*���E  ��A)ة و	05ك ا ا

.  
��  وإ�0ا��j  ً��Lه0اً  0�Mراً  ا�)ز���  ه���E  ���  N4ر  ا��ا�d  ه4ا و6�k �0ج إذا >�6 -�� 

�4ه�ب  	6��k1  .��  >��6  اm*�F  إ�;  ا�)ز���  ه�N4  ?}دي و.� ا-�س��  � إ�;  أو ا+���M  ;إ
�p0R   .اm*F ذ1A P; و	05?� ا

% إذا : إذًا ��	 �� �	���G �� 	��1 أن �L 6ز �0:2ًا ��1:ً� آ�ن �"ن �Jء ا*  .ا
���   :ه4ا 1A; ا

�0 �)ز�� أن -+��ز _ �0ام ا�0:2 ا�? ;5� �� �*. �dا�6 . ا�+ ;�2? :  } } } }������������    ��J��J��J��J    
��������    K��)K��)K��)K��)     Kـ�R�� Kـ�R�� Kـ�R�� Kـ�R��    S�S�S�S�     K��ـ�
 K��ـ�
 K��ـ�
 K��ـ�
{ { { { ]  �+* وأن ُ	ْ-0�rَ  أن و?��2;  #�*6��F  ا$ �"و��L ] ���/0ةا

�&�	.   
�0 �)ز�� إذًا+��m*� 0 آ4��0F�.  P أEً) ا+�   .�0Fم ا

6 #���05?� �0و6��L آ���ن ���Vذا���1A ع��6��5 ���� 	*+��; أن 0t��1ر د���2ً� �����L 6ز ا�0��Fم و.��� 
� و	��1d0ا��6 ا�.   

�� : إذًا��0 و�*m �)ز�� أن ا+�   .�0Fم ا
�65 �� 	��1 أن �L 6ز ا�0Fم ه4ا �0و1A 6L; �?0? وإذا�.   
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   .ر�+65 ��ات �� أو 

� أ�6 : أي �R� 1; إذاE �A����0+� ?��?6 أن ا   . ا
�0+��  ���ات  �2-�;  ه�4ا  . و	05آ��N  	:��0وا أن : 	2-�6  . ���:�0  ���ص  �&��  . ا��V� 
4�-��ز ��	 6�0 �� 	��1 أن s �A���   .ا

�اp05J4ا وا& �ًp0J : ��ن أن وه�	0 �:1��6  ��0م  ����0Fً  آ��ن  ��Vن  �*����ً  اA أن 
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���E �A)ة 	05ك   .ا
���   :ه4ا 1A; وا

��� _ �jه0ًا 0Mرًا و?0آ6 ا�0+� ذه�ب �� أن -# �� %	�+�ن  ا+��	%  ���  �6��V  ا��	 
0�:�ً� اA��L _ن و��	 0�:�ن وإ��� أ�0ادًا ا�	  ً���A��L  0د��E�F� ا ا�0tر    ��� 

9	0W�ص ا�5Aاء �� إ�� ا�1�ع  �� أو اyW2 �� أو ا:*�ع أو ا�� آ����ا  ��Vذا  ا
�A��L ا أن أ����1��6  و.��  V��  >�1a?  %&-�Aذا  ا�0tر  ه�4ا  د���  �� 	�25و�A  0رt� ا

�1�6 ا0tر و.�ع أي آ*�0 ا���5ل وهA.   
�م  ��A���0 و��� ���  	2-��� ك آ��4P ا���رة ���� 0�:�1  	��:�25ون ر�+��� ه-��ك  آ���ن ��# 

������A ���� و��1A 6��d�+� 6?(��E; و?0?��� وا����ة ه��4ا ���� ���Vن و	05آ���N 	��4ه*�ا أن ا
�� _ .� >�0M _ PJ 6رW5:	 0�: 1�E;  إذا ذ�  %�U  ���  P	0t�5ر  .��  أو ����0دة  ا

���� ���A��� وه��� 1��E; و?0آ���N ذه*���ا ور����� 	-0r5و���6 ر�+��� ��6 أن 	��12% وه��� ا
�شR� 4ه��ع �A ا*�2 آ� �2�� اRa�ر اt�1 و�+   .ا

   .ا>4Aار �� ا$ �Jء إن �&4ا
�Fا7ن �1�5% و� �A ه�4ا  أن  gaR������A  ���  	���1  أن أراد ا�4ي  ا ر�+��  و�6  ا

�:-�  - ا��A  ��+�0  ��1�5%  و_ �4�2ور  �&��  1�E;  إن و#��4ه*�ن  	-0r5و�6  %1�5��  ��A 
���+�0����A  ه��}_ء  >ن ا�������  >���0��F�  6م  1�A&��%  ا	  %&���1A ا  أن� ��E)ة  	���1

�A���� ا-�اء 2�#�ا إذا ا   .ا:�0 و1A PJ; آ���ا و
�دي ا�5 ا�)ة هN4 	}دي أن 	�� ا-�اء #�� إ�:�ن ����  ��&  ���  ��A��L  اء��# 
�� ه4ا �� آ�ن:��N0 �� أو اs.   

%&��� ا-�اء #�� دام �� ا��1�� �A��L �� 	��1 أن �:��� أي �� ا:�.   
�����A  ه}_ء �A� آ�ن وإن : ��� �E)ة  و	05آ��ن  �ن#��4ه*  أ�&�%  وه��  �0�Fم  ا

�A���&�4ا  ��?1-�:*�  ���  ��A��L  ��)  ا*��1  ���رج  ��:��  ���  أو ��0ادى  و	��1�ن  ا 
gaR�4ه*�ن ا4ي ا# 6��   .�2&% 	:��0 أن و6 ا�2� �&4ا �42ور ه� و	05آ
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   .��2س 1s*� أو 

�م  ذه-��1A  6;  و#��0W  ا-��2س  ا(��:�ن  �1s إذا : 	2-��-�  �6��V  ا�� 	0�5ك  أن �6  ز	
���E �A)ة   .ا
&4ا 0Jط - ا$ ر��&% - ا�+&�ء وذآ0 �����A ا�)ة ��ات 	Ra; أن : وه   .وا
�-2	 : ;Ra	 � 0r5�1 ا��� �� �A��� إ�;  ه�4ا  	}دي U% ا-�2س �:*� 	-�م أن ا
����A ا�)ة ?0ك   .وا

��2 و.�A �&5 ا�)ة إ�0اج : أي*Wل و��F���E �A)ة ��ات ا   .ا
���E �A)ة ?0ك �L 6ز ه4ا �� ��R إذا   .ا

�رة هN4 �� أ�6 : اA �1��-F*�رة �jه0� _ ��J	�  ���2س  ��E 62ر إذا أ�� . 	42ر ا
;R��a	 6��2� ات���� ���A���1��� 6	��9R و���� اA �1 أن���	 ���� ���A���1��� 6	��9R - اA 

�+R� ه0ة�j 0 أنr5-	 �1�	و  ���  ��A����رة  ه�N4  ���  أ��6  ا�� 	���1  أن 	���  ا
���� ���A����N >�&��% اA ���1��-F*���رة ���jه0 ه��4ا . ا���� ����� �R��� ات� ا���)ة ���

���A���� ه��4ا . �+��i واaR��������A ا���)ة ��?6��5 ر����� ا�0��r5 إن ا��4ي ا >���6 وا
�-�م# �� �*1s �2س-���E �A)ة �05ك 	42ر ا4ي �+i ه4ا ا   .ا

   .A*�ر?&% �jه0 ه4ا
�اب����ر?�� 	���R� ا-���2س 4��A ���*1sر أن : وا��� ا���)ة ����ات 	R��a; أن - : ا
�A���   .اF-���1 �0اد وه� . وا

1� 6	9R وأن -A �+R� ه0ة�j ة�d0 أن زاr5-	 ة(E �A����  ا�0�r5  إن >��6  . ا� و
��M إدراك �A�����6�V� �1 ا#  ���  ��*1s  ��2س- ��A  ا*��2  آ��  وا*��2  وا��25  ا

�عRa آ6�1  وه�4ا  ��)ة ا أداء أU-��ء  ا>ذآ��ر  و�����2  ا��)ة  �+���E  وا�t�F5#ر  ا
��2� �A رع إرادة�R�% ا�Rرع أن أي ا�F ا��)ة  ا���1<  	}دي أن �+�N�E �� ا

�ر آ������1t���F� ع�R����ر و�t���F5#������2 وا��د ����� ?�����ن ا����5 ا>ذآ����ر �:��� ا
��م وا0آ�ع+   .وا

�ر?�� 	�R� ا42ر ه4ا ا$ �Jء �Vن�   .ا
   .ا?��.ً� ه4ا 	F�� أن 1A; : آ4P و�+�ل

1��� 6	���1o �25*��ً� دا����d ا��E 0���2)ة 	����ن أن ��1A; و.6��5 ا(���:�ن �	0?�� أن أ����A 
�ز _ ه��4ا 1��E; إن 	+���ل ���� 	���ري _ ا-���2س���	 �������c أ����رN 	0?��� أن 	F� 
��W5:	 }دي أن	ة (��1A 6L; ا   .ا>آ�� ا



193 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .وو�� ��0W أذى أو 

   .و�� أو ��0W أذى 6 ��� أو : 	2-�
��� أو ���0W ا(�:�ن ?"ذى إذا���E �A)ة 	05ك أن �L 6ز ��   .ا

- c	�F�0��A  ���  l  ا���  F��1��6  ا$ 1�E;  - ا-*��  أن اA  %1�#ل  آ��ن  - و��+	  ��� 
�1�1�0ة أو ا*�ردة اW�1�ا : اE �� %�   .ر��

   .ا*�aري �w ه4ا أو آ��1 : أو
1��1 �� وأ���0ة ا*�ردة اW�   .ا*�aري ��رج �w ه4ا وا

%&��l �� أ�6 اFE ري�a*1��1 �� : ا�0ة أو ا*�ردة اW�   .ا
�ا   :أ	tً� وا�5#

- c	�F� س ا���*A - �M6 ا$ ر-A - 6ذن أ�0 أ�{�1�ا  	+��ل  أن ا�E  ���  %� ر���
�� �1� �1���G .�ل #�� �0W�� ��1ة �R� ا  أن��L0a?  �55"ذوا�  ���  ���W����  ا وا

��� l	c وه4ا.FE ًَ�t	أ G��U.   
�اوا�5# �ًt	أ:   

1�6 ا$ 1E; - ا-*� �"ن -A %1#م ��  - و�A  l5�� 1�E;  - أ�1A  6��F�E;  أ�0�Wت  ا
1�6 ا$A %1#0ًا - وW� %1�ا  &�%  �+��ل  ���2&%  أ#�� 	*� �E  ���  %� أ	��tً  وه�4ا  ر���

Nء إن �:� إ#-�د�J $ا.   
G��  N4ه�  c�	�1;  ا>��دA ول  أنk��  0�W��د  أو ا�Lو  ���W ���  #�*�  ا>رض ���  ا
�)ة ا0aوج �� ا42ر بأ#*� �A���   .ا

i*Mء و�&+���� ا�� أو اW��6 أو ���6 �� ا(�:�ن �6 	5"ذى ��� : اU.   
�� آ���ن إن أ������p 0�:��	 _ 0t��	 ن�����Vأن ا(���:�ن و� N����5دا	ن V��� 52*��0 ه��4ا	_ ���� 

����A ?0ك ?��L ا�5 ا>4Aار   .ا
�اW*M0 وW��-� آ�� ا?"�# �ًt	: أ ��� �*	ب ���  . ا

��ب 	*� �k� 0Wل �Vذا��ز �6�V ا����E �A)ة ?0ك 	   .ا
��ب 	*� �k� 0Wل إذا : ه4ا 1A; �-�ء� � 0W	k-ل �"��-ً� �jهN0 أذ	� 	}ذي _ �� ا
��ب 	*��   .�jه0ة أذ	� 	}ذي _ �� ا

�ز ا�+&�ء �2-��	 ��F���E �A)ة 	05ك أن هN4 وا   .ا
���� ���� : .���ل ���� ا����12ء و����	 ���� ��������ب 	*��� 6آ����c 	��}ذي أن اF� 0ج إذا��� 

   .و?"ذى ?0tر ا(�:�ن
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0&r	و ���ب 	*� أن 	05Rط أ�6 : اF-���1 �4ه� أن : أ1A% وا$ : ��i�+�  l  اF�E 
6���< 0��&r	 ���� ص����-�% ا���Rرع أن ا���F0 ����-m 	4��2ر ا��W� ���"ي أ.���� و_ ا
0W� ��0 ��-m 	42ر أ�6 أ.�� W���ب 	*� ا4ي ا�   .ا
�� 	*��  _ �0�Wاً  �0�Wوا  أ�&�%  وه��  ا��l5  .���  ���  �2-��  ?+��م  ا�4ي  ا��F	c  4اه ��
 إذا ا�0�W  وأن ?�0اب  ���  آ1&� آ��G ا+�	% �� ا0Wق أن ?�12�ن وأ�5% ا-�2ل أ#��
�� �� .0	*� ا>رض ?�*0J�*� lة �kلW�0ًا ا�0W آ�ن إذا ا:	.   

� ا>رض ?0U"5 أن �� _ : 	2-�0 ���0W و�:�   .ا
� ا>رض "0Uت? وإذا0 ���0W و�:�   .ا-�2ل ?0U"5 أن �� �) ا

1�&% �kل ا4ي ا�0W وه4اA - �Mا$ ر %&-A - %ن ه�� ا-��2ل  أ#�� 	*� % أ�6 	+
0&r�1�6 آ��G و�� ا+0ا��L �d �� أ1A% وا$ �A %&�M0ًا آ�ن أ�6 أراW� (ً�1..   

�ع ������ N4ر ه� 	*��  أ��6  دام ���  ����0W  4�2ر 	 ا��Rرع  أن أ�1A%  وا$ 	r&�0  ا>�
��ب�� أذى �6 و	F�� ا   .آ*�0ًا أذًى 	�� % و

��ب 	*� _ �k� 0Wل إذا أ����� وإ��� 	}ذي و_ اR	 ;1A  0وج�a��G  ���  ا* �6��V  ا
���E �A)ة ?0ك إن�رة هN4 �� ا�   .��0Fً� ار?�� �+� ا

6?(E �F�FE 6-� %Uu 6ة �05آ(��غ _ ��� ا:	 �ًA0J ةا ?0ك(�.   
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l	0ة ��ردة و��	�J �� �1� ��1r�.   
   .ا0	l : ا>��0 ا42ر

��   :ا�)�U ا0Rوط هN4 ا0	 �� l	05Rط 
   .��ردة ?��ن أن -
   .�J	�ة ?��ن وأن -
�1 �� ?��ن وأن -� ��1r�.   

��1 و�� و�J	�ة ��ردة . 0Jوط �U(U �� _�� إذًا ��1r�.   
�:�V� G&� : دا��� #��-� ا0	G� lآ� �Vن���E �A)ة ?0ك �� 4Aرًا    .ا
�:G �&�وء ?&� �-&� ��ردة ر	Fً� آ��G وإن4�J : P	�ة و�� G:�   .�42ر 
   .�42ر �1�:G ا-&�ر �� �J	�ة ��ردة ر	Fً� آ��G وإن
   .ا�)�U ا0Rوط هF? N4+9 �� _�� : إذًا

�ن أن : ا>ول ��0Rط �*�أ�? l	0�0J lط أ�PJ 6 _ ه4ا . ��ردة اFE.   
   .�&� 	5"ذى و_ 	0aج أن ا(�:�ن �*���Vن ?}ذي _ ��V&� ا:��-� ا0	l أ��
�l وه� . ��درة : ا>ول ا0Rط 4Aا إذًاFE P4 A-�6  ا$ ر0�A -  ��M ا�� 	+�ل و

- : �� �1�1�0ة أو ا*�ردة اW�   .ا
�ن أن : ا���� ا0Rط�? N4ح ه�	0   .�J	�ة ا
6��<  أن 	2-��  اF-����1  ��4ه�  ��)ف  ��J ( ;�1A	�ة :(و.{�<  - ا$ ر���6  - ا��� 

� هN4 �� ا�4ه�":�  .�J	�ة ?��ن أن ا05Jاط وه� ا
�ن _ : ���4ه�= p05R	 ن أن�   .��ردة ?��ن أن 	��� �� �J	�ة ?�

��< ذآ��N0 ���� ���)ف ه��� ا��4ي وا���4ه�{��اب ه��� - ا$ ر����6 - ا��� _ _ إذا ا
 أن أو ��J	�ة  ?���ن  أن ا��F	  ���  c	05Rط % >��J 6	�ة ?��ن أن ا0	 �� l	05Rط

�ن�? �	�  .�Jء ه4ا ..
� ا*�ردة ا0	l أن : ا7�0 ا�Rء�  �}ذ	��  ��V&��  �&��وء  ه*G و� . ��J	�ة  ?���  �%  و

���  �J	�ًا ?0tرًا ا(�:�ن �&� و	0t5ر أذًى أآ�0 ا�R	�ة �%2  P ا*��ردة  ا�0	l  آ�4
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��H:�ن و?"ذ	ً� وا0M �ًFMرًا ?:*� �V&�� �&�وؤ ه*G و.   
   .��ردة ?��ن أن �+i وإ��� �J	�ة ?��ن أن 	05Rط _ : �Vذا

�?"� ;c ا0Rط إ����1 �� : وه� ا ��1r�.   
�1 ?��ن أن 	05Rط�1��1 هN4 �� و	05Rط ��1 ?��ن أن اr�.   
�ا   :ا0Rط ه4ا 1A; ا�5#

1�A - : �� �1-6 ا$ ر0�A - �M ا�� �+�ل -�ن  ا0	l أن g-� ;1A . ا*�ردة ا��? 
1�� �� 4Aرًا   .�+i ا

�ا   :أ	tً� ذ1A P; وا�5#
1�� �� آ��G إذا آ�� ?}ذي _ ��V&� ا-&�ر �� آ��G إذا ا0	l �"ن -   .ا

�ل= ��+�ن أن 	��05Rط _ أ���6 : ا������ وا���? ���� ����1�ز ���� ا��� ��E)ة 	0��5ك أن 	
�A���� ا   .ا-&�ر �� آ��G و

� ا*�ردة ا0	l >ن - وا��Rرع  ا(��:�ن  ���ن  و?�0t  �}ذ	��  ��V&� ا-&�ر �� ه*G و
%��F�� 4Aر و.� . )ضرار وال الضرر( : 	+�ل اW0  ����0W  و4Aر ���:���P  ����  ا�� 

l	0� ا*�ردة ��   .ا-&�ر �� آ��G و
1���� أن ا$ ���Jء إن ����>.0ب� وأ��� 6	��05Rط _ ا�� G��*ر ���� ه���&- 0ك4��A ��5ر �6���V ا

���E �A)ة   .ا
�":� / %< 	4آ0 {�� : 	2-� . ا*0د - ا$ ر��6 - ا�  أl*�E  أ�6 �� ���  ���رداً  ا

0�s l	ر ��� %�F  ؟ ا
� آ�ن إذا أ�6 أ1A% وا$ ا>.0ب��ز  �6��V  ��ردًا ا�� �E)ة    ��A	�1a5<  أن ��H:�ن  	

���A����ن أن ���0Rط ا���? N40ودة ه����* ���� �6���V وإ_ ا����52دة ا*��0ودة ���A ��ر���L ا
12�م��ن آ61 ا�5Rء أن ا�	 ��   .��رد ��6 ا

�ل �&�+	 �d�. 6�"� �� ���ز 	0aج أن إ; ا�5Rء 	��� أن �� 	0�5ك  أن ��H:�ن  	
���E �A)ة�ل _ ه4ا ؟ ا+	 6� �d�..   

���� ���F� ل� ���� أ���6 ?��4آ0 ور����� 	+��� وه��4ا . ا���2دة ���A ����رج ا*��0د آ���ن إذا �+��
�م 	�0 ه4ا �5Jء������ن أو ا� وه��  و��}ذي  ا��2دة  ��A  ���رج  ��&���  ا*�0د  	���ن  ا

�J4اء أ	إ �� ��W   .إ��Jل �) ا
%U 0 ا���A - �M6 ا$ ر-A - ل�1�6 ا$ 1E; - ا-*� آ�ن : 	+A %1#��1  ���  - و�1 ا

1��1 �� : .�ل إ��� . ا0	l 	4آ0 % _ ؟ ا0	l ذآ0 ه� . ا*�ردة   .ا*�ردة ا
�د إذًاL0د و*�0 	52*0 ا4ي ذا?�F� 6 اs �52د� ��+� �� ه+F   .4Aر ا

����  ���  >��6  ؟ ���ذا  . ا*�0د  	�4آ0وا  % - ا$ ر��&% - ا��12ء �o _ أ��6  ا>�A%  ا
�L��� أن ?���ً� ��-�ر ر	l �� إ_ �J	� �0د 	? �� ��A  و���رج  و��}ذي  �Lًا ��رد ا
�� �� A-��� ��ً) ?&� ا�5 ا0	l >ن ر	l ��ون ا�2دة� �� �&L  ل��R� ا��5  ه��  ا
(ًE0ودة  ?�:*�  أ�*4P  . ا��+��  ����  	�4آ0وه�  �%  و+F�ن  .��  ا�a)ف  ا��	 _  ��d�p 
6��5F? ���� �ً����� ���Lز _ر	��l ���) ا���R	� ا*��0د ه��4ا وV��� ���Lذا ر	��l ���) ���0د 	����L أ�

���E �A)ة  �A	1a5< أن �H:�ن   .ا
��< أ�&��; ا4��2ر و�&��4ا{� ���Lز و.G��2 إذا ا4��A ���5ارا> ���A ا���)م - ا$ ر����6 - ا

>1��1���E �A)ة 	05ك أن    .ا
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  !�ب �Eة أه� اF@4ار
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   .ا>4Aار أه� E)ة ��ب
�� ��ب : 	2-�*	 6�� >�   .ا�42ور 	��1 آ

� : ه� وا�42ور	0�   .ا
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

� ?k1م	0�   ..��dً� ا�)ة: ا
� أ���pق إذا	0���1���6 و���d�. ���Lً� �1	��� أن اA �1 أن���	 �ً���d�. ع����L)�� .  (��� 

   .�)ف
��م >ن : أوً_ -+�� وه� رآ� اW5:	 6 أن	د{	.   
- �ً���U : c	�F�� �� 0�Aان ��  ��l  ���  وه�F�E  ري��a* ا$ 1�E;  - ا-*��  أن ا

6�1A %1#جنب فعلى تستطع مل فإن فقاعداً تستطع مل فإن قائماً صل:(.�ل - و. (  

1�6 ا$ E;1 - �*�أA %1#ة - و(��� �ً�d�. �� 0ان  أن��A -  ��M6  ا$ ر�-A -  6"�# 
�A ة(E �	0�  .ا
�� c	�F ه��  ا��)ة  ��A  ا$ 	�ر#��ال  أ�*���0  : .�ل - A-6 ا$ ر0�A - �Mان ا
% �+	 �� c	�F� E)ة �A أ�*��0 ا	0����  ا��)ة  ��A  أ�*���0  .�ل وإ��� ا 

%1 ���� ا0RاحAا آ1&% أ��  �E)ة  ��A  	2-��  ا�)ة �A أ�*2 ��0-;� .�	0�� . ا
�	0�<:   

0 ��6 آ�ن . �0	tً� آ�ن 0�Aان أن : ا>ول -��ا#� ��   .- A-6 ا$ ر�M - #"ل �
- �����اب أن : ا��ا�ً� 	��ن أن 	��� _ : اL �A ة(���ً� ا�A وإ��� ��اب  ه�L 

9125	 �	0��� 6�< ��� _ ا4ي هW5:	 �1 أن�	 �ً�d�..    
��6 - ا$ ر��&��% - ا�+&���ء ����� و&��4ا� ��E)ة ���A 	2-��� ا���)ة ���A أ�*����0 : .

�	0�   .ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

% �Vن �W5:	 ًا�A�+�.   
% إذا �W5:	 �1��   .��(��Lع .��Aًا �

- 6�< % �W5:	 �1 أن�	 . �*-1��6  ا$ 1�E;  - واA  %1�#ل  - و� تستطع مل فإن: ( 	+�
  ) .فقاعداً
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�ابو��� إ; ?-+:% . .��Aًا : ا�:.:   
��9  _ أن : ا>ول ا+�:%  ــW	 �1  أن��	اً  ��A�. .  � .���Aاً  	���1  �&�4ا  . �:+i  .��م  ��1

   .�)ف �) - ا$ ر��&% - ا�+&�ء ���LVع
- 6�+ - ;1E $6 ا�1A %1#قاعداً فصلي تستطع مل فإن:( - و. (   

�9 أن : ا���� ا+:% ــW	 ��1��  . أ	�A�. �ًtًا 	��1 �&4ا . �ه0ةR� j+� �� و��� 
��% ���Vن : 	+���ل 0���Aان ����	c >ن 0���Aان ����F	c ه-��� ���:�5ل أن 	����� و_ -:  

�W5:? i��Mو �A�W5#_ا �   .ا7ن اa)ف �F� ه
�� آ���ن أذا : ا������ ا+��:% : أ���0ى ���0ة : إذًا(W5:��	 ���� ���� �+R��� ه0ة���j . 6���V� 

�1�	 �ًt	ًا أ�A�.. (   
���   : ذ1A; P وا

1���6 ا$ 1��E; - ا-*��� أن -A %1��#و - ���� i+��# ���A 0س��� ��J+6 أو L-*��6 وy��FL ا
:ً� A N�1L : ;1E-6 ا�+�R 	2-� : ا>	���L . 0ه�r ا$ 1�E;  - ا-*��  ���ل  �� وا
6���1A %1��#آ���ن أ���6 - و ��W5:��	 �1 أن���	 �ً���d�. ���� 1��E; ذ��P و���� ���R+� ���� و

�ا�� ا�0وض-:ً� وا�L - ;1E $1 اA6�   .- و%1# 
�� ه4ا   .د

- ����ع A-6 ذه� ا�1E �ً�d�. �� �+R; إن أ�6 : ا���� اRa   .ا
- ���c ا���� : ا�L ص��-   .ا0Rع �� ا0Fج ?��0 ا�5 ا

�� �� P   :i��M إ; ��5Fج ذ
 =��� �	4�ه�  اW*�M  إ���م  ���0�F2��  ���  ا��R� .��م  إن �"��6  ا+��رة  ��Aم  ��i*t  ا

� A-6 ذه�Ra   .ا�0ض �&4ا 	-oR� >�6 . عا
1�س �L 6ز اi��t ه4ا ��� �Vذا�   .ا
�ل= +��م �� 	���5 % إذا إ_ .��Aًا 	��1 _ أ�6 : ا���� وا+��N ا�� . N4وه  ��	روا 
�A أ��� ا(��م.   

��0  ���  أ��6  : ه4ا �2-;s  ل��*+� 	�4ه�  ��Jء  آ��  	��-�  : ا-��س  ��2�  	�6�12  ���  ا
5�� �� : .�ل ا�)ة �Lءت وإذا و	�m1 و	+�م �1وامW#�1 أن أEأ �ً�d�. .   
>����� آW5:��? م���ك ?+������ G��d�L إذا ��U% ا>����Aل ه��N4 آ��� و?���2� و?��"?� و?��4ه� ؟ 

�� _ 0Eت ��4ات ا�)ةW5:?.   
�� _ آ�ن إذا : أ��� ا(��م .�ل �2-; ه4ا إذًاW5:	 م أن�+	 N���� 	���1  أن �L 6ز 

�ً:�L.   
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�ل ه4ا و�Lه� و��+�ل أن إ_ ا+�ل وأ�� أi*M : ا>ول ا+� 6 Gأ� ��	أ��0  وه4ا ُ�َ� 
���L0	 P��-�� ��1�G إذا آ-��V��� Gن و?���2; #��*6��F ا��0ب و�����E �ً���d�. ذه��� P��-A 

�عRa��1A  6�L;  ا��)ة  ?:0t�F5  ?�2 و% ا�0ض �&4ا وا�G1oR ا 	-*��o  ا�4ي  ا
�L Pز 4�-���0  &�4ا � #�+i  .��م  إن ا(��:�ن  	��ن أن 	05Rط و_ ?�m1 أن �s  0اد�� 
;1A ل ه4ا�+�ز  وإ��� ا��	  6��:�ً  	���1  أن �L  ���  N4ه�  ���F ذه��ب  وه��  أ	��tً  ا

�عRa   .ا
�ل إذًا+�اب ه� ا>ول ا�   .ا$ �Jء إن ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�V� kنA ;12� 6*-L.   
�k إن 	2-�A �A ة(�   . ;1A 6*-L	��A�. 6�V� �1ًا ا

- c	�F�-�4 وL&6 و	��ن .) جنب فعلى( 0�Aان � ;   .ا+*�1 إ

m��ن  1�E  ;�1A  ��-L;  إذا : ا+*��1  إ�;  رأ#�6  و����  6�&Lو  ;� 	��-�  آ���  ا+*��1  إ
G����  ���  0�*+ 	��t  وإ����  ا+*��1  إ�;  رأ  6�#	��t  أ��6  ا-��س  ��2�  	�&�%  آ���  _ ا
6&Lو.  

   .ا>	�� 1A 6*-L; 	��1 : .�ل �� ا�+&�ء ���= 
��ا أي 1A; 	��1 : .�ل �� و�-&%= *-�  ))) .ا>ذان . (((�Jء 
   :- ا$ ��6r - ا�Rرح .�ل ا>ذان ��2

 i�+�  �����  N4ه�  �":���-���A  6  	���1  أن إ���� إذًا : ا�	��1; A  ل���0  ه��  أو .�a� ����� 
�ا����ل 1A; ا..   

�اب�� أن وا	0�5�:0 �� �:� 	��1 ا	6 .   
�-1A 6; 	��1 أن ��>�t� ا�0ض ��c �� ا>��ر ?:�وت �Vن�	.   

1�6 ا$ 1E; - ا-*� >ن -A  %1�#و -  ��F	  �����5 ���  ه�4ا  أن P�J  و_ . �J"�6  ���  ا
%rAون أ{R   .	�L �1-� أي 1A; أو . ا�)ة وه� ا
   .أ1A% وا$

  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  االثنني  الثالث: الدرس  اخلامس:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))
	
	
	
	((  

  

  

�a-� .�لJ  6�r�� $��0  ا$ ��:%    :ا��0�%  �ا�وا��)ة وا�:)م �1A;       $ ا���F . ا
6 ا$ �  .ر#

  
  ...غير موجود 
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/�/�  الثالثاء  الرابع: الدرس  اخلامس:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))
�
�
�
�((  

  

  

��<  
 ا���ة[�Q م�B/أ[  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

 وعلى محمد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى هللا الحمد .الرحيم الرحمن اهللا بسم

   .بعد أما الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله
� أن ا:��9 ا�رس �� ذآ0ت":� �	�F?  ���:�����L  6ز  ا��:��2W.  0&��  إذا ا��5  ا 

� أ�&� ا:�0 �"���م 	05�g وأن 	+�0 أن":� �&� ا�+&��ء  أ.��ال  و?�ا�G1 إ��Jل �
�&�  : وذآ0ت �
�ل= +�ر �4ه� وه� ا>ول ا&��  . ا
�لوا��+ �������m ا�rه0	��� ���4ه� وه��� : ا�� ���U(U أ���6 ورk��� G��FLم ا���� �2&��% و

)Y#0ا� (�ًp��1� ?:�وي �0ا#Y ا�)�U وأن ا�5���� 0E�2�1� 0RA #�5 ا�   .آ
�ل= +�c  ا���0ة  ا��:���  أن وه��  ��6  ا5�J&0وا  ا�4ي  ا>�-��ف  ��4ه�  وه��  : ا:�� 

�U(U م�	وي وه� . أ�:? �1���� = �d�� �U(Uو (Uنو�U �ً*	0+? = وه�4ا .ك��� 
�	�F5�ل ه� اpأ �	�F? �-A ء�&+�   .ا

�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
�ل -+� �*-1��6  ا$ 1�E;   اA  %1�#مسرية تسافر اآلخر واليوم باهللا تؤمن ملرأة حيل ال:( و 

  ) .حمرم ذي مع إال أيام ثالثة
6Lأن : ا_#�5_ل و �*-1�6 ا$ 1E;  اA %1#1; ��% وA 0أة��0ة  ?+��W  �ا�5  ا:�� 
�U(U م�	6 �:��0ة أ�&� أ�+): 0��:?. (  

�اب����� ���� ا���F	c ه��4ا أن : ا_#���5_ل ه��4ا ��1A; واF�F��� ���� روا	��� و���� ا
l�F��l  ���  روا	��  و�� )يومني مسرية تسافر:(  اF�� )يوم مسرية تسافر( : أ	��tً  ا

�� ��رج روا	� و��F�F�  ) .دبري سري أو مسرية تسافر :(ا:-� �� وه� ا

1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن ��1A; ذ��P َدل� �����15a ا���F	c أ����ظ ���0ت �����1A %1��#و _ 
��+	 �	�F5   .#�0ًا 	:�; _ أ�6 أ	�م ا�)�U دون �� أن 	+�� _ : أي ا

�ل= ��+ أ9��1p و?���2; #��*6��F ا$ >ن ا0��2ف إ��; ذ��P ���� ا����L0 أن : ا0ا���� ا
0�:1�6 ا$ 1E;  وا-*� آ6��5 �� اA %1#91 وp0  أ�:� A-&���  	�"ت  و�%  #�-65  ���  ا
�	�F? ���:�1 �	�F?1+6 �� وpرع أ�R�ز _ ا�	.   

%U ت���:��m و�+�اره� و?�F	�ه� ا ا_��5��ص  أه��  	6��02  وإ����  1-��س  �02و�ً� 
i+� _ ���# �� %	�+  .ا

�ل وه4ا+�Y ا�5��ر اJ وا�� ا_#)م %�+2� A-� و�:� ا� �	0E�2� _���  ��W"  ا
�اب - kم���m ه4ا أن �� _ً�   .�kم _�� .

�-�0A ل ه4ا�+��M 61-6 و�� ا�m ا�F5	� أن وه� د�داً  �L� وا�:-�  ا���5ب  ���  �
1�&� ا?�9 ا�5 وا+��AةA ء�&+��m ا0Rع �� �Lء �w آ� أن ا 6  ���   ���_  ��o1 ا

   .ا02ف إ; ?�F	� �� N	6�V� �L0 ا0Rع �� و_
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0�:   .ا02ف إ; ?�F	� �L0-� �� N	�Fد و% ا0Rع �� ��L �ً+1Wء ��
�ل= +�� أ�6 : اm��a ا�  i�+�  وه�4ا  ����  ��kم  ا���  ��4ه�  ه���1�	�  	�:�وي  وا� آ

i+�.   
�% ا�Rرع �"ن �kم ا�� وا#�5ل�F ���  ��Lء  �� وأ.� ا:�1A 0; ا:�0 أ���م ر�i ا
6 ��� أ�6 ا0Rع�V� lE �A 0 ا���A  ��M6  ا$ ر�-A  ��ل  - ��o1 ا أه��  ���  وه��+	 

 �Lء���  ���  أ.��  �&�4ا  #��0اً  ��� ا0aوج #�; أ�6 أ.�ا&% إ; 	�L0 ا4	� k� -م ا��
P:�5-� 6�.   

�ل= ��+�Y ا�5����ر وه��4ا �0	��� ا���:��� أن : ا��:�دس ا��J ا_#��)م ��� ���-1. ���	�F5�� 
���:��ل ��+�� أ�-� ��Fد�� ���:��� ا�F5	� أرد��  �	0*�.   

�� ?+0	*ً� 	:�وي وه-Uا� �	0RAو �1�   .آ
����� �� .0� �ً2W	� ��W. ���: #�; ا�Rرع : .�ل : ا�	��:   

- c	���F�� ���� G��*U ���� . ا>l��E وه��� : ا>ول اF�F����0ه���� و���� اs أن ���*-  ا
;1E $6 ا�1A %1#��0 �� .�0 وA N0�.1;  وE $6 ا�1A %1#���0  �� وA  0��. 
0�# ����0  ����  ����  - ����  أ�*�ر �� - 	+�ل وا��آ&� ��� أه� �� �62 و�� هAو 
�	0�.  

- c	�F ا7ن �2-��  ?+��م  ���  #��0اً  �0	��  ��W. ���: ا�Rرع ��6 #�; ا4ي : ا���� ا
   .#�0ًا ا*0	� �:��� �:�; )بريد مسافة تسافر اآلخر واليوم باهللا تؤمن ملرأة حيل ال:(

 ���� أن �0��A%5 أ����% ا��12% أه��� �*���ر �-��:��� ا>.���ال ه��N4 #���52% أن �P��J ���2 و_
�":�1���ً  ا(���Jل  و	r&�0  إ���Jل  اL  ���  ���5وت��0  ا*���  ا��  ��d��  ��U(Uو  ���U(Uو 

�1��� إ; آ-Uا �1��� �0ورًا آ����� ��-Uوا ����  و���Uن  و#*2����Uو  ���-Uوا  �	0R�Aو 
 ...;   ...u�N0 إ

lL0ا   :ا
�+�+F� أن .G1 آ�� ا":�   .��1�R ا



202 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

�Y ا�5����ر  أ����-��J ا وا���� ا_#��)م%���+ � ���� ���Lًا و	���R� 	i*t��- 	����د _ .���ل �&��
9�*W5��� _ ا# �� ���ا�E)ت  #&� ���  ?�����ً  �  6�2	i15�a  ����  ه�4ا  �A���0  ���  ا

  .#�0 �) �0وLً� 	:�; و�� #�0ًا 	:�;
- ً����U  : ى�0 ���� ا>.�ال أ.&r	 � ��  ��&L  ���ل  ا>د�+ >ن ا*0	��  وه��  ا>���0  ا

   .#�0ًا ا�:��� ه�W. N4 #�; �-�:6 ا�Rرع أن إ; 	�W"ن ا(�:�ن
G1.و %��Y ا�5��ر ه4ا J 1-� إذا ا_#)م. �	�F5�� ���:���.   

�� 6����  ��:���  و.��W  ا(�:�ن �0ج إذا 	+�ل آ�-Uا  �	0R�Aو  ��1� ��:��0اً  	��*l  آ
�ًt	أ �ل �� أ.��kم  ا(��:�ن  	05دد .� أ�6 �+���  ����  أه��  أن P�J  _ أ��6��  ���  6  ��� 

�اL0� ;2�ا >�&% .�0وا ��0A إW. ���:� �	0�.   
��� �&��12�� ا�k��  6م  ا���  ر6�FL  ����  أ.��ى  وه��  �Lًا .�ي ه� ا�+� :  ��� ��Vن  �

�� ا�5��ر�2�< اM ًا�L �-�?"�   .ا7ن و#
���+5A4ي أن وا��� ا(���:�ن 	��:� ا���� ��1A; و*��# ����1+51+5���� ���"س و_ ا ?�ر���G إذا ��

��ر �4ه� ه� - ا>د&���ل ا+-� �� W.� �����U ن أو��U  ������Uو  ��1� 	25*�0  أ��6  آ
�� و?-i*t �:��0ًاt+��  أي ا-��س   ;1A	�R� و_ اt�.  ��2� دت  أن���  %�& ا>��0  

���:���.  
���  و�����  درا#��  أU-��ء  ?:0t�F5  أن ا":��  ��	�F?  0�:� ا�����F  أن ����:���ت  ا
   .�+�اره� �� ا��15�ا وإن ���:��� ��دوا آ1&%

m�"� �M6 ا$ ر-A ده� أ�6 �2-� ?+�م��  ��U(��  Y�#0  وا���  �0ا��A  ��M6  ا$ ر�-A 
�ر&R��� 6��-A ���	�F5 ����دوا ��A  %��&1-��6 ا$ رA ���M*���س وا���� ���� ���� ���"آ�0 ا
���:��� %��0  ا�F5	��  ��-&%  أ���  ��A  	�0و  وo�  ���:���Y  . ا�Jل  ا_#�)م  و� أن : 	+�

�	�F? ���F��ا�� اL0� وا�5)ف ا�5)�&% �� ���:��� ا���  ��-&%  ا أ�&�%  �1A;  د
�2�ن  أ�&�%  أي ��gaJ �:F� 6 آ� 	�5�ن آ���اL0	  ;��ل  و���F  . ا0�2ف  إ�+� : 

��5وى ا0a5	� ه4ا أن ���F��ن .� ا�	 _ً�*+� �� ��  P� أ�&�%  .��F�  %�12�  ً��2W  ذ
���Aً� ر����� �����:��� ا�F5	��� ��1A; ا?�+���اLر ;������ u���0 >���0 ور����� ا0��2ف إ ���� 

�E(a�� ا�5-6  ����:���  وا���د  �&% وا��1Aو  ��F�  ��1+�  ���F�� �A-&%  ا$ ر��M  ا
�:��� و��Fد��.   
�ر ���4ه� وا>����M ا_�5����ط ���% .���5a� ������ G��1ر ا���:���ت أي و	*+��;��&�� - ا

��2��R�������� ا����ً) وا>.����ى - واF-������1 وا����� .����W إذا ا(����:�ن 	�����ن أن د���-Uا 
�	0RAو �1�   .�:��0ًا 	52*0 أ�6 آ

�ً� ه4ا��U.   
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- ً���Uو  : Y�J _ ا$ ر��6 ا_#)م �	0	6  أ��ًا �� : 	2-��  . ا��:���  .��0  ا0�2ف  �+
2�� - ��ً) - .�W �� أن 	0	� _ أ�6:? �1�2��  .��W  �� أو �:��0ًا 	��ن _ .� آ*�# 

�1� ا-��س  ��2�  �&��6  آ���  _ ذ�P  ���  أ.��  ا$ ر��6 	0	� �� �:��0ًا 	��ن _ .� آ
�ل أن. Y�J + ا_#)م	�1 ���:��ر  ���ده�  ا��5  ا�&����  ا��4�1A  P;  ا��Y  أن �J 

 إ�;  ا�:�0  ���  وا���L0 : �2-�ه��  A*��رة  : 	+�ل ا��5وى �� ��:6 ا$ ر��6 ا_#)م
1�6 ?�2رف ��A س�-   .��0A إ; ��� أه� آ0aوج #�0ًا أ�6 ا

��0 ��� ��� أن وأ���4A:��� و� �	0� � ��5 ا ا��:���  	+��0  أن 	0	��  ا$ ر���6  �&
�ر ����ده���&���ن أ���%5 : 	+���ل ه��� ا��� 	+���W ���5; ���:��0ًا 	��:�; _ ا(���:�ن أن ?+
�ن وا��ًا �0	�ًا 	+�W أن 	��� �� 	+�ل وه� �0د أر��2 �:�0ة��   .�:��0ًا 

����� "��Wa�9 ا�t��5�ل ��1A; �-���ء ا-���س ��1A; ا��. Y���J _ >���6 ا_#��)م ���	0	 � ه��
9��t��5�+ -ا7���0ون - ا����12ء أن 	0	��� ه��� ا��Mا��	���1 ���:��� و����دوا p _ 0��*52	 

  .ا�:��� ه�W. N4 إذا إ; �:��0ًا ا(�:�ن
�ً� ه4ا�U : �ه4ا آ �� l�L05�2% ا(�:�ن 	5��ر �5; ا� �":�  .ا

2�<  ��kم  ا�� .�ل : را�2ً�-�M  �*:�1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن 6�2�M  ���  واA  %1�#و 
�l �� آ�� #*G آ� .*�ء إ; 	0aج آ�نF��� :���� 1A; و.*�ء ا� �� �-	��   .ا

>Mأ ;�ل  آ��ن  ���  أن ه4ا إ��  ��-	����0ه%  .*��ء  آ"ه��  ����  A-&��  	*��2  ����  اsو 
1�ن أ	tً� آ���ا��	 ;1�6 ا$ 1E; ا-*� 	�� و% ا��	-� إA  %1�#+��0  و	ذه��  إذا  

;   .ا��	-� د�1�ا إذا 	+�0ون ��� �1A �2; ا��	-� ��رج ا4	� و_ .*�ء إ
���m ا�F ه4ا أن �5* l�F��.   

�":�  ؟ �:��0ًا 	52*0 ا-kه� إ; �0ج �� ه� : ا>��0ة ا
�اب�   :روا	�5ن أ��� ا(��م �A : ا

-  ;�  ���A	0�aج  ��)  ��:���  و.��A  6�?�1� ���W  ��0ج  >���6 . ��:��0اً  	52*�0  أ��6  : ا>و
;�:� 0�:   .ا

- ������� 	0aج % >�6 �:��0ًا 	:�; _ �k� 6�Vه� �� �0ج �� أن : ا �6� 0sض 
�F1�ة و�����.  
�� _ إذ ا>و; ا0وا	� : وا>.0ب0�oض  ��0ج  ا��aرج  	���ن  أن ا05�Jاط  1A; د 

l�FE %U G	أرأ ���:���  	Nk�-5  ��0ج    >��1�  أ��اب  ؟ ��:��0اً  	52*�0  �&��  آ�� : ا
1� أ< .�W �� أن 	52*0 أ�� �) ��(��Lع �:��0��m أ�6 آ ��0ج  أ��0��:��  ���  6 

Nk-5	 ل�pو.�0 و    .ا>���م �� 	}0U _ �:���ا
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���2� N4ه�� ������ ه��N4 ���� ا":����&��� ���Lًا ا-���س ��m���? ���L ا���5 ا�&���� ا وإ��; إ
����02� �&Wا����M g��1a� ;���ر .���ل أن إ��&�� ا>.���ال وأ���:� أ����ط ���� 	52*��0 ا

�+��ً� وأ#��&1&�*W? إذا ا(���:�ن وأن ���W. N4ه�� ���:��� وأن ���:��0ًا 	6���V� 0��*52 و���0ج ا
�ل+�� .�W اإذ �"�6 ا-Uا �	0RAو �1��ي  .�ل �:��0ًا 	52*0 أ�6 ا*�A �1 ��رLً� آ�. 

��Fن  ���ن و	:-��L NًاF�E  ���  ���:�?  ���  ��W.  N4ه�  ���:�� ا�0Rع  ���  ��:��0اً  ا
g�05	4 و�"	0 أ���م و�:�ر  .��ل  ��"ن  وأ.��ل  أر��L  و�� ا�&�� وأو�;  أ���ط  ا

�ل أن �% ذآ0ت �� ا�&��2 ا�:�d� و��. Y�J ا_#)م ���	�F502ف �� _  ���+	 
6-� 9��t5� �� ا":� 0�:�� �-6 	+�� وإ��� ا#�5 �:��0ًا أl*E �0ج �� وأن ا
% وإن �W+	 N4ه ���:��ر ��ده� ا�5 ا&��   .ا
�� �4ه� أ���-F� ا&� �� >2Mال أ� أ���اً  �-�  6	�1A  g�� _  ���+;  ا���5A  >�6 ا>.

�	�F? �� 0*52	 52*0 _ و�� �:��0ًا	0ع �� �:��0ًا R   .ا
 %�U 66 إ������� �+R��� 52*�0  _ إذ	إذا إ_ ���:��0ًا ا(���:�ن  ���W.  0ة�:�� ���U(U م���	أ  N4وه�� 

���:� �1	�p 9R	 ;1A س�-�+&��  ا+F? إذا  �-p05�Jا  %&��1A  %�&ا  _ أ������	  �	0��:�� 
�� و��U)ث �����W+� ���:��� ���d إ_��U(Uو ���1����6 �&��4ا آ� �+R��� ���2و� m�����6 و ���Eأ 

lMوا c	�F�� روي آ0وNذ ا4ي وا��   .�0	� : أ.� وروي 	�م وروي 	
2�� #��0 �� أن ا7ن �0A-� إذًا -:? �1� 	6�V�  0�*52 ا>�-�ف �Aا �� ا>�� �*��LVع آ

�1�� �+&�ء ��� �:��0ًا:� ���2ه%  و���  ا�:*�2  وا�+&��ء  ?�*2&%  و���  ا�����F  ���  ا
2��  .A  ���  ��W-�ه%:�?  ��1��Y  و��5;  ��:��0اً  	52*�0  آ�J  6  �نآ�  وإن ا_#�)مW*t�	 

02ف�� (� PJ 6أ� N�-A 0*52	 0ًا��:� �� �� �W. ًا�	0� N�-A 0*52	 0ًا��:�.   
5����0  �&�4ا  ا0�2ف  ��:"�  ���  ا$ ر���6  ��:6 ه� ا�5��رN وأ����  ���2 	����  _ وا

6W*��M  >��15a5�  0اف��Aس أ���-2�  و	��:��6  ا-���س ���Aدات  و?��15a<  ا*�� ���:��0  ا
�2*��6  �2�6  	��� ��� �:��0ًا 	:��6 _ وا+��m  أول ����JV�  6ل  ا��6  و  0��u  ��.و 

�a-� أ�JرJ 6ا��- ا$ ر�� �����A - آ��ن  وإن  lL0�	  ل��+�ل  ه�4ا  أن ���02ف  ا�+ ا
_ i*t��-	 6وأ��� ��R��� ًا���L N0ل أن وذآ��0 �-�#��*� ���� أآ���0 ���� وذآ����ر .����&�� ا

i*t��-� ���5 _ آ���ن وإن�	6 ���6 ��-��Y ���4ه� أن �&��4ا أ.��0 ا$ ر����6 ��J ا(#��)م _ 
t-	i* ر �4ه� وأن�&���9 #&� ا*W55�ى A-� و�-i*t ا�   .ا
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6 #�: �0د أر��2 �*��ً� #�0ًا 0��# ��  0�. ��A��0   .رآ52�� ا

0�+��5ب �0Rوع ا�� �-:���1 �� وا(��Lع وا   .ا
��   :���6 �� ا��15�ا 
���ه�0 �4ه�= �m  #�-�  ا+��0  أن ;إ�  وا��2��R  وأ����  ��P ا�)�U ا>��d ا� و

�Lا��.   
�ا   :�"د� ه4ا 1A; وا�5#

- �&-� 6�. ;�2? :  } } } }����������������    '�-�8'�-�8'�-�8'�-�8    TTTT    U.V�U.V�U.V�U.V�     W�ـ$� W�ـ$� W�ـ$� W�ـ�6' ($ـ�6' ($ـ�6' ($ـ�6'     �$ـ$)     Xـ��Y Xـ��Y Xـ��Y Xـ��Y    ��������     �����ـ �����ـ �����ـ ����
ـ% 
ـ% 
ـ% 
ـ%     �ـ     K+�   }  }  }  }��ـ�+K ��ـ�+K ��ـ�+K ��ـ

lح ور��-��m ا�2� أن 1A; 	�ل ا �Lا��.   

�ا -    ����������������{ { { { (((( ا7	��  ه���A  N4  ا��Waب  ���  0��A  #"ل أ�6 أ��� �� 	�F� ;12	c وا�5#
'�-�8'�-�8'�-�8'�-�8    TTTT    U.V�U.V�U.V�U.V�    W�$�W�$�W�$�W�$�    '6�$)'6�$)'6�$)'6�$)    X��YX��YX��YX��Y    ��������    ��������������������    %
%
%
%
    K+���K+���K+���K+���    ��������    '�M0'�M0'�M0'�M0    ��������    '6��M"'6��M"'6��M"'6��M"{ { { { (((( أ�-� �+� �+�ل 

>��*A G-6 ا$ ر0�A �M �+�ل �+�0 ��A  ����  G�*�A  6�-�  G":��  ��*- 1�E;  ا
1�6 ا$A %1#ا اهللا تصدق صدقة: (�+�ل و عليكم. (  

6�+� �.�E ل�	1; A 6أ� �-# m��ا�L و�.   
�ا -2�د  وا���  0��A  وا���  وA  l�E  6�-A  �R�d�A-�6  ا$ ��M ر ���Aن �"ن وا�5#:�� 

�0ه%sو �� ���F�   .أ?��ا ا
�ا -   .�-; �� ���Aن �1< أ?% آ1&% ا����F �"ن وا�5#
�ا -�%  �1�E  >�1;  إذا ا��:��0  أن ا�����F  ��6  أ��5;  ��� وا�5#�+��  أ?�%  ا� آ���G  و

�0 آ�)ة ���i+� G رآ52�� ا:�E 0)ة��ز _ ا�   .ا(�:�ن ���& 	k	� أن 	
2� و��� N4ه ��� �-�.�Rت ا>د �&A���� _  ��� ا��5  ا>���0ة  وا>د��  ا��U7ر  #�

   .�Lًا .�	� ?52*0 ذآ0ت
�ل= +   .أ�Aد أ?% �Vن وا�L ا+�0 أن وا�rه0	� ��-�ف : ا���� وا

�ا���F�  �R�d�A  l	c  : وا�5#F�� ركعـتني  ركعـتني  الصالة فرضت(  : .��G  أ�&��  ا
   ) .احلضر يف وزيدت سفرال يف فأقرت
�&�+� �Mا$ ر �&-A : GM0� . ��   .�0ض ا0آ52�� أن 1A; د

�ا��Lوأ �A 0 ه4اU<ا ���L"� 0ة�   :آ�
   .أ?�G أ�&� lE �A �Rd�A أ�6 �-&� -
�ل ه4ا أن و�-&� -. �Rd�2 _ ��0	 ;1�6 ا$ 1E; ا-*� إA %1#و.   
<  ��Jذ  ��	c ا�F	c ه4ا أن و�-&� -��a�  ��r�6�5  وو6�L  . ا+�u0ن  ه0�a�  0ه��r 

����    ��������    ($�X��Y/X��Y/X��Y/X��Y/    '6�$)'6�$)'6�$)'6{{{{ ا>E� ه� ا>ر�� أن 1A; دل ا+0أن أن ا+u0ن���������������� { { { {c	و�� 

�Rd�A 1; دلA أن ��< �&4ا ا>E� ه� ا0آ52�a� 0ه�r   .ا+u0ن 
���1�� : ا���� واd�+1�ب L��� c	�� س ا���*A �M6 ا$ ر-A  6فرض:(  .��ل  أ�� 
   . )ركعة اخلوف ويف أربع واحلضر ركعتني السفر صالة وسلم عليه هللا صلى اهللا رسول

�اب�2�ا ا��12ء أن : ا�F	c ه4ا �A وا�L1; أA  6أ�� _  ��� ا(��:�ن  	���1  أن 	
�ف ��a0 �� ��4P وا��ة رآ�2 ا�:   .ا
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�+� و��+F��� اL<1; اA 0Uأ �Rd�A 0Uس  ا�� وأ��*A  ��&1آ  ���2�M  ��&1أن �����  وآ 
y.�-? .�-��R �	���� ?�*G و_ �Lًا .L<ا �-A �R.�-�   ا

lL0ا�ر  .��ل  ا�0اlL  ذP �� : ا�&��1�ا  ا�����F  أن .��2Wً  ��12%  >ن ���Uر  ا�E 
�ً����ر  أن و��12%  أر���2ً  أ��&�L  ���F��1�ا  ا�E  >�1�  ن����A  ��M6  ا$ ر�-A  ً��2أر� 

��  ��� آ 	���ن  آ���  >����A 6ن 1A; >��0وا رآ52�� ا:�E 0)ة �0	�t آ��G و� 
���  ا�����F  ���  ا�5�0ف  �&�4ا  ��:ً� ���رت رآ�2 اr&0 �� زاد _ أ���1A  6;  د

��	.   
���� وه-���ك�+��� ���� د+F�ر .���ي ا��&��1 ا-*��� أن وه��� ���6 ���:�5ل أن ا������ و���� 
;1��E $6 ا���1A %1��#و ��ف ��E)ة ���� أ?��% ����:6 ه����a6���V� ;1��E ����d�W ا�� ;�� ا>و

��0آU ;1E �2% رآ52�� ����� 	�:�5ل  �&�4ا  رآ52�� و&% أر�� 6 ���رت �رآ52� ا
�ز أ�6 �6�1�6 ا$ 1E;  وا-*� ((( 	5% أن 	A  %1�#و  %�  w��F	  6�-A  ًأ?�%  أ��6  أ���ا  ��� 

0�:�رة �� إ_ اE ن و.� وا��ة��? �F� 4�ء أ�WAوه��  و  N4رة  ه���� �E)ة  -ا
�فa   ))) .ا
;1Aو �ل : ��ل آ�+�ب اL��� m��ي +�.   

�ل= +c ا���ل  را��L  وه��  ���0وN  ا(?���م  أن أ����  ا(���م  ��A  روا	��  �وه : ا�+ 
�ر&���  �6�12  ���  وا(?��م ا+�0 	:� أ�6 ا�&�  Nر  وه�4ا  ���0و����Y  ا�5�J  ا_#�)م 

���5 و�6? �   .ا>د
�� _ أن ا$ �Jء إن ا0اlL إذًا	 ;1A +��0  أن ا(�:�ن	6  �-���0  ���  أ?�%  إن s أن 

�ن�	1< � %�� أ��ًا 	-*�o و_ ��0وهً� �2� �+� �+�W %12 	�5%  أن أ���اً  1:��1%  و_ ا
% إذا ��	 >1� %��&Y ه4ا >ن �+� ���a� �F	0E ًا�L �-:12�د  وا���  :��  ��� أ?�%  

�6 وإ�� $ إ�� .�ل ���Aن2�ن إLل آ��1 وه� را�+? �-A �d��� ا��2�  ه4ا ��5A*0 ا
�� �d����� >�6 ا�a� �F	0E ��1�6 آ�ن A �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#آ�ن و�� و 

6�1A �   .و0�A ��0 أ�
lL0ا�� c��   .��0وN أ�6 ا���� �� دا�� وه� ا
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��م أو .0	0��A 65 ��رق إذا � 6��..   

  
���	0	 >��{� أن 	0	��� آ���ن إذا ا��:�0 �"�����م ا(���:�ن 	*���أ ���5; 	*���� أن ا$ ر����6 ا
�W+	 ���:� 0�+   .�0د أر��2 ا�-F	A �1-� وه� . ا

  
�:��  ا0���2ة  ا��	-� ��ود �A ا(�:�ن �0ج �Vذا : .0	0��A 65 ��رق إذا : 	+�ل�� 
   .ا:�0� 0� g	05�g أن �L 6ز

�m �0ا��ت ا��	-� أ0pاف آ��V� Gن - �&� ا�:�0  �"����م  	*��أ  أن ���L  6ز  #��آ�  �
�� ���ت هN4 	��رق % وإن ا+0	� 0��A 	��رق ��*   .ا��0a ا

 	0�aج  وإ����  - 0�Mوري  .���  وه�4ا  - ?�:��  _ ��kارع  ا*��1  أ0pاف �� آ�ن وإن -
�&�2�ن ا-�س إL0	ز و�L 6 وإن ا+0	��  0���A  ��رق إذا ا:�0 �"���م 	05�g أن 

%*�1 ا�F1+� ا�kارع هN4 	��رق ��.  
   .ا+0	� 0��A : ه� اV� i��tذًا

  
���������A 6��5 و���0ج ��1A ���� ���2j; إ_ 	9��1W _ ا���o1 ���� ا��:�0 أن :ا>ول - : ا� 
��ن ?�j _ N�Fه0ًا 	�*l أي 	:�0 �4P >�6 و.0	65-*   .ا

  
- ����1��6  ا$ 1�E;  ا-*��   �A	w�F _ أ�6: اA  %1�#آ��0ة  ���  و  N0  أ��6  أ#���ر��. 

�-	��   .	0aج أن .*� ��
-   

�ل= + أن ���L  6ز  ا+� ���:� 0	�W+ أن وأراد ا:�kA ;1A 0م �� أن : ا���� وا
g�05	 �� 65�� . 0W��   .و	0aج و	��� و	+�0 �

  
�ا   :ه4ا 1A; وا�5#

�� �A روي �"�6 --Uا �� ���F�12�ا أ�&% ا� P   .ذ
0 ��ى ��� �� و>�6 -�:1�6 	��ق �6�V اA %#0 ا��:�   .ا

�اب��ل  وا�+����ه�0  ��4ه�  وه��  : ا>ول ا _ أ��6  . ���2ه%  و���  ا�����F  ���  ا
g�0? _0 ��رق إذا إ��A 65	0. .  
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��م أو� 6��..   
�م �����م ����رق إذا��+����م ?����وز أي اa���0د �����L 6ز ا*�د	��� #����ن ���� آ���ن إذا ا�� 

   .ا:�0 �"���م 	*�أ أن ا���ر.�
 =��-+:% ا*0p 0F	N0�# �A 9 آ�ن �Vن : �:"� ;�� إ�:.:   

- %:+�-� 	0آ� أن : ا>ول ا�:�p�R1ء ����ذ	ً� _ و	:��0 ا   
���  و	0	��    ���  N��L	0�aج  ا4ي ��(�:�ن(��p�R�1ء  ��Fذ	��ً  	���ن  �6��V  ا  ���-� إذا �

�2� �6�V ��0 إ; 	4ه� أن أراد	 N�L �� N0&j _ذي و�F	 ء�p�R   ) .ا
�p�R�1ء  ��Fذ	ً� 	:��0 آ�ن �Vن  6��V� _  g�0�5	  ;�5�  رق���	0  ���A  ��	0+�-0�r  ا� 
�A 6��J ء آ�ن إذا�p�R�A 6 ا��J ذاV� رق�� A0�� �	0+  .ا:�0 �"���م ��أ ا
0  #���-�  إ�;  ا��p�Rء  ���  	-5+� آ�ن �Vن �p�R1ء ��Fذ	ً� _ #��0 وإن�:� ا��5 - ا

0��:�# �&�1A- 0 ��0آ��oE 0د�   .�:��0ًا 	6�V� 0*52 ا�0آ� ه4ا ��oدرة �*�
�-� 	0آ� آ�ن وإذا�:1�&� 	:��0 أن 	0	� ا�5 اA 6 ا��5اًء�V� 0د� ��A  	-����  أن ��
R�� 	��0ى _ ����2ه� 	���* ���:��� l	���W+ أن 	��05Rط و_ . ���:��0ًا 	�p� 6���V� 0��*52ءا

���-	���m �&��4ا ا�� 6�� ���.(A 0�:��9��1 ���� �����0د وإ����� ��W-	 ���� ء�p�R�� آ���ن إذا ا
0 #��-� رآ���:�# �&�1A 6 ه��V� 0*52	 0ًا��:�.   

� أ��= �6 �1�m ا �.(A ن أن إ��� أو 01	��ض  ا+��	%  آ���Wر ا*�1 �� ا��Wر 	�
01	�ض ا�F	c آ���Wر ا*�1 ��رج ا��Wر 	��ن أن.   

   .ا0d�Wة ?+ ;5� �1	05�6�V� _ g ا*�1 داه� ��Wر �� آ�ن �Vن
2���� ����Wر ���� آ���ن وإن� ����� �� 	6���V� 0��*52 ا����Wر إ��; ��	- ���� 6��5	0��aج أن ���

   .ا:�0� 0�g و	05�g �:��0ًا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .أ?% ... أ.�م U% #�0ًا أو ، ��0t� %U #0ًا أ�0م وإن 
�-� ���� 	0آ��� أن : و�����0t��� %��U 0����# 6ًا ا(���:�ن أ���0م إذا -�:�� ��1A; وه��� ا

�-� ا�G+1W آ*0 �� U% و	�*0 ا�p�Rء�:��ً� أ�0م �&� ا+� %U 0��#.   
m�2 أ.�م U% �:��0ًا أ�0م وإن -�� �ً���? . ���ل �+*Eو �-��:� آ*0 ا&� 0��:�  %�U 

G1Eو ;   .ا0tF �� ا7ن �&� ا��	-� إ
�� ���ر?�   .	5% اA �1��-F-� ا

����l �+6 �� ا��5L أ�6 : ا*� 0M���5  أو و��L0  #�*�  �+�6  ���  ا��+ وا(?���م  ا
�-*1o� ط��   .ا(?��م وه� ا1s 0M�F*-� أو ا(?��م وه� ا(�5

��� و. :   
   .	5% أ.�م U% �:��0ًا أ�0م إذا-
��ً� أ�0م وإذا -+� %U �#0� 0�+���ن . � _ً�. �ً	�. �-�1�6 أ.< % وA ه4ا >ن  ��� 

�+�+F5�ا�9 ه� ا�   ....ا7ذان ...... ا0Rع .�ا�A �� ا
   :ا$ ��6r .�ل ا7ذان ��2 --

i+� �	0� إ?��م N4ه �":�� : أ.�ل : ا ���ل �&4ا .+��ن ا _ً�. �ً&L�5�.   
��125�5 ���Fل . ��F� 6:� �:�نا(  ;1A	�F% دا�dً� ا�Rرع أن : وا �&��  	m*15 ا

6�V� 4�"	 �&أ����.   
�0 أ���4 و.�r� ه4ا �-A  ء��&+�����ً  ��:l  و���  أ.��م  �U%  ��:��0اً  ��:l  ���  ���  ا+�  %�U 

0��#.   
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w�(-� �� ل�+   .��� �:F� 6	W2; ا(�:�ن أن دا�dً� ا0اlL ا
(ً��� - � 0W0وب ��2 ا(�:�ن أ�s m�R ���7ن  ا�m�R  ورأى ا0d��Wة  أ.U G12% ا
6�6  >ن ا(���Wر  �1A;  ��:0�5اً  ��*+�;  	�0W أ�6 ����  �A0R��-���  ��0�W  أ��6  ا�  �� 
 	��:6���V� 0�5 ا��m�R رؤ	��� ���� و	��:0�5 �+1���� ا��0��o? m�Rب أن .*��� ا0d���Wة ?+���1

�ً�d�E ;�� أن إo? 6�1A m�R   .ا
0r-��H:�ن �� �F� 6:� ه��.   

P����ً  )ة����  أ��0م  ا7ن ه��  : ه-��  �+�ل آ4+�  6�-�1��6  ��5��ق  ��:��0اً  ��Eر  وA 
� ا:�0 أ���م��ً� أ�0م و+� P   .اm�2 وآ4

�1� ���ل  �&�4ا  .�+ أ��6  أ?�.��  آ-�G  وإن أ��L  و�%  - ا�+&��ء  ���  .��d�  ��A  و�G��F  - ا
���L�	 ���� ���#�5�ل �&��4ا .���� إن �+���ل ���� ا*c��F ���� ا��+ ���Lًا .���ي .���ل �&��� ا

6L�  .و�5
�-�  ��"ن  ����Lء  �U%  أ����ً� ��	F وه4ا ا(�:�ن آ*V� 0ذا�:� أ.��0  �-+��ل  ?0Fآ�G  ا

   .�:��0ًا أGF*E ا7ن >�P ا�)ة
  

  انتهى الدرس ،،،
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  السبت  االول: الدرس  السادس:األسبوع /�/
  هـ����

))�������� ((- 
))
�
�
�
�((  

  

  

  ��� أ���م .�0 ا�)ة: ?��� 
    :اهللا حفظه شيخنا قال

 علـى  وبـارك  وسلم اهللا وصلى العالمين  هللا رب    الحمد .الرحيم الرحمن اهللا بسم

  .وأصحابه أجمعين آله وعلى محمد نبينا

� <�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÏè<�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÏè<�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÏè<�]<ä·…<ÌÖö¹]<ÙçÏèVVVV< << << << <
0�# �� 0t� ة(E 0أو ذآ.  

     ��-A 6�V� 0�:أي �6�V 	5% إذا �:� ا(�:�ن E)ة ا0tF و% 	45آ0ه� إ_ وه� �� ا
�ر 	5% �� ��� إA��Lً� أ�6 	5% ، >ن            &�� ا��)ة ا��5 وG�*L     ا �1��-F	� %5� A-� ا

              ��1�&� و����� أن 	}د	&� آ�� وG*L �� ذ�6�5 ��� 0t� ة(E ذ�65 وا#5+0ت ��
  .آ�ن �� #�0 أر�2ً� 

�&� �)ف � ���% أ�6 ��� ��&� ا(��Lع  G1. �":�  .وا
 = �����ل ا+  ._�� �kم أ�6 	�1�&� .�0ًا ��5A*�ر أ�6 ا7ن �:��0: ��

���ه�0 وه�� أ��6      �اب �� ا�1�&� �E)ة ��0t >�&�� ه�� ا��5 وG�*L ���                 وا��	 
  .ذ�5&� 

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 �&:�A أو   

1�6 أن 	%5 A ���ر 	&��  .	2-� �� ذآE 0)ة 6�V� 0t� �� 0�# أ	A �ًt-� ا
    P�ا 1A; ذ� ا7ن ��          : وا�5#&� �*:�"ن ا+�0 �� ر�g ا:�0 و.� زال ه4ا ا

0t�.  
 = �����ل ا+� ذآ0: ا1�� أ�6 	+�0 و�� 0t� �� ه�:  

�6   : ا>ول  �1���� ذات   : أي . )من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها        ( : �.�

�� ا7ن E)ة 0�# :-�  .ا�)ة وا�)ة ا
����1��6 أآ��0 ���               : اA ����رة ��) 	��+� G�*Lذ�6�5 و ��� G�*L�5 وأن ا�)ة ا

P .ذ
�ل +�اب  -ا����-وه4ا ا� وه� �� ا0tF أ��E �:�� 6)ة     �Vذا ?4آ0 ا(�:�ن  . ه� ا

��1�&� رآ52�	6 �V� 0�#.  
            ��-	��9 ���� أ�0م #��0ًا �U% د��� ا��:�ل ا+�ة وو�Lه� ا. ;1A ل�? �":�وهN4 ا

 0��# %U 0ًاt� أ�0م �� m�2  . أو ا
1��6 أU-��ء            A G�*Lة و(���ل ا���� 5A�� 612L*�ر وا.� و�+�+� ا(�:�ن وأن ا+�&-� ا

�ا    *L�	 %1� 0�:5�ا�9 �� �� اr5#&0?6        ا	 �1�6 أآ�0 �� ذP و.G1 أ�6 ا0اlL وهA
�+��:� ا":�  .�� ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
%�+�� %5dأو ا .  

      ���1��-F%5 ��+���% أن 	��5% وه��4ا ���4ه� ا>����d ا�)���U ا��d0 إذا ا��:���أي 	���� ��1A; ا
��2��R  .وا>�-�ف وا
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 ��ا 1A; ه4ا �"د  : وا�5#
�� ا>ول  ��2���5�� #�"ل ا��� A*��س ر��M ا$ A-&���        ��"ن ر�L)ً  :ا-�� إذا  :  ��� ا��

�% �5% و�1A �F; #�0؟ �+�ل +�1�-� �1< اE : %#�+  .?P1 #-� أ�� ا
 ������ ا�6 : ا�  ).إمنا جعل اإلمام ليؤمت به:( �.

   c���� ا�ا�� 0�A وا�� A*�س �+� أ�5�ا ا��:��0 ا�4ي          : ��5وى ا����F �-&%    : ا
�% أن 	%5 	"?% ��+. 

 =   �����ل ا+�       : ا":����� وروا	�� ��A ا(���م أ����              : ��� ه�N4 ا���وه�� ��4ه� ا
  �������Y ا_#��)م ���� ?��J N���5ر��1 أر���2ً� إذا  : وا���	6 ���V� %���+�� %5��d0 إذا ا��:���أن ا
0�+	 6�V� _أدرك رآ�2 �"آ�0 وإ.  

 P�ا 1A; ذ  : وا�5#
   �*- وا�:��0 ا4ي % 	��رك  )د أدرك الصالةمن أدرك ركعة من الصالة فق  :( ��+�ل ا

�ن ��1A; ا��a)ف       -:����ا���L ���� �+��6 أو ا��% 	���رك ا���)ة وا %���+�رآ���2 ���� ا
  .ا:��9 أن 	��1 رآ52�� ��5A*�رN �:��0ًا 

�ل   +�ل ا0اlL  - ا����   -وه4ا ا+�% و_ رآ�2 أو إذا % .  ه� ا+��Vذا % ?�رك �� ا
         1��? P��V� ��2رآ �� �0        ?�رك إ_ أ.��:��� رآ�52�� >ن ه�N4 ه�� ا�:-� ��� ��9 ا

% 	�رك ا�)ة �62  %�+��� %5d4ب ا  .وه4ا ا�:��0 ا
 �&-� ���� أ.�ال أ�0ى �� ذآ0ت أ.�ى .":�  .و�� ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 6�� PR	 ��� أو .  

1�6 أن 	5% �-��ء �1A; أن             A �Lا�أي إذا ا5d% ا�:����V� 0م 	PR ه� ه� �:��V� 0ن ا
  ���� �ً��L0و�و �ً��p��1���6 أن 	��V��� %5ذا 6���V� P��J 	��5% ا�5A ������ %���+� >��1� ;1��E ����

6?(E ن(W�.  
%?{�  .إن َ.َ�0 َ.َ�0ُت وإن َأَ?%� َأْ?A ;5� 6?(E GFE Gُ�َ�َ-� اV�:�1��-Fذا .�ل ا�:��0 ا

�م ا�)ة �� ا(��م �� أو&� ��) إ���Jل >��6 	+��ل          �"��+� إذا أدرك ا+F: إذًا �� ا
 G��?إن .�0 .�0ت وإن أ?% أ.  

�-�4 إ�� أن 	5*��� أ��6 ��:��0 أو         F� ة(��� ا(��Jل إذا 1E; �� ا(��م �� أU-�ء ا
%�+�.  

(ً�� 0&r  .�Vن ?*�� أ�6 �:��0 �:�+�V� 0ذا أدرك �62 رآ�2 �:�"?� �0آ�2 �� ا
أدرك وإن د�� ��� ا(���م ��� أU-��ء ا��)ة وه�� ��:��"� 0	�tً� _ إ���Jل >��6 أذا                         

 (ً�� 0&r  .رآ�2 �:�"?� ��)ث �� ا
  

�+� إذا د�� وه� _ 	�ري ه� ا(��م �+�% أو �:��0 و�% 	��رك         +F�� ا(��Jل �� ا
  ;1��E ا(����م �ري ه�����	6 _ ���V� 12+&��� >���6 إذا #��1% ا(����م	ة ���� ا>ول ���5; (��ا

�ل إن و�Lت .0ا�d ?��ل �1A; أن ا(���م       +� 4ٍ�-�F� �ً21; أر�E أو �� ��:��0 أو  رآ52
�ن ا+0ا�L�:�� �� �d ا0W.��ت                �? �� �ً*�s6 و�1A و_ �0ج �d0ا+�% �A� �N4& ا+�

  .أو �:��L ا��Wرات أو �:��L ا+�Wرات
0�:  .	2-� ا�:��L ا�5 �� أ��آ� ا

                   ;1�E 5% >��6 إذا�	اب أ��6 ��1+ً� ���4ه� أ�6 	5% وه4ا ه� اW� �-	0. �L�? %وإذا 
(E G1W� 0�.و %�+� >1� 6?.  
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6 �+���ل إذا G����J و��% 	A lL0��5-���ك   ?(��� �ًF�F���?ف و(��a�0aو��Lً� ���� ه��4ا ا
 %5? P�V� 0��:� أو %��0. �L	lL0? �- أ�6 �+	 %  .�lL0 أو 

  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

  . أو أ�0م ��)ة 	6�k1 إ?���&� ��:�ت وأ�Aده� 
ب ا��5 ?��:�   إذا أ�0م ا�:��0 ��)ة 	6�k1 إ?���&� U% �:�ت >ي #*� ��� ا>#�*�           

1�6 أن 	%5 A �*�	 6�V� ة(�  .ا�)ة �6�V إذا أراد أن 	2�� هN4 ا
���&1���6 أن 	��%5 ���1� ���:�ت   : ���A �����رة 	���آ��"ن 	+���5ي ���:��0 ��+���% ����� ه��N4 ا

���6���V� ���A إذا أراد أن 	2���� ه��N4 ا���)ة     -ا���)ة �م أU-���ء ��E)ة ا�"��� ��E)ة ا
1�6 أن 	��1 أر�2ً� وه� �4ه� اA ����ر �&��.  

 =    ������ل ا+�    -:وا":��1��6 أن        - ��� ه�N4 اA ���1��6 ��� ���ل 	A أ��6 إذا ��:�ت 
1�&� .�0ًا �	6 �V� 0ى�0ة أ� �&�  .	U �&�5% أرادأن 	�1

   ��125125��؟ ا1��6 أن 	�5% >��6 	���1 وراء �+��% و.�� زال ه�4ا                       : اA ��Lأ��6 إ���� و
�kول ���6 �-+�ل ا7ن E� E)ة �:��0 � �*:  .ا

  .ا �4ه� ا>�-�ف وه� ا>و6L وا>.�ىوه4
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
� ا+�A 0-� إ�0ا�&� ِ-	 %  . أو 

                  0��+< أ�6 	��� �1A; ا��:��0 إذا أراد أن 	+��0 أن 	-��ي أ��6 	0	�� ا{�أ��د�� ا
  ..*� أن 	0Fم ���)ة

�ز 6 أن 	+�0 �	 _ 6�V� ة(�6 �� ا�� .*� د�-	 %  .�Vن 
    P�� 1A; ذ���ً� ��Vن ا>�E� ا(?���م           : ا�J ��-	 %�أن ا����1 إذا أراد أن 	���1 و

�� إ; ا(?��م  -6 ��ى ا(?��م : أي . �5-�0ف ا�"��.  
  

 =   �����ل ا+أ�� _ 6	�05Rط ��� أراد أن 	+��0 ا��)ة أن 	-�� .*�� أن 	0�Fم                   : وا
� إ_ ��2 أن آ*�L 0ز 6 أن 	��1 .�0ًا -	 %1� ذه� أو �:� و�.  

 ��1��:  
6 اF-���1: ا>ول �. �� m�A 0�+  .أن ا>E� �� E)ة ا�:��0 ا

    �*-���              : �ا���� أن ا� ;آ�ن إذا �0ج �"6��FE وأراد أن 	+�0 .�0 �) ?-*�6 إ
            ��*-&�% ا ���* 0��+�� واL*� و0Jط ��F ا-� آ��G ا أ��6 #�+��0   �ا+�0 و

0�+�وا ا-�. 
  �ً��U :       05اط ه�4ا ا�J1; اA ���0Rط _ د.            �?"�	 ;�5� >��.�5وا>�E� ��� ا2*��دات ا
��  .د

 
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

 65�� �� PJ أو.  
      6��1A ��Lا��� ��-	 %�	2-� أن ا�:��0 إذا أراد أن 	��1 وPJ ه� ��ى ا+�0 أو 

  .A-� اF-���1 أن 	%5 
125�� ؟  وا

 ��125�� :  ا-�� 	W� �-2)�&� >ن ا>E� �Aم ا-  .أن اPR �� ا
1+��0                     وآ�� ���- ه� �jهV� 0ن ه4ا ا�1A �-*� %�F; ا��F% ا�:��9 وه�� ا05�Jاط ا

�اب أ� _ 6	05Rط أن 	-�ي ا+�V� 0ذا 6��V� P�J 	+��0 >��6 إذا       �و?+�م �2-� أن ا
 �-	 %� إذا PJ ه� ��ى أو ":� �A (ًt� 0�+	 (ًEأ �-	 %.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  . أو ��ى إ.��� أآ�0 �� أر��2 أ	�م 

��6 ا(.����                         	05Rط A-� اF-����1 أن _ 	-��ي ا��:��0 إذا أ.��م ��� ا*��1 ا�4ي #���0 إ
  .أآ�0 �� أر��2 أ	�م

1��6 أن 	�0�J ���� %5وط ا+��0 أن _                        A ��Lم و��	ى ا(.��� أآ�0 �� أر���2 أ��Vن �
�ي أآ�0 �� أر��2 أ	�م-	.  

< ر��6 ا$ ه-�       {�:  أ	��م إ�; أن .��ل        أو ��ى إ.��� أآ�0 �� أر��2     : وه4ا �2-; ا
6�k أن 	%5.  

�ز 6 أن 	+��0 ��� إن ���ى أآ��0 ��� أر���2 أ	��م              ��أ�� إن ��ى إ.��� أر��2 أ	�م �
1�6 أن 	%5A �Lو.  

 �2��R���ه�0 أ��� و��P وا  . وه4ا �4ه� ا
 �2��R  :إ_ أن ا�0ق ��� أ��� و��P وا

�ل وا0aوج ���م ا	 6�1A �:5F	 أن أ���.  
�ل وا0aوج وا�2��R و����م ا	 0��:��ن 1A; ا*:5F	 _ P�. 

       ��1��-F2�� #��5 أ	��م و��4ه� ا��R�� وا����+� �-�ء 1A; ه4ا آ"ن �4ه� ا+F ��� ا
�ل وا0�aوج 	�5F:*�ن            ����ر �1A; أن 	-*�6 أن 	���� ا�&��1 �:�-	 �أر��2 �� ه�

�2��RP وا�� �-A 5:*�نF	 _أ��� و �-A.  
�":��� ���� %�����6 أ�����م و���� .6��51  G��*�5 0��:��� ا���:��� ا ���5	��05Rط أن 	+2W&��� ا

6 ه-�    ��&��               : ا:�0 أ.� G*2R�?0اب وW�M_5)ف وا��ا_ ��&�وه� أ�&� �:"� آ��0 �
   ����A ر����U7ا G����15�وا ����ا>.����ال ����Lًا و�G���o1 ا>.����ال ����Aدًا آ*����0ًا وا�G����15 ا>د

   �*-��ل ?�P�1? 6*R    �&�� ��� ا(� �   �J� �A ا�+&�ء �� أ�FEب ا-*�        �أ�FEب ا
 �":�  .ا

�ر وه� أ��F? 6 ا��ة ا�5 إذا �E �&:1Lر �+��ً� �"آ�0 ���              &��إذاًَ ه4ا ه� �4ه� ا
                   _ %��+� �أر��2 أ	�م �Vن �1L أر��2 �".� �&� ��:��V�� 0ن m�1L أآ��0 ��� أر���2 �&�

0�:  .	05�0� g�g ا
 �&-� ��ا 1A; ذP �"د  :ا�5#

�� ا>ول   �0L��&�1 أن 	*+�; ��� ���� أآ����U(U ��� 0 أ	��م                   �% 	�"ذن    �أن ا-*��    : ا 
�ا  �+� :         ��� 612�	 P2L� ��U(U ��� �� 6d�+ أ	�م _ 	�A 6L0a ا:�0 وأآ�0 �� ذ

 ����+�1�6 : اA اب���� : وا&Lو �� : 
�6��L ا>ول -أن ه��4ا ا���F	 _ c	1W� 9��125+��ً� �"�����م ا��:�0 وإ����� 	���F5ث ���A :   ا

    � 0L0ة ��� ه��&�ز �6 أن 	*+�; ���6 أآ��0 ���                أ���م ا��	 (�� 6��� ��U ��1% ر��L إ
   �*-�ز &% أن 	*+��ا ��� ���� ���2 أن ه��0Lوا      ��U(U أ	�م أو �+�ل أ�FEب ا�	 _ 

  . �-&� أآ��U(U �� 0 أ	�م
- �����6L ا�ن أر��2 أ	�م :  ا��ر 	+&����U(U 6 أ	�م وا� c	�F  .أن ا

   ������ ا��� �أن ا-*�  : ا� ��   ��� m1L0ا�� و�م ا���F ا*E �� ��داع د�ا
�0 و���2         ��م ا���� 1E; ا��م ا0ا�� واm��a وا:�دس وا:��� و�� ا�ا>�lW ا

�m1 أر���2                �ا-*�  : ا�)ة �0ج إ; �-; �+�ل      � أ.�م ه�4ا ا���ة وه�� 	�12% أ��6 #�
�م ا0ا�� و	12% أن � 	4ه� إ; �-; إ_             ��م ا�����    أ	�م .�L 6�< �ً2Wء �� ا����� ا

  �*- 	12% أ�6 #�*+; أر��2 أ	��م �j� 	+��0 ا��)ة ���ل ذ��1A P; أن        ���� آ�ن ا
 .هN4 ا��ة 	+�0 ��&� ا�:��0 ا�)ة و�� �Aاه� 	�L0 إ; ا>E� وه� ا(?��م
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         N4ه�� ���2� 4���"� ���� >�2��M 6��� 0ة وا_#���5_ل����N آ���L6 ���� و���1A اب���� وا
N�L�  :ا

�6L ا>ول  - �Y ا_#�)م ��� أ	�� ��% أن ا-*��              أن �+�ل :  اJ 6�. �� %&� .��م   � � 
                 ��� �ً+1W� 1; ه4اA ل�	 �� g-1�m �� ا� �����م ا�� 	+�0 �� ا c����F ا*E

  .و.� ا>�0 ا?��.ً� 
 -  ������6L ا�6�L ا>ول     :  ا���ج ��Lءوا      : وه�� أ.��ى ��� اFأن ��Aدًا آ*��0ًا ��� ا

      ���م ا0ا�� �� ا�c وا>ول     إ; ��� .*� ا���%          .. م ا���� وا P�إ�; u��N0 و��� ذ
   �*-�m1 أآ��0         �	-+� أن ا��م ا0ا��� �1��5% ا��)ة >��6 #��� .�ل &% �� .�م .*�� ا
  . �� أر��2 أ	�م 

-     0�c وا>����6L ا���ً� 	+��0         �أن ا-*��  :  ا	 0R�A �2:�? m�1L ���� l5�� ��� 
        �12�م أن د��ل ا��?l وا>��0 إ�; ���0 ��� ا>����ر 	��5Fج ���          ا�)ة و�� ا

�5�ح                ���ن ا(دار	�� ��� ه�4ا ا*��1 ا�R�	*+; ��� ه�N4 ا��	-�� 	0?�� ا>���ر و	+�0ر ا
�ا�� ا+0	*�� وا���ن وا+�0ى أن ���� ه�4ا 	��5Fج أآ��0 ���              -�ش إ; ا��و	0#� ا

          ��*-�m1 أآ��0 ���                 �أر��2 أ	�م �-�2W. %12� �Fً� أن ا���� د��� ��?�Fً� 	�12% أ��6 #� 
أ	�م >ن ��� ه4ا ا>��Aل ا�5 آ�ن 	-�ي أن 	+�م �&�� _ 	���� أن ?+�t; ���     أر��2  

  .أر��2 أ	�م 
�د      ���+� ;��1A ل أ����ًا���	2< و_ ��M 6���� ���+�+F ���Vذًا ا_#���5_ل �&��4ا ا���F	c ���� ا

�ر&�� .ا
 =   �����ل ا+��ً� � 6�V	05�g وأ�� إن m1L     : ا	 0RA �:�� m1L 0 إذا��:�أن ا

�  . �4ه� ا>�-�ف أآ� (� 0	05�g وه
�ا  �ر �A ا�� A*�س أ�6 .�ل      : وا�5#&R�إذا د�G1 ��1ًا و�� ��:P أن ?+�% :��>0U ا

�% أآ�0 �"?% +? G-0 وإن آ�.�� �ً��	 0RA �:�� 6��.  
��Fد ا�� A*�س �� ه4ا ا>0U ا��ة ا�5 ?-+� ا�:��0 �� أ����م ا�:�0 إ�; ا(.����                   

 �ً��	 0RA �:�a�.  
 6�1A اب��  : وا

- P  . أ�6 روي A �A*�س �)ف ذ
- �*-< �� �Lء �A ا�a	 6وأ� � ��� �� �ً��	 0RA �2:? m1L c��   

 = c���ل ا+��ً� .�0 وإ_ 	5%: ا	 �	0RA m1L أ�6 إن �	ه0�r  .�4ه� ا
  61��ا  : د�. :     6���� �-:���ً� و�% 	�"ت ���        �أآ��L �� 0ء �� ا	 �	0R�A ك��*? ��� 

	 �	0RA �� 0أآ� �-:��ً� �-P:�5 �"آ��L �� 0ء �A ا-*� ا�.   
�ل ا0ا���� = ��+أ���6 _ ���� >.��� ����ة 	���&��� ا���:��0 ���� ���� دام ����   : - وا>����0 -ا

��-# m1L رًا وإن�&J m1L ة وإن��G ا�p 0 وإن��:�  .ا:�6�V� 0 	"�4 أ���م ا
5��p و��:��0 ���� دام ا(                :�� ���:�. ;1A س�-��:�ن  >ن ا$ #*6��F و?�2; 2L� ا

G ا��ة �p 0 وإن�:  .�:��0ًا % 	�L0 إ; وp-6 و��65 �61 أن 	05�0� g�g ا
 P���ا ��1A; ذ0 ����:�0 وأ9��1p و��% -: وا�5��#�:���% ر���i أ�����م ا���F ���"ن ا���Rرع ا

	�Fد ��ة إذا ?��وزه� ا(�:�ن ا�+A G2W-6 أ���م ا:�0 وإذا �% 	��Fد ا��Rرع ���ًا                  
�	 _ �ً��F? ه��	�F? ر�E ��1ة�ز .  

�ل                 �+�% و���N0 أ	�tً� وه�� ا+�Y ا_#)م و��N0 وآ4P ا�� اJ N�5ر�ل ا�+وه4ا ا
lL0ا  .ا

 = �����*� أ�Uره� �2� ا":� �� �-�  :وآ�0 أ	tً� ا�)م ��&� وه� : �+
�	�1 ه� 	52*0 ��� ا��:��0	� أو _          W�	� أو �1را#� اWه� 	�L �� 0*52ء �21� ا
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  	52*0 ؟
��دام �Lء �1را#� أو ��21� و#���L0 إذا ا�6�1�A ��� ;�&5          : .�ل  ��� ا�+&�ء ��    = 

� �:�� 0	05�0� g�g ا:�0 وإن �pل �+��6         &� .         �-a��J ه�4ا ذه�� ;� ا���   -وإ
 �������A-  ���+-�دة وذآ��0 أد��� آ����0ة ���� ا���U7ر وا��L�� ����#0� N0�ر����6 ا$ و��� 

��س +  .إ; u�N0 ...وا2+� وا
 =   �����ل ا+� �� هN4 ا�:"  -وا-       �ً�5� أن �� ��Lء ��2� أو �را#�� وأ��k�-� 4ً_ و�

�� >��6 ا�+A G�2W-�6 أ����م                   �Fوزو�L وا#5+0 وأ.�م �6�V _ 	52*0 �:��0ًا �� هN4 ا
�����*��ً� وإ; ه4ا ذه� �Aد �� ا+� l*E0 وأ�:  .ا

 �-a�J N�5ر�1% �� اAوا$ أ lL0ا  .وا
   l�L05��A �� ا�U7ر _ أ      : و#*� ا��1�&� #�	� أو �%        أن ه-�ك �A اب��رى أن ا

       �ًFMن وا��	 �&-A اب�L ;1A >.أر       -أ %��a-� و�J ل��ا��9 .�? ���F� �Uuر �A ا
           ��ا  ��� �&-A	��� �1A; أ.�� ?+��	0 ��4آ�2� ��&-� 0��Lأ �":��ا هN4 ا�F� �	4أن ا

  -:ا�U7ر
�l أو ��:�       - �� �A lE أ�m     :ا>0U ا>ول   F�E د�-#V� -     ;�1A �ً�� أ��c��� 6 وا

           �-:��ة #-5�� و.�0 ا�)ة و.�ل أردت ا �	�*�10 ���6 أن  . ا0aاج أي U<4ا ا&�
                    ��&�1A ��أ�m ذه� وو� 1A; ا>��ال _0a5#ج ا0�aاج ��� ه�N4 ا�-W+�� ا��5 و

            mم أن أ���12���ة #-5�� وه� 	+�0 و�� ا �&�و�+� �        P�1? ��� 6�5��.ة إ��� ��� 
         �5F	 ��� ��Aس وأ�1�1 �ً���� 4a?�1ة ا*�	��1            اW����6 ه�4ا ا�0�5ة ا 6��_ . ��2%   . �ج إ

                         %��Fأذآ0 أن �� ا>0U أ�6 ��ً) �+� �62 أه6�1 أو �% 	�-+1&% و��� ه�4ا _ 	�}0U ��� ا
               �ً���	��1 واW��� دام �+� ��ة #-5�� 	+�0 ا�)ة وه� 	12% أ�6 #��*+; ه�N4 ا���ة ا

       ��6 ��ل ا�� l*�? 6د �"رى أ��F� ��A �� �+W-�:��0	� ا�0�E�2	�  1A; هN4 ا
 (ً	�p 2)ج�21� أو �1را#� أو 21)ج إذا آ�ن ا.  

   �����4 ا�� A*�س #"ل ا�� A*�س أ�6 	"?� إ�;       : ا>0U ا�(? �� �أن أ�� ا�-&�ل وه
                   ���&�4ا ا�2���5    . ا��	-� و	*+; ��ً_ _ 	0	� ا:�0 �+��ل �6 ا��� A*��س �E� رآ�52

��ة #-� و�� �)ل         �-	��ا:}ال ?12% أ�6 	12% أ�6 #�*+; #�-� >��6 	�:"ل         �+� �� ا
            ;1A �5دAإ�6 ا �ة #-� ��� �-	���A ا�� A*�س �A ه4ا ا>�0 وه� أ�6 #*�+; �� ا
                   P��&�� #�-� و��� ذ� m�1�ه4ا �&� 	:"ل �A أ�0 ا�5AدN وه� أ�6 	+�م إ; ا��	-� و	

 .أ�N0 أن 	��1 #-�
 0���2�د و��� أ	��W-� ���� �ًt+���  ���:0وق وه��� ���� آ*���ر ?)����4 ا��� : ا>0��U ا>�:��� �

����� وا*���0ة       ��� ا��� ���+? i��#ووا i��#وا ���-	�� ���� ���+W-� �1:��1 وه���: ه��N4 -ا
?��1�ا �A ا*��1ان                �	4 �+��   -ا�-W+� ا:1:� ه� �� ��	-� وا#i ه�4ا �&�G �� ا

                    ����� #�"ل .��ل أردت ا�:-� وو �ًt�	ة وأ(���ة #-5�� 	+�0 ا �+W-��� هN4 ا
  �< �&�� �ًt	أ                ��� ��+W-�L 4*�	� ا>���ال ��� ا�0R�2ات واkآ��ة و��� 	��N4�&� 0 ا

 �+W-����ل ���&% أ�6 آ1< ��2� �� هN4 ا .أ�FEب ا:�� وا
      �*��J 0زاق .� ���-�6 وا��� أ������ ا*�ب �Uuر وذآ0ت �U(U �-&� و.� ذآA 0*� ا

          0��A �-:�� ��� ر��U7ا �	0ي ��� ?&�4�*Wو��:-�  �Aدًا �� ا�U7ر وذآ0 ا�� 0L	�0 ا
&�N4 ا��U7ر                  �&��R��� ?��0غ &�� ا(��:�ن و���L ا��U7ر ا�A �1Aدًا �� ا�U7ر ر��� 
                ��1	�p دًا��� ��&���5 �+��ا ���ءت ��Aدًا _ ��"س ��6 ��� ا��U7ر ا��A ��5 ا�����F ا

�ع إ; ��1 ا(.��� L0  .	+�0ون ا�)ة >�&% �Aز��ن 1A; ا
�ل ا+���d� �"���6 وإن �+��� ����ة  إذًا ا���E(a أن ه��N4 ا���U7ر ?���2� ا(���:�ن 	�� ��+lL0 ا

�ع و	52*��0 ����:6 ���:��0اًَ أ���6      ��L0�1را#��� أو ���21� ����� دام �Aز���ً� ��1A; ا ���1	�p
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                ��&�� وا�a)ف �":��	05�0� g�g ا:�0 وإذا أراد ا(�:�ن أن 	�5Fط �� هN4 ا
1�� �"���6 إذا أ���4 ������ً� وزو���L و?"ه��� 	��5% وأن أ�����م    d���+�ي ���Lًا وو0��r� ���&L ا��.

�� 	r&�0           ا����c ا� ��� ����6 وLي وو�. %&�. 0��:��� m�1� 6-A G2W+0 ا��:
 �*-� أن ا>.0ب ��Uر ا�0و	� �A أ�FEب ا� 0�:  . أ� 6	05�0� g�g ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
6�k أن 	5% : أو �)�ً� �62 أه61 _ 	-�ي ا(.��� �*�1.  

p0R� %5	 6�V� �-��� إذا آ�ن ا�):�ن ��(ً� �� #�:  
 65��-� ه� ��:  .أن ?��ن ا

  .وأن 	��ن �62 أه61 
              6��< %��+� _ 	52*0 �:��0ًا �� �+�+F�-� ه� ��65 و�62 أه61 �&4ا �� ا�:�Vذا آ��G ا

 %���A�r� m وإ��� �+ �&� 6�� G	�L0 إ� �L�	 _.  
�ز 6 أن 	05�g و_ �� أU-�ء ?-+6�1                �1�6 أن 	5% و_ 	A �Lن و�p0R �Vذا ا�W*9 ا

  .�� ا��ن �� ��	-� إ; ��	-� �6�V 	*+; �:��0ًا 
 =   �����ل ا+��5ً� و�6�2 ��&�� أه6�1                  : وا� �-��:�2�� أن ا�)ح ا�4ي ا?4�a ا��R1 �وه

	+�0 ا��)ة >��6 وإن ا?4�aه� ���5ً� و�6�2 أه6�1 �&�� ��:�� 0	��W+ ا��:���ت ذه���ً�                    
     -��:��&��4ا    وإ	����ً� و_ 	��:0+5 �*���1 ���2�� و_ 	����� أن �52*��0 ا �d���&� �p�� ه��� ���

  .ا�)ح
�65 و���� أه6�1 و_         � �� ��ر >ن ه4ا ا�)ح _ 	52*0 �:��0ًا �&&���اب �� ا�وا

 6���� ��6 وإ��� ه4ا ه6 ���ن 	�L0 إ m�1� �ًA�L0 رr5-	.  
65 ��6�5 إذا ��kل إ�; ا��	-�� ا��5 ��0ج           : �� ا:}ال   -�ه4ا ا�)ح إذا .0ر��� أن #��

  �-&� ه� 	+�0 ؟
�اب  �� ���1�R و�% أر ا�+&��ء ذآ0وه�� ��� ذآ0?&�� ��� ���ب                    : ا":���+� ا+F�� ا

       6������G ا��4ي 	��:�� �*��� أ���6 إذا ا5A*����0 أن #����-65 ه��� ا 0��&r	و i��+� ���#ار��ا
� آ���ن    ���� >���4 أ0��sاض و������ة 	���م أو 	�� ���L6 إذا ر���V� g�0��5و�-N���-2 ���� ا

 6�< g�05	 6�V� 65-	�� ه� G�5 آ����	-65 ا      �-��:��6 أن �N0�*52 ��� ا %�1r �� ا
         ��-	���6�12 ��� ه�N4 ا� ��� ًَ�t	أ �ً��+� �&��% و�N0*52 أ	tً� �� ا��	-� اk� �5ل إ+�
�-� ه�� ����ن         �:��% �&4ا 	5�ا�9 �� �� .0رN ا�+&��ء ��� أن ا+� �-��:�:��0ًا و�� ا

� آ��V� 6ذًا إذا �kل ��52*0 �:��0 و �*:-�� ��dا�1�� ا(.��� اE<65 ا-	�� G.  
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  ..�0 .... وإن آ�ن 0p 6	+�ن �:P1 أ��2ه�� 

 ���:. ;  :إذا آ�ن 0p 0��:�1	+�ن ��-+:% إ
�-�4 	+�0 إذا P1# أ	�ً� ���             : ا+:% ا>ول   F� 0�. ���:� ��+	0Wأن 	��ن آ� �� ا

�� ��(��Lع+	0W  .ا
   ������ �:�  : ا+:% ا+	0W�� .�0 وا7��0 دون ذ�P �&�4ا 	-+�:% إ�;      إذا آ�ن أ�� ا

���:.: 
      ًَ��+	0p د��Lل أآ��0 أ�����ًَ أو أ�p<ن ا��l آ"ن 	�FE 0ضo�ل p<ا P1:	 إ�� أن 

�-�4 _ إ��Jل أ	tً� أ�6 	+�0F� l�FE 0ضs ت أو >ي����أو أآ�0 . 
   ������رة ا��+��0 ����15< ا�+&��ء ���                 : ا�0�s 6ض إ_  m��ل وp<ا P1# 6أ�

N4ه ���. ;1A �":�  :  ا
�ل ا>ول = +1�6 ا025	< : اA 9*W��� (ً	�p �ً��*� +�0 >�6 �:��0 #�0ًا	أ�6 .  

 =    �����ل ا+��0د             : ا��l وإ���� F�E 0ض�o�ل _ �p<ا P1�# 6��< 0��+	 _ 6أ�
0�+  .ا

 0�+�  . وا>.0ب وا$ أ1A% أ�6 	+�0 وإن % 	:P1 ه4ا ا0W	9 إ_ 
�+��0               وآ��0 �� إ��ا�   0���# ��� �":�� ��� و�":��� هN4 ا� i1a	 %12-� p)ب ا

�+��0 أو ��� 0���#          0��# ��� �-�&� �F� �� �.(A-� و5#"? m�� أ�0ى ":� �&�V�
���� ه��4ا        0��W�	 _+���0 و	اب أ���6 _ �����-� أن ا?"�� أ���0ى #��":��� N4��&� 0��W��

��:�� 0	�L< _ ��-2� .��0 و_  0�W�1	�1A ��-2; آ��          # ��L0�-�6    ا 0��:�����ل #
            0��:��# ��0�5�i�+� g وإ_ ه��ل �p<9 ا	0W�رة _         . ا��5ر ا������ ���� ه�N4 ا

  P1:��	 +���0 وإذا أراد أن	6 أن ��أرى ����2ً� ���� ا+���0 وا$ #��*6��F و?���2; أ���Lز 
�	�� ��"ي ����� ���            W0W1	�9 ا ;�05�0� g��� 12L&� ا$ #�*6��F و?��2 ًَ�+	0p

�ز    ه4ا و_ أرى أ�&� ?�25رض �    ��	 �ً�+	0p P1�# 66 أ��1A ق��	6 �< ��F� .��Aة ا
0�+ .�62 ا

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
0�u �� 0�# ة(E 00:  أو ذآ�..  

               6�5-	�� ;�إذا �:� ا(�:�ن E)ة اr&0 �� أU-�ء N0�# إ; ا0	�ض ��ً) U% ر��L إ
0 ����� آ���ن ���:��0ًا ����     ��&r��U% #����0 إ��; ����� و���� ����� ?��4آ0 أ�����E �:��� 6)ة ا

	0  .�ض �6�V 	+�0  و_ إ��Jل ا
  ����ب و��� ا>داء آ��G �� ا:�0 �) إ���Jل أ��6 	+��0 ��5;                 : اL�أ�&� ��� ا

 0�:1�6 �� اA G*Lه� وو(E 6�< 0�<ح ا�M� P  .A-� اF-���1 وذ
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� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
� إ.��� -	 %  ..�0 أ��ًا ....  وإن �*m و

� ا(.��� �� ه4ا ا-	 %�6�V� 6 	+�0 أ��ًا إذا �*m  و� m*� 4ي���ن ا.  
 m*F  :أ���1 ا

�س �1A;                 :ا>ول  �*F� ا7ن �)�5+�ل إ_ ه�� �&� �1�6 و# m���رة و:آ"ن ?W25� ا
��رة و	0aج :��ر?6 �� هN4 ا��	-� 	-0r5 إ?��م إE)ح هN4 ا#.  

   ������ ��1jً� �    : ا���ل ا:� ا7ن  أن 	 ًَ��1j m*F	�P: �� ه4ا ا*�1 و	��� �� ا�&
�س ��&� �&4ا ا�:��0 	+�0 أ��ًا *F� 6-�6 .�� �� ا(.��� و m�. 

   P���� ��1A; ذ������� ذه��� �sز	��ً� ���ه���ًا ����        : وا 6��-A $ا ���M0 ر���A أن ا����
              0&�Jة #�5 أ�� �1��ل و_ ا0aوج و�+� ا��2�ا ا�W5:	 % �1���ن �*:&% ا�أذر�

���1 ذه� و��ع �0ج  . 0&J�5 أ:  . آ�ن 	+�0 ا�)ة�� هN4 ا
                        ����0 إراد?�6��V� 6 	+��0 وo� ا(��:�ن m*�� رة أ��6 إذا����Vذًا _ إ��Jل �� هN4 ا

 �1	�p ة�� �+�.  
� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

�� إ.���� (� �L�� ء�t+  ..�0 أ��ًا : أو أ.�م 
 ���:. ;� 	-+:% إ&� P+�tء ��U �L% ا0aوج ��2 ذ �1*  :إذا �+� ا(�:�ن �� ا

 %:��+_ أدري أ?��:0o5ق : أن _ 	��12% أ�&���ل ?-5&��� ����2 أر����2 أ	���م 	+���ل      : ا>ول ا
 �1	�p ع وإن �+� ��ة��L)�� 0�+	 رة��  .أر��2 أ	�م أو أ.� ��� هN4 ا

   ���L0� 4���-�F� م���	إ_ ���"آ�0 ���� أر����2 أ �t��+-? _ 6��5L�� ��12% أن	أن  ������ا+��:% ا
    �a1)ف ا:��9 وه = :   �*+; أآ��0 ��� أر���2 أ	��م 	�A       ;�1A %5-� اF-���1 إذا آ�ن #

� ?�F	�� ا���ة ا��5 إذا ?��وزه�� ا(��:�ن ا�5+�� ��� أ����م                       ":�� ��� 9��:اa)ف ا
ا:�0 إ; أ���م ا(.��� �Vذا �+�ل إذا 1A% أ�&� �� ?-+��t إ_ ��"آ�0 ��� أر���2 أ	��م                

  9��:�&� اa)ف ا�� .             ;�G ا��ة ��Vذا .��م ا(��:�ن إ�p وإن ;+*	 lL0ا���1 ���   وا
ا*�1ان +��tء ����L أي ���ع ��� أ���اع ا��L�Fت #��اء ?9�125 ��-��rم ا(داري أو              

 P .�kوا6L أو �5��ر?6 أو ?9125 �"ه6�V� 61 	+�0 وإن �+� أJ&0ًا أو أآ�0 �� ذ
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 ��<  
]8LT8 ا���L! ���ا�[  

� <�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
) ��� (����ز ا�	.  

       �A ���< أن 	1�5% �� ه4ا ا{��اء آ��ن 0�:�1 أو 0�W�1             	0	� ا�# ���� أ���م ا
����l ا*? �5  .أو 0�1ض وه� ا>4Aار ا�)�U ا�5 ذآ0ت �% أ�&� ا>4Aار ا

� <�]<ä·…<ÙçÏè<�]<ä·…<ÙçÏè<�]<ä·…<ÙçÏè<�]<ä·…<ÙçÏèVVVV< << << << <
�ز�	  

6��ز  : .��� �� ذg� P ا1A �1��-F; أ��6 ��)ف          . 	 �F5:	 _و N0�	 (� �-2	
 �F5:و� �-# �&� ��  .ا>و; إ_ ��0A �2�L و�kد

��وإذا �:. ;��� 	-+:% إ�ن ا�+	 %&�V� �1��-F  :أرد�� أن �ga1 �4ه� ا
  .��0A �2�L و�kد�� �&4ا �:�F5 : ا+:% ا>ول 

   �����% ا:+�ز ��) آ0اه�� و_ اF5�#*�ب وه�� ��)ف         : ا������ �&�4ا 	��.� أ��اع ا
 ; .ا>و

 ;11�ا آ��6 �)ف ا>وAف : و(� �F� 6�"�- ف(a  . �0وLً� �� ا
�ل ا������ ا= ��+ :   ���-A ������ وه��� روا	��� ���A أ����� أن ا>���t� ا":������� ه��N4 ا

 6p0J د�Lو.  
 =  c�����ل ا��+����� 	���L0 إ��; اV��� ���L�Fن      : وا�Y ا_#��)م أن ا��J ر����وه��� ا�5

�اء آ���ن ���:��0ًا أو ��# ������t���<�� ���L� أن _ 	? %������� وإن و���Lت ��>���t� ا
 �ً��+�.  

< ر��{�  :6 ا$ إذًا ه4ا �2-; .�ل ا
 ����ز ا�	��d�R2  .�� و.G إ��اه�� �� 0�# .�0: ��� اr&0	� و��� ا

< ر��6 ا$ 	4A �A %1�5ر ا�:�0 و#��4�A ��A %1�5ر ا�4�A ��A %�U 0�Wر              {�إذًا ا
  .ا�0ض 
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� <�]<ä·…<ÙçÏè<�]<ä·…<ÙçÏè<�]<ä·…<ÙçÏè<�]<ä·…<ÙçÏèVVVV< << << << <
0�. 0�# ��.  

�&��� ���)ف     � �ًt��	أ �":����ز وه��N4 ا�������� ���� ا��:�A 6����� 0-��� اF-�����1 أ���6 	ا
5�� ا�5 أ0�Jت إ�; ��Jة ا�a)ف                 �+��:5�� ا":��-6 أ.� �� اa)ف �� ا �2R5

 ��&��.  
�ل +-�:  

��� ?+�	�ً� و?�"��0ًا #��0dًا و���زً_           =�از اL ;���ه�0 �� ا:1< وا1a< إذه� ا
 0�+  .إذا و�L ا0Rط وه� �:��� ا

 ��ا 1A; ه4ا ��2ة أد  :وا�5#
�� ا>ول �-&�    ��0        �أن ا-*�   : ا�"�? ���L ��� ��L ��0A �� ��L ?+�	% و��� �kد

1-���زل        �*:��-�� �����و.��� آ���ن ���� ����0A و�kد���� ����زً_ �&��4ا ا���F	c دل ��1A; ا
 0���� ?+�	% و?"�  .وا

   ������ ا��A lE أ�m    : ا    �*- آ�ن إذا #���0 ���2 زوال ا�m�R أ��0            � أن ا
�0 وإ         �"�? ��L 2ً� وه4ا��L ه��(E2�0 وذا #���0 ���2 زوال ا�m�R        اr&0 إ; ا

 0�2 .�6�V 	��1 اU 0&r% 	0آ� و% 	4آ0 ا
   c���� ا����� أن ا-*��        - ا>��0   -: اFL أ��� c	��� �      ��� �ً�*	0. _ًآ��ن ���ز ��� 

�l      . ��� �0ج �� ا&�0Lة ��1; اr&0 وا2�L 0�2ً� و.�0اً        F�E c	��Fوه�4ا ا
. 

&+��ل �jه0 ه4ا ا�F	c أ���L 6 ?+�	% �5; ا+� g� 60و أ�	 %  .�ء 
�	� و#�	�ة . ��ر وه� آ�� �0ى أد&��  .إذًا ه4ا أد� ا

 =   �����ل ا+���   : ا���1 :               0�&j ;�1A آ��ن ������� ��� ا�:�0 إ_ �ز ا��أ��6 _ 	
 ����ز 6 أن 	�	 _ 6�V� زل�-�i+� 0 أ�� ا#.  

 P�ا 1A; ذ  :وا�5#
     ��*-ا�2�0 إذا آ��ن j ;�1A&�0      آ��ن 	���� اr&�0 و   ���� �A lE ا�� 0�A أن ا

 0� .	2-� إذا آ�ن #�0dًا . #
   6�1A اب��1-�زل وإذا % 	4آN0 ا�� 0�A �+� ذآN0          : وا ���% 	-< ا 0�A أن ا��

 �*-�N0 �� أ�FEب اs� _ًز�� ����ا أ�6 آ�ن 	-�� �	4  . ا
 = c�����ل ا��+�ز ����L     : ا���وه��� روا	��� ���A ا(����م أ����� و?*-���N ا���� ���kم أ���6 	
5�0 دون ا5+�	% ا�".  

 �&-� �  :وا#�5ل 1A; ذP �"د
        %	�+5�ك       �وأ��� ���	c ���2ذ أن ا-*��          . أ�6 % 	��� l	��L �� c ا�*? ��� ���L 

 ��d<6�2 اM ل�12� c	�� �&� %	�+? ��L.  
   ������ ا�أن أ��m    : .�ل  : وا        ��*-�0 دون    � ���1A g; أن ا�"�5���� ���L ا	 

اG اm�R .*� أن 	:��1�E 0; اi�+� 0�&r و�% 	���      إذا ز: ��L ا5+�	% >�6 .�ل  
��2�0 ��-���� ���g أ�����1A m; أ���6  ����� اr&��0 إ��;  �ا	 6���V� والk�� إذا #����0 ����2 ا

 0��"? ��L 0�2 .ا
�ل ا0ا���    = +���� �1W+�ً� إ_ ��� ���0A و�kد��� وه��               :  ا>���0    -ا�ز ا��أ��6 _ 	

  .�4ه� ا>�-�ف ا4ي ا5J&0وا �6
  ����0tورة ��)         أن أ��د	c : وا�� �	��ا.����F� G و�12��� �� ا� و���ص ا

�ص �-�اه0 اr  .?05ك 
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%& ����� 0Eا�� ؟:�Vذا .�5 ��&� ا�ر ا&��1�0ة ���ن �A اـ"د� ا*��? >�  آ
�ا  �ر ه�� أن              : .������ ا�ري وا���� ا��� �� هN4 ا>��د	 c	�F� 1A; اا

  ������� و�����1 آ��� �-&���� ���� و.6��5 ا����Fد    ���}�0 ا���)ة ا>و��; و�+���م ا���)ة ا
�ًA0J.  

                   �����+5��� ا�++F�وه4ا ا�4ه� ��-�ف �jه0 ا�L >2tًا وآ��� .��ل آ���0 ��� ا
 P2��� 1A; ا�:��0 و	A�t< ا�R+� وو6L ذ�  :أن �4ه� ا>�-�ف 	k	� �� ا

أن 1A; ا�:��0 أن 	0F5ى u�0 و.G اr&�0 و	0�F5ى أو و.�G ا�2�0 ����ر ���                    
  ��E 6� آ�� �E)ة ��� و.5&�� ���ون ?0�Fي �.��              ه4ا �� ا ��. ��R+�أ�2Mف ��� 

���1 ا0. 0&r	� ��Lًا ���       # 6�< �����.G ا�.G و�5; 	��� ا� ;5	0aج ه4ا ا
                ��	0s 4ه��� ��&� 0�22�0 ���0د د��ل و.G ا�0وج و.L< 65� أن أ�1E ا

         ��5 ��&�� ا�ص ا�0U���5ة ا��-1�+� ���د�� �jه0ة +F2�< و��6 اM�2ً�   و�L ����
    �*-�ص �� ا>�-��ف أ��0           �وا�A �ًFM ا�- و�A أ6��FE ����د�� ��� هN4 ا

�":�&% �� هN4 ا�. >2M ;1A ���l ودFE 0�s.  
�ر �� .�ة �4ه� ا�� �kم &��  .وا0اlL �4ه� ا

�V�� 0ن                           �"�? ���L 6�12�	 ��� ��L�� (�� %	��+? ���L ������H:�ن أن 	 ��o*-	 _ P4
   1A ���� 0��"5% �&�� روا	�� ��L                ��A ا	5+���ازN إ_ A-� ا>�-�ف ��-�� ���L اL ;

�ز دع P-A �4ه� ا�rه0	��  .ا(��م أ��� أ�6 _ 	
�ل  ��+� %�&������ه�0 وه���   : ا�ح ���4ه� ا�M�� �ا��0اlL إن ��Jء ا$ وا>.��0ب ��1ـ"د

��� ?+�	% و?"��0 ��زً_ #�0dًا إ_ أ� 6	�o*- �0ا�Aة ��L ا5+��	% أن _ 	��2�            �از اL
�ة �� ا#�5ل �6 ا�� �kمإ+ �L�F  ._ A-� ا
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 �+R� 66 �05آ+F1	 �	0�  . و

1����� ���R+� أو إذا F+��6 �0��5ك      � أن 	����� إذا آ���ن ���� ?0آ��6 	0���1�ز ���أي و	
 �+R� ���  .ا

 = 0����ه1��� ذه� ا� ا��5Fج 	0��از ��L اL ;  .وإ
�ا   : وا�5#

      �*-���F��              0	c ا�� A*�س أن اs ��� ��	0 و��� روا�W� _ف و��� 0�s �� ��L 
 %1:� l�FE �� �5ن	0وا�ف و_ #�0 وا�. 

�ف وا�0ض وا:�0 �1% 	*9 إ_ ا�0ض a�ا �1% 	*9 إ_ ا�0ض >�6 ��� ا�.. 
)#�5_ل      0�u 6Lل       : وه-�ك و"# �� ذ�P؟   �% �E-� ا-*��      : وه� أن ا�� A*�س 

��� و.� ���    وا. أراد أن _ 	0Fج أ�65    : .�ل  	 %��� إذا � ا4ي 	�5Fج إ; ا	0�
 .ا0Fج 

 ��������� ا���� روي A-���6 أ����6 أ����Lز �M�F5:����1 أن ?������ إذا ه����  �أن ا-*���� : ا
�ع �� أ��اع ا�0ض � �M�F5#_و?+�م �2-� أن ا G1:5sا. 

 c���� ا��2���ت ا�ا� 1A; ر�� ا0Fج وا��A �+R ا>�� : ا .ا
 =   ������ل ا�+2��  : ا��R�1� أ���ًا      : 	0���ز ���L ا���زون ����L   . أ��6 _ 	��	 (��

�	0�  .ا
�ا   :ا�5#

�ص           -��-�اه0 ا�r�5�ا?0ة �����F ��) �05آ&�� � ��j��F� G���ا.� �"ن ����ص ا
  ))ا7ذان ....... (( ا>�0ى 

  انتهى الدرس ،،،
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/�/	  االحد  الثاني: الدرس  السادس:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))
�
�
�
�((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا لقا

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

   .أجمعين وأصحابه
�  G��1�?  ��A  ا�:��9  ا�رس ��":��  %���  ���L  �	0�� وأ��j  ا�a)ف  وذآ�0ت  ا
�� �� وا0اlL . ا0اlL أذآ0 % أ���+�از اL  ����0��1ض  ا  ��� أد��  ���  �م?+�  

����� اF-�����1 ���4ه� وه�����1���6 ?���ل ا��4ي وه��� واA ص����- و.�اL ���A&��� ���� ا
   .أ�0ى L&� �� ا0Rع

%U أ�� >{�   :ا�0W وه� u�0 �42ر ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

���� و�d�R2�0W: ا.   
�ز أي���� أن �H:�ن و		 ��   .ا�0W �42ر وا�R2ء ا�0oب E)ة �
 =;�������ه ذه��� ه��4ا وإ�0ا ���� >1:�� أ����d وأ���1s ا��:*�2 وا�+&���ء وا��1a< ا

���1:��ز أ�6 إ; ا�   .ا6p0R� �?7 ا�0W �42ر 	��� أن 	
�ا   :أد� ��2ة وا�5#

- ��� عليـه  اهللا صلى اهللا رسول مجع: (  .��ل  A-6 ا$ رA �M*�س ا�� أن : ا>ول ا
��� أ#*�ب �� ا�0W أن g-� ;1A  )مطر وال خوف غري من املدينة يف وسلم وه�4ا  ا

c	�F�l �� اFE %1:�.   
- �������2�ا ��A-&% ا$ ر���M ا������F أن : ا������ ا�L 0��W�1 إ����Lع ����� ���� 

���F��از 1A; اL ���0W�1 ا.   
- ���c ا������  و���  ا��R+�  وو.��ع  ا-��س  ?�"ذي  ا�k�  0�Wول �� أن : ا ر���  ا

N4& �+R���1 ا12% أه� A-� وا�R+� ا? :�5�0ا.   
�ل = ��+�ز _ أ����6 : ا������� وا����	 �������m >����6 ا����L< 0���W� ا����ص ����� ����- ا

�A��0��ص و>ن ذ1A P; 	�ل �� ا�� G�.�5�ز  �) ����F ا�� A-&��  ا0�aوج  	
�اه0r   .أ�0ى ���ص 

�اب��ل  	�25��  ا�4ي  وا�+�از  ا���  ����0�W�1  ا  6p0R��  Nر�R�5�_  �� أ�F�Eب  ��
�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و.   
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U% أراد >{���� ه4ا 0Jط 	*�� أن ا   :ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

���� و�d�R2��ب 	*� �0W ا�   .ا
�ز ا4ي ا� �� 0W	05Rط�   :�p0Jن >61L ا�)ة ���� أن 	

�د ا�F? �+R�� أن ا�R+� : ا>ول -L�  .ا�0W ه4ا �
- ������ب 	*� أن : ا�125�� . ا 	*��  ���  ه��  ا���F?  6�2�  �+R��  ا4ي ا�0W أن : ا

��ب��� 1A; ا��F? 6� �+R� �� i*M �� وا��15�ا . ا�.:   
�ل= ��+�ز ا��4ي ا�0��W أن : ا>ول ا���	 6��2� ����� � 6��2	���5Fج ا��4ي ا�0��W ه��� ا

i#س أوا�-�� إ; اWo?  0أس�5�#�i  �-"��4  ا� A-��  رأ  6�#	��Wo  ا�4ي  ا-��س  ���  ا
�ز  ا���F?  �+R��  �*�6  ا�0�W  �� .�ر������  و	2�<  إ��:�6#  ���  �-0�r  و_ ا�M 

��� _ 0U"5	 0W��� ��� �J	� آ�ن �� إ	0r-� �ًt و_ آ�0 و#�:F��c  اF�  در��*	 
;�� إWo? 6#0 �"د�; رأW�.  
�ل= +���ب  	*��  ���  ه��  : - ذi��M P ��- ا���� وا���c  اF� 0ت  إذا��A  0ت�W. 
  .��ًء

�ا.��m أ�6 وا ��� N4ال ه��د  و?*���  ا�2-�;  ?+�0ب  آ1&��  �&��  ?�2رض ا>.��+� ا
��ا�i ه��N4 ������ و?��i*t ا�0��W ه��4ا �-��kول �����F? �+R�� أن وه��t������ إ���� اWo? 

��ب A�0 أو ا0أس��c اF� 0جa	 �&-� 0 �:*� ��ءW�   .ا
��ء ه��V��� G1���� N4ذا��J<أو ا �&t��2� ز���L أن ����� ا-*��� أن �2-��� و?+���م ا���)ة �

;1E $6 ا�1A %1#6 و��FEوأ �Mا$ ر  %&-�A  ا��2�L  0�W�  %&���Eأ  ���  l5���%  ا 
1-��س  ��-:*� .�ر �"ي ��G1 إذا ا�R+� أن 1A; 	�ل وه4ا ��2&% أ#��� 	*�  ��&�V� 

�ز�? ���  .ا
�-�0A �� ل�. >{���ب 	*� �0W : ا��< ا�0W أن . ا�a�ز _ ا�	  6�2�  ���� ا

�ز _ ا-�ى أو اW� 	:�; ا4ي - اW� وأن�	 62� ���   .	9R _ >�6 ا
���� ���Vن. : �����0 ���� آ�-���ى 	-��kل ���ً�أ�s 0��W� ���5*?ب و����� ���� 	��F�� آ���� �-��6 ا

���p0��L ه4ا �&� ا� ���1  ؟ 
�اب -�������L _ ه��4ا أن : ا	 ������د 	��:*� وا��W� ا-���ى ه��4ا آ���ن إذا إ_ ا��Lو 

��W�-�4 ا>رض �� اF� ز��	 ����2-�;ً  ا  0��u  ���  ���  c���  ��  . ه��  �-�M0� 
�ف ��1 �� أ�6E0� c�F� _ �L�	 �p�  6�V� _ ز��	 ��F����  هN4 وا ه�4ا  >ن ا

 ا�4ي  ا�����55  ا�k��  0�Wول  ه��  	9R ا4ي إ��� ا-�س  ;1A	9R _ ا�0W �� ا+�ر
��ب 	*���< وا�0W اW� أ�� ا�a�ز _ �6�V ا�	  ���� ?��0ق  آ��<  ا7ن وG��0A  ا
��� 0W��< ا�a�ز ا4ي وا�0W ا�	 62� ���   .ا

6��� : ( و.� �d�R2   ) :�ا
�ر �4ه� ه4ا = &���ز  _ أ��6  ا��	  ������  �E)ة  ���  إ_ ا�0�W  ���  اd�R�2 أي ا

   .وا�R2ء ا�0oب
�ا   :�"�0	� ه4ا 1A; وا�5#

2��5�� ا��A ���F ا�0و	� ا�U7ر أن : ا>ول ا>�0 -�&� وا�  ������  ا��  ��d�R�2 ا
.  
�ن إ��� ا�R+� أن : ا���� وا>�0 -�? �� ����� ا� R2��اd� دون �	0&r   .ا

�ل= +�از : ا���� واL ����� ا� ��d�R2   .واr&0	� ا
����� أن - : ذP د����  ��Lز  إ����  ا  �+R��1���  ���  ا��R+�  و��Lت  ��Vذا  ا ���  أو ا
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   .اG*U %�F ا-&�ر
- ����م : ا���� ا�A c	�� س ا���*A  ��M6  ا$ ر�-A ):مطـر  وال خوف غري من( 

%1� ��+	 P��6 ذ�� �� ��1   . ا-&�ر �� أو ا
%2� . _ PJ 0 أنW�1�� �� ا���L  _ ا+��ر  ه�4ا  ���  ا-&�ر �� �-R� 6+� أآ�0 ا	 
�-� ���   .�R+� 	:*� ا�0W دام �� ا-&�ر �� ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

��ْ�َ   .و
�ز أي���� و	��0د  ا��  ������0د  . ا�*�  ���  ��L��  و���  	��ز  �0�W  ���ون  و���� 

���  .ا
���   :ا

�ا -�� .�ا���  ا�1�E�F  ا��R+�  أن : ذ�1A  P; اW���  ���� ا-��2ل  ?9�F1  وا��5  وا
����ب� 	*��� ا��4ي �����0W ا�1��E�F ا���R+� ���� أآ���0 ر����� أو ?��R*6 ا*���ن ور����� وا

��ب��% وا�Rرع ا�F   .�5:�و	�� أ�0	� ��� 	�0ق _ ا
�ل= +�ز _ أ�6 : ا���� وا�	 ����0W إ_ ا�� �E�� ندو ��َ�   .ا

��L 0Wءت ا0��� >ن -�� �E��.   
5�ا?0ة ����F ا>و.�ت ���ص و>ن -�.   

�اب��ل �� وا+�� وV� �Lذا اF-���1 �4ه� وه� ا>ول اW�َ�� اَ����  ��Lز  وا ا
�ن - اF-���1 .�ل آ�� - أ����ً� ر��� ���? �+R��� ا�1E�F اW�� ��� ���  أآ��0  وا

�+R������0د ا�1��E�F ا�� ��Wله� 0��W� وآ����G ���0ج إذا أ���:�ن آ��� 	)�6��r وه��4ا ا
6 ����ء �1��� ا>رض�V� 5"ذى	ء  �&�4ا  ��� ه�4ا  ���  ���P  ����  ا�0�W  ���  أآ��0  ر����  ا

��  ا��ء�p  �وو��  (��  P�J أن  �+R���د  أو ��kول  ���  ��Lاً  ��jه0ة  ا�Lه�4ا  و  ���� ا
�ط ا(���:�ن ?0��2ض ور�����+:��1 ر��Lً) آ���ن ور����� ا�0��W ه��4ا ���:*� ا_?��:�خ أو 
�ً�	0J 5"ذى� �	�s 6 ا?:�خ �� _ ا>ذى���U إ�0اج �� �6 و.� �� �+�ر P4 	�0وى  و

�Y أنR��� إ; د�A ا$ ر��6 ا:�2ي اA ���0*� ا�L&��ء  ��2�  �62 وآ�ن و ا
Gء وآ����:�ا  �0W�� ��1ة ا�L0�  ���  N4ه�  ������Y  .*��  ��0ج  اR� ا�A  ���0*��  ا
���Lء ���� ر���&L��� ا�0��W ���� 	5+����6 وآ���ن وا����0Rء ا��W ه��4ا أن ����� ��U% وا

gaR�� �� و#+i ز9 اW�Y �91 و�:� ���� ��� اL0� ه4ا �5"ذى اR A*��  ا
���0�0د أ�6 ا�� �� Nuر i+# P1# �ً+	0p 0ؤ�u 0ةJ�*� ;5� _ 0�	  ���  ��-A  ه�4ا 
�L0��Rه�ة ��(�0اج ��02R ا Y*R�ط أU-�ء 6 ا+:�Y  �9�1  ��:�  ���  �&�4ا  اR� ا

��� وه*	 t	أن ً�أ ����6 ا� �+R�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

l	ة ور�	�J ردة��.   
l	0���ز  ا*���ردة ا���R	�ة  ا���	  ���&2� ����� ا*���ردة  ا���R	�ة  ا��0	l ����  وا��a)ف  ا

��� �� و?12�ً) أد� ?���ً� آ�a)ف�l  ا>.��ال  ���  ه-� 	+�ل ه-�ك .�� ��� اL0�5 وا
��125   .وا

���ز أ�6 ا0اlL أن ه4ا �� و?*����ا 	 �� l	0 �&��  	�5"ذى  >��6  ا*��ردة  ا�R	�ة ا
   .ا�0W �� أآ�0 أو ��� ا(�:�ن

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
��ٍ� �� أو ��1E �� 65; و:� +6	0p GF? ط���#.   
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�ز���� أن �H:�ن 		 �� 0W�� ا�1E �� 65; و�.   
�ز���� أن 6 و		 �65 ��� آ�ن و�� ��:��6 #+�ً� وا+	 �� 0W�   .ا

�ز إذًا�	 ����ر?�� ه�?�� �� ا�   .ا�R+� ا���5ء �� ا
���   :وا

�ا-�.:����رة .��Aة ه4ا 1A; ا&R�)):  أن وه��  ����0 َ?�2ُ%  ا��R+�  #�**&�  ا��5  ا
�� �-&� �4آ0 ا+��Aة &N4 أ��61 وذآ0وا)) ���:   

 ذ�P  و���  ا��R+�  #�**6  وا(���Wر  ��+��0  ا�:�0  ���  ا05�g أن : ا>ول ا���ل -
�ز�� و	�0W 	+�0 أن ��(��Lع 	% و 02R	 �+R��.   

�%  ا��Rرع  أن : ا���� ا���ل -��F�-�  ا�4ي  - ا�:A  %1+��  أ��Lز  إ����  ا?"� آ��5ب  ���  #�
�ع�*��� - ا �L�� س�-�ز ذP و�� ا� ا�:A  %1+��  ا(��:�ن  	p��25;  أن ��(��Lع 	

��% ا�Rرع أن 1A; ذP ��ل ���L �1; و�F �6��V  ا�1A �+R; �-�ءًَ ���ً� .0ر إذا ا
%2	 ��0 �� وs ر�E �+R�  .ا
�ل= +���1 آ�ن إذا أ�6 : ا���� وا# �� 65��-6 أو ��  ����  و��:�� أذى 	+��6  #�+��ً  ا

0W��ز _ �6�V ا�	 6��� أن 	.   
����125����� >ن : وا 6��51A ���� 	���ور وا���F% . ه-��� �-�5���� وه��� ���L �+R���1ز إ����� ا

�دًاLو �ً��Aو.   
�لوا= + c��� هN4 �� - ا":��ز  أ�6 : ه� - ا��	  ��� ���  #�**�ً  ا�0�W  آ��ن  ���  

���E �A)ة ��ات1�6 اA أن ���	 ��0W 	5"ذى % و��.   
(ً��� : �L06�5  ����  ا4ي ا��  �F:���%  إن  ا�0�W  أذى ���  	+��6  #�+��ً  وا  ���	  ��� 

�A������E �A)ة ��?65 �2&% و	��� ا�m ا  ! ؟ آ4P أ
�����E ���A)ة آ����V��� Gذا6 �5��#�?6 ا���V� ز����	 6������� أن 	 ����0W 	��5"ذى ��% و���� 

���F5�1�� �� ا�)ة ���dة :��� �� ا:�   .ا
�ل وه4ا+�+� �� >�6 . ا0اlL ه� ا>��0 ا+F���5 �6 ا? �   .ا>د
1�6 و�-�ًءA:   

�ل -+� : �� ;1E �� 65��ز _ 42ر ��	 6��� أن 	 ��ن  �� أ�J ا�0W آ�ن و��	 
�4ه� �)�ً� �1��-F   .ا

- �ًt��	ل وأ��ز _ ا���0أة : �+�����	 ���&����� أن ? ���� ���&5�� ��� ���� أ���J ا�0��W آ���ن و
�ن�	 .  
� �� وآ� �1�	 �� �A����ز  _ ا��	  6��0aج  آ��ن  ���  	����  إ����  	����  أن �# 

���)ة ���A�������� ���Aم آ���ن أو و	��5"ذى ا�ات 	��:*� ا��� ���A���1���6 اA . وه��4ا 
lMا و�� وا�+�+F�ل  ه4ا �.  i�#�5�  ���1  .��ل  وه���-F1  � - ا$ ��Jء  إن - .��ل  وه�

6�L��5 و�   .ا>د� �6 و?
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �t�<: وا�% �� �6 ا>ر�9 �2	0 ?+��   .و?"�

>{���� ?�R� ���A أ���م 	4آ0 أن 	0	� - ا7ن - ا$ ر��6 ا 	9�125  آ�ن #�اء ا
���� 0�:0 ���� أو ا�0ض ���� أو اW�   . ا

�-:*� ا>�t� أن : 	+�ل �&�� ��� %	�+5�0 ا�"5   .�6 ا>ر�9 	�2� أن وا
�Fو� �	أن �0 ����:   

��� �-*���أ# ���� ���� 0�:���ل ا��+-� : ���� �����0�:��1 ا �t���<أن ا ���2�	6 ا>ر���9 ��� 
�0 أو ?+�	% ��L آ�ن #�اء�"? .   
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���   : 	�1 آ�� ه4ا 1A; وا
�ك �� A-6 ا$ ر�M ��2ذ ��	c : ا>ول -*?  �1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن وه�A  %1�#و 

��� ?�رة آ�ن	 ��L %	�+? و?�رة ���	 ��L 0��ا�9 6 ا>ر�9 �:� ?"���6  وا�F 
�� 0�:12�ل ا�F	c ه4ا أن �2-� و?+�م ا�.   

- ����������� أن : ا����� أ0��J (ً��Eع إ����� ا �+R������1A 6��L; ا���R+� د���� و	��5% ا ا
1�بW�   .و?"��0ًا ?+�	�ً� �6 ا>ر�9 �:� 	��� �"ن ا

-  c�����1; ��2���6  	���ل �6��V  �2-��� ?+��م  ا�4ي   A-��6 ا$ ر��M  أ������ m	c  : اA أن 
�Lَ �َ�ْLَ 0َ�َ� اm�R زوال .*� #��0 إذا آ�ن >�6 ا>ر�9 	�2� ا(�:�ن�"?.   

��ذا  ���	 ��L 0�   ؟ ?"�
   .اr&0 و.G د��ل .*� 0��# >�6

- �ًt	ه-�ك أ ��1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : وه� أ��0 دA  %1�#و  ���L  ���  ���0A  ���L 
1�6 ا$ 1E; ذP �2� وإ��� . ?"��k� ��L 0د�� و�� ?+�	%A %1#62 >ن و�L  ���L 
%	�+? �� 6�0A 95:-; �6 أر�� 6 Lَْ�َ� وLََ�َ� . ا$ إ; وا_�+�Wع وا_�5&�ل ا��Aء 

0�0 ��c �6 أر�6�< 9 ?"��5"�   .�kد�� إ; 	�� أن إ; ا��kم �� #
�ل وه4ا+0�:1 ��-:*� ا ��l هF���� أن ا>�t� أن : ا	 ;1A  �:��  ���  9ا���	 

6 ا>ر�9 .   
   :أن ?�&��ا أن و	���

�ل= +�ز  _ �6�5�0  ا��+5	���L  %  أن : ا���� ا������  ���%  �2-��  ?+��م  �+��  	 ?+��	��ً  ا
�از ���Aم ا>.���ال أ���� وأن و?��"��0ًا��L ����L %	���+5 أ����� ا(����م ���A �روا	�� وه��� ا
�ن _ �2-�ه% �kم ا�� وا�5��ر�+	  �t��<ن ا>ر��9  ��:�  ا<  ���L  %	��+5 أ�E)ً  ا

�ز _��ن وإ��� 	�+	 ����� أن 	25? ��L 0��"?.   
-:*� ه4ا�� ����5   .ا:�0 �� ا�)م 
0 �� ����)م ا�0ض �� ا�)م وأ��# �:   .?���ً� ا
 #�-�+� �� ��L 0W��اب : ا���L 0W . ا��5��t ا:-� أن ا:� �A ا�02و�� ا

>1:2�ن آ���ا أ�&% ا��	 ��L %	�+? ن< ��L 0W� ��L آ�ن إذا أر�9 	��ن إ��� ا
�65 �� و	*+; ا(�:�ن 	��1 �5; ?+�	%�.  

0  ��-�:*�  إذًا�W�1 �-:���5���t  ا:������ أن ا	  ���L %	���+?  ��� ���  �-�M0� أن ����L 
0��"-5-:*� ا�� �A��� �-��رة �� أر�2� 9E �� ر�� آ��ن  آ��ن  وإن ���� �) ا

>1:�2�ن  آ1&�%  ا��	  ���  0�W� 	�}�0  أن أ���اً  	-*��o  _ أ���1A  6;  	��ل  ?+��	%  ���L  ا
�A��L ��:��� ا�)ة إ; ا�)ة ا����ر �)ف >�6 ا&R�1?ا �A >1: و�:*�  ا

0�u ن�5�.< �"ن ا42ر و	-+�W ا�)ة 	}�0ون ر��� أ�&% : وه	0 W�   .ا
��E(a�ل �+� :   
�ن أن إ_ ا� �� ��L 0W	�o*- _ أ�6 -�	 ��L %	�+?.   
�ز -����ح ?*���� إذا و	��M�% ������ ��� �+R	��F�� أ���6 �	5+����ن أن ا���	 ����� ����L ا

0��"? �� ;�ا�9 وا>�t� ا>و��ن أن ا:�A >1 روي �� وا�	 ��L %	�+?.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
��) � (ا05Jط اُ>و; و.V� ��L �� Gن � ���   .u�N0 ا; .... ا

>{� 0�J  ���Lوط  و����ن  ا��+5	0�J  ���L  %وط  �*��ن ا��� ه4ا #�5a% ا$ ر��6 ا
0��"5   .ا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�� ا05Jط اُ>و; و.V� ��L �� Gن � ���  .إ�0ا�&� A-� ا

��� 	05Rط : أي %	�+5   :ا
��� أ�6 	-�ي أن -�#   
�� هN4 �� و	05Rط --   .�-&�� ��>و; ا(�0ام A-� ن?�� أن ا

�ن أن و	05Rط 	-�ي أن 	05Rط : إذًا�? ��-   .�&�� ا(�0ام A-� ؟ �5; ا
�ا   :ه4ا 1A; وا�5#

�ل -+� �*-1�6 ا$ 1E; اA  %1�#ذا  . )بالنيـات  األعمـال  إمنـا :( وV�� أن أراد  ����	 

��� أ�6 	-�ي أن ��05Rط�#.   
�و�;  آ*�V�  0ن     ��%  وه�  �����  أن 	-�	  �������&��  ا�%  إ  k��	  6�����  أن 	  >�1a5 

�� : وه� ا0Rط-�ن وأن . ا�? ��-   .��>و; ا(�0ام A-� ا
�ل= +�ز أ�6 : ا���� وا���� أن 		 �� و-	 �-A 6إ�0ا� ;   .��>و

1�6 ا$ 1E; ا-*� >ن -A %1#آ�ن و  ����	  6��F�E"	  ���  0�:� أ��A  6-�6  	-+��  و�%  ا
   .��>و; 0اما(� .*� 	-�وا أن أ�0ه%

�.� ا0Rط �&4ا ا(kام و>ن -	 �+R�����  أن أراد ���  1A; ا	  ���� 0�Jع  إ����  وا
��0 �+R�   .ا
�ل وه4ا+�Y ا�5��ر - ا���� - اJ ا$ ر��6 ا_#)م ��اب وه�  .- ا$ �Jء إن - ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<IIII<<<<ğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚ<<<<½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]<<<<êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]V<V<V<V<< << << << <
�-&�� 	�0ق _و�.   

�ا_ة : وه��� ا���+5	0��J ����L %وط ���� ������ا ا��0Rط ه��� ه��4ا�����% ���Vن . ا ��ا��	 ����� 
��5A������ أ�0 �"ن ا���% ا l�	 ���   .ا

���ه�0 �4ه� وه4ا=    .ا
�ا1�� ه4ا 1A; وا�5#���:   

- ���1�6 ا$ 1E; ا-*� �A 	0و % أ�6 : ا>ول اA %1#أ�6 و  ���L  i�. _إ  ً����ا�  ���� 
;�� ا>و���   .وا

�� ا -��  ���������  �2-�;  أن : ا���  وإ��Fق  ا�t%  ه��  ا��� ا0�5	���A  9م  ���  ���>و;  ا
   .ا�2-; ه4ا 	1a5< ا0�5	9 و��

�ل= +�ا_ة 	05Rط _ أ�6 : ا���� وا��  ���  ا��+5	���L  %  �� ا�  ;1�E  ;� ��U  ��2%  ا>و
�A�# أو ��5A�# ث أو(U ;1E �����   .�Lز ا
2�  �4ه� وه4ا*��Y  وا���5رN  ا�+&��ء  �J  ا���  ا_#�)م  ����� �1A;  وا#��5ل  ا$ ر���6  ?
P1�� ذ���:   

1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ��A  	�"ت  �%  أ�6 : ا>ول -A  %1�#05اط  أ���اً  و�Jا_ة  ا��� ���L  ���  ا
%	�+5   .ا

- ���������� >���R��� 6+� ا��0Rط ه��4ا ا05��Jاط ���� أن : ا	 ;��1A ���� أن أراد ����� أن 	
���A0ا	ن أن ����? ��������-� . �*�0��Jة ا>و��; ����2 ا?"� آ��)م ���� ا0�5	��9 ���� ا���F و#��
>{�   .ا
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�Y ا��5رN و��J ا_#)م �� N4ه �":�0  �����  ا�&r	  ��  >�2�M : -  6  أ�����.  %� 	�"ت  
g� �� ���L ص��-�&��  ا��5  ا�  ���L  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#و  l1��	 ن  أن���? 
��1��6  ا$ 1�E;  ا-*� >ن دA  %1�#ل  و� أن أراد و���  )أصـلي  رأيتمـوين  كما صلوا:( 	+�

���	 %1��6  ا$ 1E; ا-*� و��او�� وا��ة E)ة �� و_ 	�0ق A  %1�#�1;  وA  ا_ة��� ا
���ء  ���  .1-��  آ���  0Jط أ�&� 1A; د�M����  .1-��  وآ���  وا_�R�-5#ق  ا��t��t  ���  ا 

���� _ أ���6 .0ر����	 ;��1A أن ا(���:�ن "��M� وأن p&���رة ��1A; آ���ن إذا ��E)ة آ��� ���� 	5
���1�6 ا$ 1E; ا-*� أن اA %1#و �� l5� ���  ;1�E  ات�1���ء  ا�M� و���  وا���  �
6"# 0�A �M6 ا$ ر-A ًا : .�ل��A  G2-�E  ا���125�m  أ��6  �  ��Lا� �2-�;  ه�4ا  - . �

c	�F�ص �&N4 - ا�-�اj*� أن 1A; ?�ل ا� �*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#�1;  وA  ء��J 
��2�  ���4P  ا05�Jا�1A  6p;  د��Y  ��4ه�  أن �J  ا_#�)م  >�2�M _لأ.�  و� ��4ه�  أن 

�ر&���ً) أرlL أ�6 أ.�ل �� أ��ط ا�ل أن و	��� أ��ط أ�6 إ; ��(���M د+�:   
�ل= . c�U : ��ا_ة أن وه�0  ���  �+��ل  آ���  - وا4�2ر  ا �-A  ��L�F	0J i+:ط ا�� آ�
�ا_ة �-&� ا0Rوط ����ء �� اM��ء �0J �Fط أ�&� اM� اA  ��L�F-��  و?�:+i  ا

P�ا_ أن ه-� �+�ل آ4���� 	�0J _ lط ا�+5	��L % �� ةا اA  ��L�F-� إ_ �6 إ_ ا
�ر ������E ���L�F�ي و_ اr&��0 ا(���:�ن 	����1 أن : ا��-	 ����� ����2ه� 	����1 و_ ا

0�25��  ���t  أو #�U �2� �t� �A% - ��ً) - �:��0 وه� اA��#  0أ�W?  6��1A  ��L�� 
�%  ا7ن �&��  ا2�0 و.G د��ل إ; 	-0r5 و_ 	��� أن 	�5Fج �"ن 	 ����  %�U  0أ�p  6� 

1�"4A Nر	 ;��� إ�ل ا+-� P��� أن ا7ن ?.   
�رة ه� �� : إذًا��ز _ ا�5 ا�	 �&�� ���   ؟ ا

�رة -��U ��:1% اr&0 	��1 أن ا	 65�� ��  6	U �2� �A�# �2% �:��0 وه _  �*:� 
� �F	05Rط >��1p�� 6 ا7ن اE 0�2)ة �-+�ل ا2�0 	��1 أن ����ا_ة ا�   .ا
�ل 4اه+�+� �� ا0اlL ه� ا+F�ر �4ه� �� و	5�ا�9 ا&�����  �&4ا ا>�4 �� �� ا+ ا

��ز أ�6 وه�	 i+� �-A �L�F   .وا42ر ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<�ً-��ا_ة �F? 6�� ا4ي ا+�ر �*�> :ا << << << <

�ء إ.��� ��+�ار إّ_Mوو >���.   
�ز 	2&-���� 	��� أن 	� ��?(��ء  ���� إ. �+��ر  : ا�+�ار �&4ا ا�M0ط  ووR�� أن 
�ء ا(.��� ?��نM��� وا����.   
���   :ذ1A P; ا

�ا -�. : ����0 وا>�0 	:�0 أ�0 أ�6 ه4ا 1A; ا:��ا_ة 	+�W _ ا�   .ا
1�6 �-�ءA �1 .�ل��-F�E�� 0� آ� أن : ا:	 �ًt	0 _ أt	:  

- �1� ;1E ;�0 ��)م ?�U %1% ا>و:	 %U ;1E �����   ا�)ة GFE ا
- ��ً� 	��R ذه� U% ا>و; 1E; وR� 0ًا����  0s  %�U  ;1�Eض >ي 	:��� GF�E  ا

   .ا�)ة
�ل 	����ن إذًا��. >��{��ء إ.����� �+���ر :(ا��Mوو >�����5���� ����ب ���� ) �� و	����ن ا

i��t�-&�� 	��� أن : ا� �E��� 0�:	.   
�0 و�+�ار:��ء �+�ر : اM��< وا(.��� ا�a   .ا

�ل= +02فا اi��t أن : ا���� وا . ; : و.��ل  ا$ ر���6  .�ا���  ا���  ���ل  ه�4ا  وإ
�اب أن���  ا0�5	�9  ���  ا��  ��?(���	)ً  ا5A*�0  ����  ا0�2ف  ا�p  ��&�  ��	�p  و��� 

0*5A0ًا ا��. �&� 0��..  
�اب  ه��  اi��t وه4ا���  ا0�2ف  ���  �6��V  . ا>ول ا�i��t  ���  .0	��  وه��  . ا� 
�% ذه�+�5�M" ذه� أو ����� إ.��� ��ًء Mو �ً���� 0*5A0�2ف  ���  ا���ً  ا�J  ً0ا�:�	 
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.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �W*	0ا?*� و� ��&-��.   

� أي ;1E 0&r4�2ر  ا  0�W� ا�U  ;1�E  0��2%  اr&�0  را?*��  �U  ;1�E%  - ���)ً  - ا
   .�0ا?*� ��-&�� ���1p�� P�< G1 ا7ن اE 0�2)ة �+�ل

< آ)م و�jه0{��ا_ة ?+�W ا0ا?*� أن ا�� ا�ل 6>� .��0ة آ��G و+	 :  ��W*	و 
�اء . آ��G را?*� أي . �0ا?*�# G�1 آ��	�p 0ة أو��. .   

� ?*W� أ�&� : ا�4ه� ه� وه4ا= �0ة �0ا?*� و�..   
�ل= +�-&�� ا0ا?*� 1E; إن أ�6 : ا���� وا� GFE ا_ة��   .ا

�ا1�� وا�5#���:   
�0ة آ��G إذا ا0ا?*� E)ة أن : ا>ول -�. _ +ً� ?52*0	0�?.   
- �����ا_ة .�W إ; ?}دي �) &� ?*� وه� ���)ة �F1+� ا0ا?*� أن : ا�   .ا

�ل وه4ا+�ل ه� : ا���� ا+�اب ا� .��W  إ; 	}دي _ .��0ة �0ا?*� ا+�W أن . ا
�ا_ة�   .ا

�� V��� ;1��Eن -# ��� ��?(��� �6���V . وأ���pل �-��:�� أ���0ى �0	���t أو �1W+��ً� ����ً) ا
�W+-? ا_ة��1�� A-� إ��Jل �) اd�+�ا_ة ��05Jاط ا����ه�0 وه% ا   .ا
c ا0Rط �*�-ً� - :ا$ ر��6 	+�ل����� وا>��0 ا %	�+5   :ا
�دًا ا42ر 	��ن وأنL�� �-A ��&��55و#)م ا� ;   .اُ>و

���� �F	��05Rط  ������ ا�0���W أو ا����0ض أو ا���:�0 آ����ن #���اء  ا4���2ر 	�����ن أن ا
�دًاL��اU �M)ث �� ��:   

�ل+	 : �-�- �-A ��&��55و#)م -� . ا� ;   . ا>و
�-2	:   
�- �-A 0ة�   . ا>و; �� ا(�0ام ?�*
�- �-Aم و(:   .ا>و; �� ا
�- �-A0ة و��� �� ا(�0ام ?�*���   .ا
�ا�M ه4ا �� أي �� ا42ر ?V� >1aن�% ا�)�U ا k�	 ���   .ا

���   :ا
�ا -�� و.G ���6 ا>و; ا��55ح A-� أ�� - : .�-   . ا
�� ا��55ح وأ�� -������ و.G ه� ���6 ا���  ا����L  أن �	  6�� ��1�5%  و���F  - ا4�2ر  �

�A ��L %	�+5< >ن ا{��u �A ��L 0�0 آ)�ً� #�g�a ا�"5   .ا
 )���r�(� ))): ل���. Y�R���اب ���� : ��6��r ا��L �d���# ���A �����ن أن ا05��Jاط د���	 

�دا ا42رL�� �-A م(:�6  	�4آ0وا  �%  (( .��ل  : ا>و�;  ���  ا  ً(�� _ أ��6  وا�0اlL  د
�6  	�4آ0وا  � %1	05Rط  ً(��12?  ً�F�Mوا . ((( N06  ذآ��r�� $ا  ��-A  م(�� 0�Jوط  ��A  ا

��L 0��"5�-�#*65 ه-� و.��65 ا((   
�ل= +�د 	05Rط _ أ�6 : ا���� واL42ر و�� ا��55ح A-� إ_ ا���   .�+i ا

���   : وا
��� أن -   .ا�0ض أو ا�0W أو ا:�0 آ�ن #�اء ا42ر &4ا �Lز إ��� ا

��� �Lز ا42ر وV� �Lذا�  ا��%  و  ��-	  ��-A  0ة��*�5���  أن �2-��  ?+��م  ���  ا>و�;  ا- ا
�-A ا��55ح ;�m ا>و   .�0Rط 
1�6 �-�ءA : - إذا �1E 0بo�� وا:��ء اFE %U  ��� �N��2  أو ا�0�oب  ���  ا�:)م  .*
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��1+� �W0 هW� ارةko� �� �� 9�5	 6�1A ءا�&+�����  ?:*� ا�5 ا>��Wر �� أ�6  ا
��� %�� ����رة هN4 �� ا�  .ا
 =�-A �1��-F�ز _ : ا��دًا 	�� % ا42ر >ن . 	L�� �-A ا��55ح ;   .ا>و
 =;1Aل و�+�ز : ا0اlL ا�	 .   

;1Aه4ا و m+� :   
- ���"ة  ��0ض  %1�#  ���  �U%  ا�0oب 1E; إ�:��ً� أن �1�  i+�#  ��5Aي وا<  �*�#  ��� 

   :#*�با>
 =�-2� �1��-F   .و.5&� �� ا�R2ء 	��1 أن 	�� . ا
 =;1Aل و�+�ز : ا0اlL ا�	 6��� أن 	.   
�+� �� آ*�0ة 0�Uة وأن اa)ف 0�Uة : ا7ن �0A-� إذًا+F  ، .ا
%U أ�� >{��)م ا$ ر��6 ا�� �A 0وطJ ��L 0��"5   :ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�� و.��L �� G وإن ����� ا05Jط ا� ����%  إن اُ>و�;  و.G �� ا  9t�	 

�A �&12�.   
����� أن ا(���:�ن أراد إذا	 ����L 0��"��? 4���-�F� 05طR��	 6�� ���a)ف - : �+���p0��J iن 

��L %	�+5 6	05Rط �6�V ا �U(U 0وطJ -.   
��� : ا>ول ا0Rط -  0��"�5���  : ا�  �������L  أن ��0Rط  ا>و�;  و.�G  ���  ا?  N4ه� 

��-�9 أن .*� اt	 �A �&12�.   
�0J ��L 0ط إذًا�"5�ي  أن ا�-	  �����ن  أن و	�05Rط   ا>و�;  ا���55ح  A-��  ا��?  N4ه� 

��-��� ا� ���.G د��ل �   .ا�0	�t 	��1 �� �+�ار 	*+; أن إ; ا
��� أن أراد إذا- :��ً)	 2�0�از  	05Rط ?"����L 0 اr&0 �� ا��  ���L  0��"�5 ا

:-   
�ي أن --	 �� G.و ;��� أ�6 ا>و�# ��L "?0��.  
�9 أن .*� 	-�ي وأن -t	 G.و ;   .ا>و

6��� :   
- �Lر ����# 0�2�0aج �+� ���1 	-� و% اr&0 �� ا G.0 و&r د.��  9d��m ا

�ل ��ى 1�)ة ?��� _ وه�+-� ��-   .���1p ا
- �L0 ر�u  ى�����  أن ��	  ���L  0��"�?  ���1�  ��+�  ;�1A  0وج��  G�.ة  و(�E  0�&r ا

  ))) .	�l(((  : ا7ن �-+�ل . ��ى #��A ر��
- ���Lى ر���� أ���6 ا��E 0��&r)ة و.��G د����ل �����0د �����ل #����+-� : P��2�L ����L 

l�FE.  
   .ا0Rط ه4ا �2-; �� ا7ن ��02-�
��125   : ا

�ا -�ز _ أ�6 : .��	  6�  ً(�E0  أن أ�}�	ة  (�����  إ_ و.��A  ��&5  ا>و�;  ا-�  ���� ا
� أ�0ه� �Vن&� %Uu.   

�9 أن .*� 	-�ي أن ا05Jاط وأ��t	 .وG ; ا>و�;  و.��M  Gق إذا ���A 6-&� ا>و
�&-A ر�E 0��"5��E�2 ?-�ط _ ا0�g أن (( �2-� و#*0F� 9م ��-�4 ا��. ((   
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�ز _ أ���6 .0ر���� >�-��� ؟ �0��Fم ه��� و����ذا��� ���A ا>و��; و.��G 	��}�0 أن ���H:�ن 	
���  ���  إ_ ا�0tورة  و.�G  إ; ا��M� و.5&��  �����9  إ�;  أ��V��  0ذا  . ا�M  G�.� ا

�� ون��� ���   .��0Fً� ار?�� �+i ا
�ل= +�.G �� 	*+; أن إ; 	}�0 أن 6 أن : ا���� وا وه��  .ا�)ة �6 	�رك �� ا

;1A ل�+   .رآ�2 	�رك أن ا0اlL ا
�اب����ل وه���-اF-�����1 ���4ه� ���� وا��+�ز _ >���6-ا>ول ا��� 	��}�0 أن ���H:�ن 	

�ز �) رآ�2 �+�ار إ_ �-&� 	*+; _ أن إ; ا�)ة�	 6�  ��2�  �Vن ه4ا 	�2� أن �&� 
%Uu.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<V<<<V<<<V<<<V<< << << << <
�� و.G د��ل إ; ا42ر وا#0�5ار ���   .ا

���� و.G د��ل إ; ا42ر 	:0�5 أن 	����از #*� ه� ا42ر ه4ا >ن ا�   .ا
��� أ�6 و��ى ا(�:�ن و�0ض اE 0&r)ة و.G د�� �Vذا -� و.G ا���1� >�5 #

�ز	 ه� ��J اE 0&r)ة� 6�ز  ه��  : أ��0ى  �2*�رة ؟ 	��� أن ��	  6� 	�}�0  أن 
  ا2�0؟ E)ة إ; اE 0&r)ة

�ز _�  ؟ ��ذا . 	
   .زال .� ا42ر >ن

�� و.G د��ل ��2 ا42ر 	*+; أن ��(��Lع 	05Rط _ أ�6 : ذآ0وه� ���dة���   .ا
 )ة�E  و.G د�� ���1 - ا2�0 إ; ا��L 0&r - ا�0ض 42ر ��L إ�:�ن : ���ً)

0�2��� Uu% أ�G أو ؟ ?��� أن 	0Fم �+�ل �&� ��J ا  ؟ ��
�اب��ز ��(��Lع . _ : ا�	 6��� أ�6 	 62�Lو  �A0�J . _  ل��m  ا7ن أ��6  �+�� 

6���� _ ه��� أ���6 �+���ل _ : 	2-��� . ه��4ا إ_ W5:��	 �1 أن���	إ_ ا7ن  ����L ن< G��.و 
�m �&4ا �0ج اE 0&r)ة l�F�� �� ب�+� P2�L �A0J.   

�:G أداء ?E 0*52)?6 أن : ه� ا��0ة ؟ ا��0ة ه� �� إذًا ا#�0�5ار  >ن . .�tء و
�� و.G د��ل إ; 	05Rط إ��� ا42ر������  و.�G  د�� إذا U% ا��� _ �+��  أو زال إن ا
0U{	 ;1A از�L ���   .ا

��� �A ا�)م ا�5&; و�&4ا1��� أن و?*�� ا �U(U 4ارAأ:   
 �- 0�:   .و.�Aً� ا>#*�ب أآ�0و أ�1s وه� . ا
 �-  %U 0W�   .ا
 �- %U 0ض�   .ا

0��W����� 	��2% ا�0��W أن ��5A*���ر ا���0ض ���� و.���Aً� أآ���0 وا�L س���- وا���0ض ا
ga	 �2� دون ا-�س �2�.   

��?05� >{��� ا?0? �+W-�.   
�<  آ�)م  ��)ل  �� �2-� ?*�� : �-5&� أن و.*�{��ا_ة  أن ا�� 05R�?  ���  ���Lط  _ ا

0��"��5��< أن �r-��� _ >�-��� . ا{�  ���� ����L	��05Rط و��% ا���+5	����L % ���� ا05��Jط ا
0��"5   .ا

1�6 �-�ءA : � ��L ا(�:�ن ��L 0��"? %U ;1E  0�&r���  �&��  ا	  6��1A �1  أن��	 
0�2  ؟ �*�0Jة ا
�اب��� _ . _ : ا	 .   

�ا_ة أن وه� : اF-���1 �4ه� ه� وه4ا= ��05R? �� �-�L 0ط _ ا�"5   .ا
*:�� أن : �وا���   . و.5&� �� وزا.�2 >�&� أداء ?+� إ��� أ�0ه� �&�� ا
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�l وه4اFE : ا_ة أن���05R? �� ��L 0ط _ ا�"5   .ا
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��<   
�ف �Eة[Vا�[   

%U أ�� >{�0 ��42ر ا��ف وه� ا>4Aار أه� E)ة �� ا>�a   .ا
  
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ف وE)ة) ���(a  : ا

  
�ف E)ةa�ف #**&� ا�5 ةا�) 	2-� : اa   .ا

�د���+��ف واa�ن أن إ���� - : ه-��� �������	 �ً������� وه��� ا���2و ���� ��o وا>آ���0 ا
�ًA�  .و.

�ن أو -�	 �ً��� �� 0�s �2و   . ا
�ف 	��ن أن 	05Rط �)a�ص �� ���� �1� .�Aو �� ا� ���  أو 0�pق  .�Wع أو 

�ف  ���)ة  ا>ذى 	���5دى  أن وأ����  ��}ذي  أي �� أو #*�ع�a 	���1  أن ���L  6ز  ا
�ف E)ةa   .ا

�ف ��E)ة ���Vذًا��a���� ?���R� وإ����� ����0Fب ?g5��a _ ا�L اع��ف أ�����a و�-&��� . ا
0��	 �&A�   .ا0Fوب و.G �� و.

  
� äÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ف وE)ةa1�6 ا$ 1E;  ا-*� GFE �A اA %1#و.   
  

 G�2�L��1; ا>���  أA ةو  أن(�E ف���a����5ب ��0Rو�A  ا��  �-:��5&� وأن واA0وR��� 
����j��F ���� ز���� ���*-1���6 ا$ 1��E;  اA %1��#1;  و��?��6 و����2 و��E $6 ا���1A %1��#و 

l وا:1< وأ6��FE ه� وE)ه����1�ن  زال و���  ا:���ف  �E)ة  	��1�ن  ا�a ا
��ظ إ��Lع �&�F� %�F� _ ل��J6 إ�   .ا��F و$ �
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� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
GFE �A �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#ة آ1&� ����ت وkd�L.   

< ��أ��د{��ف �)ة أن ا$ ر��6 اa�ر اE ت��Eأ����  ا(��م .�ل . ��25دة و 
GFE �A �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#:� �� و��6 Lو���  أو#��5  أو  ��	6  روا�-A  � ه�
  .أو#*�2 أو6L #�5 �� : ا$ ر��6
�G5 أ�&� 	2-�U �� �-:1�6 ا$ 1E; ا-*� �A أو6L �:�5 اA %1#و.   
�ع وه4ا-5�فا E)ة �� اa �Lرا ; ا����  ه�l1��?  N4  ���5رة  . ا0�Fب  أ��ال إ

 �)��:�ت  و��F:�  ا+*��1  و��F:�  ا��2و  ����ن  ��F:�  ا>�0ى ا��� ?�l1 و?�رة
   .ا�02آ�

�ف ���)ة آ����0ة ����Eت ا$ ر��&��% ا����12ء وذآ��0��a��2� #��-4آ0 و����F . ا� 
1�&��  9ا?��  وا��5  ا$ ر��&Y أ��� ا(��م ا��5ره� ا�5 ا���ت و#-�5aر ا���تA 
   .ا-�س ��� و.�A&� 	��0 واm5 و�:1% ا*�aري

- ����� ;�ف  E)ة ��Eت �� : ا>و�a ا$ ر&�#  ��M�  ���	��L  ���  cء  ���  - ا
6-A ��	k  ���  أ����  ا(���م  ا��5ره��  ا��5  ا����  وه��  . و�:1% ا*�aري �� وه��? 

���L ت���1�6 ا$ 1E; ا-*� �A ا�0و	� اA %1#ذآ0 و.� و Y�J (#_ر���6  ما 
�N0  ا$ ر��6  أ��� ا(��م 0p	+� �� أن ا$sو �� ��dأ ��U�F� أ�&�%  ا:1< �� ا

�� 	"�4ون��1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ��A  ا�0و	��  ا����ت  �A  %1�#2*��دات  ���  و و_ ا
�� �� وا��ة  ��E	�5aرون� P1? ت��� و��-&%  ا����ت  ��.� �� ا�-� : ��2-; ا
�� 1A; ا���ت ?P1 �� وا��ة 	�5aرون*# ��t�5�� 1A; _ وا5+�	% ا*# ���25  .ا

����� ;�m ا�2و 	��ن أن : ا>و �� �&L �1*+   )))  ا7ذان ....... ((( ا
  

  انتهى الدرس ،،،
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/�/�  االثنني  الثالث: الدرس  السادس:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))	�	�	�	�((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
�ف E)ة �:"� �2-� ?+�مa�5&� و?02	�&� اA0وRوأ�&� و�  G��+�  ��2�  ��*- ا$ 1�E;  ا
6�1A %1#و�+� و �-�1A م إ?��م(��ف E)ة ��Eت �A اa   .ا
�ل و.*����ل .*� ا��� E)ة ��Eت �� اa�� أن 	F:� أ.�ل فا*� �  -:وه� �:"

�از �� ا:*� أن= L ة(E ف�a�ف : ه� اa  . ا:�0 _ ا
�ز ه4ا 1A; �-�ء�� �� ا(�:�ن 	}د	&� أن 	tF ر��&�%  ا>ر���2  ا>���d  ��?��ق وه4ا ا
   .أر�2ً� 	�1�&� �6�V اE �� 0tF)اه� إذا أ�&% ا?�+�ا �-&% ا$
%U أ�&��  �2-� ?+�م  G�	�1;  روA  ���Eل  أ����  ا(���م  وأن ت��.  G�# ت  #�*�  أو���E وأن 

 ����L ت������V� l#��-�د ���5��U اF��E  ز��� ا(����م وأن و�+&��� ��1A; ا(���:�ن 	����1 أن 	
�ا�+� وه� #&� ��	�L �� cءت ا�5 ا��� ا��5ر أ����   .ا+u0ن �rه0 ا

�ل+-� :   
- ����ف  �E)ة  ���Eت  ���  :ا>و�;  ا�a ���  ��Lءت  ا��5  وه��  ا����  ه�N4  : ه��  ا

c	�� �&# �5ره��أ��� ا(��م وا   
�0 �� ا�2و آ�ن إذا ��� ?g5a وه�s �&L �1*+   .ا

�  y	6�V�  %:�+ 	��1 أن ا+��d أو ا(��م أراد �Vذا�� ��Vزاء  ?+��م  �0.��  - : ��5.0��  إ�;  ا
    .ا(��م �� ?��1 و�0.� ا�2و ?��N 	2-� ا�2و

�1���0 رآ�2 �62 ا�5 ا�0.� �� ا(��م �*�5�� 0�د  آ��ع وا�:� ا(���م  .��م  إذا �U%  وا
;�� إ��� ����ن  إ�;  وذه*�G  وG�1# ا�)ة -�:&� �62 ا�5 ا�0.� وأ?�G وا.�ً� �+� ا

�.0����  ا�0ؤ.��  و��0tت  ا��2و  ?���N  ه��  وو.��G  ا�2و ?��N ا�5 ا��� ���  وG1�E  ا
�� ا0آ�2 ا(��م������  ا0آ1E  ��2; إذا - ا(��م m1L إذا U% ا����ده�  �0آ�A&��  ا� و#�

m1Lو G��. N40.� ه�m  وا(���م  �0آ��2  وأ?�G  ا��L  %�U إذا  G�&50آ��2  ���  ا����  ا��� ا
   .ا(��م �� �1#�ا

�رة -��� ا����� �� �5��U ا:��+� ا��� : ( ا+*L �1&� �� ا�2و آ�ن إذا : اF�F� ا
����� �� �5��U أ	tً� #"ذآ0ه� ا�5 هN4 واF�F�   ) .ا
 ��+	0pو N4ه�� ������y  أ	��tً� ا(����م 	+�:%  أن : ا��.��:��� إ��; ا  ��2� ���� .��:% آ��� و	

>E �-��� �� N4ه ����ن أن ا�	 y��� وا�� E< �� آ61 ا�y  آ��ن  و���1�)ً  ا. 
�� _ %5? ����2L y� إذا إ_ ا�   .E< �� ��< آ� ����� ا

0*�� U% وا���� ا>ول ���< ا(��م و	0آ� و	+0أ وا���� ا>ول ا�< و	�*0 ا(��م �
 �� ا>ول ا�< أ�FEب و#�� ا���� ا�< أ�FEب G*U ا0آ�ع �� .�م �Vذا 	+�م

��ة  ا�����  ا��<  أ?�;  و.����ا  آ����1  ا>و; ا0آ�2 �� ا�5&�ا إذا U% ا(��م:���  ��-2	 
��ون ا0آ���2 �*+���� أ?���ا:���� ��?���ن #������ ���� ا>ول ا���< ?*���دل .�����ا ���Vذا و	+

>�1�ا U% ا���� اE m�-� 0W1�ا ا�5 	+�اE �&� �20آ   .ا>و; ا
N4+� وه	0W�ن آ�� اr�(? �2و آ�ن إذا ?-�� إ���   .ا+*�1 ا?��N �� ا

- ��������� ا���0.��� ا(����م 	����1 أن : ا�� ;������ و?��"?� ?��4ه� ��U% رآ��52�� ا>و��� ا
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�� أر�� ��Hم ��5�ن رآ52�� �&% و	��1���"�1�� و �.0� ��   .رآ52
- ��� رآ�52��  �&�}_ء  	���1  . آ���E  ��1)ة  �0.��  ����  ا(���م  	���1  أن : �ا0ا��2  ا

�����  ا�U  �?"�?  ��.0% و	-��0�ن و	:1% آ��51��� آ���51��  رآ�52��  ا(���م  �&�%  و	���1  ا
�� ا>و; ه� ��Hم ��-:*� ا�0	�t أن و�12�م�����Hم ��-:*� وا �1���.   

N4ت أر�� أ�0ز ه��E ه�(E �*-1� ا$ 1E; اA6 %1#و G*U6 و-A د�-#V� l�FE  6أ�� 
   .E)ه�

G��Uَ ت��E �&�   :وه� وا��ة �-&� �"�4 �)ف �
�0.� ا(��م 	��1 أن -�� ;�ا  و_ 	�4ه*�ا  �U%  وا��ة رآ�2 ا>وt�+	  %�U  �1��	  ا(���م 

�.0��� ������ا  و_ و	�:1%  وا���ة  رآ��2  اt�+	  أن ����ر  �0.��  آ��  G1�E  رآ�2وا���ة 
   .رآ52�� 1E; وا(��م

   :ا�+&�ء وا�A >15*�س ا�� ��	�L �� cءت ا��� Nه4
 =lF�� ا�� %�+   .�6 وأ�4 ا�F	c ه4ا ا
���ه�0 وذه�=�ز _ أ�6 إ; ا��ف �� و_ ا(�:�ن 	��1 أن 	a   .وا��ة رآ�2 ا

�ر و���&�� ا0وا	��ت  ���  �� �� 	5�ا�9 _ ا�F� وه4ا أ?��ا أ�&% A ;1A*�س ا�� ��	c ا
�� l	0�5�ا % %�"�& اt+	.��� ت�	0وا1�ا أ�&% ا0�5	l اE �2رآ %�ا وt+	.   

 اهللا صـلى  اهللا رسـول  فرض .�ل أ�A 6*�س ا�� ��	c �� �2-� ?+�م �� ا��� هN4 و	}	�
 ا���  أن 	}	��  �&�4ا   )ركعـة  اخلوف وصالة ركعتني السفر وصال أربعاً احلضر صالة وسلم عليه

1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن �&��% A*���سA %1��#و ��E;1 %��&� ���26 وا����ة رآ�� �� و&��% رآ��52
   .وا��ة

�ز وأ�������E ���5��U 6 ه��N4 أن A*���س ا���� ����	l��E c إذا أ���6 وا>.��0ب��� أن ���H:�ن 	
�1�	 �ً���   .وا��ة �0آ�2 و	��5�ا ا��� ه1A N4; �&% أ�
G&5ت ا7ن ا����   . ا
m��ص  ���  و��-%�1  �����  ا��U7ر  ���  و_ اAأ  ������ف  �E)ة  آ�a ةا��)  آ���G  إذا ا
�ا ا�+&�ء �� ا�0oب E)ة-�� �����ا ا�0oب E)ة آ��G إذا ا�)ة آ�+� :   

�0.��� ا(����م 	����1 -�� ;�� و	����1 و	��4ه*�ن >����:&% 	���5�ن ��U% وا����ة رآ���2 ا>و
�.0��� �����   .رآ52�� ا

�ا�� ا�1t� �.0-� إ��� : .������0ة  أدرآ�G  ا>و; >ن ا>و; ا�1A �.0; ا*�?  %	0�F5 ا
   .��1t-�ه� ا�)ة وا��5اء ا(��م ��

�اب �� : .�ل �� ا�+&�ء و��� و?�"?�  ?�4ه�  �U%  رآ�52��  ا>و�;  ?���1  ا1A  m��2; ا
�����   .رآ�2 و?��1 ا

�اب ���0.��  	���1  أن ا(���م  ��Jء  إن وا#��� ا�0�oب  �E)ة  ���  ا>��0  أن وا�� ;�� ا>و
�� و���� رآ��52�� أو رآ��2 ��*	 %��&� ���.0	�����U �1% رآ��52�� أو رآ���2 �&��% #����1  أ���6 �� 
�����   .ا�)ة �� �+� �� ا

����ص �� واlM ا>�0 ا�0oب �Aا ��-�ص �Lءت وإ��� ا�-��  >ن �0آ52�� ا�s 
�ف E)ةa1-*� ��-:*� ا ;1E $6  ا��1A  %1�#و  G0  ���  آ�����#  %� ا0t�F  ���  	���  و
  .ا:�E �� 0)اه� وإ��� ��ف E)ة
   .A*�س ا�� ��	FFE c-� إذا ��m أ�&� و�0A-� ا���ت ?�G و�&4ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �F5:	أن و  ���F	  6�2�  ���  �&?(�E : ���  ح(:� ���:��A  6  ��6  	����  ���  ا

�N آ:�< 	�+61 ،و_Fو�.   
�F5:	 �?�+�1�ف E)ة 	��1 ا4ي a ا�:)ح  ه�4ا  ���  	�05Rط  �� ا:)ح 	�F� أن ا
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�ن أن�	 �ً�(# �ً�����1ع ا0oض 	}دي �� i+�.   
�ً) #)�ً� ��� �Vن+U Gة آ0ه(��� ا:)ح أن ا�0اه� و�1A . وGFE ا+� ���  	�-� ا

   .ا�)ة آ��ل
�< ا:)ح ��� ��% ا7ن �0A-� إذًا�a�� ا:)ح ��-� و��% ا+�   .ا
�ل= +�< ا:)ح ��� أن : ا���� ا�a   . وا�L ا

�ب ا>�0 �� وا>E� ا:)ح ��F� أ�0 و?�2; #*6��F ا$ >ن -L�   .ا
�Lر وأ�&����  ه�4ا  A-6 ا������ً  ا�:)ح  �"��4  أ��0ه%  إ����  و?��2;  #�*6��F  ا�6  أن : ا�a? 

%&�1A �ً20ج ود�F1 ���� � %�1�&% هA �2و   .ا
�ل+�ب واL��� 6�L6 ا$ >ن و��F*# ;��F�  أ��0  آ��ن  وإ؟ن و?�2��  ً�����a?  ���  ً�t�	أ 

�1�� �A ا0tر د��:�� و_زم �5�6L ا ذه�ب إ; ذP >دى ا>�0 �&4ا ?&�و��ا أ�&% و
m��<ا.  

 #- ��%  آ���u  0W��4�A  0ر  �6  أو �0	tً� ا�+�?� آ�ن �Vن : �:"  ���	  6� ا�:)م  ����  
   .ا12% أه� ��?��ق
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  ا���&�E Nة !�ب
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

��E �2)ة ��ب  .ا
�� ��ب 	2-�*? 6����2 ��)ة ?9125 ا�5 أ>���م �   .ا

�2���o:  وا �+5R� �� : ���   .ا0�5ق �M ه� ا4ي ا_��5Lع ه� ا4ي ا
+��� : ا_W��E)ح و���� �t��	0� ���0Rوط رآ��52�� وا����ة ���0ة ا_#��*�ع ���� ?��}دى 

�E��a� م�	 �2��   .ا
�0�ه� ه�4اA و$ وه� ��F�� وا�FM ا %1:� (ًt� �A ��p %12   .ا

���2 وE)ة��5ب �0Rو�A ا��  �-:�1��6  ا$ ���F  ;1�E � أ���  وإ���Lع  واA  %1�#و  %� 
>�a	 �� ه4ا %�A �&أ� �A0وR� وب�-� �&�   .إ

���2 و	�م�م أن آ�� ا>#*�ع أ	�م أ�t� ه� ا	 ��0A م أو�	 0F- ه��  ا�a)ف  1A; ا
�tم أ��	أ �-:   .ا

�م  ?:��� #*� �� ا��12ء وا�15<�	��2  �� ه�N4  أl�E  آ���0ة  أ.��ال  �1A;  ا_#�%  �&�4ا  ا
   :ا>.�ال

   .uدم �91 ��L�� 6 أ�6  -
�*# l�L05   .�:� إ#-�د�� N	c ا�2-; ه4ا �� روي أ�6 : ا

Gوآ�� ;�:? �� ����ه1   .ا02و�� ا
��  	�&��6  أن 	-*�o و����p  ��12���E  ��2)ة  أن ا��:�E  �1+5:��  G)ة  ا �E)ة  ه��  

0&r   .���E و0Jوط و��Eت �:5+�1 أ���م �1&� ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .ذآ0 آ�: ?k1م
�� �0ض ���2ا E)ةA ;�ر ذه� ه4ا وإ&��   . إA��Lً� ��� �� ا
�ل و�:�+��E �2)ة �"ن ا����A �A وا0aوج ا4Rوذ إ; آ��	� �0ض ا  .ا

�اب���E �2)ة أن PJ �) وا�� �0ض اA ;1A �ف وأن �:1% آ(a6  _ ��&� ا*R�	 
���E �A)ة �� اa)ف5�ه��6  آ�� ا	  �2*����E  ��2)ة  ���  ا��  ��0ض  ا�A  ;�1ه  �آ� 

   .4J �� إ_ ا�+&�ء ���LVع �:%1
���E  ��2)ة  وآ��ن  . ا��0أة  ?k�1م  و_ 	2-��  : ذآ0 آ� ?k1م : .�ل ��F�  ا��0أة  ?k�1م  _ ا

�ب ا4آ�ر	��� ا05��Jاط �+���ل أن G���J وإن إ����Lع��L� ���2�� ا���0أة >ن إ����Lع ���F� ا
G:�����A أه� ��    .ا

�� _ وا�0أة	 �&�1A ة(E �2�����5  �1� �:5+�1 �&� ?-2+� و_ اLن  ا� ا-�:�ء  ���  ���:
1�ا أن وأرادوا���	���2 �������2 ����)ة �-���0دات ا-��:*� ا�� %��& ���1p�� ����1�ا أن و	���	 

   .j&0ًا
�ب 0Jط ا4آ�ر	� ��05JاطL0ط وJا�2+�د و �*:-�1-�0دات ��.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
0�.   

>{��ب 0Jوط ���ن #��ق �� ا$ ر��6 اL�   .ا
�ب ا>ول ��0Rط -L�1   .ا4آ�ر	� 
   .ا0F	� : ا���� وا0Rط -
  

�ر ذه�= &���� _ ا2*� أن إ; ا? 6�1A �2���ا . ا1�� وا�5#���:   
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- ����س ا2*� أن : ا>ول ا*F� ;1A N����N و�-��62 #: G.��� P1� N��:.   
- ���1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : �pرق ��	c وه� : ا���� واA %1#اجلمعـة :( .��ل  و 

   )واملريض والصيب واملرأة اململوك العبد : أربعة على إال مسلم كل على واجب حق

2�<  #�*�  . ا���12ء  ��2�  6�2M ا�F	c وه4اt�5 أن ذآ�0  داود أ���  اw���F  أن ا
1���6 ا$ 1��E; ا-*��� رأى A-��6 ا$ ر���p ���MرقA %1��#و %���ا . �-��6 	��:�� و���+� 
c	�F2�< اM.   

  
�ل =�+�l  ا���F	c أن:  ا������ اF�E ن< ���	�s ����  P��ن أن ه-����	 ���#0� ���F��E 

��   .ذ1A P; ا(��Lع ��� و.� ��� ا����F و�0ا#
�اب��&+��  اw���F  ا�F	c ه4ا lFE و��� G��U ا�F	c ه4ا أن أ1A% وا$ وا* ا

   . ا$ ر��6 إ���ً� �6 وآ�;
2��6 إ; ذه� و��t?  ���  �	0�E�2�5+�����  ���  أو ا��6  ا�+�  �m� ��Vن  ����اب  
�  G��U ا�F	c ه4ا��%  ��pرق  آ��ن  و  ��:�	  ���  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#6  و�-� و

1�6 ا$ 1E; ا-*� إ; ا�)م ه4ا �-:*� 	�kمA %1#و  �����  ا�����F  و�0ا#��  (�� 
PJ.   

  
�ل= +�� ا�)ى� أن : ا���� ا? ;1A �*2 �w��1  �&� أ�0 و?�2; #*6��F ا$ >ن ا

�0 �ا *2	�R� �Aمs2*� و�ا ا2�< �pرق ��	c أن و.�M.   
;�Y وا��5رN ا�rه0	� ذه*G ه4ا وإR   .#�2ي ا�� ا

  
�اب��ر  ���  وا�&�����E  ��2)ة  أن وه��  ا���  _ ا?  ;�1A  ��*2��&��  و��Aم  اLو 

;��1A ���*2�ر t��� ���Aً) ا>ر����2 ا>����d ���4ه� ا��&���اب وه��� ا��� ا$ ���Jء إن ا
�F� c	�F   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
>1�� %1:�.   

�ب 	��05Rط��L�����E ���2)ة � ���:1% ا(���:�ن 	����ن أن ا���� ���.�A 0وط وه�����J 
>�1�5   .ا
���   :أو�U(U 6L �� ا0Rط ه4ا ا05Jاط 1A; وا

2�ا �+� . ا(��Lع : ا>ول -�L1; أA 60ط أ�J �F���E �2)ة    .ا
- �����ل : ا. �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#ةثالث عن القلم رفع:( و( ..   

- c���ل : ا. �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#�2ذ و� شـهادة  إليه تدعوهم ما أول فليكن( :
   .ا(#)م ��0وع أ�U N0%  ..)اهللا إال إله ال أن

��E  ��2)ة �� ا0Rوط هN4 ذآ0 أن إ; ا�+&�ء �2� وذه�= �m  ا�  l�F��� . 
�-2	 : �o*-	 4آ0 _ أن?.   

��125 �2*��رةو  أو )) ��  6	g5�a  ���  ه��  ا�Rء 0Jط أن: ((  ?+�ل ا+��Aة أن - : وا
 ا��0Rوط وه��N4 )) ���6 ا���g5 إذا إ_ ���Jء ���� p0��Jً� ا���Rء 	52*��0 _ : (( أ���0ى

 ���)ة  ?g5�a  _ ه��  �Vذًا ا0Rوط �&N4 إ_ ?�A _ l*�دة �"ي ا2*�دات �� 0Jط
�2��   .ا

N4ة وه�A�+��F اFE �ً���? 4ا&�ل و+� �� %��0J �2وط �� ا0Rوط هN4 	4آ0  ا
�:G >�&� _ أ�Eب ا�+&�ء �� �ًp0وJ ����g5a? �2 _ >�&� و��.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <
 �p�� وا�� ا#�6 �*-�ء �:5   .?�0ق و

�ب 	05RطL� �2�� �*-��ء  ا_5#��Wن ه4ا 	��ن وأ>ن �:5�p-ً� ا(�:�ن 	��ن أن ا
�   .�*-�ء 	��ن أن �� _ �� ?�0ق و
��م �اا5#�V� -pنa� ت أو��*� 02R% ا ��? %&�1A.   

�":��� ���	�F? ع���� �F	��05Rط ا��4ي وا�����ن ا*-���ء ��� ���2���-� ا?"� 0��Jوط ���� #��
�F��� �) وا_�2+�د اW� 6��.   

��   :أ.:�م �U(U إ; ا-�س اF-���1 	+:% ا_5#��Wن 0Jط �� �*+; 
5��p - : ا>ول:�:����نا ه4ا �� ا>��	� ا(.��� ��ى �� وه c�F� _  حk�-	  6�-A 
�ً��E _�5ًء وJ.   
�����% - : ا+� : �   .أ	�م أر��2 �� أآ�0 ��و	ً� ��	-� �� ��c �� وه
c��   .أ	�م أر��2 �� أ.� ��	-� �� ��c �� وه� : ا�:��0 - : ا

�?"� ;   :ا>���م إ
- �p�5:��� : ا? 6�1A ع��L)�� �&p0وR�.   
- %�+��� : وا? 6�1A N0�o� _ 6:�-�.   
- 0��:��� _ وا? 6�1A _ N0�o� _6 و:�-�.   

�� إذًا %:. �� N4ا>.:�م ه �U(�   .��ص ��% ا
�p�5:��� ��? 6�1A %�+��� وا? 6�1A N0�o� _ 6:�-�  0��:�����  _ وا?  6��1A _ 

N0�o� _6 و:�-�.   
   :ه4ا 1A; 	-�ًء

�%  أن ��و	��ً  ا0	�ض ��	-� إ; .�م �� -�+	  ��&��م	�  �  ��م  وه��	��2  ����)ة  وأذن ا 
�2���� _ اF-���1 �2-� ا? 6�1A 6�< 0��:�.  
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�ل أ	�م أر��2 �� أآ�0 ا(.��� آ�ن �Vن -+-� :   
���2 أ.��G إن -�� �� ا-p�5:� ����  P��1A 2-�;  وه�4ا  �2&�%  ?���1  أن�  %&��. 

��? 6�1A N0�o� _ 6:�-�.   
�����E ����2)ة ?+���% ���% وإن -���% ا �����	 P����1A أن ?����&��+ Gو_ أ���� ����� P���2� ����� 

�	0��:�� ا�ن آ���ا وo1*	 ��   .أر�2
�p�5:�   .واlM أ�N0 وا

�ل= +�ن ا-�س أن : ا���� وا�:+-	 ;�� إ�:. i+�:   
- �p�5:�.   
   .و�:��0 -

�� : ا�:��0 وأن? 6�1A �ً2*? N0�o �ً+1W� . ذاV� G��1��6  و�L أ.A 0  أنt�F	 وأن 
% �Vن 	��1 �2�	 �&� %Uu .  

�ل إذًا+< : ا���� ا�a	 �1��-F5�� �� ا":�:   
- �":�   .ا-�س ?+:�% : ا>و; ا
- �":��� وا����� أن : ا�L  س��-���  ا?  %&��1A إذا  G��� أو ��:��0اً  آ��ن  #��اء  . أ.

0�s  0��:��  ����  داً  آ��ن��L��  ���  ��-	�����E  ��2)ة  وأ.���G  ا���  ا��  %&��1A أن 
12�ا % �Vن 	0tFوه��	 ��Uاأ.   

�ل �2-; ا7ن �0A-� إذًا. >{��  وا���  ا#�6 �*-�ء �:5��p : ا$ ر��6 ا� ?��0ق  و
.  

lL0ا�ل وا+�2�م . ا���� ا �   .ا>د
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 m� 6-�� ��   .�Y#0 �� أآ�0 ��2M&� و�

�ب 	05RطL���E �2)ة �ن _ أن ا�	 ��� %1:��� و��� ا:� �Y�#0  ���  أآ��0  ا
.  

�-6 نآ� �Vن� ���� و�:�% �Y#0 �� أآ�0 ا ��? 6�1A.   
   . ا��	-� ��رج آ�ن ��� ��ص ا0Rط وه4ا

���� ا��	-��� دا���� آ���ن ���� أ������ 6���1A أن ������-��6 آ���ن #���اء ��(����Lع 	� �� و���
������ ��:� أو أر��2 أو أآ�0 أو �Y#0 ا�� 6�1A �ً+1W� أن ���	  ���%  و  ��:�	 
�)ة ��-:*� ا-�اء �2��   .��(��Lع وه4ا ا

   .ا��	-� ��رج آ�ن ��� 	9125 ا0Rط &4ا ��-:*� ا7ن ا�)م إذًا
��   : ا0Rط ه4ا د

�ا -��0 ���2دة G*U ا�Y#0 أن : .��52���  ا>��ال �� ا-�اء �-6 	:�� أ�6 وا�*W ا
�ب �912 أن 	��� و_Lة  و(���+��  ا-��اء  ��:��ع  ا+F�+��  ا-��اء  #���ع  >ن ا+F ا

	>15a 5)ف�ال ���  :ا>�
- >15a��د �L��ات �E<ا �&��Aو.  
- >15a	د و�L�� l	0   .و��A&� ا
- >15a	ذن ر�� ��+�ار و{��?6 اE 6��Aو.   

��ء ���رتJ<�5 ا*ً� ا7ذان �:��ع ?�F5% ا�s ن��? N4ه �U(���ء اJأ.   
�ا�+� : iب ر��L� ه�N4  �:*� اE�F� ا_�5)ف �:*� 	-i*t _ ا7ذان �:��ع ا

�d0ا+*ً� 	:�� ��� �-6W�0 ��7ذان ?5F< ا�5 ا�s . ا��. : �   .�Y#0 وه
��1� 0R��A #���5 ?��:�وي �0ا#�����U(U Y أن : �2-��� و?+���م���1� ����:� ا�Y��#0 إذًا . آ� آ

   .و��<
�� �A أو ا+0	� �A ا(�:�ن آ�ن �Vذا:�1� ��:� �N�2 ا�6  ��� و��< آ��1A  نV�� 
% #�5 آ�ن ��	 6�1A.   
5��وا�+ Y#0�   .و��P وا�2��R أ��� : ا�)�U ا>��d �4ه� ��
�� ��� أ�6 ��P �4ه� أن 	+�ل ا-�س �2+	 �U(�� ل�� ا�Y�#0  أن أ����4  و��F أ�

�ل  �+��ل  أن اc�*2  ��� وا��ة ا>.�ال ���رت أ���ل �U(U 	:�وي�+ �Y�#0  ا>ول ا
�ل+   .ا�Rء ���V� m&� أ���ل �U(U ا���� و

 =%&�  .�Y#0 ا�)�U ا>��d �4ه� أن ا
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�ل= +�� _ ا��	-� ��رج آ�ن �� أن : ا���� ا? 6�1A �2�� ��4ه�  وه��  �1W+��ً  ا
   .ا>�-�ف

��ل وه. >�2M �	0�<:   

�م : ا>ول -�A �	7ا::::}}}}�"�"�"�"    �G"��G"��G"��G"�    %"&��%"&��%"&��%"&��    ���
����
����
����
�    ������������    FA��FA��FA��FA��    K+�$�K+�$�K+�$�K+�$�    %
%
%
%
    \�"\�"\�"\�"     Lـ��]� Lـ��]� Lـ��]� Lـ���     �[��ـ��ـ��� ���ـ��� ���ـ��� ����    S�S�S�S�     ـ�J� ـ�J� ـ�J� ـ�J�    :�:�:�:� . . . .
� #�� �� آ� 1A; وا�L ا:�2 وه4ا }}}}   .ا��	-� ��رج آ�ن و

- ����2�ا� أه� أن : ا�2ُ�ن  آ����ا  ا��	-��  ���رج  آ����ا  و.� ا���َ	ُ  ���  ��*- 1�E;  ا
1�6 ا$A %1#و.   

�ر �4ه� ا�+��� ا>�-�ف �4ه� �Vذًا&��2�< اM.   
�	�F?ر  و��&���+��  ���  ��Y�#0  ا+F���  	-�i*t  اLو_ و  ��r? ��25رض  ه�4ا  أن	  ��� 
N���	�F? اءا ���:��ع���- 6��-��+��� ���� و+F ا-���اء 	��:�� ���5; ���H:�ن 	��i����M i*t ا

4P 	:�� _ و�5;P و.�� ا7ن #"G إذا و:   
 - �F� �� ري _ ا#05ا���� �ه ��? �-�1A �A���   ؟ ?�� _ أو ا

�� �) ا-�اء ?:�2�ن _ آ-5% وإذا �5�� ا-�اء ?:�2�ن آ-5% إذا : �5+�ل? . �� و	
�ت ��*0 �) ا-�اء 	��ن أن�1.  
�ل -+�� ��ري _ : �  ؟ �:�� _ أو �:�� ه� ��*0 �) آ�ن 

�ل+5� i��t1�ات ��:� ه� ?+0	*ً� ا�   .و��< آ
6�< �� N4و ه���:��+��  ���  وه�4ا  . ا7ذان #���ع  	��� ا+F1-��س  و��0	i���M  l  ا 
&% و	i*t آ1&% ;5� ��? %&�1A ة(E �2���� _ و�5; ا?.   

�L0� ;<ا� آ)م إ{:   
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�� و_  ? ;1A 0��:� :0�# 0�..   

0��:��� _ ا? 6�1A ة(E �A���   .ا
���   :ذ1A P; وا

1���6 ا$ 1��E; ا-*��� ان -A %1��#0���21ة #����0 - و?���0ارًا ���0ارًا #����0 و ���0ات ��U)ث 
1�6 ا$ �s ;1Eز	ً� و�0ج ا�F �� ا�5 ا0�2ة #�ىA %1#ًا و�F� ��  �	0R�A  اةk�s 

�ع������ N4ت ه���	0�:���داع ����� ���� #���0ة و0R��A	� ���U(U ?+0	*��ً� ا�� أر����2 ?����ن ا
�	0RAور��� #�0ة و ��0ة ا(�:�ن ?5*� :% ذP و�� ذP �� أآ*�A 0د و�L ا �+-	 

6-A أ�� i. �� 6��FE1; أ�6 أE $6  ا��1A  %1�#1;  و�E  ���  0�:����  ���  و_ أ���اً  ا� 
�داع   .ا

�� �&4ا���2ا E)ة أن 1A; د _  ���?  ;�1A  0��:�� ��:��0اً  آ��ن  إذا �0R�?  6ع  و_ ا
�� وإ��� #�0dًا? 6�1A 0عR?6 و�N0 أ.��&� إذا s.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .ا�0أة و_ A*� و_
    . ا�0أة و�� ا2*� �� اa)ف �2-� ?+�م
   .إ��Lع �F� ا�0أة وأن
�اب وأن . �)ف �F� ا2*� وأن��� _ أ�&� ا$ �Jء إن ا? ;1A �*2   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .أkLأ?0t� %&-� :6ه� و��
��0t� �2 إذا 	2-��kأه% ��V&� ا�0أة أو ا2*� أو ا�:��0 ا? �ًA��Lإ.   

��125���2 أن - : وا�ً) GW+# %&-A إ��� ا&:? %&�1A 4ارًاAوإ  %�& ��0tوه�  ��Vذا  
   .�)ف �) A-&% أkLأت

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
%   .�6 2+�?- و

;-2� %�ا  �%  أي �&�%  ?-2+� *:�F	  ���  ����ز  و_ ا��05Rط  ا��2د  ?�����ه��  أن 	��+	 
   .�-�0د	�
������ا- : وا�ا ه��}_ء أن :.���:����ب أه��� ���� ��L� و_ ا���2د ���� 	52*��0وا ���) ا
�ه����0ه% ��ون 	+s.   

2�5�ا ا0oب �� 	�ر#�ن ا4	� اW)ب : ه4ا 1A; �-�ءLن �� وا��� �� -�� و��� �2
;��1A %&2��M6 ���:��0ون أ�&��% و���V� _ ز����	 %��&�ا أن ����+	 ���2����% أ.���ه��� ���Vن ا 
�ا >�&% . �&% ?-2+�:��ب أه� �� L�   .ا

   .�:��0	� ا5A*��0ه% إذا ه4ا
�E(a _ أ�&�%  : أي �&�%  ?-2+� _ و�2-; �&% ?-2+� _ وا�:��0 وا2*� ا�0أة أن : ا

�ا*:F	 ��M �2د�ه� أن �	�� و_ ا�05Rط ا��   .�-�0د	� 	+
0�1أة ��-:*� أ�� - �&� �F� ع��L4ي ه4ا - إ اA  ��1��-F-��  إ���Lع  ��F�  . �+�0رN  ا

�0ه%sو.   
   .وا�:��0 ا2*� �� اa)ف إ��� - 

�ل= +   .�&% ?-2+� أ�&� : وا�:��0 ا2*� �� ا���� وا
����1�ن أ�&% - : ا�� l�? %&-� ة(�   .�&% �5-2+� ا
�لا وه4ا+ ��ل ه+�l اF�0��:�1 دون إ.��5&� �-�0د	�         ا �*:-�� إآ��ل ا�2د ��

  .�) 	0Rع 
  ���*2?-2+��� ���6 : ����� إآ����ل ا���2د �-���0د	� >���6 ���� روا	��� ���A ا(����م أ����� : أ��� ا

�ب L�� .1-� ��2م ا�ز أن 	}م و�   .وه� ا>رlL  . و	
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 %�&� 	}م أن 	�l و�.  

�ن أن 	�l و_  :	2-��	2*� ��2 ا�:��0 و_ إ���ً� ا*Wل و��F    .ا�0أة و_ ا
�����ه�0 وأن ��&��� ا���)م �2-��� �5+���م ا���0أة إ������ أ���� - ����; ���kم ا���� إن ���� ا

  .?�l _ ا�0أة إ���� أن 1A; ا(��Lع
a)ف  وا��:��0  ا2*� إ���� أ�� -���  ��&� ���  . ?�����ً  ا_�2+��د  ��:"�  ���  آ��a)ف  �

c�� ��l ا>دL05   .وا
�اب� إ����FE 6?(E GFE  6�5 �� >ن . إ���ً� 	��ن أن 	�l أ�6 ?+�م �� . وا
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.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

42ر GW+# 6-A و�� :G*L6 و�1A 6 وا�2+�ت�.  
��E �2)ة #+GW إذا : 	2-� ���U  0t%  آ���0ض  ا>4�Aار  �� 42ر �A gaJ ا

��:��� �0t إذا �6�V ا:�1� وG*L اA6 �ًt	6 ا�2+�ت وأ�.   
6��� : � 0t� ;��  إ:���ن  اU(U�2و:�?  ً(�Lر  �	0�� ا>ر��2��  	����  ا�4ي  وا

��  G��*��  ود���  ���:���F?  ;�1A  6�  �U%  ا:�������  ا�ل  ��-��4  ا�+�  ���	  P��1A أن 
�1�? ����P ا�2+� ا�2د >ن 	�1�ا أن ا-�س 1A; و	���.   
��125   :ا

�ا -�ب A-��6 ر���� إ����� .�����L����1 ا�+R �1��E�F�� إ��; �0aو6��L ا:��� ���0ج ���Vذا ا
l*Eوأ �� ��:���  ���  ا7ن >��R��  6+�  ��)  ا:��6  �5���  ا��1A  وه�4ا  l�F�E  (�� 
   .إ��Jل

�رة ا�F% ه4ا �� 	:�5-;E إذا �� : وه� وا��ة ���F?  ;�1A  6:���  ���ود  ��:�� ا
G*L6  وو��1A  ا�1�Eو  ��A��L  %�U  0أ�p  6��1A  ���  4�2ر��  _ ���  اW5:�	  6�2� أن  ;�+*	 

4�-�F� ��?0	 ب�L��ز أ�0ى �0ة ا��6�5  إ�;  	0�aج  أن �6  و	�  �� إ�;  ذ�P  أدى و
���2 إ��Wل   .ا�2د 0Jط �1a5< ا

�-� ا�2د و0Jط?"�   .وأد65 ه�65 �� وA �A-6 ا�)م #
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

1�6 ��� ا1E 0&r; و��A ر�t� �2��%: ا��)م (Eة .*� ا l�?.   
��E �2)ة �نا(�: 1A; وG*L إذا 	2-�< U% ا�� %���2 	�� و� ا&�  %�Uu  ه�4ا 
   .أوً_

�ً���U1; إن : وE 0&r���2 ا(��م 	��1 أن .*� ا6  ��-:*� اE 0&r)ة �G1W ا� 
 .%U إذا G1W� ل�+� 6 : 0rآ��ن  إن ا�  ����	��2  ?��رك  أن ��1��P  و��L  اA  �2:� ا

�&����2 ?�رك أن 	��� _ أ�6 .�رت وإن إ*�2 ا (ً��  �����  P��1A 0  أن�r5-?  ;� إ
���2 ا(��م 	��1 أن   .اr&0 ذU �1�? �2� P% ا
< 	0	� �� إذًا{��از اL >1a5� ?1a< إذا �6�V ا&� %Uu  ���  ��	0	  >�{���  أن ا�*	 

-*� اE 0&r)ة ��%�� ���� وه� ا��)م .*� (Eه� ? 6�1A.   
���1��6  ا$ 1�E;  وا-*��   :��6  	�}�0  _ ���  و��2�  ��6  أ��0  ���  ?0ك أ�6 - : اA  %1�#و 
   .��p� �0دود أي  )رد فهو أمرنا عليه ليس فعل كل:( 	+�ل

�l ا�F% وه4اFE �1 �6 ا#�5ل و����-F�l اFE.   
�ل  ه4ا 1A; �-�ًء�+� :  ���  >�1a?  ��A  ة(�E  ��2�� 	���1  أن .*��  اr&�0  و1�E;  ا

�ل ا-�س+� : - Gأ� %Uu �2 �05ك��1�5&�  ا��5  اr&0 وE)ة - . ا�E  ��1p��  ��� و	
P�1A أن �� 	��W�5  _ ���  وه�4ا  . ����1p  ا��)ة  ?P1 >ن أ�0ى �0ة اE 0&r)ة ?2

6�� 0�������E ���2)ة 	05آ���ن ا��4	� ا-���س ���� آ���2���� ا$ ���:"ل - ا - وا��:)�� ا
�&���?&% �� j&0ًا و	�1��.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 l�?و :��� _ ��? 6�1A.   

�� _ �� 1E; إذا : 	2-�? 1A6���E �2)ة ���6  إ���  ا����6  أو A*��اً  � أو ا��0أة  
6��� ��1�E  6?(���  �F;  إذا ا>4�Aار  �� 4Aر >ي أو �0	F�E  �� .*��  آ���G  و
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��E �2)ة   .ا
��1251�6 ا$ �0ض �� 1E; اL0� ه4ا أن- : اA 6?(��  �F�F�E ه�4ا  >ن  ��L0 ا

1���6 ا$ ���0ض إ�����A 0��&r1���6 ا$ ���0ض ���� نأ - ا���1a5< - ا��L0� ذاك ��-���� اA 
�2��   .اr&0 _ ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �t�<�1 �5; وا�	ا(��م .  

�-2	 : �t�<وا �� % ��? 6�1A ة(E �2�� ��5;  اE 0&r)ة 	}�0 أن 42ر ا
6 �5�� ا42ر 	kول ر��� �"�6 ذP اF-���1 و1A� ا(��م 	��1�1A ة(E �2��   .ا

�� أن 	-*�o ا_F5#*�ب ه4ا أن �+�ل : إذًا+	 ��� �r	 42ر زوال : ����  ؟ ��ذا ��� ا
�	0�   .ا

�E< ه4ا  6-A	kول أن 	��� _ �� وأ��1��  ه�N4  ��6  ?9125 �) اt��<ا  �؟ ���  ��� 
�ر _ �6�V ا�0أة : ����5	 �&�   . ا�F% ه4ا �

� : u�0 ���ل	0�5�� أو �:� �A	�R; أن 	5��ر _ ا4ي آ�A�:� 4ا&� �ًt	ل أ�+� 
�.��G أول ���� 1��E; إذا >��� 6	0��r5- أن 	��05Rط و_ 	����1 أن ����	�: ���F�� ا:� 

�1�t� ة(��.G أول ا   .	�R; أن 	��� أ�j 6--� إذا إ_ ��_��r5ر �"�N0 �) ا
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ز و_ �	 �� 6�k1? :0�:  .اkوال ��2 	��&� �� ا

�ز _ 	2-����E �2)ة ?6�k1 ا4ي �H:�ن 	   .اkوال ��2 	:��0 أن ا
�ر �4ه� وه4ا= &��   .ا

�ا�� إ; 	}دي ا:�0 ه4ا �"ن - : ذ1A P; وا�5#�t? �Lا�   .ا
�ل= +�ز _ أ�6 : ا���� وا�	 0�:�� �� ا��:   

   .اkوال ��2 -
� ا-�اء #�� وإذا -   .اkوال .*� آ�ن و

�ل وه4ا+��� ا��5رN اW   .ا
�ل وه-�ك= . c�U : N0ذآ �-a�J 6�5 �� ا$ ر���� أ��6  وه��  : ��6  .��ل  ���  أدري و_ ا

�ز _ أ�6 : 	+�ل�	 0�:kوال _ ا-�اء �:��ع ا�F% �-912 ا-�اء ا(�:�ن #�� إذا ا��.   
�� أي�+�9 : (أ��ط اMأ. (   
�� N�5ر�ا ���W�ل أو ا+��� ا��5رN �� ؟ ا>��0 اW+��ل  >��6  ا	�5;  : �  ��  %� إذا ?�kل  

G2�# اء�-   .إ��Jل �) زاG إذا ��أ . ا
��-�� �-a�J 6+12	 اء�-�m  	�}ذن  و% اm�R زاV� Gذا : �����  إ_ ا��	-��  ه�N4  ���  و:�� 
�ز �&� وا����ز ؟ 	:��0 أن 	�	.   

�اب��+� �� وا+F���  ا���5رN  �� : ا�W ذا?���F�  6  ه��  ا�kوال  أن : ا�:*�  ؟ ا�:*�  . ا
��ب #*� هL�� ةا�) وG*L اm�R زاV� Gذا ا   .ا-�اء ?:�� % و

P4� و���  �&��  �1W+��ً  ���اءً  	�:��  و�%  ا�m�R  وزاG �:��0ًا ا(�:�ن آ�ن 	  6��1A أن 
�1�	 0&r�� . �2% ؟ ا	 65�4 ?9125� .  P�م  ا�m�R  زا�G  إذا �+��ل  آ�4�	��2  �� �+��  ا
G*Lة و(E �2��1�6 اA اء�% أو ا-�اء #�� # 62�:	.   

< آ)م �� و�&%{��l  وه��  . kd��L  اkوال .*� ا:�0 أن ا$ ر��6 اF�E .  6��V�  kd��L 
�� �� P�م  ا�kوال  .*� #��0 �� .� : ا$ ر��6 أ��� ا(��م .�ل ذ�	��2  �� و	�0ى  إ_ ا

�� N0�	 . ل��� . ا$ ر��6 ه�4ا 	+ �� c�� �   .kd�L اkوال .*� ��:�0 ا>د
�ل= +�م ا:�0 أن : ا���� وا	 �2��  .ا>�-�ف �4ه� وه� . اkوال و�*. �2� kd�L ا

�ا�ل - : وا�5#+� 0�A �� ب�Wa��A �2-6 ا$ ر�M ا   .ا:�0 ?�-� _ ا
�اب�1�6 واA : _ً0 أوr-	 �� 6?�*U نV� 5ً� آ�ن��U . 6�V� ��F	 ;1A �� آ�ن �وال .*k   .ا

�اب���� ا��5رN �� ه� واW��  ه�N4  ���  ا�:�0  >ن - ��%  .G�1  آ���  - ا�F إ�;  دي	�}  ا
���t��? ���Lا����� ���A �&��; و?���2; #��*6��F وا$ . ا*���< ا-���اء #���� إذا وا��0Rاء ا�� 
0�:��  أ��6  أو�;  ���ب  ���  ا�:�V��  0ن  ��t�	  ة(�E  ��2����2ً  ا�t�?  ً(ف  آ���(�a�  ���* ا

�� �+� وا0Rاءt	 �ً2��t? �ً�dkL 0��"5��.   
��E �2)ة ��ب �� ا>ول ا��� ا�5&; و�&4ا   ..... .ا��E� ه4ا -�A و�5�.< . ا

  انتهى الدرس ،،،
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/�/�  الثالثاء  الرابع: الدرس  السادس:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))	�	�	�	�((  

  

  

��<  
]N&��ة ا��E NWE وط�[  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين بهوأصحا
������< أ�&��; {��ب 0��Jوط ���A ا���)م ا��L����F	c ����أ ا�� ���A 0وط��J �F��� . ا

Pp0وJو �F� ه�0�J  ���  N4ط  آ��  ��A  ����)ً  ا�)م و	"?�-� أر��2 اA �1��-F-� ا
   .ا0Rوط

< و��أ{��0J mط �*��ن ا   :ا0Rوط �� 
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�0J mوٌط: � �&5F	05Rط   .ا(��م إذن �-&� 

� �F	05Rط _ أ�6 -�	2 �2���)ة ا(��م 	"ذن أن ا�� . �� ��1�ا أن 	�	  �� و
%  .��ل ��� �5�1; ا�rه0ة ا(#)م 0d�2J و�� �0	�t >�&� 	"ذن 

����m ا(��م إذن أن 1A; وا   :�0Rط 
- ���� أ�� �� �1A أن : ا>ول ا�p �M6  ا$ ر�-A  ���  m*��  ن����A  ��Mا$ ر 

6-A �� 65�� E;1 س�-�� �2���� وأ.���A N0ن وأ.N0 ا�L ���F� آ�(��Lع �&� ا
%&-�� �� %126 	"ذن % أ�6 ا �*:� m*F   .ا

- ��������G ا�5-��� أن : ا������ ا+� ��0 ����� ا���Rم ���� #��-����� أ�-�{��� أ���� ���� ���1A ا
��p �M6 ا$ ر-A 0��� وأ�-�{�1�ن وآ���ا A-6 ا$ ر�M ��2و	� ا�	��2  �� ا

   .إ��م إذن �) ا�5-� أU-�ء ��
 و�����Aن ���A ���1A ا�����G ا>0��U ا>د��� أ.���ى و���� .�	��� وأد6��5 واl��M ا>���0 �&��4ا

�Mا$ ر ��&-A م�	ن ��0 أ���A �� G�*   .ا
%U 0ط ا$ ر��6 ��أR   :ا>ول ��
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�.G: أ��ه�    .ا

��E �2)ة 0J �FEوط �� ا>ول ا0Rط�.G : ا   .ا
�.G وآ�ن��E  ��2)ة 0J �FEوط �� 0Jط ا1��6  �9��5  أ��0  اA  ع���L)و��  ��� و

�� �� اa)فE��5�.G أن أ�� . ا6 ���� أ�0 �&� 0Jط ا�1A:   
�ز _ �&� ��Fودة �"و.�ت �+�رة ا�)ة أن ��� و?�2; #*6��F ا$ >ن -� ?�1; أن 	

�&� إ_�.   
- �ًt	وأ : c	د��� �5����2  و.�G  ���  ا�a)ف  ��A  ما��)  أU-�ء 5#"?�-� ا ه�V��  N4ن  ا

c	2ً� ا>��د��L 1; ?�لA  05اط�Jا  G�.���c  ���  ا�  ��-�  ?�F	��N  أ���  ه�?"� ��F�  أ��6  ��:
   ،�)ف

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 62�� E)ة و.G أول وأو   .ا

�.G أول�.m�� G �� 	*�أ اA �1��-F-� ا2�� E)ة �-6 	*�أ ا4ي ا ار?��ع ��2 وه� ا
m�R   .ر�l .�ر ا

�ل وه4ا+�� �� اF-���1 �6 ?�0د ا� ��d<ا>ر��2 ا . �   .ا��0دات �� �&
�.G اF-���1 و	+:%   :إ; ا

- G.از و�L.   
- G.ب وو�Lو.   

G.��از ��   .ر�l .�ر اm�R ار?��ع �� 	*�أ ا
G.ب وو�L�   .اkوال �� ا

�از و.G أن ه� اF-���1 �6 ?�0د ا4ي�  .ر�l .�ر اm�R ار?��ع �� 	*�أ ا
   :آ��0ة �"د� ه4ا 1A; اF-���1 ا#�5ل

- ����ا  ا�����F  أن : ا>ول ا 	�:�;  و_ .  )اجلمعة بعد إال نتغدى وال نقيل كنا ما(  : .��

� و_ ا�oاء�1�+   .اkوال .*� آ��G إذا إ_ ا
- ����ل  : ا�����  ا�.  ���F�� ىلإ نـذهب  مث وسـلم  عليه اهللا صلى النيب مع نصلي كنا(  : ا

   .اkوال .*� آ��G ا�)ة أن 	2-�  .الشمس تزول حني رواحلنا

- ���c ا�� منتـصف  قبل بكر أيب مع صليت( :.��ل  أ��A  6-6 ا$ ر�M #&� رواN �� : ا
�ن  . )الشمس زالت حني عثمان مع وصليت النهار منتصف من قريباً مع وصليت النهار���  � أ��

0�� 9	�����  و	��ا�+&%  ا�kوال  .*��  	�1�ن A-&�� ا$ ر�M ا�Waب �� و0�A ا�L 
���F��� �&4ا ا�.G ه4ا أن 1A; د�از و.G اL.   

�6F �� ا��15�ا ا>0U وه4اF�? 6��2t?و:   
   .ا�-4ر وا�� ا*�aري 6�2M إ; �4ه�= 
�6F إ��; و����ل ���6 ا����5 ����c أ����� ا(����م 65F��E إ��; وذه���= F���? �ًt��	أ w����F ا

0�*�   .ا$ ر��6 ر�L ا�� ا�F+9 ا
�اب��l  أ0�U  ا>0U �&4ا ر�L وا�� أ��� ا(��م �� - ا$ �Jء إن - واF�E  �5�F	  6�� 

 ���� ا���F	c ه��4ا ����L0ل أ��1A% أ����� وا(����م : ا$ ر����6 ر���L ا���� ا(����م و.���ل. 
   .ا*�aري

�ل= +�ز _ أ�6 : ا���� وا����2 ?�1; أن 	   .اkوال ��2 إ_ ا
-c	�F ��A  ا��w  ه�4ا  ��Lء  و.�).الزوال بعد وسلم عليه اهللا صلى لنيبا مع يصلون كانوا أم(:
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�����FE l�F�   .�� ا
�ل= +c وا���ز أ�6 : - وا>��0 - ا���E  ��2)ة ? و_ �+�i  ا�:�د#�  ا�:��A  ���  ا

�ز�  .ا-&�ر أول �� ?
�A�:   .?���ً� اkوال ?:*9 ا�5 ا:��A ه� ا:�د#� وا
�ا   :ه4ا 1A; وا�5#

   . اkوال �� .0	*ً� آ��G ا�)ة أن ?��� آ1&� اF-���1 ذآ0ه� ا�5 وا>د� ا�U7ر �"ن -
1��6  ا$ E  ;1�E)?6 أن ?��� أ�6 �:5�� ا>��د	c هN4 �� وا�� آ� ?"�V� G1ذاA  %1�#و 

Gآ�� �وال .*k  .�-6 و.0	*ً� ا
�ا -�� وا�5#�� 0�u � مث اجلمعة يوم اغتسل من:(  A-�6  ا$ ر��M  ه0	�0ة  أ�� ��	c وه

 واخلامسة والرابعة الثالثة والساعة الثانية الساعة : قال مث ) بدنة قرب فكأمنا األوىل الساعة يف خرج
   :أ�0	� 1A; ا�F	c ه4ا ��ل ..) اإلمام دخل فإذا : ( قال اخلامسة بعد مث

   .اkوال .*� 	��� أن 	��� ا(��م أن : ا>ول ا>�0 -
   .اkوال .*� #�ا:�د ا:��A أن : ا���� وا>�0 -

;�ل ه4ا وإ+�� �� ذه� ا++F�   .ا$ ر��6 .�ا�� ا�� ا
�ل وه4ا+�اب ه� ا��ز أ�6 . ا� ا�:��A  ���  و���  ا�kوال  .*��  ا(��:�ن  	��1 أن 	

   .�+i ا:�د#�
��1�ع ����� ���� �+��:% ا��:�د#� ا��:��A �0��2ف أن أرد���� ���Vذاp 0���� #��G ا��kوال إ��; ا

�ز ا�5 ه� ن?�� ا:�د#� ا:��A�# ��� �Aت�	 �&�  .	��1 أن �
�ل+�از وا��ل أن آ�� ا��0دات �� أ	tً� ا:�د#� ا:��A �� ا�)ة �+ ���  ا>ول ا

   .ا��0دات �� وه� أ��� ا(��م �A روا	� وه� ا��0دات
�ز ا���)ة أن أراN وا��4ي���? ���� �A�:���ز ا��:�د#� ا�������F ?��0دد و_ ���0ج ���) ? 
�از 1A; ا�ا� وآ�0?&� ا�U7رL ���.�2 إ��  .اkوال �� .0	*ً� اkوال .*� ا

��E �2)ة و.G أول ا7ن �0A-� إذًا   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 N0�u0 و�u G.ة و(E 0&r   .ا

�-2	 �&5-	 G.�2 و��6 ���� أ�0 وه4ا اE 0&r)ة و.G ���5&�ء ا�1A : أن G.و 
��E �2)ة1��6  ا��R  9��5ءا�  ه��  وه�4ا  ا�E  0�&r)ة  و.�G  ���5&��ء  	-5&� اA  ���� 

� اE 0&r)ة و.G 	-5&� �5; أ�� . ا12% أه�&� �F� )ف�2-� و?+�م �.   
  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
1�ا: ا0F5	�� .*� و.5&� �0ج �Vن E 0ًا&j.   

��E �2)ة و.G �0ج إذا :	2-�0F51	���  ا(���م  	�*�0  أن .*� ا  ��+�  G�?��  ��2�� ا
��1�&% و	A ه� أن�   .j&0ًا 	�1

���وا : �� ��&Lو:   
   .ا(��Lع : ا>ول -
- �����ات : ا��.G وه� . ا0Rط �.�0�J  Gط  ���ت  ��Vذا  ا�%  0�J  �F�Eط  وه��  ا 

���	 l�F�? ة(E �2��   .j&0ًا 	�1�ه� أن ���L ا
�6 إ��Jل _ ا>�0 وه4ا� P4   .إ��Lع �F� ه� و
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
���2 وإّ_�.   

1�ن GFE �2�L ا0F5	�� .�ر �-&� أدرآ�ا وإن : أي��� ��   .رآ52
   .اF-���1 �4ه� وه4ا= 
�.G �0وج .*� آ*V� 0ذا   .GFE �2�L  - ا���ل #*�� 1A; - د.�9d ��)ث ا
�ل= + إ_ ��2�L  ا��)ة  	��رآ�ن  _ أ�&�%  أ����  ا(���م  ��A  روا	��  وه��  : ا���� وا

   .رآV� �2دراك
�ل -+ �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#الـصالة  أدرك فقـد  الصالة من كعةر أدرك من:( و(  

�l �� وه4اF��l  ��رج روا	� و�� . اF�� اجلمعـة  من ركعة أدرك من :(ضعيفة ا
�� .  )اجلمعة أدرك فقد c	�F   .	��� ا>ول ا

;�ل ه4ا وإ+   .ا$ �Jء إن ا>.0ب وه� . ا$ ر��6 .�ا�� ا�� ذه� أ	tً� ا
�.G �� 	�رآ�ا % �Vذا1�ه� رآ�2 .�ر اE 0ًا&j.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<IIII<<<<ğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚğ̂ßéfÚ<<<<½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]½†�Ö]<<<<êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]êÞ^nÖ]V<V<V<V<< << << << <
�����ر: اt� ����&� أه� �� أر�2Lو.  
� �F	05Rط �2������A : ا   .- ا�2د أي - ا

�ا أن : &��}_ء و	�05Rط �����ب أه��� ���� 	���L�4P . ا�� أه��� ���� : ا$ ر����6 	+���ل 
�&��Lو.� . و  ���ب  أه��  ا$ ر���6  ���L��A  6-��  ا� إ�; ... ) ��0  ذآ�0  �آ�  ?k�1م :(.

N0�u.   
6���)ة 	05Rط وآ �2�������A  أو ا�2د ا1��6  �9��5  أ��0  اA  �� ���  إ_ ا�+&��ء  ��

4J %6 	52*0 و�+�.   
 %&-���6  وا���15�ا  ا��2د  ا05�Jاط  �1A;  ا?�+��ا  �&�%  - ا��0Rوط  ا��2د  �� ا��15�ا � - 

;1A ال���0  ���  اw���F  أو1�E&�  آ���0ة  أ.�  ;�4 �" .��_ً  0R�A  ���:�  إ��  ��&-�  i�+� 
�	� ا>.�ال رؤوس+   :ا

 =�1��-F�ر  	�05Rط  أ��6  	0ون : ��t��  ���ب  أه��  ���  أر��2�L� ا��2د  َ.���  ��Vن  . ا
�A ا�� ه4ا�� % l�? �2�L.   

�ا   : ه4ا 1A; وا�5#
1��2�L G أول �"ن -E �-	���� ;1E �&��ب أه� �� أر�2�ن �L�   .ا

�اب��� ه4ا 1A; وا��ا.�2 هN4 أن : ا��  ا.�2و ا�A _  م���A  ��&  ����0�  �� آ����ا  
   .ا�)ة �GF أ.� أو أآ�0

�� وا+��Aة�E<ل ا�+? )) : �d�.ن و��A<م _ ا��A �&. ((   
�ا -�&��� �"��د	��c وا�5��#� g-���ر ا05��Jاط ��1A; اt��� ��������� 6	c وآ��� . أر���2� 

g-���ر ا05��Jاط ��1A; اt��� ��� أر���2��&� >�2��M P آ��� �-�.���R ���� �-5&��� و���4
c	��.  

�ل= ��+���� ���4ه� وه��� : ا������ ا����ا . ا�ر ���� _���� أ���6 : .���t��� ر���-U0 اR��A 
(ًLن . رV� ا��1.َ �A �2د ه4ا% ا l�?.   

�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  �"ن -A  %1�#و  ��W�  6��F�E"�  ً������0اً  	-0�r5ون  آ����ا  و.��  	A 

�ا .��G ���1 ا�Rم �� ?+�مtا�� �&� ذ�P  و���  ر0R�A  ً(�L  اU-��  إ_ �6�2  	*9�1  و% إ
;1E %&� �2��1�6 ا$ 1E; اA %1#1; ��ل . وA �2د ه4ا أن   .�Aد أ.� ه� ا

�	4�ا وا+� �� ���F��-� ا�*0Rون ا0R2ة ه% 0RA ا_U-� وه% ا وا���  و�)ل ��
2�د:� �Mا$ ر %&-A ��2�Lن وأ�� أ�.�*�ا �+� اL0�.   

�اب ����  ا.��2 و ه�N4  أن : ا��F	c  ه�4ا  ��A  وا�A  ً�t�	م  _ أ���A  ��& و���Eدف أ���اً  
�د ���د��L�2د ه4ا و�  ا����روا  	0�aج  �%  ر�L�  �+��  و  ��U(U  0R�A  �� ��0ج  و

�ا 0RA ا_U-� أ������� وا.0RA . �&� �2 إ��ى A  م��A_ �& �ً2W..   
�ل= ��+��c ا���Y ا��5ره��� أ����� ���A روا	��� وه��� : ���U(U ا���05Rط ا���2د أن : ا��J 

   .ا_#)م
��� أ.� >ن -   .�U(U ا
�ل -+1�6 ا$ 1E; ا-*� وA %1#استحوذ إال اجلماعة صالة فيهم تقام ال ثالثة مامن:( و 

  ) .الشيطان عليهم
�اب��� �� : ا�F	c ه4ا 1A; وا&Lو:   

2�< ا���2د ��&���م أن : ا>ول -��M %��?"��ل ���� و#����E6 أ��+� ���� ا���2د ��&���م أن ا
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>2Mأ %�   .ا���ه
- ��������� �0��aج ���0ج ا���2د ه��4ا أن  :ا�o أن ��1A; ا>���� أ6���V� ���. G��2�L وإ_ ا

���E �A)ة�� ?F�� ا-U�� �� c	�F� �0aج �0ج ا�o   .ا
�ل= ��+6 .���ل وه��� : ا>����0 - ا0ا���� ا���+�1�ر أ���� ��U ���2a- ا���rه0ي وداود وا

N�5ر�آ��� وا�R���2 �� 	��� أ�6 ا12% أه� �� و�Aد ا�� ���  	����  ���  ا . ���A ا
��L أن 	��� أي	 ��-Uا.   

�ا   :ذ1A P; وا�5#
��L _ أ�6 -	 �����  ��Aد  وآ��  ا�+��ار  ه�4ا  ��A  اk	�دة 1A; 	�ل د.  ��&�  %��F?  (�� 

����GFE �2 	:��5 وا�� ورL� 	�Wa إ��م وV� �Lذا . د  .ا
lL0ا�ل ه4ا ه� أ1A% وا$ وا+�6 - ا0ا�� - ا  .�kم ا�� ��ل أ	tً� وإ

N4ا     وه���d�:��� ����M�2 ا�05ا���	ًا و���L أن ���+? _ �����# �*:��-1+���ل �� c���� ا
�� أو �U(U - وا0ا��-U5; ا�� ��F	 أن _ �L�����  ا�0اlL  ه��  ه�4ا  �� ذP إ_ 	� 

���V�  ��2ن ا>�0 ه4ا ��� �د  ?+��م  أن 	���  ا�L��  ���-Uا  ���  �ب  أه���L��  ا� و
�1�&%  و�aJ  ��L��ن  إ_ آ1&�%  ا+0	��  أه��  ا�5-�A أن 	ا �������E  ��2)ة  + أ���ه��  ا

�Wa	 0�7��5 وا:	.   
  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <
 c���ا أن: ا���	 �	0+� ��-p�5:�.   

�ر  ���� ا  ���1��-F	��05Rط= ��&�������2 إ.�����  ����F ا�ب  أه��� 	����ن  أن -  .ا��L� ا
�ن -p�5:�� ���	0+� ������ ���� ا*-���ء آ��ن  #���اء . �*-��p أو  ��� ���	0L ����a- أي ���� أو ا

   .��دة
- R	2&% أن 05طو��   .وا�� ��#% ا+0	� هN4 ?:�; أن أي وا�� ا#% 	
�ن ا+0	� أه� و	��ن -��ً� ا+0	� �� ��زE �5ًءJن _ و�-2r	 �&-A ن و_ أ��ًا�1+-5	.  

��GFE �2 ا0Rوط هN4 و�Lت �Vذا   .ا
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���   :ا0Rط ه4ا 1A; وا
1�6 ا$ 1E; ا-*� أن -A %1#و  %�����2  ���)ة  ��	-�� ا ���ل  ا�4	�  ا>0�Aاب  	�"�0   ا

   .0Jط �*-�ء ا_5#��Wن أن 1A; ه4ا ��ل
�ل= +����2  إ.����  	��l  _ أ��6  : ا�����  ا ا>����ر  ���  إ_ ?���ن  _ ���  ا+�0ى  ���  ا

   .ا+0ى �� _ وا��ن
   .ا>�-�ف �4ه� وه4ا

�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
- 0U"� �A �1A �� أ�� ��p �M6 ا$ ر-A 6اجلامعة األمصار يف إال مجعة ال:(.�ل أ�. (  

�ل ه��4ا ��1A; �-���ء��+�ا أن ا>�-���ف 	���5Fج : ا��-�*	 ���- ���� ��� ا���0ق ���� ا��i��t ه����� 
�-	��  ؟ ا+0ى و��� ا��0 أو ا
� إ; ذP �� ا��15�اF� �5# ال��ر #-"�4 و��F . ذ�F? P	� �� أ.&R� �+A i-�ه% ا

.  
�ر -&R�6  ����M  آ�� :  ا���0  أن - :أن ا>�-��ف  A-��  ا��4ه�  ه� ا4ي ��� .��ض  

Gووال و�� %���ء هN4 و�Lت �Vذا. ا�Fود 	+J<5*���0  اAن  ه�4ا  ا���� ��	-��  أو ���0  ا
   ..0	� �&� وإ_

- i��t���ر وه��� : ا������ ا&R��� ه��� ا����0 أن - ا>�-���ف ���� 	�#��< أ���� ���A ا
�M���� �� أه61 ا��5L ا4ي ا:����� ا% ا %&2:	.   

�ل= +c ا�����2 نأ : وا>��0- :ا�  وا���  ����ن  ���  أ.���ا �A��L آ� �� ?+�م ا� و
� �-�ء �)��م �� آ���ا وa5-+1�ا _ أن �0Rط ا	�1 W ��  .وا��ء ا

�ل وه4ا+�Y ا��5رN اJ ا$ ر��6 ا_#)م.   
�ر �4ه� أ1A% وا$ وا>.0ب&���ة  �� ا�.  ���  N��5ر�ا  Y��J  أ���  إ_ ا_#�)م  ��jأ��6  أ 

�ن	: أ��س 	��L أن 	-�ر-� �ً-�# �ً�dم  ���  دا����  ���  ;�5�  4�a?ا(��:�ن  ا  ����a ��Eر  ا
�+-5� 65�E �� ا �ً���� ���.H	4a5 أن أراد و ��dا�% ا >5�	 ���a�� �� 4a5	 ء�-�.  
Y�Jا$ ر��6 ا_#)م و ��A��اء  ا*-�ء ��#  Gآ���  ���  ���p 0  ���  أو�� ��a�  ���  أو �
�m �&4ل 6�ن  أن ا�&�%  إ����  ���A  %�F).��  أي ��	  ً�����+��  و���  �++F��%  .G�1  آ���  ا 

�ر ��� اa)ف&���Y اJن .� ا_#)م و��	 9�M  ًا��L  6��<  -��ر	أن   ��L�	  ��A���� 
�ن ا>0Aاب ��-�:	 �ً-�# �ً�dم �� دا��a   .وا�� ���M �� ا

2�ا  أن _���  دا���dً  وا���  ����ن  �� 	:�-�ا أن أرادوا إذا ا7ن وا>0Aابt�	  ً����J  0أآ�� 
��م ��a�ا ا-*�� �-�ء ��Wً� آ�ن و:�.   
�ل ا>.0ب إذًا. 0����ه�9 اa)ف أن �� اM %&-�� ���Y و�J ا_#)م.   

� ه�A N4 �-5+� أن و.*�":��% أذآ0 أن �:�G ا 0	0F? �F� اعk-�ل ا+-�:   
��م أه� أن 1A; آ1&% ا�+&�ء ا?�9 -a5-+1�ن ا4	� ا	 _ ��? 6�1A �2��   .��(��Lع ا
2���ة  ا���Fرى  أه��  أن �1A;  ا�+&��ء  9وا?� -*�  ً��-p	4�a5وه�  �%  ا�4	�  ا���ن  ��A  ا� 

�� _ و�-�ًء? %&�1A ة(�   .��(��Lع ا
   .ا>.�ال �� ذآ0?6 ��� ه4ا �Aا ���� وا��15�ا

�0��J lط .0	��� ���� ا_5��#��Wن أن ا7ن �0A-��� إذًاF��E ن وأن���1+-5��ز _ ا���	 %��& أن 
�ا��+	 �2��   .ا
   : اه1A 4; و�-�ء

��م أه� .G1 آ�� -a�� _ ا? %&�1A �2��   .�-&% ?�l و_ ا
�� _ ا:�� وأه�-? %&�1A �2���� �)�ً� - �-&% ?�l و_ ا 651. mأ� -.   

��م أه� �+�ل إذًاa�� _ ا:�� وأه� ا? %&�1A �2��   .?�l و_ ا
- �*:-���  _ ا��:��0  أن أ����4  >���  واlM �"�0ه% 	:��0ون ا4	� ا:�� >ه� و��-? 
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6�1A.   
- �*:-���L  وه��  - ا�:}ال  ���  أ�����  .��ل  آ���  - 	�����ن  ا4	� ا:�� >ه� و��	  ً(�2� 

0��ن #�اء - وآ����	 ��� P�:�2��  �Jء ه� cF*1 أو ا�  ���+-51 0�sض  >ي أو 
(��� ����? %&���1A ة(��E ���2���ا ��% >�&��% ���-&% ?���l و_ ا-p� و>�&��% �-���ء ���� 	��:5

1�0�ن�# ��.�p %&� Gل و   .ا
�م  ا-��س  �2� 	�612 آ�� - ا4	� ا:�� أه� أ�����-�  ���  رآ*��ا  إذا أ�&�%  - ا�:� وه�%  ا

�����2 أ.�����ا ���:��0ون�m أ���P��J 6 _ �&��4ا ا������ وأ�&��% ����0Rوع 	 %&���1A %��&1أن آ 
����2  أن إ���Jل  _ ا�:�0d  ا��:��0  >ن j&0ًا 	2��وه� و���  �-�l��?  6  و_ ?���  _ ا

1�6 ا$ 1E; ا-*� ه�ي <�� �+� أ.��&�A %1#وه�ي و ��d<��1ء اa وه�ي ا0ا�J	� ا
���A ���F��ن _ آ���ا >�&% وا:1< ا����E �2)ة 	+   .ا:�0 �� ا

P�ل وآ4+� � �Lب و(W��05�ن  ا4	� وا��2ل اo	 _  ��L�����ن  �aJ��ن  �2&�%  	+� 
5�p-�ن:� ��� ��?  %&��1A  ��2���%  إذا �6��V  ا  ��L��ز  _ �6��V  ا�aR��ن  ه�4ان  	��	 

%&�ا أن ��+	 �2��   .j&0ا 	2��و�&� ��V&% أ.���ه� �Vن ا
 ا(.������ و�p0���J . وا_5���#��Wن ا(.������ و0���Jط ا���:�0���J 0ط �0ا����Aة ����� _����� إذًا

��نW5#_9�5 وا�  ���&�1A  ��� ���  _���  ه��  ا).����  ه��F?  N4��  ��5;  ���  ا_��(5ف  و
��م 	��� أو ؟ .0	� 	��� أو ��0a   .؟ �&� 	5-+1�ن _ أه1&� آ�ن إذا ا

�� �� ��ود ا7ن �0A-� إذًا? 6�1A ة(E �2���� _ و�� ا?.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 l�?و :�����ن .�رب �-*  .ا�0Fاء �� ا

;-2� N42*�رة ه�ز أ�6 : ا���E �2)ة 	+�% أن ��Hم 	 ���  ا+0	*� ا�0Fاء �� ا
����ن-*�ا���� ���� 	-���ا�� دا���� 	+��&��� أن 	���� و_ ا��ز ���� ا���+���% أن 		���2 �� ا
��ن ��رج-*   .ا

�ا-1�6 ا$ 1E; ا-*� �"ن ه4ا 1A; وا�5#A %1#أ.�م و ��2���ن  ��رج ا-*����2  ا وا
��A ع��از 1A; ه4ا ��ل ا>#*L ���.�2 إ����ن ��رج ا-*   .�-6 .0	*ً� ا
�ل= +�ز _ أ�6 : ا���� وا����2 ?+�م أن 	� �� إ_ ا� �Vن . ا>���ر دا�� ا��ا

% ا��	-� ��رج أ.���ه� l�?.   
�ل+�اب ه� ا>ول وا�   . ا
�-�0Aرة �� و�*A >{�� أ�&% ا���2 أ.���ا ��ن ��رج ا-*2��ًا ا� % l�? . وه4ا 
l�FE . 4ي >ن2�� إ.��� ا:-� �� �Lء ا��ن �� .0	*ً� ا-*2��ًا أ.���ه� �Vن ا�  ��A 
��ن-*% ا l�?.   

�از ا7ن �0A-� إذًاL ���.�2 إ����ن �� .0	*ً� ا-*�ل و1A; . ا+�از  ا� أ.��م  ��Vذا  ���
���2 ا(��م��ن ��رج ا-*�� _ �� أو ز�-� أو آ*�ر ا*�1 �� وآ�ن اW5:	 0ج أنa	 

�� �6�V #*� >ي	 6�1A �ً��Lأن و  ���-	  6�-A  ���  �1��	  ��2���%  ا�4	�  �&�}_ء  ا 
2�ا�W5:	 0وجa   .ا

%U Lر� >{�   :ا�2د 0Jط �A ا�)م إ; ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .j&0ًا ا5#"���ا: إ?���&� .*� �+��ا �Vن 

�   .E-� ه�4ا و�-6 أ�:� ��ن �*�0Jة ا���� ا0Rط ��2 ا2*�رة ه2L N4� أ�6 و
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<V<<<V<<<V<<<V<ádÊádÊádÊádÊ<<<<]ç’ÏÞ]ç’ÏÞ]ç’ÏÞ]ç’ÏÞ<<<<ØfÎØfÎØfÎØfÎ<<<<^ãÚ^³c^ãÚ^³c^ãÚ^³c^ãÚ^³c<V<V<V<V]çËÞ`j‰]]çËÞ`j‰]]çËÞ`j‰]]çËÞ`j‰]<<<<ğ]†ã¾ğ]†ã¾ğ]†ã¾ğ]†ã¾J<J<J<J<< << << << <

;-2� N42*�رة ه���  ���  ا�2د �دو L	05Rط أ�6 : ا�L  ة(�� ���  ا��2د  ?V��  >�1aن  ا
   .اj �-A �1��-F&0ًا وا5#"���ه� �G1W ا�)ة أkLاء �� kLء

�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
��L أن 	�� ا�Rء 0Jط �"ن -	 6��  ً��2��L -  ل  آ����W&��رة  �+���  �*:�-�1�)ة  �� 

2�رة و05#   .ا�)ة 0Jوط �� إY ... ا
�ز و_ 	2-� : ًاj&0 ا5#"���ه� ا�2د �+V� gن�   . j&0ًا 	�5�ه� أن 	

 �0��aوL&% و��1A% 	����1 وا(����م ا���2د �+��g و�0aو6��L ا-���س ���2� ���0ج ���Vذا
�Lا��� 6�1A 05ك أن	 N4ة ه(�   .j&0ًا ا�)ة 	:5"�< وأن ا

���2 أ?% �Vن% j&0ًا ا l�?.   
   .اF-���1 �4ه� ?+0	0 ا7ن ا�5&;

�ل= +�ز أ�6 : ا���� ا��5�ه أن 		�2 ��L �ً+1W� وإن g+� �2د   .أd�-U&� �� ا
�ل= +c ا��5"���ه� أن 	�5Fج و_ j&0ًا أ?��ه� ا�2د �+g إذا أ�6 : ا:	.   
�ل ��-:*� ا>د� �4آ0 أن �0	� و_+1 ����c ا���� >�&�� وا��L0�.   
�ل= + �+�g  نوإ j&�0اًَ ا5#"���ه�   �0آ�2 	"?�ا أن .*� ا�2د �+g إن أ�6 : ا0ا�� ا

1�ه� �0آ�2 أ?�ا أن ��2 ا�2دE �2�L.   
�ل -+ �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#الـصالة  أدرك فقـد  الصالة من ركعة أدرك من:( و(  

0*�"� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#ة أدرك أ�6 و(�� ا&� 4�-����2 أدرك �   .ا
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�ل وه4ا+�اب ه� ا�   .آ�2ر ��2 أو رآ�2 .*� ا�2د 	-+g أن ��� 	�0ق أ�6 . ا
�ا  إذا ا�+&��ء  �+���د  أن ا��)ة  آ��5ب  �� �2-� و?+�م 	��رك  �%  أو رآ��2  أدرك .��
�&� آ���1 رآ�2 أي رآ�2?��:�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .�2�L أ?�&�: رآ�2 �-&� ا(��م �� أدرك و�� 

�م 	�رك % إذا�"���E �2)ة �� ا(��م �� ا   . �2�L	6�V� �&�5 رآ�2 إ_ ا
1�� ه4ا 1A; ���1اF- وا#�5ل���:   

   .ا�)ة أدرك �+� رآ�2 ا�)ة �� أدرك �� : ا>ول -
- ����1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أ�F�Eب  ���  ��Aد  �&4ا أ�5; أ�6 : اA  %1�#�12%  _  و	  %�& 

>�a�.   
�ل= +   .j&0ًا 	�1�&� �6�V رآ�2 ا�)ة �� أدرك �� أن : ا���� وا

��  �F	05Rط >�6 -  ��2���ر  اt�� Wa�%  ����  *�� ا  0t�F	  ��*Wa 	��6��V�  �1  ا
�-� آ���� - اWa*��� >ن. أر���2ً�?"���0��J ���� �F��E ���2ط - #�� 0��Jط 	���رك ��% ���Vذا .ا

�F�% ا l�? 6.   
�ل ه4ا 1A; �-�ًء+�� : ا�L س�-�ن ا4	� ا?"	 �2� �*W� ل ا(��م�+� %& : _  l��? 

   .j&0ًا أر�2ً� ?�1�ه� أن و	�� �2�L ا�)ة �-�%
lL0ا�ل  .وا+ �+��  رآ�2 ا�)ة �� أدرك �� وه� 0E	g� l �2&% >ن ا>ول ا

�� _ ا��-g وه��4ا ا���)ة أدركW5:��	 أن ا(���:�ن Nوز����5	 ����&� Gة آ�������. ����12? 
�ل+   .ا���� ا



260 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .j&0ًا أ?�&�: ذP �� أ.� أدرك وإن
   .j&0ًا ا�)ة 	6�V� %5 ا0آ�2 �� أ.� أدرك وإن : 	2-�

�-�  0�Jوط  j&0ًا ا�)ة و(?���6?"0  ���  5�#��u  رة��*A  >�{��د  ���  ا��+� ا7ن ا
   .j&0ًا 	�1�&� �6�V رآ�2 �� أ.� أدرك �� رآ�2 	�رك % إذا أ�6

�ا   :وا�5#
�ص ���&�م -�-�م  	��ل  إذا . ا:��+� ا�&��  P�1?  ص���- 	��رك  �%  ���  أن �1A;  ا

  .ا�)ة 	�رك % أ.� أدرك وإ��� رآ�2
 =�+�م أن �-��� >�� : ا���� لوا�"����2 	�رك ا �E)ة  ���  k�Lء  أي �Vدراك ا

�2��� ا   .ا>��0 اR5&� إ_ 	�رك % و
   :ه4ا 1A; وا#�5ل

6��k ا*-��ء �E ;�1A)ة إ����V�� 6دراك رآ��2 V�� 6��kدراك أي k�Lء              ���  آ� �"ن -
 %�+�  .�-&� آ��:��0 	�رك ا

�% �1< ��0ا�: أدرك إذا : اA �1��-F-� - ا7ن+� أر�  ً��2	6��k1  ���%  ا>��0 اR5&� ا
�ن ��>�-�ف. �+	 P�N أن أرد?% إذا ه-� آ4�k1?  6��"�  5*��رA��  6ءاً  أدرك أ��k�L  ��� 

�� 	��1 ا�)ة�L ة(��ن  ا��)ة  ���  k�Lءاً  أدرك أ��5A��  6*��ر  �+��ل  �&-��  ا��	 
   .ا�)ة أدرك

�اب�1�6 واA : ���M ا+��Aة أن وه+-� ��  �&1�Eأ  � 	��رك  �%  إذا ا��:��0  أن وه�
�% �� رآ�2+�% ا ��	 6�1A �1 أن�	ز أر�2ً� �L6 و  .رآ52�� 	��1 أن 

�+��  أ�� إkام إذًا-�  ��1��-F1  l�F�E  ���  ;�1A  ل��+�l  اF�� ا(�kام  ه�4ا  	k�1م  _ ا
 ا(���م  ���  رآ�2 	�رك % إذا رآ52�� 	��1 ا�:��0 أن �� ذآ0ت ��� A-6 و�0aج

%�+�   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
0 ��ى آ�ن إذا&r  .ا

�1"��م 	05Rط : 	2-��ق *:����2 �� ا1�&� أن وأ�N��0 رآ�2 	�رك % ا4ي ا�	 
�ي أن 	05Rط j&0ًا-	 �*. ��	0F5% �Vن j&0 أ�&� ا �-	 G1W� ده��A0ًا وأ&j.   

��125�ا - : ا�. : ��&L�:   
- 6L�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : ا>ول اA %1#+ و	ل� وه�4ا  )بالنيـات  األعمـال  إمنا:( 

���2 	��1 أن ��ى و.� د�����2 ا   .u��J 0ء وا�J 0&rء وا
- 6L��ا : ا���� ا�. : �F� �-*�  �1;  ه�4اA  ��E<9  ا��:����E  ��2)ة  أن وه��  ا ا

�:E �1+5:� G)ة   .اE 0&r)ة ه� و
- �ً��U : ة�A�+��  _ أ�6 وه� ا�+0رة اW5:�	  -5+�  أن ا(��:�ن	�6�5  �-�  ���  ���2�  ;� إ

��2� _ ���#  ���  �d0ا���2��  ���  ا�5+��  وه-��  ا�  ;��2��  إ� .  ��2� : ه��  ا>ول ���
�2��2�� . ا�   .اr&0 : ه� ا���� وا

N4وه ��&� �Lًا .�	� ا>دLوو �	�s �� ن���Lه� ?�   .ا
�ل= +�ز أ�6 : أ��� ا(��م �A روا	� وه� : ا���� وا��	&� أن 	-	 �2�L %U +	 ��&*1 
;�� إذا اr&0 إ*? 6�kئ �� ا(��م �� 	�رك % أ�6 	 �� �2��   .ا

�ا   :�"د� وا�5#
- �&-� : m�A ة�A�+���2 أن : وه� ا:��+� ا�رة و�-&� اr&0 ه� ا�+�.   
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���2 أن �2-� و?+�م�:G �:5+�1 ا�رة اr&0 ه� و�+�.   
�ا -�� وا�5#�� 0�u : � ا05�Jاط  ���  ا-��س  	9F1 ا4ي وا0Fج واG-2 ا�R+� وه

�ي أن-	 0&r2�ام �� aJ�ً� ?��د _ �P�V ا��E �2)ة �� ا(��م �� د�� إذا ا ا
�� �Vن �62 	��� وإ��� j&0ًا أ�&� 	-�ي*? 6 - أر�E  ً��2)ه� رآ�2 و_ 	�رك % أ�6 

   .ا>�0 ه4ا 	�&% أ�6 أ	tً� آ�ن إن
��6  ��"آ�0  رآ��2  ?��رك  �%  إذا j&0ًا ?-�	&� أن 	�� �"�6 ا-�س إkام �� : إذًا�  �+R�� 

   .�jه0ة
�ة اF-���1 �4ه� ا0اlL أن أ.�ل أ�� ذP و��+ ��ح ا>دMوو �_�   .�-&� ا

��+��  ���  ?����  _ واG-2 ا�R+� و�:"+F�l  اL0�5�ل  �+�5�1"�0  و�+��ل  . ا�����  ا 
G0 �&4ا أ#"ت أ��5" و?�0ك  ?"�0 يا4 اgaR >ن ا0Fج ��0 أهً) :G وأ�G ا

�*Wa�� ا>و; ا����� ا>و; وا0آ�2 وا����m وا6  �-+��ل  	0ا�A;  أن أه�)ً  � إذا : 
G1�ً� د	�2 ��و���� U% ا*? P Pأ� %�� رآ�2 و_ ?�رك 	  P��1A ه�  أن��� j&�0اً  ?2

��� د�� >�6 أر�1E �ً2; آ�ن و-� �2��   .ا
   ...�1A ��F; ا$ و1E; أ1A% وا$

  
  س ،،،انتهى الدر
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/�/��  السبت  االول: الدرس  السابع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))	�	�	�	�((  

  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
5�� ?+�م: و	05Rط*W�.  

  

����2 و     0�J  �F�Eوط  �� 0Jوط �U(U ذآ0 �2-� �م�5+�م  �E)ة ا���0Rط  �*��أ  ا�� 
5�� ?+�م ا05Jاط : وه� ا0ا��*W�.   

�1 ��05Rط= ��-F��F ا �2���ر �4ه� ه� وه4ا �W*� 	5+��&� أن ا&��  . ا
 �*W� �2���� 	�ي E)ة ا� ��	 %%�Vن  l�? �2��  .ا

  
�ر ا#�5ل&��1�� ا���:   

6 : ا>ول -�. ;���� �J� Sـ� �:               : (: (: (: ( ?�2�� L��]� \�" %
 K+�$� FA�� ��� ���
� %"&�� �G"� �"                :� ـ�J� S� ������ L��]� \�" %
 K+�$� FA�� ��� ���
� %"&�� �G"� �"                :� ـ�J� S� ������ L��]� \�" %
 K+�$� FA�� ��� ���
� %"&�� �G"� �"                :� ـ�J� S� ������ L��]� \�" %
 K+�$� FA�� ��� ���
� %"&�� �G"� �" (((( 
�L�2 �"و:�� �2�W*� �6 	+�� ا7	� �� وا4آ0 ا$ 4آ0 ا  .ا

- ����5�ا?0 ا-+� : ا�� ا��5:�% ا4ي ا >15a	 6��1�ن أن ا-*� 1E; ا$      �:� ا
 �Wa	 6 و#1% آ�ن�1A�*. ة(E ���2ا ��5*W�.  

  
 =   �����ل ا+�� (� l�? �2�W*� : واوه� �4ه� ��� .1���1 ��� أه�� ا�12%     . أن ا

.  
�ا   :ذ1A P; وا�5#

��س -+��  ;�1A  ���A  ;F�M<ا .  c����  65F	�05Rط  _ �  ��*W� .  ��2�� ?��Rرك  وا
��A ;FM<آً) أن �� ا ��&-� ��A.   

�اب وا$ أ1A% ا.     ��� 6*J<لوا��ر &��6 ��� وه� أن ��       ورL  ا��F�2 أ.�م�� ا
(� *W�� G1W� 6?(E نV� �+� G.د و�Aأ �*W� ة(Eوإن و %  9�*	  G�.ه�  و(�E 

   .j&0ًا
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��E �2)ة �0J �Fط اWa*� أن ?+0ر إذا� _ �� �-&�  إ; �-5+� ا":�:  
�ن أن اWa*� ه �� N4	05Rط ه� وه� �? ��5*W� �5; أو ؟�	 �*Wa� ؟ وا��ة  

5��  	05Rط أ�6 إ; ���1اF- ذه�= *W� �2��  .أن ?��ن �W*� ا
�ا   :ه4ا 1A; ا�5#

- c	���F� 0 ا�������A ���M6 ا$ ر��-A أن ���*-1���6 ا$ 1��E; اA %1��#آ���ن  : و ���Wa	 
��5*W� m1�	 ��&-��� �� وه4ا . �F�F�   .ا

�ا -�� وا�5#��  0��u  ��&+�  >��W�5��  أن : *Wa ���(�)ل  . ا�0آ52��  �+��م  أ.����  ا
5�� ���Vى*Wa   . ا0آ52�� ���Vى إ�)ل ا
5�� وآ�ن*Wa�ل ا0آ52�� ه4ا  �+�م أ.��� ا+-� �A د��A �� ���F�   .ا

�ل= +��kئ  أ��6  : ا�����  وا	  ��*W�  ذآ�0 ا$              وا���ة ;� �+�i >ن ا$ أ��0 ���:�2 إ
�ا��ة ا1A �*Wa; 	��ق �91W ا7	� �� وا4آ0   .ا

lL0ا�ل وا+�l #*� . ا>ول اL05�l  #*� و#�0�5ر : ( اL0�54P  �2-��  ه�4ا  ا� و
�N أن أر	��&�?. (   

�*# l�L05���� : (  : (  : (  : ( -����-����-����-���� اV� �*Wa.��� أ�0 و?�2; #*6��F ا$ أن : ا��������������������    S�S�S�S�    �J��J��J��J�    :�:�:�:�( ( ( (  

��ً) أ�0ًا� �ً��A . ءت��� �-:��ن ا* �����ا��L  و���ن . اWa*� إ.��� آ . وا��L  ا
���&� و�Eر� �� �-:   .أ	tً� وا�L ا

���� ���W  إذا ه��4ا �1A;  �-��ء Wa6  �-+���ل . و1�E;  و���kل وا���ة  �W*��  ا� :  ���Lار
�W��� ��5*W� �1Eو ��1���2 رآ52% �Vن  9*	 G.0ًا ��1&� و&j.   

��F و0Jط واL*� اWa*� أن : �+�ل أ�� إ_ �2�� ا0�J  �F�E  ��*Waوط  و�� . ا
�ن أن�? ��5*W�.   

��L أ�G2�# 6 و.�	 ��N0  إ���  ��2رض  وه�4ا  وا���ة  �  ��*W	��Wa  ا-�س �2t� 
��Wa ا>#*�ب �� #*� >ي أو ا-�س 5"�0 أو� �*W� ل وا��ةk-	و.   

�ل ه4ا ����+� 6 : ����E �2)ة ?2�� أن 	1�� �4ه� 1A; ه4ا . اd�+�ب  اL���� 
 .��اب وه�  .ا$ �Jء إن ا
وط 8LY6 أن ا1 ر/�. ا��-�, أراد $#� NWE NYDVا�  �Z��  [Zآ��  �Zه  �TاFZ!�  8Z9 

وط� NWE N&��ا�:   
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .ا0J ��&5FE :��� 6�1ط و�� 

2�� ا ���-A ���1��-F	��05Rط= ��R������F وا    ����F��% ���VناWa*��� أن ?���5R� ��1A; ا 
��5R? ;1A ��F   .�G1W ا

�ا   :ذ1A P; وا�5#
��� �� l�FE  %1:�� أن  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#إذا آ��ن  و  ��W�  ���� $ا  ;�-Uوأ 
1A6� %U &� �� : .�ل	ا$  (� �t� 66 ه�دي �) 	1t� و��  .   

   ������ ا��5��t د��1A G; أ��6             : وا:�1�6 و#1% اA $1; اE �*- 1�E;  أن #-� ا
1�6 ا$A %1#آ�ن و l55�	 �Wa��F ا�� $.   
�ل= +��kئ  أ��6  . ��-�ف : ا���� وا	  ���  ��*Wa���اً  أو ?�*��0اً  ا$ 	�4آ0  أن ا�F? 
�� ا4آ0 	��ن أن �0Rط ?&1�ً) أو-� �*Wa   .ا

� - ا>�-�ف A-� : ه4ا 1A; �-�ء  �2�E  0  ا(��:�ن�*-� وا���F  ا$ #�*�Fن  : و.��ل  ا
����F و���kل  ���2�L	���Wa أ���6 �-���� ا$ إ_ إ��6 و_ أآ*��0 وا$ $ ���*Wa�-*-��� . ا� 

;1A %&�   .ا>0U ه4ا .
 	��Wa  أ��6  	-��  و�%  و��kل  أآ*�0  وا$ ���F$ وا ا$ #�*�Fن  : و.�ل ا�-*V� �2E 0ن
   .?�l _ اV� �*Waن

�ا   .ا�+�ار �&4ا 	F�� ا$ وذآ0 . ا7	� ��2�م ذ1A P; ا�5#
�ل= +c ا���� �4ه� : ا���1�&��  	91W أن ا �� �*Wa	05Rط أ�6 . اA  ��*W�  ��� 
�o� ا02ب �� �) و�F?.   

� : ذ����1A  P;  �-���ء ���  �2��E  0��*-��ع  ����A و����W  ا��M���Aت ����  ����M��أي  ا
�عM�� �*W� ;�:? �� �o ��:%  : .��ل  �"ن �1W+ً� ا$ ��&� 	��F و% �W*� ا02ب 

�0�% ا���0 ا$�1�ا اAوآ4ا آ4ا أن ا .. �A ع�M��  ����  �o*�E  ذا ��2A��M�� 
�1+5:� GFE �2��   .ا

�� رب $ ا����F:و.���ل ا�-*��V��� �2��E 0ن����252*��0 _ ������ ����)م و?���1% ا	 ���� ���o 
�-�4 اV� �*Waن �W*� ا02ب� �W*?.  

lL0ا�+� أ	��ب ا��F �� اWa*� �� وL&�          .?+�م �� . اF-���1 �4ه� وا+F ��� ا
2�� ��� ه�4ا .��ي وإن                     ��R�1��6 و��4ه� اF-����1 واA ل��? ��l وا>دFE 60ي أ�r�

2� رأى� ++F����F  ا05Jا6p �� أن ��ا  ��2�����  ��2�Mً  ا  ���  ��&L0ي  و�r� 
�0J lط أ�6FE.  

 �-�?"���0J  ��2وط u�0 �� و#�ل  ا�+��F  ا�0Rوط  ���  ا�0اlL  اF��1����2  ا إن 
   .ا$ �Jء
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
1A 6; وا�)ة �1�6 ا$ 1E;  ر#A %1#و.  

� �F	05Rط �*Wa1�6 ا$ 1E; ا-*� 1A; 	��1 أن اA %1#ن وV� �W�  ��*W�  ��1آ�� 
5���ة:� % ��	 �&�� ;1A *-1�6 ا$ 1E; �اA %1#و G1W�.   

�ا  :ذ1A P; وا�5#
6 ذآ0 و�L ا$ ذآ0 و�L آ��1 أ�6 :(وه� �+��Aة -�1�6 ا$ 1E; ر#A %1#و.(  

   .واR&�د?�� ا7ذان �� آ��
�ل= +1��6  ا$ 1�E;  ا-*� 1A; ا�)ة أن : ا���� واA  %1�#و  G:��  ��*Lا� ?0آ&��  ��Vن  �

�   .ا��A GFE �*Waًا و
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�ا 1�� وا�5#���:  
1�6 و#1% �� اWa*� :ا>ولA $1; اE �*-1�6 و%1# % 	4آ0 ا�)ة 1A; اA $1; اE �*-  .أن ا

�����:G ذآ0وه� ا�5 ا+��Aة أن : وا �F�F�� 6�V� G*U �� 0عR آ���0ة  ��ا�M �� ا
�بL6 ذآ0 �) ا$ ذآ0 و�1��6  ا$ 1E; ر#A  %1�#و :  ��&-� : -  ���:�5�4��1A  ��F;  ا - ا

���:55:��� - ا>آ� �� وا���ر A-� وا �) ا$ ذآ0 ��&� G*U آ��0ة أ�0ى و��ا�M - ا
6 ذآ0�1�6 ا$ 1E; ر#A %1#و.   
�ل وه4ا+1�6 ا$ 1E; ا-*� 1A; ا�)ة أن.ا0اlL ه� اA %1#و G:� �ًp0J �F� �2�� ا

.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .u	� و.0اَءة
� � �� �FE �*W	05Rط أي�&� 	+0أ أن ��2ا� �	u نV� %�&� 	+0أ � �	u G1W� �*Wa  .ا

  :و	05Rط �� ا7	�  
  .أن ?��ن ����ة 

 �ً��? ;ً-2� ��  .وأن _ 	+kL ;1A 0�5ء �-&� _ 	�
�ا   :ه4ا 1A; وا�5#

1��6  ا$ 1�E;  ا-*� أن �:%1 �� ��� - A  %1�#إذا آ��ن  و  ��W�  ��2�� و	�4آu  0	��ت  	+�0أ  ا
  .ا-�س

�ل= +�� _ ا7	� .0اءة أن : ا���� ا?  6�< �F5:	 وإ���_ ���ب 1A; دL�   .ا
�ب �-6 	0اد �) و	4آu 0	�ت 	+0أ وه� ا�F	c وأ��L��� ا 	+0أ ا�F	c .�ل �� أ�6  :��
�:u G	�ت   .u	� و

�ب           L���� ��1d��+وأ��L ا�+&�ء آ1&% أ�6 _ 	�� أن 	+0أ u	�ت وإ��� 	��� أن 	+�0أ A-�� ا
u G:�  .	�تu	� و

�m ا�F	c �&4ا ا_#�5_ل إذًا �ًF�FE 6�< ��ب دل L���ل  ا  ;�1A  ب��Lت  .�0اءة  و��	u _ 
�	u.  

%2� . ���  و�:-�ن �:�F5 هp0R�ب واL��� 1A; ا�� _ د.  
�ب L�  .وا0ا�A lLم ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
��E��ى وا+6�1 �5  .kAوL� ا

��+	 >{��A;1 �rA ا�5R? �*Wa� أن ا$ ر��6 ا� .  
�� 1A; ه4ا �  :وا

6   :   �� ?+�م �2-�      -�. � �J"�6  ���  أن �1A;  �ل �� )يقرأ آيات ويـذكر النـاس     : ( وه

;1E $6 ا�1A %1#آ�ن أ�6 و w2	 س�-   .اWa*� �� و	4آ0ه% ا
����د أن : ا���� ا�+��wA ه� اWa*� �� ا�%  ��Vذا  ا$ �5+��ى  ا-��س  و?�4آ�0  ا 
��5R? ;1A د��+�  .�G1W �-&� ا

 l�FE وه4ا.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ر t�2د و�   . ا�05Rط ا

� �F	05Rط �2��   .ا�05Rط ا�2د �� اa)ف 1A; ا�05Rط ا�2د 	0tF أن ا
���   :وا

�د أن -�+����Lوا  % �Vذا و65A�p ا$ ?+�ى 1A; و��&% Wa*� ?4آ�0 ا-�س   ا �� ا	  %� 
��F	 0ضo  .اWa*� �� ا
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- ����  ا>���ر  ���  اWa*��  أن : ا���� �ا���M)��5  ا ��Jء  إ�;  �����t  إ_ ?�F��  _ ا
0�u ��د - ه-� - وهLس و�-  .ا

���د  ��F5�  ��Aث  وإ����  ا��2د  آ��� �A ه-� ��F5ث _ أ�� ?)�w أن و	�L��2د  و و?+��م  ا
�د أن �2-�L�2د و   .ا�2د �+�ار �� اa)ف وإ��� ��(��Lع 0Jط ا

G&50وط ا�J �F�   .ا
�ل+ أ��6  ه��  ���ة  �1A;  �-&��  وا���  آ��  ���  ا�a)ف  أ����4  ���  ���2  ا�0Rوط  ���  ا0اlL ا

� �F	05Rط �2����ء �U(U اJأ:   
   .ا$ 	��F �"ن . ا��F : ا>ول -
- ������5&� : واJ1; اA �rA��   .ا
- c������% - ا��0Rط - وه��4ا .  �ً���0A�W*��� ?��:�; أن : ا N04آ��	 >��{� وه��� ا$ ر����6 ا

�0J lطFE.   
1; ��0RوطA ل�+�اب ا�   . �U(U ا

�� رب $ ا��F : و.�ل ا�-*0 ا(�:�ن V� �2Eذا -��2��1�ا  اAأ��6  ا  ���  ��W	 $6�1  ا��	 
�-�   ؟ ا�W*9 وأ	&� ؟ ?1a< ا0Rوط �"ي . و�kل . ا-�ر 	��61 	2�6 و�� ا
��F��rA . و�L ا� أ�&��  ����1p  اN  ��*Waه�4  ا7ن �-+��ل  ?��L �1% اWa*� أ�� . آ4P وا

_ ;�:? �*W� �ً�0A.   
�+� �� ا���ل ه4ا إذًا+F���  _ ا0Rوط و?1a< ا0Rوط ا�W*�ق ��ى 	�lM ا4ي ه� ا�# 

   .ا>��0 ا0Rط
 �W*��  ا0�2ف  �� ?:�; �W*ً� و��W وذآ0ه% ا-�س ووwA ا$ و��� ا�-*V� �2E 0ذا

�Wa� �F*65 و�kلFE �% و ��	 ;1A �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و �   .u	� 	+0أ % و
�ل ه� ه4ا إذًا+�اب ا�   .ا

�� � �ً+1W	�o*- _ أ�6 : أ.�ل ذP و��Wa �2���+��  �� >�u . 6	� .0اءة 	05ك أن ا+F ا
�m  أ��6  ا�0اlL  آ�ن وإن ا0Rط ه4ا����  ا��0�J  �Fوط  ���    �-:� �"����L  6اً  وا�F�M  ا

;1E $6 ا�1A %1#آ�ن و �� �*W� �2�� ا��Wa  أU-��ء  �� u	�ت ?��ن أ����ً� u	�ت 	+0أ ا
�ً����ن وأ��? �*Wa وه��  ه�4ا  �����  ا(�)ل اWa" ��� ا$ آ�5ب �� 7	�ت ?�:�0 آ1&� ا
�� ا>و; �)ف&L�:  

- 6L�   .u	�ت �+0اءة ا:-� ا�M��5# : ا>ول ا
- 6��L��-��� 4�W*6��5 أن : ا������ وا� ���F� )ف���ء ����� ���&+� ���� و���-&% 	���FF&� ���� ا

�&1W*	 (� �o*-	 ن�:�H �� ��� N42*�دة ه��� اr25��� وإ��� W*1)ن 	M02&� أن ا:	 
   .ا$ ر��&% ا�+&�ء ذآ0ه� ا�5 ا0Rوط

�� أن أرد�� إذا ه4ا*� �� �o*-	 ر�� 91W-�  ���1A �� �1�5% أن أرد�� إذا أ�� . ��(�:�ن و	
  . 0Jوط �U(U إ_ 	05Rط �) ا0اlL و�:� ا>د� و�9
< ذآ0{��� �-"�4 ا0Rوط �2� و?0ك ا0Rوط هN4 ا$ ر��6 اp0J:   

� �F	05Rط : ا>ول - �*W� �2���.G د��ل ا   .ا:��9 اa)ف 1A; ا
- �����ا_ة 	05Rط : ا��� ا� ��5*Wa12�م �� وه4ا . ا�1��  0J  �F�E  ��-Aط أ�6 اd��+ ا

5�� ��05Jاط*W� m�1�� 0R� �FE �-Aط وd�+�kئ �"�6 ا	 �*W� وا��ة.  
����ن H	���tح �+���ل : ه��4ا ��1A; �-���ء*���� ����W إذا : واWa��2� أ	��tً� 	�6��12 آ���� - ا� 

�م ا-�س��ر  A-��  اWa*��  ه�V��  N4ن  ا�kوال  .*��  - ا�&���ن  ا�4	�  ا�� �E)ة  و.�G  أن 	+
�2���1 ?��ن اkوال ��2 إ_ 	��� _ أ�6 اp�� وإذا G1W� �*Wa��E �2)ة �G1W ا   .ا

� ا��kوال ����2 إ_ اWa*��� ا(���:�ن 	*���أ _ أن و?���:0 أ����� إذا : �+���ل آ��4P إذًا��&� ;�� أو
��E �2)ة و.G د��ل �:"� أن �% أ.�ل أ�� 1A; وأ�Lر A-��ي  ا:�د#� ا:��A �� ا

m� 6��6 ?���ً� وا�FM وا:-� إ��Jل أي �� c�F� �� 05دد	61 أو ا(�:�ن ��	0ج F �� ا
P�:G وهN4 ذ �� �:�� هN4 آ��G وإن ا(�:�ن ��&� 	05دد اd �5�ا":� ���0دات  ���  ا
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�1��-F�� ا �1�� وا�FM أ��� ا(��م �&� ا#�5ل ا�5 ا>دL6 وLي  �&��  ا_#��5_ل  وو��. 
   .ا$ �Jء إن ��&� إ��Jل �) �Lًا
�� �� P� ذ P�J  ��)  ا�kوال  ��2 �� إ; اWa*� ��أ 	}�0 أن 1A; �0ص ا(�:�ن أن 
�ن ا7ن اWa*� >ن و;أ أ�6�? �F�FE �-A 0����ه   .ا
��< أ�&; {��05R? �Fط ا�5 ا0Rوط �A ا�)م ا$ ر��6 ا �*W� �2�� >� !%أ ا

ط R ا��� ا�L�4ء @8 ا��Bم�=T:   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .اW&�رة &�� 	05Rط و_
� �F	05Rط _ �*Wa�ن أن ا�	 ��Wa   .p&�رة 1A; ا

   .وا�*0ى ا�0oى اW&�رة : ه-� ��W&�رة F-���1ا و�+��د
1���6  �-���ء A  l���	 أن ����Wa	  ���-���F و�W*6��5  اF���E  6?(��Eو  ً�t��	أ �F�F���E إذا 

�:5sا.  
�ا   :اW&�رة ?05Rط _ أ�1A 6; ا�5#

 ���7ذن  آ��7ذان  p&��رة  &��  	�05Rط  ��)  ا�)ة 	�ي ��� ذآA �A 0*�رة اWa*� >ن -
�-� أذن �1� اW&�رة  6	05Rط _ ذP و�� ا�)ة 	�ي ��� ذآ0 آ4P ا7ذان lE ا

�*W� �2��   .ا�)ة 	�ي ��� ذآ0 إ_ ه� �� ا
05R? �*Waط _ وا�*0ى ا�0oى اW&�رة أن اF-���1 .0ر إذا  ��2���1�&%  	����  اA 

   .إ��J_ن
�-� 	��� آ�< : ا>ول ا(��Jل -   .ا
  ؟ ا+u0ن 	+0أ آ�< : ا���� وا(��Jل -

�L"ا��� �A ل  ه4ا���J)ن  ا"��  c�����  ���  ا:����F  ا+�u0ن  و.�0اءة  اF�E  ���  %�U)ا . 
�ن�+�� �1�6 و	0Fم Uu% هA أن  �-��	  P����  ذ  ��*Wa��F  اF�E  6��< _  ار?*��ط  ���� 
�*Wa�ن أن و��� ا�	1; A رة�&p.   

6 وا2Mً� وآ�ن دره�ً� #0ق و.� 	��1 آ�� : اF-���1 .�ل ��  6�*�L  GF�E  6?(��� 
�F�F��E <6��� _ ار?*���ط ���ا ه-��� آ��4P ا���)ة و����� ا���:0وق ا���ره% ه��4ا ������. _ 

�� �� 	��c أو u	�ت 	+0أ أن ��� ار?*�ط:� أ��0  ��Wa*��  . اWa*��  و��� L-� وه� ا
0�u.   
�ل= +��ً  وا�*0ى ا�0oى اW&�رة ?05Rط أ�6 : ا���� وا�#��.  ;�1A  0ة�� ا(��0ام  ?�*

   .وا�*0ى 0oىا� اW&�رة � �&5F	05Rط >�6
   .ا>�-�ف .�ل ه�4ا

�ل= +c وا��� �F	05Rط أ�6 : ا �*W� �2��   .ا�0oى دون ا�*0ى اW&�رة ا
�ل أJ*6 وه4ا : ا$ ر��6 .�ا�� ا�� .�لE"� أ��� ا(��م.   

       ��:���ل �� ?�M" >ن �� ?��L "Mز ���6U ��� ا+���L  6�Uز و	:1A ;-�5; ه4ا ا�� 
�� ��:�   .ا

lL0ا��  ?912 _ >�6 اF-���1 ه��4 وا��  ��*Wa�ن  أن و����  ا��	�1;  A  رة��&p  6و���� 
�� ��:��� ذE P-� إذا Uu% ه� ا7	� و.0اءة ا �*Wa��F ذP ��2 وا�)ة اFE.   

;1A 6أن �2-� ?+�م أ� �-��ل 1A; ا+�ز أ�6 ا0اlL ا�	 6 ه�4ا  �:+i ا+u0ن 	+0أ أن 
� �+i و�+� ا(��Jل":� c����ا �� ا:� �1� "M�? �+:   .أ	tً� ا(��Jل ه4ا 
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
5�_ه�� أن و_	 �� ;�   .ا�)ة 	5

�� ���2� ���� ���*W	��05Rط _�����1 ���� إ_ 	���Wa _ أن ا# ���� ��� ���W� ga��J 
;1E0 و�u GFE ة(�  .واWa*� ا
���   :ذ1A P; ا

� آ�� . �-��1�� وا�)ة اWa*� أن - ;1E ��?(E.   
 =�لوا+ ����� �F	05Rط أ�6 : ا �*Wa; �� إ_ 	5�_ه� _ أن ا�   .ا�)ة 	5

1�6 ا$ 1E; ا-*� >ن -A %1#آ�ن و ;�5	 �*Wa   .وا�)ة ا
   .آ4P وا��1aء -

lL0ا ا_�����ل  إذا . ذ�05�J  Pاط  _ واlM و 6L	r&0 _ >�6 . اF-���1 �4ه� وا
��&-�   .?�م �

�ن  u0��  �U  ;1�E%  رL� �V� �Wذا�� ا��)ة  	�F:�  وا�����  ا  ��*Wa	�F:�  ا>ول 
  .kd�L ه4ا ��ن

�	�sل �� و�% إذا 	�2� أن 	-*�o و_ - ا:-� �)ف أ�6 �+ �5F	 ا(�:�ن ; - ذP إ
; وا��ًا رLً) أن ا:-� �jه0 >ن�5	 �*Wa   .وا�)ة ا

%U �+5ا$ ر��6 ا� ;�ع إM��c ا���� �� اMا� اWa*��  -�#�  وه� ا�رس ه4ا �
:  
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   �-* ;1A 0	�Wa أن: #--&� و�� 

�:	 ��Wa1   .�-* �� ;1A 0	�Wa أن 	�� و_ 
���   :أو�U(U 6L �� ا:-� ه1A N4; وا

1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : ا>ول -A  %1�#4  و�a?ث  ���  �-*�0اً  ا(�U ن  . درج����  ��Wa	 
;��1A ���Lر����� ا������ ��U% ا �����? ;1��E $6 ا���1A %1��#��1; و.��< وA ������� أ������0 ا

�M6 ا$ ر-A %U �� ����� A ;1A-6 ا$ ر0�A �M و.< ?���� U% ا ��� و.�<  ?
���� ��U% ����0 أ���� ��.��< A-��6 ا$ ر�����A  ���Mن ��� A-��6 ا$ ر���1A ���M و.��< ?��
>.�� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و.   

- 6L�2�ا ا��12ء �Vن ا(��Lع : ا���� ا�L1; أA أن �a?0 ذا*-�   .#-� ا
- 6L�c ا��2�د أن : اE 1; ا(��مA 0*-���9  �� أ��1 ا+F?  د���+� اWa*��  ���  ا
.  

(� PJ _و �	ذ أن �� �0�a?0 ا*-�   .#-� ا
�o*-	0 �� و*-��ًا 	��ن أن اF� �� N0*-� ;1E $6 ا�1A %1#2-� و	ث (U  ت��Lدر 

�ن أن 	-*�o و_ �+1�� أآ�0 أو�	1; Aأ �� P� ذ#"?�ً �*-�� ;1E $6 ا�1A %1#و.   
1�6 ا$ 1E; ا-*� �-*0 وآ�نA %1#ث �� و(U درج:   

�ن أن إ�� -�	 N0�"� ;1E $6  ا��1A  %1�#ن و<  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#أول ���  آ��ن  و 
�ار ا>رض 1A; 	+< ا>�0�6 .�U G% و	4L �Waع � ��"ذن  �-*�0اً  P أE-� أ_ ا�0أة 
�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و  P4� �-E0 و*-�   .درج U)ث �� ا�-*0 ا
��V� ن أن��	 �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و � ا����5ل  ه�4ا  درج U)ث 	��ن �"ن و6L ا4ي ه
% ا�F	V� cن ��   .درج U)ث �� 	��ن �"ن 	*

1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  و���  درج �U)ث  وG2�M  ا��5  ه� أ�&� �+�ل أو -A  %1�#أ.�0  و  P� ذ
�W�6 و�1A.  
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 �&� 0*52	 �� �-# �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#إ�� و ���+   .ا(.0ار	� أو ا
   .ا�-*0 ا?�aذ #-�� �� إ��Jل _ إذًا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .�Aل ���M أو

% إذا : 	2-� 0:�5	 0*-��ع ا���G ا-����1A  ��M;  	+�<  أن 	5��; �6�V ا>�0 &4ا ا� 
�F�� ا-�س إ#��ع �� 	���5 �� �Aل�دا�+� و �� �*Wa   .ا
� mmmmÜÜÜÜ<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�� 1A; و	:%1 ���"�1�&% أ.*� إذا اA.   

1�&% 	:1% أن ا-�س 1A; وأ.*� ا�-*�2E 0 إذا ��Hم 	0RعA وه4ا %�F k��  ��-Aاع  ��)  ا
�1��-F6 �1�m ا�� _ 6Lت و_ أو�	ه4ا أن رأوا آ1&% وإ��� روا �-#.   
���   :#-� ه4ا أن 1A; وا

- c	أ��د �1�6 ا$ 1E; ا-*� أن:0ةآ�A %1#�2 إذا آ�ن وE 0*-�   .ا-�س 1A; #1% ا
N4وه c	آ1&� ا>��د ���2M _ G*�	 �&-� c	��.   

�ل= +�m .��1&% إذا ا-�س 1A; ا:)م أن : ا���� ا   .��0Rوع 
- 6�< % �+-	 �� c	�� l�FE.   
�ل ��� ا(��م �:)م واآ��5ء -��   .ا

�� ���	�� أوً_ ا(���م  >ن:����ا ا�-*� ;��1A  0	����U �2%  ا-���س ��1A; و	�:1%  ا ا��:)م : �+���
  .	��� ا>ول

� 	r&0 و_ �� �":��&� إ��Jل �&-��J Pء ا�.   
�ص( �--��  �+��  0�A ا�� أن �� 	-+� % أ�6 ا(��Jل �� �&� 	lL0 .� ا���2 وا  >�� آ

1�6 ا$ 1E; ا-*� 	�-� آ�نA %1#4ا .... ��.� و&� >E��9ا ا.� ا�:)م  ذآ���A  0م  �� 
�F� ل��Jإ.  

�0 وا>�0:	 ... ��� 	r&0 �� و �� �":�   ...�Jء ا
 ا�:)م  �� إ��Jل �) �*�0Jة ا�-*1A 0; �� ا-�س 	).� �� أول ا(��م أن ا�M05-� وإذا
 ...N4&� ف�t? .. ذاV� Gس �+���1 آ���- ا�:)م  ���  إ���Jل  ��)  ا�-*�0J�*� �� ;1A  0ة ا
 ..��1�6 ا-�س ورد و#1% د�� إذا ا(��Jل A %U...   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 %U m1�	 ;  .ا>ذان �0اغ إ

  
N4�2 إذا ا(��م أن : #-� هE 0*-�Wa*� 	*�أ أن .*� 	�m1 ا��.   

N4&� �-# G:��اL*� و�.   
  

���   :ذ1A P; وا
�l �� ا:��d ��رواN : أوً_ -FE ري�a* رسـول  عهد على األذان كان : .��ل  أ�6 ا
   . املنرب على اخلطيب جلس إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا

�� ه4ا ����m1 آ�ن أ�1A 6; د	 ��   .ا>ذان 	�ي �
  
- �ً���U : �1ً� ا>�� ?-�.651 ا>�0 ه4ا أن# �A >1� �   .و	�m1 	��� ا(��م أن وه

   .��A >1 #�1ً� ا>�� ?-�.651 ه4ا ا�2� أن �+�ل و�� إ��Lع �F� أ�6 �+�ل و_
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
m1��� و	� ��5*Wa   .ا

  
�F5:	 ��Wa1�m1 أن 	 ��� ��5*Wa   .ا

1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : أيA %1#آ�ن و �Wa	 %U m1L %U م�+	 �Wa��.   
�� ه4ا   .ا_F5#*�ب د

���ب  ��Aم  د�L�1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أ�F�Eب  ���  ��Aداً  أن : اA  %1�#0  ��-&%  و�� أ�
��-�{���0ة  و��-&%  A-�6  ا$ رA�1 �M اo� آ����ا  آ��2  ���  أ���  و��-&%  2�J*�  ���  ا
��1�س ���) اWa*��� 	��:0دونL ....ذاV��� أراد ����Wa��1�س ���) اWa*��� 	��:0د أن اL 

�o*-����  �5�#	G�: أن �W ��� ��5*Wa  .ا
�ل= +2�� وه� : ا���� ا��R11�س أن : �   .وا�L ا

- 612� ;1E $6 ا�1A %1#1; و�612 وE 6 $ا�1A %1#0ج و� �ً���� �Lا�1.  
lL0ا�� آ�ن وأن ا*�ب �� ا�0و	� ��Uر اF-���1 �4ه� . أ1A% وا$ واWa �� ا
���F�1�6 و	+N0 ا�2� ه4ا 	�2� اA س�-���  ذا?��F�  6 �&4ا إ���ر �) ا�1;  .��ي  دA 

1�س أن�   .#-� ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�Wa	و �ً�d�..  

   . .� �ً�d	�Wa أن 	:� : 	2-�
:ً� �V� �Wن�L GFE �*Wa   .ا
�� أ���� د-:1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن A-�6  ا$ ر0�A  ��M ا�� ��F	c - : اA  %1�#و 

  ..� �ً�d	�Wa آ�ن
���� وأ�����ب ���Aم د��L� A-��6 ا$ ر���M و��2و	��� A-��6 ا$ ر�����A ���Mن أن - : ا

0�Aو �� k	k2�ا  ا$ ر��6  ا*W� %س وه�1L.   
�ل= +�ب : ا���� اLو �*Wa% �Vن . .��dً� ا �Wa	 ;1A N4ه  ���� وردت ا��5  ا
�A �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و G1W�  ��*Wa1��6  ا$   6�-A  ;1�E	w��F  و�%  اA  %1�#و 
:ً� ��W أ�6 أ��ًا�L �� �F�   .وا+�رة ا

lL0ا�2�م . ا>ول أ	tً� . وا�ر  ا-��س  ���  ���ٍ  G�12�  ;�1A  >�&��  . ا��U7ر  tو�� 
�� �*W� ���2ا...   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .A�� أو .�س أو #�< 1A; و	��52 

��ء  ��U(U  أ���  1A; 	��52 أن �H:�ن 	:��Jأ : �- ���A . �- س  أو� أو -� . .�
>�#.   
�� �2� إن : #-� �&4اU0ك وإن أ? GFE �*Wa   .ا

���   :ه4ا 1A; ا
- c	��  %��F�1��  ا�����F  ���  وه��  A-�6  ا$ رk��  ��Mم  ���  ا+� ا-*��  رأى أ��6  ا

;1E $6 ا�1A %1#و �Wa	 ��س أو 1A ��A; ���5 وه..   
�m  وإ#��-�د0s N	��  : �+��ل  �A:�آ0  ا���� 6�2�M  ا��F	c  ه�4ا ��ي  +��� ...  �:�� ���� 

0&j �.   
���M)�� ;�اه� 6 ه4ا إJ �&�� >2M ���	� أن 	��� و+?.   

�ل= +�6 : ا���� ا� ����?:   
�س أو ... � �ً��+1W	��0Rع _ -��+���6 ا����5ج إذا 	��0Rع ا  ;��1A	���Wa ���"ن ا(���:�ن إ

��% إذا 	��0Rع و_ ا>رض �5��F	 6��� ا-*��� >ن . ا�-*�� ;��1A 0	���Wa ���"ن ا(���:�ن إ
;1E $6 ا�1A %1#4 آ�ن وa5	 س�+���  �U%  ا>��0  أول �� وا2�� ا  4�a?0  ا�*-��%  ا 
�+-	 6-A 64 أ�a?ا ��A _س و�..   
�� �2�W*� �� ا ��2	4a5 آ�ن... � ا+   .ا0Fب ��ل اWa*� �� سوا

�ل وه4ا+�% ا�� آ)م �� 	�&% ا4ي ه� آ61 ا>��0 ا+   .ا$ ر��6 ا
�س �:"� 1A; ا>د� وأ���4+��  �1A;  ا>د� أ�� وا2�� اA0وR��  >�:� أ��6  �&��  ا

%�ص �� 	"ت �-1�6 ا$ 1E; أ�6 أ��ًا اA %1#1; ا?�" وA >�:   .ا
�س 1A; ا?�" ا:��9 ا�F% ا�� ��	c و��+�< 	4آ0 و% ا2�� أو ا:  .ا
�ل وه4ا+�%  ا���  .��l�E  ���  6  إذا ا�0اlL  ه� ا>��0 ا�+ ا-*��  أن وه��  ا$ ر���6  ا

;1E $6 ا�1A %1#و �� 4a?0 ا*-�% ا �+-	 6-A 64 أ�a?ا ��A س أو�..   
�jا�� أن وأ %�+���L  _ وإ_ ا?4�a  أ��6  	-+��  �%  أ��6  ا2*��رة  �&�N4  	+���  ا	  c	��� - 
�:� �� G21p6 ا�1A - 6�1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن �A  %1�#4  و�a?�2��  ا ا>��0  أول ا

��1� 4a?0 ا*-�% ا 4a5	 ��A.  
�� ه4ا��5�%  ا�� 	4آN0 ا4ي ا�+���L  _ ا	  ���  c�	�1%  ���  ��:�  ا>��دAأ  ���  6�12 



272 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

%&� P   :أ�0	� �� ذ
1���6 ا$ 1��E; ا-*��� إ��; ���Lء ا���F% أن : ا>ول -A %1��#وه��4ا ا>���0 أول ���� و ���� 

1��6  ا$ 1�E;  ا-*� إ; �Lء أ�6 أ��� ا(��م �:-�A  %1�#م  ا>��0  أول ���  و��	0  أ�+� ا
5���ت .*��  .ا

- ����% أ�6 : ا �+-	 �� c	0ى ا>��د�أن ا> �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#4  آ�ن و�a5	 
��A �2� 4 أنa?0 ا*-�   .ا

��  ��1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن ا>�E�  أن : .��d�  .��ل  A  %1�#إذا - و  �-FF�E  c	��� 
%�F�ار  	�Wa آ�ن ��� ا ��2	4a5 آ�ت - ا����4ع  � ا�F��5#  أ��6  ا�����  ����  ا

  ؟ ا�-*0 �� أ�0ى �0ة �+61 إ; ��5F و% ا>�0 ه4ا
���ن �&4ا .�d� .�ل �1 6 6Lو.   

�% ا�� آ)م ه� ا0اlL أن �".�ل+1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن G*U إذا اA  %1�#و  %�  4�a5	 
��A ��� 4a?0 ا*-�   .ا

�% ا�� آ)م lE ا�+�ار ه4ا G*U إذا+   .ا
% إذا أ��  G�*�	  ��E<��  6أ��  �-�#  ����ل  آ���  - G�*U  إذا �+	  ��%  أ��6  - ه�  w��F	  ��A 

�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#4 أ�6 وa?ا ��A �� 4a?0  ا�*-��l  ا$ ر���6  ��)��6  اF�E 
.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .وL&6 ?1+�ء و	+�� 

  	G��51  و_ وL&�6  ?1+��ء  	+���  أن اWa*� و��أ ا�-*�2E 0 إذا ��Hم 	:�F5 أ�6 أي
�ً-�1�6 ا$ 1E; ا-*� 	�Wa آ�ن ه�4ا >���J 6ً_ و_ 	�A %1#ا7ذان ..... ( و. (   

  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  االحد  الثاني: الدرس  السابع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))	�	�	�	�((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  .وL&6 ?1+�ء و	+��

  
�� 	:� أ�6 	2-�Wa1�-��ً  	G��51  _ وأن ��L&�6  ا-��س  	�:5+*�  أن اWa*��  ���أ  إذا �	 

   .��Jً_ و_
����� �� ه4ا 1A; وا&Lو:   

- 6L�1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن 	-+��  �%  �6��V  : ا�:-�  ��jه0  ه4ا أن : ا>ول اA  %1�#و 
�-ً� 	G�51 آ�ن�	 _ً��Jو.  

- 6L� _ اWa*� ا#��5ع �� ا-�س ا5#�اء و�� ا(	��ل �� أ��1 ه4ا أن : ا���� وا
���# �� %	�+�-�  اG��5  إذا ��* (� 0	�Wa آ�ن إذا �6�V ا�	�ً  %� ا���Rل  أه��  	�:�62  

P  .اm�2 وآ4
  

 =��ه&% ا(��م 	:5+*1�ا أن 1-�س 	:� : �:"L�� �   .ا+*�A �1 ا��15�ا و
���   :ه4ا 1A; وا

1�6 ا$ 1E; ا-*� أن -A %1#4 وa?0ًا ا*-� �� ���L ��:� أ6��F�E  وآ��ن  ا>	�� ا
�Mا$ ر %&-A ن�&L�5	 6�  . آ�_��Lع وه4ا . اWa*� ��ل إ

��125��  ذآ���0  أن ���2 -وا���6�L  أن : ا?  ��5:�����Hم  Wa1*��  ا  ;�Aأد  ;� ��:�  إ
6 �� وا5#��2ب ا(���ت�+	 ��Wa   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .اWa*� و	+�0

�� و	:� : أيWa1�0ة � �*W	�Wa أن �..   
�ل -+ �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#قههف من مئنة خطبته وقصر  الرجل صالة طول إن:(و.(  

�� �+&A ;1A 6)�� أي : ��-� و�2-;   .�1A 65�02; ود
�م����  : ?�����ً  ا>��  0	m��2  اWa*�ء �� آ��0 واW	  ��*Wa وه�4ا  ا��)ة  و	+��0  ا
���a� �-�:1 �� ��&Lو:  

- �� �*Wa   .ا
  .ا�)ة و�� -

 إذا >��6  Wa1*��  ا(��Aاد  ا(��:�ن  	�5+�  أن ذ�  P	�A�5: اWa*� 	+�0 ا(��م وآ�ن
��Wa آ�ن# �*W� 0ة��. ���5��� أن �:	  ���  ��&�1���5R�?  6�  و���  �����2  ���  �A 
  .اWa*� إ�Aاد أU-�ء ا�.� 	:�A�5 وه4ا .��0 و.5; �� أ���م ��

��125�م �� 5#���2&� _ أدA; اWa*� .�0 أن : وا�"� ��Vذا  و��Rه� �)�w وه4ا ا
�W�  ا(��:�ن  ��*W�  0ة���.  �&*A���0�ا  ا-��س  ا5�#Aو  ���  ��&� �  ��*W���W  وإذا �
�1	�p ر�E �&t2� �:-	 �ًt2� 0جa	س و�-  .ا���dة .1��1 ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �A�	و ���1:�1.    

� أن ��Hم 	:�A�	 ���1:�1 .   
�ا�� ه4ا 1A; وا�5#&L��:   

- 6L�   .ا12% أه� �� �Aد A-� إ�A�# ���L ا�A�# �*Wa أن : ا>ول ا
- 6L��  أن ا(��:�ن  	-�ب نآ� إذا أ�6 : ا���� اA��	  ���1:��1�&��  اWa*��  ���رج  �� 

   .أو; ��ب ��
�1��  �� و0Aف�125���L  _ أ��6  ا	  ���  �":��1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن ��g  اA  %1�#و 

� آ�نA�	 ���1:�12��� أ��د	c إ_ M �� ب ه4ا�*�� . ا �� P ���  �)�ً� أر % ذ
� هN4 أن أ.�ل �) ا��Aء اF5#*�ب":� ا*c�F  ���2  أر �%  أ.��ل  �-��  إ��Lع �F� ا

�1:�1�� ا��Aء اF5#*�ب �:"� �� �Aرض ا12% أه� �� أ��ًا �� �*W� �2��  .ا
 =�� وه� : �:"A�	 م��H  ؟ 

��Hم ا��Aء �� ا��15�ا ;1A ���.:   
�ل= +��Hم 	��A _ أ�6 : ا>ول ا.   

��Hم ا��Aء >ن  - �A�� �U�F� m� �& �Eأ.   
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�ل= +�ا . ��Hم 	�A; أن 	0Rع أ�6 : ا���� وا1�� ه4ا 1A; وا�5#���:   
���� ��E)ح ا(����م ��E)ح ���� أن : ا>ول -A0����� �����F1 وه��4ا اrA ���o*-	 2; أن:��	 

�1&� �� ا(�:�ن�F? �� )ل�ء �A�   .ا
-  ������  آ��ن  A-��6 ا$ ر��M  ا>02�Jي  ��#��; أ���  أن : اA��	 0����<  ��-�{�� ���� 0��A  ا

�Wa   .A-6 ا$ ر�M با
;   .ا$ ر��6 أ��� ا(��م ذه� ه4ا وإ

�اب��ن  �� �0Rوع ��Hم ا��Aء أن : وا��	  ً�������2م  ا>��0  ه�4ا  	��	%  ��)  أ� Nورود 
6��-�� وA���	 �ً���������Hم أ� ��������Hم ا����Aء ����  ���� �F1�ه0ة ى������j 6 ���� إذ�(��E 
   .ا-�س E)ح
�� �2�W*� و#-� وuداب �"���م 9125	 و�� ا0Rوط �A ا�)م ا�5&; و�&4ا ���� و��أ ا

0�u.   
5�� إ; #--*6 آ-� ( ":� �-�1�&�� �-*6 أن �:A: �� �1�#ان أ� أ�&��  ��  m�<��  0�&j ا(�

   .وأ	�tح ?-*�6 إ; ?�5Fج
�":��ل ?9125:وه�:ا>و; ا+� >{� j&0ًا ا5#"���ا إ?���&� .*� �+��ا �Vن:ا$ ر��6 ا

:  
� هN4 �� ذآ0ت":� إن أ�&�%  .�ا���  ا���  ا�5���ر  أن وذآ0ت أ.�ال أر��2 أو أ.�ال �U(U ا

1�ه� وإ_ : أ�&��� و.���2�L G��1 أ?��ه��� رآ���2 ����2 �+����ا��E 0ًا��&j . ل":��� ه��� : ا(����ة �
P�1�ه� وإ_ :.E 0ًا&j �-2	 : ا��اب ؟ أ?��ا أو ا5#"���5"���ا  أ�&% وا:�	  ���"�  %� أ.��  

�ن ؟ 	�5�ن أو 	:5"���ن ه% ه�+F15� �� ه4ا �M���ن  و�&4ا j&0ًا 	:5"����&� أ�&% ا��	 
�� �-FLر ��  N4ه�  �":�� ذ�P  ���  أ.��  أدرك وإن : ��:"�  ���  رN��-FL  ���  ���  �5-�#�9  ا

0 ��ى آ�ن إن j&0ًا أ?�&�&r   .ا
�":������� ا����ل ���:"� ���� : ا��. >��{� اF-�����1 أن ذآ����0 . ���6 ?-2+��� و��% : ا$ ر����6 ا

��% �2-��; أن وذآ��0ت ا���)ة �&��% ?-2+��� _ وا2*��� وا���0أة ��0ا���: أن 	��0ون ���+2-? %��&� 
�ن _ أ�&��% : ا���)ة*:��5F	 ���� ���2د��&��� و_ ا�� ا���:����U G���1�? ���A 0% . �-���0د	� 	+
   .وا2*� وا�0أة
�*:-   .إ��Lع �F� ا�0أة أن ذآ0ت >�-� : إ��Jل �) 0�1أة ��

�?"� ;� إ":� 0��:�����  ا0اlL ه� ه4ا و�2ً) ���:��0 ?-2+� ا0اlL نأ : أ�� .G1 : ا� 
���2 إ.��� �:"� دون ا�2د �Vآ��ل 	9125   .�-�0د	� ا

�-�+� �� �*2�اب : وا2*� : ا� ا��2د  إآ���ل  أو �-��0د	�  إ.��5&��  #��اء  ��6  ?-2+��  أ�&��  : ا
�ل  1A; �5; أ�6 أ��� ا(��م �A روا	� وه4ا�+�ب  ���2م  ا�Lة  و(�E  ��2�� ا�1A  ��*2;  ا

lL0ا���� ���� P����&��� ��2-��; ���6 و?-2+��� ا���2د ���6 	����� ��2-��; ���� ?-2+��� ا2*��� أن ذ��+	 
��A اk5Aل �1� �-�0د	���� �� ��*2��21�  إ���  ��0  �2&�%  	��L _ .0	� �� ا  ��Aراk�� 

&% 	0Rع �6�V آ�ن 0sض >ي أو ��ً) �� P�ا أن ذ��+	 �2��   .ا
�6 �&4ا*-? ;1A �	4ه ��2M��   . ) .ا0Rح �� ��9F �� 62Mو	1 ا
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��<  
]��9�    ]>� �E N�Eة ا���&N ، و/T #B&%ده� ، و6 �< 8�6 �9
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  �ـ�ـ�
�	0	 >{���E  ��2)ة ���� 	9125 �� ا��� ه4ا �� 	*�� أن ا$ ر��6 ا و��Aد  ا

�م  ا�E�a وا:-� ا0آ�2ت������2  و�E)ة  ��  ا":�� ?��2د  ���%  : وه��  ا�&���  وا
��E �2)ة   .ا

  
   :ا���&�E Nة N�E : وه� ا94�ر هP! ]Fه# !%أ
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�2��   .رآ�52ن وا
1��6  ا$ 1E; ا-*� k� �� �&Aاع �) ا��12ء ا?�9A  %1�#و  ;� �E)ة  أن ه�4ا  	��-��  إ

�2��   .رآ�52ن ا
�ص 	N�t2 ا(��Lع وه4ا�-1�6 ا$ 1E; ا-*� أن ا�0U��5ة اA %1#1 آ�ن و�	� 

�2�����2 أن �� إ��Jل �) �5�?0ًا �+ً) ه4ا و�+� رآ52�� ا   .رآ�52ن ا
  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .L&0ًا 	+0أ أن 	:� 

< أ��د{���E �2)ة �� ا+0اءة أن : ا$ ر��6 ا?���ن  ا  ��	0&L .  0�&�� ا(���م  �
+0اءة�� �   .�&�ر	� E)ة آ��G و

P  :وذ
�� ا�)ة هN4 >ن : أوً_ -A.   

�ً���Uة >�&� : و(E ��5�	 �&�&0J 0ع �)ة ا-�س ا��5L وإذا . ا-�س �&� ا�.   
5�ا?0ة ا:-� أن t� �Aً) ه4ا���E �2)ة �� ��+0اءة 	�&0 ا(��م أن ا   .ا

%U ��� >�ؤ��ر �� ا:-� ا:��E �2)ة �� ?+0أ ا�5 ا   :ا
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�� ;�2َ�ِْ�: (( اُ>وُ�� و�� ، )) ِ��ْ����َ�: (( اْ+ِ�ِ�-َ�ُْ��ِ. ((   

G*U �� l�FE %1:� �A 0ة أ��	أن ه0 �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#+�0أ  آ�ن و	��2  ����  �����-� و��
.  

N4�5 #-� وه��U.   
��E �2)ة �� وا+0اءة   :أو�L ;1A �U(U 6Lءت ا

- 6L��2�F 	+0أ أن : ا>ول ا�� ��+��-�   .و��
6L����2 	+0أ أن:  ا���� ا�� ��J�o�G��U ��  l أ	tً� وه4ا . واF�E  %1:��  ���  c	��� 

   .ا�05وآ� ا:-� �� آ"�&� ا:-� �&N4 	"?� �� و.� A-6 ا$ ر�M ا-��2ن
- 6L�c ا���ر ا:-� وه� : ا&R��� �:*l 	+0أ أن : ا>�0ى اJ�o G��U أ	tً� وه4ا وا

�� l�FE %1:�.  
�����2 	+��0أ ?���رة ��-&��� ا(���:�ن 	-���وب . أوU 6��L)��1A ���U; ا+��0اءة �����رت���� ا+��-� وا

���2 و?�رة�� اJ�o�� #*l و?�رة واJ�o��F  ا�:-�  ���  G���U  ه4ا >ن . واF�� وذآ�N0  ا
%1:� �� 6F�FE.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�1 �� ���M �� أآ�0 ��: إ.��5&� و?0Fم *  .ا

���2 إ.��� ?0Fم�1 �� ���M �� أآ�0 �� ا*  .ا
�ر  ��4ه�  وه4ا=�&��<  ���WA  i�+�  %�1ء  ��A  إ_ إ��A��Lً  ����  ��� .ا��a	 _إ  � أن وروي ه�
�از 	0ى أ	tً� أ��� ا(��مL �2 ?�2د����� .�1W+��ً  ا  ��M�+ ����  أ����  ا(���م  أ�F�Eب  ���  ا

N4ه �	0وا�از 1A; ا��ل أ��� ا(��م  �A	�l _ أ�6 ورأى اA �L�F-� ا+�از ا��� �ً+1W�.   
��M� lا+ ذآN0 و��FE ن  أن أ#5*�2 إذ��از  	�0ى  أ����  ا(���م  	���L  ��2  ?��2د�� ��)  ا

�L�� �ً+1W�.   
���ه�0 ذه� : إذًا�ز _ أ�6 إA��Lً� ��� �� ا�����2  ?�25د أن 	 �+��  وإ����  ����L  ��)  ا

�� �A اa)ف-Uء : ا�WA . أ�6 وذآ0ت أ��� وا(��م _ G*�	 ه4ا �A إذ أ��� ا(��م � ه
�ل ��ؤل�F1; و�A �L�F   .ا

���   :ا�F% ه4ا 1A; وا
1�6 ا$ 1E; ا-*� أن -A %1#آ�ن و %�+	 �2����N �� ا:� i+� % و_ N��&A  ���  ?��25د  و

�� �&A ��1ءa���2 إ.��� ا  .ا
����2 آ��G و�ز ا���G ?�25د أن 	.< �� N�&A _< �W25? �L�:�   .ا

�آ  و?��k��  6�2م  ا�� أن إ; : ه-� أ�*6 أن أر	�R��از  	�0ون  ���ا�� أن ا�����  ���  ����  ا
���t	 ;���  . A-6 ا0وا	� �� أ��� وا(��م �WAء إ  ��F�  ل��ظ  إ���Lع  ه�4ا  أن �+���F� 

�آ��� k� (ًt� �Aم ا�� .*�R   .ا
�+��  �� ا7ن ��(��Jل+F ��kم  ا���  أن و�0A-��  أ����  وا(���م  و��WAء  ��kم  ا���  ���  ه��  ا

0�"5� �-�0A9125 �� و	ر��� أ��� ��(��م  >�a��+� ا+� �   .�WAء ه
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�L�F إ_� .  

�ز أ���6 : 	2-�����������2 ?���25د أن 	�د A-��� ا��Lو ���L�F أ�����U(U ���1 ا�+&���ء وذآ��0 ا
�L�F1:   

�9: ا>4Aار وأ�1s أJ&0 وه� : ا>ول -t   .ا
- �����G : اR� ع�   .ا(��5Lع �� ا�5-� و.
- c��   .ا*�2 : ا
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��ا� آ�ن �Vذا: �ً+�M ز�L �2 �+% أن��   .u����L 0 �� ا
�� ه4ا �� ا-�س �� ��5�� ا��5Lع �� �Eر وإذا:���ن  آ�"ن  �5-��  و.��ع  ا��	  %&-��� 

�2�5�ا  وإذا .�	���� أ�+��د  أو ��J+�.�ت أو �)���ت Lه�4ا  ���� ا ��:��� #��**ً� ذ����E Pر  ا
�بR- �-5��0د �Lز ا� P�% أن ذ+� �2��   .u�0 ���ن �� ا

��125��  وا����2  إ.����  �از�%  ا��Rرع  أن : ا��F��0�J  ��2ع  إ����  ا���  ا  ��&��  ��� 
>�"51�ب وا.05اب وا_��5Lع ا+���2 �� ذ�� �M P� �Vذا ا #�**�ً  ه�4ا  ��Eر  ا

���2 إ.��� ��از ��   .u����L 0 �� ا
�9 أ��t   .ا0Fج ���01 وا*�2 ا
��5�� أرادوا ا$ ر��&% أ�&% _PJ و1� اF�0 _ ا� L0 #*� �و�u �t5+	 از�L 

���2 إ.�����ز ���L �� أآ�0 �� ا���2 إ.���    .���L �� أآ�0 �� ا
�ل إذًا+	 >{�   :ا$ ر��6 ا

�1 �� ���M �� أآ�0 ��: إ.��5&� و?0Fم*�L�F إ_ ا.   
6��L�F إ_ : و. �t5+	  6ق  إذا أ����M  ��:���ز  �6��V  ا����2  �+��%  أن 	�����  ا��� ا

�% أن و	0Fم+� �2���� ا��   .ا
% وإذا �:5	 ��:��% أن �Lز وا���� ا>ول ا+� �2�����  ا������2  دون ا ا0ا���2  ا

�ل >�6 .. وه�4ا+	 �L�F �L�F   .�+�ره� ?+�ر وا
���   :ذ1A P; ا

�از 1A; ا�+&�ء ا#�5ل -L �2 ?�2د��1�� اA �L�F-� ا���:   
�ص : ا>ول -�-   .ا0Fج ��ر 1A; ا�ا� ا���2 ا
- ����� أ�� �� �1A أن : ا�p  �M6 ا$ ر-A  �������  آ��ن  �2���  �E)ة  أ.��م  �� ا

   .ا*�1 دا�� وا-:�ء ��2t1 	��1 �� وأ.�م ا*�1 ��رج
�Fة أن �12% و�(E ��2���2 ا��د E)ة �� آ)ه�� واA<6  ا��R�5?0  ���  و�� ���  آ�

4P ا>�����م��2���� ��E)ة ���� A-��6 ا$ رG��*U ���A ���1A ���M ���� ا�+&���ء .���س  ���� ا
�2��   .ا

�1 �� ���M �� أآ�0 ��: إ.��5&� و?0Fم : إذًا*�L�F إ_ ا.   
�� ذآ��0 -�   :ا>ول ا
- ������ ?�2د إ; دGA ا�L�F أن : ا���� وا وا5�J&0  ه�4ا  وو.��  ا>���ر �� ا

�� �� آ�(��Lع ���ن 	-�0 و% و?�ا?0� G�����2 أ. ���  ه�4ا  0ا�R�5  أ��0ى  ��0ة  ا
1���6 و���Eر ا(#��)��� ا*���1انA ����A س���-�� آ�(����Lع �&��� 	-���0 و��% وا5��J&0 ا��� 
4P ا-�س �����2 إ.��� 	-�0  أ��ًا _?�د �� ا>�0ى اLو �L�F   .ا

�ل= +�ل آ�ن وإن : ا���� وا. 6�� >2M - 6ز  _ أ��������2  ?��2د  	�  �1W+��ً  ا� و
�� �L�F5�#� ا-�س 	�Fول وإ��� ا*t2&% ا �2*   .ا

�ا   :ذ1A P; وا�5#
1���6 ا$ 1��E; ا-*��� ���"ن -A %1��#6 و��F��Eوأ ���Mا$ ر %&-��A ���� ل���p %&?(��E 

�2��  .وا�� �:�� �� إ_ 	�1�ه� % ا
�اب��� ه4ا 1A; وا��� �� ا&Lو:  

�دة ?�� % ا�L�F أن :  أوً_ -L�� �� �&A �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و.   
�ً���U : أن �� �1��6  ا$ 1�E;  ا-*� �� )ةاA  %1�#ة  وk��� _  ��L�?  ��2�  N��&A  � وه�
1�6 ا$ 1E; ا�*�1 أ�6A %1#0 وJ�*� �-�6  ا>���م �15+� و?�2; #*6��F ا0ب �A ا

�k� _ �L	� �0J�*ة? �� �� N�&2� �� ��d<ء ا�*Wa   .وا
lL0ا�ر �4ه� وا&���از وه� اL ���.)ا �-A د�Lو �L�F   .ا
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%U ��< .0ر {����2 ?�2د ?0F	% ا   :ا�F% ه4ا 1A; 	05?� �� ذآ0 ا
� ^ÏÊ^ÏÊ^ÏÊ^ÏÊÙÙÙÙ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

12�ا �Vن� �F�F��&� أذن أو ا(��م ��0Jه� ��: ���.   
���2 أ.��G إذا : أي������L  (��  ��L��  ��2  ���  أآ��0  �� ا��  �F�F�� ا��5  ه��  ا

�����2 : أي ا(����م ��0��Jه���F اF����� ���� ا:����اء ا(����م ����1��E 6; ا��4ي ا��# 
��F �&���� ����5"�0ة أو �5+������  - ا(�����م ����� ا����5 - ا����)ة ه�������E N4رتF���� ا

   .���1p وا>�0ى
�ا1�� ه4ا 1A; وا�5#���:   

�l �� أن : ا>ول -F�? 0ى�ت ا>��   .ا(��م 1A; ا�5
- ����� أ�6 : ا ��. l�F�5� 0ى�ا>  ����<  ���  �� �E)ة  	��:�وا  أن ر�L)ً  أر��2

�1�� �� �62 �� �� ا(��م:��ا �"ن ا�����2 ه% 	+ و�� ا��)م (Eة �W*5� أوً_ ا
62�.   

���ه�0 �4ه� وه4ا��F ا�)ة أن وه� اF��اب  وه��  ا(���م  �� ا�5 ه� ا�� ا
.  
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
��: 6��A أو إذن �� ا5#�	� �Vن ����� �1p��.   

��E �2)ة أ.��G إذا : 	2-�����52ن  وا5�#�	�  �����L (�  ��L �� أآ�0 �� ا ���  ا
�)ة �-&�� �� أذن أ�6 	2-� ا(��م إذن�� �F�F� ا*���1p  وا��)ة  ا>و�;  ه� ا
�� ه����   .ا

�� أوً_ آ*0 ا(����� �"ي ا(�0ام ?�*�0ة �5+�م : ا>و; و?02ف����� �1p��.   
��0Rوع : ا>و; ?02ف و.�� �� �*Wa�� أوً_ 0Jع �"	&�� ا����� �1p��.   

�ل= +��F ا�)ة أن : ا���� اF����� �� ا�)ة ه� ا�0 ا*� ا*��1  و#�i  �� ا
�ا����اء  ���E  ��1p)?&%  ا*��1  أ0�pاف  ���  وا�#  G���+? 0ت  أو�ة  ?�"(�E  ����� ا

0�*�   .ا
   .اF-���1 �4ه� �� .�ل وه4ا
�ل وه4ا+   .ا>.0ب ه� ا
��E �2)ة أ.��V� Gذا���� �� ا��0  ا*� أ��0ى  ��2�L  إ.����  إ�;  ا��L�F  ودG�A  ا

G��."� �2�L ���U م(��� �� �2���� ا�����2 �� آ��)م ا�� ا���   .ا
���� E)ة أن ا�V� �-M05ذا�0 ا*���F دا�dً� اFE ي"� ��52��   :أlE ا
 =�-A �1��-F�.�G  إ�;  ذ�  ���  P	��L0  ا��0ة  ��5A*��ر  وا>و�;  . ا>و�;  إ�;  . ا*�? 

  .0وعا5A�� R*�ر أو ا(�0ام
�اب ه� وه4ا��2 ��-:*� ا��1 ������� ا��   .وا
6�< �*:-�� �2��1 ��������  ا�����L  _ وا	  ����-A  ����L  0�� ا>�E�  ه��  ����L  أو آ*

c�F� ا�� أن�L 0افp�1 أ*���� ?*W� ا�5 ه� �+�ل ا�0 وا*�   .?�l ا
�L0-� �� رة���� ا���� أ.��م  ���  و�+��ل  اF-����1  ��4ه�  إ; ا GF�E  أوً_ ���2 ا

���2 أ.�م و���ً� ا��U % l�?.  
�a-� وذآ0J 6�5 �� ا$ ر�����ً_ ا. 0�u �   : وه

��F ا�)ة أنF����E  ��2)ة  ه��  أي : ا>و; ه� ا وا��)ة  أوً_ و��L  ا�4ي  ا
�1p�*���� E)ة ه� ا�ً� و�L ا4ي ا��U �o� 0r- �-��  ��Vذا  أوً_ 	�*�0  أ	&�� �A ا
����  وإ���م  ���� #-� �� �:�� و�-� ���� #-� �� �::�� ا�4ي  ا

��52�� ���"ي . أوً_ آ*��0 ���� #��-� ���� �-�������F اF��E &���� ؟	���1 وأp�* ؟ ا
���� E)ة� أlE أوً_ �-� ا4ي ا�ً� آ*0 و��U.   
�ل وه4ا+�ل  �&�4ا  .��d�  �1A;  أ.�<  �%  أ���  إ_ ��Lاً  .��ي  .�ل ا�+ أو ا�12%  أه��  ���  ا
g� ;1A ل ه4ا�+1��g��  6  ا�12%  أه��  ���  أ�� آ�ن �Vن اA  �6  .��ل  �&���Lي  و� و.�
1�g� 6 أ�� 	�� % وإنA ����5�� 9��:�اب ه� ا�  .ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .��51W: اُ>و; G1&L أو �2ً� و.�52 وإن 

  
   .اk� �-A �1��-Fاع �)

���52ن �*G1W وا�� و.�L�� �� G �) ��25دة �2�L أ.���ا >�&% -   .ا
�ل �V� G1Wذا+� :  

�2�5�ا  ��"ن  ��2�L  ?��2د  أن أ��� إن -�	  ���  ���ه��  وا���  ��:�� أن و��2�L  ��L  و	+
1�ه� وإ_ 	�12�اE 0ًا&j.  

�":������� ا�����1�ن F-�����1 :ا>و��; G��1&L أو : اW*	 ������� أ	&���� L&1-��� إذا ���� . ا
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;�� وأ	&�� ا>و����� ا>و; ?*W� اF-���1 �2-� ا���   .وا
����125�ا : ا��52�� إ����ى أن �%��12 >���� : .����� إ����ى �*��W� أن 	����� و_ �����1p ا

��52���� �) ?��Fً� ا   .ا>�0ى 1A; >��ه�� �k	� �51W*� 6�< _ د
�رة هN4 و���� �+j i&0ًا 	�1�ه� أن 	�� اا1�ه� أن أ��� و�	�2 �L.   

��125�� إ��ى أن : ا?(���F اFE �&و� GW+# �2�� ��0ة  ?��1;  أن 	��� �) ا
�ز _ >�6 0ىأ�����2 ?�25د أن 	   .j&0ًا 	�1�ه� أن ���L ا

�5�ن� �*:-�� �A���1 �5-�:*�  و?���ن  #�-�  �5�#�ن  ا>و; ا>�0 وا.� �� ه� ا�� 
�A���1 �51�ه� اE �ً���U 0ًا&j �+�+�.   

�ً2*p N4ه �d�:� �:F	  ���W�  %�12�ع  آ��ن  وإن �&��  	�1%  أن ا�.� آ��0ت  �����2  &��  ا
�L�:�   .�425ر أو ��در ا(#)م 0Rوا�5 ا

� �E �-Aر و.V� G2ذا�p %12   .�&� ���02 ا
  ف _���52�L (� �Lن أ.��G إذا
%U �����E  ��2)ة  ��4ات  	��A  ���  9�125  ا��)م  أ�&;  ا�:-�  ��A  ا��)م  إ�;  ا�5+��  ا

�+125����2 ا��.   
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
���2 ��2 ا:-� وأ.�    .#G وأآ�0ه� رآ�52ن: ا

��A ا:-� ت�Lء-5� �� �1���2 ا*�2	� ا:-� E)ة �:".   
- G*�� �� l�FE %1:� أن �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#�1 آ�ن و�	�2 ��2 �� رآ�52��  ا

�� 65��.   
- G*Uأن و �*-1��6  ا$ 1E; اA  %1�#أربعـاً  فليصل اجلمعة بعد سيصلي كان من( :.��ل  و (  .

�l أ	tً� وه4اFE 1% و��:�.   
- �-:��A ;1E �2� �2-6 ا$ ر0�A �M ا�� أن داود أ�� #-� �� : ����ا ا أر�2ً� ا

%U ;1E ��1�6 ا$ 1E; ا-*� رأى أ�6 ذآU 0% . رآ52A %1#و �2�	 P أن وا�rه0 . ذ
�l أ#-�دN أن ا$ �JءFE m�6 و �1A.   

�9 �� ا�+&�ء ���15<��5�� ا� N4ص ه��-   :أ.�ال �Aة 1A; ا
�ل= +�0 ا�:1% أن : ا>ول اa� ء إن�J �1�	 �ً��� وه�4ا  #�G  أو رآ52�� أو أر�2ً� أ�

   .أ��� ا(��م �4ه�
�ل= +����  رآ�2ت #G 	��1 : �+�ل u��R� 0� ��L �� ا�+&�ء �� - : ا���� وا-� 
��� c	�� ا>ر�� ��   .رآ�2ت #G 	��1 �"ن وا0آ525
�ل= ��+��c ا���� ���� 1��E; إن أ���6 : ا:������1��E ���� G; إنو أر�1��E �ً��2; ا* 1��E; ا

���Y ذه� ه4ا وإ; رآ52J ا$ ر��6 ا_#)م.   
�اب����� ���� 1��E; إن أ���6 : �+���ل أن وا:��� وإن #��5ً� وأ������ً� أر���2ً� أ������ً� 1��E; ا

;1E �� G�*   .رآ52�� 1E; ا
���� . أر���� ��U% رآ��52�� 	���6���V� �1 #��5ً� 	����1 أن أراد وإذا ���� c	���� 0 ا�������A 6أ��� 

;1E ���6r ه�4ا �2ً�أر U% رآ52.  
�� ا�E 6*R?  0�&rرت أر�� U% رآ52�� 1E; إذا >�6 رآ52�� U% أر�2ً� 	��1 �� : و.
6�< �1�����2 رآ�52 #   .اr&0 ��ذا أG&*J رآ52�� U% ا

�اب��ل �� وا+1�� ��Aة وه� 0�A ا�� ��	c >ن ا>ول اd�+�� ا-:� G: أ��6  ��6 ا
;1E ��   .أر�� U% رآ52

� أ�� �� �1A �-&% ا��A �� ���Fد �A ءG# �L وا�)ة�p �M6 ا$ ر-A � وه
&% ا4	� ا0ا�J	� ا��1aء �� �-# 5*�2�.   
6 إذًا��� G# . �-�0A وأآ�0ه� رآ�52ن .���  رآ�52��  	��1 أ�6 د #�G  	���1  أ��6  ود
%U �-�0A >���9 آ� ��� c	�5 ا>��د   .ا*�ب ه�L �� 4ءت ا

%< 	025ض و{�1:-� ا +�اب  *1��ا���m  أ��6  وا�  ��2��1  �-�#  ��� و���  ���Fدة  .*1
�� إ; �Lء إذا أ�6 ا(�:�ن 	-�ب:��� 	��1 أن ا �� c	ا>��د  �F�F���&��  ا��5  ا� 
1�ع إ; ا(�:�ن 	��1 أن ا-�بp ا(��م �-�?"�2� ا7ن و#� N4ه c	ا>��د.   
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   .	5o:� أن: و	:� 

���2ا �)ة 	5o:� أن 	:�.   
� هN4 �� اa)ف .*� �4آ0 أن و�0	�":�   :ا-kاع �F� 0F?	0 ا

��s �2:� أن آ1&% ا�+&�ء ا?�9 : أوً_�15�ا % ا+�ر �&4ا #-� اa	 6��.   
�ً���U:9�?ء ا�&+���s �2:� ?0ك �� أن 1A; آ1&% ا��F ��)?6 اFE ر �&4ا�+�6 �)ف _ ا�.   

%U ا���s �2:� ��% �� ا��15  : ا
���ه�0 اF-���1 ��4ه�= �-� ا*A 0*� ا�� ���N - إA��Lً� ��� �� وا?"�125�9 و# 1A; ا

�% ?0آ&� �Vن �Lًا �5"آ�ة #-� أ�6 - ا(��Lع �:" %U"	.   
�ا   :#-� أ�1A 6; وا�5#

�ل أ�FEب �6 ا#�5ل ��� -+�-� ا���� ا?"�   .و#
�ا�:G أ�&� 1A; وا�5# �*Lا��:   

- c	�F� أن #�0ة �*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#ومن ونعمت فبها اجلمعة يوم توضأ من: (  .��ل  و 
  ).أفضل فالغسل اغتسل

�	� �)ف #�0ة �A اF:� #��ع و�� آ��0 آ)م ��6 ا�F	c ه4اp  أ��6  وا>.�0ب  ���# 
c	�� �+�+2�0 أ��د	c و�i+� �2t اs دة�F� %�� 	:�� و�L c	ا>��د.  

�اب��l ا�F	c ه4ا أن - ا$ �Jء إن - واFE . 6 و���FFE w��F�0 ا*� ��?% أ�� ا
�� �12�l أ�g� ;1A 6 اFE.   
�ل= +��s �2:� أن أ���  ا(��م �A روا	� وه� : ا���� ا   .وا�L ا

�ا   :�-&� �"د� ه4ا 1A; وا�5#
- ����ل : ا>ول ا. �*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#وأن حمـتلم  كل على واجب اجلمعة غسل( : و 

  ).يتطيب وأن يستاك
�اب�1�6 واA:   

6 أن�. ��  c	��F�m  �5"آ��  أ��6  : 	2-��  ) وا��L  : ( ا��د  و��+��ب  ا�L� 	�"U%  ا�4ي  ا
�� ?�رآ��65��#��ك .6���0 أ���6 ����_�� ����W5 ا_5��#��ك أن ��1A; آ1&��% ا����12ء أ����L و.��� و��

��W5�m وا �Lا��.   
�ا���L : ( ا$ ر����6 ر���L ���� اw����F .���ل�� ��1A; اA���� : �- ���L5%  وا��� . �- 

���L�1 #��-� ووا�tوذآ��0 .) و��� ���A ����d<ل ���� ا���	��1; A أن ���Lا� ه��4	� إ��; 	-+��:% ا
���:+   . ا

�ب أن 1A; أ	tً� و	�لL��m ا�F	c ه4ا �� ا ;1A ��*# %�U"5 ا�:��9  #��0ة  ��	c ا
.  
�ا -�ل وه� ا7�0 ���F	c : وا�5#. �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#لفليغتـس  اجلمعة أتى من:(و 
  .ا>�0 _م وا)م ).

�اب��ب �A ا>�0 	�0ف #�0ة ��	c أن : واL�   .ا�5F5% ا-�ب إ; ا
�ا -�� وأ��0 د�� رLً) �"ن وا�5#-�{� أ��6  روا	� و�� - 	A �Wa-6 ا$ ر0�A �M ا

1�A - 0��"� 6-6 ا$ ر���A �MنA 0��� أ�-�{�(  : �+��ل  اWa*� ��ا	� إ; ?"�0�A N0 ا
1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن ?12% أ% A-6 ا$ ر0�A �M �+�ل  )الوضوء ىعل أزد ملA  %1�#أ��0  و 

�:o��.   
�ا ا���F	c ه��4ا�ب ��1A; ���6 ا�5��#��L� ا-���ب ��1A; د_6��5 ( أن �0��rي وL&��� ���� وه��� ا

�ب 1A; د_65 �� أ.0بL�  ) .ا
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6Lو P �1A;  :5*��2-�  واL*��ً  	0�5ك  أن A-�6  ا$ ر��A �Mن �� ����2ن ��0" أ�� : أوً_ : ذ
61�� �M6 ا$ ر-A 05ك أن	 �ً*Lوا.   

- �ً���U : ���ن واL*ً� ?0ك A-6 ا$ ر���A �Mن آ�ن  �L0 إ���ر در�A �M6  ا$ ر�-A 
05آ6 أآ*0 �Lا���� _ ا# �� �Lر �ن �����A �  .ا����F أآ��0 �� وه

- �ً��U : m��6��V�  m  #�-�  ?�0ك  ����Aن  0��A  ;�1A  	-��0  أن ���:0o5ب  ���  0o5ب���:  �� 
���F�E0F&% ا ;1A 0�a�ب 1A; 	�ل _ ا(���ر ���0د اL�   .ا

lL0ا   .#-� :  أ�6 ا$ �Jء إن ?0دد و�) إ��Jل �) ا0اlL : ا
�*# l�L05� أن : ا":�4P إ��Lع �F� آ"�&� ا�ل +	 w��F اw��F وآ4P ر�L ا�� ا

�� �*A 0*�ب A-&% �+� ا4	� ا��12ء أن اL��ب  	0	��ون  _ ا�L� أ�U%  ?0آ�6  ���  ا�4ي  ا
�ب 	0	�ون ��L��� 1A; ه� ا4ي ا*# ��1�� وا_F5#*�ب ا5"آt�<وا.  

�5�ن� �":� إ���Lع  ��F�  أ�&��  ر��L  ا���  	����  ه�4ا  وإ�;  . إ���Lع  �F� ه4ا 1A; �-�ء ا
�ب ا12% أه� �� A-6 �+� �� وأنL�1�m ا�  Nد��ب  �+���L� ا(��:�ن  ?0آ�6  إذا ا�4ي  ا
%Uأ.   
�9 ه4ا G*U ا�Vذ+F5 ��Aم  ��Eر  ا*�A  0*��  ���  واw���F  ر��L  ا���  اw���F  ��6  أ��ع ا4ي ا

�بL�   . و#�	� و.�ي �Lًا واlM أ�0 ا
 =��م وا�L اo:� ه� : �:"� �2���)ة أو ا �2��  ؟ ا
6�   :ا0ا1A lL; و�5a�0 �)ف �

lL0ا�م _ 1�)ة أ�6 : ا�1�� _ ه4ا 1A; �-�ء . 	  ;�1A  �*�� ا��0أة  �1A;  و_ ���)ً  ا
�� _ �� آ� 1A; و_? %&�1A ة(E �2��1:5�ا أن اo	.   

���� :   
�ل -�. �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#فليغتسل اجلمعة جاء من(  : و. (  

�- 6�1�6 ا$ 1E; و.A %1#و �� c	�F.. ) اجلمعة أتى مث اجلنابة غسل اغتسل من:( ا7��0  ا
.  

 ����  ���	��F��)ة  ��4ه�ب � ا_�5s:�ل  ?12��9  ا  ��2����)ة  	9�125  أ���1A  6;  ���ل  ا�� _ 
�م���...   

  انتهى الدرس ،،،
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/�/��  االثنني  الثالث: الدرس  السابع:األسبوع 
  هـ����

))�
�
�
�
 ((- 
))	�	�	�	�((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  علـى و محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

  
1���2 ا_5s:�ل #-� 1A; ا�)م �� ا�5&�-� أن ��2�<  ��أ {� ذ�P  ���2  ا$ ر���6  ا

��ن*� �-:   :ا>�0ى ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

>r-5	و ��W5	و.   
��E �2)ة إ; 	4ه� أن أراد �� 	:� أ�6 	2-� وأن 	�r-5<  أن �+�6  ���  و	5"آ� ا

��W5	.   
�   . �Lًا �0U��5ة :-��ا ه1A N4; وا>د

1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن A-6 ا$ ر�M ه0	0ة أ�� ��	c �� : �2-� ?+�م �� �-&� -A 
 ��g  وه�4ا  ) يتطيـب  وأن يستاك وأن حمتلم كل على واجب اجلمعة غسل( : .��ل  و%1#

�� ��-:   .ا
2�ا ا12% أه� أن أ	tً� �2-� ?+�م �� : و�-&� -�L1; أA ��-# ��W5   .واr-5< ا
 ا$ 1�E;  ا-*��  أن A-�6  ا$ ر��M  #���1ن  ��	c �� ا*�aري أ�6L0 �� : و�-&� -

6�1A %1#الطهور من استطاع ما ويتطهر ويتطيب اجلمعة يوم يغتسل رجل من ما: ( .��ل  و 
 )اجلمعتني بني ما له غفر إال اإلمام إىل وينصت اثنني بني يفرق وال اجلمعة إىل يأيت مث ويدهن

5"آ��ا ا�F	c ه4ا ���.  �	�R أ��-�6  ���  و	W5&�0  : .��ل  �U%  ا_�5s:�ل  ذآ�0  : ��c ا
�ر ��&W�� 	�ه� .�ل U% اW5	. و �ه4ا وآ ��� ?"آ":� >r-5�� اW5   .وا

1�6 أ��L ��� ا+�ر وه4اA . ���0d�2�J  ��2  ���  وه���  . ا�r-5<  أي : اW5 وأن وا
�&� ا(�:�ن 	"?��� �� أآ�0 �:��5ً) إW5:	 �� ل���   .وا-W ���r&�رةوا ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 m*1	6 أ�:� و���U.  

�م 	m*1 أن �H:�ن و	:�F5 و	-�ب : أي	 �2���� �� أ�:� ا	 �� 6���U.   
����� �� ه4ا 1A; وا&Lو:   

�� أ��0 أن : ا>ول --�{�1-*��  .��ل  A-�6  ا$ ر��M  ا��Waب  �� 0�A ا  ;1�E $6  ا��1A 
� و%1��#�� G	05��Jد ����1 ا����A� N0��.وأ ���*-1���6 ا$ 1��E; اA %1��#���2 . و�� ���1�L ���� وا

��دA<ا.   
-  �����1���6 ا$ 1�E;  ا-*��� أن : اA  %1�#0وى و��	6  �-A 6ل  أ�����. ����� ا?4��a أ���آ%  أن ����U 

652���ى # ���U 65-&�.   
�N�-2� l آ�ن وإن ا�F	c وه4اFE _ل أ�6 إ�12�.   
�� �� ا12% أه� ��� �)ف 1A; أ.< % أ�� �� ا>ول ا�F	c ا:-� هU) N4*�ت 	��� و

�� 	m*1 أن �H:�ن 	:�F5 أ�6pأ �� ����ب �� 	����2 �� ا  . ا
� إذًا":� m*��ب ��?�6  ���  إ��Jل _ أ�0 ه4ا ا*U _  ���  c���ص  ���-��c  ���  و_ ا� 

;-2�   .ا12% أه� آ)م ��c �� و_ ا
�-:*�:6  ���  ا(�:�ن 	��9 أن وا  m*�  6�2�5��  ���  %�  ���	  m*�15����  . ����0Fً  ا��  ���� 
���% �� ا*�1 أه� � 6	5 ��	 �ً�0F�.  

�ب  	�25��  _ ه�4ا  1A; �-�ء�U  ���ي  	m*�1  أن و_ وإزار رداء 	m*�1  أن _ ��2�U _0  و��s 
P��ً� رأ#6 	*+� أن و_ رأ 6#	�Wo أن و_ ذR�� . ��� P5����  وإ��� 	25�� _ ذ	  ���� 

���% �� ا*�1 أه� � 6	5 ��	 �ً�0F�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�&� و	*�0   .إ

�ن ا�:�F5 �� أ�6 : 	2-�-:���E �2)ة إ; ا(�:�ن 	*�0 أن وا   .ا
���   :آ��0ة أو6L �� ه4ا 1A; وا

- �&-� c	�� 0ة أ��	ه0 �M6 ا$ ر-A أن �*-1��6  ا$ 1E; اA  %1�#اغتسل من(  : .��ل  و 
 ومـن  بقرة قرب فكأمنا الثانية الساعة يف راح ومن نهبد قرب فكأمنا راح مث اجلنابة غسل اجلمعة يوم
 ومـن  دجاجة قرب فكأمنا الرابعة الساعة يف راح ومن أقرن كبشاً قرب فكأمنا الثالثة الساعة يف راح
  ).الذكر لسماع املالئكة حتضر مث بيضة قرب فكأمنا اخلامسة الساعة يف راح
�6 ا�F	c �&4ا� c� lMوا l	0E0 أن وtF	 إ ا(�:�ن; �2��   .�*�0ًا ا

 6���6  �2-�;  أن 	��5F�  . ا�Y  .....بدنه قرب فكأمنا راح مث اجلنابة غسل اغتسل من: (  و.�.  ):
�-��� آ:o� 	5o:� أ�6 	2-�: اجلنابة غسل اغتسل من   .ا

���  أن : .���Aة  ه�4ا  �� و	}�4�L  ل�:�s_ا  �*F5:���اL*��  ا 5��E  ���E&�  ا�0Rع  ���  وا
�:s ���-�   .ا

��5F	ن أن و��	 N�-2� : 65+�� أ�	ع ������ع 	�م ا�5o:� ا �:s ���-L %U 4ه�	 ; إ
��:��m ا�2-; وه4ا . ا �� 	W" أن L01� و	-*�o : ا$ ر��6 أ��� ا(��م .�ل �� . �*2
6��5Lأ�6��5 أو زو l*��E ���2��� . ا��&� %��&� ���� c	���F�-����� :��s� 	��5o:� أ���6 أي ه��4ا ا ا
�+�+F  .ا

;1A �ل آ�� c	�F   .ذ�5F P�	 ا
�د�+�5*��0 أن ا7ن ا1�6 دل ا4ي اA  ه�4ا  c	��F1�&��  �9��5  #�-�  اA  ���F	و  ��&��  ��� 

���-���ء اJ0ة أ�   .آ�
��5*��0 	*�أ �5; : �� ا��15�ا و  ؟ ا
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5*��0 و.G 	*�أ : .�ل �� ا��12ء ��� -1�ع �� اp 0��   . ا
;1A-�ب آ"�6 ه4ا و	�1 أن ا(�:�ن �	0 ���� �� ا:�4يا ا �1��# 6��  ��2�� >��6  ا

12�م ����� إ; 	4ه� � أ�6 ا:� �2���E 0)ة و	05ك ا�   .ا
��1  و.�G  	*��أ  ���  : .��ل  �� ا�+&�ء و�� -t���1�ع  ���  اp  m�R��.�G  ه�4ا  .*��  >��6  ا ا

�لoR� 0 ��)ة���9 و��>ذآ�ر ا*W5و� �-:��F اF�1�6 ا$ 1E; ا-*� �A اA  %1�#و 
1�ع إ; )�N� �� ا*+�ء : وه�p m�R   .ا
�ل ه4ا وآ"ن+�ل  ا-&��ر  �Eر �� ا(�:�ن >ن . أ�:� ا���� - اoR��  N4�&�  ����j� أي ا
�E 0)ة��62M �� وا*+�ء وا>ذآ�ر ا�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <
 �ً�J��.   

��E �2)ة إ; 	4ه� أن �H:�ن ا�:�F5 أن أي�ً� اJ�� _0آ� و	.   
�ا-*�ا �+�ل ه4ا 1A; وا�5#  ;1�E $6  ا��1A  %1�#ومشى وابتكر وبكر واغتسل غسل من:(  و 

   ) .وقيامها صيامها سنة أجر خطوة بكل له كان واستمع ودنا يركب ومل
�+� . ا��F إ#-�د�j Nه0 ا�F	c ه4ا+F�m وا 6 �1A �FMوا . �� ��J�1;  أA  0�� آ�
�� �� 	"ت % أ�6 ا12% أه� ���L �-:��� l	c اFE 6� ا��F	c  ه�4ا  �� �� 0Lا> �� �

.  
P4+��ل  >��6  . ا��F	c  ���5  ا0o5�#ب  ا��12ؤ �2� و	6  : ��ة  ����  �W�  0�Lم  #�-�  أ���. 

��مE0 وه4ا . وLأ %�rA ًا�L % ا>���Aل  �� �A� أي 1A; 	05?� و% �g أي �� 	"ت 
4P ا>0L ه4ا2� ا6�0o5# و� ��d<ا. �� �� c��l ا(#-�د �FE.   
%U ه4ا ��0دات c	�F�ص &� ?R&� و��R ود�� وا:5s� s:� ��:  ا�-   .ا>�0ى ا

�ل : ه4ا 1A; �-�ء+� �F5:	 ن�:�H�� آ�ن إن 	0آ� و_ 	��R أن W5:	 ; ا>�0 ه4ا إ
(ً�*#.   

���� إ; ووG1E رآ*G إن - : ا(�:�ن .�ل �Vن   .ا2*�دات �� وGA0J �*�0ًا ا
�ً� ذه*G وإن -                    J�� 0�"? �.Gا .   
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�� آ�ن إذا أ�6 أ1A% وا$ ��>.0بW5:	 6�V� 4ه�	 �ً�J�� ن< �R��م  �� ا�	��2  �� �-��ء  ا
;1A  ه�4ا  c	��F4ا?�6  �+���د  ا  �R������A<��  �Fل  ���أ  و�E�  ��Vذا  ���� ���  ا����15a  ا

   .وا+0اءة ا�)ة
�1A 6; ?0?� إذا : .�ل �� ا��12ء و�� -R� 0 أن�5"	0ًا �"? �ًj�F1� �ً-�� 6�V� 0آ�	.   

�ن . ا>ول : ��� 	r&��0 وا��4ي���� g��� ;��1A ا���Rرع ":��� �R��� ��E)ة ���� ����4ات ا
�2��   .ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �   .ا(��م �� و	��

���� 1A; ا��   ..) .واستمع ودنا:( ��6 >ن . ا:��9 ا�F	c - : ا

1�6 و	�لA �ًt	م أ��A c	0ى ا>��د�ل ا>�1�6 ا$ 1E; ا-*� آ+A %1#ما يعلمون لو:(  و 
�)ة �Aم وه4ا ...) .األول والصف النداء يف �2���0ه� اo1�ات �� و�   .ا

12�م و���   .أآ�0 ا(��م �� 	��� �Eر ا>ول ا�< �� و�Eر ?+�م آ��1 أ�6 ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�رة و	+0أ # )) >ِ&ْ�َ��&� �� )) اْ	.   

�رة 	+��0أ أن ا(���:�ن 	-���ب��# >��&��م ا��	���2 ��� ا*���ب و���� . ا��F� �5��# c��	آ1&��� أ��د 
���2M �:وأ�، lEب  ���  �� ا��* ا-*��  أن A-�6  ا$ ر��M  ا��aري  2�#��  أ���  ���	c  ا

;1E $6 ا�1A %1#اجلمعتني بني ما النور من له أضاء اجلمعة يوم الكهف سورة قرأ من: ( .�ل و . ( 
6   .آ��0ة اw�1 ه4ا #�ى أ��ظ و

12�ل أ	tً� ا*�ب �� �� أlE ه� ا4ي ا�F	c وه4ا� >.��.<  أ61A و��� �� ا(���م  ���
w��F   .ا-:��d ا

���6  آ��ن  وإن ا��F	c  ه�4ا  أن 	�0ون  ا�12%  أه��  ���  آ��0 و  %���  >�.� L&��  ���  �6�1  ا
��6 ا��0 ��% أ�0ى�6  ���0أي  	+��ل  _ ����  ��V�  ���  م��12� 	-��ب  أ��6  	�12%  أ���  _ أ��6  ا

�م �� 	+0أ أن ا(�:�ن	 �رة ���2ا# >&�   .ا
�رة .��0اءة أن أ���� ���-&% 	��4R و��% ا��12% أه��� أ.���ال ?G��2��5 و&��4ا��# >��&��م ا��	���2 �� ا

�*F5:� آ�ن وإن و�-�و�� �� �+�+F�ع ه4ا �� اM�����  _ أc�F�  9��A  إ�;  	�5Fج ا�# 
�ع �� ا(�:�ن �0r إذا��� ��� 	��د �) ا>د	 (ً��12 �� #��ً� د��5AHد 	�l1 ا.   

�  ه�N4  �� ���� أن �0	� _ ��":��2�#��  أ���  ���	c  ا*��ب  ���  ���   أ.��ى  أن ا�&�%  . ا 
�M6 ا$ ر-A 6  .ا(#-�د 2W. �� �&Lً� ا��0 ��% و

0��رة .0اءة اF5#*�ب 	0ون ا12% أه� و��Lه# >&��م 	 �2��   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .ا��Aء و	��0 

�م ��4ات ا�: ;1A %1	�o*- أ�6 أي	 �2���ن �"ن ا��Aء آ�0ة 	0F5ى أن ا�	6 d�Aم د�	 
�2���0 �� د6d�A �� أآ�0 اs م ه4ا��   .ا

�1A�2  �� أن : ه4ا و����  أن أ.�0ب  ��Eر  ا��Aء �� أآ�V� 0ذا إ�A�# ���L ا��	  N4ه� 
�A�:   .ا
������2 �� أن 1A; وا�l ا�F	c : إ�A�# ���L اF� ا$ ر��M  ه0	�0ة  أ���  ��A  : ا

6-A أن �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#يصلي قائم وهو مسلم يوافقها ال لساعة اجلمعة يف إن(  : .��ل  و 
   ) .أياه اهللا أعطاه إال خرياً يسأل
� ا�F	c و��":� %d�. �1�	 - ري �� ه4ا�a*   .ا
�م �� آ�ن �Vذا	  ��2�����  إ�A��#  0�*52?  �A��#  ����L  ا� د��Aء  ��&��  و?��2;  #�*6��F  ا$ 	

�*2�� أن 612 ا��Aء �� 	��0 ا(�:�ن أن إ; ذP أدى ا�	 N4ه �A�:   .ا
 ا���  اw���F  وذآ�0  و�5-���Aً  و�2R5*ً� آ��0ًا ا�5)�ً� ا:��A ه�F? N4	� �� ا��12ء وا�15<

0��ًا �F� �� ���ً_ أر�2. �� l5�   .ا
�� 1A; و�+5�0�   :ا>.�ال هN4 أlE ه�� .

�ل= +�6 ذه� ا4ي وه� : ا>ول ا . اu �A�# ��  0��2�0 أ�&� ا$ ر��6 أ��� �ما(� إ
�� G*U �� c	�F�l اF�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن اA  %1�#مـن  ساعة آخر حتروها: (  .��ل  و 

   .اE 0�2)ة ��2 أ�&� 1A; ا>��د	c وأآ�0 : ا$ ر��6 أ��� ا(��م .�ل .  )العصر

 أآ���0 أن 	+���ل آ���ن وإذا ���5ما ا_#��5+0اء أه��� ���� ا$ ر����6 أ����� ا(����م أن �2-��� و?+���م
c	1; ا>��دA �&ة ��2 أ�(E 0�2�� وز�6 6 �&4ا ا+� ر���6  أ����  ا(���م  أن ��5A*�ر ا

  .ا>��d أ��w أ�6 : .�� - �2-� ?+�م آ�� - إ�� 6� ���w ا$
;1Aو �ل آ��  ��ن  ا�4	�  ا���Fظ  ���  ه�d0+5:�	  c�	ا>��د  ��&�� وزن ه�N4  �6�5�1�1  و	2*55

��+U ًا�L �-A �� 02ف	 N4�2 ه-�   .ا
�ل= +2�د  ���  ا(�A�#  ����L أن : ا���� وا�E  ا(���م  ;� أ	��tً  وه�4ا  . ا��)ة  ا�5&��ء  إ

G��U �� l�FE %1:�.   
�o*-�� ;1A 0ا أن ا(�:�نF5	 ��5�� ه�?A�:   .وا0t5ع وا_�5&�ل ����Aء ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
1�6 ا$ 1E; ا-*� 1A; وا�)ةA %1#و.   

�����2 أن 1A; �ا1; ���)ة 	ga اA �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و:  
- 6�. ;1E $6 ا�1A %1#أكثروا:( و اجلمعة يوم الصالة من علي. (    

�2�  6FF�E  ا�F	c وه4ا�  �	0��5"��اب  ا��2�<  أ��6  وا�M  6�2  و�����M  د��A 
�� ��d<1; اA %&#ري ا(��م رأ�a*   .��?% أ�� وا(��م ا

- ����2���ت : ا���� ا1; ���)ة ا>�0 ��&� ا�5 اA �*-1�6 ا$ 1E; اA  %1�#و 
�&�V� ��R? �ًt	م أ�	 �2��  .ا

1���6 ا$ 1��E; ا-*��� ��1A; ا���)ة ���:"� أن �1A-��� و�&��4اA %1��#م و���	 ���2�� إ����� ا
m�"5:	 �& c	���2 ��>��د�m وأ�6 ا �� N4ه �":���� l	c اFE ص��.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  .ا-�س ر.�ب 	Wa5; و_

   .ا-�س ر.�ب ا(�:�ن 	Wa5; أن �+ i	�N0 أ�6 إ; اF-���1 ذه�
��   :ا�0اه� ود

1��6  ا$ 1E; ا-*� أن -A  %1�#رأى و  ً(�Lر  ;�Wa5	  0.��ب�م  ا�	��2  ���6  �+��ل  ا : 
  ) .آذيت فقد اجلس(
�� و -��6 �� أن : ا���� اWa? 0.�ب�� إ	4اء ا-�{�1�ع -��ا�}� وإ	4اء . -��.   

�ل= +� ا0.�ب ?V� ;Waن �0Fم ا0.�ب ?�Wa أن : ا���� وا&� %Uu.   
�ل وه��4ا��+�Y ا�5����ر ا��J ا���� ا_#��)م ������? �1���6 ?���ل ا��4ي وه��A ص����-�ا���A ا+ وا
���2  .ا

�ر  ا5+��م  أ#�*�ب  ���  ه�4ا  �Eر أU% ا0.�ب ?Wa; إن  أ�6 ا(�:�ن 1A% و�5;tو�� 
   .�*�0ًا ا�)ة

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .إ���ً� 	��ن أن إّ_ 

�� _ أن �0Rط آ0اه� �) �Lز ا(��م ه� ا��Wa5 آ�ن إذا	  ً��+	0p  0��u  ���	  ��� 
6��(� ;��1���6 ���0م u���0p 0	+��ً� وV��� ���Lن 01.���ب ?���Wa ���) ا�-*��0 إA أن ;��Wa5	 

� ا0.�ب   .إ���ً� آ�ن و
����� �� ا(��م ا#�5-�ء 1A; وا&Lو:   

�� ا�L�F أن : ا>ول -Aدا ;   .ا�)ة إ.��� ���F1 �6 و?9125 . ه4ا ��� إ
- ������1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن : اA %1��#و ���� G���� ���� و.���م ���d�s وه��� ا���)ة أ.

>��ف �� ?g1a أو ?Wa; ا��   .ا>ول ا�< �� .�م �5; ا
1�6 ا$ 1E; ذP �2� وإ���A %1#ا(��م >�6 و.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  .�Lَ0ْ�ُ إ; أو

��  د���  �� أن 	2-�:���ف  ���  ���L0  ورأى ا��� 	�Wa5;  أن ���L  6ز  ا>������  ا
   .آ0اه� �) ا�Lَ0ْ�ُ هN4 إ; 	�� أن إ; ا0.�ب

�����5+�����ا ��% ا��4	� أن:وا	 ;���� ���� ا���Lَ0ْ�ُ ه��N4 إ���"����ف ���� ا��4	� ا��� ا
�اW+#�2م أ��:&% �9 أ� %&��+? ;�ف  ?�:�	�  c� ;1A وا�Rرع ا���ن ه4ا إ�� ا
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�ا �+� ه}_ء �6 	+% % �Vذا ا1a� و#� وا05اصW+#5�0&% أ�.  
�ل= +�ز أ�6 : ا���� وا��ن أن �0Rط ا��L0 إ; ا5+�م 	�? �� >���  ا�4ي  ا�� 

6	�	 i+�.   
�Y ا�5��ر وه4اJ ا_#)م �� ����?.   

�ل= +c وا���ز أ�6 : ا��-6 آ�ن إذا 	� ���� أو E< ا��L0 و��E أو �U(U  i�+� 
.  

�ل= +�ز _ أ�6 : ا0ا�� وا�	 �ً+1W� . �   .ا$ ر��6 أ��� ا(��م �A روا	� وه
�� �+�+F�Y ا�5��ر اJ ا�9 ا_#)م�5	 �� N4ه �	0وا   :ذP و6L . ا
�Y أنR���ز _ : 	+���ل ا$ ر����6 ا���	 ���Wa? 0.���ب�� ا���5 ا����L0 إ��; إذا إ_ ا��� 

P	�	  ��L0��m  	��ي  ����  ا��5  وا�  ��&��  ��Wa?  01.��ب�6  ����ر  . � ا(���م  آ+��ل  .
 أ����  ا(���م  ��A  ا0وا	��  ه�  N4	��5aر  أن 	0	��  - ه4ا 	0	� ا$ ر��6 ه� ور��� أ���
   .�1W+ً� ا�-� وه�
�ل وه4ا+�اب ه� ا�� �1W+ً� ا�-� - ا   .��L0 و�Lت و

����6  .��ل  ا�4ي  ا�L0�  أن : ذ��1A  P;  وا  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#و  m�1Lا  ��+� 
G	ذu م إ����+? m1�� �� �L0� . وه4ا �ه �  ؟ �g أو ا���5ل ه

�م ��� >�-� . ا���5ل ه4ا�612 	5+�م ا-�س �2� ا  ���	  ��L0�  m���m1  	5+��م  و�� 
�� �L0� . ���0� آ�ن �L0�� آ4P ا �� P�  أ��6  : �+��ل  ذ� ��Vن  ���L0  و��Lت  و

�ا ا4	� ا-�س ���0��+? _ i+:? ��t+� %&أ� % ��ز  _ وأذ	�5&%  ا	5+����?  ���  P� ذ
.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�% أن: و�0م+	 N0�s m1��� 6����.   
�%  أن 	0�Fم  أ�6 : 	2-��+	  ��L0�  ��2�  ��Vن  �����6  و	�u  m�1��0  ر�L)ً  ا�&�  %�Uu  و��� 

�FE 6?(E ف(�.   
����ل ذ1A P; وا. �*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#مكانـه  من الرجل الرجل اليقيم:(  و 
  . ) فيه ليجلس
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
��E 6*ً� .ّ�م �� إّ_ �� �M�� 6r�F	 6.   

�  ��% �� 	:�5-; أ�6 : 	2-�":���m�1  ر�L)ً  ا(��:�ن  أر#��  إذا ���  ا�:��+�  ا	  ��� 
6 .�م اL0� ه4ا .�م إذا U% ���ن �� 6���� m1�� 6�� .   
1�� kd�L �&4ا��:   

5��رN .�م .�م ا4ي أن : ا>ول -���.   
- ��Y أن : ���اR�6 ا+��0 ا(��م ا*� آ��ن  �+��  . ذ�P  	��-�  آ�ن #�0	� �� ���F ا

�#0	 �ً�(s m1�   .����6 وm1L .�م �Lء إذا �5; 	
+0ب ا5*���0ع >ن 	+����م أن ��� 6	����6����V� N0 ا+����d% وأ���������� N0و����� . P4��� ا+�����Aة و

�رة&R�+0ب ا(	��ر : ?+�ل ا�� N0و��.   
�م ا4ي و��% #�"?� ا4ي ��% ا7ن �0A-� إذًا+�#.   

0  ��1�  - إر#��ل  ��)  �L01�  اL0� .�م �Vنt��  ��L0  ر���6  و.��م  آ*  ��L0  ر��u  (�� 
�m1 _ أن �H:�ن 	-*6�V� �o #��9 ا?��ق	 6�� �� �o*-	 "�0 أن	أن .��م  ��   ��L0	 

;�����  د���  �6��V  أ����  ا(���م  ذه��  ه�4ا  وإ�;  �����6  إ�6  �+��م  ��0ة  ا  ��Lر  ;�"�� 
6 و.�ل ����6 �� 	�m1 أن ا(��م : �Lار m1L�� �� P����.   
� ا-�ب #*�� 1A; وه4ا��ز m1L و.   

�+� �� إذًا+F�ل ا+� : N0�	 %d�+1 �� أر#��  إن ���  . ه4ا 	�2� أن 	�m1 أن أراد و
 ً(�Lر  m�1L�1;  �����  ��)  �����6  وA ه��4ا أن _  ��o*-	  ����ز  _ أ��6  �+��ل  _ ��	 ���� 
�ز�	 ���0	� �� �A� ��F ا7أ�Uر �� ذآ��0 # �2���5��  �� وه%  �-��:6  وه��  ا��A 
6�6 ا-�س وإ.0ار �52*0 و. �� 0�A ��2��5 أن �+��ل  _ أ�-� �� �6 	:�5ل أ	tً� ا

���� ه��4ا�2����5 ���5�ى ?����ن أن ه-����s ���� P	��� أن �+���ل إ����� د ���� m�"5:��	 ���&� 
   .ا(�:�ن

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .��0وش ��1; ر�� و�0م 

��"?�  ga�J  و62M ا4ي ا��0وش ا���1 	��0 أن ا(�:�ن  ;1A	0Fم أ�6 	2-� 
�2� ��� m1��6 و	�.   

����� �� : ا0F5	1A %; وا&Lو:   
   .ا��0وش ا��1; ه4ا و1A �� �M; ا�5��?ً� ه4ا �� أن : ا>ول -
- ������*��ً� ر�6��2 ���� 	+��� أ���6 : ا�s اعk��� ����� ��1L0���% وا���Rرع ا���F أ���0 إ����� ا

2����� cو� �&�1A 2-��  ?+��م  آ���  ً�����1+1�ب  ?" 	�:*�  آ��ن  ����  . ا����1  وا���5Lع  
m�A N4ه ���F   .ا0Rع �� ��-��E �ًAر ا

�ل= +�ز أ�6 : ا���� وا�   . ا��1; ه4ا ر�� 	
� و62M �� >ن -&� %�j ��5o� �2+*1 .   
�% ا�Rرع و>ن -�F5*��0 أ�0 إ��� ا�k _ ��>��ان ��F� �-��<ا.   
- �ً��U : ه4ا و>ن �t�	 �ً*�s ; و�0�Fم  اA  ��1��-F-� ��0وN وه� ا0.�ب ?�Wa إ

;1A اب��   .ا
�ل إذًا+�از : ا���� اL 1; ر����&N4 ا �   .ا�)�U ا>د
�ل= +c ا���ب : اL1; ر�� و�����  أ��6  	2-��  . ا>�0 و� 1A; ا	  ;�1A  �� و

% ا���������E ;1 >ن . ا����1; ه��4ا 	����0 أن ا>���0���j ����5o��1; و�Aو ��� و
��0  أو L&��  آ��ن  #��اء  ا��:}ول  : ا>��0  وو� - .ا�-�0 ه4ا 	-�0 أن ا>�0s  P� ذ
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�ن أن ا�&% إ����? ��a� �� �   .ا>�0 و
�ل وه4ا+c - ا���Y ا�5��ر - اJ ا_#)م . ��اب وه�   .ا

��� 62-�	 ��م  ا-�س �2�����E  �2)ة  ���2  ���0وش  ���1;  و��M  ���  ا _ �U%  �ا
 0t��F	 ��� �&���4ا ��Uu%  ه���� ا��kوال  ����� .0	*���ً� أو ا-&���ر  �-���5�< ����  إ_ ه���-���� ا

��5o1*+�2 و�   .ا�+&�ء ��� �)ف �FE 6?(E و�� 
� ه�E �� N4ر إذًا":��ن  ����4ه�  ?�����ً  ا��4ه�  m��A  ا0اlL - ا�� و��0م  : 	+

�اب . ��1; ر����� أ�6 وا	 �� ;1A �   .ا>�0 و
  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<]]]]����V<V<V<V<< << << << <
�� % 0tF? ة(�  .ا

�ز ا�)ة �0tت أ�&� : 	2-���   .ا��1; ه4ا ر�� �
���&4ا _ �1��1 ا��0F أن : ا ;1��% �Vذا ا 0tF	 0وش ه4ا ر����   .ا
��< آ��)م ���� و�&��%{���% ا����1; و�����E ا���)ة ���0tت إذا أ���6 ا$ ر����6 ا 

0tF	 0مF	 6 ��1; أن.�� �� �� و����1  - ا���0وش  - 1;ا���  ه�4ا  ���0 أن 	
�ز و_ ا���ن �����0  ���ل  ا���0وش  ه�4ا  >ن ا��0وش ه4ا 1A; ���1 أن 	o1 _ 

�ز�   .�6 �-��5 أن 	
�l  ه� وه4اF�� ���  ����U  �1%  ا���0وش  ا���1;  ����0  أن 	���  ?�"�0  إذا أ��6  : ا
6����.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�2رض ���M �� .�م و�� 6+F %U د�A 6�   .�6 أ�9 &��: .0	*ً� إ

���E  ��2)ة  ���  ����ً� ا(�:�ن ا?4a إذا ا��2رض  ه�4ا  آ��ن  #��اء  ��2رض  .��م  �U%  ا
�عL ا��5ج أو ;�+�t أو ا�t. �L�Fء إ �F1��  9�125?  6�1ه"�  ��dر�p  6��V�  9أ�� 

6:1��ل ��+ �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#إليه رجع إذا به أحق فهو جملس من قام من:(و.(  
����L N0ز ?"�V� 0ن ..0	*ً� 	2�د نأ : اF-���1 ا05Jط o�m1 أن 	 6��.   
�ل= + و��L  أ1L&��  ���  .��م  ا6�5L��  ��5  �� زال �� وه� ?"�0 إن أ�6 - : ا���� وا
   .	-0r5 أن
�ا أن ��0	� �Lز أ�0ى ��L�F اo5J� وإن -:1�	 �� 6����.   

�ل وه4ا. �1��-F1 m�   .ا$ ر��6 أ��� ا(��م �A روا	� و
�ل وه4ا+�اب ه� ا�6 ��&� وه� ���L >داء .�م دام �� >�6 ا�V�  0�r5-	  �� ?�"�0  و
���0ه� اo5J� إن o�  ر��Eو  ��t�	  G�.���  ���  ا�4	�  ��Eر  أ��0ى  ��"��ر  ا:�� ا
   .ا*+N4&� �2 �-6 أ�9

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
%: 	�Wa وا(��م د�� و��  m1�	 ;5� �1�	 ���kL رآ52	 ��&��.   

� رآ52�� 	� 6�V� �1	�Wa وا(��م ا���1 د�� إذا أU-��ء  اWa*��  ا#���5ع  ��?�6  و
6?(E ��01آ52.   

�ل -+ �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#ركعتني فليصل خيطب واإلمام دخل من:(  و. (  

1�6 �9�5 ا+�ر وه4اA و�� �	1% روا:�  ) .فيهما وليوجز: ( 

��5J�� ه4ا c	�F�� 1A; ا�L �5 ا>���م< ذآ0ه� ا{�   .ا$ ر��6 ا
- �����1���6 ا$ 1��E; وا-*��� د���� ر��Lً) أن : ا������ واA %1��#و ���Wa	 6 �+���ل�� : 

G�1Eل . _ : .�ل أ�+� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#فصل قم: ( و( .   

- ���c وا���ل : ا. �*-1��6  ا$ 1�E;  اA جيلس فال املسجد أحدكم دخل إذا وسلم 
   ) .ركعتني يصلي حىت
(� PJ ء إن�J $أن ا �� ��د �-:�  رآ�52��  	���1  أن �+�6  �� ��� ا(���م  آ��ن  و

�Wa	.   



295 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ز و_�   .	�Wa وا(��م: ا�)م 	

�ز _�   .	�Wa وا(��م 	1�5% أن �H:�ن 	
�ل - + �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#لغوت فقد أنصت لصاحبك قلت إذا:( و. (   

�02وف��� 	��"�0 أن ا(���:�ن  ;��1A	0��Fم آ���ن وإذا� ���6 وه���. : G�ب ����� . أ������� 
;   .ا�*�ح ���)م 	1�5% أن أو

�ل -+1��6  ا$ 1�E;  ا-*� وA  %1�#حيمـل  كاحلمـار  فهو خيطب واإلمام تكلم من:(  و 
   ) .أسفاراً
���ه�0 �4ه� وه4ا   .	�Wa وا(��م 	1�5% أن ا(�:�ن  ;1A	0Fم أ�6 . ا

�م آ���ن ��Vن  -�"������� مآ��) 	��:�� أن ��6 	����� _ اWa >ي أو *���2 أو ����% إ���� ا
�� أ	�A . 6�V� �ًtرض	 6�1A 1�5% _ أن	0?�� ��)م � ��:	.   

�   .ا$ ر��6 أ��� ا(��م �A ا0وا	5�� إ��ى وه
�� �� P�ز ذ�	 61��6  ا$ 1�E;  ا-*��  �1A;  	��1 أن أو ا+u0ن 	+0أ أن A  %1�#و 

6 �4P 	��0 و_ : أ��� ا(��م .�ل . ا$ 	4آ0 أن أو?�E.   
�ز _ اWa*� _	:�� �� أن �0A-� إذًا�	 6��N0  �� 	1�5% أن s _���0  أن و	6  ?��E 

�)م�� ���ز �	 6   .��:6 �� ا$ 	4آ0 أن 
1��  6	0�Fم  ا��F	  6��V�  g-��  c	�aJ  %1�5�ً� ا(�:�ن رأى إذا= A أن  N��&-	  ��A  ه�4ا 

0�-��ز �) . ا�	 6�ل أن +	 6 : G�أو أ� G�#ن . اV� ل�. �+� ;o.   
- ���ز ه� ��0 أن 	R	 6��ت إ�Jرة إ�:  ؟ ��

�اب : �)ف ه4ا ����ز أ�6 وا�	.   
����l ا�F	�L �� cء �� - : ذ1A P; واF��م د�� رLً) أن ا	 �2�� وا-*��  ا

;1E $6 ا�1A %1#و �Wa	  6�L�5�  ��*-1  ;1�E $6  ا��1A  %1�#6  را���2ً  و.��ل  و?��E 
  ا:��A؟ �5;:

1�6 ا$ 1E; ا-*� �05آ6A %1#و.   
�6 �"و�" : ا0اوي .�ل   .ا#�G أن ا-�س إ
�6 أ�Jروا ا-�س أن ا�F	c ه4ا ����ت إ�:�� �*-1��6  ا$ 1E; واA  %1�#0اه%  و�	 
�1�&% 	-�0 و% 	�Wa وهA N4رة ه�J)ل ا�� P���  ا-��س  إ��Jرة  أن �1A;  ذ  %1�5�	 

G�:��ز �Wa1*� �ع��_#�5 ا(�)ل �� ?52*0 و_ ?.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�� أو 6 إّ_ 6�1�	.   

�ز�   .ا(��م 	1�5% أن 	
�ز��1"��م و	   .�+i ا(��م �� 	1�5% أن 
���   : �2-� ?+�م �� - : ذ1A P; وا

1�6 ا$ 1E; ا-*� : أوً_A %1#ل و�. �L01 : G�1E4ا . أ&� ���از 1A; دL أن �p�a	 
�� أ�� ا(��م���"�   .ا

�� وأ����� أ�� 	�p�Wa أن 1A; ا���"� 1�E;  ا-*��  �1A;  د�� رLً) أن �&� ا(��م ا
1�6 ا$A %1#و �   .ا�F	c .... ا:*� وا�+G2W ا>��ال هG�1 و.�ل 	�Wa وه
%1�6 	-�0 وA �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#6 أ�6 و*p�� ء�-Uأ �*Wa   .ا

G�ص �������-�از ��1A; إذًا ا��L ��1% أن�	م ��"��� ���� ���Jء ���� ا(����م 	���1% أن أو (����ما ا
�����"��از �� أ1A% و_ . اL �*p�a� م��"��1"��م وا(��م ��Hم ا   . �)ف 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ز�  .و��2ه� اWa*� .*� و	

�ز�� اWa*� .*� ا(�:�ن 	�F5ث أن 	   .ا(��م د��ل ��2 و
�ز�� ا �2� �*Wa	�F5ث أن و	  . ا(��م ا��0اف .*� و
���   :ذ1A P; وا

1��6  ا$ 1E; ا-*� أن -A  %1�#6  .��ل  ���  : .��ل  و*����  G�وا(���م  أ��  ��Wa	 .  د��F� 
�-�   .اWa*� أU-�ء �� ا

- ����م أن : ا���� وا�"��-�G ا�)م �� ��-�ع ا% 	�Wa ا(��م 	�� % �Vذا  �L�? 
N4�12 ه   .ا

-�ً��U:0 أن��� أ�-�{� و	�m1 ا�-*0 و	��2 	��� آ�ن A-6 ا$ �رM ا�Waب �� 0�A ا
5�ن ��Wa*� 	*�أ أن إ; �t2&% �� وا�)م ���F	c-ا����F-أ6��FE و	"�4�-��.   

�� �&4ا�� ?�Fث أن 1A; د���"�Wa*� ا(��م 	*�أ أن .*� �2� �� ا�� kd�L _0ج  و�� 
6�� . �� �  ������ن  ا�����F  إ���Lع  ه�4ا  أن .  ً�F�F�E >ن  �	4�   0��A�W*��  وا��0t  ا

�M6 ا$ ر-A %دة ه�# ���F��ن أ�&% ا-�س 1A; 	-�0وا % ذP و�� اU�F5	.   
�":�:   

�ز ه���� ا(�:�ن 	�F5ث أن 	� ��5*Wa  ؟ ا
�اب����اب . ���)ف ����6 : ا����ز أ���6 وا���	 . ���� ا�-��� G��+1A ا>��د	��c أن �2-��� ?+���م 

�*Wa� ا7ن وا(��م ا(��م _ �Wa	 _1�5% و	 ����م 	1�5% أن ��-�4 ز��"� ���E*6  ���  ا
��� ��5*Wa  .ا

��E �2)ة ��ب ا�5&; و�&4ا2��	� E)ة ��ب 1A; وو.�-� ا  .ا
  انتهى الدرس ،،،
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�  الثالثاء  الرابع: الدرس  السابع:األسبوع /�/
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  .ا�&�E 86%Lة !�ب
    :اهللا حفظه شيخنا قال

   يمالرح الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
��< أ�&; {����E  ��2)ة  ��A  ا��)م  ا�)م  ���أ  ا���  ��A  ة(�E  ���2��  >ن . ا�� 

2�� E)ة���2 ا�-�  آ���  ��Lاً  آ*��6��R?  0 وا?"��#  G:�� ��:�d�  ���  آ���0ة  ��:�d�  و.
��2��d�:� 2� 1A; ا� �ا&�  ���?0?  ��+W-� .  ��2  و.��م��2���  �1A;  ا أوآ��  >�&��  ا
2���� ���� أآ���0 ?0���5ر و>�&��� وأ���0ض �-&������� �&��� . اA ع�2����	� و��E)ة ا>#��* ا

-:*� �0ة ا:-� �� ?0�5ر�� �� ��A.   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

2��	� E)ة ��ب  .ا
��2�د : �� أ61E اA �0ة:�   .ا

2�� 	91W و_�1A �� m; ا 6�   .:�0ة� �
���6 و	+�� و	0�5ر 	2�د ��  ;1A	91W : ا�o1 �� وه�   .وا���ن ا��kن �� �
�د  - ��12�م  �&��  - : ا0Rع �� وأ����+�2���	�  ���)ة  ا���  �E)ة  : أي اA  0�W� ا

;FM<وا.   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <

   .آ��	� �0ض وه�
2�� E)ة��5ب �0Rو�A ا��  �-:��ص ا 5�#"?�-�  آ���  . وا(���Lع  وا��- أ��0اد  ���  

�d�:�   .ا
��Lوأ �12% أه����  ��0Rو�A  أ�&��  p�. ;1A*� ا*F�  رع�R�1  ��� ���  و.��  ا�a)ف  
%�F1�5��� ا&� ا.   

2��	� E)ة أن إ; : اF-���1 �4ه�=    . آ��	� �0ض ا
�ا   :�-&� أد� ��2ة ه4ا 1A; وا�5#

1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : أوً_ -A %1#داوم و �&�1A %   .أ��ًا 0آ&�	5 و
- �ً���U0 �� أ�&� : وd�2J �	�   .ا�rه0ة ا
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�ل= +2��	� E)ة أن : ا���� وا   .#-� ا
�ا   :ه4ا 1A; وا�5#

1���6 ا$ 1��E; ا-*��� #��"ل أ0Aا����ً� ���"ن -A %1��#و ���A ���� 6 ���0ض���1A . 06 ���4آ�� 
1�ات��ع أن إ_ . _: .�ل ؟ ��2ه� �Jء �� �1A ه� : �+�ل اm�a اW5?.   

F��c	� g� ;1A 0 أن�s 0وض�� �� 	52*0 _ ا�a:� اd0ا�   .ا
�ل= +�c  وا���Y  وا���5رN  أ����  ��A  وروا	��  ا>�-��ف  ��4ه�  وه��  : ا�J  ا_#�)م 

�� �� و�Aد++F��� �0ض أ�&� . اA.   
�ا   :�"د� ه4ا 1A; وا�5#

�� ا��5L إذا أ�6 ا:-� �� G*U أ�6 : ا>ول -A �2�Lو  GW+�#  ��2��2���  ا : يأ : ��
i+# 0ض�   .وا �ً*L	i+: _ وا�-�وب . ا

- ����1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : اA  %1�#و  G�*U  6�-A  6س  أ��0  أ����-��)ة  ���0aوج  ا 
��2� ا-:�ء أ�0 �5; ا�F   . ا�aور وذوات ا
��12�م و������ف ا���Rرع أن اR��5� ًا���L ء���+*�ا?0 �&��4ا - ��5&��� ���� ا���0أة � ���� آ���

1��6  ا$ 1�E;  *�ا- �c ذP و�� - ا0RعA  %1�#ذه��  ��5;  وأآ��  و  � ا���12ء  ��2
;�ب إL0وج و�ء �:-1�6 ا$ 1E; ا-*� ?"آ�� �� رأى ��� اA  %1�#ل  �&�4ا  . و��	 

;��1A 6��1; أ���A ���.<ل ���9 ���� ا���L0 �F*��� ���� ���6 ا-��:�ء أ���0 أ���5A�� 6*���ر واL*��ً� ا
�G �� ا�0أة �+�ء ا�Rرع*   .ا

- c��2��� ا E)ة أن : - ا>��0 - : ا  ���  0d�2�J  ه0ة  ا(#�)م��r&��  وا(���5Lع  ا 
�)ة ا(��5Lع �� أآ*0 �2���ن أن ذP �� 	-�#� �) ا�? �-#.   

lL0ا�ل . وا+�ة ا>��0 ا+   .أ6��FE �6 ا#�5ل �� 
�اب������� ���A وا���� د���2�� ا��R��1�� : واd���+�� ا-:�� ���� A-��6 ا���:}ول أن : ��

c	�F�  اd0ا�����  ا���4P و �+�i  ا�  ��L�1�ات  ?�E  ��*Lع  وا���L)��  %� ���  ?�4آ0  
c	�F�:G >�&� ا ����   .ا�-4ورة آ��)ة 	

�� �0ض أ�&� - ا$ �Jء إن - ا0اlL أن و�0A-� . آ��	� �0ض وه� : .�ل إذًاA.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .ا(��م .�?1&%: ��1 أه� ?0آ&� إذا 

�� أ�6 : أي	 ;1A ?0ك إذا ا(��م ��1 أه� Eة( �	��22�ا �5; 	+�?1&% أن اL0	.   
����� �� ذ1A P; وا&Lو:   

   .ا�	� �� ?&�و�ً� ?0آ&� �� أن : ا>ول -
- �ً���U : ة أن(E ��21�ا ?0آ�ه� �Vذا ا(#)م 0d�2J أrA% �� ا?�..   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  .اFt; آ�)ة وو.5&�

2��	� E)ة و.G أن 	2-�   .اFt; )ةE و.G ��ا	� �� 	*�أ ا
��< أن و���12�م{��.��G ه-��� 	��4آ0 ��% ا�� ا����5 ��E)ة و.����1A G; أ����ل وإ����� ��
;Ft��2���� ��E)ة أن ا��12% ���� . ا ��E)ة ���� أوآ��� ���0ض أ�&��� ا��0اlL ���� أوآ��� ا
;Ft�. ;1A G	g- أن ��-*�o ا�ح اM��.   

%&� ?+��م  آ���  ر��l  وار?��A&��  ا�m�R  ��0وج  ���  و.5&��  	*��أ  اE ;Ft)ة أن : ا
�-2�.   

2���  E)ة و.G أن 1A; اF-���1 وا#�5ل�1�ع  ���  	*��أ  اp  m�R� �"د��  وار?��A&��  ا
G:��ص �� �-�� . ا�� �� g-�� ا   .ا-0r �� ود

�� أ���� -����ا : ا-0��r ���� ا1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن : �+���A %1��#ه� و(��E ���� ه��4ا 
G��.���2�ا ا����12ء >ن ؟ ����ذا . ا�Lأن أ G��.�1 و�t���2���� ة���) ا ه��4ا ���� 	*���أ ا
G.�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن و	*�2 اA %1#و % �&1�	 �� G.�1 و�t�   .ا

���� ه��4ا إذًا إ����Lع ���� ذ��P 	0آ*���ن ���-&% 0��E	��1A g��� l; 	����52 _ �0آ��� د
1�ع ��2 �� 	*�أ ا>و.�ت أ�t� أن 1A; ا��12ءp m�R ا-*� أن و	*�2 وار?��A&� ا
;1E $6 ا�1A %1#و %�.G ه4ار �� 	�1&� ��� ا�   .ا>و.�ت أ�t� أ�1A 6; ا

- �����1���� ا������F أن : وه��� - أ	��tً� ا>0��U ���� : ا������ ا� ���:0 ���� ا$ A*��� ا
���M6 ا$ ر��-A 0ج���ة (��� ����A أو ;F��M0 أ�0 ا(����م ���5"��"��� ���M6 ا$ ر��-A 

1�-� آ-� .� : و.�ل ا(��م ?"�0E �-?(E  ���  �-5A��#  N42-��  - ه�	 :  ���  ��*- 1�E;  ا
1�6 ا$A %1#وآ�ن -  و G.ة و(E l�*:5   .ا

�E l)ة ��ا	� أن 1A; ا�F	c ه4ا ��ل*:5 �E)ة  ��ا	��  و.�G  ه� - ا-���1 	2-� - ا
�	��21�ع : وه� اp m�R   .وار?��A&� ا

�ر �4ه� وه4ا= &�����ه�0 : ا�ل ه4ا إ; ذه*�ا ا12% أه� �� ��+   .ا
 =>���� �2��R���ل : �وه��-ا$ ر����6 - ا��+ ��E)ة و.��G 	*���أ ���� : �+���ل : ا������ ا

�	��21�ع �� اp m�R� ا% و ��?0?.   
�2��R���ج ا$ ر����6 وا���F� ������� ����.��G ه��4ا أن ��1A; ا�ا��� ا>د �&��� و.��G ا

� هN4 �� ا$ ر��6 و�4ه*6":�2�< اM.   
�اب��ر  ���  ���&��2���	�  �E)ة  و.�G  أن ا�1�ع  ���2  	*��أ  اp  m�R� �وار?��A&�  ا

�از و.G ه4ا وأن�1�� اt�<وا.  
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 N0�uوال وk  .ا

���6 �0ارًا �2-� ?+�م اkوال� ��)ن : وه� m�R   . ا:��ء آ*� �A ا
2�� E)ة و.G ا�5&; اE 0&r)ة و.G د�� �Vذا   .ا

�1�ع  أو�6  أن : ا�+&��ء  آ)م و�2-;p  m�R� 	�&�%  أ��6  - ا�kوال  وu��N0  وار?��A&��  ا
�ز أ���6 ا�+&���ء آ��)م �������2���� ��E)ة 	���1�ا _ أن وا-���س ����Hم 	 u���0 ���� إ_ ا

1�ع ��2 	2-� - ��ً) ا-&�رp m�R5�� اA�:�.   
�ز  أ��6  �� �)ف 1A; أ.< و% ا�+&�ء آ)م �� 	�&% ا4ي ه4ا��2���  �E)ة  أداء 	 ا
�.G ه4ا آ� ��   .ا

��.�A G ا�)ة ?"��0 أن : .�d� .�ل و1�6  آ��ن  ا4ي ا��	  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA 
1�6 ا$ 1E; ا-*� >ن ا�0اه� أ��ال أ.� ا-&�ر �Eر وه� و%1#A %1#و � ��0 وأ�

0�Aن و���A�1 وA��1ء وa �N��2  ���  إ�;  اk2	0�A �� �*A k إ; و��2و	� آ1&% وا
1�ن آ���ا�	 ��2   . ا-&�ر �Eر �� ا

�ل+�از ��F� 0��"51�ع ��2 إ; اp m�R�+��  ���  أ��ا�6  أ.��  آ��0ة ت�:��A ا+F ا
�� ا�0اه��a� �-:�� ا�a� ه0ة�j.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
% �Vن  %12	 ��21�ا: �N�2 إّ_ ��E �� �o   .ا

2���  ���)ة  وا(���م  ا-��س  	%�12  % إذا أ�6 : أي�ز  �6��V  ا�kوال  ���2  إ_ ا��	  %�& أن 
2�� E)ة 	�1�ات   .ا�o �� ا

��� �4ه� وه4ا= ���1 �� - ه�0ا   . ا
�ا   :ذ1A P; وا�5#

- ��� lE �A 0 أ����A ��  mأ��  ���  P� أن أ�*�0وN  ا>����ر  ���  �6  أ�����Aً  أن ��
�ال ه)لJ %s %&�1A ا��?"� 0&R1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ��"�*0وا  رآ��  ��Lء  �5; اA 
1���6 ا$ 1��E; ا-*��� ���"�0 ا&��)ل رأو أ�&��% و%1��#A %1��#س و���- وأن 	�0��Wوا أن ا
L0a	ا� %&?(� �� �o  .ا
�l ا�F	c وه4اFE.   
���ه�0 �4ه� ه4ا �% .G1 وآ��   .ا

�ل= ��+����Hم : ا������ ا P����% ���"ن ا���)ة ��?��G إذا أ���6 	��0ى �6���V . ا$ ر����6 �� 
&)ل 	�12�ا�� �&�V� _ ;1�? �� �o  .��ت و.5&� >ن  -:ا

- �ً#�����1A  ��2;  و.��V��  ��2ن  . ا ?��1;  وإ����  ��2�L  �1;?�  _ و.5&��  ��0ج  إذا ا
  .j&0ًا

lL0ا���ه�0 �� وا�ح اM� g-4P و0Eا�65 ا�.   
 *�":� = : �1��-F2�� E)ة أن 	0ون وا   .��t. �ً+1Wء ا�o �� ا
�ل= ��+2���� ��E)ة أن : ا������ وا���:G أداء �&��� �4��2ر آ����G إن - : ا���o ���� ا و

  ..�tء
�ل+   .ا$ �Jء إن أ.0ب ا���� وا

  
 * �":��  :�ًt��	9�125  أ? ��ات  ����:"�� ����22���� �E)ة  ��?6��5 ���  	��0Rع ه��  : ا أن ا

�&�  ؟ 	0Rع _ أو 	�1
   : أ.�ال 1A; ذP �� ا��15�ا
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2�� 	��1 أ�6 ���4ه�= 2�� ه��� 1A; ا   .رآ52�� 	2-� . ا
�ا   : ذ1A P; وا�5#

P �� أ�m �"ن -�� �M6 ا$ ر-A 65?�� ة(E ��2 ���  وأ�0 6أه1 ���� ا(��م �� ا
�1�	 %&� ��2   .ا

�ل= +2�� E)ة ��?65 �� أن : ا���� وا�ل  وه��  . أر���2ً  	���1  واWa*��  ا�.  ��-A 
�1��-F   .ا

�ل= ��+��c وا��2���� ��E)ة ��?6��5 ���� أن : ا�&� أن �� 6	��0Rع _ �6���V اt��+	 . � وه��
�Y وا�5��ر ��-�فJ ا_#)م �� ����?.  
   :ذ1A P; وا#�5ل

2��� ��E)ة ���"ن - وا����5Lع اWa*��� ?+���م �-&��� : �2�-��� و����E ه����� GA0��J ;��1A �ا
   .ا�)ة 	+�t أن  6	0Rع �) ا�-�0د �� ��+�د ذP وآ� ا-�س
_��ل ه4ا ��ن  A-6 ا$ ر�M أ�m أ0U و+   .ا>.�ال أ.�ى ه� ا

  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .0FEاء ��: و?:�
�-:2�� E)ة �� ا   .ا�0Fاء �� ?�1; أن ا
6 -;و�2�� أ�6 : ?:� .��ز ا*E �� �1)ه�  ���-� آ�� ا�0اه� �� ?"�# .   
 =;�� ذه� ه4ا وإ�L ��d<�2 إ_ ا��R   .ا

   : ا�F% ه4ا 1A; ا>��d وا#�5ل
5�ا?0ًا �+� ��� -� �A �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و �A���1ء  وa آ����ا  أ�&�%  ا0ا��J	�  ا

1�ن�	 ��22���  �E)ة  وأن ا*�1 �� ا+0	*� ا�0Fاء �� ا ا+0	*��  ا��0Fاء  ���  ا
�tة �� أ�(E ��2�ا�� ا�:��L �� ا�   .ا
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�ل= ��+���6 أ0��Jت ا��4ي وه��� - : ا������ وا2���� ��E)ة أن ا$ ر����6 �2��R��1 - إ ���� ا
����   .أ�t� 	5:� آ�ن إذا ا

1�� وا#�5ل���:   
�� أن : ا>ول -:�   .ا�0Fاء �+�2 �� أ�t� ا
- ����1-�س وأه�" أ�r< �6أ : ا.   

1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن �&�%  آ"��6  - ه4ا 	4آ0 % ه� : آ"�6 : �+�ل - ا�2��R ا(��م آ"نA 
�9 ���:*� ���0ج إ����� و%1��#��M ��:����� ا?��:� إن : 	+���ل و��4اك ه��4ا �&��% آ"���6 ا:��� ا

�t�<�� �� ����   .ا*�1 دا�� ا
��2�< ا�4ه� ه4ا وM 6��� و���L ��d<اء ا�# �� ���0ه% أو ا>ر��2 �+s ��  ���dأ 

���1:�5�ا?0ة ا:-� �&N4 وأ�4وا ا�1�6 ا$ 1E; ا-*� .12&� ا�5 اA %1#6 و��FEوأ.   
   .ا*�1 �� .0	� ���ن �� 	��1 أن  6	�o*- ا(�:�ن أن ا$ �Jء إن ا0اlL ه� وه4ا
 ���  ا��F و$ ���.� آ��G وإن ا>��آ� �� آ��G1WA �� 0 ا:-� هN4 ا�R	� ا>#< و��
0��� ا>��آ� �� آ� 0�1�ن ا7ن ا��ن �� آ��	  ���2�ا���  ���  ا� ا�:-�  ��)ف  وه��  ا
�-� وآ��?"�  .��0وN ا�2� ه4ا أن 	0ى أ��� ا(��م أن #

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .ا�0W و�A:6 ا>E ;FM)ة و?+�	%

� E)ة و	}�0 ا>FM; ��)ة 	*�در أن ��Hم 	-*�o أ�6 : 	2-�A� 0W� ��2�  إن وأ�6 ا
P  .ا:-� ?0ك �+� ��< وإن ا:-� أ�Eب �+� ذ

�ا   :آ��0ة �"د� ه4ا 1A; وا�5#
- ������ص ���Aة : ا>ول ا���� ���&�1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن �A %1��#و ���2� P�� ه��N4 وآ��� ذ

�ص�-2��� اM . ذاV� G	ً� رأ�	6  ����1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن �A  %1�#و  ���A  ;F�M<ا 
�� ا�0W وأ�0& >�2M.   

- �ً���U  : ا�   .ا�F% ه4ا 1A; ا�+&�ء أ��L)�� . �+� ��Lع ا�5#
- �ً��U : ا�   :ا�+&�ء اW*-5#&� و����2 �12� ا�5#
�ا �+� : �*:-�)ة �� 0W�   : >�0	� ?}�0 أن 	-*�o ا
�" : ا>ول -&5�   .ا�0W زآ�ة إ�0اج 1-�س 
- ��������5 أ	tً� : وا   .ا�)ة .*� ا>آ� #-� *�W?9 �� ا-�س 

�*:-�ا : �FM; و���� ا�5#�-2�� �ًt	-��ب  أ��6  : ا>ول - : أ	ن  �:��H إ_ 	"آ��  _ أن 
�2� ;FM<65 �� ا�FMا(�:�ك و�� أ �+R� �o*-��"آ� ���)ة ا(��م 	*�در أن �   .ا-�س 

- �����ز و_ 	0Rع _ ا>���M ذ�l أن : ا��-* ا�)ة ��2 إ_ 	��o *�در أن	ة  (���� 
l�4��&% ا-�س ��Mأ.   
125�)ت وهN4 ا(��Lع - ?0ون وآ�� ���  ا�:-�  ه�UV�  N4*��ت  ا$ �Jء إن آ���1 وه� .�	� ا

2��� ا>��د	c أنM.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  ..*1&� وأآ61 

�)ة 	0aج أن .*� 	"آ� أن �H:�ن 	0Rع أ�6 	2-� 0W�   .ا
- �� G*U �� l�FE �a*1�6 ا$ 1E; ا-*� A �A-6 ا$ ر�M أ��A m رياA %1#و % 

2�� 	�oو 	�� 0W�   .?�0ات 	"آ� �5; ا
�l �� �12+� روا	� و��FE ري�a*� ا�E�� �-A د أ����-#V� l�FE : و?0ًا.   

 ga15� �-�)ة ��-:*� ا7ن  ��A 0W�   .أوً_ ه4ا 	"آ� أن 	:�F5 أ�6 ا
�ً���U : �F5:	 ن أن�   .ا0�5 �� آ�ا> 	�
�ً��U : أن �"آ	و?0ًا .   
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1; ��-*� ا.�5ى �+� ا�)ث هV� 9*p N4ذاE $6 ا�1A %1#و.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

6:�Aو �� ;FM<إن ا ;FM.   
 	"آ��  أن إ�;  	�}�0  وإ����  ا�)ة .*� ا>FM; �� 	"آ� _ أن �H:�ن 	:�F5 أ�6 	2-�

   .ا�)ة ��2
�ا   :ه4ا 1A; ا�5#

- �F�c	 ة�	0� �M6 ا$ ر-A أن �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و  %� ا>F�M;  ���  	"آ��  	���  
2< ��6 ا�F	c وه4ا    .ا�)ة ��2 إ_M 6-��� 	+*� و:F5   .ا

1�6 ا$ 1E; آ�ن : ا$ ر��6 أ��� ا(��م و.�لA %1#و �"آ	65 �� �FM�1;  وا#��5ل  . أA 
  .ا�)ة .*� ا>آ� ��2م ه4ا

��  أ����  ا(���م  ���  �2-��  ?+�م آ�� ا2*�رة هN4 و�����0ة  ���:-�  ا$ ر���6  ���L  6�5�02اً  �+*:� وا
�&� 0*a	 أن �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و %�65 �� إ_ 	"آ� 	�� FM1; أE $6 ا�1A %1#و.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<½��]½��]½��]½��]<<<<ğ̂�†�ğ̂�†�ğ̂�†�ğ̂�†�<<<<]„�]„�]„�]„�<V<<V<<V<<V<Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
lt�.  

   .ا�)ة �� �2	Ft أن أراد �� #-� ا>E ;FM)ة .*� ا>آ� ?0ك أن 	2-�
�� 	0د % �� أ��FM<ن ��>�0 ا��   .	"آ� % �Jء وإن أآ� �Jء إن #

�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن ا�ار.W-� أ�L0&� �0	�ة ��	c �� �0وا	�-A  %1�#يرد مل إذا كان و 
   .يأكل أن يبال مل يضحي أن
�ا -�� وا�5#�� 0�u ��*��أ  �نآ إ��� ا>آ� �� ا�-� أن : وه��  �"آ��  F�M<���0ً  ا+?  ;� إ

% �Vذا ا$ �Ft	 ء إن�J �ء وإن أآ�J 0ك?.   
�� إذا : إذًا. P-:*� ا:-� ه� �� : �� �� %  ؟ 	�Ft أن 	0د 
�ل و���� : 	"آ��� _ أن ا��:-� أن �+���ل و_ . 	"آ��� أن ا��:-� أن : �+���ل _-��+� : �-:�� إن ا

  .?0ك �Jء وإن أآ� �Jء
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 N0�?و �� ����   .4Aر �) ا

12�م و���� ا2*�رة هN4 أن ا �&��.  >�{��6  ���2  ا� أ��:�  ���ن  0F�Eاء  ���  : .
�ن���ع �A ا�)م �M�   .وا�� ���M �� وا�� �

���� �� 1E; إذا�0 أو �42ر 	��ن أن ���V اo� 4رA.   
1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن روي ���  . آ0اه��  ��)  GFE �42ر آ�ن �Vن -A  %1�#أراد و 

2�� 	��1 أن���� �� ��)ه� ��0Wوا ا  .ا
2< ��6 وه4اM.   

� 4Aر �) آ�ن إن وأ�� -&� N0و�� .  ������  ه�4ا  ���  أن : ا�0اه��  ود�a�  �F	0�E 
�-: �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و.   

 *�   :ه4ا �� 	:�5-; : �:"
2�� E)ة  . ا�0Fاء �� _ ا0Fم �� ?��ن ��V&� ا��� ا0Fم �� ا

�ا1�� ه4ا 1A; وا�5#���:   
�� �� ا>0L وrA% ا*+0J �2ف : ا>ول -:�   .ا0Fام ا
- �����%  �6��V  ا+��	%  �� وا>��d ا:�A >1� ه4ا أن : ا  w��F	 0ج  ��-&%  أ���اً  أن�� 

�� ��� �1�� ��2   .ا
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-c��12�� وه�-ا? m�"5:	 6�:0وج أنa�ا�� اt ��� 6�� ���2E 0ة���*�ل   .ا
  ؟ أ.�ى ا>د� Nه4 أي

�د ا>0L آ�0ة ��:"� ا_#�5_ل >ن ا:1< ��2� ا_#�5_ل : ا>.�ىL� ��0م  �� �
�-	��% ذP و�� ا 0U{?.   

   .ا:�A >1� ه� ه4ا أن ه� � (ً2	0U{ ا4ي أن �1A-� إذًا
����ء هN4 ��� ?4آ0 J<�5-�س ا#H �	�+5   .وا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�&�إ �"��م ?*��0: و	:�.   
�م 	"?� أن 	:��"�   .�*�0ًا ا�)ة إ; ا(��م _ ا

���   :أو6L �� ه4ا 1A; وا
 أ��0�J�*�  6ة  ?12% ا��A �� ���Fد �612 .1-� وإذا . ( ا��A �� ���Fد �612 : أوً_ -

m� �� �":�   ).�g ا
- �ً���U : ه4ا �� أن ��ب وه� ا(��م �� د�*F� رع�R1 �� �1��   .ا
- �ً��U : �� G*U �� �-:2���  وE)ة ا�)ة ا�E �� 0r5)ة �� ا�:1% أن ا دا���1  ا

�م ���A ه4ا c	�F   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ً�J��.   
2�� E)ة إ; ا(�:�ن 	0aج أن 	-�ب أ�6 	2-��ً� اJ��.   

���� أ�� �� �1A أن - : وا�p �M6 ا$ ر-A ل�. : �R�2�� إ; ا   .ا:-� �� ا
2�< ا�F	c وه4اM _ م�+? 6� ���.   

- ���1�)ة ا0aوج �� ا�Rرع ر?*6 ا4ي ا>0L ا��R �� أن : ا���� ا.   
- c��2��5�� �A روي أ�6 : ا   .اk2	0�A �� �*A k �-&% ا

�ل= +�ً� ذه� �Jء إن : ا���� واJ�� ء وإن�J و_ راآ*ً� ذه� �-#  ��-�2�  ���  P� ذ
.  

;   .ا$ ر��6 *�aريا ا(��م ��ل ه4ا وإ
���6 ����ل ���� - أ��1A% وا$ وا>.��0ب2���� ��E)ة وأن #����� _ ا$ ر����6 ا*���aري إ ا

�&� و	"?� ?0�5ر ا���R  أن �1A;  	��ل  ���  	�"ت  و�%  .0	��  و���  �2���  ���  ا����F إ
�F� 6?ذا �-# N4ر وه��< إ; ?�5Fج ا25*�	� ا>�.�?.   

�ً� �Jء إن 	4ه� : �-+�لJ�� ء وإن�J �ً*راآ.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�2� l*�   .ا
   :ا�*E l)ة ��2 ا4ه�ب 	��ن أن ا:-� أن 	2-�

- 6�< G.�1 و�t�   .ا
- ���5�5*��0 �� و  .ا
- ��t�   .ا�)ة ��ات �Aم و
2� �A �0وي >�6 : وأ��0ًا -� ���F�   .ا

�ل= +   ا��1; إ; 	0aج أن ا:-� أن : ا���� وا
1�ع ��2p m�R   .ا
�اوا�5# ;1A P   :ذ
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��� G*U �A 0 ا���A 60ج آ�ن أ�a	 �2� ع�1p m�R   .ا
�اب��ة . اF-���1 �� وا+�ا �� �125�)ت  �� �6 ا�5# A-�6  روي 0��A  ا���  و>ن ا

1�ع و��2 ا�*l ��2 ا0aوجp m�R  .ا
1�ع �0�A �2 ا�� �0وج ا�+&�ء �2� و���p  m�R� ���1;  >ن ا+�0ب  ���:"�  ا

��2�1�ع  ���2  ��0ج  ��Vذا  ً�.0	* آ�ن اp  m�R��6  ����  ا  ���� ا0آ��2  ���ات  وأ���  ا
;   .ا>و
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .ا�)ة و.G إ; إ��م و?"�0 

��Hم ��-:*� أ�6 	2-� �F5:	 0 أن�5"	"?� _ وأن 	�1 أ�; أراد إذا إ_ �	.   
%��E �2)ة �� ا2*�رة هN4 	4آ0وا و2��ا ��)ة ���E #-� أ�&� ��12-� ا.   

�ا� ه1A N4; وا�5#":�   :ا
- c	�F� 0��L �� l�F�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن اA %1#1;  أ?; إذا آ�ن و���  ���2 ا

   .ا�)ة �6 	*�أ �� أول
���ن  ?+��م  أ��6  واو ا��)ة  ��6  	*��أ  ���  أول 	���ن  �� 	5"�0 أن 	*-�o أ�1A 6; ��ل 
���� ���6 	*���أ ���� أولF? ��:�����&��� 	��0ى ���� A-��� اL1; ���� و���� ����2��1�س أو ا� ا

0�*�5�� 	0ى _ �� A-� واF? ��:�   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

;1A �:أ� ���   .ه
�م  ���  ��H:�ن  	:�F5 : أ�6 	2-��	  ���2�ن  وذ�P  ه����  أ��:�    ;�1A	0�aج  أن ا��	 
   :أ��ر ��2ة

   .ا_5s:�ل : ا>ول
������ : واW5   .ا
c��   .ا_5#��ك : وا
���6 أ�:� 	m*1 أن : وا0ا��U.   

   .ه��� أ�:� 1A; �0ج �+� ذ2� P� �Vذا
�6��1 : ا_��5s:�ل أ���� -�0ه���� 0���A وا���� ���A ���1A ���0وي أ���6: أوً_ : ��sو ���� 

1�6 ا$ 1E; ا-*� أ�FEبA %1#و.   
�ً���Uة أ�&� : و(E 0عJ �&���2 ا_5s:�ل &� ���F5# ا_��5Lع    .آ�

-:*� وأ�� -�� m*1��ب أ�:� �   : ا
1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن روي �����1:  أوً_A %1��#6 آ���ن و�� ���� 	1*��:&� ����0اء ����1 

��دA<ا . �2�< ��	c وهM _ G*�	.   
�ً�����U : ا�1-*��� .���ل A-��6 ا$ ر���M ا���Waب ���� 0���A ���"ن : ا�5��# ;1��E $6 ا���1A 
�P  أ05Jي أ_ و%1#  ��1�  ����5?  ��&����د  �A<��  ��-Aد  و���� أ�&�;  �1A;  ذ�P  ���ل  . ا

5��� ه%A-� �02وف2�� �� ا1�6 ا$ 1E; ا-*� أ.N0 وأ	tً� . اA  %1�#و  %� 	-��0  و
   .ا�2-; ه4ا
�� وا0وا	�= ���*��س  ���  ��0ج  ��Jء  إن ا(��:�ن  أن ا$ ر���6  أ����  ا(���م  ��A  ا 

�m �1*�س �*45ً_ �0ج �Jء وإن �:� �:F�.   
� �:� �1*�س �0ج إن : .�ل&� �� ���521���  ا�  �1*��س  ��0ج  وإن . �m  �:�F� - 
�ع  ���� ����6  �����1 - �*4��5ل أوR��a�ع اt��a 	���WA -  ���-2ء ���A  ���0وي و>���6  وا

�6 �1*�س ا0aوج� �Mا�?.   
�� ا0وا	� �� ���0 أ��� ��(��م���   .�&4ا أو �&4ا ?0aج أن ��� ا

�اب� ��A  ذآ�0  ا�4ي  وا�-g  اF-���1 ذآ0ه� ا�5 ا����2 >ن . ا>و; روا	65 وا
0�A �M6 ا$ ر-A 0El	 �� ��-:  .ا

�� ا_5#��ك وأ�� -W5���ل �� أ�6 - ��6 إ��Jل �) : وا   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <



307 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

��ب ��� ا��52< إّ_ U 6���5Aا.  
5����� ا-���س ���� 	��:�F5 أ���6 	2-��� ���� 	0��aج أن �� 6	��0Rع �6���V ا����52< إ_ ا

6���5A6 ا����� �5����  ��)  ا���1;  إ�;  و	4ه� �&� ا�5A< ا?  ���  ;�1A � ا��5  �6�5 ه
>�5Aا �&�.   

�ا   :�"�0	� ه4ا 1A; وا�5#
6 : ا>ول -�. ;1E $6 ا�1A %1#اعتكافه بثياب خيرج واملعتكف(  : و. (   

�2�< ��	c وهM _ G*�	.   
- ����   .	kال أن 	-*�o و_ ا2*�دة أ0U �� ا1*�س ه4ا أن : ا

�ل= +��N0  ا���52<  أن : ا�����  واoس  ���  آ��-6�5 �� إ�;  	�4ه�  ا  ���� و	k�5	�  و	5
��W5	و �5:o	و m*1	6 أ�:� �� و���U 4ه�	و ;2�� إ   .ا
�ا1�� وا�5#���:   

�م أن : ا>ول -�A ص��-�0 ا� >�52	�R� ا�4آ�رة وا12� اs�52< و�   .ا
- ����1�6 ا$ 1E; ا-*� أن : اA %1#�52< آ�ن و	و��   P����ب  	m*�1  ذ� ا�F:-�  ا
.  

�ل وه4ا+�ة �� �s	� أ�6 - ?0ون ��آ - ا���� ا+   .ا$ �Jء إن ا0اlL وه� . ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
���2 و�Aد ا5#��Wن: p0J&� و��    .ا

2����	� ��E)ة ���� 	��05Rط أ���6 ا�+&���ء A-��� ا�����2 ا+����Aة ���� ا���4آ�رة ا��0Rوط ا
��E �2)ة2��	� E)ة �� إن إ_ ا�ب 0Jوط اLو _ �FE  ��&�(a�  ���  ��2�� ا

�&� 0Jب وط�Lو �FEو.   
N4&� ة�A�. 4ه��   .ا���2 ا
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�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
1��6  ا$ 1E; ا-*� �"ن -A  %1�#���1ء  وa1�ا  �%  ا0ا��Jون  وا��	  ���2 أ#���ره%  ���  ا

2�� �Eدف و.�1�6 ا$ 1E; ا-*� اA %1#و ��  ����داع  �� ا$ 1�E;   	��61  و�%  ا
6�1A %1#و.   

�ل= + 21	05Rط _ أ�6 : ا���� وا��1�� �2	05Rط �� .   
�2 ��P �4ه� وه4ا��R�� �� وا��5رN وا++F��Y اR�6 ا+��� ا�   .ا

�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
P �� أ�m �"ن -�� �M6 ا$ ر-A ;1E 61ه"� ��2   .ا
- �ً���U : ا��ز �"�6 ذ1A P; ا�5#�2�� E)ة ?+t; أن 	 ��)ف  ��)  اA  ��1��-F-� ا

�����2  ط0�Jو  - ا�0Rوط  هN4 �) و�  أي-ا� l�E  و���  وا5�#��Wن  ��Aد  دون ��)  و
   .أداء �t. lEء

�ا��Lوأ �A ن�1�6 ا$ 1E; ا-*� آA %1#و % ا$ 1�E;  ا-*��  ��"ن  �-�;  ���  	���  
6���1A %1��#و ���� ;��-� �o��J ���Lا��� �t��	0�2���� و��E)ة ���:P أ����Aل وه��� وا ا

0��:�1   .ا:-� 1A; ا�0	�A �t� �+�م #-� 
 أن �1A;  ���ل  ا��2د  	�:��5�  �%  أ��m  أ0�U  أن ���12�م  أ��0U"��  m  ا_#�5_ل و6L وأ��
N40وط هR2�� �� ?05Rط _ ا���2 �� آ�� ا   .ا
�ل ه4ا 1A; �-�ء+1�ن وا-�0د وا2*� وا�:��0 ا�0أة : - ا���� - ا�	 ��2� ا�Eأ 

_ �ً2*?.   
�ل 1A; و�-�ء+1�ن ه}_ء : ا>ول ا�	 ��2�ز و_ ?*2ً� ا�	 ��Eأ.   

lL0ا�+� �� وا+F�ص ��c �� ا�-�ل وا>0U ا+   .ا>ول ا
1-�س وا>#&� _ ���# ���05o�1 �����ا أن 	��5-�ن >�&% . ا��2�� E)ة 	+�  ا� و

   .ا�:��0	� �� آ1&% آ���ا
     األول الدرس انتهى



309 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

   :العشاء بعد الثاني الدرس

   :- حفظه اهللا -قال شيخنا 

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

� ÎÎÎÎÙ^Ù^Ù^Ù^<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <
  .إ��م إذن _

���)ة 	��05Rط _ أ���6 	2-��� �	����2�����2 ���� �2-��� ?+���م آ���� ا(����م إذن ا _ أ���6 ا
&� 	05Rط �ًt	ا(��م إذن أ.   
������1; ?5�.��< _ ا���5 ا���rه0ة ا���	� 0d�2��J ���� ا���)ة ه��N4 أن : ذ��P و?12A إذن 

�1�ن 	+��&� �� إذ��A 6م أو ا(��م:�   .�*�0Jة ا0Rوط ?��0ت إذا ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .u�0p 0	 �� 9	�L0 أن: و	:�
2�� E)ة إ; ذه� إذا �H:�ن 	:� أ�6 : 	2-� u��0p  0	 �� 9	�L0 أن 0p	9 �� ا

.  
���   :ذ1A P; وا

- �� G*U �� l�F�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن A-6 ا$ ر�A 0��L �M اA  %1�#إذا آ��ن  و 
1�6 ا$ 1E; ا-*� u �&� �-# �5��U �A�0p 0	9 �� ر0p �L	9 �� ذه�A %1#و.  

1��6  ا$ 1E; ا$ ر#�ل ذE P-� أ1L&� �� ا�5 ا���F أو ا�12 �� وا��15�اA  %1�#و 
;1A ال�� �Go1 آ��0ة أ.F�  0ةR�A  ال� ���  ا��5  ا����F  ����02  أو ?�F	��  ���  آ1&��  أ.�

�&1Lأ �-�	 �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و P   .ذ
�اب����6��A أن : واL��1% وا$ - رA9 - أ��+F	 �ً����� 0ة������:G آ� ������ ���-� وا����ة �2

   :آ��0ة ���ً� 	F+9 وإ���
   .ا>رض J&�دة : �-&� -
�� أه� إ�WAء : و�-&� -+	0W1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ��0ور  ���  �+�6  �-&�� آ� اA  %1�#و 

�� c�� 61�6 ا$ 1E; �6 وا5*0ك �6�12 وا_���5ع #}اA %1#و.   
���1 �� أ�&� �)5E&� آ��0ة 1Aً) وذآ0وا   .ا0W	9 (�)ف ��% آ1&� ?��ن أن ?�l ا
 **��ع 0p	��9 ���� ا��4ه�ب ه��� ا����15�ا : ���:"��L0 ��u �-��# ���E���0p 0	��9 ���� وا

2��	� ��)ة���R? �2� ه� أو ا  ؟ ا�a:� وا�0وض وا_#5:+�ء ا
�� �� #-� هN4 : .�ل �� ا�+&�ء ���= �L  ات�1�� أن 	-*0p  ��o	�9  ���  ذه��  ��Vذا  ا

�L0	 �� 9	0p 0�u.   
�)ة ���E #-� هN4 �� : .�ل �� ا�+&�ء و��=  �	��2% >�i+� 6 ا �+-	 �A �*- ا

;1E $6 ا�1A %1#أ�6 و �2� P2��	� E)ة �� إ_ ذ   .�+i ا
�اب��ل �� وا+2��	� ��)ة ���E #-� أ�&� : ا���� ا1�ات  �� #�اه� دون ا�� ا

.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <

�&�1�	 ��   .رآ52
��Lء أ�&+�2�� E)ة أن 1A; ا< �1% رآ�52ن ا�a	 �� ء �� أ�� ه4ا�&+�   .ا
1�6 ودلA:   

- g-1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن A-�6  ا$ رA  ��M*��س  ا���  ���2  : ا�0	l اA  %1�#و 
;1E ة(E ��2   .رآ52�� ا
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- �A0 و��L �M6 ا$ ر-A �ًt	أن أ �*-2���  �E)ة  1�E;  و%1# �1A6 ا$ 1E; ا ا
��   .إ.��� و_ أذان �) رآ52
�&���� ��1�6 دل - ا+�ر ه4ا - رآ52A ع��L)ا g-   .وا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�*. �*Wa  .ا

 ا��)ة  .*��  اWa*��  آ���V��  Gن  . اWa*� .*� ا�)ة ?��ن أن ا�0Rوع أن : 	2-�
G1W� �*Wa   .ا
��Wa  m��A  ��2*�ا 1A; ا�)ة ?+�م وه� - ا+�ر وه4ا1��6  أ���L  ا+��ر  ه�4ا  - اA 

��d<4آ0 �� إ_ ا	 �A �-�  �����0وا  ���V&%  أ�s  N4ه�  �-:���0  ���  وأول اs  N4ه�  �-:� ا
 ا�����F  >ن ه��ر  ه��  ���  ا�a)ف  ���  ��6  ���52اً  	52*�0  _ و�6�12  ا��F%  ���  �0وان
1�6 أ��0واA %	�+? �*Wa�ل  إ���رًا ا�)ة 1A; ا+���  ���21��6  ��"��0  واA  أ���  ��2�# 

 أراد ���  6��4L  ��"ن  و����2�  ا�:-�  ��)ف  ه�4ا  �"ن ��1:�ن  A-6 ا$ ر�M ا�aري
��Wa 	��2 أن   .ا�)ة .*� 

����  _ �&�ر ه4ا �61�2.  6�  ���Lء  وأ��&+��&%  وا���Rر  ا���52  وا���12ء  ا� أن �1A;  إ
2�� �� ا�)ة2���ه�  أن ووG�1W�  ��L  ا��)ة  .*��  ���W  إن وأ��6  اWa*��  .*� ا	 

   .ا�)ة ��2
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

0*�	 �� ;25�ذ و.*� وا(#�5�5ح ا(�0ام ��2 اُ>و  .#5ً�: وا+0اَءة ا
< أ��د{�5�� ا2*�رة هN4 �� ا$ ر��6 ا":�:   
 *;�0ات أن : ا>و*�5   .#G اkوا�d ا
 *������0ات هN4 أن : وا*�5   .ا_#�5�5ح ��2 ?��ن اkوا�d ا

�ل� ه4ا 1A; �-�ء+ : �-: U% ا_#�5�5ح د�Aء 	+0أ U% ا_�0ام ?�*�0ة 	�*0 ا(��م أن ا
0*�	 �ً5# %U 4�   .و	+0أ 	:25

�ل وه4ا= +   .أ��� ا(��م �A ا0وا	5�� إ��ى ا
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�� وا0وا	�= ����0ات 	:0د ا(��م أن : ا*�5 ا0وا	��  وه�N4  . ا(��0ام  ���2  اkوا�d ا
�% ا���� اw����F ا��5ره��� وأ	��tً� لا��a) : ا�*���ر ا����12ء ���� ا��5ره�����+ أن : وه��� ا

�0ات*�5   .ا_#�5�5ح د�Aء 	+0أ 0J�*� %Uة ا(�0ام ��2 ?��ن اkوا�d ا
�ا   :ه4ا 1A; وا�5#

�اه0 �"ن -j ص��-1�6 ا$ 1E; ا-*� أن اA %1#"?�  آ�ن و�	0ات  �*�5���  ����55� 
.  

�":������� ا������0ات أن : ا*�5 ���4ه� ه��� وه��4ا #��G ا(���0ام ?�*���0ة ����2 اkوا���d ا
   .أ��� ا(��م

�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
- c	�F� 0و�A �� ��2J  ��A  6��1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن ��A  N��L  أ�A  %1�#1;  و�E 

2�� E)ة�� و�� #*2ً� ا>و; �� ��*0 ا���   .��:ً� ا
�ا   .ا(�0ام ?�*�0ة �� : 	2*# . �-2ً� : .�
   .ا��	-� �� و�1A يوا*�aر أ��� ا(��م 6FFE ا�F	c وه4ا

�0ات و?��ن*�5�m ��:ً� ا0آ�2 �� اkوا�d ا ا$ : .�ل �Vذا . ا_�5+�ل ?�*�0ة �-&� 
�� ��:ً� 	�*�d�. 0ً� وا#55% أآ*0�55�.   

�ا   :أ	tً� وا�5#
-  c	�F� 0�A �� ��2J.   

� ه��N4 و����":������0ات ���Aد ���� أي : ا*�5 . ا��12% ه��� ����� آ*���0 ���)ف اkوا���d ا
1; �15�اا�A �F� 0ةRA ال�   .أآ�0 أو أ.

�*:1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أ�F�Eب  ��A  ا�0و	��  ا��U7ر  أن ا_�5)ف �� واA  %1�#و 
>15a� �&�� �&�   .���15a أ�Aاد ��

 ������0ات ���  ا>��0  أن - ا$ ر����6 - أ����  ا(����م ��4ه�  = و*�5�ل . وا#��  ا��+�� 
1��6  ا$ 1E; - ا-*� أ�FEب ا�15< : - ا$ ر��6 - أ��� ا(��مA  %1�#وا>��0  - و 

6�   .وا#� �
�م _ ه4ا واa)ف+	 �� �+�+F-*�  �Uu  ��Aر وإ��� ���ص 1A; ا���F�E1;  - أ�E 

1�6 ا$A %1#ال - و��2�  �"��4  آ���0ة  وا>.�  N4ال  ه���ن  ��5;  ا>.���	  ��-A  ا(��:�ن 
   .اp)ع

��0ة  ���  ه�4ا  ه��  	+��ل  أ�� �) اkوا�F� %1�5� �A �d - : .�ل �� ا�+&�ء ���= *�? 
   .اkوا�F� %1�5� �A �d إ��� ؟ _ أو ا(�0ام
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�ل= +   .و��G# m ?+�م �� . ا�4ه� : ا>ول ��
�ل= +   .و#*� #*� : ا���� وا
�ل= +c ا��   .وU)ث U)ث : ا
�ل= +   .وأر�� أر�� : ا0ا�� ا

N4ال أ�0ز ه�   .ا��A ���F �0و	� وه� ا>.
 #��G 	�*��0 أن اk��5م وإن وا#��� ����>�0 �&��4ا و?���رة �&��4ا ?���رة آ*��0 إن : ��(���:�ن

m��و �&� �� �+�+F�ا�9 ا� g-1 �2�� �� 0�Aو ��	c وهJ.   
�� �":� : �� %�1:5�� : وا#� ا>�0 أن �� ا :  
 =�1��-F�ن ا�+	 : G# m��و.   
�� ا0وا	�= ���   .و��m #*� : أ��� ا(��م �A ا

  ؟ ��ذا
�� . و��m #*2ً� آ*0 أ�6 ��6 ا�F	c : .�ل ��   

   .ا(�0ام ?�*�0 �� #*� : .�ل أ��� ��Hم روا	� -
   .ا(�0ام ?�*�0ة �) #*� : .�ل روا	� و�� -

�+� و��+F�ل  >��P  . و��m #*� أ�&� : �+�ل أن g-1 ا>.0ب ا�+?  m��a زوا��d  ا
�ًt	أ �*:�ن أن 	*-*�o ا�? �dزوا.   
;1A �اً  وا#� ا>�0 ��ل آ��L  (�a��6  فوا�  G���U  ��A  ب�F�Eأ  ��*- ا$ 1�E;  - ا
6�1A %1#و -.   

��2   .ا*)د هN4 �� ه-� و��1A G# m; وا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�� و�����   .��:ً�: ا+0اَءة .*� ا
� ه�A N4 ا�)م �2-� و?+�م":�   .ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�0ة آ� �� 	�	6 	��0 *�?.   

�� ���0اتا5 أن �2-� ?**� �dواk��0ة  آ��  ���  	�	6 	��0 أن ��:-� و��G# m ا*�? 
   .زا�dة

���   :ذ1A P; وا
- c	�� �d0  ���  وا��1��6  ا$ 1�E;  - ا-*��  أن �A  %1�#���0  آ��ن  - و	6  �	�	  ���  �آ� 

2�� وE)ة - A-6 ا$ ر�M - أ��� ا(��م .�ل . ?�*�0ة   .ذP �� ا
- 6�Vو� G*U �A 0 ا���A - �M6 ا$ ر-A - 6��0 آ�ن أ�	6  �	�	  ���  kd��-�2���  ا وا
.  

�اب ه� ا$ �Jء إن وه4ا��0ة آ� �� 	�	6 	��0 ا(�:�ن أن : ا*�?.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�)ً  0َ��ْ�ُةً  ا6��1ِ  َوُ#�ْ*�Fَنَ  َآِ���0اً  ِ6��1ِ  َواْFَْ���ُ  َآِ*��0اً  َأْآَ*�0ُ  ا6��1ُ : (( و	+�ل�Eَِوَأ 
;�1��Eَ6ُ���1 َو��6ِ ا-�ِ*���� ��1َAَ �ٍ����Fَ�ُ; اِuَوَ#���1َ% َو �ً�� .���ل أ���� وإن )) َآِ�ْ���0ًا َ?��ْ:1ِْ

0�s P   .ذ
  

< أ��د��{�5�� - ا$ ر��6 - ا":�:   
- ;�0ات ��� ذآ0 ه-�ك 	��ن أن 	:�F5 أ�6 : ا>و*�5   .ا
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- �����< ذآN0 �� .�ل �Jء �Vن . ا4آ0 ه4ا �� وا#� ا>�0 أن : ا{� ا$ ر��6 - ا
   .وا#� ��6 ��>�0 و#*l آ*�J 0ء وإن وه1� آ*�J 0ء وإن -
  

����� 1A; اA0وR� 04آ�0ات ��� ا*�5   :ا
2�د ا����� أن -:���� - ����M6 ا$ ر���-A - 6 آ*���0 إذا : .����ل����V� �����F	 $-���� ا�	6 و����1A 

1��6  ا$ 1�E;  - ا-*� 1A; و	��1A  %1�#.��ل  - و  ���	4�  ��#�;  وأ���  -  ��Mا$ ر 
��&-A - ق�E أ�� �*A ���0   .ا
1�6 ا$ 1E; - ا-*� أ�FEب �� G��U �A �U(U ا>0U ���رA %1#و -.   

  
�ل= +�ل أن 	0Rع _ أ�6 : ا���� وا+	 �ً��J ���0ات �*�5   .ا

- 6�< � �Lص ذآ0 و��a� �+- . ��1� % �+-	 �-�1A 60ع _ أ�R	.   
�اب��5�ى  �&�N4  أ��J 4ء إن وا#� ا>�0 أن وا�1���  ا�����F  ه�4ا  ����  ��A  ا� ا

�0ات ��� 	4آ0 و% ا-�r� gه0 أ��J 4ء وإن ��#; وأ�� و�4	�� �:2�د ا��*�5 ا
   .وا#� ا$ �Jء إن ��>��J 0ء

  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .L&0ًا 	+0أ
+0اءة 	�&0 أن ��Hم : ا:-� أن أي��.   
���ه�0 �4ه� وه4ا=    .إA��Lً� و��� ا

�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
1��6  ا$ 1�E;  - ا-*��  أ�FEب �"ن -A  %1�#*�0وا  - و�+�0أ  آ��ن  ����  أ	ة  ���  (�� . ا

+0اءة 	�&0 أ�1A 6; ��ل��.   
;1Aه4ا و ��A ���1:�   .ا��kن .�	% �� ا
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�� ;�ِ� (( و ، )) ِ�َ:ْ*lِ: (( ا��?�F ��2 اُ>وَJِ�oَْ��ِ (( �� �����   .ا

�l ���� وه��� ا-����2ن �	���c ���� : �2-��� ?+���مF��E %1:��� أن ���*-1���6 ا$ 1��E; - اA 
�� 	+0أ آ�ن - و%1#?�&� ���ر?:���2 �� ا2�� ا�م وا�V� 9ذا وا	 �2��2�� ا .0أ ا
��&� �� ��?(�   .ا
� هN4 و��":�   : وه� أ�0ى #-� ا

- Nروا�� �1��� وا.� أ�A - 6-6 ا$ ر�M - ا�Waب �� 0�A أن ا"# �A -: �� �ا
2�� E)ة��� l	c وه� . وا.G�05 ق : �ـ 	+0أ : �+�ل اFE �� %1:�.   
�-:   .أ����ً� وه4ا أ����ً� ه4ا 	+0أ أن ��

�ا�d �� ا�F	c ه4ا و�����2%  أن ا��0  ا*���6  ا+��ر  وا�r-���6  ا�&��  .��  إ	  ��2� 
�-: �� ةا+0اء #-� �A ا����F ه4ا 	:"ل - A-6 ا$ ر0�A - �M أن ��� و4ا ا
2�� E)ة2�� E)ة أن ا12% �� ا آ��ن  - A-�6  ا$ ر�M -  و 0�A	�a; _ أ�0ه� ا
�1�	 �� �*-1�6 ا$ 1E; - اA %1#و�� - و P6 ذ"# �+� ;�a	  ;�1A  0�� ا�R"ن  آ*

�� 6�12	 �� �   .�-6 أ.� ه
�ل= ��+�m أ���6 : ا������ وا�����)ة  ����2 ���A روا	��� وه��4ا ا+��0اءة ���� �2�-��� #��-� ا

1���6 ا$ 1��E; - ا-*��� أن ��1A; ا>��د	��c ه��N4 ����� وآ"���6 �ما(���A %1��#0أه��� - و. 
 ����� ا0وا	��� ه��N4 ���� - ا$ ر����6 -  آ"���6 : أ.���ل ا���� آ"���6 - .����ًا _ �����د��
c	1; ا>��دA ًا _ ���د�� .0أه� أ�6 ه4ا��..   

�اب����ل ���� P��J ���) وا��+ >ن ا�&��4 وأ������ً� �&��4ا أ������ً� 	+��0أ أ���6 : وه��� ا>ول ا
���F�  . #-� ه4ا أن �&��ا 0�A و�-&% ا>��د	c هN4 رووا ا4	� ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
5�� �V� %1# :�Wذا *W� �5*Wa�2 آ��   .ا

2�� �W*� �� ا�0Rوع أن : 	2-�5�� 	�Wa أن ا*W�.   
   .- ا$ ر��&% - ا�+&�ء ه4ا 1A; ا?�9 و.�

�ا   :ذ1A P; وا�5#
2�� E)ة �"ن -��E �2)ة 1A; ?+�س ا��0ة ا 6*R�-&�� ا�.   
- �ً���U : ��� Nروا ��*A $ا �� �*A $5*��  ���  اA :  0  ?����2  وه�4ا�� ���  وه��  ا+��ر  آ*

�Y وه� ا:*�2 ا�+&�ءJ  0��A  ���  ��*A  k�	k21��6  ا$ 1�E;  - ا-*��  أن .و�6��12  اA 
5�� 	�Wa آ�ن - و%1#*W�.   
��   .2M< إ#-�دN �� ا>0U ه4ا و
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 %�U ���12ء  أن�2���5  .��ل  ���  ا���15�ا  ا�6  ه��  . ا�:-�  ���  : ا  %���  ���0 ���%  أو ؟ ا
>.�   ؟ ا

   . ا��0 : ��% �61 ا:-� �� ا����F .�ل إذا -
��6 ه� ����15�ا ا:-� �� ا�2��5 .�ل إذا  %�� ��0�.< ��% أو ؟ ا   ؟ ا
Y���6 أن : أ��1A% وا$ A-���ي وا>.��0ب: ا�+&���ء ����� ���)ف ��� ����% ����0 آ���ن إذا . ا

�d�+� اk-�� �2��5 ه4ا�0 ا*� إ_ ا�:-�  إ�;    ً(��A	6��V� _  �:�-  وا�&�%  ا�12%  �� ا
   .ا:-� �� أ�1A 6% و.�
�ل= +�ن أن ا�0Rوع أن : ا���� وا�? �*W� وا��ة.   

�ل ه4ا وآ"ن+�ل  ه�4ا  إ; ��ل و��� . ��LHع �)ف ��6 ا�+�a-�  ا�J -  6ا$ ر��� 
- �jنأ وأ Y�R ه�4ا  ذآ�0  >��6  ا�:)م  #�*�  ���  ا�-���2 �� أ�N4 - ا$ ر��6 - ا

   .وا��ة �W*� أ�&� ا-�j gه0 أن وه� ا�Rء
���+� �� و+F�ل ا�-���2 ا+�6 ��ل ا4ي وا�a-� إJ 6��  ����a�  ع���LH  ���&�� 
G�F� ف"Pإ� _ ���ل  أ��ًا أن ?�+	  ���ن  أن ��:-��?  ��*W�  وا���ة  �2&��د  أ��0  وه�� 

   .ا+�	% �� 02وف�
�-2	 : "R� ا(��م P�ن وه% ��*Wa	 ��25�� ا*W�.   
�0 ا�2��5 وه4ا*��� ا*A $ا �� �*A $5*� �� اA P   �W*�5ن أ�&� 	�*G آ4

%&���6  ه�4ا  أن أ��j  أ�-� ���  ����a�  ع���LH  > وآ�"�&%  ذآ�0ت  ا�4	�  ه�}_ء  و���
�ا&+�? g-�ا.��  و�� �*�0Jة �� ���  ا��0Rوع  أن 	�0ون  آ1&�%  ���ا��:1  أ���d  أن ا
2�� E)ة5�� ا(��م 	�Wa أن ا*W�.   
   .ا0اlL ه� وه4ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�5*Wa�2 آ��   .ا

2����� �0���J ����5*Wوط أن أ����0ى �2*����رة أو ا����0Rوع أن 	2-���� �W*����5 آ���0Rوط ا
���2����2� ���� إ_ ���Jء آ��� ���� ا� �d�:������0 اs ����&�5�� و�"���4 �05آ&��� ا":��� 

5�&���:   
- ;������Hم 	��0Rع _ أ���6 : ا>و ���� ���5*W� ����2 ���� >���0t��� . 6 إذا 	�m��1 أن ا

�2���-0r5 ا(��م 	�m1 ا   .أذان _ وه-� ا�}ذن 
- �����2�� �W*� أU-�ء ا�)ن �� ا��15�ا أ�&% : ا   :ا

�ز : .�ل �� ا�+&�ء ���= �2�� �W*� أU-�ء ا(�:�ن 	1�5% أن 	   .ا
   :ذ1A P; وا#�5ل

�ر �"ن -t� �*Wa�ن _ ��_#��5ع #-� آ61 ا�	 �ً*Lوا.   
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�ل= +� ?�V� %1ن وا�L ا�)م و?0ك #��5ع ا_ أن : ا���� وا&� %Uu  ���  ن  ا(.�0ار"�� 
�رt� �*Wa�-� آ�� #-� ا?"�#.   

- P�ر ��% ��� _ر?*�ط >�6 وذt�  ء�R�1��  وا>����م  ا����5 ا(��:�ن  �&�4ا  . ���6  ا
�ز���	 6���ز ا-���� ���� �*��0	 أن ���1���6 و���L آ*��0 إذا �-��6 	���2� _ أن ��6 و	A ن���*Lوا 

G1W6 و�?(E إن %5�ف :	 �&�   .وأرآ�ن 0Jوط �� ���
�ل+-� : P�� أن و0tF? P أن o? ���ز _ �0tت إذا �	 P4P ?1�5% أن  .�ل و

% ��&��� 	-���0 ا���5 ا0وا	��� ���� : أ����� ا(����م	0��F? م(�����1; ?����1�ا إذا أرأ	��G : اA ���� 
���Wa	 . ر إذا : أي - ا$ ر����6 - آ)���6 �2-��; وه��4ا���E س���-���� إذًا 	���1�5�ن اWa ا
�Wa	 ;1A �� ؟ _ PJ ه4ا أن  >��a�  ;t�5+�<  ا�0Rع  ��aد  و����+�1  ���  ��*W� 

��2�1�� ��r&0 ا(�)ل �� ��6 ه� وأ	tً� ا:��6 ا��� � l5� ب ه4ا�*   .ا
lL0ا   .	1�5% أن ا �*Wa	0tF أن أراد �� 	0Fم أ�6 ا$ �Jء إن ��

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
l5�5:	 ;�0ات �5:� اُ>و*�? �����   .�:*� وا
l5�5:	 �*Wa�� �5:� ا>و; ا���   .�:*� وا

N4وه �-:�m أ	tً� ا �&�� g� �A �*-1��6  ا$ 1E; - اA  %1�#وإ����  - و  ��&��  c	��� 
 ���*A $ا ���� ���*A $5*��� ���� اA 9��:��1���6 ا$ 1��E; - ا-*��� أن : و����6 اA %1��#آ*��0 - و 
�� اWa*� �� و�:*� �5:����  .ا

�ا   : ذ1A P; وا�5#
�0 �"ن -*�52�� E)ة �2Jر ا   .�6 اWa*� 	*�أ أن ���F5# ا

�ل وه4ا+�ل - ا>ول - ا. 0����ه2�� �W*�5 ا��55ح : ا�0 ا*�5��.   
�ل= +��F 	*�أ أن �H:�ن ا�0Rوع أن : ا���� وا�� . ;�Y  ذه��  ه4ا وإ�J  ا(#�)م 

   .ا�+&�ء و�2� - ا$ ر��6 -
   :وا#�5ل

- 6�"� _ w�F	 �A �*-1�6 ا$ 1E; - اA %1#أ أ�6 - و�� �*W� 0�o� ��F   .ا
�ل وه4ا+2&��د  ه��  ه�4ا  >ن . �����F  	*��أ  أ��6  وه��  . أl�E  : ا���� ا� - ا-*��  ��A  ا

;1E $6  ا��1A  %1�#و>��6  - و  ��1��6  ا$ 1�E;  - ا-*��  آ��ن  A  %1�#و -  l5�5:�	  ��*Wa ا
0�*�5�ل  أن .*��  ?�*��0ات  ?�:�  ا��R�  �&4ا ���+	  $���F��  رب ا���2 ه�4ا  ����  ���ن  ا

�ا�0 ���? %�&�  وأ��6  #����  _ و�����1A 61+�  6; ا��  و.��  آ��ن  �&�  >��a	  د��&2� ��A  ا
�*-1�6 ا$ 1E; - اA %1#ن - وV� ء�&+��2ً� ا�L د  أن اأ.0و��&2� 1�E;  - ا-*��  ��A  ا

1�6 ا$A %1#أ أن - و�*	 �*Wa�� رب $ ����F ا��2   .ا
2�� �W*� 	*�أ ا(�:�ن أن ا$ �Jء إن ا0اV� lLن &4ا�� رب $ ����F ا��2   .	�*0 و_ ا

�-� 1A; ا$ و1E; أ1A% وا$ ه4ا*� ��F�.   



317 . آ��ب ا���ة -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

    

/�/��  السبت  االول: الدرس  الثامن:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))								((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� �]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^Î�]<ä·…<Ù^ÎVVVV    
0W��ن: 	�F&% �� اL0a	 �� %& �� .1A; ا��.� و	*

  W� أ������م ������ن ����2� ����� >���{�2�����	� وذآ���0 �-&���� أن ا����:�F5  ����� زال ا*���� ا
0W�&% أ���م ا ���� ا�0W أن 	*A �*W� �� م��H�ن -:� .وا

H�0اج وو.G ا(�0اج �+F5:��ن وا��� اL0a	 4ي&% ا�+�ار ا ��*��. 
P�� 1A; ذ� :وا

1�6 و#1% آ�ن إذا ��W .��ل            -A $1; اE �*-��    - ..)تصدقوا تصدقوا   : (أن ا?0�� - 

. %U 0واي .وآ�ن أآ�0 �� 	5��ق ا-:�ء: �ل ا
6�1A 9�5� c	�F .وه4ا ا

-    �������ل ا��+�ن ���� u������2�L 0 �����         : وا���	0 ��W�أن ا4��5آ�0 �"�����م زآ���ة ا
��2 .ر��tن _ �� �W*� ا

1�6 و%1#        -A $1; اE �*-�ل ا+من أداها قبل الصالة فهي مقبولة ومن أداها بعد  :( 
    .قاتالصالة فهي صدقة من الصد

��6 و.��ي ��Lًا >��6 _                       Lل آ��� ?�0ى و��. ��a-� ر��6 ا$ وهJ ل ��ل�+وإ; ه4ا ا
0W� .���dة �� ا45آ�0 �"���م زآ�ة ا��t� �2� 0W و.G زآ�ة ا

� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm    

 ;FM<ا �� %&*s0	و :�&��� %& ���� و	*FM<ُا ��. 
  �-2	 :            ���� ا>F�M; أن 	*�A �*W� �� م��H �F5:��� ���        أن اF�M<أ����م ا %�&

�kئ وو.G اl�4 و�� 	N4&� 9125 ا>���م��c ا:� ا�. 
P�� 1A; ذ� :وا

-                ;F�M<ا ��*W� ��� 6 و#1% .��ل�1A $1; اE �*-من ذبح قبل الـصالة     :( أن ا
&�% 1�E;      .  )فليذبح مكاا أخرى ومن ذبح بعد الصالة فقد أصاب سنة املسلمني             ���*�

1�6 و#1% أ���مA $ا;FM<ا ��A �*W� �� ��FM<ا . 
  N4��1; ذآ��0 ه��A +��5�0 ا(����م	ر����6 ا$ أن  >��{��l و�-�#��� و_ 	0	��� اF��E وه��4ا

 .ا>���م و�� 	0	� أ� 6	�o*- أن ?�5R� ا1A �*Wa; إ	�tح هN4 ا>���م
� ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm        

 �&-��0ات اkوا�d وا4آ0 �*�5 . #-�: وا
    �+? ��5��0ات اkوا��d ا*�5��G �2-�� وا�4آ0 ا�4ي 	+���ل ��-&�� ��L ��� ;�1Aء ��� أ0�U ا����          ا

6. #-� : �:2�د ?(E GFE ًا��A ًا أو�&# �1�� .�Vن ?0آ&� ا
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�� 1A; ه4ا� :وا
�� ه4	� ا>�0	� --# ;1A ء�&+� .إ��Lع ا

�ق ��2 ?�*�0 ا(��م 	2-� *:��ق �&� 62� V� :ذا د�� ا*:�إذا آ*0 ا(��م #*U �ً2% د�� ا
R� 0وع �� �+6 أن 	�*0 أو أن _ 	�*0 ؟ا

�6 �)ف�: 
0 ���*0-. 	�*0 : �� ا�+&�ء �� .�ل  -�*�5 . >��E 6دف �F� ا
>ن ا(#����5ع +��0اءة ا(����م -.���� 	��:��5 +��0اءة ا(����م و_ 	�*��0 :و���� ا�+&���ء ���� .���ل -

�*Lوا. 
�اب��ل ا���� ه� ا+  .وه4ا ا

� ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm    

 .#-�.: .واWa*�5ن 
%12�0 �� أه� ا�o�% ا���ه�0 وا2�� #-� A-� ا .�E �5*W)ة ا

�ا 1A; ه4ا :وا�5#
1�6 و#1% .��ل         -A $1; اE �*-إنا خنطب خطبتنا : ( ��� روا�WA Nء �A ا�� ا:��d أن ا

    .هذه فمن شاء أن جيلس فليجلس ومن شاء أن يذهب فليذهب
��ن ا_#��5ع  �*Lوا �*Wa� آ��G ا .واL*ً�و

   �	0�"���5��ر ا���&�L 6FF���E c	����F5+������ن . وه���4ا ا�����6�2t أ����� داود . و6�2���M ا
  ���اب ��6 أن �WAء .��ل  . وا-:��d وا�� �2�1�6 أ�6 �0#� 	2-� أن اA ا�آ��ن  : ���

�ل          �+	 ��W� 6 و#�1% إذا��1A $1; ا�E �*-�V#�+�ط ا��� ا�:��d وأن ��� ذآ�0 ا���       ..... ا
�اب     ا:��d �+�� أ��W" ��� ا0وا	�        ��أن ذآ�0 ا��� ا�:� �d��W" و_ 	�*�G      : � وه�4ا ه�� ا

 .ا�F	c إ_ �0#� �� روا	� �WAء
-    �����ل ا+2��� وإ�; ه�4ا ذه�� ��� اF-����1         : وا2�� �� 0�Jا�E id)ة اأن �W*� ا

�1��-F�N0 �� اsو ��+A ا��. 
�ل +�-6 أ�0ز �� ذه� إ; ه4ا ا. 

�آ��� ر��6 ا$ �� ��� ا>و�pر  R2��� ��F� إ���Lع     :  أن #-�� اWa*��  و�j ا�W*��5 ا
4P .�ل   �� ه4ا ا4ي ��6 أ��6      : و+A ر ا�����ب وآ"�6 % 	+< 1A; ا�5L��� (ًd�. %1Aأ _

��2 .�� 0Jاid ا
               ���5F	0 و�����ه��5F� أن �+�ل أ�&� #-� آ�� ه�� ��4ه� ا� �+�+F� ��1�5F �� ا":�وا

 . �A ا(��م ��5�ن ��d�� _ 65*Wة �-&�أن �+�ل أ�&� واL*� >ن _ 	-�� ا-�س
�1�5F� ��2� ��% �E �*W)ة ا":� �+�+F .�� ا

� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm        

 N0�	ة و��2ه�: و(� .ا5-�� .*� ا
��2�H:�ن أن 	5-�� .*� و�E �2)ة ا N0�	 61; أ�A ا(��م أ��� g�. 

 :وا#�5ل 1A; ه4ا
-   1������A 6 ا���� A*���س أن اA 9���5�1���6 و#��1% آ���ن _   �����F	c اA $1; ا��E ���*-

2�� و_ ��2ه� .	��1 .*� ا
-    ������ ا�_ أ�1A% أ���ًا ��� ا���12ء �+�� ��A             : �� ذآN0 اkه�0ي أ��6 .��ل         : وا

2�� أو ��2ه� .أ�� �� ا:1< أ�1E 6; .*� ا
 �ًt	ه0ي أk% 	�1&� ��ري .i: و.�ل ا. 

1�ه� �&��     ���	 %��� إ����Lع َوَ���ِ� ا-���س ����2   وإذا آ���ن ا������F ���� أه��� ����ر آ1&��% 
1�6 و#1% �� أه� ��رA $1; اE �*- .أ�FEب ا
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- �+- 6��FEأ �� آ�ن 	��1 ه1�6 و%1# A $1; اE �*- .و>ن ا
2�� kd�Lة _ �-�و�� و_ ��0وه6: و�� ا�+&�ء �� .�ل  - .ا�)ة .*� ا

�آ��� 	��� إ; ه4اR .وآ"ن ا
�اب _ P�J ��� ا(���م أ���� إن            ���Jء ا$ ��� ا#��5ل ��6 ��� ا(���Lع و���	��               وا

            0��Aر ��2-�; ه�4ا أن أ��� ���0 و��� �ر ��-&% آ"ه���*���� ا�# _ ���F��A� ���A ا
�ا 	��1�ن .*��                    ����	 %����ة و�+&��ء ا�����F وآ*��ره% آ1&�% *A �و�1A و���Aن وأ��

��2 .E)ة ا
               ��-���� �1A; ا�ز وأ��6 _ د���اب و�� رlL أ��6 	��ل ه� ا+���� وL&��   وه4ا ا

6 اkه0ي�. �� �� ��2� 6� .�0rي أن .
  ��� ؟: �:":��� اF? P ه� 	�R� ذ

�اب  ��� ��� 	�"?�                    . �2%  : ا:����� اF? _�1 و��	�1; أ��6 _ A ا(��م أ��� g� ��
 .و	�E (� m1)ة

-  �����ل ا+�� ?:�5-;: �� �4ه� اF-���1 : وا:��� اF? أن. 
F .-���1وإ; ه4ا ذه� �2� �F++� ا

P�ا 1A; ذ :وا�5#
-                  ;�5� m�1�	 (�� ��:��1�6 و#1% إذا د��� أ���آ% اA $1; اE �*-�2�م .�ل ا�

�� .	��1 رآ52
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    �����ل ا+2���    : وه4ا ا�� إذا ���-�� أن ���1; ا:��� اF? ��اب �� �:"�ه� ا
��:�. 

�% 	�F �� ا(��:�ن أن _               �F	���*. �1�    �0A-� ا7ن ��� �+61 اkه0ي أن ا�Rرع ا
��)ة          m��2�� �*�(���Lع ��1�2�� وا�)م ا7ن �� ا-�� ا�91W أ�� ا-��� اE)ة ا
                      ;1��� ��-�2�-ً� .*1&� و_ ��2ه� �� ا��)م ا7ن ��� ا-��� ا�V�� 9�1Wذا أ?� (ً�� ��2ا

                >1:��ل 6 أ�1A G; ��)ف ه��ي ا+-� �ً+1W� (ً�� ��-5	 أ��ًا ���Lوو ��2�P�12  .. ا
�� �+61 �)ف ه�ي >1:  . اkه0ي- آ�� ?+�م - ا

�% أ����ً� 	�F �� ا(�:�ن �� �2� ا>ز�-� وا>��-�� أن    �Fه4ا �1A-� أن ا�Rرع ا
	��1 وأ�����ً� 	��F ��� ا(��:�ن ��� ��2� ا>ز�-�� أو ا>��-�� أن _ 	���1  و���                  

25�	� ا-�1A m; ا_�+��د وا�A�W $ �� ا2*�دة �2ً) و?0آً� .ذP إ_ 
� ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<Üm±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV    

�&2M�� ��. 
 ����2���E ���M)ة ا�� g5��a? 0اه����أ���� إذا أراد أن 	����1 ����2ه� ���� . 	2-��� أن ا

kd�L �&� 65��. 
- P .و ه� �4ه� ا(��م أ��� �� آ�ن 	�2� ذ

��&Lو �� ��� :وا
�6L ا>ول    -1��6 و#�1% آ��ن إذا ر��L             : اA $1; ا�E ��*-أ���L 6ء ��� ا�:-� أن ا

  ;�0 >ن 6�2�M    إ:�	 6-��2M 6< و� c	�F2�� 1E; ��ً) وه4ا ا�E �� 65)ة ا�
%&W*M >� �	4 .أ?; �� .*� أ�� ا0واة ا

-    ������ ا��� �A lE ا�� �:2�د ر�M ا$ A-6 أ��6 آ��ن 	���1 ��� ��6�5                : ا
��2 .�E �2)ة ا

-    c���� ا�ن ا-*�� 1�E;   أن ا(��م أ��� �&% �� ��	c ا�� A*�س ا�:��9 أ  : ا
                ��22�� و_ ��2ه� أن ه4ا �� ��1; ا1�6 و#1% آ�ن _ 	��1 .*� اA $ه�4ا   -ا %�&� 

%&� .ا
 أن ���	c ا��� A*��س ���ص �����U(U N4&�-      ;1 أد� آ� وا��� �-&�� 	+��ي ا7��0       

1�6 و#�1% آ��ن 	���1                 A $1; اE �*-�0�ع أن ا�2�� وأ0U ا�� �:2�د وا�F	c اا
�E �2� 65)ة� ����2 . ا

l�FE ��2 .إذًا .�ل اF-���1 أن ا�0اه� ?g5a ����ن E)ة ا
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� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV    
 65?�� �� ..�tؤه� 5�E ;1A&�... و	:� 

���1 	0ون              �ر �� ا&��2�� وأن ا?+�م �2-� ا�)م �t. %�� �Aء ا�-�0د �)ة ا
�Y ا_#)م 	0ون        J 62*?و ����� ا+�tء وأن ا(��م أ�� �-A0وR�    ء�t�. �:�	 _ 6أ��

 ��2 . ?+�م �2-� ه4ا-E)ة ا
��6 ه-� أن �+�لt� 4ي ���� أن :وا�Rء ا

2���� أر����     ���� أ���6 آ���ن 	+����E �t)ة اL l�F��E د�-��#V� د�أ������A l��E 6 ا���� ���:2
�1��-F�ل A-� ا. � .رآ�2ت وه

 ���رت ا>.�ال
�ا�0U< 9 أ�m ا4ي ?+�م �2-� -� .?+1A ;t; ه��5&� وه� ا
 . ?+t;_ 	:� أن -
 .?+t; أر�� رآ�2ت -

�Y ا_#��)م .���ي      ��J ر������� وا$ أ��1A% أن ا>���0 وا#��� وإن آ���ن ا�5 0��&r	 4ي��وا
�����A و_ 	����L ه��4ا     2�-�� ���� اWa*��� وا� �����&� GA0��J ة(����5A*��ر أن ه��N4 ا
                 6���ص �� ��� ذ�P أ.��ل ا>��0 ��-1�ل أ.�2 وأ.0ب +ا�Rء �� ا�-�0د وه4ا ا

�ن أن 	�1�&� �1A; ه��5&�� وإن ��Jء أن 	��1�&� أر��2ً� وإن ��Jء               وا#� إن �Jء ا(�:   
 .أن _ 	��1 ��>�0 ��6 وا#�

� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm        

�&t2� أو. 
�&5�E ;1A ��22�� أن 	+E �t)ة ا6 �2� E)ة ا?�� �� �:	. 

 � .آ� �� أدرك ا(��م .*� أن 	:1%: و�� ��?t2� 6&� ه
�6 أن 	+��t            ��� �� أدرك ا(��م .*� أن 	:%1 �+�        N0R��� ���2 أدرك �2� E)ة ا

�&5�E ;1A ة(� .ا
1�6 و%1# -A $1; اE �*-�2�م .�ل ا    .فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا( : 

2� ا���)ة 	52*��0 ���� أدرك ه��� أول ا���)ة أو ه��� u���0      :و?+���م �2-��� *��ه��� ا����رك 
 ا�)ة ؟

� ه� u�0 ا�)ة ���0Rوع �� �+�6 إذا    إن .1-� أن اُ�ْ�َرك ه-     -: وا��0ة A-��� ه-�    
�1��5 أن 	�*G# 0 أو 	*� �� �?"� . �:� اa)ف ا:��9-.�م 

وإذا .1-� أن �� أدرك ه� ا>ول و�� 	+�t ه� u�0 ا�)ة ����0Rوع ��� �+�6                -
m�� 0*�	 إذا .�م أن. 

��2��ء آ��0ة �Lًا �-&� �� 	9125 ��)ة اJل أ�+ .إذًا 	1A �?05; ه4ا ا
 .?+�م أن ا0اlL أن �� 	�رك ه� أول ا�)ة وأن �� 	+�t ه� u�0 ا�)ةو

LYBا�� � �Iرج @N�P�9 8 ذات ا���ة وهI_ ع�`�    :$# !%أ ا��-�, !�
� ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^ÏÊ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^ÏÊ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^ÏÊ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^ÏÊVVVV    

91W��0 ا*�5 .و	:� ا
    ��0 ا�91W ه*�51�ات �� 	���ن ��� ا>#��اق    : ا��0 ا4ي _ 	g5a �"د��ر ا*�5ا

 . وا�:��L وا�ور و�� آ� ���نوا0W.�ت
91W��0 ا*�5 .ه4ا ه� ا

� ±^Ãi<�]<ä·…<ÙçÏè±^Ãi<�]<ä·…<ÙçÏè±^Ãi<�]<ä·…<ÙçÏè±^Ãi<�]<ä·…<ÙçÏèVVVV    
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�	��2��51 ا ��. 
��0ًا                 : 	2-�  *�? %1:���� ا>FM; أن 	�*�0 اA �1��� ا�0W و�� A �1�أ� 6	0Rع �� 
�ً+1W�. 

0W��� اA �1� :�*�أ �1
- �ً+1W� 0ًا� .ذه� ا��12ء إ; أ� 6	0Rع �H:�ن أن 	�*0 ?�*

�ا �ص آ��0ة: وا�5#�-�: 

-  ;�2? 6�. �&-�  : } } } }���6C '6$��� 'J�@( �
 ^$) :� ��_6��� K@��� ��$�6������6C '6$��� 'J�@( �
 ^$) :� ��_6��� K@��� ��$�6������6C '6$��� 'J�@( �
 ^$) :� ��_6��� K@��� ��$�6������6C '6$��� 'J�@( �
 ^$) :� ��_6��� K@��� ��$�6���{{{{....    
 .و�5*0وا{ :أي أ	�م ر��tن U% .��ل : ���2ة .� ا7	� 

-  ������ ا�2��: ا��51 ا .أ��A G*U 6 ا�� 0�A أ�6 آ�ن 	�*0 �� 
-  c���� ا��0d�2J �� 0 ا_#)م ا�rه0ةأن ه4ا ا�5: ا*   

                 0�W���� اA ��1� 9�1W���0 ا*�5 و���F ا7ن ��%1�5 ���ل        -�&�U(U N4 أد� ?�ل �1A; ا
i+� 0W��� اA �� 0�*�5 .ا

   ���� ا�9�1W� 0�W و_ 	�:� أن 	�*�0               : �:"A ��1� 0��*�5ذه�� اF-����1 إ�; أن ا
�0ًا �+��ًا*�?. 

-62 �2� ا-�س ا    : �-�ء 1A; ه4ا    �	0     �� �W��� اA �1��م �� �-   0�� ���Rه� ا7ن آ�
         0�*�	 0�W���� اA ��1� 0����� ا-�س �� ���A ا-�س إذا 1E; ا�0�oب وا�R�2ء وا
��0R�� 0وع ��� ا��0Rوع أن                     s �:�	 _ ��1��-F��2 ا�)ة �*�0Jة �&4ا A 61�A-�� ا

i+� �ً+1W� 0ًا�*�? 0*�	. 
-    �����ل ا+��0              أ� 6	0Rع أن 	�*0 ?�*�0ًا �+     : وا*�5��� ا�0�W ��� اA ��1����ًا ��� 

�&� 	:�F5 أآ�0 �� ا�A 91W-�ه%� ��+� .ا
  lL0ا�أن ���� ا>��0 #���2 إن ���Jء ا(��:�ن أن 	�*��0 ?�*���0ًا �+���ًا أو �1W+��ً� ����    : وا

��1 ا�0�W >ن ��jه0      91W��0 ا*�5�6 ا(��م أ��� �� �-� او�Lه� و.�ة �� ذه� إ
��+��0 ا*�5�-�ا�U7ر ا�5��ص ا?"�2�� ا>FM; آ�� #� . 

2�� وه� 	��ن �1W+ً� أو �+��ًا ؟��1 ا 0�*�5 إذا �0A-� ا7ن ��% ا
 �":� 0�u �.�� :��2��1 ا 0�*�5 .و.G ا

�*Wa2�� و	-5&� ���5&�ء ا��1 ا m�R�� اo� �� أ�*	. 
-  �����ل ا+�ر ا(��م: واtF� �&5-	 6أ�. 

 .� ا_��5اءإذًا اa)ف �� ا_�5&�ء _ �
�Y ا_#)مJ ر���ل ا>ول �� �:"� ا_�5&�ء ا�5+ .وا

 lL0ا���ل ا������ ���A l��E ا���� 0���A وه��� ا��+�ر ا(����م >���6 : واt��F� ���&5-	 6أ���
�*Wa�ر ا(��م 	-oR� ا(�:�ن ���)ة و#��ع اtF�. 

�ص 0�E	�F وإ���� ه��                    ��� ��&�� m��1A; أن ا>�0 ��� ���� ه�N4 ا>����م وا#�� 
 �2Jر و�Uu             ر�t�� ��2� آ*�0 ا(��:�ن �� ���� 0�-? �5�:G �� ا�:�d� ا���A 0d و

 .ا(��م
�ل   +� �� :               ��&5-	 0��*�5�5�ى ��A ا��� 0��A أن ا�ا>.0ب ��5A*�ر ا��U7ر و�F�E ا

�*Wa�ر ا(��م _ ��tF�. 
� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV    

 .و�� �u 0Wآ�
;FM<ا ��A �� 6-� آ�u 0W��� اA �� 0�*�5 .	2-� أن ا
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��� 1A; أ�u 6آ�ا: 
- 6�1A نu0+ .أ�g� 6 ا
-  �����ل ا+�� ا>u ;FMآ�: واA �� 0�*�5 .أن ا

��&L�: 
��0 ���          : ا>ول   -*�5��� ا�0�W و�% 	�15a< ��� اA 0��*�? ��A0وR� �� >15�أ�6 ا

;FM<ا ��A. 
-  ������ ا�0W: اA ًا دون���0ًا �+*�? ;FM<ا ��A �� أن. 
-    c���ل ا+�&4ا أرL ��� lL&�� ا�-g وه�4ا      . آً) �-&�� أرL �� lL&�      أن  : ا

6� .أر�A �&L �� lLم ا_�5)ف �
�اب� .وه4ا ه� ا

  �":� :0W��� اA �� �t0 أ�F-�� اA. 
    0��F-���� اA رأى أن �ا_#��)م ��� Y���J ر������1A; ه��4ا ?���ل A*���رات ا��:1< وه��� ا�5

�-: .أ�t� أ	�م ا
2�0�� ا-0F أrA% وأ�t� وأ�� إ; ا$W��� اA �� . 
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)W`4ا %L@ �< LYBم @8 ا���B��! 1أ ا��-�, ر/�. ا%! #$:    
� �]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ        

��F  .و�� آ� 0RA ذي ا
 

 �-2	 :��F�0 ا�91W �� آ� أ	�م ا0R2 ا>و; �� J&0 ذي ا*�5 . و	0Rع ا
���1 ���� ����0 أول 	���م ���� أ	���م ا0R��2 و	-5&��� ���5&���ء     -��-F���A 0-��� ا*�5و	*���أ ا
2��ا�م ا	 �*Wa. 

0�*�5�� ه4ا اA0وR� ;1A ��� : وا

-  ;�2? 6�. : : : : } } } } .. .. .. .. `�
�$�
 \�"� T :� '�� ���J&"� `�
�$�
 \�"� T :� '�� ���J&"� `�
�$�
 \�"� T :� '�� ���J&"� `�
�$�
 \�"� T :� '�� ���J&"� ... ... ... ... { { { {]�F  ��/ا

0R212���ت �"�&� أ	�م ا� .وا�� A*�س �:0 ا>	�م ا
1�6 و%1#  -A $1; اE 6� .)أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هللا:( و�+
- �s0 و�A 1+ً�و�"ن ا��W� 0ًا�*�? 0R2  .N0 �� ا����F آ���ا 	�*0ون �� ا
 
-     ������ل ا+��0 ا�9�1W ��� ا0R�2 _ 	-5&�� إ_            : وا*�5���ب ا�m�R ���       أن اo� 

 .u�0 أ	�م ا0R5ي
�0 ا�91W إ; �&�	� أ	�م ا0R5	9(ا#�5ل ه}_ء *�5 ):1A; ا��5اد ا

-  c	�F� : )أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هللا(     

-  ;�2? 6�
�@��A` { { { { :  و�+ \�"� T :� ���J��� `�A�@�
 \�"� T :� ���J��� `�A�@�
 \�"� T :� ���J��� `�A�@�
 \�"� T :� ���J��� ... ... ... ...{{{{] 0ة+*  ���/ا

9	0R5 .وا�� A*�س �:0ه� �"�&� أ	�م ا
وأن ا�� 0�A ر�M ا$ A-6 آ��ن 	�*�0 ��� �-�; ��� أ	��م ا0R�5	9 و	�*�0 �6�2                -

  .ا-�س
 

��0 إ�; �&�	�� أ	��م ا�R5:0	9 وه�4ا ا�5���ر                        *�5 �&��U(U N4 أد�� ?��ل �1A; ا#�0�5ار ا
�اب إن �Jء ا$��Y ا_#)م وه� اJ.  

 
���ب                o� _-5&�� إ	0 و_ R�2�� ا>FM; 	*�أ �� د���ل اA �� 91W��0 ا*�5���ر ا
ا��u ���� m�R���0 أ	���م ا0R��5	9 وA-��� اF-�����1 	*���أ ���� أول 	���م و	-5&��� ���5&���ء         

�*Wa .ا
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� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmV<V<V<V<    
��+� .A+� آ� �0	�A��L �� �t: وا

�� ا>A ;FM+� آ� �0	�A��L �� �tو	0Rع ا: 	2-� A �� ��+��0 ا*�5. 
�� ه� : أوً_ +��0 ا*�51�ات: ا��0 ا4ي 	g5a �"د��ر ا*�5 .ا
 �ً���U : �	0�"� �1��-F .أن 	��ن ��2 ا�0	�t:  ا>ول -: ���6 ا

 ���� .أن 	��ن �� �A��L: وا
 إ_ ا6�V� i+� �2��R 	�0ى       أ�� أ�6 ��2 ا�0	�t �&4ا �F� ا?��ق ��� ا>��d آ1&%          -

�ا��-�0 ��2 ا*�5�� اA0وR�. 
 ��d<اب �� ا���: واd0ا��� 9125	 P�اه0 ا�U7ر أن ذj ن<. 

-  �A��L �� 6*0: وأ�� أ��	6 أن  .�Vن 1E; ا(�:�ن ���0د _ 6�V� N	0Rع 
�� 1A; ه4ا�  وا

-      ���F����A      0 ا�� 0�A وا�� �:2�د أ�&% آ����ا       : أ��A lE 6 ا*�5 _ 	�0ون ا
�A��L �� ;1E ���� إ_ +� .ا

                %�&� ��+1W�و�k51� �Fم �5�ى ا�� 0�A وا�� ��:2�د >ن �&�&�% �+��م �1A; ا7راء ا
�A����ص ��)ة ا�a� 6ا أ���&�. 

�0	��t و���)ة                 �� ���+� ���+��0 ا*�5���ه�0 �� أن ا�اب إن �Jء ا$ �� ا�إذًا ا
�A��� .ا

� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV    
���0A م�	 0�� .� ا>E �� ;FM)ة ا

   ���F�1 �*:��-�� ����0A م���	 0���� ���� ;F��M<ة ا(��� �*:��-�� ����+����0 ا*�5 -	*���أ ا
�-� ا�0Fم?"� .و#

-          Y��J ًا��L N0�و�� ������وه4ا ه� �4ه� اF-���1 آ�� ?0ون ا7ن وه� �4ه� ا
���� .ا_#)م ا�� ?
P :وا#�5ل 1A; ذ

- ���F� .�"ن ه4ا إ��Lع ا
��F�1� ه��4ا ���F� إ����Lع ����     إذ �*:��-�� ����0A م���	 0���� ���� 0���*�5ًا ���:"� ��ا	��� ا

             �	0�"�5�ا�4	� ��� ا+�0ن ا�����     :  أ.���   -ا����F وإن و.�� ��)ف ���� ا>���d ا
 c������Y ا_#���)م أ�������F� 6� إ�����Lع ����� أآ�����0 ا�������F وه����  . وا���J ل����+	 �����
�اب� . ا

�Y اJ ر���� وا�5����اب��4ه� اF-���1 وا� ._#)م ه� ا
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� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV    
0F-�م ا	 0&r .و0F�1م �� E)ة ا

 �-2	 :0F-�م ا	 0&rE �� 6)ة ا ��+��0 ا*�5 .أن ا�0Fم 	*�أ ا
- ��*15�� P�ل .*� ذoR� 6�<. 

    %&�+� N�+1A 0     : وإ����&r1�*�ً�  . ��� �E)ة اo? .    ;�-2�� %��F� ر��;   : و0�pدوا ا�
  (E �*. ن�:�)ا              %&�V�� ء�:�-�م ا0�J�2 آ��� 	��2� ��2� ا���2t وا���0 �� ا�ة ا

0&r�� إ_ ��2 ا+��0 ا*�5 .أ	tً� _ 	�*0ون ا
���ج ا���0 إ�; ��� ��E ��2)ة ا6��V� 0�&r 	*��أ ��E ��2)ة                     F� أ��0 أ��� ا Pوآ4

0&r .ا
���� ����) . إذًا ه�4ا ���4ه� اF-�����1 وه���4ا 	�0ون   +����0 ا*�5ة 	��0ون أ���� �9��12 ��ا	�� ا

              0&r11�ن �Vذا 1E; اF5	 %U ;Ft�0�ن �� ا�# %&5��A ج��F1�*ً� >ن اo? 0&rا
�� و0pدوا ه4ا �� �� ر�; .*� و�� �� ر�; ��2+�  .	*�أ ��

 
-     ������ل ا+�م ���0A >��6 _ ?��2رض ����            : وا�	0 ��أن ا��Fج أ	�tً� 	*��أ ��� �

�ا �+� �+� 0� �A ا����F أ�&% .�*�5�� وا*15 . ا��*0 و�-� ا�1*��-�: ا
��F1ج ?��5Fج إ�; ���L ا��U7ر أآ��0             �*:�-�� ���+���0 ا*�5� ��ا	� ا":� �+�+Fو�� ا
��� �1A; آ�� ���ل                         ��+�+F�� ا�0اlL ��� ا��*? ��� >2:? % G2�L �5�Vن ا�U7ر ا

�ل ا������ ا7ن ��5A*���ر .���ل ا������F �-��� ا��*��0 و�-��� ا�1*��� أ.��0ب   : �+���ل ��+ -ا
��ل ا+ .��� أ.0ب��

���� و_         *15���� ���� ا#��0�5ار ا+��0 ا*�5�م ����0A 	*���أ ������	0 �������Fج إذا 1��E; ا��
0�*�5�� وا*15 .?�2رض ��� ا

� ?�5Fج إ; ��L ا�U7ر":�  .وآ�� .G1 أن ا
 

� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV    
9	0R5 .إ; u 0�A�0 أ	�م ا

       ��F�0�F�1م وا �*:-��� إ�; �&      . وه4ا ��+���0 ا*�5�	�� أ	��م ا0R�5	9 آ���     ���:0�5 ا
 .�Lء �� ا�U7ر
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� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV    
6� ..N�t: وإن �:

   ���W	 %���6 ����2 ا���)ة ���� t��+	 6 أن������ � 6���V	��0Rع +����0 ا*�5إذا ���:� ا(���:�ن ا
��� .ا

�1��-F�1 ��� ا�� .وه4ا �) �kاع �� ا
��5":� >{� :ا#�5-; ا

� �]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊ�]<ä·…<Ù^ÏÊVVVV    
�:�% 	�Fث أو 	0aج �� ا ���. 

            (ً��1. ����� آ��ن ا���0 و*�5�� � _ 6�V	�t+ ا:��  -�Vن أ��ث أو �0ج �� ا� و
(ً��� ا05ك وا45آ1. 0� G.� .آ�ن ا

�ا 1A; ه4ا :ا�5#
���F1ث   - �*:��-�� :      9��125	 ���� ���W*	 ;�����"ن ا���Fث 	*��W� ا���)ة ����� ����ب أو

��+��0 ا*�5�)ة وه� ا��. 
-  ��:����� ا":���� �*:���-�� 	g5���a �����)ة ا�0	���V���� �tذا ����0ج أن ا: و��:����

0�*�5�ا�2&� و�-&� ا? G2W+ا�. 
-  �����ل ا+�� وا�� .�ا��: وا��ل A-� اF-���1 ا��5رN ا. � .وه

��:�� �0ج �� ا� أ��ث و% 	W� ا��� و �� �ً+1W� �t+	 أن ا(�:�ن. 
-     �����0 واW&���رة ����*�5�l وا5: >���6 _ ار?*���ط ����� ا*:��51���� ا���0Rوع  أن ا&

� أ���ث ��� أن ا�5��ق ه�4ا                 �� ��0ج و�1�ات 	-�ب أن 	4آN0 ا(��:�ن و�أد��ر ا
  �-:�����0 >�&��� ���� آ��� ا*�51 �*:��-���)ة أآ*��0 �-&��� ���� ���E�a�l وا>ذآ���ر ا*:�5ا

�0 �� و.�F� Gد*�5 .وا
�� �A ;1Aم ا+�tء إذا أ��ث أو �0ج - .و>�6 _ د

    lL0ا�ل ا+�            أن ا(� : ���ر ا�� أ���ث و�0 دا�dً� و*�5:�ن إذا �:� � 6�V	�t+ ا
��� .�0ج إ_ إذا �pل ا

� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
��A ة(E �+A �:	 _و..  

 �-2	 :��2�� �E �2)ة ا+��0 ا*�5�H:�ن أن 	�*0 ا �:	 _.  
��1��ا 1A; ه4ا ��  :وا�5#

2��أ�6 % 	"ت �� ا�U7ر أن ا����F آ���ا 	�*0ون : ا>ول  -1�ات اE أد��ر.  
-   �������ر ��#����5ع ا (��� ���*Wa	���o5R�         : وا�"��� ����2أن ا���):�ن �(��E ���2ة ا

0�*�5��.  
� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<<<VVVV    < << << << <

�ً2�J 65�Eو.:  
�ل         +�� 62�R	 6 أن��0 ا�-�وب إ*�5اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر الَ إِلَه إِالَّ اللَّه : ))        	��E �-2 ا

  .كْبر اللَّه أَكْبر وللَّه الْحمد، واللَّه أَ
     ���F���1�&�� أآ���0 اA >��{����0 ������ت آ���0ة ه��N4 ا����� ا��5 ذآ0ه��� ا*�5��Lء ا

�ر ا��12ء&�Lو.  
  :وروي �A ا���E ���Fت أ�0ى آ��0ة آkd�L �&1ة
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-  �&-� : �ًU(U 0*�	 أن .��?0� 0*�	 >{�  . و�� ا�< ا�5 ذآ0 ا
اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبراللَّه (( : أي 	+��ل  : i�+� �ًU(U  و�-&� أن 	�*0     -

رأَكْب اللَّه رأَكْب.  
  .$ ا��F: ��ون _ إ6 إ_ ا$ و 

6 ا�P1 و6 ا��F           : و�-&�   - 6 P	0J _ N6 إ_ ا$ و��أن 	�*U(U 0ً� و	+�ل _ إ
  . �Jء .�	0وه� 1A; آ�

  ���رت ا���ت أر��
< ر��6 ا${��ر ا��12ء �� ذآN0 ا&�Lو ���F��ر ا&�L 6�1A 4ي  :وا
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�ف�Bة ا��E ب�!    
� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm    < << << << <

�ف:�  .��ب E)ة ا
��2�ف �E �2)ة ا:�  :ذآE 0)ة ا

-��2  .>ن و.�A&� أ.� �� E)ة ا
�ف �Aر�M و�-�#*� E)ة ا -:�2�� �5��Uو>ن �-�#*� E)ة ا.  

   6��ف أي        : و�2-; .:�����ب ?�4آ0 ���6 أ����م ا��)ة ا��5 #�**&�             : ���ب �E)ة ا
�ف:�  .ا

 �o1�ف �� ا:��اد: وا:�0 إ; اo5  .ا
�ف :a  .ا-+��ن: وا

�ف : و���� ا_W���E)ح  :�����ف وا:���a����0	� أو : ?02	���< ا-�ء أ����� ا���M ذه����ب
6t2�.  

6  :و
- ��  .أ#*�ب �:
- ��A0J وأ#*�ب.  

:���واA0R  .1% 	2-; ��>#*�ب ا
�ف   :a�ف وا:�ه�� 	9�1W آ�� �-&��� �1A; ا�m�R       : وا�15< ا��12ء �� �:"� ا

�0	� ؟-   وا+�0 ؟ أو 	g5a آ� �-&�� �"�� ا
�ل ا>ول    -+�� :   g5a	 6أ� :-     m�R��ف ���ص ��:���ف ���ص   -.  ��:�a وا

0�+��.  
0��ن �� أه� ا�o1 ����5رN ا++F��0ه%وإ; ه4ا ذه� اs�12 وUه0ي و��  .اء وا

-    �����ل ا+�ز أن �+��ل    : وا��آ�:�ف ا+��0   : أن آ� �-&�� 	1A 91W; ا7�0 �
m�R  .و�:�ف ا

  :وا#�5ل ه}_ء
- 0�+�ف 1A; آ� �� اm�R وا:��ف وا:a�ص أG+1p ا�-  .�"ن ا

�ف �1A; آ�� ��� ا�m�R وا+���d�� :                0ة  :��ف وا:a�ص إp)ق ا�-G*U �� ا
��2�5ت�        ��ص وه���-�ف   :  و�-�0دات إ_ �Jء وا�� �% 	�"ت ��� ا:��إ�p)ق ا

�د. 1A; ا+�0 �-�0دًا L�� ��رة �&��ص أ�� �� �Aا هN4 ا�-  .�&4ا % 	"ت �� ا
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� ±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î±^Ãi<�]<ä·…<Ù^Î< << << << <
�:?.  

�ف #-� -:��0 و��� إA��Lً� أن E)ة ا�o�% ا���ه�0 وا  .ذه� ا
P�ا 1A; ذ  :وا�5#

�F	c ا4ي ?+   -��     �1�6 و%1# �� .�ل 6        : �م �2-� �0ارًا وهA $1; اE �*-�ل ا.
�0ه� ؟ .�ل s ء�J �1A �ع. _ : ه�W5? إ_ أن.  

1���6 و#��1% .���ل        -A $1; ا��E ���*-�ا ����F	c ����2ذ أن اأ�*��0ه% أن ا$ : وا�5��#
�1�1�م وا�1�ات �� اE m�� %&�1A 0ض�.  

 m�a� اd0ا��اL*�ت��ل ا�F	��ن 1A; أن �� �Aا ا�m �� ا.  
�ًA��Lإ ��� �0 �����ه  .وه4ا آ�� .G1 �4ه� ا

-    �����ل ا+�P و.�اه�� ا���              : وا��وه� روا	� ?-:� >�� �-��� وروا	�� ?-�:� 
�*Lف وا�:��% أن E)ة ا+  .ا

��1��� P�ا 1A; ذ  :وا�5#
1���6    : ا>ول  -A 9���5�1���6 و#��1% ���� ا���F	c اA $1; ا��E ���*-ــإذا ( : .���ل ا ف

0 ���)ة..)رأيتمومها فصلوا �"� .  

-   �������                     : ا��6 د� ����r2أن ?�0ك ا��)ة ��� ��� 	�0ى ا(��:�ن ��� u	��ت ا$ ا
�	�  .1A; ر.� ا

�ل ا(�:�ن+	 �� �	�s ي �&4ا��ب .L��ل ��+�% ا+�ل آ�� .�ل ا�� ا+� �Fو�.  
� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm    < << << << <

�A��L �:?.  
1��6 و#�1% ��0ج     �� آ:: >ن ا-*� 1E; ا$ و%1#     A $1; ا�E N�&A �� m�R�G ا
�� وأ�0 ا�-�دي     :�ا�)ة �2��L ���ل �0و6�L وا�-��داة �1A; أ�&�� ?�0Rع              : إ; ا

�A��L.  
� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <

  .و�0ادى
  �&��ز أن 	���1���أي أ�&��� وإن آ����0R��? Gع ���A��L و?��:�F5 ���� ا���:��L إ_ أ���6 	

         6��1A $1; ا�E ��*-�2�م .�ل ا وه�4ا 	5-��ول ا��0د    )فصلوا (:  و#�1%  ا-�س �0ادى 

�A���  .وا
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� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
 �	0�-  .إذا آ:< أ�� ا

�ف        :��ف      . �� ه4ا إ�Jرة إ; و.E G)ة ا:����� ��و6�U إ�;    :  وو.�E G)ة ا
6d(�  .ا�

1�6 و%1#        -A $1; اE �*-�ل ا+حـىت  : (  و��� روا	��   )فصلوا حىت تنكشف ( : 
  .تنجلي

;1A c	�F�ف��ل ا:�5&� ����)ء ه4ا ا-	 G.�  . أن ا
� �]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<Üm�]<ä·…<Ù^Î<ÜmVVVV< << << << <
  .رآ52�� 	+0أ �� اُ>و; L&0ًا 

    ���ف رآ52:���� ا���15�ا آ�% رآ��ع ���        :  ه4ا ا+��ر  -آ�ن E)ة ا 6��1A �����
�-�?"�  .آ� رآ�2 ؟ آ�� #

 6�  .L&0ًا: .
�Y ا_#�)م أن ا+�0اءة ��� �E)ة ا               -�Jم وk�� ا�� N�5ر��1 وا��-F�ف  ذه� ا:��

�	0&L ن��?.  
P�ا 1A; ذ  :وا�5#

1��6 و%1�#           -A $1; ا�E ��*-�l ا*�aري و�:�R�d�A ��A %1 أن اFE �� G*U ���
0 ��+0اءة&��ف �:�  .E ;1E)ة ا

�":�  .وه4ا �g �� ا
�ف ?���ن             -:������ و���P وا��2��R إ�; أن �E)ة ا-� �وذه� ا>��d ا�)�U أ�

�	0#.  
P�ا 1A; ذ  :وا�5#

�l أن ا�� A*�س .��ل          ��� -F�1��6 وG*U  :            %1�# �� اA $1; ا�E $ل ا�.�0أ ر#�
  .�"�pل �+�ر ا*+0ة

1��6 و%1�# �% 	+��ره� ?+��	0ًا و�4آ0 ���ذا                        A $1; ا�E �*-� آ�ن #�� �� L&0 �6 او
1�6 و%1#A $1; اE 0أ..  

��&L6 �� و�1A اب��  :وا
-  :	 %  .��إ�� أن �+�ل أن ا�� A*�س آ�ن 	��1 �2��ًا 
 أ�1E 6; و#�� و�-6 �:� ���ذا .�0أ ا-*�� 1�E; ا$             - وه� ا>.0ب    -أو �+�ل    -

�ل وأ�6 	+�رب #�رة ا*+0ةW1�6 و%1# �-6 	4آ0 �+�ار اA.  
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�ا  :وا�5#
-      Gآ���� ���1���6 و#�1% وA $1; ا��E ��*-���F	�R��d�A c أ�&��� آ���0��F? Gز .��0اءة ا

  .G2�# ا+0اءة % ?�5F أن ?+�ر و?0Fز
�اب�1��6    واA  :           6��1A 9��5�< ��� A l�E-&�� ��� ا��a	و >�2�M c	��� 6أ��6  : أ��

0&L.  
  lL0ا1��6                  : واA $1; ا�E 6أ�� ��&-A $ا ��Mر �Rd�A l	0�5 0&L 6ل أ���Jإ (�

0&Lف و�:�  .و1E %1#; ا
1*�1ان ا4	� 	"��4ون ��4ه� ا��2��R أو ���P أو أ��� �-���� ه��                  �*:-و_ أدري ��

�ف #0	� أو:�   L&0	� ؟	�1�ن ا
  .-ا7ذان ...
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/�/��  االحد  الثاني: الدرس  الثامن:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))	�	�	�	�((  

  

  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
< ��أ{��ف E)ة 1A ��E; ا�)م �� ا:��ف  و�E)ة  .ا:��&��  ��Eر  ا  ���E 

�E�� 0�s دة�&2� �� ���L ات�1��ف E)ة #*� >ن ا:��0 أ	tً� اs د�&2� 
�� 0d�# ات�1�   .ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <

��1  #��رة : ا��?L  ��2�  ��F&�0اً  اُ>و�;  ���  	+0أ	�p ،  %�U  0آ��	  ً(	��p ،  %�U 
 ا��4آ�رة  ا����  ه�u  N4��0  إ�;  .... ا��?��F  	+0أ U% ، و	��F و	:�� 	��0

   .ا��5ب ��
� �A ا�)م �2-� و?+�م":� 0&�   .ا��� �� و�+�-� ا
N4ه�� ������&���إ ذه��� : = ا�Y وا��5ره��� وا���2��R و����P أ����� ا(����م ��J ا_#��)م 
�% وا��+< ذآ0ه� ا�5 ا��� هN4 إ; ذه*�ا ه}_ء ��� ا{�  .ا

�ا   :وا�5#
�0ه�� و�Rd�A 0��L : ا����F �"ن-sأن ذآ0وا و �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#1;  و�E 

�� �� و��	�&% ه�4اF�F�  .ا
�ف ���)ةو ا����� ه��N4 إ��; ا>����d ه��}_ء ���4ه�:����&��� أ���Jر أ���0ى ����Eت ا إ

>{�   .ا$ ر��6 	4آ0ه� ��� A-&� و#-�F5ث ا*�ب u�0 �� ا
 **��� _ �6�V ا0آ�ع �� ر�� إذا أ�6 إ; اF-���1 ذه� : = �:"W	 آ�� ��W	  ��� 

�د ا0آ�ع�:   .وا
�ا   :ذ1A P; وا�5#

�	� ?4آ0 % ا�U7ر �"ن -W5   .ا0آ�ع �� ا��0 ��2 ا
�ل= +�� أ�6 : ا���� واW	 �ًt	ع �� ر�� إذا أ�   .ا0آ

�د >ن -&2�1�6 ا$ 1E; ا-*� E)ة �� اA %1#و �� �d0ا��ا�� ا-�ن  أن وا��? 
� �-6 	2&� و_ �5+�ر�� ا�)ة أkLاء�pء إkL ��pة إ�	�J 0�   . u�kL 0ء و?+�
   :ا�U7ر �� 	4آ0 % وإ���

- 6��� �ً��12�.   
�ابا وه� - أو -� �����ا >�&% : ا-5Aد  ��4آ0  ا��:��دان  >�&���  وا0آ��ع  ا��+� 

   .ا0آ�ع �� ا��0 �� أآ�0
�اب��ل �� وا+   .- ا$ �Jء إن- ا���� ا
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� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 %U �1�	 �����   .	�2� �� آ� �� دو�&� ��: آ�ُ>و; ا
-� رووا ا4	� ا����F >ن - ��E ة(E ف�:�1��6  ا$ E;1 ا-*� �A اA  %1�#و 

�� 1E; أ�6 ذآ0وا���   .ا>و; �� أ.� ا
�	� �+�ار -� A-6 ا$ رA �M*�س ا�� ��د و.�W5 . ا*+0ة #�رة �+�ر ه� : �+�ل ا

   .u	� ���d .0اءة �+�ر ا�U7ر �2� و��
� أ�pل أ�6 	*�� وه4ا�pة إ�	�J رة .0اءة >ن� أ��PJ  6 _ وا��ة رآ�2 �� ا*+0ة #

�	�W? 	�J�.   
 **��<  ذآ0 : �:"{�1��6  �-��ء  . رآ���Aن  رآ��ع  آ��  ���  ا���FL0  ا����  أن اA 

   .ا���� دون ا>ول ا0آ�ع ه� ا0آ�2 �6 ?�رك ا4ي ا0آ�ع : �+�ل
 أن ا(���م  #�)م  ���2  6��k  ا>و�;  ا0آ�2 �� ا���� ا0آ�ع �� ا(��م �� د�� �Vذا

�� �0آ�2 	"?�A��ق ه4ا ��?G ?52*0 ا>و; ا0آ�2 >ن �0آ*:�  .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <
%U �&R5	 %1:	و.  

�ف ��E)ة ���� 5���E&� وا��:)م اR��5&� أن : 	2-���:���1�ات #���0d ���� آ���� ا��� ا
�d0ا��ا�� �-&� ا-�6 إ��Jل _ وه4ا . وا�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ف ?�V� ;1ن:���� أ?�&�: ��&� ا��.  

�ف ?�1; إن : 	2-�:�   :����ن ه4ا  ;1A	6�V� �-*- ةا�) أU-�ء ا
1A �&5�E . ;-2�� 6; ا�)ة 	5% أ�6 : ا>ول -�. >{� �1A;  : أي : أ?�&��  : ه-� ا

�&5�E ���ن 1A �&5�E; .�ل أ�6 و lMد ه4ا >ن أو��+� �1��-F   .ا
- �������ن أ�&��� : وا���? ������� . �*:�� زال وإذا زال ا���)ة #��*� أن ذ��P ���� وا

�*:�<ا0J �a5ع ا.   
  ؟ ا:*� زال إذا ا�)ة . �W	0Rع أ_ : .�� �Vن

�اب� 6	0Rع _ أ�6 : ���+ ;�2? :  ) ) ) )��$35/���$35/���$35/���$35/�    '6���)�'6���)�'6���)�'6���)�( ( ( (  . �� �&�5	 �����،   

   .رآ��Aن ز	�دة �) أي - ز	�دة �) آ�-�� 	�5&� �� .�ل �� ا�+&�ء و��= 
�اب����� ��1A �&5���E; ا���)ة 	��5% أ���6 اF-�����1 ���� واA0R������ 0و����ا�2 ا ���� 

>��a5   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
%.... آ�#�� اG��s m�R وإن ��	.   

  
� ه �� N4	0Rع _ �6�V آ�#�� وه� اG��s m�R إذا 	2-��F�� ���1 أن ا&L�:  

- 6��L��% ا���Rرع أن : ا>ول ا���F�ب 9��1A ا��Lة و(����ف �0ؤ	��� ا:��� و����  ا
12�م��ف �0 % G��s إذا اm�R أن ا:�   .G��s �5�0&� اm�R ن> ا

  
- ���� ذه��  V��  G���sذا  1-&��ر  �W1�#ن  وه��  ��-&��ر  	���ن  ��m�R ا_���5ع أن : ا

�&��W1# وذه� �� P�ف E)ة و�-&� �&� ا�125+� ا>���م ذ:�   .ا
�ف 	�12�ا % ا-�س أن �M0-� إذا إذًا:��ل  ��U  G��0s  ��-�V%  ا0�oوب  .0ب إ_ ���+� 
�-�4 ا�)ة ?0Rع _� .  
  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   ... ��#< وا+�G21p 0 أو
�1:��1��  	�0Rع  _ �6�V ��#< وا+�0 اU G21p m�R% ا+�0 �:< إذا1�ا  أن ��	 

.  
- � ا+��0  >ن : أوً_ - : ?�����ً  ا0s m�Rوب �:"� �� ا:��+� آ�>د� ?���ً� وا>د

l*E0ى _ أ	 %�F0ؤ	� �912 وا��.  
  

   - �ً���U : أن W1#0 �ن�+1�� �� ا�.���E  Gر  ا m�R�V� GL0ذا ا-&�ر �� _ ا ا
�ء  	-��5 _ >�6 ا(�:�ن 	��1 أن 	0Rع �) �&�رًاt��  0��+�m  ا� ���  �W1�#ن  �6  و

   .ا-&�ر
  

 **��V� �1p 0ن : �:"�   :��#< وا+�0 ا�1W? m�R و% ا
 =�-2� �1��-F1�ع ا+��W1# 0ن 4ه�ب - . 	��1 _ آ4P اW� &-�  �را��%  و  ��1W? 

m�R   .ا
  

�ل= +�0 و�1p �:< إذا ا+�0 أن : ا���� وا� 	��6��V�  �1  ا�1W? m�R أن .*� ا
�ف:��Y ذه� ه4ا وإ; اR�6 ا���0 ا*��� ا��� �� ا���اب ه� وه4ا . ?�  .ا

�ف E)ة GA0J ا4ي ا�2-; >ن -:a�د >61L اL�� ����1p  0 و� ��0ى  ����V  ا
0�+�� ��#< ا��-�4 ���1 أن ��.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <
�u 0	� آ��G أوs �kk%: ا ��	.   
 ا(���:�ن 	����1 أن 	��0Rع _ ا6���V� ���-A ���1��-F ا>رض ���� أو ا��:��ء ���� u	��� �����U إذا

�ف E)ة:�   .ا
��J 0	�ة ر	�ح ه*V� Gذاs أو ��52دة G1�� ��1j  ة�	��J ت  أو���t�� أي أو ��0اآ��  أو �
 ��	u ���&�� a?>��	� 6���V�  ��-A ���1��-F�ف ��E)ة ا(��:�ن  	����1 أن 	��0Rع _ ا:��� ���� إ_ ا

� : وه� وا�� �Jءkk   .ا
�� أ�� -��ف E)ة ?0Rع _ أ�1A 6; ا:��0 أن : �&� ا>�0ى �	�ت اr� N4ت  ه��	ا7 

1�6 ا$ 1E; ا-*� A&� �� و.�A %1#و %&� 	�� و.  
�� وأ�� -�� �� ا�)ة 1A; اkk�V�  l#�-�د  ��Lء  ����6   :اF�E  G���U  ��A  س  ا�����*A 

�Aو ��	أ�&�� �4 ��1E ة(E ف�:�� �� اkk   .ا
;-�5#�� �1��-F� اkk��ء ا��6 ?+�م آ�� أ��� ا(��م .��Aة 1A; . �&� ا�U7ر *-5�6 ا   .�0ارًا إ
�ل= ��+���� : ا������ ا���1 ��2��R���فا ��E)ة 	����1 أن ���H:�ن 	��0Rع _ أ���6 . وا:��� 

�ف #�ى �Jء >س:��ف ا:a   .ا>�0ى ا7	� آ��G �&�� وا
�ل= +c وا����-�ف : ا N�5ر�وا Y�J إذا أ��6  ا_#)م  G1���  ��	u  ���  ء��:� ���  أو ا

�ف ا>رضa? 2*�دة�ف E)ة ا(�:�ن &� 	��1 أن � �ً+1W	0Rع �6�V ا:�   .ا
   :ه4ا 1A; وا#�5ل

1�6 ا$ 1E; ا-*� �"ن -A %1#ينخـسفان  ال اهللا آيـات  من آيتان والقمر الشمس إن(  : ل.� و 
   ) .ينكشف حىت واستغفروا فصلوا ذلك رأيتم فإذا عباده ما خيوف اهللا ولكن حلياته وال أحد ملوت
�Y .�لJ : ا_#)م �12� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#ة و(� A*��دN  �&��  ا$ ���ف  u	� �"�&� ا
��� �	u ف�a	 $ا �&� Nد�*A 	0عR �& �ًt	ة أ(E ف�:�   .ا

lL0ا���ل : وا��+��c ا���_ و�4	���� A*���س ا���� أ0��U ���:*� ا���ل ����ن ا>0��U	� ه��4	� و��. 
�����2�� ا��R�ي وا. 6�Lًا وو�L  6��<  م�1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  A&��  ���  أ���12�  6A  %1�#و 

�&A0 ��0 أ�� و�Aن و���A�1 وAو G1�� ت�	u ء��Jف وأ��P ذ و���  A*��دN  �&� ا$ � 
%   .و�4	�� A*�س ا�� �A ا>0U ه4ا إ_ 1E; ا����F �� أ��ًا أن 	-+� 

�ف  �E)ة  ?��1;  : 	+��ل  أن 1A; ا(�:�ن 	�0ئ أو 	+�ي ا>0U �&4ا:�����  ا  ��	u  0��s 
��2�*p - ��� �	u 0�s �1 ��52دة�	 �&�ف E)ة ا(�:�ن :�   .ا

_��ل ��ن ا>0U	� ه4	� ���ء و. P��  �2��R��ي  وا�.  �Lوإذا �ًا  G�2�p  Y	0  ا���  ?��ر�� آ�
�0ة ا7	�ت �� �:5+0أ��1�ا أ�&% �:�� و% �Lًا �&�ل و�t2&� اE �&�ف E)ة :�   .ا
�� �� آ*��ر  ���  وه��  و�4	���  ا�����F  �+&��ء  ���  وه��  A*��س  ا���  ��A  ا>��L0Uء  آ�ن 

���F��ل 1A; ا(�:�ن 	+�ي ه4ا ���� ا+�)ة ا��.   
;1A أن ��A ���1:��ل 1A; .�	% �� أ�6 � و	*�و ا7ن ا+1�ا  _ أ�&�%  1A; ا���� ا��	 
�ف إ_ أ��ًا:�1�ف أو :a1.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <

   .رآ��Aت ��)ث رآ�2 آ� �� أ?; وإن
�2�ا  ا���12ء  أن �2-��  ?+��م  >��6  . رآ�2 آ� �� 	2-� : رآ��Aت U)ث�Lة  أن أ(�E 

�ف:�  .رآ�2 آ� �� 0آ�عا �+�ار �� ا��15�ا وإ��� رآ�52ن ا
�ل= +�� ����   .رآ��Aت U)ث رآ�2 آ� �� 	�2� أن : ا

- �� 6L0�1% أ:�  ��A  0���L  ��M6  ا$ ر�-A أن  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#1;  و�E 
G:� ت�A�   .رآ

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
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   .أر�� أو 
- �ًt��	أ ���� G��*U ���� l�F��E %1:��� ���A س ا�������*A أن ���*-1���6 ا$ 1��E; اA %1��#و 

;1E ت ���ن��A�   .رآ
�ل ه� وه4ا= +c ا��   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .�Lز: ��m أو 
- ��1�6 ا$ 1E; ا-*� أن آ�2 �� أ�� �A داود أ�� #-� �� A %1#1; وE 0R2� 

   .رآ��Aت
�ل �� ا>.�ال ���رت+   .أر��2 ا>ول ا
�9 �� ا��12ء وا�15<��5�� ا� N4ه c	ا ا>��د��� إ; وا�+:��:.:   

 =%:��+�2 ����P �2&��% ا��4	� : ا>ول ����R���&+��� وا*���aري وا*�Y وا��Jا_#��)م و 
�% وا��+   :أ��� ا(��م �A ا�02وف وه� ا

�� �� �� �Rd�A	�A cا ��	c آ� أنF�F�1�6 ا$ 1E; ا-*� أن اA %1#1;  و�E 
���� رآ�2 آ� �� رآ52A� _ �-��0  أو ��Jذ  �&��  ا��F	c  ه�4ا  ��Aا  ���	c  آ��  - رآ

��2	 6� �   .�:1% �� آ�ن و
�ا -   :ه4ا 1A; وا�5#
1�6 ا$ 1E; ا-*� �"ن -A %1#و %�ف  �E)ة  	�� :�� وا���ة  ��0ة  إ_ ���?�6  ���  ا

��   .إ�0اه�% ا�-6 ��ت 
 و��:1%  ا*��aري  ���  ا�4ي  ا��F	c  أن و.��2Wً  وا����  وا. �A �2	�F5ث ه}_ء ���

 ���	c  آ��ن  #��اء  ��د	�c ا> ه��1A  N4;  �+��م  ا����A  ���  ���Fد  روا	1A  6�5; وا?�9
0��L أو c	�� س ا���*A أو c	�� أ��.   
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�ل= +��6  ذه��  ا�4ي  وه��  : ا���� وا����  أ���  إ-�  6�FLم  ا���  ورk��  4ر  وا����-� ا
0��Wa�0ه% واsد - و�A �� �12% أه   :ا

���� 	����1 أن ���H:�ن 	��0Rع أ���6��� N4ت ه��������� 	����1 ����5رة اA� و?���رة �0آ��
   .�m�a ةو?�ر �"ر�� و?�رة ��)ث

�اب��ل  �� وا�+ ���  رآ�52��  إ_ ا(��:�ن  	���1  أن 	�0Rع  _ أ��6  وه��  . ا>ول ا
�� رآ�2 آ�A��%  و>��6  ا����G  ه� ه4ا >ن رآ  �&1��	  ��*-1��6  ا$ 1�E;  اA  %1�#و 
   .وا��ة �0ة إ_

�ف E)ة ��ب ا�5&; و�&4ا:�   .�N�2 ا4ي ��*�ب و�*�أ ا��F و$ ا
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  . اO ����ء �Eة !�ب
   .الرحيم الرحمن اهللا سمب

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<±^Ãi±^Ãi±^Ãi±^ÃiV<V<V<V<< << << << <
  . ا(#5:+�ء E)ة ��ب

�� ��ب أي*?  6����c  ���  ا_#�5:+�ء  �E)ة  أ����م  ��  %��F1�5����  ا���  ا�����0  واsو 
P   .ذ

�o : وا_#5:+�ء : �1p ��+:   .ا
��+:   .ا0Rب �� اwF أ�4 : ه� وا:+� . #+� : ��0دN وا

��E ���� ا�0W لإ�kا �1p : ا_WE)ح و���a� �-A ة�J �L�F   .ا
< ��أ{��L*� ��>#*�ب ��أ �� أول ا�   .ا_#5:+�ء �)ة ا
  
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<…………<<<<ä·ä·ä·ä·<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  .ا�0W و.iF ا>رض أG��L إذا
��ب : ا>رض أG��L إذا  .ا�M ��a : ا

��a�ا : ه� وا�� �R2�6 ا*0آ� و�1�ل وا�� ا�.   
   .ا>ول ا:*� ه4ا

iF.0 وW�   .	-kل و% ا�m*5 أي : �N�-2  :ا
>{���  >ن أو : 	+��  و�%  ا�0�W  و.i�F  ا>رض أG��L إذا :	+�ل وا�o��0  ا�� وا

��ب أن�ن ا�	  �*:��  i�F+���  ا  ��  �-�M0�  6ل  أ��k��  0�W�  �����G  ذ�P  ���  و+� 
  ؟ ا_#5:+�ء E)ة ا(�:�ن 	��1 أن 	0Rع �&� ����� ا>رض
�اب��د  >ن . �2% : ا��+��د  ا�0�W  ل��kو  ���  ا�Lو  ����5��  و_ ا�R�2  أو ا:�	 

   .�&4ا إ_ ا�0W �� ا-�س
%��2� .. 0��W�1���0Rب 	5����� أن : وه��� أ���0ى �����dة ���� وا���واب ا-���س �-��6  

�د���+���� _ ا>#���س ا��# ���� %	���+��1�ع ه��� اp �R��2 ?��F5:� �6��2 ا��4ي وا���� ا
   .وا-�س ا�واب أ��ال
P4� و< أن {��-6 أدق آ�ن ���0 . أو:  .�ل ا$ ر��6 ا %��  >ن أو 	+� �o ا

��ب ا+iF أن   .	5)ز��ن وا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
1�ه�E.   

�c �� ا_#5:+�ء�  � �E)ة  ���  و.��  ا�a)ف  ���  . ا�12%  أه��  ����LVع  ��0Rوع  ه�
   .ا_#5:+�ء

����ه�0  �4ه�= ��%  ا��0  وا�o �E)ة  و?�:�  ?�0Rع  أ��6  إ�;  وا�1a<  ا�:1<  ���  ا
   .#**&� و�L إذا +�ءا_5#:

�ا   :ه4ا 1A; وا�5#
�� �� �Lء ��� -F�F�1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  أن ز	��  �� ا�A �*A 6 اA  %1�#0ج  و�� 

;1Eة و(E ا_#5:+�ء.   
�ل= +   .�+i ا��Aء 	0Rع وإ��� ?0Rع _ ا�)ة أن �-��� >�� : ا���� وا

   :ه4ا 1A; وا#�5ل
1�6 ا$ 1E; ا-*� �"ن -A %1#و  ���  ���J  6�� ا-��س  و?�0tر  ا�0�W  و.��1  ا+i�F  إ

�م وا�واب	 �2��1�)ة 	0aج و% وا#5:+� ود�A 	�	6 ر�� ا.   
�ل وه4ا+�+� �� ا+F��� _ ا.  6�  ً��+1W�  0  .��ل  آ�������  ا�+&��ء  ���  آ��++F� >��6  وا

��  ���  0E �+�  G�*U	�F ���د�� g-1 ���دمF�F��1��6  ا$ 1�E;  أ��6  اA  %1�#و 
1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ��"ن  ا��F	c  ه�4ا  ����  ��0د  ���< و1E; و��W �0جA  %1�#و  
���2 �� وا#5+� د�A �0ة  .�0وج ��ون ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

�A��L.   
�-� آ���� ���A��L ا_#��5:+�ء ��E)ة أن : 	2-���?"� ا-���س 	a*��0 أن ����Hم 	-*���o أ���6 #��

�اL0a� ;��� �E��a� �?"�   .ذآ0ه� #
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .و�0ادى 

������A آ���ن ���� : 	2-����ز أ���6 إ_ أ���t� ا��� ا_#��5:+�ء ��E)ة ا-���س 	����1 أن 	
  .�0ادى

�	k و������� ���� أ���� ���A أ����ًا 	-+��� ��% >������j 6ه0��r� 0 ���0ادى ا_#��5:+�ء ��E)ة ?
1�6 ا$ 1E; ا-*� أ�FEبA %1#ة ا#5:+� أ�6 و(��� - �F-� ث�F5�  ��A  ة(�� ا

- N0د��� (� �A��L.   
�ل  ���  ا��)ة  ���  ا-��س  >��0اد  ��0Rع ا��Aء أ���+�5&�  اA0وR���  س  >��0اد��- ا

0r�  0ه��j  اب�����5  ������  إ_ ا_#�5:+�ء  �E)ة  ?�0Rع  _ أ��6  وا ��L  ��Aءت  ا
�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و �A��L.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�&5�E2&� �� وMا�  .آ2�� وأ����&� �

2�� آ"���م ا_#5:+�ء E)ة أ���م أن : 	2-�   .��ً�?� ا
�ل -+2�� #-� ا_#5:+�ء #-� : A*�س ا��    .ا

   :آ��0ة �:�d� A-��� 	0�5ع : ه4ا 1A; �-�ء
   .ا�0Fاء �� �0R5ع -
&� و	0Rع - 0�*�5�� ا>و; �� و��:ً� #*2ً� ا���   .وا
�0ات ��� ا4آ0 و	0Rع -*�5   .ا
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2�� E)ة �� .�� �� وآ� -   .ه-� 	+�ل ا
2� ا�5#-�ا أ�&% إ_� �d�:��-&% �)ف ��&� و�Eر ا�:   
- �":�   :ا�:�d� أه% �� وه� : ا>و; ا

G.�   .ا
 =�1��-F1�� و.G ا_#5:+�ء و.G أن 	0ون ��t�<ر  �� ا��E  ر��&-2���  آ��)ة  ا ا

�ز�   .اkوال ��2 ?}دى أن و	
�ز ��������ز . ا-&��� أو.���ت ���Aا و.��G آ��� ���� ?���� و����2 ا��kوال .*0��1 	���1�&� أن �

1�� ��و اkوال  .ا-&� أو.�ت �� إ_ و.G آ� �� ا-&�ر و�� ا
�ل= ��+ ���� و.5&��� 	*���أ ا_#��5:+�ء ��E)ة أن : ����P ا(����م ���4ه� وه��� : ا������ وا

1�عp m�R�� وار?��A&� ا. l-5&� ر�	وال وk2�� آ�)ة ��   .?���ً� ا
   :ه4ا 1A; وا#�5ل

- 0U<�� 9��:2�� #-� ا_#5:+�ء E)ة #-� : ا�. G	�R� 4اوه . ا   .ا
- �ً�����Uأ���6 : و %�� �&1���	 ���*-1���6 ا$ 1��E; اA %1��#ه��4ا ���� إ_ و G��.� وآ��4P . ا

   .��2ه% و�� ا��1aء
�ل وه4ا+�اب ه� : ا���� ا�   .ا

>��15a?ة و(��E ا_#��5:+�ء ���A ة(��E ����2�-� آ���� ا?"�&��� أن ���� #�� ���*W� وا����ة 
2�� و�)ة�6ا5-* و#�"?� ?+�م ��  ;1A�W*�5ن ا 6�   .إ
>15a?و �� �M�� �*Wa2�� E)ة ��� : ا�)ة 	*�أ ا�� %U �*Wa �E)ة  و���  . ا

�-�  ا_#�5:+�ء ?"��  ه�N4  ���  ا�a)ف  #�":���<  و#��-g  ا�&���  ا{���1A  ��M;  ا� 
�*Wa   :ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
&� ا0aوج ا(��م أراد وإذا :wAس و�-5��� وأ�0ه% ، ا�� ... ;   .u�N0 إ

   .ا-�س 	w2 أن  6	 6�V� �:	0aج أن ا(��م أراد إذا
;-Aو wAس و�-&% وذآ0 ���&% 	2-� : ا �� �L��ع ا+�1 ر.� 	Ra   .وا

- ���   :ه4ا 1A; وا
�V� l#-�د G*U أ�6 -FE 0 أن�A �� �*A k	k2 آ��5  )#5:+�ء 	0aج أن أراد �� ا

�ً��W� 6�� �rA�� ;�ن إ��   .A-6 ا$ ر�M �&0ان �� �
�m أ�6 اk2	�A 0�A �� �*A k� �:�5ل أن و�2-; أ0�U  و_ ���0�ع  �g ا*�ب �� 

�ف.��.   
���+� �� و+F��&% أن ا(��م �A� اa	 %4آ0ه	6 و��  �F1���  ����rA  �5�ا��9  وه�	 

�ل ��E0ع أR2���5��  ���  ا���12ء  �0t�Fة  اk2	�0��A  ���  k  ����  وأن #����  _ ا ا
���rA  وه��  ا��-�  ه4ا 	�-�� و_ ��6  ��"س  _ ه�4ا  أن 	�0ى  ا(��:�ن  �2� 	� �&�4ا  ا
�ل+� �-# ��   .�6 �"س _ �+�ل 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
5��� وأ�0ه%�� �� �E�2�% �� وا0aوج ا�r�   .ا

5�	� 	"�0ه%�� �� �E�2�% �� وا0aوج ا�r� ا�k� 0Wول أ#*�ب �� ه4ا >ن ا
�4�ب �Vن�-� #*� ا 0W+4P ا�ل و+	 �*-1��6  ا$ 1E; اA  %1�#قـوم  مامنع:(  و 

   ) .السماء من القطر منعوا إال الزكاة
�4�ب  آ��0ة  أن آ�>�E�  ا��F	c  �&4ا��4�ب  ?��tد  وإ����  ا+0�W  �-��  #�*�  ه��  ا� ا

���5�Y آ�� ��R   .ا
6�%  ���  وا0aوج : .��r�5����  أ���اع  ���  ���ع  �-&��  ا0�aوج  : ا ا���E�2  ���  ا

1�&� �g وإ���A ن< ���5 �� ا�r�91 ��� ا�5 %اa5����  ���  وأ��L  وأه�%  أ�J ا ا
 ��52*��  ����  ا2*��  ����  ا����1��2 >ن ر��6  و����  ا���2� ا��:���F  ?���1&�  وا�0ب  ا وا

l��   .ا���0 ا�0	% �� وا
��-�� �1��2�91 ��� اa�  اFR-�ء 	��1&� اs��*54�1P  وا�-�ز��A  وا�  g��  >�{� ا
;1A �% �� ا0aوج �:"�r��El أ�0 وه4ا اF �o*-� ���1jً  ��ً_ أ�4 أذا �H:�ن �

  .ا_#5:+�ء �)ة ا0aوج .*�� ه4ا �� 	5�ب أن �A� �� .�0 أو أ��ًا ا�5sب أو
��12�م و�����5����� أ���) ا�� آ��� ���� واL*��� ا��� ���&-����)ة ا0��aوج A-��� ?5"آ��� و 

   .ا_#5:+�ء
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
  .ا���R5 و?0ك

���R5�� ?+� ا�5 ءوا*�to ا�2اوة : ه� ا� k#�-  ا
 ���� ;1A 05ك أن ا(�:�ن	 ���R5   .ا_#5:+�ء �)ة 	0aج أن إذا ا
��� ا���R��5 أن : أوً_ -�	 ���E�2�����L دا���dً� ا���R��5 ���� >���6 ا? %���r� ���Vن ا

   .أ���F? �&*��E ;1A %1j 6� وا�2اوة اFR-�ء
- �ً���U : أن ���R54P  ا����0  ��� ر أ#*�ب �� �-�:&� ه� وا�2اوات ا� أراد ���  و

�*-1��6  ا$ 1E; اA  %1�#0  أن و�*a	  6��F�E��1  أ��ا  >�&�%  ر�G�2  ا+��ر  �1��(?  ��&�� 
�اA5-�زع ���ر و?-�ز�0 ر�� أ#*�ب �� ذا?�F� 6 ه� اa   .ا

P4   .ا_#5:+�ء �)ة 	0aج أن أراد إذا 	05آ6 أن �H:�ن 	-�ب و
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
��م �  .وا��.� وا
�م �� �H:�ن 	:�F5 أ�6 : 2-�	� أن ا_#�5:+�ء  ��)ة  ���  6	0�aج  أن 	0	� ا4ي ا

   .?��ق وأن 	��م
�م أ�� -��ل : ا+1� �*-1��6  ا$ 1E; اA  %1�#إ����  وه���   )ترد ال الصائم دعوة:(  و 

�اL0� ا�A���ا أن �-�#� ا$ ���	 ���d�E.   
   .ا�1L ���0 أ#*�ب �� ���&� ا��.� وأ�� -

�ل =+�ص  #*��  ;1A	0Rع _ أ�6 : ا���� وا��a و_ 	�5��ق  أن أم 	���م  أن ا
�R��	 م����H�ا أن ��1A; ا-���س 	c��F أن ���ا أو 	���.����5	6 ���< %�� ا-*��� ���A 	��"ت 

;1E $6 ا�1A %1#ل �� و�	1; A P   .ا_#5:+�ء E)ة �� �0ج آ��6 �� ذ
�0ق : .�� �Vن�� ����م ��5��� و�:"� وا��.� ا ���  وا0aوج ا���R5 ?0كو ا

%�r�4u .. P�N0 إ; .. ا�� P1�6 ا$ 1E; ا-*� �A 	"ت A %1#س  أ�0 أ�6 و��- ا
   ؟ ه4ا �� ��Rء

�اب�5��� أن : ��%  ود���  ا���R�5  و?�0ك  ا��r���1  ����  آ��  ���  	��1W  ه�4ا  اW	 
�لE"� 0عR�م �a)ف ا��م ا��م  ���  ?���م  أن 	0Rع �+�ل أن 	��� _ ���� ا

�� إ_ ��4ات �)��ا�� P   .ا��.� وآ4
�6L ه4ا �� ���05.�   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�ن 	��ً� و	�2ه%L0a	 6��.   

�-2	 : �o*-	م و��H�م 1-�س 	*�� أن ��2ة 1�)ة ��0a*# 6ج ا4ي ا 6Lأو:   
1�6 ا$ 1E; ا-*� أن c#�� �Rd�A : اوً_ -A %1#و �Aس و�-0a1وج 	��ً� ا.   
- �ً���U : 6أ� lE �A 0�A �� �*A k	k2�م ا-�س 	a*0 آ�ن أ�6 ا�   .ا0aوج �
- �ً��U : ���5�:-� وا(?��ن ا_#�25اد �� ا-�س �� ���1W�   .ا_#5:+�ء �)ة ا
&� 	:�25وا % وه% ���)ة و	��L"وا ا-�س  ;1A	9R _ �5; : را�2ً� -.   

(�  P�J وب  ه�4ا  أن��-�  �F5:��  ��o*-	م  و���H إ_ ا_#�5:+�ء  ��)ة  	0�aج  _ أن 
�م �:*+ً� ا-�س أ�*0 و.���0a*# 6ج ا4ي ���.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 >r-5	و.   

�د�+�   .أوً_ ه4ا 	5o:� أن : ه-� ��r-5< ا
�ً���U : أن �	k	 �A N�:L ��1 �� آW	 �ًA0J 65   .إزا
�ل= ��+2� وإزا��� وا��r-5< ا_��5s:�ل أن : ا������ واR���� �F5:��? ;��1A _ را*��# 

�ص�a   .ا_#5:+�ء E)ة �� ا
- 6�< %1�6 ا$ 1E; ا-*� �A 	"ت A %1#و_ �612 أ�6 و �A  ���1ءa و_ ا0ا��J	�  ا

�ز���ً� 	0Rع أن �H:�ن 	J %1�6 ا$ A ;1E-6 	"ت A %1#و.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�� و_W5	.  
�121�6 ا$ 1E; ا-*� أن : ذP �� واA #0ج 1%و� (ً45� �ً2M�� . ��W 	-��� وا

�عta45� ا   .وا
P4�ل و+� : �o*-	 ن�:�H�� �) 	0aج أن p �� 0جa	 �� �Mا�545� ا   .وا

�� �-���ة ه-�ك ه�� �45�ع اta�� واW  ؟ وا
�-a�J 6ل ا$ ر���   .�-���ة _ ا0Rح �� 	+
�+��  �� أ�6 ذه-� �� و	+�+F�*��  ا�0	l  اW���  ���  أ��:�  ا(��:�ن  	��t  وأن ا	  ��� 

��W45� 	-��� أ�6 ذه-� �� 	+� ا���  وذ�P  ا?  ً���dدا  �":��  >�r-5���ب  و�*m  ا� ا
�-:F�� ?)زم اW��ب و*m واr-5< ا�45� 	-��� ��(��Lع ا   .ا

�-�+� �� ��W�6 ا�5-�زع - ا� - N0أ� �&# �� .��ل  آ���  	-����  أ��6  ذه-��  ���  	+��  و
   .أ��� ا(��م

�� �Jء إن وا#� ه4ا �� وا>�0W? ء وإن�J 0ك?.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
2ً� �5�ا2Mً� و	0aجRa5� (ً45� �ًA0t5�.   

-  ���  G�*U  ��A س  ا������*A أن  ��*-1���6 ا$ 1�E;  - اA  %1�#0ج  آ��ن  - و�a	 : (ً4��5� 
�ً2Mا��6r ه4ا . �5� _ً4*5.   

���  و��M  م��A  ?}	��  أرى ���� �5*4ً_ آ��1 - : وا5*4لW�ن  _ ا5*�4ل  >ن ا��	6�2  � 
��p وه4ا w�1   .G��U ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .وا�)ح ا�	� أه� و�62

   .� 62	L0a&% أن ��Hم 	-*�o . وا�)ح ا�	� أه�
��125   :وا

� 	0aج إ��� أ�6 -A��   .ا(���L إ; أ.0ب وه}_ء و	0t5ع و	*5&� 
�l وه4اFE . �o*-��0 أه�  ;1A	0Fص أن �a   .إL0? %&5��L; ا4	� وا�)ح ا
���  أن ا2*��س  �� �1p ا�Waب �� 0�A أن ��A��	  ��&�  P4��  ��L0	  ل��ة  .*��Aد 

+6�0 وإ�� ود	-6 �)�6 إ�� - A-6 ا$ ر�M - ا2*�س �� �*-1��6  ا$ 1E; - اA 
   .- و%1#

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<< << << << <
�خ�R   .وا
�د�+��خ ا�R   .ا:� آ*�ر : ��

� وأداء ا$ �A�p �� ز�-ً� &% >ن -d0ا� عمـره  طـال  مـن  خريكم( : و	�0وى  ا
  ) .عمله وحسن
�خ �62 ا(�:�ن 	0aج أن ��-�ب�R   .ذآ0ت �� ا

� و>ن -�s خ��R�ن ا�	2&% � ���ر tع .�1 و��R�آ�� و �   .��Rه� ه
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

��ن*��kون وا��   .ا
� أن أ	tً� 	-�بL0a	ا.   

-6�< �5�? %&1�&% ?��5 و_ اF:-�ت A ت���:1��&% و���ء ا. �*:� �Uا�� �:   .ا
;-2��ل : 	�ور وا� �":� ���Lء إ�A�   .ا

��ز / �:"��0ة ا�0أة ?0aج أن 	*��� - : ا. �� �F5:	 .   
�ً���U : N0�	 = : �-A �1��-F   . ا0a? ���Rج أن ا
�ا�د  >ن -  .���+��ع  ا_#�5:+�ء  ��0وج  ���  اt�a�ر  اt��1  و��+ ��A  وا*��2  ا

�E�2�   .آ61 ه4ا 	-��� ا��?-� ا���R و�0وج ا
�ً��U = : ز��   .ا>��2م �*&��� ا0aوج 	
�ل= +   .ا>��2م �*&��� ا(�:�ن 	0aج أن 	0Rع و_ 	:�F5 _ أ�6 : ا���� وا

1���6 ا$ 1��E; - ا-*��� >ن -A %1��#و - %�� �-���	 P���د ���� ذ��Lو ���� ���� ا>����2م ��&
�-	��&��  ���  و���  ا�1��6  ا$ 1�E;  - آ���6  و���  . �A  %1�#0ج  - و��رج  ���  ��-	�� ا
�1�� �&� �	0. �� ���1��6  ا$ 1E; - أ�0tه� أ�6 	-+� % ذP و�� ا>��2م �&A 

   .- و%1#
�اب ه� وه4ا�   . ا
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�� � ���0 ه4ا أن .s 0وعR� �Aن و���� �ً*	0.  ��� _ ��6 أ : و��Lه�  A*��رة  أ.�:;  
�F5:	.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�1�� �A �-�0د	� ا��4 أه� �0ج وإن :��م _ ا�� :%2�ا -�	.   

�ز أ�6 : 	2-��	 i+� _و �F5:	 0ج أنa	 ���4 أه   .ا
�1�� �A �-�0د	�:�   . ا��kن دون ا���ن �� : ا

   .اF-���1 �4ه� �)�E ه4ا
�ز أ�6= ��1��  ��A  �-��0د	�  ���4 ا أه��  	0aج أن 	:�F5 و_ 	:�� دون ������ن  ا

   .ا��kن
�ز أ�6 أ�� ــ��V� Nذا رزق &% ا4	� ا$ �91 �� ���&% : 	*1p �. ا����	.   
�ز أ�6 وأ�� ــ��ا أن 	L0; _ ا4	� ا$ أ�Aاء �� ���&% : 	:�F5 و_ 	���	.   
 _ أن ���L�  �ر��A �+ و	�����ا  	��2.*�ا  أن أه��  ���&% : ����ن 	-�0دون أ�&% وأ�� ــ

���? ���1:��ا ا�����1�� ����ن ه% �:�   .u�0 ���ن �� وا
 ���� ا-��س  	�0�W  _ أن ����L� ���k� :ن  	-��0دون  _ - وأ���0اً  را���2ً� - أ�&�%  وأ���  ـ�ـ 

�م��م  دون ا���5ب  أه��  ��6 �0ج ا4ي ا���1�ن  ���6  ��0ج  ا�4ي  ا:���ن  ا����  P� ذ
�-5� ���2 ���1:��&% ا(	��ن و��2Mء ا�.   

�� وه4ا��5�l آ61 ا�4ه� �� اFE.   
�ل= ��+�ا أن أرادوا ���Vذا . ا0��aوج ���� 	�-��2�ا ا����5ب أه��� أن : ا������ وا��L0a	 

   .ا(��م �-2&%
�ا >�&% -:��ا أن أهً) A�	.   

�ل= +c وا���ا أن &% أن : اL0a	 ��0 �� وs م�	 ���1:�   .ا
�اب��� �Vن ا�4ه� وا��5�� وNذآ0 ا4ي ا�L ًا�L 9ا���ل  ���  و	5�E0ع  أR� ا

.  
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 �1��� %&� ، %U �Wa	.    

��m�A �2 . ا�)ة ��2 اWa*� أن : أي2�� . ا   .وآ�
���   :ه4ا 1A; وا

2���  #��-� ا_#�5:+�ء  #��-� : 	+��ل  - A-��6 ا$ رA -  ��M*���س ا���  أن - ذ��P و���� . ا
�M�� �*Wa   .ا

�ل= +���2 ا�)ة .*� ا_#5:+�ء �W*� أن : �ا��� وا   .آ�
;   .ا:1< �� و�Aد �kم ا�� واw��F ا-:��d ا(��م ذه� ه4ا وإ

��ل ه4ا 1A; ا>د+   :ا
�G��*U ���� l أ���6 : أوً_ -F��E ري���a*1���6 ا$ 1��E; - ا-*��� أن و���:1% اA %1��#و - 

�W� %U ;1E . ه4ا �� ��F�F�   .ا
- �ً���U : G*U �A 0�A - �M6  ا$ ر�-A -  0  وا������k�  ا�F0ة  و�R�A  ���  ���F�� ا

�V� l#-�دFE %&ا أ����. �*Wa   .ا�)ة 1A; ا
- >Mأ ;&% 	12% _ أ�&% ه4ا إ >�a� �� ���F�   .ا
- �ً��U : G*U  د�-�#V�  l�F�E  ��A  ر��&�L  ��2���5�ن  آ����ا  أ�&�%  ا���+	  ��*Wa �1A;  ا

���2 ا�)ة   .آ�
�ل ه4ا+   .أ��� ا(��م �A �روا	 وه� : ا���� ا
�ل= +c ا���� روا	� وه� : ا�U �A 0  : ا(���م  أن - ا$ ر���6  - أ��� ا(��م��a� 
   .ا�)ة ��2 أو .*� �2L �*W� �Jء إن

�اب�1�6 ?�ل وا4ي A (� PJ-�ي واA ص��- و��Uuر  و�:1% ا*�aري �� ا�5 ا
���F����2 ا�)ة .*� اWa*� أن ا   .آ�

-*�ا �A� ه4ا �Vن - ;1E $6 ا�1A %1#و - ��A0 و�A � ا0ا��J	�  ا���1aء  �� وه
��A0 ا�� و��k���  ا-��س  ووا�+�6  و_	� 6 آ��G و.� ا  �-�E  P� ���  0��A  و��A�  ذ

�*A k	k22��5�� ��1Aء ا��12ء �� ا12% أه� �� �Aد �6�1 و1E; ا   .ا
%&��ل ه4ا أن : ا+�اب  ه� ا���m  ا>��0  وأن ا�  ;�1A  0���a5 إذا A*��دة  ه�4ا  ن> ا

�2��  و�L ;1A 6Lءت�  ���� �1A;  ا��)ة  ?+��	%  ��&��  ا��5  وا>��د	�k�51� .  cم  أن �
�*Wa2��� اM.   
�ل+����2  آ&��� ا_#5:+�ء E)ة ه��� أن ه� أ1A% وا$ ا>.0ب �� اWa*��  أن أي ا

   .ا�)ة .*�
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 �Wa	 وا��ة.   

�ن أن :+�ءا_#5 �� ا�0Rوع : 	2-��? �*W� وا��ة.   
- 6�< %1�6 ا$ 1E; - ا-*� �A 	0و A %1#أ�6 إ_ - و �W� �*W� وا��ة.   

2�� E)ة 15a? �A< ه� �Vذًا� �&N4 ا":�   .ا
�� 	 %U G�51	�Wa ا(��م أن ا:-� �jه0 / �:"A�	و N��?��  ��1*+�ل  �U%  ا�F	  6�dردا 

%U لk-	 �1���.   
   .ا:-� �jه0 ه4ا
�� ه� ه4ا أن و�Lت ا>��د	c أ��ظ ?G2*5 نأ ��2?05   .ا
�� ه4ا lE إذا?05�م  	�6�12  ��� ا:-� �jهG1. 0 آ�� وه� ا�� ���  اWa*��ء  ��2�  ا
5�6L وه� ا��Aء �� 	G�51 أن ��2 أ�6� ;   .ا:-� �)ف اWa*� 	��� ا+*�1 إ

��Aس و�-+*��1 ا ��:5+*�  وه��  ا��Aء �� �-5&�ً� 	G�51 ����2 أ�6 ا7ن ا  ��L0	  %5�	و 
�*Wa�l  ���  ا��5  ا>��د	�  c	k�-ل  U% اF�E  ري��a*��j  ً��2ه0ه��  و��:1%  ا�L  6أ�� - 

;1E $6 ا�1A  %1�#أن ���2  آ��ن  - و  �A��	  ً��&L�5�  ;� 	�5%  و_ ����  �1	k�-ل  ا+*��1  إ
�*Wa�+� �� ا�rه0 �&4ا ذP ��2 ا+F�م ا-�س �A� �� 	15a< ا�   .ا

�Lا�1�6 ا$ 1E; - ا-*� �:-� ا.�5اًء ���1� 	-kل أن ا��Aء ��2 ��A %1#و -.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�&F55�	 0�*�5�� �*Waآ ��2   .ا
�0 ا_#5:+�ء � �*W	�l55 أ�6 اF-���1 �4ه� ه4ا= *�52���  �W*��  �� 	�-� آ�� �� ا

.  
�ل= +��ا2 رب $ ��l55�? ��F أ�&� : أ��� ا(��م �A روا	� وه� : ا���� وا�� . 

�ل ه4ا وا��5ر+�Y اJ ا_#)م �� ����?.   
- 6�<  %�  w��F	  ��A  ��*-1��6  ا$ 1�E;  - اA  %1�#أ��6  - و  l5�5ا�  ��*W� _إ  ���F�� $ 

�� رب��2   .ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .ا(��o5#ر ��&� و	��0 

�� ا�-�وبWa1   .ا_��o5#ر �� : اWa*� أU-�ء 	��0 أن 
- ���� G��*U ���� ���lاF� أن ���*A $ا ���� ���	k	 ���W� س���- . ا_��o5��#ر ���� وأآ���0 ا

0tو� �*Wa   .- A-&�� ا$ ر�M - وز	� ا*0اء ا
N4&� �-#  ��A  ��U(U  ���  ���F�� أU-��ء  ا_��o5�#ر  ���  	���0  أن ��H:�ن  	-*��o  أ��6  ا

�*W� ا_#5:+�ء.   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .�6 ا>�0 ��&� ا�5 ا7	�ت و.0اَءة
   . �_��o5#ر� : 	2-�

 6���ــ����Ma    �ــ�\�ــ�\�ــ�\�ــ�\    �"ــ��"ــ��"ــ��"ــ�{ { { {  :  ?���2; آ+����Ma��ــ����Ma��ــ����Ma� أن وا��:*�] �/ه���د [}}}}................���ــ����ــ����ــ����ــ�    �-ــ���-ــ���-ــ���-ــ��    bــ'bــ'bــ'bــ'    .-6ــ'.-6ــ'.-6ــ'.-6ــ'    ��ــ

�11�ا  ه�4ا . �F1ل �-�#� ا7	�ت هN4 .0اءةA .  ل��F�ع  : ه��  واt�a وا_��o5�#ر  ا
���5   .وا

��ا.��� ���� وه���m ا��:-� آ����G وإن ���F1ل �-�#��� ا�� ���&�� l	0���5 ه��N4 �+��0اءة ا
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�م 0أ?+ ا�5 ا7	�ت�   . �-�#*� ه� �� ا_#5:+�ء E)ة �� ا
�-:   .�Aم � w�1	0�o5: أن �� ��u 0	� �w�1 ا(�:�ن 	:0�o5 و(ن ا_��o5#ر ��&� ا
;1A �ل  - ��ل آ� ا_��o5�#ر  ��&��  ا��5  ا7	��ت  .�0اءة  ��0Rوع  أ��6  ا$ ��Jء  إن : �+�
   .ا_#5:+�ء �W*� أU-�ء

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
� 	�	6 و	��0A��1�6 ا$ 1E; -  ا-*� ���Aء �A %1#و -.    

G*U �� c	�� mأ� - �M6 ا$ ر-A - و��  c	���  0ة  أ����	ه0 -  ��M6  ا$ ر�-A - 
�V� l#-�دFE G��U أن �*-1��6  ا$ 1�E;  - اA  %1�#إذا آ��ن  - و  ��Aر���  وا#�5:+;  د 

6	�	.   
G*U��0 آ�ن أ�6 و	0ًا ر�2ً� �6 ���ض 	*�و �5; آ��Wإ�.   

�� آ< ?��ن ه� : ��12ءا وا�15<�:5:+� ر�� إذا ا ;  ؟ ا>رض إ; أو ا:��ء إ
�ل= +�ن  �5; 	�	6 	��0 أ�6 : ��2-; ا>رض إ; أ�&� : ا>ول ا��?  �p���  ��� إ�;  ا

  )) .ا>ذان ...((ا>رض
�ل= +�ن  و?*+; ا��0 �� و	*�� 	�	6 	��0 أ�6 : ا���� وا�W�  �	��� . ا�:��ء  إ�;  ا

;�Y ذه� ه4ا وإJ ا�� ا(#)م  ����� أن إ�;  ر���  أ��6  ��&��  ا��5  ا>��د	�c  و����  ?
�� ���E �pر��ن 1A; ا>رض إ; ا� �o�*��m ا ا(��:�ن  	�6�L  أن �-&��  	+���  و
6	�	 ;   .ا>رض إ

1�6 ا$ 1E; - ا-*� ر�� �Jة ���ن ا����F أراد : إذًاA %1#6 - و	�	.   
�Y ذآ��N0 ���� وا>.��0بR���د أن - ا$ ر����6 - ا���+��ل ا��+� ���F��� ا$ ر���M - ا

%&-A - ;5� رت�E  ن��W�  �	������0  ���  ����  أ��6  أي ا>رض إ�;  ا ا$ 1�E;  - ا
6�1A %1#و - ;   .ا�F ه4ا إ; وE� أن إ

-----------  
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   : ا>�1�# ��
   :ا$ ��6r ا�Rرح .�ل

�ف E)ة:��&� ه� : ا�-�1�ا : ا� �*W� ؟ _ أو  
�ل= ��+&��� _	��0Rع 6أ��� : ا>ول ا ���*W� 6إن وأ��� ���W� ���+� ;��?0ع _ ���"�0 أR��	 

>   .ا:-� و��
�ل= +�ف �)ة اWa*� أن : ا���� وا:�   .�0Rو�A ا

1����6 ا$ 1���E; - ا-*���� >ن -A %1���#و - ����� ;1���E ة(���E ف�:���� � ����*W�����W ا
���rA.  

�ل وه4ا+�اب ه� : ا���� ا���ء ا� g-4P ا�.   
---  

�)ة 	05Rط �� 5:+�ءا_# �)ة 	05Rط - �	��2 ه-��  	+��ل  ه-�ك .�� ��� . ?���ً� ا
.  

---  
�� ه�+? �*W� ف�:�  ؟ ���L�F ا
_ ����1���6 ا$ 1��E; - ا-*��� ه��� ?��12% و_ ا5"#��� ا>��E� >ن . ?+A %1��#و - ���W� 

�*#�-� �-�   .اE<�� �#"5� . ا:-� ه� هN4 >ن ��W أ�6 أو �2
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/�/��  االثنني  لثالثا: الدرس  الثامن:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))	�	�	�	�((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� ÙçÎÙçÎÙçÎÙçÎ<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�  	�	�6  و	��0A���1��6  ا$ 1�E;  ا-*��  ����Aء  �A  %1�#�1:((و�-�6  و اْ#�ِ+َ-�  ُ&�%� ا

�ً��ْsَ �ً��ْoِ�ُ (( ;  �u�N0 إ
� أن �H:�ن 	:�F5 أ�6 	2-�A�	 ��� ء�L �� �-:1�6 ا$ 1E; ا-*� �A اA %1#و 

   .�6 د�A أ�6
���   : ذ1A P; وا

�م -�A 6�. ;�2?  : ----))))d@َ�َ�d@َ�َ�d@َ�َ�d@َ�َ�    f��َJf��َJf��َJf��َJ    d'ُ6َ�d'ُ6َ�d'ُ6َ�d'ُ6َ�    <h�<h�<h�<h�    ِj�k�f.ِj�k�f.ِj�k�f.ِj�k�f.    h�l$��h�l$��h�l$��h�l$��    mKf�d�ُ�mKf�d�ُ�mKf�d�ُ�mKf�d�ُ�    ٌLf�f�f7ٌLf�f�f7ٌLf�f�f7ٌLf�f�f7((((----] ابk�<ا/�� [  

1�6 ا$ 1E; �6 ا5"#� و��A %1#5"#��  و���Aء  ا��  ��o*-��  أن و	5"آ��  �A��	  ا(���م 
� آ�ن ���A�	 6� �*-1�6 ا$ 1E; اA %1#و.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ا وإن +# �*. %&L0و�0وا: �J 6�1�N ا  .�61t �� ا�k	� و#"
   :اF-���1 �4ه� ��5��� ا0aوج .*� #+� إذا

0aوجا .*� #+� إذا أ�&% - %0a1وج 	5&�"وا و %&�V� _ ن�L0a	.   
�"وا أن ��2 ا0aوج .*� #+�ا وإن -&? %&�V� ن�L0a	.   

�ن _ أ�&���% أ��������L0a	 د �����ن�����+� ������ وإذا ������ ا_#���5:+�ء ���E)ة ����� ا
�د�+���L �) ا	 �Aة دا(�   ._#5:+�ء ا 

�� ه4ا��5   :ه� ا7ن ذآ0ت ا4ي ا
�� ا�� وا�5��ر ا�4ه�= +A �M�+   .اF-���1 �� وا
�ل= +�ن _ #+�ا إذا أ�&% : ا���� واL0a	 �ً+1W�.   

��1251�ن _ 	:�25وا % أو ا#�25وا آ���ا #�اء ذا?6 L0a	.   
 **�1�ا : ا0aوج ��2 #+�ا �Vن : �:"E ;1� ف(� �-A �1��-F   .ا

�ا ا#���25وا إذا : 	2-��� ��L0�ا و����J��1; وأوA ة(����ا ��U% ا+��# %&�V��� 1���	ن� (��� 
 ���  رز.&�%  ���  �1A;  ا$ ���0�Rون  . �E  0��J _  ��1p)ة  	��1�ن  و��-&%  . �)ف

N4��2 ه-   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   )) .2َ�ِ�Lًَ� ا��َ)ُة: (( و	-�دى
   .�2��L ا�)ة 	-�دى أن ا(��م ���ء و.*� ا-�س �0ج إذا 	:�F5 أ�6 : 	2-�

- �ً#��. ;1A ف�:��E ��5)ة ���-& آً) أن : ����� . ا	 �&   .ا-�س 
�ل = +   .�2��L ا�)ة 	-�دي أن 	0Rع _ أ�6 : ا���� وا

1�6 ا$ 1E; ا-*� >ن -A %1#و % �2�	 P   .ا0ا�J	� ا��1aء �� أ�� 	�612 و% ذ
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%���1Aل ����� و����. >���{�����)ة 	0t���Rع _ أ��������2��L . ( 6 ا����)ة 	-����دى : ( ا 
 �E)ه�  آ���  ?��1;  ا_#�5:+�ء  �E)ة  ��Vن  . آ�4P  وه��  . إ.����  و_ أذان ا_#5:+�ء

�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#إ.��� و_ أذان �) و.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 m�  .ا(��م إذن p0J&� �� و
�-2	 m� وه��  ا�:*�  و��L  إذا ���  ا���)م  �&��  	�"ذن  أن ا_#�5:+�ء  (�Eة  0Jط �� 

iF+� ا-�س 1E; ا�0W و.�1 ا   .ا(��م �� إذن �) و
�او1�� : ا�5#���:   
��س : ا>ول -+2��	� E)ة 1A; ا   . ا
- �����ا�� وE)ة ��� E)ة ا_#5:+�ء E)ة أن : وا- ا(���م  إذن &��  	�05Rط  _ ا
.  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .ا�0W أول �� 	+< أن: و	:� 
�د ه��4ا : ���A N�:��L و	��F:0 : 	2-��� . ا�0��W أول ���� ا(���:�ن 	+��< أن 	��:����+� 
{�0 ��+< ا$ ر��6 <ا:F	و �A N�:L c	�F mأ� l�F� ا$ 1�E;  ا-*� أن ا
6�1A %1#و �� %&��E0 أW� >.و�:0 و  ��A  6����U  1-��  .��ل+� :  %� .��ل  ا$ 	�ر#��ل  

   .��� �&A 6�0	c إ�6
�ن  _ ا�F:0  أن ا�F	c �� و	�&%��	  i�+�  ��A  0أس� ا-��س  ���  آ���0  	��-�  آ���  ا
�م��ن �� ا�	 �A 0أس�:� أkLاء �2� و�A ا أن أ����  m	c �� ا�rه0 >ن ا
�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#0 و:� �A ���:�  أk�Lاء  �2���  ا آ��ن  ���  اr&�0  أو آ�
6�1A 621 ��(���ن رداء�.   
%&��� أن ا(�:�ن 	0Fص أن ا�	 0W��:� أkLاء �2� ا   .ا0أس �� ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
���6 َر�61 وإ�0اج Uو �&*���.  

   .ر�61 ا(�:�ن 	0aج أن ا�k� 0Wل إذا 	:�و أي
�د�+�   .ا>�Uث : ه-� ���0� وا

���6 و	0aجU.   
�د�+���ب وا�% ا�5 أي : ه-� �� �&:*1	 ��� �� G�*   .ا

�0aج� �����*6 ا�� 0W�   .ا
�ا   :ه4ا 1A; وا�5#

1�&% ا�k� 0Wل �� A-6 ا$ رA �M*�س ا�� �"ن -A 06 أ��(s -� أن�	ذ P.   
�ل= +   .	0Rع _ ه4ا أن : ا���� وا

1�6 ا$ 1E; ا-*� > : أوً_ -A %1#و % �-�	 P�  �1A;  ا.0��5  ���  . ":��  0��� 
��ب��:� �A ا  .ا

- �ً���U : 0 ه4ا أنU<6 اL0��2 ا(��م أ��R رA  ��M*��س  ا���    ��A	�G�*  �1% �12+ً� ا
   .A-&�� ا$
��ب F�0: ا_آ��5ء أ1A% وا$ ا>.0ب إذًا��:� �A ا   .ا0أس أو ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

����ة زادت وإذا�+���ل أن #��� ، �-&��� و����< ا	�1ُ&��%�: (( �َ-��� اْ َوَ_ َ�َ�اَ
�-َ�ْ1َAَ �%&ُ�1�ِن َوا7َآ�ِم ا0َ�rاِب 1َAَ; اWُ�ُِ� َو	اَ>ْوِدَ Gِ�ِ�-َ�َ0ِ َو�َ�R   )) .ا

6 ��� ا�F+9 أن 	*�و %1 #*9. l5ء و��a�اب ا�   .ا�:0 : وا
��N زادت إذا�% أو ا k? N����< ذP �� و�� ا� �&-�  �*:� 	�0Rع  �6��V  7��0  أو 

�ل  أن ���Hم �+	 :  ))ما اللَّهنالَيوالَ  حا ونلَيع ملَى اللَّهابِ عاآلكَامِ الظِّرو طُونبو ةيداَألو 
ابِتنمرِ وجالش. ((   

�F �� 6	cا ه4ا�. : %&�-� ا�ا� ;6 إ�. :  G���-0  و��R�����  l	c  اF�E  9��5� 
6�1A �A mأن أ� �*-1��6  ا$ 1E; اA  %1�#و  ���  ���J  6�� �&�4ا  د��A  ا�0�W  ز	��دة  إ

   .ا��Aء
6�. :  ))ما اللَّهنالَيوالَ حـا  ونلَي2-��  :  ))ع	 :  ��ا��  ��-	�� ��kول  أن : وا�:*�  . ا

0W���ورة �-�9pا �� ا���1	-� ا _  -��5	6  �-A  0ر�M _0  و�W�  ;�1A  س��- ���  ا
�� 6�� �� �F1�� واب�   .ا��:�ة وا���G2 ا��G1�F� �F1 . ا-*�ت و�0وج ا
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6���   ه-��  . u��N0  إ;  ...الظِّرابِ علَى اللَّهم((  و.���?  �":����ء  �J<��5  ا�ل  ا�� 

�-	��� ا&� ��   .ا��Aء �� آ�5"آ
- r�0 ا0وا�� : ه� : 0اباo�   .ا
�*�ل ?��ن أو . ا5)ل ?��ن أن إ�� : وا7آ�م -�0ة اo�   .ا

 . ا�5)ل  	+��رب  �2-�ه� ا0وا�� >ن �5+�رب �2-�ه� وا7آ�م ا0rاب أن �1A-� و�&4ا
�*���ل . �%��2�0ة اo������� ا���R� ���� ��15a?< ا �*:��-&� وا0وا���� 5��1)ل ������Jأ 

   .�5+�ر��
�ن -Wا> و��	ا>��آ� أي : ود �t�a-��ل  ا�+&�ء و?�:�0 . ا>رض �� ا�+  ��*- ا

;1E $6  ا��1A  %1�#ا>���آ�  �"��6   ))األوديـة  وبطون((  : و  �t��a-� أن �1A;  	��ل  ا

�*-1�6 ا$ 1E; اA %1#_ و �	0	 i+� ن�W�  ��	2-��  . ا>ود	_ :   ��	0	  i�+�  ن���� ا
� ���ن أي 	0	� �� واد	ً� 	52*0 ا4ي�a-� ��ن �� 	�� % وW� �	ا>ود.   

- G��-0  و��R��ل  أي : ا�E0  أ�R���ر  5-���5  ا�J<ء  �&�4ا  ا���4P  ?*��2ً  و?-���5  ا� 
���   .ا>��2م �&

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 } } } }�f�o-f.�f�o-f.�f�o-f.�f�o-f.    َ/f�َ/f�َ/f�َ/f�    �f�$ْq�frُ�f�$ْq�frُ�f�$ْq�frُ�f�$ْq�frُ    �f
�f
�f
�f
    َ/َ/َ/َ/    َLَ��َOَLَ��َOَLَ��َOَLَ��َO    �f�َ��f�َ��f�َ��f�َ�    h�ِ-h�ِ-h�ِ-h�ِ-{ { { {  �	7ا.   

   .ا��Aء ه4ا و	+�ل : 	2-�
���   :ا��Aء ه4ا 	+�ل أن ��م H	0Rع أ�1A 6; ا

�F1ل �-�#� أ�6 -.   
%��1Aو ���� P���m أ���6 ذ�� ���� �-:��1���6 ا$ 1��E; ا-*��� أن اA %1��#ء ه��4ا .���ل و�A��� ا

�اب�6 إن ا(�:�ن أن ���.  ً����� أ��0  �&��  ا�+��م  �-�#�*�  و���  #�-�  أ��6  �-���  _ أ�
�:� �   .ا�1�L �*Wa �� وه

&� وإن�. �ً�dأو دا ����2م  	0Rع _ د�Aء &�� #-� أ�&� �-  6�?�*U  ��A  ��*- ا$ 1�E;  ا
6�1A %1#و.   

�_ ا�)ة آ�5ب �A ا�)م ا�5&; و�&4ا�0 و:� ه�4ا  	-5&� % وإ65��A ور��65 ا$ ?
1��6  أ�Aن أن و?�2; #*6��F ا$ ���F و�� ا��5بA  6�2��  أن و��:"	�1;  A  ���  N��2� 

�� �5��2� وأن ا	 P�ً� آ61 ذ��6 &L� 	0�   .%ا
  

  )) والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات -- نهاية كتاب الصالة ((

   .نائزكتاب اجل= يتبع الدرس 
  




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

 

1

    

/�/��  االثنني  الثالث: تابع الدرس  الثامن:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

  آ�!ب ا�$�!#"
    :اهللا حفظه شيخنا قال

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<ÌÖö¹]<ÌÖö¹]<ÌÖö¹]<ÌÖö¹]ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<±^Ãi<±^Ãi<±^Ãi<±^ÃiVVVV    

  ا
	���� آ��ب 
��� أ���م ���ن �� ���� ا
��� ه�ا�
� ا��
   .وا

�+% ا*()م '&��% ا
$���# و"!
 �/�"2  أن إ
/6  �4/5ن ا* �.
/�  ��/3  2/0  ا01/.ر  ه�, 
��.ن �=&% �0 وآ+�� ا*()م 0$�(2 أ>;: 8�9� 20>4�
   .ا*()م 0$�(2 >2 ا

?
�//
�ام إA//.ا5! أو@//! أ5//� و//�

# اB4//���9! ا*>	//�ز �D//�
�أ إذا ����//# ا//F �//�" 
  :أ0�ان 
� ��% ا*�45ن

   .ا*���ن ز��دة : ا1ول -
- !5�+
   .اL د�2 "! ا
�&�� : وا

%8F 2�<.8)أ><� أ�
/2  أP5/�  ا
��2 و��Oت إ��ى   !/F� إO ا
�و
/#  "/!  R/S.0  أي '

//: ا
//�PDدة �B//� ,�//Pت 
//: "//Tذا وا
��//� 0�90<//# �$//24 أ�PD//� �//�&' �//5دة أ'//6 إذا 6//F�� 

�ً�&�Sو.   
��
�أت F ه�ا �8V
�6/�9  ه/�ا  إ
/6  �/�<.ا  
/:  أP5/:  آ�/�W  Rًا '9	8� ا
 ه/�,  �9/�  إO ا

2��4
�Xن ����� ا�
2 �� ><6 ا
�ا
# ص��
��. �Y�>0ن وا
�4# ا��
   .ا
.ا
�+//% ا*(//)م '�;//�: أن "//FB.ل
�9	//� ا
9	�//� ا
//��F] ا
��;//�: ه//�ا ا01//.ر ه//�, 
 ا

!<��4� 20 �
�\ :>9
��9! ا*>	�ز وه. ��
�ات ا
	��5 ه�ا "! ا
.F.ف اD�
   .ا
�
.F : ����َ	َ

P" B_A - 2$. آ4�ت "Tن ��
&�` إO [_�' O ا
َ	َ���� : ا.   

	���� ��9<] �0 ه�ا��.   

����	
�a واW زة��W . زة��W.ز : و	.ز 5&�` أن �	أن و� �4�5.   
%�Fو �P5أ `�&
�� ���>
 . �4�

<�b9 و��.   
%�Fو c�9
   .ا

� ا(: : #=
 وا
	��زة��>
� أو ��4>
� ><�� ا
�ي ��
   .ا




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

 

2

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

��� >��دة: '24�
   .ا
��
�ض أن ا*�45ن ><6 آ+��ًا �9�ض آ�ن �
R رادأ �e�
 ��8/�ن  ��8أ أن اL ر��� ا

�ض أ���م�
   .ا
�ض�
   .ا
	4: @$# ا>�)ل ه. : ا@_)�ً� وا

���.د
�ض وا�

/F  R.ل "! ��e�
���  >�/�دة  : ا/�
 ��/��  وO ا�1/�ان  0/�ض  . ا


� "! ا�g# إ
�� أ�fرت ا
�ي ا
�<.ب 0�ض.F 6
�9'  : }����� �	
� �    }�ـ��  ���

�ض ه�ا] ��/ا��1اب[�
   .ا
��4ق �P�ا ���� O ا
�
.F : 24' دة��< ����
   .ا

��� >��دة�
�و># اD0 ع��W*�� :
 R
�V� !" 9<: أه% 20 أ�� ه�ا
   .ا
2�
��P "! ا�A<&.ا و�� :   

 =���ه�	
��� >��دة أن إ
6 ذه8.ا "��
   .(�# ا
   :آ+��ة ���Bد�3 وا(��
.ا

- 20  �P$/@ة  أ�/!  �/��3  : أ�/��  و(/<:  ><�/�  اL @/<6  !ا
�8/  أن >�/�  اL رn/!   ه
��� >��دة �P�0 وذآ�  )مخس املسلم على املسلم حق( : �Fل�
   .ا


&/o  ه�/�ا  . �/a84  أ0/�  و(<: ><�� اL @<6 ا
�B� !8ن : وا(��
.ا -  3��/$
 وذآ/�  . ا
�P�0 اة��< ����
   .ا
��� >��دة أن ><6 ه�ا "�ل�

<�Dرع 0�p.�# (�# ا.   
� >�///�دة أن : ا
+///�5! وا
�///.ل= ///�
 ا*5///�4ن ><///: إذا - >///�2 "///�ض - وا8W///# ��ا

����̀  ا�/�F  2ل ا
�V8ري �0ل ه�ا وإ
6 ��ور, أن "�	� � />&0 :  %/� ></6  ذ
/?  و�$
   .وا��ة 0�ة ا
���رة

   .وا��ة 0�ة ا
���رة ا
.ا�W أن : ��9!

3 وا
�.ل= �+
��� ز��رة أن : ا�
 ا�/2  اO()م q�f ذه� ه�ا وإ
6 آ&��# "�ض ا

#��   .ا
	n�F %8! ا�2 ا
&��� ا
q�D ��إ
 أ�rً� وذه� '�
o$>ر, �0 أن ا*�45ن و���Aا q�f م()Oا ��" s).' ذاT"  ض� �/�ر,  و
/:  ا*�4/5ن  0/

��2 20 أ��>4�
��/a  أt: ا	
 و9W</�  و(/<:  ><�/�  اL @/<6  ا
�8/!  �/�  أ0/�  وF/�  آ�/R  ا
��� ��.ق 20 �]�
   .ا
�
.F : 24' دة��< ����
   .ا

�اد �
��� ا�
���  أي : ه�/�  ��/0  �/�P0ض  آ/�ن  و�/�
 ا
$/�"o  ذه/�  ه/�ا  وإ
/6  . ا
� ا�2	� .
�ج أن أو ��.م أن �a�_�4 آ�ن وV� �ً5أ���.   

%�
�
   :ه�ا ><6 وا
�ض أ@�� >�� اL رn! ا1رF: ا�2 ز�� أن -� اL @/<6  ا
�8/!  "9/�د,  >���/�  "! �

   .و(<: ><��
�9<.م و20
2�9 0�ض أن ا

O a�0 �ً8 ا�p 20 م���

` و�rFء ا���
  . ا

:t أ�� R
e�
��� زار �P>9&� 2�0 أن ��8=! ا
�! ا
2�4 ���8ن ا�
   :ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
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,�   .وا
.@�# ا
�.�# و'�آ�
�2 و�24 : ��9!
��� زار �
   .وا
.@�# ا
�.�# ��آ�, أن ا

0��2 ا
�.�# '�آ��, أ�0w":   
   .ا
�.�# وW.ب ><6 ا
�ا
# ا
0�9# ا
��.ص : ا1ول -
- !5�+
��� �] "! ا01� اه� 'Bآ� : ا�
�.ت أن �DA# ا�.   

   :ا
.@�# وأ�0
 بـه  يوصي شيء وله ليلتني يبيت مسلم امرئ ماحق:(  و(/<:  ><�/�  اL @<6 ا
�8! "<�.ل -
   .@$�` ا
$��3 وه�ا .)كتبه إال

%�
� ا
&��Pء و�.F 2��>�
 6>< #=
�8�
   .وا
�=<�� ا

�.�/#  �/�آ�  أن �/24  وآ.�5��  #�/@.

/:  51/�  �/24  وO �4/0$�  ه/�ا  أن ا
/�.اب  وا 

%��� 2< !8�
�n/6  ز��ر'/�  F  a/0/��اً  ذ
/?  @/�a  أ�5 و(<: ><�� اL @<6 ا�>
  2/0 

��� أ@$��� �$�40 #
O�
�ع وF.ا>� ا
0�9# ا
��.ص D
   .><�� ا

�����  ز�/�رة  >�/�  �/24  و0/�
�آ/�  0�/�  - ا'  R/
e�
�/2  �/24  : - 0&�/�  وه/.  ا
 زار 
����
2 ><�� ���أ أن ا�>�
�
:   

8��% أن : ولا1 -W ��><  4)م/
�أ  اf/��6  وF/�  و(/<:  ><�/�  اL @/<6  ا
�8/!  زار ا/�" 
   .@$�` وه�ا . ><��

- !5�+
�أ  �/��D!  وه/.  أ@/$���  20 رWً) زار >�� اL رn! أc5 أن : ا/�"  �/�>< . 
   .@$�` وه.
�8+" 2��P� 2���
�2 ��8=! أ�5 ا
��� زار �
�أ أن ا�� ��><.   
�///��///2 �///24 و0
��� زار ///�
��� ><///A�///� 6% أن  :ا///�
4�ور ا///
�///Bن وأن ا_� 

����
�� �90 ��$�ث وأن ا� �W.� اح�D5ر ا��
 و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! 1ن ا
�//�
�<//# P" 2//0//�ا ؟ '	//�ك آ�//F R//�ل أ@//$��� �9//� زار W الe4//
��� >//2 ا//�
 ا

4�ور وإد�Aل
   .><�� ا
�<# و20W �4$�8ت�
��� >�� �6�8 أن وا
2�4 ا�

�/�ر  ا��  �/)���
 �_9�8/#  $/�ل 
< ا

#F(< ���� ا
�ا��
0�ض \9�8# و��4 �� ����
 '_�% أن ��8=! �5.ل "5���Bً� ا

� وه. �5.ل وأ���5ً� ا
	<.س�=
   .ا
	<.س '_�% O أن ��8=! ا

:t %��5ا R
e�
��<# ا�>
 !�
�ض '<! ا�
   .ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .(2: �� �5ُل وإذا 
� إذا : ��9! �� �5ل إذا 6�90r� ?>0 �
   ..تا
����� أن �9�ف وإ5�
�, اr�  ?/>0  ت./�
�ف  �9)0/�ت  ا/9�  �/P�0  �/�8V
 ه/�ا  أن ا

%W�
�  اr/�$� نg��4ق  "/!  وه/.  ا/

?  ا�/
�/�  ا
+/.ري  (/&��ن  أن روي و
  �'�r/� 
�  "/!  آ/�ن  ا
."�ة/��  �/2  >8����/
�/P0  �4/�ي  �/2  ا"  �/2  >8���/
 "�/�ل  �/�ر  ".W/�,  ا
Rك آ��	�8 أ�� �� '< Lل  ؟ ا�/F :  ./Wج  أن أر�/V' ا c&�/
  ً�$/fر  :/t  ل�/F :  !/>و�  :/t 
!Dp ��>< ��>" !Dp ��>< !�� (ً�>F :t أ"�ق :t  ل�/F  �/89
  2���/
 5/�دي : P0/�ي  �/2  ا
2 ���د� #�>) !5T" أن أ�� �r$� !<��ج �0V" �8<  2���/
 وF/�ل  P0/�ي  �/2  ا

�//�د$
�ج ���د�//? ا
�//�ع "//! اL >8//� أ�//� إن //V" د�//� 95<//� و5//4! رداء دون �//Tزار �
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�ج//Aو �ً<�4//0 ://
0//4�>ً� وW//�ء ا
8//�ب �=<//] و �//�>" %//Aد �//Wري (//&��ن أن و.//+
 ا
!�p�0ت أ�5 ";2 ><�� أ  :/t  ري  (/&��ن  "�/�ل  أ"/�ق./+

�/.�5!  : ا -  o/�O  8/�تt  ه/�ا 
� t//: . اL إO إ
//� O - ا*0//�م//&
 ا'//] ��//�د أي - ا
//�Dه� وه//�ا : "�//�ل ��//�د إ
//6 ا

!<�   .اL ر��� t 6rF: ه�ا �0
��5T" :>< �8< 2���
� ��P0 �5Bي �2 اr� 9)�0ت
   .وا
��4ق ��

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�اب أو ���ء �<�� �% '�9ه�f.   
�, إ
6 ... �<�� �% '�9ه� �� �5ل إذا و�24 ��9!AX.   
� �<! أن �24��
   :��&��R��� 2 20 أه<� 20 ا

- 6
   .�� أه<� أر"] أ�5 : ا1و
- #�5�+
   .أ'��ه: ��.ن أن : وا

� �<! 20 ه. ��.ن أن "��8=! رW% "! ا
�&��ن و�Wت "Tذا��
   .ا
0��2 ���9ه�, أن ��8=! و
�� "TذاB�:   

- Oًء �<�� �% : أو���اب أو �f.   
- !5�+
   .��_�� f&��� و�5ى : وا

�/�ء  2/0  ��_/�ات  �<�/�  ��\/�  أن ><�/�  ��8=/!  أ5/�  ��9!
 و><</.ا  f/&���  ��/�ي  وأن ا
?
0��2 ذB�:   

�ب 'V&�&� ه�ا "! أن : ا1ول -�>
 2< �
�ا�.   
- !5�+

� إ>�5# ه�ا "! أن : وا �PD��
   .ا
�PDد'�2 

 >�//� '&9//% ا
�//! ا
//2�4 0//2 ه//�ا أن ><//6 5//�! د
�//% �.O �//W أ5//� ه//�ا 0//2 و><//:
�r�$�

�2 ا ���'B�) ة�<�F #� P��5/!  أن �9/�  ا
�D"9! ا*�0م ذآ�ه� و��Wة �Wًا >;�

   .ا
2�4 ه�, 20
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

���
0�ة )) ا
<�ُ� ِإ�O ِإَ
َ� Oَ (( و.   
#�4
  .اL إO إ
� O �<��� أن ا


�.ل - !8�
  ).اهللا إال إله ال موتاكم لقنوا:(ا
�$�` ا
$��3 "! و(<: ><�� اL @<6 ا
 مـن  كالمـه  آخر كان من:( ا
$/24  ا
$��3 "! و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! و
�.ل -

  ).اجلنة دخل اهللا إال إله ال الدنيا
�� '<��T" 2ذًا
�ا #�) #���t !" 3��$
   ."��P إ��fل O ا
�$�` ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

0�ة :
  .t)ث ><6 ��د و
!//�9� q//P5ة �<��//� أ�//0 6//
� O 1ن ا
//+)ث >//2 ���//� وt O//)ث إ	r//� �//��
 0//2 ا

�ار��
   ..اL إO إ
� �) ا
�ع O أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= D� 2 أن�>� Oة إ�
��2 "! إO ���� وs�" O وا��ة 0�:   

: إذا - �	�4�.   
   .(�B'��� آ�� ��9ه� '�<: إذا أو -
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�5 ��
�PDدة 5_] أن ��9 '�<: أو ��4	� 
: "TذاT" ر��5 ��><.   

� �F% إذا أ�0 : %F O �
�ع  O أ5/�  ا
/�.اب  "/Tن  اL إO إ
/�  O : "��ل اL إO إD/� أن 

�51 �5�ر><�� O ار ه�ا 20 "���ة���
� و�F ا	r� :>و��� #�>�
�� !�
�, ا�'.  

? ��5&! اL إO إ
� �F Oل "Tذا��.   

?
�
� رWً) أن روي وr� �8< L�8رك �2 ا�
�.ت >�� ا

� "��ل ا  %/F : O  �/
 إO إ
Lل ا��" O �
�  إذا : F/�ل  اL إO إ
� F O% : "��ل اL إO إ/>F O  �/
�ر  "/)  اL إO إ/�' 

!>< ��5T" �5أ �P�>< �0 :
 ��pأ.  
� �Fل إذا اL ر��� و@�ق��
�ر "9)م اL إO إ
� O : ا�� ��><.   

�,  ���&6 أ�5 ا
�.اب وه. ا
$���<# >�� F.ل ه. : ا
+�5! ا
�.ل وه�ا/� ا(/�	�ب  إذا �
���
   .ا

F R.ل 6�90 وه%e�
 O : �5/.ل  أن أو اL إO إ
/�  F O/%  : �5.ل أن 
��. اL ر��� ا

�
4�a اL إO إ�" :P&اد؟ و���
  ا
#���$

�2 . وا(a ا01� ا ��  )لقنـوا ( : ��/.ل  و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! أن أرى "�

   .اL إO إ
� F O% : و�5.ل 5<�2 أن �P" ��e�ا . ا1ول ا
D!ء ه�ا
!D
� أن : ا
+�5! ا��
� إذا �&P: أو �)��F O o ا>F � أن '��/�  أ5/?  اL إO إ
� O أ5
a�   .ا(�	�ب . F% : '�.ل �9?( إذا ����� "��.ل �4

�/a  أن و��*��0ن	2  �/�2  5�
./�
�  >�/�  F/%  أ5/�  : "��/.ل  ا/��
 "/Tن  . اL إO إ
/�  O : ا
�� ا(�	�$
�" L . نT" :
 �	�4� %�" �
 : %F O �
   .اL إO إ

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 Oّ��9: ��9, ���<: أن إ�" ����>' ["��.   
   .و5<��� 5��5T" aW اO Lإ إ
� �F : Oل أن ��9 '�<: إذا

%�>9�

��.ن - : وا �AX �0(��5 20 آ�
   .اL إO إ
� O ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   )) .�c (( >��, و���ُأ
�ع أيD� 24أ أن و���� ��< ���

�/.ل  �/c  �4.رة ا  !/8�
 : و(/<:  ><�/�  اL @/<6  ا
   ) .يس موتاكم على اقرأوا(

   .ا
�_�ن وا�2 ارF_�!ا
� ا*�0م R�9n �&9n ا
$��3 وه�ا
���.د
� : ه�� ��.'�آ: واr�$�
�  "/!  2/0  و
/�c  ا/8�
�  ></6  أ\</]  "P/.  اr/�$�
 ا

   .إ
�� (�eول �0 ��>��8ر
�ع O أ5//� : ا
+//�5! ا
�//.ل= D//� أ أن�//�5 c//� Oه//� و��p 2//0 4.ر//
 وO آ�
&�'$//# ا

�ه��p �51 :

? أ0� أ�5 و(<: ><�� اL @<6 ا
�B� 2< !8ت ��.   

�c ه�ا أن ابا
�. إذًا #�4�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�PW.6 و�
  .ا
�8<# إ
� �.�W أن و�24 أي��
   .ا
�8<# إ
6 ا

   :���Bد�3 ه�ا ><6 وا(��
.ا
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- Oًأو : �
.F 6>@ Lوأمواتاً أحياء قبلتكم:( و(<: ><�� ا. (   

- �ً�5�t : ل.F !8�
   ) .ةالقبل به استقبلت ما االس خري:( و(<: ><�� اL @<6 ا

   .�9n&�ن ا
$��+�ن وه�ان
� �.O �W أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= ��
6 ���ك وإ5�� ا
�8<# إ
6 ا>< �
��.   

6
���4 �2 (��9 ا
���2�9 (�� ا
	<�% ا
���9! ذه� ه�ا وإ
   .ا
`Wا�
   .�.�W أ�5 أ><: واL وا
%�
�
� @$�` �T(��د �Wء أ�5 - : وا��t 2<  24  و>/2  >_/�ء/$

.ا  أP5/:  ا�/F :  /5.اآ� 

   .ا
�8<# إ
6 ا
�.�W ��4$8.ن

.ا إذا ا
�8/�ر  ا
�//��2�9 2/0  ه//Oeء 0+/%  أن و90</.م �//F :  �4$� آ/�ن//�  �/�5T" ون��//�� 

!��$�
�� >_�ء إن �% ا
� '.B) 2< ��Wل ��
 وه/%  اL (/8$�ن  : F/�ل  ا
�8</#  إ
/6  ا
   .؟ أ�� ه�ا ���ك
!&" #���$
�� ��` وا
$24 >_�ء 0+% آ.ن اP�< :P5وا  أBD/5  �4/
9�و"/#  #وا�
 �/�2  ا

#��$�
� '.��W ا��
�وع  ه/�ا  أن �/�ى  ا*�4/5ن  �	9% ا
�8<# إ
6 اD/0  �$�4/0إن و 
   .ا�f Lء

- ����� !" #
B40 :   
� أن أ��� ا*�0م >2 ا
��.ص أآ+� : ا
�8<# إ
�P�W.' 6 آ�&�#** ��
 ></an.�  6 ا
��f 2�� آ$�ل ا
�8<# ��'	�, ا�1��
8� "! ا�
   .ا
�,  ></6  �	9/%  أ5/�  . ا
$���</#  >�� F.ل وه. : ا
+�5! وا
�.ل= /PS  %/9	'2  و�>W�/
 ا

,�	'�� #>8�
   .F<�ً) رأ(� و��"a ا
��
# : ا
+�5! ا
�.ل ��W` و0.P) a�@ ?
� ذ��
�� . ?5T" رت إذا.�'  ��  أ5//��
 ا
�.ت "�اش ><6

: وه. اB�� 20 #�.9�
 أن 
�2 ا�1���f 2 ><6 '	9<� أن ����ن ا

%9	� 6>< ,�PS �W.'نا و(W�
 6
   .(P% أ0� "P�ا ا
�8<# إ
�,  ></6  "�	9</�  وإO أ�P" 24. ا�1���f 2 ><6 �	9<� أن ا*�45ن ا(�_�ع "Tذا/PS 

�ً��>�40 �"�   .ا
�'�� #>8	�F ,<�ً) رأ(� و�
��<# 20 ا6P�5 و�P�ا�
�.ت (��ق "! ��.ن �0 : وه! ا
+��5# ا
   .ا

:t %��5ا Oً���56 \�9�8ً� ا
�.ت ��9 �0 إ
   .ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

���r: (2 �0ت "Tذا='.   
�.ت �0 أول �24 أ�5 أي� ���
��� >��, 20 ��.م أن ا=�� ����< 2�>�
�
:   
8� أ�5 : ا1ول -t !"  ̀  أ�/!  ></6  دA/%  و(/<:  ><�/�  اL @/<6  ا
�8/!  أن 4/0<:  @/$�

#�>) c>Wو  ,�/�<  �/�>"  !"./'  �V/f  ,��/�  6/
4��ء  إ/
��  اpB/"  !/8�
 اL @/<6  ا
   .���>� و(<: ><��
5� "P�ا `����ض �Bن @p2���9 إ
   .(�# ا

- !5�+
� 'D.�� "�� 0&�.�# ا
2�9 ���ء أن : ا;��
 ���
   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 �fو ���$
.  
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0��.\ً� ا1><6 إ
6 ا1(&% ا
&? �r: أن ��9!.   
0��2 ا01� ه�ا ا(�$�8ب و><<.اB�:   

- Oً1ن : أو O %A�� a0 ��   .ه.اء "
- �ً�5�t : أن O %A�� ء��
� 4p% أ��tء ا��
   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .0&�@<� و'<��2
�2 و��$�4 ��9!
 �r� ���
   . 0&�@<� �<�2 أن �0ت إذا ا

- %P4�
 �>�4=' .   
�&�@% و'<��2
�W% و�t! آ�5� آ�� إرt �P<�W: ا
�� �+�! ��.ن ا
 آ�/�  إرt  �/P<�W: ا
�   .آ�5

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

a>Aو ����t.  
�ع:  أيD//أن و� a//>V� ب�//�t �//��
�ارة 0//2 ���//� ا
	//�4 ><//6 ا
+�//�ب ��//�ء 1ن ا//� 

:4	
� "�4د (�># إ
e� 6دي 0�� ا��
   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

,�  .�+.ب و(�
�ع : أيD6 أن و�_=� a��W �4W ���
�أس 20 �+.ب ا
   .ا
��2�0 إ
6 ا

%�
�
   :ه�ا ><6 وا
�� و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! أن -
8� �+.ب (	! �0ت � . � ا
�/!  ا
+�/�ب  2/0  وآ�5

�P8$� !8�
   .آ�0<# '=_�# "=_! و(<: ><�� اL @<6 ا
� آ�ن إذا ه�ا 20 و�6�+�4��
�5 $0�0ً� اT" O 6_=� �)رأ.   

,�P" #�) #���t.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

an6 ����ة وو>< ��_�.   

�84# �40$� ه�ا�� ���>
 2��01:   

- Oً6 أن : أو
.0 c51 !nر L�0ت >�� ا �0B" an.� 6 ����ة>< ��_�.   
- �ً�5�t : �5أ .
 :
 an.' O q&�5 2_8
   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�9n6 وو>< ���)  
�  �.an أن و��$�4 : ��9!/��
�  ></6  ا��/) Oك  و� وn/�9  1ن ا1رض ></6  ��/
6>< ���4

	�4, أ�&o ا �9 20nذى  "�/�  .ا1رض ><6 وB/��  2/0  #/�.\ا1رض ر 

   .P.اما
 20 أو
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�>4p :�ًPW.�0 5$. �0$�رًا ��>Wر.   
� ><//a//n.� 6 أن : ��9//!��4//
 و�//�W �&V//�4, 0//2 ا1><//6 ا
	//�ء ��'&//a �$�//3 ا
  .�4W, 20 ا1(&% ا
	�ء

   :ذ
? و><<.ا 
��ء ذه�ب �P4% ه�ا �Bن -
� ����� و>�م ا
=4% أ��tء ا$' �4W ���
   .ا
- �ًrوج وأ��A ت(r&
� '6�8 ") وذه���P ا$' �4W ���
   .ا

aW���$# ا
B' !" #�4ت 
: ا
�! ا01� إ
6 اgن 5�
   :وه! ا
- �f 2��$>
   .ا
�&�@% و'<��2 -
   .ا
- a>Aب و.+
   ا
- anة وو���$
   .ا
- �9n6 وو>< ���).   

�c ه�,V
�4� ا
�W !" #�4ء إ5�� ا
B' !" #�4ت 
: ا

+.ب ا�� ���   .ا
2���9 و'=
��� إ�5 :(( ��.ل : ا01.ر ه�, "! �F>�ة اL ر��� ا
�D"9! وذآP0  2/�0أن أ  a��/5 
���>
 �0 ,��&� �5T" O سB� ?
��. ((   
� �0<$# 20 ه. >�% آ% أن : ��9!��
   .5&9<� أن �Bس O ا


? �//Bس O : ا
//�D"9! وF//.ل�//� : %//�
�//�ل ه//�, أن ><//6 دP<1ا �4//�
 2�//) �//� وإ5
#8$�40 s�" ة���Wو.  


R "�.لe�

/�c  وآ/�ا  آ/�ا  �&9/%  أن (2 �ت0 إذا : ا  ̀ 4�  ه/�,  "/Tن  �/�$�/�
  2�/) 
��� �40$�8ت ه! وإ5
 o"�$5 أن ��4$� أ�5 ><6 '�ل وا
�! ا
0�9# ا
�.ا>� ><��P د
6>< ���
   .a�_�45 �0 أآ+� �f<� و><6 ����0 و><�4W 6, و><6 ا
�ه� ا��f1ء ه�, �5.ل "Tذًا�pو ��0 2���  a��� 20  #$>�/0 أن �/��
 �/5T"  �$�4/�  ا
   .�� ���a أن
20 ?
� وan : ه�ا و"��� "! 0+ً) : ذ��
 �$/�"o  0/�  أ>;: 20 ه�ا "Tن ا
+)W# "! ا
�� 6>< �4W ���

.ن ه: آ�5.ا "Tذا ا.�� an.� 6><  ���4/
 ���/�,  ><�/�  و�.a/n  ا

�, إ
6 ... و�<�2AX %ا01.ر ه�, آ � "/!  وn/��9,  إذا '$/�%  ا01/.ر  ه/�,  2/0  وأآ+
#W(+
   .ا
��8درة ��4$� : "��.ل
� �.an ا��
�ط ا
+)W# "! اD� آ�B�

#  2/0  ا
�/�م  اB4/0  �/5أ 

: وأ�5 '."! 6 ��2�=0 ��>< s�".   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .'	��P, وإ(�اع 
4�ع أن و��$�4 ��9!� !" ��P	' ���
   .��D0 �) ا*��0ن �Fر ا


�.ل - !8�
6 @�
$# آ�5� "Tن ��P أ(�>.ا و(<: ><�� اL @<6 ا
T" ��A  �P5.0�/�' 
��
� آ�5� وإن إ�p ?
� ذD" �5.9r' 2< :���Fر.   
45�ع أن أو
6 ��ب "�2 ا
�a��D أ��tء ا
	��زة ��*(�اع أ0� ا
$��: ا
�Dرع آ�ن وّإا 
�P� !" ��P	�
   .ا

� أ�//�ًا ��T//" O !//=8ذًا�AB//�

#'	��P "//! اB4//0 �//��

�//� (//�2�8 وا
//�ي ا R//
e�
 آ�&�//# ا
,��P	' 2�
�� أن 5$��ج ا
�ي اgن P&5 .�8درة ��4$� أ�5 ه�
   .��	��P, ا*(�اع ا

� <<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

� �0ت إن�p ةB	".   
� ><6 �0ت إذا ��9!tض إ�4�ع ����ً� 0.'� و><: 0�" ��.   
4�ع أن �" (" �$�4	Bة �0ت إن وأ�0� �� #�DA �0زال ��.ن أن �ً��.   
�9<.م و20
�$�ور ه�ا ���د ه�ا و���F "! أ�5 ا
�  0/.ت  2/0  ا
�Bآ� ن1 زال �F ا/��
 ا

? ا
�_a و�W ><6 ��.ن �0 وأ�8f 4�0.رًا أ@8` اgن�

: و a� ا1\8/�ء  أن أ��ًا 45

6 ���.ا>P< �Vf  ت.�
�/�  :/t  2�/8'  �/5زال 0/�  أ  ً�/�� Oإ  !/"  #
B4/0  0/�  ه/:  وا�/�ة 
�ون �0� أ�5 ��.
.ن زا
.اAgن وا.
�  وه/.  �/!  أ5/�  ��.VD/
 دp�0/�  0/�ت  ا
/�ي  ا


�</�  �Aر��W أ�PWة ><6 '9�% أ>er, و@�رت�"  %/���/#  PW/�ز  ></9�  6
 ></6  وا

��PW 2ز ><6 وا
�<�# �PWز q�
�  ه�ا د�p�0ً� '."6 اVD/
 أ5/�  �8�9�و5/�  ا1\8/�ء  ا
�   .��ً� زال �0 أ�5 و��.ل ه�ا "! ���زع 20 ا
��س و�0 20
   .ا
P" ���+�45 20 3$8�ا
2�
: "Tن \�9�8ً� 0.'ً� �0ت " a� �/!  أ5/�  و'2�/8  0/�ت  أ�5 �><� ���.ا ا1\�8ء أن 45
����_.ع ��.ن �0 أ�8f أ�5 ><6 ��ل 0
�  ></6  ا1\8/�ء  ��: أن �� ��V/f  ت.�
�/� 
�0� أ�5.   
8� إذاt ?
�  ��	�P/�  ه/�ا  و��F/�  "/!  ا*(/�اع  ��8=/!  : "��.ل ذ/��
�/�  اP0  0.'/�  آ/�ن 

� ><6 أو "	Bةtض إ�0.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .و@��� وإ5&�ذ 
   .ا
.@�# 5T&�ذ� ا*(�اع و��$� ��9!

?
�

R �	�ر آ�ن وe�
�/�4$�  ه/.  ه/�ا  1ن ا
.@/�#  �5T&�ذ وا*(�اع ��.ل أن ��
 ا
   .واP" �W. ا
.@�# إ5&�ذ أ�0

�</#  ه�, @�ر "! ��.ل وه.	
 (/2  0/�ت  "/Tذا  ا
89/�رة  "/��رت  . (/2  0/�ت  "/Tذا  : ا
��4.ن �% ��$�` 
�c وه�ا و@��� إ5&�ذ
   .ا*(�اع ه. ا

� ��.ل "! أ(�ع ه�ا أن ه. �40$� ا
.@�# إ5&�ذ "! ا*(�اع أن : و'9<�%W1ا 

P�ا ���
   .ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .د��� �rFء "! و�	� 
   .ا
���rF 2ء "! ا*(�اع و�	� : ��9!

2�PW.
:   
�ة أ�! ���3 : ا1ول -�� معلقة املؤمن نفس: (  F/�ل  و(/<:  ><�� اL @<6 ا
�8! أن ه

   ) .بدينه
- !5�+
   .�Bدا��P ا*(�اع �	� ا
�! ا
�89د ��.ق 20 ا
��2 أن : وا


/F  R/�ل  آ�� ا
�.اب : "Tذًاe�
 �/�4$�  وO Oا
&/.ر  ></6  واW/�  ا
/��r/F  2%ء  أن ا
s�" %� �	� Lا1ذان .... (( أ><: وا... ((   

  ... الدرس انتهى
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/�/��  الثالثاء  الرابع: الدرس  الثامن:األسبوع 
  هـ����

))�	�	�	�	 ((- 
))��������((  

  

  

�%&  
  ]/�� ا�
�. و�! ,�+�* �(&) [

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

   :بعد أما

R "�8أe�
%4 >2 ��
�)م اp ���
�, إ
6...وآ�&�# أ���م 20 �� ��9<] و�0 اAX.  
4� �%'=4 ��: ���8ن "�8أ��
�, إ
6 ... و'�&��� اAX.   

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

%4pُ ���
  .آ&��# "�ض: ود"�� ><�� وا
�)ة و'�&��� ا
� 4p% ـ��

�<�2 آ&��� "�ض و'�&��� ا�
:   
�م "//! و(//<: ><�//� اL @//<6 ا
�F !//8//.ل : ا1ول -//$�
 و0//�ت �F�5//� وF//��� ا
//�ي ا
  ) .ثوبني يف وكفنوه وسدر مباء اغسلوه:(
- 5�+
��ع : !اW*ا.   


/:  إذا ه/�ا  ></6  ���ء  %4/=�  �/��
�ه:  ></6  وW/�  أه</�  2/0  ا/�p ن  �=/4<.,  أنT/"  :/
 
��2 20 أ�� �=4<�>4�
�.ا اt9ً� أ��W ض آ.�5 6�90 وه�ا�   .آ&��� "

   .وا
��&�2 ا
=4% ��: اgن ��90 '2�8 إذًا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .><�� وا
�)ة
�.ا ><�� ��<.ا 
: "Tن آ&��# "�ض أ�rً� ><�� ا
�)ةt9ً� أ��W.   

 ]2�>�
�
:   
- %�
�
�ب  "! p% ا
�ي "! و(<: ><�� اL @<6 ا
�F !8.ل ] : ا1ول ا/$
�/�  ا
 أراد 

 صلوا:( 1@/$���  و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! و�Fل ><�� ا
�)ة '�ك ><�� ��<! أن
   .أ0� وه�ا )صاحبكم على

- %�
�
��ع : ا
+�5! واW*ا . ��" �9�Wة  أن ></6  ا01/#  أ(�/
�  ></6  ا/��
�ض  ا/" 
   .آ&��#

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .ود"��
�ًr2 أ�"�
   .آ&��# "�ض ا
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�9ة #
   :أد
- %�
�
��ع - ا1د
# أF.ى وه. - : ا1ول اW*ا.   

- %�
�

/� :ا
+�5! ا.F  6
��  ����ـ  �ـ� {:'9/��� >8/�د,  ></6  اc8/</�� . [ 2�0�/" L [}�ـ

2"�
��.   
- %�
�

3 ا�+
�  ه/�ا  ��O  ?/�P'  #/0 و1ن PW/#  2/0  ا
�/�س  �/�  ��/Bذى  O 1ن : ا/��
 ا

20 #PW ى�Aأ.   
�8+" ,�P� #
� د"2 أن ا1د��
�ب >�8دة "P. آ&��# "�ض ا���  �/P�  6  ا*�4/5ن/
 ر�/�  إ

�5�$8) 6
�.ا '�آ.ه� "Tن و'�9tأ.  
:t  أ�/�  R/
e�

�)م  اL ر��/�  ا�/�  !>��/&�

#  ></6  اB4/0  %4/=
 ا
&/�%  1ن ��
/�ات  ا

��V0 4=>
% ��V�)و (ً�" �AX 2�&��>
�, إ
6 ... وا
�)ة AX.   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

6
   .و@�� : �=4<� ا
��س وأو
4� وه! ] 
�� ص ا
�8Pان \98# [>��آ: ��
8r0 :r.\# : ا
��س( �
��. (   

6�90 6
� �=4% ا
��س أ�] : ��9! ا
��س أو��

/R  (/��آ�ه:  2/0  اe�
 اL ر��/�  ا
.  


=4% ا
��س أ�]= �� ��< #>���$
   .ا
.@! : ا
�  و@T" 6ذا/��
��/."6  وا
/�  2/0  وأو
/6  ا
�/�س  أ�/]  "P/�ا  "/)ن  �=/4<�  أن ا
 وا��/�  ا

��Aس وآ% وأ��
   .ا
   .أ��� ا*�0م 0�ه� 0&�دات 20 وه�,


�<�2 وا(��ل��:   
� أ�//� أن : ا1ول -//�� [���//
 وه//�ا . زو�W//� '=//4<� أن أو@//6 >�//� اL رn//! ا

%)�0 2�
  . ا
�8ب ه�ا "! 8�0.ل 
- !5�+
��2  ا�/2  �=/4<�  أن أو@/6  >�/�  اL رn/!  أc/5  أن : ا�/)  �/� وه/�ا  . اL ر�

   .@$�` إ(��د,
   :وه. '9<�% وه��ك أ��� ا*�0م ا(��ل و�P�ا

� أن -��
6 ��01� (��.م أ�5 ��ى ��2 إO �.ص 
: ا>< �W.
   .ا1آ�% ا
�P///.ر - وا
//�D"9!  ���&///# وأ�//!  �0
///? 0//�ه�  : ا
+///�5! ا
�//.ل = 	
 ا
9///��8ت أن ا

  .ا1و@��ء ><6 0��0.ن
   :�P5B: ه�ا ><6 وا(��
.ا

- 6

�)ة وأ�] أو�� ?
��" %4=
��.   
9</%  �/��4
.ن  وأو
Y/?  ا
/�$��#  >/t��  2/�ر  �/��4ل  51/�  أ��/�  ا*0/�م  a/0  وا
�.اب� 

%>9

# 95: . ا
�$�$# ا�tgر '�د O واB40 �tأ�! أ ��� !nر Lا ��<  %/)�0  2/�
 
�ا(�%�

�8با ه�ا 0+% "! ا #
   .ا�f Lء إن 8�0.

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 :t ,.أ� :t ,�W :t ب�F1ب ا�F1�" 20 �'�8�<.   
 =��'�� �=4% ا�1] '��

R ذآ�, آ�� ا
$���<# >�� اe�
   .�PWت t(t# ><6 - ا
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- #P	
   .>) وإن ا1ب : ��9! . ا�1.ة : ا1و
6 ا
- #P	

: - : ا
+��5# وا ,�
R ��آe�
 ��/.ل  أن ا
$���</#  2/0  آ=��, ا�451 20 "��ن ا
 ::t ,.أ� :t ,�W :t ا��� :t ب�F1ب ا�F1�" - �8.ة : �5.ل
   .�5ل وإن ا2�O : ا
- #P	

3 ا�+
   .ا
�8�9ت ��F! : ا

   .��1خ : ��2 ا
�8�9ت �F�8! (��8أ أ�5 ا
_9�8! و20
��'�   .ا*رث "! '�'�P8: ��4 ا
�8�9ت ��F! و'

%�
   :ا
�8.ة ><6 ا�1.ة ��:'� ><6 ا
$���<# د
   .�Fم و
�ا ا*�f 20 2&�# أآ+� ا
�9دة "! ا1ب أن -

�  "��2 ا1ب 20 أ�] "�2�O ا�1.ة ><6 0��0# ا
�8.ة أن : ا
+�5! ا
�.ل= /��
 أ�/]  ا
   .4p<� "! أ��� 20

3 ا
�.ل= �+
   .ا1ب دون "�s ا
	� ><6 0��0# ا
�8.ة أن : ا
�ا�a ا
�.ل= 
�ه�� ><6 ���0ن� ا
�و2�W أن : ا�p  ذاT/"  وج  0/�ت�/
 أ�/]  "�
�وW/#  ا
�ه� 20�p وإذا �'�0 #Wو�
�, 20 أ�] "�
�وج ا�p 0�ه� وه�ا  #/��
��
�  . ا/P;و� 
!
 Lه� ه�ا أن أ><: وا��
 أ���P ><6 ا
�و4p #W% "! ��0م ا
�وج وأن �Wًا F.ي ا

�Pوا�� �P�Aوأ �P0س وآ% وأ��
   .ا
��ذا
   :و2�PW 20 ا
�9<�% ؟ 

� أ�� أن و�5�W أ�5 : ولا1 -�� [���
   .زو��W ><6 أو@6 >�� اL رn! ا
- !5�+
� >��P اL رD��< !n# أن:ا
�F:.
 � 4p% �0 ا(����ت �0 أ0�ي 20 ا(��8<


6 ا
�ي أن a0 أزوا�W إO و(<: ><�� اL @<6 اL ر(.ل.'  %4/p  !/8�
 اL @/<6  ا

� أ�! �2 ><! ا
�8�9ت 20 و(<: ><���\ !nر Lا ��<.  

- �ً+
�t : وج أن�

/:  0/�  ></6  زوPW/�  2/0  ا\<9/�  وا
�وW# زو��W 20 ا\<a ا  a/>_� 
��>< ���ه�p !" ة��$
   .ا

?
�

: آ�ن وإن �Wًا و��W ا
�.ل ه�ا أن أF.ل و %�� �� Oإ #��
��
�/�اه�  ��2 20 ا
 ا
   .ا1ر�#9
��"�
=4% ا�1] '�'�� آ�&�# اgن >�� ��< #>���$
�ه: و>�� ا�p.   

� mmmmÜÜÜÜ<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

:t أر���0 ذووا.  
��� آ% : ه: أر���0 ذوواF O ث�� �ًn�" O8��9ً� و' �	
 وا
V/�ل  ا1م PW# 20 آ�
:9
��� وآ% ا1م PW# 20 واF O ث�� O �ًn�" Oء . '8��9ً� وOeP"  6  ��/�0.ن/>< 

�ه:�p إذا :
 �W.� 20 �8� و
P�ا أوOً ذآ< �
.�� : :t أر���0 ذووا.   
   .أ�� 20 أ�] أ�� ") ا
��س ���4وى ا1ر��م ذوي ��9 أن >�"�� و�P�ا

   .ا�F�@1ء ا1ر��م ذوي ��9 أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= 
� (A �0 [8)ل و20"��'�� "! ا
&��Pء ��0.د أن >�

#  ></6  ���8! اB4/0  � ا1آ+/
#�&f ا�P
   .ا�F�@1ء ذآ�وا و

s��r

# ><�� '�ور ا
$���# "! ا
�ي "�B4�
�أآ+ 20 ا #�&f 20ِ 20َ ؟  
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

6+5Bُو� :�P��@و.   




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�
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�P.ر ا
$���<# ��2 وا
V)ف ا
.@! ><6 ا
�)م '��م	

#  "/!  واB4/0  %�4/='  %/W�
 ا
?
   .ه�� "��

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

:t 6���
��6 ا�
�" 20 �P��45.  
�أة �=4% ا
��س أ�] ><�� ���ء�
�'�P8:' ��4 وه��ا أt �P�A: ا���t �P: أ�P0 : ا  !/" 

�اث��
   .ا
 �//�"�0�//�  و>  ,�
//R  ذآ//e�

//�c  أ5//�  ا  �VD//>
 و(///�B'! أ�A//�  وO أ0//�  �=//4%  أن 

`����

R آ)م "! �P�ا اe�
   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

%�
  .@��4p �8%: ا
�و2�W 20 وا�� و
� �=4% أن ا
�و2�W 20 وا�� 
�% و�	.ز : ��9!Ag�0ت إذا ا ��   .أ��ه
�
R "�آe�

��2 اB40:   


#ا -B4�
 6

�و��W ا
�وج 4p% : ا1و.   
- #
B4�

�و�PW ا
�و4p #W% : ا
+��5# وا.   


# �85أB4�
�� 6

�و��W ا
�وج 4p% : ا1و:   
�P.ر ذه� = 	
� إذا زو��W ا
�وج �=4% أن W.از إ
6 ا'�0 .   




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�
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�<�2 وا(��
.ا��:   

�F #D��9ل و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! أن : ا1ول - !nر Lا �P�< : )لـو  ضرك ما 

  ) .عليك وصليت وكفنتك فغسلتك مت
- !5�+

� أ�! �2 ><! أن : ا�\ !nر L6 >�� ا
.' %4p #�\�" !nر Lا �P�<   

�ى آ�� ر�$# �5.ص وه!' #�.Fًا و�W.   
   .زو��W �=4% أن 
<�وج �	.ز O أ�5 : ا
+�5! ا
�.ل= 
- �51 .

��وج �fء  �P�Aأن ></6  "/�ل  . أ  #/F(9
�  ا/P�5ت  ا.�
 أ�8�W/#  و@/�رت  �/�

O.ز و	�45ن ��
#�8 ��c أن �W1ا.   
o//�(5ل ه//�ا أ@//$�ب وه//: ا��1//�ف أن و.//�
 �9<//% ا
//�$�$# اtg//�ر F//��<.ا أ�//rً� ا

#
   .>�<�# وأد
?
�
�اW` و
   .ا�f Lء إن إ��fل �) ا1ول ا
�.ل ه. ا

�# ><! و'=%�4\�&
 `�$@ ���t د��)T� `�$@.   
#
B4�
�/�ع  "�/�  ��/!  ه/�ا  . 
</�وج  ا
�وW/#  �%'=/4  : ا
+��5/#  اW*2  ا/� ا�/0  ,�/�� :  2
���ر
   ."�� ��V<&.ن ا
��س أ><: O : اL ر��� "��ل 5&�4 أ��� ا*�0م ���, �% ا

2�
 aFا.

# "! أن اB4�
   .A)ف ا
��>ً� و��! ا1ول "�
�.ل= Wاز إ.	
9� آ�� . ا�).   

  :وا(��
.ا

.:>��P اL رD��< !n# ��.ل- ��ت  �0 أ0�ي 20 ا(���0AB�/)4%  0/�  ا/p  ر(/.ل 

L6 ا>@ Lو(<: ><�� ا Oإ �Wأزوا.  
� أ�! زوW# و�Bن - �� !nر L4<�� >�� اp #�@.� ��0 !nر Lا ��<.   

��/�  . زو�PW '=4% أن 
<�و�W �	.ز O أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= =
 >/2  روا�/#  أ5/�  وا
��ع ��6 أa0 �5 ا
&��Pء 
�98 وF.ل أ��� ا*�0مW*ا .  
����
#  أن ></:  ا1ول "/!  اL ر��/�  أ��� ا*�0م أن �5.ل "B4/�
�/�ع  اWإ  :/t  2�/8' أن 
�P�" ف(A ر��" �

# "! روا�# B4�
�وا�/#  أن �5/.ل  أن أو ا
̀  O ا
+��5/#  ا �/'  2/< 

��ع �$�! أ��� ا*�0م أن ���O 2 وإO اL ر��� أ��� ا*�0مW*ا  :/t  ن./��  �/
  �/P�" 
��	 أ�� ><6 إF O.لV�
�� ا
��2 �2اP'�   .ذآ

   :هOeء وا(��ل
�.ت �Bن -
   .زو�PW ا
�وW# '=4% ") آ�
_)ق "�اق ا

   .ا�f Lء إن إ��fل �) ا1ول ا
�.ل وا
�.اب




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]J<J<J<J<< << << << <

���� a0 (�� وآ�ا).  
   .(��ه� '=4% أن و
0w# أ��0 �=4% أن 
<��4 �	.ز أ�5 : ��9!

   :ذ
? ><6 وا(��
.ا

<�وج �اش" اB� #01ن - !P" #Wو�
 ا
$���</#  1ن ا
�وW# 20 أو
6 ه! �% '��0ً� آ�

 أ5/�  �/�ون  وO وا
=4% ا
��&�2 "! ا
�وW# ><6 ��&] أن ا
�وج ><6 �	� أ�5 ��ون
�//.ت �9//� ��
F(9//# أو
//P" 6//! ... ><//6 ��&//] أن ><�//� �	//�

��//�س ا
�وW//# 0//2 ا�" 
   .أو
.ي ��Fس

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  %W�
  ."�a8) 2��) s دون 
� p%4ْ 20: وا0�أة و
�أة �	.ز أ�5 ��9!�>
�W% و�	.ز ا
_&% '=4% أن >
   .ا
_&<# �=4% أن 

# �85أB4�
�� 6
   :ا1و

�أة �	.ز�>
��ع P" %$0�ا ا
_&% '=4% أن Wإ :
   ."�� ��V<&.ا 
2�
�أة �	.ز 6�0 إ
6 - ا
_&% ه�ا �� "! ا�A<&.ا �>
  ؟ ا
_&% '=4% أن 
 =#>���$
 دون 
/�  20 ��.ل �51 . '=4<� 
: (�.ات (T" :' a8ن (a8 إ
6 أ�5 ��ون "�

a8).   
   :ه�ا ><6 وا(��
.ا

 .  )لسبع بالصالة مروهم:( "�/�ل  �/a84  ا
/�)ة  ></]  و(<: ><�� اL @<6 ا
�B� !8ن -

���   .ا
9��4# (2 ><6 ا���1م ��9 �9<] ا
�Dرع أن "9<
� أ�5 . 
<�D"�9# : ا
+�5! ا
�.ل= �V� �_&
��: - 20 :_" �ً8��F -.   

3 وا
�.ل= �+

� 20 : ا aأو أر� c�A ات.�).   

��̀  ���40 و�) أد
# �) أF.ال '�ون وآ /nوا  �/�
#  آ�5/�  وإذا '&�P/�ت  ه/!  وإ5B4/�
 ا
�  أF/%  ></6  51/�  اF1/.ال  أF/.ى  ه/.  ا
$���<# 0�ه� �5.ل �P�&' 2$5ت��/�'  �/Aأ  �/$
 ا

20 ��;5 %9W رع�D
 �P/�ا  �5;/�  "/wن  ا
/�)ة  وW/.ب  وه/.  ><�/�  '��'/�  ا���1م ا
��A 20 أي �) �24 5$�: أن %�
   .'9<�)ت 0	�د وإ5�� د

#
B4�
�ى اA1�4% : ا=' %W�

<_&<# ا:   
   :A)ف "�� ه�ا
 =#>���$

: �0 ا
_&<# �=4% أن 
� �	.ز أ�5 : ��ون "�  �/>8'  a8/)  ه/.  ه/�ا  . (/�.ات 

   .ا1ول ا
�.ل
 "//! "�.R//F . اL ر��//� أ��//� ا*0//�م >//2 وي0//� وه//�ا . ا
�.R//F : ا
+//�5! ا
�//.ل= 

#
B4�
 F/.ي  إf/��ل  وW.د ><6 د
�% '.RF إذا اL ر��� أ��� ا*�0م أن ��90 و'��م ا
!" #
B4�

��0م أو�W ا ��   .��.RF أن أ�

//3 ا
�//.ل= �+
�W//% 0_<�//ً� �	//.ز O أ5//� : ا>
 >//2 روا�//# وه//. . ا
_&<//# �=//4% أن 

   .�Fا0# ا�2 وا���Aر اL ر��� أ��� ا*�0م
   :ا
�.ل ه�ا ><6 وا(��ل

�أة >.رة �Bن -�
�W% >.رة 20 وأ"$b أo>p ا
�ت و�F اW  9/�دة
�أة  أن ا/�
 '�/.م  ا
6>< %&_

���9# ا�� R�;��
�W/%  أن ا
9/�دة  '	/�  و
/:  وا

���9/#  ا
_&</#  ></6  ��/.م  ا�� 




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�
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R�;��
�W% �	.ز O ��.ل ><�� ���ء . وا>
   .0_<�ً� ا
_&<# �=4% أن 
�اW` .ه وه�ا
�W/%  �	/.ز  O أ�5 ا>
�/�ه�  ا
_&</#  �=/4%  أن "  #/��
��
 ذه/�  ا
/�ي  ا
��
   .أرى "��� ووF ��W.ي ا
$���# "! �Fا0# ا�2 ورW$� روا�# "! أ��� إ

�W% '=�4% أن : اL ر��� ا
�.وي �Fل : '���8
�أة 
<_&<# ا�

/:  0/�  �	/.ز  
<_&/%  وا 
�أة  O  �D/�6P  2/0 ا
_&/%  دام "�/�  . "�� ���P�Dن ��ًا �8<=�/�
 O  6P�D/'  2/0 وا
_&</#  ا

%W�
   .") وإO "�	.ز W.0.د ا
.@R ه�ا "��دام ا
%//9	" s��r//

//�c ا 0//2 #//PW 24//
 وW//.د >//�م أو ا
//PD.ة وW//.د PW//# 0//2 وإ5�//� ا
  .ا
PD.ة

�  ا
�/.ل  �<! F.ل ا
$���# "! ا
�.ل ه�ا/�A1ة  "/!  ا./�
 ا
$���/#  "/!  و"�/�  وP"  �/�W/.  ا
[�>9' 6�9� وF/.ع  و0;�/#  ا
/PD.ة  وW/.د  وه. ا���1م ><�� �9<] أن ا
�Dرع ا>��د �

�&�4ة
   .ا

��# F.ل �5�t �9! آ�.ل "�	9<���
   .ا
aW�5 6

��� إB40 !�
��5 اfأ �P�

/F  R/.ل  P&�" 20: : إe�
�W/%  : ا
 p/4%  وا0/�أة  و

2//0 �//
�W//% �	//.ز O أa8//) 2��//) �//5 دون >
��//� وO أ�A//� وO أ0//� �=//4% أن < Oو 
��
�A !�9� O ز.	� �
�أة �	.ز وO . 0$�رم آ2 و
. ا
��4ء �=4% أن �>
 '=4% أن 
�$�رم 20 آ�ن و
. رW% أي وO أ�Aه� وO أ��ه�

! أ�� ه�ا . ا.F ء�P�&
 F.ل وه. ا

`�$@ ���أة '=4% أن ���(� O �51 وF ��W.ل أ�5 أرى "&��
�W% ا
 2/0  آ�ن و
. ا
�P06 �% 0$�ر
.�� %4p ل�W�
��Wل ا

��4ءا ا
��4ء و4p% ا.   
 "/)  ه/�ا  >/�ا  "��/�  (/�.ات  (/a8  دون 
/�  و2/0  وا
�وج ا
�وs�" #W ه�ا 20 و�6�+�4

   .�	.ز
��Wل 20 0$�ر�0 �=4% أن 
��45ن �	.ز أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= 
 و�	/.ز  وا
�/�4ء  ا

�أة�>
��Wل 20 0$�ر�P0 '=4% أن 
 ا
$���/#  "/!  R�9/n  ا
�/.ل  ه/�ا  و
�/2  وا
��4ء ا
   .0&�(� إ
6 و�eدي




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<^Î^Î^Î^ÎÙÙÙÙ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

6 ��: >��4 أو 45.ة ��2 رW% �0ت وإن+�Vآ %�D0.  
  .ر�Wل ��2 ا0�أة �0'� أي : >��4 أو

   :t %��40)ث ه�,
#
B4�
�أة �0'� إذا : ا1و
6 ا�
��Wل ��2 ا
   .ا

#
B4�
�W% �0ت إذا : ا
+��5# وا
   .ا
��4ء ��2 ا
#
B4�

+# وا�+
��D% ا
�V+6 �0ت إذا : ا
   .ا


R ��.ل ��40% ثا
+) ه�, "!e�
�: : ا�� O4% و=�.   
#//����: و\�//�
�ب أن اr//� 4<: ا*5//�4ن//�
�اب �//�, ا
F�9//% ا�
�//� ://t `4//�� �//P� �//Wو 

���
   .وآ&�� ا
4�  أ�5 ه�ا 20 و><:/�
  #/���_
�  آ&/!  �AB/�  أن ا/��
�ب  اr/و�  �/�P�  اب�/�
 وإ5�/�  ا

�بr� .اب ه��
� و���: ����� ا��
   .ا
%�
�
   :ه�ا ><6 ا

 مـع  املـرأة  ماتت إذا:( F/�ل  و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! أن 0�(ً) �0$.ل ,روا �0 -
  ).يغسال ومل ميما النساء مع الرجل مات أو الرجال

�  �/�"2  ا
/�.رة  ه/�,  "/!  أ5/�  : ا
+�5! ا
�.ل= /��
�:  �/)  ا�/' O4%  و/p  �/� �/�"2  وإ5
�ةf�80.   


//3 ا
�//.ل= �+
� R//>A 0//2 �=//4% أ5//� : ا�//��
�أة : ��9//! - . ا//�
� إذا ا//'2 �0�//� 
��Wل
�W% أو ا
� ".ق 20 �=4% ا
��4ء ��2 �0ت ا���
��� �) ا	'.   

`Wا�
01��2 ا
$���<# 0�ه� وا:   
� P90: أن : ا1ول -tآ�ن وإن أ (ً)�0.   
- !5�+

�2 ��2 و(s أ�5 : ا.�
   .ا

��
 2�� ���ق  �=/4%  أن 
� �	.ز O و20 �=4% أن 
� 20 اL ر�/_'  6/
�م  2/0  إ/$� 
   :�=4% نأ ><��

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .��"�� أو آ�"�ًا 40<: �=4% أن: و�$�م
$0�0# ا��f1ء ه�, "�% ��Wز'� ��a8 أو ��&�� أو : ��9!.   

   :ذ
? ><6 ا
$���<# ا(��ل
- �5B� : آ�ن إذا L6 (8$��5 ا
��2 ><6 ا
�)ة >6P5 2 و'�9"��

P/:  ا
�>�ء و>2 ا 

��: ><6 ذ
? دل$' �ًrا أو ��&�.ا أو �=4<.ا أن أ�.�"��.   
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� وا(��
.ا -.�� 6
�9':   

)   ��  ��!" َ�  �$ %	 
ـ&�  �' 
َـ�  *َ��(ـ)  �+' 
ـ&�'َ,َ�  � )  0َـ/%.�  �َ'+�ـ- ��$�/#  [- )2��َـ�+!ِ�+  �
�ـ&�

!  و2/0 ]    ��/ا./�
 ا

a�@ ?
   .ذ
   .ا��f1ء ��F! دون "�s ا
�"2 �	.ز أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= 

   :هOeء وا(��ل

<�8! >�� اL رn! ><! ��.ل - 6>@ Lإن و(<: ><�� ا ?�<  q�D/
 0/�ت  ا
/�rل  ا

  ) .فواره اذهب:( و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! "��ل

   .�	.ز "�s ا
�"2 أن ><6 "�ل
- %�
�
�  ه�ا a0 ا
+�5! ا�/
�  W+/#  ��/�ء  أن : ا"�/�
�ر  "�P/�  ا/n  6/><  2��>4/�
�/�  ا
 

�وا�` ا01�اض 20 '�884
   .وا
- %�
�

3 ا�+
� ه�ا أ�Fرب ��Bذى �F أ�5 : ا��
��2 20 ا>4�
 2/0  أF/�رب  
� آ�ن إذا ا

2��>4�
  .ا
9��ة
   .ا1ول ا
$��3 ا
�8ب "! وا

�اW` ه. وه�ا
   ."�s ا
�"2 �	.ز أ�5 ا�f Lء إن ا
O2 د"2 @&# ><6 ��"2 و��>4�
�/�4ً  ا1رض "/!  �=�/c  وإ5�/�  اp  8/�ت  �/�ون�'��
 ا

!�
�an.' :>4 ا>
.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <


�9م �.ارى �% .   
   .�.ارى �.ار�� 20 
�9م أي


: إذا : ��9! �W.� ر�� 20 أ���Fر أ�&�
�  ه�ا �.اري ا/��
�  ا"�/�
 2/0  �/.ارى  "5T/�  ا
%8F 2��>4�
  .ا

%�>9�
�ر, د"9ً� 5.ار�� "�$2 �� ا
��س ��Bذى O 1ن -    :واr
 O �ً0ا�
� إآ.   
- %�
�
 "/!  �<�/.ا  أن ��ر ��&�ر أ0� و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! أن @` �0 : ا
+�5! وا

��>F.   
���
F R.ل 20 ><e�
�4<: '=�4% ��: آ�"� 40<: �=4% أن و�$�م : ا
� ا"��>
.  
�AB5ن وgا #
B40 !وه:   
:�� %�4=' �"��
�4<: ا>
:   

� �=4% أن �	.ز O : "��.ل"��
�4<: ا
   .�	�ئ وO ا
�  '=//�4% 1ن -//��
�//#  >8//�دة ا�;< O6 و'B//�'  2//0 �//�p  2��>4//�
̀  وO ا  1ن '//�

��2 20 إO `�' O ا
�89دات>4�
   .ا
� �=4% أن �	.ز أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= "��
�4<: ا
   .ا

��: : وه. ا1ول ورW` . ا1ول وا
�.اب$'  %�4/='  �"�/�
�/4<:  ا>
 �	/�ئ  O وأ5/�  
  .اL ر��� �Fا�0 ا�2

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .4p<� "! أA� وإذا
�ع إذا �4p : !�9<� "! أA� إذا 6�90f �4% "! و��أ=' ���
   .ا
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e�
�"
R ن ��أgا !" %��&�
�ا�% ا
��F] ا�
 %�4=' ���
   .ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .>.ر'� (�� :  4p<� "! أA� وإذا
   .وW.�ً� : أي

� >.رة (�� ووW.ب��
��ع 0$% اWإ.   
�	�" 6>< 20 %4p �ً��0 أن ��/�ه�  ></6  وه/.  . >.ر'� ��4
6  4�ةا
/  �/�2  0/�  ا/
 إ
�آ#8

# ه�, "! ا
V)ف ��90 و'��م اB4�
�وط "! اf ة(�
   .ا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�د,Wو.   
� �=4% أن أراد إذا 
<=�(% و��4$� : أي��
   .ا
+��ب 20 �	�د, أن ا

   .>.ر'� ��4� �0 إO ا
$�ل �_#9�8
��� ا(�$�8ب ><6 ا
$���<# وا(��ل	�

�<�2 ا��:   

̀  وه/�ا .ا
��;�/R  "/!  وأ�</�  أ2/�0  ه�ا أن:ا1ول - �$/@: 6/>8"  ?/f  �/5د  إذا أ�/W  نT/" 
   .وأ�24 أ�<� (��.ن '�;�&�

- !5�+
� >��D# ���3 : ا��+
�/�  و(/<:  ><�/�  اL @<6 ا
�8! أ@$�ب أن ا
�$�` ا
 
�د, ه% : "��
.ا ا�A<&.ا 4p<� أرادوا	5 ��   .؟ 0.'��5 5	�د آ

�Wل وO��)O�89رة ه�, أن : ا
��� أن '&�� ا	�
9�و"0�ً آ�ن ا :P���.   
�  أن : ا
+//�5! وا
�/.ل = /��
�د O ا//	�  2/0 �//���t  %/� 6//�8'  �/�>< ب�//�+
 0//�ه� وه/.  ا

#�9"�D
   .ا
+.ب '$� ا
�� �Tد�Aل و�=4% ا
   :ه�ا ><6 ا
�D"�9# وا(��ل

��2 أ(.ة وه. 4p% ه��ا و(<: ><�� اL @<6 ا
�B� !8ن ->4�>
.   
`Wا�
�د أ�5 وه. ا1ول ا
�.ل - ا
$���<# 0�ه� وا	�.   
��/��  "/!  p/4%  و(/<:  ><�/�  اL @/<6  ا
�8/!  أن �/��3  >/2  وا
	.ابF 2/0  ه/�ا  أن 
����A !8�
   .و(<: ><�� اL @<6 ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 ,�  .ا
�9.ن >2 و(�
�2 و��4$� : أي
� �=4% أن أراد ��
 أو �=�"/#  �=/B/�  �>4ن  ا
�9.ن >2 ��4�, أن ا

#��V� ي أوB� .ب ��0ن	0$.   
%�
�
   :ه�ا ><6 وا

� أن -��
   .ا
��س ><�� �_<a أن �$� �4W O, 20 آ�: ر��� ا
� '=�4% و1ن -��

<��س إ��اء "�� ا
��س 20 0ٍ� ><6 ا.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

,�� و���=
 20 2�9� !" �>4ْpُ :,ر.r�.  
!�9� : ,��� Oم و�� أن �$r$� �4% أ��=' ���
6 �2�9 0�2 و
�c ا>< ?
   .ذ

- �51 �F >_�a 20 ���
� ><�� �_<a أن �$� O �0 ><6 ا��
   .ا
� أن �$�م أ�5 : ا
+�5! ا
�.ل= r$� 20 O 2�9� �4 1نW ���
�.ت ��9 ا
 ��/.ن  ا
  .>.رة آ<�

`Wا�
   .ا
$���<# 0�ه� وا
 **#
B4//0 : 6�+�//)ا #//>���$

# 0//2 اB4//0 ل.A�//
� ><//6 ا//��
0�//2 ا
�=//�4% أ�t//�ء ا O 

�2�/��9  20 ��.5.ا 
: و
. آ�اه# �) ا
�A.ل 
wو
��ء : "��
.ا ا1و
��ء ا(�+�.ا �2�9
 ا
.  

�ب//F1ء أن : وا�//�
�وا O أن ا�1//24 "��//�ة 
$//r.ره: ��//2 
//: إذا ا1وr//$� Oو 
2 �0�و, �5.ل�
�وا O أن ا24�1 r$� 1ن ���
 f!ء ><a>_� 6 أن �$� �F O ا
20 ,�4W O8% 20 وF �9� ء��

! ه�ا آ�ن (.اء ا1و.
�, أوأخ أب أو ا�2 ا�pأو.  

� O أن "�24�1r$� إذا :
   .دا>! 
$r.ر, ��2 

/#  ا1و
�/�ء  
$/r.ر  ا
�وا>! و20.8��

!  ��/.ن  أن : ا./
�  اr/�  �/آB��
  2/0  %4/p 

���
� إذا "P" ��W �5T�ا ا
�4# ><6 اr� ,�P
 #>9
 ا
=�(/%  ��/.ن  P" ��W �51  �/F�ا ا
���4ه<�2 20

! "$r.ر - ��.ن �F- ا.
 و"/]  ></6  ��: ا
�=�4% أن Bآ��� أن W1% ا

#�4
   .�� �Bس ") ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

:t a"�6 ��"] رأ(� �
�ب إF �).>W.  
�=4% و��$�4:��9!>
� رأس ��"a أن ��

6 اT�"��ب �F �).>W O6  �� ��% و/
 إ

� e0ذي ه�ا 1ن ا
	<.س ����>
.  
�"a أ@% وأ�0
��م : ا'�" R�;��
   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�9�و�  ��_� ["��.   

R أ"�د�5e�
�9� أن ا
�9� ه�ا ��.ن أن ا
�4# وأن (�# ا
�"] ا�.   

   :ذ
? ><6 ا
$���<# ا(��ل
�9� ه�ا �Bن -
�ج اV� 20 2_� ���
�وج  وf/?  ></6  آ/�ن  �0 ا/V
�ج  O 1ن ا/V� 

  .�5<� أ��tء
2 �9//�� أ5//� وه//. 
<//�D"9!:ا
+//�5! ا
�//.ل=//_� �//��

�//R//�9� 2 ��//�� و�D//� Oة ا 

�ًا �����< �ً�.F ج�V�
  .�_�� "! �0 آ% 

3 وا
�.ل= �+
2 ��9� O أ�5 : ا_� ���
�"] O أ@ً) ا� Oو ,��=�.   
- �51 c�
 !" ��9
   .و(<: ><�� اL @<6 ا
�a8�' 2< !8 (�# ا

`Wا�
�ج ر"��ً� >��ًا ��9� أ�5 واV�
 s�" �0 6 آ�ن>< ?fوج و�V
 ه/�ا  وإ
6 .ا
���ر ا�2 ا
$�"o �0ل
  .ا
�% آ% أن :(( وه! 
<�F !9"�D>�ة ��90 �مو'�<  �/>2/0  "9  ̀ 
�/@  �/��
6  �9�/%  ا/>< 

   )) .(�# أ�5 ><6 و
�c �40$� أ�5 أ(�س
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 ���ء @� و��+
  .���Y� ا
!�9� : a0 ��9
�ج  �0 
��ه� ا/V�  2/0  �/��
�  ��/Bذى  وO ا/��
 ��/O  q4 : ��9/!  - ا
,�4W Oذى وB�� %)�=
�ج �0 ��ه� �% اV� a0 ء��
   .ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

:t R>� 6>< ,�� #F�A ��	��".  
�R>� 6>< ,�� �F أن : ذ
? �&9% أن ��$�4 : ��9!A !	��" ���
   .ا

%�>9�

<_�Pرة و\<8ً� 
<�	�(# إزا
# - :ا #>0��
   .ا
   .ا
9.رة ��4� ا
�ي ا
+.ب '$� 20 ا
�.رة ه�, "! اO(��	�ء و��.ن

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

Oو �%$ c0 20 >.رة �
 a8) 2��).  
!�9� : �   ."Bآ+

� 1ن -�P_�
�c ه�ا ��ون ���2 ا

? ا�
   .>.ر'� ��c أن 
� �$% O و

� 20 أ�0 %F20 أ a8) .ز (�.ات	أن "� ,�P_� ��	و�� c�   .ا
9.رة �
�, آ�ن 20 >.رة 1ن -�
O :�� �P (�.ات (a8 دون > !" �;�
�c ا
   .وا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

�O c أن �4$�و�� ,���) Oّإ #F�V�.  
�//O c أن �//�$�4 : ��9//!� ���//) �4//	
�F//# إO ا
=//4% أ�t//�ء اV� �//P&>� 6//>< ,�//� 

.2��01:  
2 0�وي أ�5 : ا1ول -< !>< !nر Lآ�ن أ�5 >�� ا a��� ?
   .ذ
- !5�+
   .ا
��;�R "! أ�<� ه�ا أن : ا

���� 4p% أن ه�ا 20 و><��
�ة اf�8�� �4	

�� ا�� ��W� 2�
 آ�/�  �&9% أن ا24�1 

�F Rلe�
   .اL ر��� ا

�ق "��رتV
�=4% إ
��P �$��ج ا
�! ا
���Fن : اA.   
�=4% أن : ا
+�5! ا
�.ل= 
�ق  t/)ث  إ
/6  �$��ج ا/A  %/�
  %�8/)  2/0  2�>�84/
�F/#  اA 

���4
�F# ا
	�4 وA ى�Aأ.   
�.ع "��ر	�
   .t)ث : ا

�=4% أن : وا
�.اب
�ق PW# 20 اV
�  اa��� �0 "�� `>@1 ا/��>
 إ
/6  ا��/�ج  إن 
� @)ح "�� AB�" �0� أآ+� أو t)ث��>
.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

:t ��n.� �ً��5.  
��وض @��� ذآ
�/�'2  ></6  ��8=! آ�ن أ�5 ا
�/�  ا
.n/.ء  ></6  ا
��/#  ��/�م  أن ا��� 
��'2 أن 5	�
   .ا
��# ><6 ا
.n.ء �Fم ا
�وض @��� ذآ�, و�0
�</#  2/0  ا
.n.ء 1ن @$�` اW 4% ا/=
 إ
/6  �$�/�ج  ا
/�ي  
� '=�4% أن ��90 و'��م #�5��
�<# 20 اW �89دات
   .�5# إ
6 '$��ج ا
�! ا
�'�� PW# 20 ��8=! آ�ن إذًا�
   .ا
��# ���م أن ا

aW�5 6
� '.Bnة : ا
.n.ء إ��
��ع (�# اW*��.   

�.ل - !8�
 ومواضـع  مبايامنـها  ابدأن( : >_�/#  أم �/��3  "/!  و(<: ><�� اL @<6 ا
  ).منها ضوءالو
   .وا�W ا
.n.ء أن : ا
+�5! وا
�.ل= 

   ) .اgذان .... ( ا
.n.ء وW.ب ><6 د
�% O �51 ا
$���<# a0 وا
�.اب
  ... الدرس انتهى
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/�/��  السبت  االول: الدرس  التاسع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))�	�	�	�	((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
��
 �
R ذآe�
� '.Bnة ��: ا��

.n.ء ��9<] '&��ً) ذآ� ا��.   
� <y<y<y<yÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 Oو %A�� ء��
  .]أ5&� "! وO "�� "! ا
��� "! وO أO %A�� !" �&5 أ�5 "�آ".   

�=4 أن : ا
$���<# 0�ه� وه�ا= 
�� O %اr�� Oو [D�� ���
   .ا
   :ه�ا ><6 وا(��
.ا

�//�ء إدA//�ل "//! �//Bن -
� و"//: أR//5 "//! ا//��
�ر ا//n �//51 �//F 6 ��//�ل//
� �_//2 إ//��
 ا
�ًا "��84�=' ��".   

 - �ًrوأ� �F ج�V� �9� 2�&��
  .ا
- ) %�
�//

//3 ا�+
�//r# "//! أن ) : اr�

�//84# وا�D//��)Oق ا�� �//��>
 �4//< #�D//0و 

   .�Sه�ة
6
��ه�� �ذه ه�ا وإ	
   .ا

�� أ�5 . 
<�D"�9# : ا
+�5! وا
�.ل= r�� [D��4و� ��0ً� ��
$! �&9% آ��'.   
9�.م -
   ) .منها الوضوء ومواضع(  :>_�# أم ���3 

�//�ء ><�//� أ�t//6 >_�//# أم �//��3 أن إ
//6 أ85//� أن وأ�//�>9
 وذآ//� W//�ًا >//�\�ًا �t//�ء ا
#//���9//ً� ا�1W �//5�4% �//�ب "//! أ@//% أ//=' �//��

? ا�//
 ا
//2�4 أ@//$�ب �//� ا>��//6 و

�//S�&
B� �//F�
//� ��8=//! �//��3 وه//. وأ(//���5, و\�_
 ://>9
 ��//3 0//2 �//� ���9//! أن ا
���  . ا
��A 2�$�$رج رو�� ا
�! ا
�$�$# ا1
&�ظ '$

`Wا�
��ه�� F.ل : وا	
�r# "! اr�
   .وا�D��)Oق ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

%A�//2 أ@//��98 و���
�//�ء 80<//.
�� :2�//� ���&//f `4//���//� و"//! أ(//���5 "�V�0 
��P&;��".   

�ع : أيD� �$�4أن و� %�9�% ه�ا �9
�F/�  أ@/B/�  ar/�  6/><  �98ن  اA  %/>8ه/�,  و� 
#F�V
� وأR5 وأ(��ن ": ��t `4: ا��
  .ا
%�
�
   :و2�PW 20 ه�ا ><6 وا

- �W.
�.م 20 ه�ا أن : ا1ول ا< R�;��
� �] "! 0_<.ب وه. ا��
   .ا
- �W.
9�/.م  : ا
+/�5!  ا
ـ :( >_�/#  أم �/��3    0.اa/n  2/0  وه/�ا  )الوضـوء  عومواض
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  .ا
.n.ء
�P.ر >�� : = �T" �$�4ذًا	
�ون O ا
��2 - ا� #r�r�
�  وا�D��)Oق ا/��>
 أن - 

%9&� Oً�� ��0 9% ه�ا&
  .ا
�� @$�` وه�ا 
   .وا
_�Pرة ا
��;�R آ��ل 20 "�� 
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 Oو ��P>A�� ء��
  .ا
��ء د�Aلإ ><6 ا
�)م و'��م . '��ار ه�ا أن 90<.م
   .أ5&� و"! "�� "! ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

:t 4<� ��.يp !�  .و�4
�وط P" 20! : ا
��# أ�0 ـf #$@ %4p ���
   .ا


�.ل -     !8�
   .)بالنيات األعمال إمنا:( و(<: ><�� اL @<6 ا

   .���# إO ا
�89دة '�` وO آ&��# "�ض ه. �% ا
�89دات 20 ا
=4% ه�ا و1ن -    

#  "/!  �90/�  '�/�م  ا
/�ي  آ/�
V)ف  "�/�  "�
V)ف 
.n.ءا وأ�0 ـB4/0  ء./n.
 وp/4%  ا

#���	
�اW` أن و'��م . ا
�ع  O أ5/�  اF1.ى �% �	� O أ�5 ا�f Lء إن اD/�  6/><  �/0 
  .'&��<� '��م

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<- ��80ًأ #�&��
�� #�>��&�

�=�4% ا ���
> .ا << << << <

   ."�s و
$��� رأ(�: ا
�4ر ��p.ة و�=%4
�=4% أراد إذا
�  �=4% أن ا/��
 أن إ
/6  ا
/.رق  ه/�ا  و�/�ق  ا
/�4ر  �/.رق  �/5T"  !'B/�  ا

��ء ا
.رق ه�ا �t s>V: 0�95ً� ��.ن
�� :t ب�r� ء ه�ا��
�آ/� : ��9/!  - ا$� -  %/W1 
�ج أنV� �
� "Tذا رp.ة W�A ة.p�
�أس "=4% ��أ ا
�p.ة وا
<$�# ا
��.   
Oو ��P>4=� ���(� ا
�ي ا
&��ت 6�8�� 20 ��� !" �9F ا*�5ء.   

- %�>9�

. أ�5 : ا �>4p ��p.ة �=�
�أس  "/!  و"��ت �� 
�8! ا/
�ج  O وا
<$�/#  ا/V� 
a0 ء��
��ء "Tن "�s ا
�4ر ��p.ة 4p<� إذا ����� ا
9�  �/�  T� �0 %4pزا
# آ&�% اD/
 ا

#�$>
   .وا

R آ)م 20 "�2�8e�
�p/.ة  أن اL ر��� ا
9�  �A@/#  اD/>
  #/�$>
 ا
8/�ن  (/���  أ0/�  و
.P":  = ��< #>���$
�p.ة �=O %4 ا
�� �� وه/.  ا
/�4ر  ورق 2/0  ��6/�8  ��� �=4% وإ5

   .ا*�5ء أ(&% "! '��(� ا
�! ا
$�8�8ت
9� �=4% أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= D
   .ا
�4ر ��p.ة ا
	�4 و(��� وا
<$�# ا

�ط : ا
�.اب ه. ا
�.ل وه�اD� أن %�$� ?
�� ��P_�

<	�4 ا- !�9� R�;��
  .- ا
%�
�
   :ه�ا 6>< وا
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� . )وسدر مباء اغسلوه:( �Fل و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! أن 0�ارًا ��90 '��م �0 -�" 

6>< an�4ر و
��ء a0 ا

�$�% ا R�;��
   .�� ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 :t %4=� ��f 2�   .ا4�1� t: ا�1
���# ـ\ %4p [D
   :أن ه! وا4�1� ا�1�2 ا
- %4=� ���
0�� ا !>� �W.
   .ا�1���f 2 20 ا
- :t وه/.  - ا1(&% �=4% أن أرا إذا  �/P;
 ></F  6<8/�  : - ا
�/�2�0  وأ(/&%  وا*
��/�2  ا

�8�W �  .ا�1���f 2 و4p% ا4�1
 و�=/4%  ا�1�/f  2/��  ><6 ��<�8 : ا
D!ء c&5 "�&9% ا4�1� ��f �=4% أن أراد "Tذا ـ

�P;
  .وا
��2�0 وا*
���2 ا
   : ���a ه��ا وإ5�� و�PW ><6 ���8 أن �O 24 أ�5 ذ
? 20 و><:

- �8>�� 6>< #P	
��6 ا�
�, �=t %4: اPS ����
  .و��0�F وإ
   .ا4�1� ا
D] و�=4% ا�1�2 ا
D] ><6 و��<�8 -

���# ه! ه�, إذًا_
� 4p% "! ا��
   .و�PW ><6 ���8 �$�3 آ�F (ً0<8ً� ��<� وO ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

:t �>آ.   
��ء �&�� t: : أي
��� ا
	�4 آ% ><6 ا !" ?
�أس ذ
   .ا


	T� �0 �F [>9� :4ذه�ب ا
�&�<# ا
=4<# ه! ا
=4<# وه�,�� �9D
 ا
/�4ر  رp.ة 20 وا
� و���F "! ا
���.ن 20 أوn�$
  .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ًt(t.   
��a�@ �ًt(t �ً0 �0 آ% ���ر : أي'.   

�.ل - !8�
 أو مخـساً  أو ثالثـاً  اغسلنها:( >_�/#  أم ���3 "! و(<: ><�� اL @<6 ا


+)ث "�8أ . )سبعاً��.   

� "Tن��Fوا��ة ><6 ا:  
 =,�
&# ا
$���<# >�� آ�V�
 #�4
   .ا
   .ا
;�ه��# >�� و��م= 

� 4p% أن وا
�.اب��
� إذا وا��ة 0�ة اP\ �� اه# �) "�$.ز�   . آ
�م "! �Fل و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! 1ن -$�
 مبـاء  اغسلوه( : ��F�5 و���F ا
�ي ا

   .�.ا��ة ��$�] ا
=4% و0_<].  )وسدر

   .آ�اه# �) ���W أ�5 ا�f Lء إن ا
�.اب "Tذًا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 ��6 ��,: 0�ة آ% "! �>< ��_�.  
�ع ا
8_2 ><6 ا
�� إ0�ار أن : أيD� !" 4)ت=
   .ا
+)ث ا
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��"��وع ا
8_2 ><6 ا
�� إ0�ار أن "9D0 !" 4)ت=

2�884 ا
+)ث ا:   
� : ا1ول -V�
   .'6�8 �0 ج
- !5�+
�ج O أن W1% : واV� �9� ?
  .وا
.n.ء ا
=4% "�&�4 ا
f 20 2�>�84!ء ذ

 **#
B40 : %9&�  ً�/t(t  %/م  0/�  آ�/�' Oء  إ./n.
�ة  "/!  إO ��/.ن  5T" O/�  ا/�
 ا1و
/6  ا
s�" �0أ !F�� ر ا01.ر���" �ًt(t.   
�ار إذًا��
��a ��` ا	>
 Oإ #
B40 ء.n.
   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .ا
�W a84وز و
. ���6 ��6 ز��: �+)ث ��] 
: "Tن 
�وعD//�
�ر أن : ا//�� %//)�=
� p//4% ا//��

//: إذا ا [//�� �ً//t(t �ً//94ً� وأر�//�Aو(//�ً� و 

�, إ
a4' .. 6 ذ
? 20 وأآ+� و(98ً�AX.   

�.ل - !8�
 و"/! ) ذلـك  مـن  أكثر أو مخساً أو ثالثاً اغسلنها:( و(<: ><�� اL @<6 ا

   .ذ
? 20 أآ+� ��آ� و
:  )سبعاً أو مخساً أو ثالثاً ااغسلنه:( روا�#

� ا�2 ا
$�"�W 20 oًا 
_�R '���8 وه�ا	� .P" ل.�� : :
 - @/$�$#  روا�# "! �Bت 
���� !" `�$�
�a و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! أن - اW 2�� a84
  .ذ
? 20 وأآ+� ا
�4ً� أو t(tً� : ��.ل أن إ�0 - : ��9!A أو �   .ذ
? 20 أآ+

�4ً� أو t(tً� ��.ل ن أو -A 98ً� أو).   
2�
 !" 2�) !��4�
�/�4ً  أو t(t/�ً  اA أو (/�98ً  أو  � ا
V8/�ري  "/!  
�/2  . ذ
/?  2/0  أآ+/

�O �W.� a و40<:	

# ا
a84 ��2 اB40أو و �   .ذ
? 20 أآ+
 =��9" #>���$
   . (a8 20 أآ+� و
. ���� ا
��<$# @�رت ا
a84 ><6 ا
���دة 1ن -
� وه! �P_' 
�ا��.   
- �Fن و.�� ���
�ض \.ل a0 ا�
�ى 0)�4# 1ي أو اAاآ:  أ�/'  �/�><  q/).
0�/�  ا 

%4 '��ار إ
6 �90 �$��ج=>
 �P_��
 R;و�� ��4W.  
   .ا
a84 ><6 ���� أ�5 ا
�.اب ه. وه�ا

 واP�5//6 آ&�//� آ//�ات (//p a8//4<� إذا �//% ا
//O �//��� 6//>< a84 أ5//� : ا
+//�5! وا
�//.ل= 
%4=

? ا��.   

   :وا(��
.ا

: ا
$��3 أن - �   .(a8 20 أآ+� ��آ


t �ً8)ث ><6 وا
���دة�p O ج��$� �P�
�6n إO إ�>
 2��
0�Pn: \�ل ا.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ة ا
=4<# "! و�	%9�A1آ�".رًا: ا.   

�.ل - !8�
 . )كافوراً اآلخرة يف واجعلن:( >_�/#  أم �/��3  "/!  و(<: ><�� اL @<6 ا

  .ا
�8رد 
_��ا أ5.اع 20 5.ع وا
��".ر
��ه�� "�ه� = 	
� وا
	: ا1ر�9# ا�1�# : ا�&=
   .ا
��".ر وan ��4$� أ�5 إ
6 ا
   .ا
��".ر ar5 أن وW.�ً� �	� أ�5 إ
6 ��م ا�2 وذه�= 
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

��ُء 
   .إ
�� ا���� إذا �9�4�%: وا
V)ل وا��f1ن ا
$�ر وا




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

 

28

��ء
90�وف : ا
$�ر ا.   

<��;��V Rم��4 �85ت : وا*��fن ��P_�
   .وا
9�4�% ا
�ي ا
9.د ه. : وا
V)ل� %�>V�>
   .ا1(��ن ��2 

9�4�% ا
+)t# ا��f1ء ه�,' ��< #W�$
   ."�s ا
�/�  "/!  آ/�ن  أو ��*f/��ن  إO �/�ه�  O أو �/�ر  ��/�ء  إO ��ه� O و(q "�� آ�ن "Tذا" 

 : اO(//��ن �//�V� �//�" 2<//% ا
//�ي ا
9//.د ا(//��Vام إ
//6 90//� �$�//�ج آ+�//�ًا ��8�0//ً� \0�9//ً�
�عf ?
  . ذ


R >�8رة وP&0.مe�

: إذا أ�5 ا ��$� ��
 �/%  ا
$���<# >�� آ�
? وه. . = �&9% ") إ
,�
: إذا �� ��$� ��
   .ا
B� !" #�4ت 
: �51 ا*�45ن إ

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 �  .أS&�ر, و��<: �fر�� و��
�F رب�D
� و'�<�: ا"�S1ف ا�rو� ��
�ع�D := ا*�R�5 s إ  ً�/�>_0  �/�<  #/>���$
 ا

.  
   :أد
# ��9ة ه�ا ><6 وا(��
.ا

- %�
�
�<# 20 ه�ا أن : ا1ول اW R�;��
   .ا
- %�
�
�ع آ�� �51 : ا
$! ><��F 6(ً� : ا
+�5! اf  !/"  �/��
 '�;�&/�ً  "�/�  1ن ا
=/4%  ا

�ة �)r0 ?
��" #84�
�� ���>
.  
�ع أ5//� : ا
+//�5! وا
�//.ل= D//�O %//9" ?//
 "��//D# ز�//�دة اf1//��ء ه//�, زادت إذا إO ذ

  .�Sه�ة

# ه�, "! '�آ�P "! 1ن -�$

�D% '��8` ا ���
   .ا


3 وا
�.ل= �+
�ع O أ�5 : اD' ,�ء ه��f10_<�ً� ا.   
- �51 :
� "9<.ا أP5: أ@$��� >2 وO و(<: ><�� اL @<6 ا
�B� !" #�) !8ت ��
�� 

?
   .ذ
� ���&O a و�51 -��
�+% ا� ?
   .ذ
� O واS1&�ر *�sا و1ن -P;' 6�� `8�' ��   .ا
.�W وآ�
? '=_6 وإ5

   .t(t# : اF1.ال "��رت
�Pوأ� `W؟ أر  

# إن : �5.لB4�

? إ��fل "��P ا�
��ء وأآ+� أF.ال �P�" #t(t و>9

�/2  اA1/�  ><6 ا 
�P;� !
   .�O �Ae أ�5 
�84
   : ا

- �0 2���/�  <`'/�  ا
/�F  !9"�D>�ة 1ن ا
�F !9"�D>�ة 5_8] أن ��"  a/&��  �/��
 و
/:  ا
�W.� �88) !" �P< 8.ة�
  .ا

an." ��$

: ر��� ا
8_2 ><6 ا q&��� 20 أ�� #��$�

? ا�

: و ,.9r�.   
#
B4//0�9 و//n6 و//>< ���4//

O �//W.� �//P أن 0��//2 آ+�//�ة وأf//��ء ا �8//) !//" �//P< 

!8�

�2 و(<: ><�� اL @<6 ا #
B40  رب�D/
 آ/%  "/!  W.0/.دات  وا*�/s  واS1&/�ر  ا

: ذ
? وa0 �4نإ5 �   .أ��ًا ��آ
- :t أن ���
   .�Sه�ًا اP� �ً<�&�5�ا ���&O a ا
�ة (�2 20 أ�5 وأ�0 -_&
� دون ��
$! �Aص "P�ا ا��
   .ا
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- :t 2 إن��

.ا ا�F �P5B� �Ae' ا.\��fه�  2/0  ><6 ا�/Aأن أ  �P9r/�  !/"  2/&�

/�"2  ا 
a0 ���
� �P51 20 ا��
   . ا

!&" #���$
� اPS1ا Lأن :أ>< وا O �Ae� ء ه�ا!D
   .ا
 **#
B40 : #
B40 #5�9
   :ا
��ه�� ذه�= 	
   'O �Ae أ�P5 إ
6 ا
- ��
 �P�" 20 RD9.رة آ
�0# وه�? ا� ���
   .ا

   'Ae� ا
5�9# أن : ا
+�5! وا
�.ل= 
 @/$#  أ>/�ف  و" ��5�< . O	� 4p �ً��0% >�� اL رn! و�Fص أ�! �2 (�9 1ن -

� ه�اt1ا :
 RF6 أ>< ��$@ :
   .ذ
? "! أ�$3 و
`Wا�//
 ><�//� ���8//! ا
R//�5 #//5�9 وه//. ا01//� ه//�ا 1ن . ا
$���//# "//! ا1ول ا
�//.ل . وا

RD9.رة آ
�  >�R/�5  #/5  "! ���ل �0 و��p# ا/��
 "/!  (/�88ً  ه/�ا  5	9/%  "/)  (/�#  أ5/�  ا
RD��0 وه�? >.ر'� آ��.   

 **#
B4�
�ة ا�A1ن : ا��V
   .ا

: ا
��Vن=  R>�V� ا*�0م أ@$�ب ���  �O  2�/V أ5/�  5/�اع  �/)  اL ر��/�  أ�/��
 . ا
.>" ��n�   .'=�4<� أ��tء �2��V� �5T" O 2��V أن 8F% و�0ت أ(<: أ�5 "
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 Oح و�4� ,�9f.   
O 24� O4% ��4$� و=�>
4�ح أن � �9f ���
   . ا
- #�DA أن a�� ق��   .و��
- �ًr�51 وأ� :
 %���.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 :t RD�� ب.+�.   
� �=4% أن ��9 : ��9!��
�ع ��&2 أن و8F% اD� أن RD�� .   

- �51 .
   .ا
�&2 إ"�4د إ
6 ذ
? 1دى ر\� وه. آ&2 
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 �&rه� و��9f #t(t ون�F وراَءه� و��4ل.   
�ن  P90/�  و2/0  >_�/#  أم أن >_�//# أم �/��3  "/!  @/��$�ً  W/�ء  ه/�ا  1ن -&/n �9//f 

��ه� R>A وأ
���� �P� �ًt(t> اL رn! ز��PS.   
.P"  #�/)  #$���/O  !r/���  s�D 90</.م  ه/.  آ�/�ل  وه/�ا  .@/�
�  "/Tن  ا&/n  �9D/
 O ا

�/s�D  �0//� �</�م �
�  وإ5�//� ا&r/' �9D//
�ون  t//)ث \/.�)ً  آ//�ن إذا ا/F a//n.و� R//>A 
�P;
   .ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ج وإنA ��0 ٌء!f �9� a8) :!D� 2_��.   
�ج زال 0//�و 0//�ات (//p a8//4<� إذا ��9//!//V� �//�0 رج�//A 2//0 �//�84<�2 أ�//
 0//2 أو ا
R51ا ���6n أ���5ً� �$�% آ�
 ا6D$� R51 ا
9��4# ا
=�5T" �9� #>4 ا
&: 20 أو ��

   .��_2 ا
�84<�2 أ�� أو ا
&: أو
- %�>9�
�ج O 1ن : واV� ��0 �9� ?
� "�<.ث f!ء ذ��
   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <


: "Tن  ?4��4� :2�_8" ��.   
�_
� 2ا$
� ا
_�2 ه. : ا
�V
�اب 20 ا�
   .ا

2�_
� إذا وا>A 20 اب��
�وج a�0 "! أF.ى @�ر اA رج�V
   .ا
��� و"�P;� !
�وج  ���/a  آ+�/�ة  أ��/�ن  "! آ&�% ا
�_2 أن : اgن /A  رج�/V

�/2  ، ا 

.
 ��n�
: أ�5 " ?4�  .ا
_�2 ه�ا وan "�8*��0ن ��4
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 :t %4=� %$�
   .و�.Bُn ا
 = �//�< #///>���$
�ج إذا ـ//  : ا///A ء!///f  %//8F #>4///=
 ا
=///4% �95///� أن "�	//�  ا
///9��4# ا

   .وا
.n.ء
�ج وإذا ـ                   A �9� #>4=
   ."�s ا
.n.ء ��95 أن "�	� ا
9��4# ا

� ه�ا \�Pرة 1ن -��
� اr��5وج ا�V� رج ه�ا�V
   .ا
�ج إذا أ5//� : ا
+//�5! وا
�//.ل= //A �//�0  ء!//f �//9� #>4//=

//6ا1و ا �//5T" O  9//�د� Oإ 

   ."�s ا
.n.ء

//3 وا
�//.ل= �+
�ج إذا أ5//� : ا//A �//�0 ء!//f O 9//�د� O ء.//n.
 وإ5�//� ا
=//4% وO ا

R;�� �P_ه�, 0$% و� #)�	�
   .ا
`Wل . وا1ر.�

3 ا�+
   .ا
   .ا
+�5! ا
�.ل وا�1.ط

� 4p% إذا �51��
�  ا1و
/6  ا
=4<# ا/P\  �/P�5وا  #
B4/0  رة�/P_
̀  ا 
</�)ة  و@/< . 

#و0B4 وج�A ء!f �9� ه�ا O ���� 4% ه�ا=
   .ا
- %�
�وج  أن : ��/A  #/)�	�
 "��/O  �Pr/���  R ا
	���/#  p/4%  "/!  ا
/�84<�2  أ�/�  2/0  ا

%4=� ���
   .ا
	���# 4p% 20 و'$���ً� وW.�ً� أO ?f %F وه. ا
�ج و
. آ�T" ,.>4p (ً4p (ً0ذاA  �/�0  ء!/f O  �/	�  إ>/�دة O  %4/=
 ا
.n/.ء  وO ا

��� وإ5P_� ه�ا %$�
�ج ا
�ي اA ��0 #)�	�
   .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ج وإن A �9� ���&�' ::
 �9� %4=
  .ا
��ع وه�ا -W*�� : آ&�., إذا :t O .;� وج�A #)�	5 �5T" O  4%  �9/�د/=
�/�ع  اW*�� 

��
 !" ?
  .�Sه�ة �D0# 20 ذ
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .و(�ر ���ء �=4%: آ$! �0� و$ْ0ُِ�م
!�9� !" a��W �0 8! 1ن - . '��م�
 )وسدر مباء اغسلوه:( F/�ل  و(/<:  ><�/�  اL @<6 ا

 .O�0 إ �
R (��آe�
6�+�4 0�� ا�.   
�
.Fء �=4%  : و���� . و(�ر �
 ا
�8/!  أن >�/�  اL رn! >�8س ا�2 ���3 20 '��م 
6>@ Lل و(<: ><�� ا�F !" م�$�
  ).وسدر مباء اغسلوه:( ا

:t �   :��4+�6 �0 ذآ
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<·…·…·…·…ääää<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 Oب و��� �ً8�\ ، Oو c8>�ُ �  .رأ(� �=_6 و�V0 ، O_ً� ذآ
 رأسـه  تغطوا وال حتنطوه وال وسدر مباء اغسلوه:(�Fل و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! 1ن -

  ).ملبياً القيامة يوم يبعث فإنه
�
�O �4 أ�5 ><6 د
�% . )حتنطوه ال:( "�.� ��_
   .ا

 �/
.Fرأسه التغطوا:(و( .  %/�
��/a  ></6  د
�أس  '=_�/#  2/0  ا/
 0/�  ا*�/�ام  أ��/�م  1ن. ا

�
   .���F# زا
5� >�8س ا�2 و���3 @$�` وه� ��".   

 وأن 5_�8/�  وأن 5=_�/�  أن "�	/.ز  ا1ول ا
�$</%  '$<% ا
$�ج آ�ن إا ه�ا 20 و�6�+�4
� ا*��ام 0$;.رات 1ن f!ء آ% �90 5&%9

�84# زا�� �
 �9� %>$�
   .ا1ول ا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

Oرأ(� �=_6 و :   
:P&� 20 3��� 2��4] >�8س ا�

R آ)م 20 و�&P: اe�
   .ا
.W #�_=' �W.از ا
   :روا���ن أ��� ا*�0م >2 و"��

�وا�# -
�م وW #�_=' �W.از : ا1و
6 ا$�
�  وW #�_='  �/W.از ><�� و���ء . ا/��
 ا
.  
�وا�# -
��a : ا
+��5# وا
   .ذ
? 20 ا

 ا
��/�دة  ه/�,  أن وا
/�.اب  . )وجهه وال رأسه غطوات وال:( روا�# ><6 �80! وا
V)ف

#&�9n.   
� وW//� �=_//6 أن "�	//.ز n//�9&# ا
��//�دة ه//�, آ�5//� وإذا//��
 رأ(//� �=_//6 وO ا

an.�" ش���
�أس و�6�8 ا
.�W ><6 ا
   .D�0."�ًَ ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 Oو �Wُأ5+6 و.   
O6 و_=� �Wام 1ن - . ا51+6 و��أة  إ�/�

$���</# ا >�/�  وPPW/�  "/!  ا  !/P"  #/<.��0 
20 #�_=' �W.
� �=� ه. ��3 20 ا;�

# >2 اgا !�
   .ا
.p �P� �W_! ا
�أة أن : ا
+�5! وا
�.ل= �
20 0��.># ا #�_=' �W.

�/.ل  ا
��/�ب  ه. D� 2�90!ء ا 

!8�
  ) .القفازين تلبس وال احملرمة تنتقب ال :(و(<: ><�� اL @<6 ا

   .اL ر��� اO()م q�f ا���Aر وه�ا
�أة و�W 5=_! أن �	.ز : ><�� ���ء�
���# ا
���# ا
$� "! ا
���ب �=�� ا>
   .و

a��
�أة  و�W '=_�# 20 وا/�
 '=/�4%  "/!  اL ر��/�  أ��/�  ا*0/�م  >/2  وا�/�ة  روا�/#  ا
#���
   .ا
$� �V)ف ا

`Wا�
   .ا
���ب �=�� �=_6 أ�5 وا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

O4% و=� :��Pf.  




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

 

33

�وع أن ��9!D�
   .ا
��PD '=�4% >�م ا
- ��
 �8t !"  ̀ �  >/2  ا
V8/�ري  @/$���/W  !/nر L8/!  أن >�/�  ا�
 ><�/�  اL @/<6  ا


: و(<: %4=� :
 وO  %4/=� O ا
/��PD  أن ></6  5� "P�ا .  أ�� �Pfاء ><6 ��% و
6>�� ��><.   

 =6
��ه�� ذه� ه�ا وإ	
   .ا

�2 ><6 ا�A<&.ا ا
�.ل ه�ا وأ@$�ب.F:   

- :P�0 20 ل�F : م�$� �
   .ا
��PD و'=�4% )ةا
- :P�0ل 20 و�F : .0�ه� وه #>���$
�, : ا��.   

:P" أ�5 ><6 ا'&�.ا a��� 2�
 :Pr9� ل�F 6>< �Wو :��$�
 و�F 6><  �/Wل و�Pr9: ا
�اه#�
   .ا


# أ@% "! - : ا
+�5! وا
�.ل= B4�
   .ا
��PD ><6 ��<6 أ�5 - ا
- ��
 �8t !" `�$�
�ج  - ا
�V8ري @$�` "! - و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! أن ا/A 

6//
� ><//6 آ�
//�)ة ><//�P: "//�<6 أ�//� �P//fاء إ//��
�//�ن �9//� اt 2��//) 2//0 :ه�//8F 
�.دع

P: آ� 6>@ Lو(<: ><�� ا.   

  .ا��1د�3 ه�, أF.ى وه. ا
�V8ري @$�` "! ا
$��3 ه�ا 
�2 أ��د�3 ا
�8ب و"!

�� و6�90.F: !" �8ب
�و>�#  ></6  '/�ل  أ��د�/W.'  3/�  ��9! : أ��د�3 ا/fة  و(�/
 ا

   .ا
��PD و'=%�4

3 ا
�.ل= �+
� أ�5 : ا�V0 ء إن�f 6>@ ء وإن�f :
 ا
�/�:  ا�/2  ا���Aر وه�ا . ��% 

   :ذ
? و><%
�و�# ا�tgر ���A)ف -�
   .و(<: ><�� اL @<6 ا
�8! >2 ا

� - ا
�//.ل وه//�ا//�A1اب ه//. - ا.�//

<//�)ة ��
�//84# ا . O.//
 أن ا
V8//�ري �//��3 و
!//8�
�ج و(//<: ><�//� اL @//<6 ا//A 6>�//" 6//>< ا�P//f �//أ� �//�>�
 O أ5//� ا
//�.اب أن 
!>�� Oع و�D� 2 . ��<! أن�
 رأوا وا
��2 ا
V)ف ا
$���# "! a_F ا
$��3 ه�ا 


.ا ��<O 6 أ�5�F 8! أن�

: و(<: ><�� اL @<6 ا %�� :P�>< زة @)ة��	
 وإ5�� ا

P: د>% s�" ج�Aدع و.�

P/:  آ�  %�

/:  أ5/�  �/�  %�/�  #/<��	�  /
 أ@/$���  �_</�  :و


��&.ا �&>A 2�
̀  "/!  أ5/�  و���� ����� �	.ل F.ي أa0 �5 ا
�)م ه�ا   ا
V8/�ري  @/$�
 ��
�  ></6  ا
/�)ة  أو . )اجلنازة صالة عليهم وصلى:( �/�/��
 ا
V8/�ري  
&/o  ه/�ا  . ا


�c ه�ا أن �+8� أن ا
��8+�2 ��9 و��ول �ً;&
�  أ5/�  وا
/�.اب  ا
V8/�ري  "/!  /��t 
�� "! ا
�V8ري @$�` "!Wa q4�
� @)ة ><��F : 6>�" :Pل أ�5 ا��
 ا
�)ة أو ا

5� "P�ا . ا
	��زة ><6 !" #���$
��` ا@.   
?
�
�  ا*�45ن أن ا
��: ا�2 آ)م ا�f Lء إن ا
�.اب أن �5.ل و/�V0 ء  إن�/f  6>/@ 


: �fء وإن %��.   
2�
� ا
�.ل a0 و��V�
�� %P" 6
  ؟ ��<! O أو ��<! أن ا1و

� و��آ# د>�ء ا
�)ة "! 1ن : ��<! أن ا1و
�F : 6ل 20 ا
&��Pء 20= ��>
.   
 اL @/<6  ا
�8/!  "9/%  آ�/�  �/�<!  O وأ���5/�ً  �/�<!  أ���5ً� أ�5 : أ><: واL وا
�.اب


: وأ���5���B" 6>@ �ً5ً� و(<: ><�� %�� �51  ./
  �/�>F  �/5أ  �/�V0  6/
 �/�<!  أن وا1و
���
� ><6 دا��ً� ��<6 أن ه�ا >2 ��
   .ا
O 6>�� 6>< ��PD �5أ (�# "��64 ا

# "! آ<� ا
8$3 وه�ا((( B40 ة(�

R 1ن اe�
 و�5/.ن  ><�/�  �/�<6  وO : ��/.ل  ا
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���� �P�اf �
.F : O6 و>�� ��><.   
aW�5 6
� '=�4% إ��
   :ا
�5��/�ه��  ا1ر�9# ا�1�# أن ذآ	
 ></6  ه/�ا  ه/%  اR/>�A  وأO  %4/=�  �/5 أ5/�  �/�زن  وا
%�8) :��$�
�اه# أو ا�
  ؟ ا
   ."�s ا
=4% "! آ<� ه�ا

�ى F.ل ه��ك�  :Pr/9�  �/5ذ  أ�/f  2/�
  2/$5 O  ذ  أ5/�  �5/.ل�/f  ./وي  وه�/0  s/�"  2/< 
2�//�t2�9 0//2 ا��//�
�//��4 وا�//2 ا
$//24 ا

&�2 �=//4% ا
//��PD أن �//�ون "Oe//Pء ا�//V0 
��ه�� gراءW %9<: أه
   .ا

   :ه�ا ><6 وا(��
.ا
   .ا
��PD ه. ��*آ�ام ا
��س وأ�] إآ�ام ا
�=B� %�4ن -
�
� ���0<# "! '9<�% ه�ا 2�
� ���3 "! �51 ا��W !" ري�V8
 اL @<6 ا
�8! أن ا

   )))أ�� �Pfاء �=%4 
: و(<: ><��
5�aW إذًا �V>5ه�, و #
B4�
   :ا

#
B40 %�4=' ��PD
   :ا
 =���ه�	
� وا
	: ا�&=
� �$��3 و���4
.ن . �=O %4 أ�5 ��ون ا��W  !/"  ري�/V8
 ا
   .أ�� �Pfاء �=%4 
: أ�5
�8�ي ا
$24 إ
6 ���4 : ا
+�5! وا
�.ل =
���4 �2 و(��9 ا
 أ5/�  �/�ون  أPP5/:  . ا

� ���0<# "! '9<�% وه. 
<��PD إآ�ا0ً� �=%4�
  .ا
��ه�� a0 ا�f Lء إن وا
�.اب	
   .ا
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

ً Oّ8ً� ��.ن أن إ�W.   
�Yو��� ��< #>���$
�ع اD� 4% أن=� ��	
   .ا

�ج >�� اL رB� #>;�� !nن و���4
.نA ��
 a� t/:  اL (/�8%  "/!  �0/�')ً  ا
/�ا>!  (
%�F أى�" !8�
�)��# أن و(<: ><�� اL @<6 ا
4��ء ��2 �=4<.�5 ا
 "��ل وا1رض ا
 :�0 �5Bf ا.
B)ا �Wزو . ��
.ه� "<B) �
�F : ج�A �ً8�W.   


.ا��)�" ?
   .����W ><�� آ�ن إذا �=4% أ6>< �5 ��
��ه�� وذه�= 	

&�V02 - ا� #>���$>
 - 6
   .8�Wً� آ�ن و
. �=O %4 ا
��PD أن إ

   :ذ
? ><6 وا(��
.ا
3 �9�.م -��� ���W.   

 ��;</#  �=/4<.ا  
/:  ا
/�$��#  1ن '=/%�4  "�/�  
/�c  أ5/�  . ��;</#  ���3 >2 وا
	.اب
���)��# 4p<., ا
��2 وإ5
�)��/#  p/4<��  إذا �5/.ل  "/�$2  ا

/�  "Y��P/�ً  ا  2/�
 O 5$/2  و
%4=5 ��PD
   .8�Wً� آ�ن 
.و ا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .����t "! ���0 و��"2 
� أن ��9!��
  .ا
9<: أه% ��A 2)ف �) وه�ا ����t "! ��"2 ا�F !" %�8) L% ا
�ي ا


�.ل - !8�
 �9/�  �/��4  ا
$/��3  ه/�ا  . )ثيـام  يف وادفنوه:( و(/<:  ><�� اL @<6 ا

2��AB��
  .R�9n أ�5 وا
�.اب ا
2�
 �PD� �

�/2  �/24  أ5/�  �5/.ل  وO اf L/�ء  إن '�.�/�  آ+�/�ة  f.اه� 
� "Tن ا
$�ل  
a0 ع��W*ي ا�

# "! اB4�

)(��Oل ��<` ا.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  .>�� وا
	<.د ا
4)ح �5ع ��9 
 وه//�ا . �/�ر  أه/%  >/2  وا
	</.د  ا
$��/�  ��/�ع  أ0/�  و(/<:  ><�/�  اL @/<6  ا
�8/!  1ن -

3��$
��2 ��9 ���4 ا
��4] ا
$��3 5&�4 ه. اAB��

�R9n 2 "�� وإ(��د, ا  �/�.�' 
!5�9�
  .وW<�, و>��د, �4)�� د"�� O ��&�4� 20 ا
��PD 1ن وا
;.اه� ا
0�9# ا
95�ف 
: ؟ ا
��PD ه. 20 : �5.ل أن ��! ��PD
   .ا

��PD

��/.ن  : أي ا�F !"  %�8/) L% 20 : ه. ا  #/� أ�t/�ء  ���/%  أن ></6  . ا
9<�/�  اL آ<
�ب$
   .ا
�&�ر a0 ا

� (//�B'��� ذ
//? �T//" %//�F �//9ن//5 R//
e�
2 ���//� ><//6 ا//�
 ا
//��PD أن اgن �5//.ل 
���.د
9�آ# "! �F% 20 ه. : ه�� �� ا�

��.ن ا
���ل أ��tء ا #�  .ا
9<�� ه! اL آ<
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ه� آ&�P8>) 2 وإن�=�.   
   .ا
.W.ب (%�8 ><6 �=��ه� آ&2 
�8(� أو �0
� و(<� ا
��PD ه�ا �F% إذا
�� >�� اL رn! �9�0 ن1
 %�F :
�أس  �=_! �0 إO �90 �	�وا /
 ا
�/�2�0  دون ا
�أس  دون ا
�//�2�0  أو//
0�ه:  اB//"  !//8�
�أس �=_//.ا  �//Bن  و(//<:  ><�//�  اL @///<6 ا///
 ا

� ا
��2�0 ><6 و�	9<.اAا*ذ.   
�� ��&�� أن ا*�0م ><6 وO !&�� �W �0 �90 آ�ن إذا أ�5 د
�% "P�ا� � O وه�ا . '�4

� أو (//<� إذا أ5//� "�//� إf//��ل//F�0 �//���t �//��ع "5T//� اgن �$//�% آD//� 2 أن//&�� %//� 
   .��&2 أن �	�

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

O6 و>�� ��><.   
�5��اW` أF.ال t(t# ><6 ا
V)ف وذآ
   .ذ
? "! وا

  ... الدرس انتهى

  




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

 

37

    

/�/��  االحد  الثاني: الدرس  التاسع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه اشيخن قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

#  ></6  ا
�/)م  �/�c01  ��90 '��مB4/0  2/"د  �/��

#  �+���/�  اB4/0ة  ��/:  و(�/
 ><�/�  ا
%8F6 ���5% أن و
�] ا
s�4 ��: [إ�f6 أ

# "! إ�n"# إB40 2"د 
�ا�� !"  �/���t  �/�" 


# ه�, وأن ����t "! ��"2 أ�5 ذآ�تB4�
��ع 0$% اWوأن إ  �/P�"  3��/�  ./3  وه��/� 
���W !nر Lاء أن >�� ا�Pf د"�.ا أ�� !" :P���t.   

 ا
/��t  ��PDب a>V5 أن �	.ز �% ا
.W.ب (%�8 ><6 
�c ه�ا أن آ<� ه�ا إ
�r� 6ف
   .�5&�� وأن

%�
�� :  
̀  �/��3  وه/�ا  - أ�/�  90�آ# ��9 (<:و ><�� اL @<6 ا
�8! أن - �$/@ -  c/>W  ./ه 

�أى �� 0+% و�Pr9: ا1رض ��<eون ا
��<6 وآ�ن وأ@$���" !8�
 ><�/�  اL @/<6  ا
�  "�/�ل  )املرأة املرأة(:  و(/<:  ><�/�  اL @/<6  "�/�ل  ا0�أة ���9 20 و(<:/���
 "/!  وa/F  ا

�ي "AB� - ا
�98 ��84 ه! 20 ��رون O ه: - أ0! أ�P5 ذه�!	� ��
 ا
��</6  >/2  ده�
�+�% 20 ><�� ه: �0 ��84�
 اL رn/!   أ0/�  - @/&�#  ه! "Tذا و@% "<�� وا
�D.�� ا
�P�< - �
��" : ?�
  اL ر(/.ل  ><�/?  >/�م  
�/�  : "�/�ل  - W</�ة  ا0/�أة  وآ�5� - >�! إ
6>@ Lو(<: ><�� ا �&F.�" :t  �/
�F :  ?/�
�/�  "�&/2  ا
+/.��2  ه/��2  إP�"  ة�/��  �/AB" 
!8�
�  أ5/��ر��ً  وآ&/2  وا�/�  "/!  ��/�ة  2وآ&/  +/.��2  ا
 و(/<:  ��>< اL @<6 ا/AX  !/" 

� ا
+.بAgا.   
 (/��  >�/�  اL رn/!  و��/�ة  ا
/��PD  �5&/2  أن �	/.ز  أ5/�  ></6  د
�% ا
$��3 ه�ا "&!

� �+.ب ا
�PDاءAX.   
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   :ا
�.م ��رس �85أ
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

� وO ��0ً� و�W أو ، دا��� s�) 20 وإنt4% ... �� أp !>@و ��><.   
� وO ا1رض ><F�) 6_ً� ��0ً� و�W أو "��ت دا��� s�) 20 إذاtأ ��>< .
 "/!  آ/�ن  و

9�آ//# أرض�
� "//! آ//�ن و
//. ا//F.
9�آ//# "�//� '//�ور ا
//�ي ا�
 و�//�<5T" %4//=� 6//� ا
��><.  
   .ا
�D"9! إO آ<P: ا�1�# ��'&�ق وه�ا

%�
�
   :ذ
? ><6 وا
� 20 ه. ><�� ��<6 وO %4=� O ا
�ي أن -f��  ر�/&�
�  "</:  ه/�ا  وأ�F .  �/0</�  ا/f�8� 

� ><�� و
��F c<� ا
�&�رtأ %��
   .ا
:P"ل 20 و.F R
e�
� وO : اL ر��� اtإن أ�5 . �� أ  �/W8/�ً  ��0/�ً  و��F  2/0  #/آ�9�
 ا
   .><�� ��<6 وO �=4% و��Pf Oًا �8�9� "P) �5T: أو ر0` أو (��tX 20 Rر و"��

� 1ن : @$�` وه�ا�=
�W% ه�ا أن ا
9�آ/#  ���ب ت�0 ا
�ي ا�
 �W/.د  2/0  وه/.  ا

2��>4//�
� "//! ا//Fآ//# دوران و�9�
 ��8//! وا*(//)م ا
�&//�ر إ@//��# �//�84 0.'//� أن ا

8ً� ا���1م�p 6>< �   .ا
�&�ر �F<� أ�5 وا
;�ه� ا
;�ه

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .><�� و@<! 4p%: ���ُؤ, \�ل أو ، َ"Bََآَ% ُ�ِ�َ% أو 
9�آ# 20 ��% إذا�
�ح  آ�ن وإن ا/W  ً�/��W  ً�/=�>�  ديe/�  ً�/8
�p  6/

��/�  ا
."/�ة  إ  !/�� 

6>< ��F ة��$
 2/0  وا
/�)ة  ا
=/4%  �/�ب  "! �8�9� �5T" O أآ% ��% أن و��9 و��% ا
 و�//�<6 �=//%4 ��
/�  ه//�ا 0//2 َ
ِ�/��P//f  �2 اL >�//� - اf L/�ء  إن - آ//�ن وإن ا
/�PDاء 

��><.  
?
� و\�ل �5% إذا وآ�F.
9�آ# 20 �5<� ��2 ا�
�  \/�ل  - ��/�ً  و����/�  ا/F.
�"/�ً  ا< - 
?
  .><�� و��<%4=� 6 "��
%�
�
   :و2�PW 20 : ا01.ر ه�, ><6 ا

 أa/0  �/5  90/�ذ  �/2  (/�9  ></6  و@/<p  6/4%  و(/<:  ><�/�  اL @/<6  ا
�8! أن : ا1ول -
� �0تtB� ح�W aFآ# "! و�9�
  .ا

- !5�+
��40�ة ���ة "�� أن ><6 ذ
? دل أآ% إذا أ�5 : ا.   
2��P>" 2�>�
�
 وO و��&/5T"  %4/=�  2/�  ��ً� \.�ً) و�Fً� و��! �5% أو أآ% 02 أن �5.ل ا
�� ا
��PD 0�90<# ا
�8ب ه�ا "! �%0�9
   .أد
# 20 ذآ�ت 
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 **#
B40 : ب �5% إذا�D"  :/
�ب  أن ا(/�_�ع  : �B� : -  !/�9آ/%  وD/�  :/
 أن �/a_�4  و
   :- �Bآ%
 =��9" #>���$
   .وا
�)ة ا
=4% ��ب "! ا
O %0�9� #>0�90 ��PD : آ�
? F.ل "! ا
�داوي  رW$/�  ا
�ي - : ا
+�5! وا
�.ل= /�
�,  ا/�p0$��/!  2/0  و  #/>���$

/�c  أ5/�  - ا 

?
�ب �5% إذا �% . آ�D" :t �0ت O %4=� O1ن ><�/�  ��<6 و  %/���
�وح  أو ا/	�
 ا
�F ب�D� .ت (��ق "! وه.�
�.ت (��ق "! وه. �Bآ% أن ���O 2 و
�2 ا
  .ا

?
�
�ب ا1آ% ��4.ي O �5.ل وD
   .ا
�8ب ه�ا "! وا
 )o&��"  ه/�ا  a/n.�
�.اP"  2/0  a/n/.  ا
 >/2  ا1آ/%  ��/:  "�R/>�V�  �/P  ا
�/!  ا
�<�</#  ا

�بD
   ) .ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

s�4
� أر�9# �<� إذا واPf4%: أp !>@و ��><.  
s�4
   :��40% "�� ا


# ـB4�
9��&� : ا1و
6 ا' : s�4
��م 8F% أ2��W s�) 20 2_� �0 آ% : ه. ا' �'�0.  

#ا
 ـB4� #�5�+

� : ا.F) : إذا : ��9!) �<� إذا :' �
� أر�#9 Pfأ.   

# ـB4�

+# ا�+
� : ا��
# ه�, "! ا
��اع %$0 '$B4�

! وه. ا��
   :آ�
- Oًء ا'&//] : أو�//P�&
 وp//4% ><�//� @//<! وا(//�s�//) �ً//�� %P إذا ا
	�//�2 أن ><//6 ا

��عW*��.   
- �ً�5�t : [&'ء ا�P�&
�  ا1ر�s�) %8F #9 إذا أf - 6>< �5� أ�5 �5.ل �F 20 إO - اP/fأ 

�5T" O 6>�� ��>< O4% و=�.   
- �ً+
�t : - !" %$0 3$8
� ا1ر�s�) �9� #9 إذا - اPfأ:   

�P.ر "�ه�= 	
   .و�4�6 ><�� و��<6 �=4% أ�5 إ
6 ا
� ��5B - :ذ
? ><6 وا(��
.اV&5 ��" ة��$
   .Xدم ��! أ���م 
� إ5�45ً� ��
? "��ر ا

 أحـدكم  إن: (  F/�ل  "�5T 940.د ا�2 ���3 ><�� ��ل ا
�ي ا
�.اب ه. لا
�. وه�ا
 هـذه  - مـضغة  يوماً وأربعني علقه يوماً وأربعني نطفه يوماً أربعني أمه بطن يف خلقه جيمع
  ) .الروح فيه فينفخ امللك يرسل مث :(قال مث أشهر أربعة
� ا1ر�9# ��9 ا
_&% (�T" sذاPf6و�/4  ><�/�  و��<6 و��&2 �=4% أ� - >�/�  و�9/]  

���'B�)و.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�: 4p<� '9�ر و20�.  
� ه�ا 4p% ا
��س ><6 '9�ر إذا��

�.5/�  أو �0��ق 
�.�5 ا1(�8ب 20 (�8 1ي ا 
�ر 4p% إذاr' a_�'ذا ا1(�8ب 20 (�8 1ي أو وT" :
 2���: "�5T �=4% أن ���.   

%�
�
   :ذ
? ><6 ا
- �ً)��F 6>< ة ��ل��$

: إذا ا*�45ن "Tن ا a_�4� 4ً) �=�4% أنp  ً�/8W6  >/�ل  وا/
 إ

:���
   .ا

: إذا أ�5 . أ��� ا*�0م >2 روا�# وه. : ا
+�5! ا
�.ل=  2���5 20 �>4p ��5T" ��"�5 
(� %4p Oو :��'.   

   :هOeء وا(��ل
� B� %4pن -��
���.د : ا
�: . '�;�&� ��0 ا��
   .ا'A�4ً� إO ,���� O وا

�ب : ا
+�5! ا
�.ل وه�اFذا . أT" :
 2���5 20 �>4p 2"�� 6>< �
��.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

�0 (�� ا
=�(% و><6 ,Xإن: ر :
 2�� �ً�4�.   
%�f آ)م R
e�

��2 - اL ر��� - اB40:  


# ـB4�
0/�  �/�4�  أن ا
=�(/%  ></6  وW.�/�ً  �	/�  أ5/�  : ا1و
/6  ا ,Xر  ً�Y�/)  2/0  أ�/.ال 
���
  .ا

   :�P�0 آ+��ة Bد
#� ه�ا ><6 وا(��
.ا
 - %�
�
 له غفر فستره مسلماً غسل من:( - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�F !8.ل : ا1ول ا

24 - '�9
6 ا�f Lء إن إ(��د, ا
$��3 وه�ا )مرة أربعني�.   

- %�
�

� : ا
+�5! ا.F - 6>@ Lاهللا ستره مسلماً ستر من:( - و(<: ><�� ا. (  
- %�
�

3 ا�+
��8� 20 وه! ا
=�8# 02 ه�ا أن : ا�
   .ا
 ?f(" �54% أ=�
�0 ��4� أن وW.�ً� ><�� �	� ا ,Xأ�/.ال  20 ر  �/��
 "/Tن  ا
/Y�4#  ا

   .P" :tX. ذ
? أ�fع

��2 ه�ا 20 ا
&��Pء ��9 وا(�+�6B40 :   
        - #
B4�
� آ�ن إذا : ا1و
6 ا��
#9  ��8>/#  90�و"/�ً  ا��/f .  ./وه  .<�/�  �/P�
 . إ

� أن �	//.ز: ا
&�P//�ء �9//� "�//�ل//8V5  �//
�ًا ا
//�B� #Y�4.ا//�&�' 0//� >//2 .<�//� �//�
 0//2 إ
#<�8
�وج اV
   . ا
��2 >2 وا
       - #
B4�
�  أن ا
&�P/�ء  ا(/�+�6  : ا
+��5# ا/8V5  2/<  6  �9/�  أ�/.ال'./�
 ا
/Y�4#  ا
4��# ��ون' . o9��
   .ا
��س 


# ـB4�
�<�P  ا
�! : (ا
+��5# ا/f  آ/)م  R/
e�
�=/4%  ��8=/!  أ5/�  ) ا>
��;P/  أن   �/0 ,Xر 
�ً�4� 6>< ���
  .ا


# �V)ف ا
.W.ب O اO(�$�8ب (�8% ><6 وه�ا B4�
   .ا1و
6 ا
%�
�
   : و2�PW 20 ه�ا ><6 ا

- �W.
� : ا1ول ا+��
 :���

� وا
�>�ء ا.   
- �W.

�$�% - ا1ول آ�
.�W ا1ه��# "! وه. - : ا
+�5! ا !)B�
��% ا	� �'��).   
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�=4 ><6 ��8=! . @$�` وه�ا
� أن %اP;� 8# ا�1.ال�_
9/�  ></6  ��اه� ا
�! ا� 
6'.�
   .ا

�Fو ��.ت ��9 ا
$�4# ا
9)�0ت 20 آ+��ة أ��fء ا
R>4 >2 ذآ
�  �=/�  ا/;�
 >/2  ا
�.ت "�98 ا
��4ق ��ل
9</:  �_�
/�  �$/24  آ+�/�ة  أf/��ء  >/�P:  �5/%  ا
�أه/�  أن ا��  !/" 

�P5�;0.   
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�%&  
].�
�123 ا� (&[  

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

%�"   
� ا
&�% اه��V0 2�&��>
�'�� وه. �
��_�! ا
   .ا
�=�4% ��9 ا
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

6 ... �0
� "! : آ&�� �	�
�, إAX...   
2&�
� �R>� �P ا
�! ا
+��ب : ه! ا��
   .ا

2�&��

=# وا : #�_=�
   .ا
�ً<�f�8س : و
� إ��
�.ت ��tب ا
   .ا
��"�   .وا@_)�ً� 
=# ا
��&�2 ه. و�0 ا
�&2 �0ه. "9

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�, د�2 ><6 0��0ً� �0
� "! : آ&�� �	��pو.   
 وا
.@//�# ا
//��2 ><//6 �0//�م "P//. ا*رث ><//6 و�0//�م ا
.@//�# ><//6 و�0//�م : ��9//!

   . وا*رث
�آ# 20 �� ��8أ f!ء أول ه. ا
�&2 إذًا' ���
   .ا

%�
�
   :ه�ا ><6 وا
�//��2 ا
$//! أن -
�<//? O ا
//�ي ا� Oإ �//�.t O �//	� //�><� 2 (//�اد "//! ��"9//� أن��//
 ا

?
� آ&2 "����
   .ا
� آ&2 ه. �� �85أ �0 أول أن . @$�` وه�ا��
   .ا

� O �//� �//�0 0//� آ//% �//�
�&2 و�<$//]//��>
�ة f O �//� �//�0 : 2//0//!ء "�//% . //Wأ %//�� 
�ة وآ&2 و'=%�4Wوأ �&� �8�
 وا*رث وا
.@/�#  ا
��2 ><6 ���م O �� ��0 �0 "�% ا

.  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<<V<V<V<V< << << << <


: "Tن  2�� �
   .5&��� '<��0 20 "9<6: �0ل 
   .ا
$��ة "! : أي : 5&��� '<��0 20 "9<6 -

�VD
� ه�ا 5&�# '<��0 ا
�ي "���
   .ا
�&2 �<��0 ا
$��ة "! ا
%�
�
   :ذ
? ><6 ا

��ت "! "��
? ا
$��ة "! 5&��� '<��0 أ�5 -�
   .ا
:t إذا :
 �W.� �
 [&�0 %���5 6
�'8# إ�
��ل ��� : ه!و ا
+��5# ا
   .ا
:t إذا :
 �W.� #�&5 20 ���ل ��
�'8/#  إ
/6  ���5/%  ا�

+/#  ا�+
��2  >�0/#  : وه/!  ا>4/�
 ا

2�" :>< �
�$� �Wآ&�� �8�ل أن ><�� و.  
�ا'� @�رت : "Tذًا�
  : أر�a ا
�- !" �
�0.   
�- :t 20 �	' ��>< ���&5.   
�- :t !" ���ل ��
   .ا
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�- :t 6>< #0�< 2��>4�
   .ا
O %���5 20 #>��0 6�� �	95 2< #���4
   .ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 Oّوج إ�
   .ا0�أ'� آ&O �0�>� 2 ا

��# ا
$���<# ذه�= ��
 آ&/2  �8/�ل  أن �<�O  �/0 ا
/�وج  أن إ
/6  �/�م  ا�/2  و5/��,  وا

#Wو�
�.ت ��9 ا
  .ا
0��2 وا(��
.اB�:   

8� إ5�� ا
�&�# أن : ا1ول -W2 و����
 #Wو�
�/.ت  و�9/�  ����عاO(/  20 ا
�وج ا
 O ا
�W.� ع���   .ا(�

- !5�//+
4�O 6 ا
�وW//# وآ&//2 . وا
�//4.ة ا
�&�//# ا
//�وج ><//6 ا
.اW//� أن : ا//� Oو 
�>ً� O آ4.ةf Oو �ً"�<.   

   .زو��W آ&2 �8�ل أن ا
�وج ><6 �	� أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= 
   :ه�ا ><6 وا(��
.ا

�ة أ0� و'�9
6 (8$��5 اB� Lن -f�9�
9�وف ���
   .�P�0 وه�ا ��
- !5�+

�وج ا
�وF(< #W# أن : ا��  :/
�.ت  '�/�  
�/�  %�
 ا
�=/�4%  وW/.از  ا*رث : �/�

[$>�" ?
�� 2&�
   .ا
��2 >�0# و
�F 2.ي ا
V)ف أن 5;�ي وPW# و20AB��
 ا
+/�5!  ا
�.ل '��W` ><6 ا
  .ا
�&�# ا
�وج '<�م أ�5 وه. و��W وه.

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <


&��t R)ث "!: رW% '�&�2 و�24  ... 6
�, إAX:   

R ��أe�
�W% و��أ 
<��&�2 ا
�&��<�# ا
��&�# ��آ� ا
�� :t ��أة ��آ�
   .ا

   .ا
.ا�W (��آ� t: و��$�4 �24 ��� و��أ
- #�4
�" #84�
�� %W�>
   .��tب t)ث "! ��&2 أن 
- 3��$
 #D��< `�$�
� أ�P5 ا
�F :  2/&ر(/.ل  آ L6  - ا>/@ Lو(/<:  ><�/�  ا -  !/" 

#t(t اب.tأ #�
.$) c�
 �P�" ���F O0# و��<.   

! وا
+.ب.$4
 إ
/6  4/�0.ب  وه/.  . F_/2  2/0  إO ��/.ن  O �5/!  أ�/��  t.ب ه. : ا

#���0 !" 2��
   .ا
�W/%  وا1و
/6  اr/"1%  أن ></6  د
�/%  ا
$/��3  ه�ا "&!>
 أt/.اب  t/)ث  "/!  ��&/2  أن 
s�".   
 **#
B40 : نT" ه�, ><6 ز�� #t(+
  :"P. ا
�0�و, =  ��< #>���$

.2�PW. ا:   


R  أ5//�  : ا1ول -�//V0  #�4//>
 :///
 - و(///<: ><�//�  اL @//<6  - ا
�8///! أ@//$�ب  ��//2  و

���Vروا !8�>
 - 6>@ Lو(<: ><�� ا - Oإ %r"1ا.   

- !5�+
�� : ا
� 20 إ(�اف 20 "�� �p #W�� نT" #t(+
   .وز��دة '�&! ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 ���.  
   .���rء '�.ن أن ا
<&��R ه�, !" �24 أ�5 : ��9!
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%�
�
   :أوt(t �W# 20 أ��rً� ��.ن أن �24 ا
�&2 أن ><6 وا
5� "P. . ا
D��< [��4# ���3 : ا1ول - �P5أ ���.   
- !5�+
��ع : اW*9.ا "�� ا�W2 ��.ن أن ��4$� أ�5 ><6 أ&�
   .أ��rً� ا
- 3
�+
 وكفنوا إلبسوها البياض كمثياب خري:( - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�F  !/8.ل : وا

   .ا�f Lء إن @$�` وه. أ
&�ظ و
� . )موتاكم فيها

��"�
F R.ل 20 و>e�
�اً  ا
�&/2  ��/.ن  أن �	/.ز  أ5/�  . و�/24  : - اL ر��/�  - ا/� أ�
�ًا أو أ(.دًا أوrAي أو أB� ن.
   .s�" �$�40 أ��� آ.�5 وإ5�� ا���1 >�ا 
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 ��	' .   
� أن ��$�4  :��9!�	5 R��&>
   .ا

%�
�
   :و2�PW 20 ه�ا ><6 وا
 ) .ثالثـاً  فـأمجروه  امليت أمجرمت إذا:(F/�ل  - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أن : ا1ول -

   .�24 إ(��د, وه�ا
- !5�+
   .- و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أ@$�ب 20 >�د "9<� أ�5 : ا

�  8F/%  ا
&�P/�ء  وا(�$�/��	�
�ا�$/#  4/0?  �/�84  0/�  �&/2 ا
 "/!  5	9/%  أن ا
 و����P/�  ا
�ا�$/#  B/�  %��/)  �84/�  ?4/0ي  أو (/��%  ورد �/�ه2  أو ��/�ء  85<</�  آBن
 "/!  و����P/�  ا

2&�
   .ا
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

:t s48� �Pr9� �9 ".ق�.   
�وع أن : ��9!D�

&��R ا
+)ث s485 أن ا �Pr9� 9% ��9 ".ق	4&<6  و5/
 P�0/�  ا
�% ا1آ8� ه!W1وا �P51 !�
   .�Sه�ة (��.ن ا

�//% أن و�/�$�4 	�  �/��
�//% آ�//� ا	�  !/$
 ا1><//6 "//! ا
$�/�ة  أ�t//�ء c8//>5 أ5/�  آ//� . ا
%�W1ا ?
��" !" 2�&�' ���
   .ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�� ا
$�.ط و�	%9�" �P���.   

R أ"�د�5e�
   :ا

- Oًط أن : أو.�$
   .�P�0 اO !" 6><1 ا1آ&�ن ��an.� 2 وأ�5 (�# ا

�% �0أ�
 "P/�ا ) والحتنطوه(  : - و(/<:  ><�/�  اL @<6 - ا
�8! "�.ل - : (�# أ�5 ><6 ا

%///�
�وع ا
$�///.ط أن ><///6 دD///0 وف� - و(///<: ><�///� اL @///<6 - ا
�8///! �///�2 و90///
�.'6 آ&2 "! وأ@$���
   .ا

- �ً�5�t : �5ا1آ&/�ن  �/�2  ��/.ن  أ Oو  a/n.�  !/"  �/�A1أ�/!  >/2  روي 51/�  - . ا  �/�� 
[���
� ا��/�  اL رn! - و>P�< -  �/��ه�p2/0  و  #��$�/
 أن وه/.  ذ
/?  آ�اه�/#  ا

   .ا1آ&�ن ��2 ��.ن وإ5�� ا1><6 ا
�&2 "! ا
$�.ط ��.ن
� '��a ا
_�� 20 أA)ط : ه. وا
$�.ط��>
 O6 و�9�  إذا إO اP�  :/)O�ا '4/nو 
�� و@�9��>
.   

� <<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 :t an.� �P�>< �ً��>�40.   
� وan @&# إذًا��
   .�40<��ً� ��.ن أن ا1آ&�ن ><6 ا

%�>9�
   .><�� ا
�&2 و�f إدرا�W "! أ2�0 ه�ا أن - : وا
�  >/.رة  '/�4�  أن ا
&�P/�ء  وا(�$�/��
��/�ن  2/0  �5</�  أ�t/�ء  ا
 إ
/p  �/�"  6/4%  ا
/�ي  ا

   .ا1آ&�ن ��0ن
�=/4%  >/.رة  (�� أن ��90 '��م �51 . وا�W أ�5 : وا
�.اب
 أ5/�  أراد "/Tذا  واW/�  ا

   .رW% أو ا0�أة آ�5� (.اء >.ر'� �=_! ان �	� ���<�
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .أ
���� ��F 2_2 "! ��0 و�	%9 
%9	� ��0 : ���r
�c أ�5 ��9! . ا
$�.ط إ
6 �9.د ا=� 2_�
 �	t  %/9: ا
$�.ط "! ا

��0 2�� ����
   .إ
�ض=
   :�0<$��2 '$��] : ذ
? 20 وا

- 6
�وج a�0 : ا1وA �0 �F ج�V� 20 ت�)�	�
   .ا
- #�5�+
� : واD5 #$ا��
   .ا
_�8# ا

� ه��ا ���a أن �T" 24ذًا��
��.  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�Dو� �PF." #F�A #F.�D0 ف�_
�a آ�
��8ن: ا	' ����
   .و0+���5 أ
�عD� إذا anا*�45ن و #�_�
   .ه��ا ���a أن ا
�
.�" : �PF." : !�9� ه�, ".ق #�_�
�ع . اD� أن �D� ><�P� #F�A �8D'  8/�ن�
 وه/.  ا

4�وال
� ا���
   .ا
�ض=
�وج 20B5 أن : ا
�D ه�ا 20 أ�rً� واA ء!f 20B52  ه/�ا  ���ء و/_�
�/�  ا�  �/�" 

   .��.ط 20
�F# ه�, 0+% وan (�8 ه. "P�اV
   .ا

   .ا�f Lء إن ه�� 
<�_�8] '�<` وه! ا
�F !9"�D>�ة ��90 و'��م
� <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<ÜmIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 !F�8
  . و�	9% ا
 !F�8
�$�s : ��0.د, ��
  .��9! 20 ا
�_2 ا

� <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎVVVV< << << << <

  . ><6 ��0"� و�PW و0.اan (	.د, 
  !///�9� �///W.
"///! ا
��9//�2 0///2 ا
V///�رج و�///�2 ا
///D&��2 و"///!  : '.a//n ><///6 ��0"///� ا

 2��V��
  .ه�, ه! ��0"� ا
.�W . ا
 ?
�ض 20 وan ذ=
  : وا

- Oًام :  أو.P

�! A�� O<� ا.  
-   ��5�t  :    ا �
4�ع � O !�

.ن أن وa/n 0+/% ه/�, اf1/��ء "/! ��0"/�           .�� :P5T" �4د&


  .ا
.�W �8_� 20 ا
&�4د 
 #W(+
  .و'��م ��90 أ�5 ا
�.م ه��ك و(�<# '��a ا
&�4د وه! ا

���"� ه�, ا
�_�# و"! ا1ذ2�5 
  ."Tذًا ar5 "! ا
  ."! آ% ��0"� ا
.�W : إذًا 

�ض �0/�        =

/       : ـ أ�0 0.اan ا
4	.د "� a/nا.�
��: ه/�, ا/�'   Oإ c� .    ف�/fأ �/P51
 6
� ا
4	.د ><�L �P (8$��5 و'�9f�8� ن ا*�45ن.�
  .0.اan ا
�8ن 

� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  . وإن \�� آ<� "24$ 
� آ<� "P�ا ��W و�24 : ��9! ��
  .إن \���8 ا
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�% ><6 ه�ا �
  :وا
- ?
�, "9% ذ�pو ��� آ<� :  أن ا
�$��# "9<.ا ذ
? آ��2 >��
  .\�� �4W ا
� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 �F." �Agا �P"��د \�ف ا
<&�"# ا
��f 6>< ��>9 ا�1�2 ، و��د \� :t
 .  

  �//
.F o//� O ) :  �//�>9
�د \//�ف ا
<&�"//# ا//� ://t . (   O �//��>
 �أي 0//2 ا
	�5//� ا4//�1
  %4=�>
 .                �/5�	
5�د \�ف ا
<&�"/# ا�1�/2 إ
/6 ا :t 2��ف إ
6 ا
	��5 ا�1_
�د ا�"

  .��ا ��
<&��R ا
+)ثا4�1� وa��5 ه
 = c�9
��2 إ
6 ا
��4ر : و�F% ا�
  .إ�0 20 ا

 %//�Fاء : و.//) �� ه�//�ا أو ه�//�ا  . ا01////��
�ب أ5//� إن رأى أن �//�D ا//F1وه//�ا ه//. ا
 24� ��" �01�".  

� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 ?

+# آ��+
  .t: ا
+��5# وا
 !�9� : 6

<&�"# ا1و�� a�@ �0 �P� a���.  

� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII…<…<…<…<<�]<ä·<�]<ä·<�]<ä·<�]<ä·IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  . و�	9% أآ+� ا
&�n% ><6 رأ(� 
  !�9� :      #/PW 2/0 %/n�&
� �	9% ه�ا ا��
إذا "f %r!ء 20 ا
<&��R ا
�! ��&�P� 2 ا

�أس 
  .ا
 2��01:  

�أس :  ا1ول -
�ف اD
.  
- !5�//+
�//� '�//�م �90//� "//! �//��3    :  ا
 2�>W�//
�أس أوW//� 0//2 '=_�//# ا//
أن '=_�//# ا

 �9�0- ��< Lا !nر -.   
� Î<Üm<Î<Üm<Î<Üm<Î<Üm<<Ù^<Ù^<Ù^<Ù^IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  . t: ���9ه� 
 !�9� : R��&>
��s ا� :t . 2&�
  .وذ
? �DA# ا�D�5Oر و'&�? ا

         �و(.اء >�� ا
<&��R ه! ��ا'�P آ�� ���a >�� ا
�9 أو ر�_T/" #0��1�� �Pن ا01/
 ���
���.د أن 20B5 ا�D�5ر وا5&��ك ه�, ا
<&��R ا
�! آ&�P�" 2 ا
  .وا�� 1ن ا

� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 �8�
  .و'$% "! ا
 !�9� : R��&>
8� أن 5$% ه�, ا�
� "! ا��
  .أن ا
�4# إذا و��9n ا
  %�
�

.ا  -: ا�F  : !8�
�/� وa/n 94/0.د �/2 95/�: "/%       - @/<6 اL ><�/� و(/<:    -إن ا
 

   .- @<6 اL ><�� و(<: ->�� ه�, ا
<&��R وآ�ن 0��.\ً� �D.آ# "��ع ه�, ا
D.آ# 
-    tروي >2 ا �ًrوأ�       #��$�/
 أP5/: آ/�5.ا إذا وn/9.ا      - رn/! اP�/< L:       -��2 2/0 ا

 R��&>
8� �<.ا >�� ه�, ا�
� "! ا��
  .ا
��//�.د 0//2 ا
<&//��R ه//. أن 20B//5 ا�D//�5ر     -
 و�//��4ل أ�//rً� ><//6 �//% ا
<&//��R أن ا

 �$>
�ك 
�.�5 "! ا$�� O ���
8� 0B0.ن 
�.ن ا�
  .و'&�? ا
�&2 وه�ا "! ا
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@/$�` أ5/� 
/�c "/! ا
/B/� O .        #�4س �/� وه/. �4/0$�          "&! ا
$���# �/% ا
�&/2 ه/�ا         
�6/�9 ا
�/.ي �	9/% ا*�4/5ن �	/�م إن f/�ء                  

�2 وW.د ه�, ا�tgر a/0 ا `��@ �5

  .اB� Lن ه�ا �$�40 

�/�ن (/�#                      `/@ ./
� "/! إ(/��د, و/;�
وأ�0 �/��3 95/�: �/2 94/0.د "</: أ'��/2 2/0 ا

 #@.��0.  
� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

#"�&
� و�Y0ر و��F !" 2&ز :  وإن آ�W.  
 !�9� : #�4
  .إن آ&t !" 2)ث 
&��P" R�, ه! ا


&��R وإ5�� آ�� �Fل  �4�
��c و�Y0ر "�	.ز أ�rً� : وإن آ&t !" 2)ث ��tب F.  
 ?

�% ><6 ذ�
  :وا

 - !8�

�89 اL �2 أ�! وآ&2 "�� - @<6 اL ><�� و(<: - أن ا ����F 6_<أ .  
 %�
� "P�ا د���� ���
�ع و�	.ز أن �5&2 اD� �56 أ><.  

  #�����/a ا
<&�"/# إذا أرد5/�      : 
? ذوأ�0 \	
� t/: "/.ق ا���
��Yر t: ا
"�	9% ا1ول ا
R��&>
�� O ء��f1ا ,�P� 2&�5 أن.  

 R��&>
  .وأA��5 اgن أ���W �5 وا
�4# أن '�.ن ��
� <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<IIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�أة�
�4# أt.اب :  و'�&2 اA !".  
�أة %��40 �
  :"! '�&�2 ا

  6//

# ا1وB4//�
�أة ه//!     : ـ// ا//�
�//� وا�//� "_���//# '�&//�2 اP��� 6//+�V
�أة وا//�
أن ا
 6+�V
���# '�&�2 ا\.  

 #�5�+

# اB4�

� : ـ ا.F- Lا ��  .F 20_2 و��� :  ��9! )يف مخسة ثياب:( - ر�

    #+
�+

# اB4�
�أة ��V<: ـ ا�

: أر A)"ً� ��2 ا
&��Pء أن آ&2 ا    Oإ %/W�
R >/2 آ&/2 ا
 2��@�9�
  .F.ل 
�98 ا

   o� Oأ'$/�ث >/2        : و :/
�W/% و
�أة >2 آ&2 ا�
�0ذا أF.ل ؟ أF.ل أR>�V� �5 آ&2 ا
�أة �
  .>�د ا
+��ب ا
�! '�&�P8" 2 ا

   %�F نT" :    #0ا�F 2أن ا�-   Lا ���أة   - ر��/� اL  - ذآ/� أن >_/�ء   - ر�/�
�ى أن ا/� 
  .'�&t !" 2)ث ��tب 


	.اب �//F :ء   أ�//_< �//tاب "//! أ.�//
�زاق "//!   - ر��//� اL -ن ا//
 آ�//� روا, >8//� ا
�/.ع             : ��0&� أ�F �5ل    	�

&�"/# "/��ر ا �/PF." a/n.ب و��/�t ث(/t !" أة��
'�&2 ا

          �F�/) �/�4� t/)ث آ/�
�أة أر�/a و�
أر�a "<&;� ��ل ><6 أن ا
+��ب ا
�! '�&�P�" 2 ا
   .- ر��� اL -ا��F 2ا#0 

  �ً�5�t :   %�F نT" :  أ5/� ر                �/P5ن �/2 0.(/6 أ��� >_/�ء آ/4<�/�p R>4/
وي >/2 �9/� ا
  .t)ث


	.اب  �" :                     ��/��
�/�ر واV
@$�` أ0/� >/2 (/<���ن "/+)ث 
�/2 ذآ/� 2/0 ا
/+)ث ا
� >2 >�د ا
+��ب .;�
�W% �=� ا
�أة �R>�V >2 آ&2 ا�
  .و5$2 �5.ل أن آ&2 ا

�أة 
/�c �/�$�` �/% إ5/               /�
�W% آ�&2 ا
�ب أن آ&2 اF1أن ا :Pr9� ل.F ذًاT"  �/��" �
%W�
�أة وا�

: أ�W أ��ًا (�وى ��2 آ&2 ا 3$8
��ع "�98 اW�
 R
�V0 أرى.  
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�ة �A1ا #
B4�
�أة ؟. >�د ا
+��ب : ـ ا�
  "! آ: '�&2 ا
���ر وا�2 ��م و>/�د 2/0 ا
/R>4 أن                = 
� وا��Aر, ا�2 ا�&=
��ه�� وا
	: ا	
ذه� ا

���t #4ب A !" 2&�' أة��
  .ا
���t #4ب A !" أة��
�ه: 2/0    و'�&�2 ا/�p89! وD/
 @` >2 ا�2 (���2 وا
�9V! وا

  .وا�2 ��م أP� �A�, ا�tgر >2 هOeء ا1ر�9# . ا
T� R>4(��د @$�` 
���t #4ب A �P56 أ>< %�
�
  :ا

-            `�$�/
 ا
�/�4ء ا
)'/!   -أP5/2  :  أ�5 روي "! \��] 2/0 �/��3 أم >_�/# A/�رج ا
  !8�
�/�t #4/�ب و9W</2      آ&�P/�  - ز��/�  - @/<6 اL ><�/� و(/<:    -4p<2 ا��� اA !/"

� ا���1ء�V' ����رًا آA �P�><.  
  .وا�2 �	� ��.ل >2 ه�ا ا
$��3 أن إ(��د, @$�` 

             !/8�
 آ&�/� "/!   - @/<6 اL ><�/� و(/<:         -وروي �T(��د R�9/n أن أم آ<+/.م ا��/� ا
���t #4ب A.  

         2�&��
�أة أ��tء ا�

# >�د ��tب اB40 !" ة��9
��/] "/! �/��3 أم >_�/#      -"�_
 ه/�ا ا
  .�tgر ا
�$�$# ا
+���# >2 ا
R>4 وا

�� t: ه. F.ل >�0# ا
&��Pء P� م�	ا*�45ن أن � a�_�4� ن(�
  ."P�ان د
 = !5�+
  .أt !" 2&�' �P5)ث ��tب : ا
�.ل ا
 = 3
�+
  .أ�P5 '�&2 "! أر���t aب : وا
�.ل ا
 = aا��
  .أ��t a8) !" 2&�' �P5ب : وا
�.ل ا

���t c: وا
�.اب A !" 2&�' �P5ب أ.  
  �0ذا '�.ن ؟. وا�A<&.ا "! ه�, ا
+��ب 


R وه! e�
��ر : ا
�.اب أ�P5 ><6 �0 ذآ� اA2.إزار و��"�&
� و��Fو  
  .ه. �0 ��4� �� ا
	�ء ا1(&% 20 ا
�8ن :  وا*زار 

�أس 
��ر ه. ا
�ي �=_6 �� اV
  . وا
 ����
  .ه. ا
�رع وه. 90�وف : وا

   
�/c ه//! ا
//�.اب وه/. F//.ل اV
��//�ر  "P/�, اt1//.اب ا
أن . 	�//�ه�� وا��A/�ر ا�//2 ا
 R
e�
   .- ر��� اL -'$��� ا
+��ب ه! ه�, ا
+��ب ا
�! ذآ�ه� ا

  !/8�
 @//` >�//� "/! ا
V8//�ري أ5//� أ>_/6 ا
�//�4ء ا
)'//!   - @//<6 اL ><�//� و(/<:  -وا
  ) .أشعرا إياه:( 4p<2 ز��� إزار, و�Fل 

 �4	
  . إزار, - ><�� و(<:  @<6 اB"-L>_�ه: .  وا
�9Dر ه. ا
+.ب ا
�ي �<! ا
 c�V
�أة "�	�P�>< %9 ه�, ا
+��ب ا�
  ."Tذًا إذا أرد�5 أن �5&2 ا

               R/>5 :/t ر�/�V
� ا�/��
� ar/5 :/t "/.ق ا�/��
"��8أ ��*زار ar5 :t "/.ق ا*زار ا
 �4	
��a اW 6>< 2��"�&>
  .ا

    #�4

# ا
�_2 وا
$�.ط "/Tن             . ه�ا ه. اB40 !" %W�
�أة �F �0% "! ا�
و��ا>6 "! ا
 %W�
6 '��ار, 0�� ذآ� "! �] ا
�أة O �0 �$��ج إ�
�ر "! ا�� :
 R
e�
  .ا


/R و"��/� >/�ا ه/�ا �/�4.��ن          e�
�s�" %W "! ا
+��ب 0�� ذآ� ا
�أة 'R>�V >2 ا�
�"
 �ً0��'.  


! أن >�% ا
��س >�/��5 ></6 ه/�ا ا
�/.ل             2�8' �
B) أة '�&/2 "/!    : و��9 أن�/�
أن ا
L�4# و>
���t cب وه�ا 0.ا"] A ��$
  . ا
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�أة اgن �p a//n.� :�//V_//�ء ><//6 ا
	//�ء ا1(//&% 0//2  //�
� أن '=//�4% ا//�P" !//5أ Oإ
�وج ا
�م . ا
�8ن A #�DA :&
  .��9! �=_.ن ا

                2�" 2_F ar5 م أن�
�وج اA 20 ���DA ون أ�5 إذا�و5$2 اgن در(�� أن ا
&��Pء �
�� وأن ا
�_2 ���8% و            �) O 6

��B5و 2_F 9.اnو .
 :P5ي أ�;5 #PWط  و.�$
an ا

 :&
  ."�� وا
_�� �V)ف ا
<&�"# ><6 ا
                      �/��وع 1ن وa/n ا
�_/2 إ5D/0 �/�p %/�
�a0 2 ذ
? a�_�45 O أن �5.ل أن ه/�ا >

 !8�
5� >2 ا ��" c�
� و��
��<$# ا
   .- @<6 اL ><�� و(<: -ا(�$�8 ا
&��Pء 
    #�D//A ://&
� أآ+//� "//! وa/n ه//�, ا
=_//�ء ></6 ا/��
�=//4% أن 0//�<$# ا
 "/Tذا رأى ا

�=/4<# أن '/ar ></6 ه/�ا          
�ص ا/$' 2/�
 Lء ا�/f س إنB/� O �5رى أB" م�
�وج اA
  .ا
<+�م \�� 
��.ا"] >�<a0 �P �0 ذآ�, ا
&��Pء 

    R
e�
 ه�ا ا
&�% ���8ن ا
.ا�W "! ا
�&/2 �9/� أن �/�2 ا
/�4#     - ر��� ا�A :t-  L: ا
  .ا
�ي O �	.ز ا���FOر ><6 دو�5 : أراد أن �2�8 ا
.ا�W أي 

� ^ÏÊ<^ÏÊ<^ÏÊ<^ÏÊ<<Ù<Ù<Ù<ÙIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�Wا.
���9 : واW �  .t.ب ��4
 %W�
�أة وا�
� (.اء "! ذ
? ا��
��a ��ن اW �
.اt �W.ب ��4�".  


�% ><6 ه�ا �
  : وا
-    !8�

/� إt O/.ب                 - @<6 اL ><�� و(<:      - أن ا �/W.� :/
 �/5T" �9�/�� a�/@ ه��ا 

 �� ,�  .وا�� "�4
� و@&         -���
���.ص "! ���3 ا
 @<6 اL ><��    -�# أن ا
�8!     أRn إ
6 ه�ا أن ا

  . آ&2 ���ة �+.ب وا��-و(<: 
� �+.ب وا�� ��
  ."P�ان د
�)ن ><6 أن ا
.ا�W "! ا
��&�2 أن �=_6 ا

 =   !5�+
� ا
9/.رة   : ا
�.ل ا�/) s�" %W�
�أة وا�
�=/4%    . أن ا
.ا�W "! ا
"</. F/�م ا
 #��&�

�` ا
�&2 و�Wز و@�ر أدى "�ض ا s�" ���
�4� >.رة ا�.  


3   و= �+
�W/%              : زا
�.ل ا
�أة وا
9/.رة 2/0 ا/�
��/a �/�ن اW �: ��9/!  . أ�5 �	� (�
 %W�
�أة وا�
��] ��2 ا&�
  .ا

 #t(t ال.F1رت ا��".  
 !8�

�<�2 >2 ا�� ��e0 �51 ل ا1إول.�
   .- @<6 اL ><�� و(<: -وا
�.اب ا


# ا
��&/�2 و��/! 0/� ��9</] ��
/�)ة           B4/�� [/>9�� �/0 !/" 3/$8
�    و�P�ا ': ا/AX !/" :/t 
 �P� [>9�� �0��9# و�

# ا
���رة واB40 �8ب
  .ا

 ��$0 ���85 6>< Lأ><: و @<6 ا Lوا ....  
  ... الدرس انتهى
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/�/��  االثنني  الثالث: الدرس  التاسع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

�%&  
  ]ا�
�. 6�7 ا�%5ة &)[

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   رحيمال الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
��
 6P5أ R
e�
���# >2 ا
�)م ا\ ���&�' ���
 ا
�&/2  و��/:  ا
�&/2  أW/�اء  ه! و�0 ا

   .ا
�)ة إ
6 ا%��5
�0B.م 20 ا*�0م RF.0 وه! ا
�)ة 0�ا�% أول 20 ا
�)ة "! و��أ
   .ا

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<·…·…·…·…ääää<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

#�4
   .@�ر, >�� ا*�0م ��.م أن: ا
��" %��40:   
- #
B4�
�  2/0  ا*0/�م  وF/.ف  �0/�ن  أن : ا1و
6 ا/��
 �0/�ن  أي "/!  وT/"  R/Fذا  (/�#  ا

,�	' ���
   .آ�اه# �) ا
�)ة @$� ا
- #
B4�
�W% 20 ا*�0م RF.0 : ا
+��5# ا
�أة 20 وF.0&� ا�
   .ا


# �85أB4�
�� 6
�W% 20 ا*�0م RF.0 : وه! ا1و
   .ا
 =RF.0 20 ا*�0م %W�

/F  R/�ل  آ�/�  ا
/��ر  >�� ��R أن : ا
$���<# >�� : اe�
 - ا

����ه� ه. وه�ا . - اL ر�
   .ا
$���<# >�� اO@_)�! ا
�W% رأس >�� ��R أن ا
�4# أن : ا
+�5! وا
�.ل= 
   .ا

   :ه�ا ><6 وا(��
.ا
�W% رأس �>� وRF - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�B� !8ن -
�أة وو(s ا�
   .ا


3 وا
�.ل= �+
�أس >�� وRF إذا ا*�45ن أن : ا
01�  ا
��ر أو ا�/"  s�4/�  رب�/��
 
2�5���
   .ا

�أس أ�0م واP" RF. ا
��ر أ�0م وRF إذا ا
$���# "! ا*�0م "Tن
   .ا
`Wا�//
�أس أ0//�م ��//R أ5//� : وا//
 "�<�//�م �//�
? ورد ا
//�$�` ا
$//��3 أن ��>�8//�ر . ا
3��$

�$�`ا �� :t �F %���أس أ�0م أ�5 إO ><�� ���ق ") آ+��ًا ���2 ا*�0م �
  .ا


� إذًا.F : �4# أن

#  "! وأن ا
V)ف اgن أA��5 . @�ر, >�� ا*�0م ��.م أن اB4/�
 ا
#t(t ال.Fوأن أ `Wا�
�أس >�� ��R أ�5 ا
   .�Fا0# �2 ا���Aر وأ�5 ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .و(_�P و>��
!�9� R�� ا*�0م ��< s)أة و��

<$/��3  ا  ̀ �$�/
�ة  >/2  ا�/) -  !/nر Lا  �/�< - 
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   .و(_�P >�� "��م ا0�أة ><6 @<6 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أن
.P" ��أة و(R�� ��< s ا*�0م أن "! 5�
   . ا

   .40<: "! ا
$��3 وه�ا
�.R//F '$��/�  أن ><��//� و�P/�ا 
�أة 2/0  ا//�
�  ا/8t #�4//�  #$�$/@ O ل��//fإ " �/P� �//5وأ 
�W% 20 ا*�0م �P�" ���$' RF.0 ا
�! ا
�4# 20 أ@`
   .ا

��W% ا
.(R�� ��< s ا*�0م أن ا
�V8ري آ)م و�Sه>
�أة �
   .وا
�P;�)وا o"�$
�  ا�/2  ا/	� -  �/� '/R�9r  إ
/6  - ا
V8/�ري  أي - ���/%  أ5/�  - اL ر�

3��$
��] "�� ا
�ي ا&�
�أة ��2 ا�
�W% ا
   .وا
!" #���$
�(/.ل  "�/�  �&/�ق  ا
/�ي  ا
$/��3  ه/�ا  إ(/��د  "/!  ا
8$/3  ��9 ا
 اL @/<6  - ا

�.RF ��2 - و(<: ><��
�W% >�� ا
�أة ا�

: وا �Wأ �
 وT" `�$@ %��0(��د, ><# 
  .وا
;�ه�ة ا
V&�# ا
9<% 20 و�Aل
Rn6 أ
�ح 
: ا
�V8ري ا*�0م أن ه�ا إ�� R�9r�
�� 2�
 :P&� 20 ��.8�
 ��4 ا

://P" 2//ا� �//	� - �//�6 ���//% �أ5// - اL ر�//
�أة �//�2 ا
�//4.�# إ//�
�W//% ا
 و�//R9r وا
3��� [��&�
   .ا

   :ا
8$3 ه�ا ��9
`Wا�
��] : ا&�

: �51 ا �	3��$ "! 5
�5�4? ><# ا �P�.   
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 �   .أر�9ً� و��8
2 ���� أن �	.ز وO ا1ر�O ���� 2< a أن ا
�4# أن ��9!< aا1ر�.   

��ه� ه�ا= 
� �	.ز O : ا��
   .ا
���دة و���, ا
� - و(//<: ><�//� اL @//<6 - ا
�8//! 1ن -//8t �//�< !//" 3��//$
�ج أ5//� ا
//�$�` ا//A 

���$@B� 6>@و :P� زة @)ة��	
�8�ات أر�a وآ8� ا
�	�f! ><6 ا�'.   
�8� وأ�0��
�/c  اA  ./P"  ���/W  ً�r/أ� .  �/�"  �/8t  !/"  3��/$
̀  ا �$�/
�W/�  ا
/�ي  اAأ 
�4ً� ا
	��زة ><6 آ8� - :و(< ><�� اL @<6 - ا
�8! أن 40<:A.   

�8� إذًا��
�c أر�a اAه�ا و ���t !" 3ا��1د�  #$�$�/
�و�/#  ا�
 ا
+���/#  ��1(/���5  ا
2< !8�
   .-و(<: ><�� اL @<6 - ا
 **#
B40 : :�� ��8��
�c >2 ا
�ا�� اV
� - ا) a8)ن و��tو a4'و:   

�8�ات��
�/c  >/2  ا
�ا�/�ة  اV

/�  أ�/!  �/tX  #$�$/@  #/���t  2/<  !/><  2/�ر  "�P/�  ا�\ - 
!nر Lو>2  - >�� ا ,��p 20 8! أ@$�ب�
   .- و(<: ><�� اL @<6 - ا

Oات "! أن أ><: و��8��
�c >2 ا
�ا��ة اV
6  0�"/.ع  ���3 ا/
 اL @/<6  - ا
�8/!  إ
�ع : �5.ل ذ
? وa0 - و(<: ><��D� �ً52  ���� أن أ���/<  c/�V
4�  إ
/6  ا/
 وا
/a84  ا
��5 0�وي �51�)B� #$�$@ 2< @8! $�بأ�
 ��.5/.ا  و
: - و(<: ><�� اL @<6 - ا


�B'.ا ��� c�
 �
   .أ@% 
 **#
B40 : ب�F1ا Lات أن أ><: وا��8��
 ا
&/r%  1ه/%  '�/.ن  ا1ر�/a  >/2  ا
�ا�/�ة  ا

:>9
  .وا

//� أ�//! �//2 ><//! أن وروي�\ - !//nر Lآ//�ن - >�//� ا �� �//�ر أه//% ><//8�� 6////) 
� و><6��) #��$�
�c اA 6><س و��
   .أر�a ا
��
�ى ا�tgر "! (� آ8� وA1ا ��< %>< ?
 أه/%  2/0  ��9/!  - . ��ري إ�5 : ��.
� ذ
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   .��ر
?
�
�ع  ا1ر�/a  >/2  ا
���دة �Bن ا�tgر ه�, ><6 - اL ر��� - ا
_$�وي '�W: وD/' 
   .وا
9<: ا
&r% 1ه%
�ب ه//. وه//�ا//F151//� . ا ://
 �//AB5 #�<و�D//0 دة�//��

�t//�ر إO ا1ر�//a ><//6 ا 2//< 

#��$�
� ا
&r% وأه% ��ر �Bه% �A.ه� ه:و ا�V
   .وا
�بF1�" �5.ل أن:  

� أه% 20 رW% ><6 ا*�45ن @<6 إذا -�V
 �/a�/@  !/><  2  آ�� ���� "�5T وا
&r% ا

� أ�!�\ - !nر Lا ��< -.  

   . أر�9ً� ��8� "�5T ا
��س >�0# ><6 @<6 وإن -
2�
 �&/)ن  �A@/#  �/�دة ا
� أن ا
��س �&P: أن وDA! ذ
? @�a إذا ا*�0م ><8�� 6=! 
�4ً� آ8� وأ�5 وا
�4# ا
9<: �2�8 أنA أو �ً�) O  ات�/
  %/W�
 أ5/�  وه/.  
.@/&�  وإ5�/�  ا
� ا
&r% أه% 20�V
�, وا
���م وا�p�4و�� و�.   
� ا
�ي ه�اP;� 20 ر�tX #��$�
   .ا
� أن : ا
+//�5! وا
�//.ل= //�8��
�//c اA �
�//% �	//.ز �//% ا
&//B� %rه//% ��O [//>9 و(// 

   .ا
��س
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6 "! ���ُأ
   .ا
&�'$#: ا
�9.ذ ��9 ا1ُو

�F Rل آ�� "�5T ا*�0م آ8� إذاe�
6 "! ���أ ا
   .ا
&�'$# ا
�9.ذ ��9 ا1و

   :��40% >�ة ا
�89رة ه�, و"!

# ـB4�

R آ)م P&� 20: : ا1و
6 اe�
�ع O أ�5 اD� 2�
 أن ا
	�/�زة  @/)ة  ��<! 

   .اO(�&��ح �ءد> ���أ أن : ��9! - ��4&�`
�وا��ت إ��ى وه�ا= 
��ه� وه. أ��� ا*�0م >2 ا
��ه�� ذه� وإ
�� ا	
   .ا

   :�Bد
# وا(��
.ا
- �P�0 : زة @)ة أن��	
�ع اf �P�" R�&V�
�ع O أ�5 : ��
�% اD� أ  أن� ا*�4/5ن  ��/

�P�" �9� #$'�&
�ى (.رة اAأ . %�

�c أ�5 : و�� �P�" رآ.ع Oد و.	).   
- %�
�
 وأ@/$���  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أن اtg/�ر  "! ��د 
: أ�5 : +�5!ا
 ا

�أواF ح د>�ء��&�)Oا.   
�وا�#= 
 ا
	�/�زة  @)ة @<6 إذا ا*�45ن أن - اL ر��� - أ��� ا*�0م >2 ا
+��5# ا

�وا�# ه�, ورW` اO(�&��ح د>�ء ���أ
�8� ا
&��� ا�
   .ا
V)ل ا*�0م ا
   :ذ
? ><6 وا(��ل

9�.�0ت -
�ع  آ�/�  أ�5 : وه. ��D/�  !>�/�>
  !/"  �̀  أن ا
/�<.ات  (/�� �&�4/�  ?
�/�" 
  .ا
�)ة ه�, "!

`Wا�
�ع O أ�5 : أ><: واL اD� ة.�
 #
   .ا1ول ا
�.ل أ@$�ب أد

# ـB4�
�ع أ�5 : ا
+��5# اD� 2�
   .��9�4� أن ا
	��زة @)ة @<6 

%�
�
   :ه�ا ><6 وا
�اءة '<$] اO(��9ذة أن -�
�و'V ا� �P� ��>�" �<�f اءة��
� ا<�f �9ذة�)Oا.   

# ـB4�

+# ا�+
�ع أ�5 : اD� !>��>
   .ا
���ب "�'$# ���أ أن 

�آT" �Pن �	� أ�5 ا
$���<# و0�ه�= ' �   .ا
�)ة �_<
   : أد
# ��9ة ه�ا ><6 وا(��
.ا

- �P�0 : م.� بفاحتـة  يقـرأ  مل ملـن  صالة ال :(- و(/<:  ><�/�  اL @<6 - ا
�F !8.ل >
�<# 20 ا
	��زة و@)ة )الكتابW ات.>�
   .ا

- �ً�5�t : .وه %�

# �Aص دB4�
 أ5/�  - >�/�  اL رn/!  - >8/�س  ا��0 `@ 2< 2 : ��
�أ ا
	��زة @)ة @<6Fب "�'$# و���
�.ا : �Fل t: ا>9�
 �P5�4# أ
   .ا
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�ع O أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= D� !>��>
   .ا
���ب �&�'$# ���أ أن ا
	��زة @)ة 
   :ه�ا ><6 ا(��
.او
- �5B� %�����# أه% >
   .ا
���: ا
- �ً�5�tوي : و�� ا�0 2< 2�< - !nر Lا ��P�< - ,��p20 و #��$�
   .ا


3 وا
�.ل= �+
�اءة أن : اF #$'�&
4� �40$8# ا�
 q�/f  ذه/�  ه/�ا  وإ
/6  . �.ا8W/#  و
6 '���# ا�2 اO()م>< �����\ !" a�	

�2 ��2 ا.�
  .ا
�اءة وW///.ب اF1///.ال ه///�, ىوأF///. وأرW///` وأ@///`///F #///$'�&
�ا�# . ا�///
 #///
 ا1د

�P�.nوو c�
�ج أن 
��45ن وV� 2< � و(/<:  ><�� اL @<6 - ا
��W 2< !8ء 5

# "! ا
V)ف (��9: أ�5: ><6 . -B4�
   .ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا
+��5# "!  - و(<: ><�� اL @<6 -  ا
�8! ><6 و��<!
�8�ةا آ8� إذا أ�5 : ��9!��
  #/�5�+
�ع  ا/f  �/
 ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  ></6  �/�<!  أن 
   .- و(<:

%�
�
   :ه�ا ><6 وا
 @/<6  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أن أ0�0# أ�! و>2 >�8س ا�2 >2 @` أ�5 -

6>< - !8�
�8�ة "! ا
	��زة @)ة "! - و(<: ><�� اL @<6 - ا��
   .ا
+��5# ا
� آ�� @$�` ا�f Lء إن 0#أ�0 أ�! و���3 >�8س ا�2 و���3>F.   
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�PD�
   .آ�
�وع أن : ��9!D�

/��=#  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  ></6  �/�<!  أن ا��  !/�
 ا

!>�� ��>< �P�" !" �PD�
� ا�A1ة "! ا(�
���>�# ا
   .ا
%�
�
   :ه�ا ><6 وا

   .��1آ�% �B'! أن *�45نا ><6 و��8=! ا
��PD أ5.اع أآ�% ه! ا
��=# ه�, أن -
 **#
B4//0 : نT//" 6>//@ 6//>< !//8�
� @//�=# �//Bي - و(//<: ><�//� اL @//<6 - ا$//@ 

   .ا
�)ة
   .أ�Wأ, و(�� و(<: ><�� ا�F : 6>@ Lل "Tن

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <


+# "! و��>. �+
   .ا
�وع أن : ��9!D�
�8�ة ��8� أن ��9 
��45ن ا��

+# ا�+
�ع أن اD� !" �<�
   .ءا

%�
�//

? ا
//�>�ء ا
	�//�زة @//)ة A)@//# 1ن - : آ+�//�ة أوW//� 0//2 ه//�ا ><//6 وا�//
 و
�و>��� ><6 ا
�ا
# ا1د
# آ+�تD0.   

- OًوB" : 3��� 2��4] >�8س ا�

+# ��9 د>�- و(<: ><�� اL @<6 -أ�5 و"��. ا�+
   .ا
- �ً�5�t : 3��� !أ0�0# أ� ?

+# ��9 د>� أ�5 "�� وآ��+
   .ا
- �ً+
�t  :8! أن�
 لـه  فأخلـصوا  للميـت  دعومت إذا( : F/�ل  - و(<: ><�� اL @<6 - ا

  .-اL ر���-آ+�� ا�2 ا
$�"o إ(��د, W.د و0���W 2 إ(��د, ا
$��3 وه�ا)الدعاء

��//�.د أن : را�9//ً� -
� ا
//�>�ء ا
	�//�زة @//)ة 0//2 ا//��>
 ?
�//
 �//% - وا8W//ً� @//�ر و




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

 

56

��   .���(�B' آ�� - ا
	��زة @)ة أرآ�ن 20 رآ2 ر�
,�P" #9أر� #
   .ا
	��زة @)ة "! ا
�>�ء أه��# ><6 '�ل أد
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� ا
<�Pُ:�: (( "��.لْ&ِpْا ��َ��$َ
 َوَآ8ِْ�َ�5َ/�  َوَ@/ِ=ْ�َ��5َ  َو8َ�ِ�pََ�� َو�fَِه�5َ�َ َو��0ََ�َ�� ِ
�5َ�ِ�ْ��ِ  fَْ!ٍء ُآ%� َ>َ<6 َوَأ5َْ� ا�5ََو0َْ+َ. 0ُْ�َ�َ<8ََ�� َ'9َْ<ُ: ِإ�5َ? َوُأ5َْ+��5َ َوَذَآَ/Fَ ،  �:/Pُ�>
 2/0َْ  ا
�� َ"َ�َ."�ُ� ���0ِ َ'َ."�ْ�َ�ُ� َو2ْ0َ َوا
���4ِ# اِ*ْ(َ)ِم َ>َ<Bَ"َ 6ْ�ِ�ِ� ���0ِ َأْ�َ�ْ�َ�ُ�َPِ�ْ>َ<َ. ((   
�ة أ�. روا, ا
$��3 ه�ا�� - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8! >2 - >�� اL رn! - ه

   .ا
�>�ء "�آ� : .. �Fل ا
	��زة ><6 @<6 إذا آ�ن �5أ
0�� ا
$��3 ه�ا R>�Aء "�� ا��>9
   : ا

- #0�9" 2��AB��
6 0�".>ً� ا
$��3 ه�ا ��$$.ن ا
  -و(<: ><�� اL @<6-ا
�8! إ
�0�ي ا*�0م إ
�� وأ�fر ا
�V8ري وا*�0م ��': أ�. ا*�0م وذه� -�
 ا
$��3 ه�ا أن ا

%)�0 O `�� ��ة �!أ ذآ��   ."�� ه
� وه�ا�A1اب ه. ا.�
2 . 0�(% ا
$��3 أن ا�
̀  ذ
/?  a0 و  وأن 
)(/��Oل  �/�<

�PD�45 �� ��
�ا(�% أن 0�ارًا ��90 '��م �
�ه/�  ا
�8ب "! ��2 
: إذا ا�p  و@/�ر  �/P
 

$# @//�رت f//.اه��//@ %//�9>
 - أ��//� ا*0//�م \���//# ><//6 اf L//�ء إن واO��//)Oل 
��   .- اL ر�

   .ا
�Vص ��
�>�ء ��8أ t: . ا
�9م ا
�>�ء : ا
&��Pء و�4��� ا1ول �>�ءا
 ه. ه�ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

))�:Pُ�>
� اْ&ِpْا �ُ
َ �ُ�
ُ� َوَأْآِ�ْم َ>ْ�ُ� َواْ>Rُ َوَ>�ِ"ِ� َواْرَ�َْ�ُ5ُ aْ)َِوَأْو �ُ>َAَ�ْ0ُ 
�ُ>ْ4ِ//pِْء َوا�//�َ
ْ��ِ �ِ>ْ�+//
�ِد َواَ//8َ

//��5ُ.ِبا 0ِ//2َ َو��5َ//ِ� َواْ �//�َ�_َVَ
 ا
+�//ْ.َب ُ�َ���//6 َآَ�//� َواْ
�ًا َدارًا َوَأْ�ِ�ْ
//ُ� ، ا
//��cِ5َ 0ِ//2َ ا1َْ�//َ�َ�//�ْAَ 2ْ//0ِ ,َِداِر �ً//Wًا َوَزْو�//�ْAَ 2ْ//0ِ �ِ//Wَِزْو 
�ُ>ْAَِوَأْد #َ��	َ
� َ>َ�اِب 2ْ0ِ َوَأِ>ْ�ُ, اِْ8ْ�َ
ْ̀ ا
���ِر َوَ>َ�اِب اْ 
ُ� َواْ"4َِ !"ِ ,ِ�ِ8ْFَ 5َ.�ْرَو �ُ
َ 

�ِ�ْ"ِ.((   
�  �/��3  : ا
$/��3  ه�ا/��t  !/"  ̀  ا
$/��3  ه/�ا  ا
V8/�ري  ا*0/�م  F/�ل  �/%  4/0<:  @/$�


: و
��� ا
�8ب "! ���3 أ@` �W�V� !" `�$�
��W وإ5�� اA40<: ا*�0م أ.   
��"�
�% إذًا >�
�و>�# ><6 اD0 ء�<�

�%  ا1ول ا
9/�م  ا�/
�و>�#  ></6  واD/0  ء�<�/
 ا

   ) .ا
��ر >�اب : ( ��.
� ���P! وه. ا
+�5! ا
�Vص

F R.ل أ�0e�
ْ̀ :(- اL ر��� - ا 
ُ� َواْ"4َِ !"ِ ,ِ�ِ8ْFَ  َْو5َ/.�ر  ُ�/
 "/!  �/Bت  
/:  "P/�ا ) ِ"ْ�/�ِ  َ

6 0�".>ً� ا�tgر
   .F.0."ً� وO - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! إ
%�
�
�و>��� ><6 واD0 ��< #>���$
   : ا

�$% �O] د>�ء أ�5 -
�ع ��D".   !/�9�  �/)��0  ,�/P
 �/�<6  2/0  أن ��>�8/�ر  ا
/�)ة  
��>< �   .ا
�>�ء �P�ا 
� ��>� أن "��(� ا
�)ة �8��) �9
��

/R  ا6P�5 وe�
�  ا
/�>�ء  آ�&�/#  >/2  ا
�/)م  2/0  - اL ر��/�  - ا/�8�>

��&�/#  ا��5/%   

� ا
�>�ء�=�>
:  
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�اً  ا9َWْْ</�ُ  ا
<�F )) : �:/Pُ/�ل  @/=��اً  آ�ن وإن  /Aُْذ  ِ�/�ْ�َ

َ.اِِ  ً�/\��اً  َوَ"َ/Wَْوَأ 
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�ً9�ْ&ِfًَ� َو��	0َُ ، �:Pُ�>
�/�  ِ�/�ِ  tَِ�ْ% اَPُ�َ�َْوَأْ>ِ;/:ْ  0ََ.اِز  ِ�/�ِ  �/�ِ̀  َوَأْ
ِ$ْ�/�ُ  ُأWُْ.َرُهَ 
ِ��َ/�ِ 
Rِ>َ)َ 2َ�ْ�ِ0ِeْ�ُ
�ِ�َ? َوFِِ� ِإْ�َ�اِهْ�َ: َآَ&�َ
ِ# ِ"! َوا9َWْْ<ُ� اَْ�ْ�   )) .ْ�َ:اْ
َ	ِ$ َ>َ�اَب ِ�َ
� ه�اt1ء ا�W �ً<."�0 �ً".F.06 و

� إ.F): :ْ;ِ<َْوَأ �ِ�ِ ��  ) .ُأWُْ.َرُهَ

�وعD//�
�" 2//�
 6>//@ 6//>< ��=�//
 ا
//�>�ء '//�ون وآ�//� . ا
//�>�ء �P//�ا �//�>. أن ا
2�r�� أن .<�� !>��

.ا
�ي ا %&_
   .ا
_&% دون ا
%�
�
   :أو�W 20 دو�5 
.ا
��� ��>. أ�5 ><6 وا

�ة �//��3 "//! أ5//� : ا1ول -//�=�
 ا
_&//% ><//6 @//<6 إذا : F//�ل - >�//� اL رn//! - ا
.<��" ���

.ا.  

- !5�+
�ة أ�! >2 روي أ�5 : ا���  ا�/2  و>2 - >�� اL رn! - ه/�< -  !/nر Lا 
   .ا
�>�ء ه�ا 20 5$.ًا - >��

�8�ي ا
$24 >2 وروي
   .ا
�>�ء ه�ا 20 5$.ًا - اL ر��� - ا
- �ً+
�t : ه. ه�ا أن ����
�$% وا1
�] �ا
� ا
_&% 1ن ���=�
 "</�c  ><�� ذ5.ب O ا

20 �)���
� أن ا&=�45 �VD
  c�/
  �/
���(/�  "/��ر  ذ5/.ب  
 أن ذ
/?  ></6  ��/�ء  ا
.<�5 ���

.ا .   
�ر ه��ا�� #>���$
   .ا
�و�/#  ا�tgر ��W !" �9ء أ�5 ��>��8ر @$�` ذآ�و, و�0�
 اL @/<6  - ا
�8/!  >/2  ا

   .'��م آ�� ا
���2�9 و>2 ا
�$��# و>2 - و(<: ><��
�ًrل ��0(� أ�5 ��>��8ر وأ��$>
.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  Rا�9# ��9 و���
   .F<�ً) ا
�ع : ��9!D� �0م�
�ا�9# آ8� إذا 
   .�4<: أن 8F% : أي . R�� (ً�>F أن ا

%�
�
   :ه�ا ><6 وا
�  - >�� اL رn! - أرF: �2 ز�� أن -/8A8/!  أن أ�
 آ/�ن  - و(/<:  <�/� > اL @/<6  - ا

�ا�9# آ8� إذا
   .Y�fً� وRF ا
- %�>9�
��2 : وا��
�0B.م 
�8� 20 ا��
   .ا

�
R >�8رة و�Sهe�

/�  2/0  - اL ر��/�  - ا.F ):  R/ا�9/#  �9/�  و���
 ) و�/F  :>4</�)ً  ا
�8�ة �f �9!ء �Bي ��>. O أ�5��
�ا�9# ا
� وإ5�� ا;��� (ً�>F �ً�0�@ :t :>4�.   
 �/D!ء  �/�>.  O أ�F  �/5ا0/#  �2 وا��Aر, - اL ر��� - أ��� �0ما* >2 روا�# وه�ا= 
�8�ة ��9��
�ا�9# ا
  .ا

   :ذ
? ><6 وا(��ل
- �5B�  c�/
�".>/#  ا
/�$�$#  ا
�/�.ص  "/!  �
 - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أن ا

   .��>. آ�ن
�ع أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= D� أن .<��.   

�و>�# ><6 وا(��
.اD0 ء�<�
�ا�9# ��9 ا
   :ا
- �5B� 8! أن روي�
 إذا آ/�ن  أو"/6  أ�/!  ا�2 ���3 "! آ�� - و(<: ><�� اL @<6 - ا

��ا�9# آ8
   .د>� ا
- %�
�//
�P9//.د أن : ا
+//�5! ا
�ع "//! اD//
 ا
//�>�ء 0//2 ا
//�)ة W 2//0//�ء �O .//>V أن ا

?
�
�ع وD� ء�<�
�.an ه�ا "! ا
  .ا
�بF1أن وا �� �fء وإن د>� �fء إن : (9# "�� ا01�).   

� أ�5 ا
$���<# "�آ� ��>. أن أراد وإذا�V0 2��:  
�ة و"! ��4# ا
�X !" ��5'�� ر��� : ( ��.ل أن -Ag�4# ا�. (   
�O ��0 ا
<P: : ( ��.ل أو -$' ,�Wأ O�9, '&��� و�. (   

3 ا
�.ل وه. - أو -�+
� : ا
$���<# >�� ا�V� 2�� ه�ا أو ه�ا : ��.ل أن.   

� ��//.ل أو ا
//�>�ء ه//�ا ��//.ل أ5//� : وا
//�.اب//�p ء ه//�ا�<�//

//�c أ5//� ��>�8//�ر ا !//" 
 - ا
�8/!  >/2  وO - و(/<:  ><�/�  اL @<6 - ا
�8! أ@$�ب >�tX #$�$@ O 2ر ا
�8ب
6>@ Lو(<: ><�� ا -.   
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���� >2 وا��ة و�4<: �.  
�وع أن : ا
$���<//# 0//�ه�= D//�
�//�4.ن ا
�//�4$� وا
�//�<! �//] "//! وا
 @//)ة ا

//�	
4<����T//" :>//) 2ن وا�//�ة �//4<: أن �زةا//' .//P" و, أو 80//�ح� �//�A 2//)ف ><//�0 6//
#>���$
�ع وO 24� O ��9! - اD�.  

   :ه�ا ><6 وا(��
.ا
 ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أ@/$�ب  �F :2< #�)  2/0ل - اL ر��� - أ��� ا*�0م �Bن -


R �9<: وO - و(<:�V0 Oاه�: إ�   .إ�
- %Y//)ا*0//�م و �//�� L - !//" a//n.0ا ر��//� - أ�//AX : %//ه o//&$' 2//< �//0//2 أ� 

 أ�/�  >/2  ��` 
: : "��ل ؟ '4<����2 (<: أ�5 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أ@$�ب
4<����2 (<: أ�5 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أ@$�ب 20'.   

?
�//
4<��# أن ا
89//�رة ه//�, �F 2//0ا0//# ا�//2 ا(//��s8 و//�
�//�ع 0$//% ا
.ا�//�ة اWإ �//�< 
#��$�
��عإ و0$% اW ��<  2�9��/�
 ��/�,  ا
/�ي  ا
V/)ف  - ا
�9V/!  إ�/�اه�:  >/2  إO ا

   .- اL ر��� - أ��� ا*�0م
��ع - اL ر��� - أ��� ا*�0م 0+% ����# أن : ��90 و'��مW* #��$�

/�  أ0/�  ا  �/>�t 
��8�
 ><�/�  اL @/<6  - ا
�8! أ@$�ب ���tر - اL ر��� - أ��� ا*�0م >���# ��84 ا
   .- و(<:

:t a0 ?
   :ذ

# ه�, "! ا
+�5! ا
�.ل= B4�
��<! �4<: أ�5 : ا
�وع  أن : ��9/!  . '/4<����2  اD/�
 ا

�$�4�
4<��# �4<: أن و�	.ز '4<����2 �4<: أن وا' . c�< 0�ه� #>���$
   .ا
   :ذ
? ><6 وا(��
.ا

 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أن : �Fل أ�5 - >�� اL رn! - 940.د ا�2 �3��$ -
   .ا
�)ة "! �4<: آ�� ا
	��زة @)ة "! 4<:� آ�ن

`Wا�
��8رك ا�2 إن �% . ا
$���<# 0�ه� ا�f Lء إن إ��fل �) : وا
 - اL ر��/�  - ا
4<�����F : 20 :>) 2ل' .P" %ه�W.   
�وع  أن : وه. ا
$���<# a0 ا�f Lء إن ا
�.اب إذًاD/�
4<��#  ا
	�/�زة  @/)ة  "/!  ا/' 

2'4<��� �4<: أن و�	.ز وا��ة�  ���وع وإ5D�
��/�وب  ا
���/.ل  وا
 أ@/$�ب  >/2  وا
!8�
   .وا��ة '4<��# ا*�45ن �4<: أن ا
���2�9 و>2 - و(<: ><�� اL @<6 - ا


/:  :( ا
$���/#  و"/!  "�s ا
	.از ><6 ��ل 940.د ا�2 و���3  2/�� "/!  ا
8$/3  2/0  أ'
� ه�ا إ(��دt12 ) ا�
 a0 ?
�اW` أن أO ?f ذ
 ا*0/�م  أن ��>�8/�ر  ا
$���</#  0�ه� ا
����ع ���% أ�Wإ #��$�
�/�ع  ���/%  أ��/�  وا*0/�م  اWإ  #��$�/
 ��90/#  أF/.ال  و���/%  ا
2< #�) 20 #��$�
�ف  O أ5/�  ���� وO ا/9�  R
�/V0 أ5/�  أو  :/
  a�4/�  �/��  وإ5/8+� 


�c ا
�$��# 20 (98# أو (�# "��وى :P
 R
�V0.   
20 ��+�� أF.ى "P�ا �t940.د ا�2 أ - !nر Lا ��< -   �/tوأ,  -  !/nر Lا  �/�< - 
c�
 �ً�5 !" 2����>4�
�/�  ا
/�)ة  "/!  �/4<:  آ�/�  ا
	�/�زة  "/!  �/4<:  : ��/.ل  "�5T ا��" 
   .ا
�4<�: أ@% إ�8tت أراد

:t �ًrأ� :  �/� ا
/�)ة  "/!  �/4<:  أ���5/�ً  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أن : �5/.ل  ر�
�6�9 ه�ا أراد "<9<� وا��ة '4<��# ا
	��زة @)ة (.ى
  .ا
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�ب  : ��ل و��%/F10/�  ا  ,�
$���/#  وا�/�ة  '/4<��#  �/4<:  ا*�4/5ن  أن أ��/�  ا*0/�م  ذآ/ 
��عWإ #��$�
   .ا

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 a"��8�ة آ% a0 ���� و��'.   
   .أر�a ا
	��زة @)ة '��8�ات أن : ��90 '��م

�8�ات وه�,��
4��2 إ
6 '��4: اF:   
- :4�
�/�ع  0$/%  ا*�/�ام  '��8/�ة  "/!  2ا
�/��  ور"a . ا*��ام '��8�ة : ا1ول اWإ  :/>" 

R
�V� ��" ء 20 أ���P�&
   .ا
�ة  أ�/!  �/��3  - : ><�/�  و��ل/���,  - >�/�  اL رn/!  - ه/�p8/!  أن و�
 اL @/<6  - ا
�� : - و(<: ><��
 �   .���� ر"a ا
	��زة 
�)ة آ8

- :4�
�8�ات : ا
+�5! ا��
�ى اA1وه�, . ا :
 �8+� �P�" 2<  !/8�
 �/� >< اL @/<6  - ا
2 . ���� ��"a آ�ن أ��5 @$�` ���3 - و(<:�
 a0 ?
�  �T(/��د  @` ذ/��t  2/<  2/ا� 
��< - !nر Lد و@` - >�� ا��)T� ���t 2< 2�8س ا�< -  !/nر Lا  �/�< -  :/P5أ 
�"9.ن آ�5.ا� :Pزة @)ة "! أ�����	
�8�ات "! ا��
   .ا1ر�a ا

 =?
�P.ر ذه� وذ	
�و>�# إ
6 اD0 a"2 ر���
   .ا
�ع O أ�5 : 
+�5!ا ا
�.ل= D� أن a"�� ���� Oة "! إ��د  
/:  51/�  ا*��ام '��8/�  2/< 

!8�
�"a آ�ن أ�5 - و(<: ><�� اL @<6 - ا� ����.   
`Wا�
̀  و(/�8  . ا1ول ا
�/.ل  أ></:  واL . وا �W�/�
�  ا�/2  >���/#  2/0  ></:  0/�  : ا/�< 


� ا
�4# ��'�8ع�=

: أ�5 "� a��� ?
   .'.R�F >2 إO ذ
�/�ه��  �P>8F آ�� ا�tgر 8%�5 آ�� وإذا	
�ات  ></6  ا
��/�دة  "/!  ا/�8��
 "/!  w/"  �/P>8�5ن  ا
a"2 ر���
   .أو
6 ��ب 20 ا

?
�//
�P//.ر و	
�ات ز�//�دة 8F<//.ا ا
//��2 ا//�8��
 @//)ة "//! ا
�//��2 ر"//a أ�//8F �ًr<//.ا ا
   .ا
	��زة
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 �P8Wووا.  
8� ه��ا< R
e�

� ا.�� : �P'�8Wووا . �
/�  ا
�/�"!  "/!  �Fا0# 2ا� و>8.�� :  �/P5وأرآ� 

.  

R و��0.دe�

� ه�� ا.�� : �P'�8Wا1رآ�ن : ��9! : ووا . Oو ���� �Wا.
 ا
/�ي  ا

�آ2 ����//%//

//R أن 
//. ذ
//? a//0 و
�//2 اe�

�//�ن . وأرآ�F : �//P5//�ل - اL ر��//� - ا 
`nرئ أو��
8� آ�� ا
���ب < q�D
  -اL ر��� - �Fا0# ا�2 ا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^ÎIIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .��Fم 
   .ا
	��زة @)ة أرآ�ن 20 رآ2 . ا
���م

%�
�
   :ذ
? ><6 وا
- �P5ة أ(@ #nو�&0 �W." م���
�ا�� آ��4� "��P ا&
   .ا

   : ا
�9<�% ه�ا 20 و><:
�ض ��% ا
�! ا1و
6 ا
�)ة ه! ا
���م "��P �	� ا
�! ا
�)ة أن -&
   .�Bدا��P ا

c وه//. ا*5//�4ن <���P//� أن �	//.ز "5T//� . ا
+��5//# ا
//�)ة وأ0//� -�//W �//P51 �4//�
 

#r��" ��   .�5"<# وإ5
 =%�Fل وه. : و.F ��< #>���$
   .ا
�)ة '��رت و
. ا
���م �	� �% : ا

`Wا�
�داوي إ
�� �0ل ا
�ي وا�
�, ا*��5ف "! ا�p�5# أن و�+
 ا
��/�م  "�� �P	� O ا
.  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .و'��8�ات 
�8�ات��
�آ�9ت ��0م '�.م أ�P5 أرآ�ن أ�P5 وا
�84 أرآ�ن أ�rً� ا
   .ا
�8�ات رآ��# ><6 وا(��
.ا��
   :ا

 أر�P�"  ً�/9/�  وآ8� إsF O ا
	��زة @)ة ��% 
: - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�B� !8ن -
��8� آt !"  ̀ �$�/
�  ا
	�/�زة  ></6  @/<6  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أن ا/8�" 

   .أر�9ً�
�8�ات إذًا��

�P ا %�
� 20 د;�
   .ا
��% 20 ود
�% ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 #$'�&
   .وا
 و2/0  وا8W/#  أP5/�  ></6  وا1د
/#  ا
V)ف ��90 و'��20 . ا
�)ة أرآ�ن 20 رآ2 : أي

�أ 
: إن وأ�P5 ا
�)ة أرآ�ن�' �   .ا
�)ة �_<
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .- و(<: ><�� اL @<6 -  ا
�8! ><6 وا
�)ة
 أ5/�  أ0�0/#  أ�/!  �/��3  و"! - >�� اL رn! - >�8س ا��W �ً���t !" 3��� 2ء �51 -
- 6>@ Lأ  - و(<: ><�� ا�/F  ة(�/
 أ5/�  ></6  "/�ل  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ><�/�  ا

  .ا
	��زة @)ة "! رآ2
� ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  ></6  ا
/�)ة  أن : �Wًا 
_�&# ��0(8# اL ر��� ��V�f وذآ
���م ه�ا "! ��0(8# - و(<:
   .ا
�>�ء ��ي ��2 
��.ن ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� ود>.ة��>
.   
�آ2 أن : ��9!
� وا��ة د>.ة ��>. أن ا��>
.   


�.ل -  !/8�
�  ا
$/��3  وه/�ا   )الـدعاء  له فأخلصوا:( - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا/��t 

�   .�Sه� "�� وا01
- %�
�//
��// أ5//� ا
//�>�ء رآ��//# ><//6 : ا
+//�5! وا
 وا
//D!ء . ا
	�//�زة @//)ة "//! �.دا

���.د

8ً� ا
�89دة "! ا�p �ً�   ."��P رآ2 ��.ن �0 أودا�
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .وا
4)م

�<�2 ا
�)ة أرآ�ن 20 رآ2 وا
4)م : أي�
:   

� : ا1ول -.F - 6>@ Lالسالم وحتليلها:(  - و(<: ><�� ا. (  

- �ً//�5�t : س�//��
�ا�� (//��� ><//6 ا//&
�ا�� "//! "5T//�.  ا//&
��9//ً� اW �//	� 4<: أن//� 
   .ا
�)ة أرآ�ن 20 وه. ا*�45ن

   .ا
�)ة أرآ�ن (�د 20 ا6P�5 و�P�ا
�8�ات ا
���م "��ر��
 أرآ/�ن  (� أ�P5 ��9! . وا
4)م وا
�>.ة وا
�)ة وا
&�'$# وا

   .ا
	��زة @)ة "!
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�8� f 20!ٌء "�'� و20��
   .@&�� ><�rF 6,: ا
���� R
e�
�/84.ق  ��/:  �2�/8  أن ا
 ا
/�)ة  '��8/�ات  f  2/0/!ء  ا*�4/5ن  "/�ت  "/Tذا  ا
2) �
   .@&�� ><��r�� 6 أن 
   :��40% >�ة ا
�89رة ه�, و"!

- #
B4�

. وأ�5 وا�W ا
��rء أن : ا1و
6 ا :>) %8F أن !r�� �>_� �'(@ .   
9�.م -
  ) .فاقضوا فاتكم وما فصلوا مأدركت فما:( - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�F !8.ل 

�8�ات 20 "�ت �rF �0ء أن : ا
+�5! ا
�.ل= ��
   . �	� O ا
�8�ة "�'� و�F ا*�0م a0 دA% إذا ><�� ���ء��
 وO �/4<:  أن "<� ا*�0م (<: t: أآ+� أو ا

!r�� �'(@و #$�$@.   

�<�2 وا(��
.ا��:   

- Oًا�2 >2 روي أ�5 : أو ��< - !nر Lل  أ5/�  - >�/�  ا�/F  :  2/<  ات� @/)ة  '��8/
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   .'�O 6r : ا
	��زة
- �ً///�5�t : س�///��
 ا*5///�4ن ��///r! أن �	///� 5T" O///� . ا
�9///� @///)ة '��8///�ات ><///6 ا

   .ا
��9 @)ة '��8�ات
9�.م ا
��rء وW.ب ا�f Lء إن : وا
�.اب
 ��
   .@)ة ا
	��زة و@)ة ا

�.a/n  "! �0ما* A�� a0% أن : ا
��rء "��&�# : وا�W ا
��rء أن '��ر إذا
 ا
/�ي  ا
   .@&�� ><6rF �0 ��>< 6 ا*�0م (<: إذا t: ا*�0م و����a "�� ه.

%�
�
   : @&�� ><6 أ�5 وا
�PD.رة ا
��>�ة أن -
 . ا1داء �$�/!  ا
�/�rء  أن ا
&��Pء - '����P�>< - �ً8 ا'&] ا
�! ا

!�P9� : [��_� ا1داء.   
Oإذا إ !DA أن a"��ا
���5T" a���� �8 ا
	��زة ' (� � 2/0  1ن �t :>4: ���� ود>�ء ذآ

�وطf #$@ زة @)ة��	
�/�<!  ��ي ��2 '�.ن أن ا
0�/�  ا(/�+�!  0/�  إO ا  ,� (/��آ
R//
e�
��8//.ر ><//6 وا
//�)ة ا
=��//� ><//6 آ�
//�)ة - اL ر��//� - ا
 0//�4+�6 ه//�ا ا

���ط ذ
? >�ا و"��D� #$�
� ��.ن أن ا
�)ة ��
��<! ��ي ��2 ا
   .ا
��ذا ا
	��زة '�"a أن ا*�45ن T" !DAذا" a��� ؟  

a����.   
����a���� :�� #9 وه. ر"9� "Tن**  
   .و�4<: ا

�"/a  أن D/A!  إن إ�P�&/@ . O  ></6  ا
�)ة ��r! : إذًا'  �/5T"  a��/��  �/�8��
 و���/%  ا
#9����
� ه�ا . ر"9� و
. اV>0 0�ه� #>���$
   .ا�f Lء إن ا
�$�` وه. . ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

8� ><6 @<6: ><�� ا
�)ة "�'�� و20 �
� إ
6 ... اPf.   
�ًr�89رة ه�, "! أ�
   :��40% >�ة ا


# ـB4�

R أ"�د : ا1و
6 اe�
8� ><6 ا
�)ة أن ا�
�و># اD0.   
�P.ر 0�ه� �% ا
$���<# 0�ه� وه�ا= 	
   :ا
- ��
 �8t !" `�$@ ري�V8
 ></6  @/<6  - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أن و40<: ا

�8F ��0 !" �   ��0(8# 20 أآ+
8� ><6 �5<! أن �	.ز O أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= �
   .0_<�ً� ا


�$# ا
$���<# a0 وا
�.اب %�
�
   .ا
�  "Tذا/8t 0/�ه�  أن  #/>���$

�%  اo/�1  وه/.  ا
/�.اب  ه/.  ا�/
 ا
/�)ة  W/.از  وه/.  ��
6>< �8�
   :إ
6 ���5% ا


# ـB4�
8� ><6 ��<6 6�0 إ
6 وه! : ا
+��5# ا�
  ؟ ا
��ه� =" #>���$
8� ><6 ��<6 أ�5 : ا�
� إ
6 اPf s�" . :t �9� �PD
 أن �	/.ز  O ا

!>�� Oزاد إذا إ �F.
   .وا
�.2�0 آ�
�.م ��4� �D!ء ا
- %�
�
   :ه�ا ><6 ا
8� ><6 @<6 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أن -F �9 >�8دة �2 (�9 أم� �Pf .   

  ؟ �.2�0 وأ �.م ا
���دة 
�: أ�2 20 : 
? T" %�Fذا

� Ae' 20� : "��.ل.F): 6>@ �9� �Pf ( ا.>��4�  f/!ء  أ�P5 ><6 ا
��98# ه�, "$/� 
  .وا
�.2�0 آ�
�.م

8� ><6 ا*�45ن ��<! أن �	.ز أ�5 : ا
+�5! ا
�.ل= �
   . أ��ًا ا
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�ج - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! 1ن -A 6>@اء ><6 و�Pf  �/ن  �9/�  أ��/�t  2��/) 
.  


3 ا
�.ل= �+
8� ><6 ��<6 أن �	.ز أ�5 : ا�

: �0 ا ��&�� ���
   .و�8<6 ا

3 ا
+�5! وا
�.ل�+
�� ا
��2 - واP'�
�% . �9n&� أF.ال - اgن ذآ�
  :�P&9n ><6 وا

8� - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أن -Aأ�5 أ O 6>8� a0و ?
�a ذWن أ.�>4�
 ><6 ا
8�, ><O 6>�� 6 أ�5F.   
- �ً�5�t : 8! أن�
8�, ><6 أ�� ��% و
: ��! - و(<: ><�� اL @<6 - اF.   

8� ><6 ا
�)ة �Bن ا
�.ل "Tذًا�
�  أ��ًا دا��ً� ا�
�2  آ/)  �8</6  أن إ
/6  أP5/�  أو '/�4./�
 ا
R�9n د.W.� �8F !8�
��2 و'	�� - و(<: ><�� اL @<6 - ا>4�
   .><�� ا
�)ة ا

�ا�/a  ا
�.ل= 
�  0/.ت  �2/�  ا
/�)ة  أه/%  2/0  آ/�ن  إذا �/�  �/)  �/�<!  أ5/�  : ا/��
 . ا
��<! ه�ا آ�ن إذا ��9!
�� ا
� �0ت ��
�  ></6  ا
/�)ة  أه% 20 ا/��
 �/�<!  "5T/�  ا
6>< �8�
�ط �P�ا أر�a أو t)ث أو (���2 أو (�# ��9 و
. اD
   .ا

   :هOeء وا(��ل
- �5B� ا�P� ل.�
�a "�� ا
�ي ا
�.ل وأن . وا
��.ص ا�tgر '	��a ا	
 ا8A1/�ر  ��2 ا

`W20 أر ,��p 20 الا.F1 !�
� و'�ع ��� 'AB� اAgا.   
�a و"�� '�ى آ�� وو��W ا
�.ة �Sه� ا
�.ل وه�اW 2�� �8رA1ا �Aر  وأ�/tg��  ً�/9��W  
.P" `Wا�
   .ا�f Lء إن ا
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

6 ��
��#: ���p و><6 
� إPf.   
�2 أ�rً� وه�اr�� 2��
B40:   


# ـB4�
�ع أ�5 : ا1و
6 اD� ة(�
   . ا1@% ��3 20 ا
=��� 6>< ا
   .ا
$���<# 0�ه� وه�ا= 

   : وا(��
.ا
   .ا
�	�f! وه. ا
=��� ><6 @<6 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�B� !8ن -

�ع O أ�5 : ا
+�5! ا
�.ل= D� �ً�>_0 6 ا*�45ن ��<! أن>< ���=
   .ا
 @/<!  �أ5/  ���/%  و
/:  0/�'.ا  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أ@/$�ب  20 >�دًا 1ن -

:P�><.   
�اf//��2 ا
V<&//�ء و1ن -
�//� - >//�P: اL رn//! - ا
 أه//% 0//2 أ�//�ًا أن ���//% 
//: 0//�'.ا 

   . ><�P: @<6 ا��01ر
�ع O أ�5 ><6 ه�ا "�لD� 6 ا*�45ن ��<! أن>< ���=
� ا��
   .ا

 ��p//� ><//6 @//<6 - و(//<: ><�//� اL @//<6 - ا
�8//! 1ن : ا
$���<//# a//0 وا
//�.اب
��
�� `���

�	�f!ا وه. ا.   


# ـB4�
   :ا
=��� �� : ا
+��5# ا
���=
�  �4/0"#  دون آ/�ن  و
. ا
�A �>8رج آ�ن �0 ه. : ا�/F  ط�D/� أن O  ن./��  !/" 
an.0 �	' #��W9# �5اء إ�	
   .��0 ا

�ط ه% : إذًا�D� !" ���=
� �40"# ><6 ��.ن أن ا�F ؟  
�ط 
�//O . 2 : ا
	//.اب�D//� s//�" ن أن.//��O !//" a//n.0 �//	' 6//>< #//��Wاء5// إ� 
#9�	
  .ا

� آ<� ه�ا��   .ا
$���<# 0�ه� '�
�و>�# '��ر إذاD0 ة(�
   :ا
s��r أ�B5 �ًr'! ا
=��� ><6 ا
 =s��r
�" ��<  #/>���$
�  إ
/6  ><�/�  �/�<6  أ5/�  اP/f .  �/5آ/%  ></6  �/�<6  وأ  �/��p 

�ع ���p آ% "9<6 ><�� ��<6 
: أو ><�� @<! (.اءD� ذا '�<! أنT"  �9� أن (/
�ع "�5T �0ت إ5�45ً�D� ?
   .F.�0 >�� ><�� @<! آ�ن و
. ><�� '�<! أن 
   .ا
�	�f! ><6 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! @)ة �9�.م أA�ًا
�ع ا
�.ل ه�ا ><6 ���ًءD� �45ن�
��2  أ0/.ات  ></6  �/.م  آ% ��<! أن >4/�
 51/�  . ا

�ً9_F �5د �0ت أ�< ���2 20 آ�8>4�
   . ا
�.م ه�ا "! ا
2�
 : وه/.  : ( ��># أ�5 ورأى - اL ر��� - اO()م �W q�fًا ا(��9D8 ا
�.ل ه�ا و

�ع أ�5D� 2 أ0.ات ><6 ��<! أن��>4�
 ه/�ا  : - اL ر��� - و�Fل ) . �.م آ% "! ا
#<�� Oع و�D�.  

��2  و5&9/�ً  0/�<$#  ���'/�  "! آ�ن 20 ><6 ��<6 أ�5 : ا
+�5! ا
�.ل= >4/�>
 -  ً�/9&5 
�ً0�< . !f�	�
��T" 2ن . آ�>4�
�ة "! �� اا�5&9. ا	P
�ه� و"! ا�p.   

%�
   .�Sه� : هOeء ود

3 وا
�.ل= �+

: 20 ><6 ��<6 أ�5 : ا 6>�� ��>< s�".   

��ه�

3 وا�+
� - ا�A1ر ا���Aا q�f م()Oوا�2 ا :��
�اW` ه. ا
   .ا

P: >2 ا
	.اب وأ�0.F : أن !f�	�
 أن "��/.ل  : ><�/�  �/�<6  
/:  أ�5 ��9% وO 0<? ا
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!8�
� وأ�. - و(<: ><�� اL @<6 - ا�� ���� و>
 "/!  �p/�ء  ا01/#  أآ+/�  وه/:  0/�'.ا  
   . P�>< !" #�0: @<! أ�5 ���% 
: ا#01
��2  و�p  a/&5/�ء  
/�  رW/%  0/�ت  إذا أ5/�  وه/.  ا
/s��r  ه/�ا  أن ></6  "�ل>4/�>
  6>�/� 
� �=� F R�9n.ل أ�5 ><��;�

/:  R�9/n  ا
�.ل ه�ا آ�ن "Tذا ا
�	�f! >2 ا  [/8� 

Oل إ.�
 �F/�م  a/0  ا
�	�f/!  �/�ل  S/�ه�  ه/�ا  وأن ><�/�  ��<6 
: 20 ><6 ��<! أن ا
��ل��O�5 اB� !>@ ��><  2/�
  ً�/��ع  "/!  5$/2  وأ�/�اً  دا�D/

;/�ه�  AB5/�  ا��  � وا
;/�ه

� ا
�.ل ه�ا "��.ن ><�� ��<6 
: أ�5 ا
�	�f! ��ل 20�A1ل ا.F ي.F ��Wوو.   
Lو@<6 أ><: وا L���85 ><6 و(<: ا ��$0....   
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   :نا1ذا ��9
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�] IIII<<<<!" م��A ه�ا %�&
>>V<V<V<Vا << << << <

 Oل ><6: ا*�0م ��<! و�=
   .�F �4&5'% ><6 وO ا
�ع O أ�5 ��9!D� �0م�
 #@�A ل ><6 ��<! أن�=
   .�F �4&5'% ><6 وO ا

%�
�
   :ذ
? ><6 وا
�W//% أو'//! - و(//<: ><�//� اL @//<6 - ا
�8//! أن-� %//�F �4//&5 ://>" %�//� �//�>< . .//وه 

��3� `�$@.   
-  %�
�/
 علــى لواصــ ا
=/�ل  "/!  F//�ل - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أن : ا
+/�5!  وا

   .صاحبكم
 آ/%  و></6  5&/�4  و�F'/%  ا
=/�ل  ><6 ��<.ن ا
��س و(��� ا*�0م أن : ا
+�5! ا
�.ل= 

2��>4�
   .ا
   :ه�ا ><6 وا(��
.ا

   .اهللا إال إله ال قال من على صلوا : - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�F !8.ل �9�.م -


3 وا
�.ل= �+
�ب وه. : اpال أ.F1ا*�0م أن : ا ���2 و(��>4�
 ></6  ��<.ن O ا
   .�$�ل ><�� ��<�F �4&5 !�9� : O 6'% و><6 ا
=�ل
���ون  وآ/'  o/س  أ��/�
 : ��/.ل  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - وا
�8/!  . ا
$���</#  ��1د
/#  ا
 أن �90/�  '�/�م  و5$/2  4/0<:  وه/.  �$/�ل  ><�/�  �/�<R/��" O  6  . صاحبكم على صلوا

#
�اً  ><�/�  �/�<!  O ا*0/�م  �5.ل 
�2 آ&��# "�ض ا
�)ة أن ><6 '�ل ا1د/W2  ز/< 
�>9".   

 F/�ل  . ا
8/�ع  أه/%  ></6  أ�/O  6>�/�  ً�r أ5/�  إ
/6  >�/�ه:  ا
�$�` "! ا
$���<# وذه�
�! ><6 1@<! آ�� �0 أ��� ا*�0مPW Oو !r"را.   

   :أ��� ا*�0م - ه�ا ><6 وا(��ل
- :P5أي - أ !�P	
�ا"r! ا
� - واf 20 ل�=
 "/!  و9F/.ا  أو
Y/?  1ن . 5&�4 و�F'% ا

#��90 #�>�   .>���# ��># "! و9F.ا وهOeء >
�	� وذه�

/3  ا
�/.ع  وه/.  - : أ�5 إ
6 0&<` ا�2 ا
&��� وا
q�D ا�+
 �/�<O  6 ا
/��2  ا
:P�>< - O 6>�� 6>< %ف 20 آ�< #��9�
: �0ت �Sه�ة � ��� �P�0.   

�ف إذا : ه�ا ><6 �ء��< �Vf 20 ص�Vf19/��#  ا��  PD/0.رة  �P�/fا  �/P�  �/5T" 
�ف وF//� 0//�ت إذا//< #��//=�

//: أ5//� و>//�ف �� �//�� �//P�0 !//=8�� 6//>< أن ا*0//�م O 

!>�� ��><.   
�ف  و20 ا
�8># و@��� وا
=�ل �F �4&5'% : ا*�0م ><�O !>�� :P ا
��2 "��ر/< 

#��9�� :
 ��� �P�0 !�9� �P�f�9# ا��ةآ8 �� :
 ��� �P�0 نT" ه�ا O 6>�� ��>< . 
�ب PD0.ر إ�45ن 0+%D�  �/�V
�  اP�/fوه/.  �/�  وا  ̀ 	8/��  %/+� و0/�ت  ������'/�  ه/�ا  �
:

? ��� و��".   
 �/�<P5T" O  6/�  ��/�  و
/:  و0/�ت  90/�وف  وه/.  ������'/�  ذ
? و$5. ��
�65 ��8	` أو

��><.  
�	� ا
&��� ا
q�D ذآ�, و�0
 وو��W @$�` ا
$���<# �ء"�P أآ8� 20 وه�� 0&<` وا�2 ا
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.  
%�
�
   :ا

� هOeء أن -f 20 ل�=
� أ�5 �5.ل ") : '���� أF% ><6 اf 20 %'�F �4&5.   
- %�
�
 ه/Oeء  ></6  ا
/�)ة  '/�ك  إ5�/�  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أن : ا
+/�5!  ا

�ًاW2 ز< :P
� أن ��8=! وهOeء أ"�9W�� س��
   .><�P: ا
�)ة ���ك أ"�9
P: >2 ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 Oس وB� ة(�
�� ��>< !" �	4�
   .ا
!�9� O سB� زة ><6 �5<! أن��	
�4	� "! ا
   .ا

- ��
 �/�P/)  2%  ><6 @<6 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أن 40<: @$�` "! @` 
�4	� �r�� !"ء
   .ا

- �ًr//روي وأ� �//�S8//! أ@//$�ب أن @//$�` وأ�
 @//<.ا - و(//<: ><�//� اL @//<6 - ا
� أ�! ><6�� ���4	� "! و>
   .ا

�8� : اgن "��رt #�4
��ع اWT� #��$�
 وه/�ا   ��/.ل  �Fا0/#  ا�/2  ذه/�  ه/�ا  إ
/6  و ا
��عW�51 إ :
 �� أ�! ><6 ا
�)ة ا
�$��# 20 أ�� ����� ���4	� "! و>
   .ا
�8+" ,�P� ر�tg8.�# ا�
�و�# وا�tgر ا�
 و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أ@$�ب >2 ا

� ><6 ا
�)ة W.از -��
�4	� "! ا
   .ا
�ط�fوا #>���$

P�ا ا �ً\�f 20 أن وه. وا��ًاe� 3�.>�
   .ا

a0و ?
�/4	�  �Aرج 
<	���� �Aص an.� 6>�0 أن ا
�4# ذ
 "/!  ا
/�)ة  و'�/.ن  ا
�	4�
   .."����W sة ا

Lو@<6 أ><: وا L���85 ><6 ا ��
� و><$0 6X ���$@2�9 وأ�Wأ.   
  

  ... الدرس انتهى
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/�/��  الثالثاء  الرابع: الدرس  التاسع:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

�%&  
](&819  �
� .�
  ]ود&�( ا�

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
�//�
 6//P5أ R//
e�
�//% >//2 ا
�//)م إ
//6 ا��5//% ا
//�)ة >//2 ا
�//)م - اL ر��//� - ا� 

  .أ���م 20 ا01� �P�ا ��9<] و�0 وا
�a��D ا
	��زة
��<# و��أ�
�� 6
   :ا
	��زة ��% : وه! ا1و

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�$�4�:a����
�<� "! ا�.   
   :��40% و"��


# ـB4�
���a : ا1و
6 ا�
� ��.ا�: اA1� : ه. ا��4
   .ا1ر�a ا
 بقوائهما فليأخذ جنازة تبع من: ( F/�ل  أ�5 940.د ا�2 
$��3 (�# ا
$���<# >�� ه.و= 
  ) .السنة من فإنه ليذهب أو شاء إن ليتطوع مث

� وه�اt1ء إن @$�` ا�f Lا �
�"a ��: و

.2�PW ا:   
   .ا
�4# 20 إ�5 "��ل @�ح 940.د ا�2 أن : ا1ول -
- !5�+
�أي 8F% 20 ���ل O ه�ا أن : ا
  . ا

# ـB4�
���a @&# : ا
+��5# ا�
   :@&�� : ا

 =�//�< #//>���$
�//# �8//�أ أن : ا���
4�ى ��//�
 t//: ا�1�//2 آ�&//� ><//�P9r//�" 6 ا�0�01//# ا
aW�� 6
��/6  ا�0�01/#  إ
/t  6/:  ا�1�/2  آ�&/�  ></�P9r�"  6 ا
V<&�# إ�
 ></�P9r/�"  6  ا
6 ��t aW: ا4�1� آ�&�
   .ا4�1� آ�&� ><�P9r�" 6 ا
V<&�# إ
2�8�" ��< #>���$
   .ا
�4# ه. ه�ا أن ��ون "P: ا
V<&��ت 8F% ����0�01ت ��8أ أ�5 ا

�بF1أن وا ����.د وأن وا(a ا01
 وO ا1ر�/a  ا
�/.ا�:  a/0  ا
	��زة �$�% أن ه. ا
����� 6>< #���F وا��ة �� @/&#  �/Bي  ><�P/�  دار "/Tذا  ا1ر�/a  ا
�/.ا�:  ></6  ��ور وإ5
���آ.رة ا
�4# ��] "�� آ�5
   .940.د ا�2 ���3 "! ا
��//a أن �0//�.دة و(//�# @//&# "P//! ا
�//.م ا
�//�س 0//2 آ+�//� >�p �//P&//% @//&# وه//�,� 

�% ��2 و�&�وت$
   .اL >�� ه�ا و�$��4 ا1ر�a ا
�.ا�: ��2 ا
�ط�Dو� !" a����
�/��D#  ا
�/�س  �����r# ذ
? ��O �84 أن ا
 ا
/��2  �/�2  ا
/���Dة  وا

: وإO ا
	��زة �$�<.ن �$�4� ��
# !" (�B'��� آB40 %�8�' �	$
 ���ل "��ا ا1(.د ا

   .�&O %9 أن 
� ��8=! ا*�45ن "Tن و�D0دة ز��م �$�% آ�ن إذا ه��
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

9�.د�2 ��2 و��8ح
   .ا
9�.د�2 ��2 �$�% أن �	.ز أ�5 : ��9!
  .ا

%�
�
   :و2�PW 20 ه�ا ><6 وا
   .ذ
? @�a أ�5 - :و(< ><�� اL @<6 - ا
�8! >2 روي أ�5 : ا1ول -
- !5�+
   .- و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أ@$�ب >2 روي أ�5 : ا

���/.ل  أن إ
/6  ا
/�D"9!  ا*0/�م  وأ�fر
�  ه/.  ا
/�$��#  >/2  ا/��+
���/.ل  دون ا
 >/2  ا
!8�
   .-و(<: ><�� اL @<6 - ا

�% ه. "P�ا�
���2 ��2 ا
.F.ف أن ><6 ا���
   .�� �Bس وO �80ح ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<]]]]����<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .��P ا*(�اع: و�24 

	��زة ا*(�اع�� #�).   
�_��nق ��.ن أن : و." !D�
���9د ا
 ا
/s��r  ه/�ا  وإ
/6  . ذ
/?  ><O ���� 6 وأن ا

�	� ذه�
��/#  �2 ا�' -  �/�̀  ا
/s��r  وه/.  - اL ر� �$�/
 O ذ
/?  "/.ق  وا*(/�اع  ا
�$�4�.   


# ـB4�

�% : ا
+��5# ا�
   :ا*(�اع ><6 ا
 تقدموا فخري صاحلة تكن فإن باجلنازة أسرعوا:( - و(/<:  ><�/�  اL @<6 - !ا
�F 8.ل -

�  وه/.  �90/�  '��م ا
$��3 وه�ا . )أعناقكم عن تضعونه فشر ذلك غري تكن وإن إليه/5 

�و>�# "!D0 #<�4ر�
  .ا
P� s��r�ا ��
	��زة ا
�  أه/%  DA! إذا : ذ
? 20 و�6�+�4/��
�ر  �/�وث  2/0  ا/n  زة�/�	
 ا*(/�اع  >�/�  ��

�P� �5T" O ع�D� �ً�>_0 ا إذا.DA 20 ?
   .ذ
�5 ��4�ًا ��0ارًا و
. ��P أ(�ع 
. ا
	��زة '�.ن �$�3 أ���5ً� �$�% وه�اT"  %�/$� 
�P�" ر�n �0إ �P��&�
�  أن "�W  6D/V/�اً  �D/0ودة  
�.�P5 أو /	&�'  a/0  ة���/�,  آ+/
 أو ا

�P: ا
P//.اء آ+//�ة
�//" s��r//
� أو
�//�ء D//A! إذا أ5//� ا//��
�ر أن اr//�' "�//5T O 24//� 
  .ا*(�اع
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

��Dة وآ.ن 
  .أ�P0�0 ا
�2 و�24 : ��9!
 a8'زة ا��	
   .O �P&>A أ�P0�0 ��.ن أن �f�0ً� ا
��//�ر ا�//F 2//�ل
� :- اL ر��//� - ا//8t 8//! أن�
� وأ�//� - و(//<: ><�//� اL @//<6 - ا//�� 

��   .ا
	��زة أ�0م ��D.ن آ�5.ا و>
 >/2  أو ����P/�  >/2  أو P&>A/�  أو أf  6D/0  �/P0�0/�ء  إن ا*�4/5ن  أن :ا
+/�5!  وا
�.ل= 

�P
��f ط�D� 8ً� ��.ن أن��F �P�0.  
   :ه�ا ><6 وا(��
.ا

 أو اجلنازة أمام واملاشي اجلنازة خلف الراكب:(  - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! ��.ل - 
  ) .مشاهلا أو ميينها عن أو خلفها
0�� ا
$��3 وه�ا R>�Aا !" �$�$�' r'وذه� . �9&�و o"�$
�  ا�2 ا/	�  6/
 أ5/�  إ

�ب_r0 !" د��)O2 ا��
   .وا
a0اب ه�ا و�_nOد "! ا��)O2 ا��
  ؟ F.0.ف أو 0�".ع ه. >% أ�rً� اR>�A وا

#>�$�
   .R9n ا
$��3 ه�ا "! أن : وا
?
�
�ب F1ن أن ا.�� !f��
�  51/�  ا
	�/�زة  أ�0م ا/��t  2/<  س  (/�دات�/�
 - ا
�8/!  : ا

6>@ Lأ�! و>2 - <:و( ><�� ا ��� ��   .و>
:t %��56 ا
�اآ� إ
   :ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�آ�8ن 
  .�P&>A وا
�اآ� ��
�84# وا
�4# : أي>
   .ا
	��زة R>A ��.ن أن 

%�
�
   :أوt(t �W# 20 ه�ا ><6 وا
��ع ��! : ا1ول -W*6 ا>< ?

�/2  . ا
V_/��!  ��/�,  ذ  a/Fا.
�/A  2/)ف  "�/�  أن ا" 

2��//

&.ا ا�//A : *9! 0//�ما"�D//
�اآ//� أن �//�ى "5T//� ا
 أ0//�م ��//.ن أن 
//� اr//"1% ا
   .ا
	��زة

2�
��ع ��! ��ل آ% ><6 W*�4# أن ><6 ا
�اآ� ا>
  .ا
	��زة R>A ��.ن أن 
- !5�//+
�ة �//��3 : ا//�=�
 - و(//<: ><�//� اL @//<6 - ا
�8//! أن أو
//� "//! 1ن ا
//��4] ا

   . )اجلنازة خلف والراكب: �Fل

- 3//
�+
�اآ//� أن : ا

//: ا
	�//�زة R//>A آ//�ن وإذا ا
�//�س Xذى ا
	�//�زة أ0//�م آ//�ن إذا ا 
   .�eذه:

�اآ� �] "! ا
�4# أن ا
$���<# a0 وا
�.اب
  .ا
	��زة R>A ��.ن أن ا
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 **#
B40 : :

R ��آ�ه� e�
�آ/.ب  : 0&�/�ة  وه/!  ا
 >�/�  ذه��/�ً  ا
	�/�زة  '/a��D  "/!  ا
#>���$
�0�و, ا.   

�آ/.ب  ><�/�  "9/�ض  ��Wزة a�f - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! 1ن
 @/<6  - "�/�ل  ا
Lمتشي واملالئكة ألركب كنت ما - و(<: ><�� ا.   

   .�24 ا�f Lء إن ا
$��3 ه�ا
 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! 1ن @$�` �0�و, ه�ا أن 20 ا
$���<# إ
�� ذه� و�0
a"آ.ب د�
�)��# �Bن و><% ا
2 ��D.ن ا��ام ا1دب "��Oأن وا O  �/آ� �4/5ن ا* �

.  
 **#
B4�
�آ.ب �	.ز : ا
+��5# ا
 ><�/�  اL @/<6  - ا
�8! 1ن . ا
�a��D 20 >�د إذا ا

�س ><6 ر��W :t aWزة a�f أ�5 40<: "! >�� @` - و(<:".   
�آ.ب
�W//.ع "//! "//�
�ج وB//� �//� Oس O ا//� 2//�
�و, ا
//�ه�ب "//! //6 "��8=//! �0//>< 

�ا أن ا*�45ن$�� !D�
�آ ���ك وأن و(P% أ2�0 �0 ا

: إذا .با 2�� ��>< #�D0.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 ,�   .'.W �P9��' 6�� an<.س: و��
,��� 2�
 a8' زة��	
9� إذا إ� O	c> أن اnزة و��	
   .ا


�.ل - !8�
  .'.� 6�� an	��W (" c>زة 'a8 20 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
 1ن . $0//�م $//�لا
 ه//�, "//! ا
	<//.س أن ا��1//�ف 0//�ه� وه//. : ا
+//�5! وا
�//.ل= 

!P�
��` ا@ Oرف و�@ �
.   
�ب @$�` وه�اF1س أن وا.>	
$0�م ا
	��زة و8F an% ا.   
 **#
B4//0 : د.�//��
 1ن ا
<$//� "//! O ا1رض ><//a//n.' 6 أن : ا
	�//�زة �.a//n ا

�� ا
+.ري
   .ا1رض ><�F 6�� an.' 6ل أ�5 
� روا�# "! ذآ� ا
$��3 ه�ا روى 
   ."�9r&# $�ا
< "! '.an ��6 روا�# وأ�0
9� إذا إذًاnاء  ا1رض ><6 و./)  �9/n6  و>�/�
  �/P�>< أو  �9/nء  و!/P�
  �/8�
 ا
9� أوn6  (/�8  1ي و/��"  �9/nز  ا1رض ></6  و�/W  س�/�>
 8F/%  أ0/�  �	</4.ا  أن 

?
��ه� "9<6 ذ
$0�م أ�5 وا
�.اب �0�و, ا.   
8�ة دA% إذا 
��45ن ��8=! �5.ل ه�� و20��
 أن �زةا
	� 9�f.ا ا
��2 ا
��س ���8 أن ا

O 4.ا>	� Oإذا إ �9nا1رض ><6 و.  
�د ا
	�//�زة وا
�//.م//	�� �//0 %A�//' ة�//8��
01� ا1رض ><//a//n.' 6 ا�//" � "//Tن �//�4
�ًا (��.ن ا
��س ا�5;�ر��F.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

8� و�4	6F أة�   .ا0
�ع ��9!D6 أن و�_=� �8F أة��
8�ه� ��ل اF أي !" �Fو �P
8� "! إ�5ا�
   .ا
�
�
   : ه�ا ><6 %وا

��ع -W*ا ��" a�Wء أ��>9
�وع ه�ا أن ><6 اD0.   
- %�
�
9�% ه�ا "! أن : ا
+�5! وا
�أة (�� ا�>
�أة �
�4� أن ��8=! >.رة وا'  #�D/A 

8� "! '���<�P ��ل f!ء RD��� �P�0 أن�
�  "�=_�# . ا/8�
�وع  �4/0$�  اD/0وه/.  و 
���\] ��9 "! اgن �&%9
   .دا��ً� �&9% أن ��8=! �40$� وه. ��9 دون ا

� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

8� و�4	6F أة�   ."�s ا0
�W% دون أي
8� '=_�# "Tن اF %W�
51/�  �0�وه� ا  :/
 >/2  وO ا
/�$��#  >/B/�  2ت  

R>4
   .ذ
? "9<.ا أP5: ا
�W% و1ن
8�, �=_6 أن �$��ج O اF ء��tأ �>���' !" �$>
   .ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<V<<<V<<<V<<<V<< << << << <

 �$>
   .D]ا
 20 أ"r% وا
�$>
8� �D] أن 20 أ"r% وه. ا
�4# ه. ا�
   .�fً� ا

[D
   .>�ر �) آ�ن إذا �0�و, ا
$���<# >�� وا
�$>
8� أرض "! �$&� أن : ه. وا�
�ة ا&� ��0 !>� #>8�
�  2/0  اP�5/6  إذا أي . ا/&$� 
�8�
8� أرض إ
6 ا�
�ة �$&� "�5T ا&� #PW #>8�
   .ا

[D
�ة �$&� أن : وا&� !" s)و �8�
   .ا
�ى @.رة 
�وA28 20 ���: أن:ه! أ>
8� و(s "! ا�
�ة ا&$
� و�.an آ���
   .و(_�P "! ا


��.ن ��4�ًا Y�fً� �85! أن أو $5&� أن إ�0 : ��9! [D
8� و(s "! آ��
   .ا
�$>
�0�و, وا
D] ا
�4# ه. "� O9�ر إ
.   

%�
�
 عليـه  وضعوا حلداً يل احلدوا(  : F/�ل  أ�5 و�Fص أ�! �2 (�9 >2 @` �0 -  :وا
   .@$�` ا
$��3 وه�ا .  )- وسلم عليه اهللا صلى - بالنيب صنع كما اللنب

 لنـا  اللحـد :( R9/n  "�/�  ا
�ي ا
$��3 "! - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! و
�.ل -
  ) .لغرينا والشق

3��$
   .ا
<$� (��# إ�8tت "! ��&! ا1ول وا
   .ا
Y��$" an.� [D� ا
D] '�8% وإ5�� ا
<$� '�O %8 ا1رض آ�5� إذا ه�ا 20 و�6�+�4
a�Wء وأ�P�&
   .وا
D] ا
<$� W.از ><6 ا

2�
 3$8
�� "! اgن اPأ� %r"أ ��"��� و>Pأ� %r"أ.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   )) .ا
<�ِ� ِرُ(.ِل 0ِ<�ِ# َوَ>َ<6 ا
<�ِ� A�0 )) ::ِ4ْ�ِ<� و��.ل 
�$�4� 2�
�  ��A% أن أراد /��
 )) اللَّه رِسولِ ملَّة وعلَى اللَّه مِبِس((:��/.ل  أن ا
<$/�  "/!  ا
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.  
- ��
� ا�2 روا, �< 2< !8�
   .ذ
? ���a آ�ن أ�5 - و(<: ><�� اL @<6 - ا

��ء "�� اR>�A ا
$��3 وه�ا>9
   : ا
 =:P��6 . 0�".ع أ�5 رأى 20 "
��2 >�0# ذه� ه�ا وإAB��
   .ا
 =:P�//0ى 0//2 و� ا
�//��4! ا*0//�م P�//0: �رآ8// أ��//# ذه//� ه//�ا وإ
//F.0 . 6//.ف أ5//� �//

   .ا
�راF_�! وا*�0م
   .F.0.ف أ�5 وا
�.اب

� ا�2 ���3 أن '��ر "Tذا�� �$3 إ
F.0 !'B5 6.ف >AX .وه:   

� ه% :�� a"�
�أي ���ل 0�� ه. ه% - ؟ أوO ا
   ؟ O أو ��
!" #���$
�دد "�� أن ا' 2�
�ب وF1ه�ا 0+% أن ا �
� ا
�آ�=
�"a (�8% ><6 أ�5 ا
 ا
�
�دد  5/.ع  >��, ا*�45ن آ�ن وإن - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�R�F. 2< !8وا/'  2/�
 

�>=� !" �;�

� أن ا :�� a"�
   .ا

� : �F% ن - :�� a"�
8� "! ���ل أن أراد 20 أن �P" 24. : ا�
� و�ar ا��
 "/!  ا

�$>
   )) .اللَّه رِسولِ ملَّة وعلَى اللَّه بِسمِ:((  ��.ل أن ا


�c أF%� : �5 وإذا - �
 :�� a"�
 ا�/2  >/2  0/�وي  ��5B ��5&! وO ���ل أن �24 ") ا
��< !"  #/���$
�/#  >8/�دة  ه/�,  1ن ا�;<  #/@�A  ر� ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  أن و'�/
 أ5/�  ���/%  
/:  "/Tذا  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - أ@/$���  20 >�د د"�f !" 2رك - و(<:
a�@ ?
�أ أن F<�� إذا إO �&9% أن ��4$� ") ذt 2ا� ��< �
 :�� a"�
 ا
/�ي  وه/.  ا
   .أرW` أ�5 أF.ل

P�ا أن ><6 ���ء ��4$� أ�5 : ا
V)@# '�.ن ه�ا ><6 ���ء 3��$
�"a ��: ا
   .ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 �9rو� !" ,�$
 :6>< ��f 2�   .ا�1
   .ا
$���<# >�� �5اع �) ا(���8$ً�
%�
�
   :و2�PW 20 ا
$�: ه�ا ><6 وا

�.'//# ه//. ا
�//.م 1ن ا
�//.م ><//6 ا
��//�س:  ا1ول -
�ى ا=�//
�//.ت ا
�.'//# ه//. وا
 ا
�ى//8�
� ><//6 أ�//�ه�� "��//�س ا//Agا �//Fءات و�//W #�4//
��$# ا�//
 �5B//� ا
//�$�$# ا
�$�4� :���>
   .ا�1��8�W 2 ><6 ���م أن 

-  !5�/+
�//% ه/�ا  ><//6 أ5/�  - اL ر��//� - �/�م  �//2 ذآ/�,  0//� : ا<  2��>4/�
 >P//� 0//2 ا
   .ه�ا ��.�0 إ
6 ا
�8.ة
 زال "�/�  ه/�ا  >/���5  إ
/6  وأ�/�rً  �5/.ل  و5$2 ه�ا �.��0 إ
6 ��.ل ه..@$�` وه�ا

� �9r.ن ا
��س��
  .ا�1���f 2 ><6 ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

%8��40 #>8�
   .ا
   .ا
�8<# �� �8��4% أن ا�1���f 2 ><6 وan إذا و��$�4 : ��9!

   .ا
.W.ب (�8% ><6 ا
$���<# >�� وه�ا= 
 =
   .ا
.W.ب O اO(�$�8ب (�8% ><6 أ�5 ا
$���<# >�� : ا
+�5! �.لوا
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 %�
�
   :ا(�$���8 ><6 ا
   .وأ0.ا'ً� أ���ء 8F<��: - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�F !8.ل- 

   .0	P.ل رW% إ(��د, "! ا
$��3 ه�ا أن ��90 و'��م
- %�
�
�/%  ه/�ا  ></6  أF :  �/5/�ل  �/�م  ا�/2  أن أ�/�rً  : ا
+/�5!  ا<  2��>4/�
 ا
P9/�  2/0  ا

   .ا
��8�W �5T" an.� %8��40 #>8 ><6 وan إذا إ�5 ه�ا �.��0 إ
6 ا
<�8.ي
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 a"�8� و��
8� �Fر ا1رض >2 اf.  
   :(���2 ذآ� ا
�89رة ه�, "�3

- 6
8� ر"a ا(�$�8ب : ا1و�
   .ا
- #�5�+
�"a ��0ار أن : وا
8� اf.   

����  �/.ن � أن �/O  24 أ5/�  ه/�ا  9" 20</8�
�"/a  أن ا
/�4#  �/%  ا1رض a/0  �4/�0وي  ا� 
�"�F aر ��.ن وأن
8� اf.  

%�
�
   :ذ
? ><6 وا
8� أن -F !8�
8� �Fر ر"a - و(<: ><�� اL @<6 - اf.   

   .R9n ا
$��3 ه�ا و"!
%//�>9�
9�//% ه//�ا أن - : وا
� أ5//� �9//�ف أن >�//� ��//�� ا//8F :��//��" 6//>< �8��//@ Oو 

  .���ةا
& ه�, "�$�% ��Pن أو �eذى
8�ًا ��"�5B� a وا
�.لf `�$@ .�4# وه
   .ا
,��e�0 و� : 

� äÖ^ÎäÖ^ÎäÖ^ÎäÖ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 �ً��40.   
!�9� : #�4
8� "! ا�
8�  F/�ر  ر"�9/�,  إذا ا/f 9</�  أن	5  ً���  (/��م  آY�P/#  أي �4/0/�98
 ا
O9<� و	40_$ً� 5 ���40�ً� ��.ن وإ5.  

- ��
��ر (&��ن روا, �
8� رأى أ�5 اF !8�
 وه/�ا  . �4/0��ً  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
  .ا
�V8ري @$�` "!

8� وآ.نF !8�
 أ5/�  و></6  0�"/.ع  أ5/�  ><6 ��ل ه�ا �40: - و(<: ><�� اL @<6 - ا
.$5 �8D
   .ا
 **#
B4//0 : �$�//)ا*0//�م ا �//��اب "//! O �//��5 أن ا
&�P//�ء 0//2 وآ+�//� أ�//�
 ا
//�ي ا

an.� 6>< �8�
���ار >2 ا
���W, ا
�ي اA��0 أ.   
�اب  وn/��9  : ��9/!  ا
/D!ء  ه/�ا  ��9@� وإذا/�
��W/�,  ا
/�ي  اA2/0  أ  �/8�
 "/.ق  "�/s  ا
�8�
�40�ً� @�ر ا �ً<."�8� ���ر و0f.   
!&" #���$
   .ا�tgر '��e, وا�� 6�90 ><6 '	��a اF1.ال ه�, أن '	� ا
��
 6P5�4# ��9<] �0 أ
�وه�ت إ
6 ا%��5 ����
   .ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

,�   .وا
����# ، ><�� ��ءوا
8 ، '	����: و��
,��� ��< #>���$
� أن ا�	5 �8�
0�/�  آ/�ن  (/.اء  ��/�ء  ><�/�  �85! أن أو ا  �/
  #&/@ 

0�� أو ا
�وام �
�# ا
�وال @&# �V
   .ه�ا وO ه�ا �	.ز ") آ�
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�ًrوأ� ,�   .><�� ���5 أن ��
%�
�
   :ه�ا ><6 وا

 - �0 �8t !" `�$@ :>40 2< ���W  - !nر L8! أن - >�� ا�
 ><�� اL @<6 - ا
   .عليها يقعد وأن عليها والبناء القبور جتصيص عن ى:  - و(<:
�0�ي و"!�
   .><��P ���� وأن : ا

!P�
�" 2< #����

�c ا !F `�$@ :>40 ���
�0�ي >�� روا�# "! و�
   .ا
R>�Aء وا��>9
�وا�# ه�, @$# "! ا
   .و�P&9n ا

   .'�$�$�P إ
Pr9� 6: "�ه�= 

6إ �Pr9: وذه�=  �P&�9r'.   

   .@$�$# أ�P5 ا�f Lء إن وا
�.اب
2��! ا
�P$$@ #0(9 و0>9�
   .ا

� أن : ا
+�5! ا
�.ل= ��	�
$0�م وا
����# وا
��8ء ا.  
   .أوOً ه�ا 
� @�رف O ا
�P! 1ن  -
- �ً�5�t : �51 �P< 20 رع�D
�ة ��
�8.ر ��9<] "��� ا
����D ا+�
   .��P اO"���ن 

 ></6  ��/�ء  $0�0/#  ه/!  �/%  '/O  6�+�4 أP5/�  ا
/�.اب  ا
����/#  أن �>�"�/  ا
8$/3  و�P�ا
�0/�ي  روا�/#  8t.ت�

/:  ا
����/#  ا(/�+�6  2/0  وأن ا  �/&
 �0/�.ص  P51/�  ا
/�.اب  �$�
6>< !P�

��8ء و�0�و�P�< #5 ا�� ���	�
 ا
�P/!  أP�0 ��<  �/f! وه�ا وا
	<.س وا

.  




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

 

77

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .وا
	<.س 
!�9� : ,�8� ><� 6	c> أن و���
   .ا
   :ه�ا ><6 و��ل

� ���3 "! ��90 '��م �0 -��W �5ل أ�F 6P5 2< أن �   .><��P ���9 وأن '	�
- %�
�
 ا
�8/.ر  إ
/6  ا
/�)ة  >/P5  2/6   - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8! أن : ا
+�5! وا

   .><��P وا
	<.س
- %�
�

3 وا�+
: (  $�`ا
/�  ا
$/��F  !/"  3/�ل  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8! أن : ا

 ا
$/��3  وه/�ا   )قرب على جيلس أن من خري جلدة إىل فتنفذ مجرة على أحدكم جيلس ألن

`�$@.   

# "! ��Dد ا
�Dرع أن >�"�� ا
+)t# ا��1د�3 ه�, و20B40 س.>	
8� ><6 ا�
 1ن ا
� إه�5# ا
	<.س "!��>
 :>4�
�� �Wء وا
�Dرع ا�����.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .><��P وا
.طء 
.
8� ><6 طءا�
�0�و, ا.   

%�
�
   : وا
� ���3 "! أ�5 -��W [��4
   .><�B\.� �P وأن روا�# 40<: "! ا
�ي ا

��"�
��A :>40 2رج وا
����# ا
.طء روا�# أن "9 a0 ?
�ب ذF1طء أن ا.
$0�م ا : 
�وا�# ه�,  �5.ل أن إ�0

: إن ،-ا
.طء روا�# - و���t# @$�$# ا �8+' ?
 ا
.طء "��


.طءا 1ن $0�م �fس 20 أ.>	
   .ا
8� "Tذاt !P�
��` ا
�$�` ا�
   .أو
6 ��ب 20 "�
.طء ا
	<.س >2 ا

   .><�� ا
	<.س 20 إه�5# أ�f ا*�45ن ><6 وا
.ط وا
	<.س
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

   .إ
�� وا*'��ُء 
�  ></6  اO'�/�ء /8�
�و, ا//�0  �/�<  #/>���$
 رأى - و(//<: ><�/�  اL @/<6  - ا
�8//! 1ن . ا
(ًW��0 رB 6>< �8F ل��" �
 -  6>/@ Lوه/�ا  )القرب صاحب تؤذي ال:  - و(/<:  ><�/�  ا 

3��$
   .�24 إ(��د, ا
 وا
�.ا>/�  ا
�/�.ص  a/0  ��/4	:  ا
$���# "! ا
�.ل وه�ا $0�م أ�5 : ا
+�5! وا
�.ل= 

#0�9
� ا���ام "! ا��
   .ا
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 **#
B40 : !D�
� ��2 ا����
� ><6 ا
.طء >R>�V� 2 ا����
 �90/�  �م'�/  ا
/.طء  "Tن ا
�0�و, أ�5 ��< #>���$
�ب اF1م أ�5 وا�$0 !D�
� ��2 وا����
�0�و, ا   
- ��
   .ا01.ات إ��اء 2�0 "�� 
- #>Fام و�   .ا*��
0�,  ا
�8.ر ��2 ��D! رWً) رأى - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! و1ن - B/" أن  a/>V� 

��>95.   
 و'//�ل @//$�` "/�
$�:  &n�ً//�9 ا
$//��3 آ/�ن  أو @//$�$ً� ا
$//��3 ه/�ا  أن F<�//� و(/.اء 

   .ا
0�9# ا
��.ص ><��
��ق O ا
�//�س 0//2 وآ+�////&� 2�//� !D//�
 0//2 �//�4+�6 وO . ا
�8//.ر ووطء ا
�8//.ر �//�2 ا
�/.'��P�  6.ن ��>t :P: ا
�=�ر أ����� �90 ا*�45ن �	<� أن ا
�8.ر وطء
 ه/�ا  "/Tن  ا

 �_/Bوا  أو ا
�8/.ر  ></6  ��.0/.ا  أن 2/0  ��/�P9:  أن ا@/_P8$:  إذا ><�� �	% �% $0�م
�P�>< 4.ا أو>	� �P�><.   

 ا>��/6  وtX/�ر  آ+�/�ة  أ��د�/3  ا
8/�ب  و"/!  ا
+)t# ا��1د�3 "! ��90 0� آ�� وا
�Dرع
#���< #@�A ام��.'T� 6آ
�4<: 40<: �51 ا
��0 أن �	� وا�V$5 �ً�� �ً��0و.   

:t %��56 ا
��0ت إ$�
   :ا
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

  ."Bآ+� ا2��t د"2: "�� و�$�م 
8� "! ا2��t �"52 أن �$�م�
   .ا
.ا�� ا

 %�
�
   :ه�ا ><6 ا

.��, إ�45ن آ% أ@$��� ��8� آ�ن - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! أن - .   

̀  وا�/2  اO(/)م  q�/f  إ
�/�  0/�ل  ا
/�ي  :ا
+/�5!  وا
�.ل= />&0  ,�/�p2  2/0  و�/��$�
 أ5/�  ا
�0�و, O6 ��% و
��: إ$�
  .ا

�د أن إذ -	8! "%9 0�
��: ><6 ��ل O - <:و( ><�� اL @<6 - ا$�
   .ا
�% 1ن �$�م أ�5 ا
$���# "! إ
�� أ�0% وا
�ي<  !/8�
 وإن - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا

�د آ�ن	%9 0" ���
�ج A ��8ن
 �Wا.
�  ا
�/a��D  وه. ا/8F6  و'./�
�ج  آ/�ن  وإذا ا/A 

��8ن �Wوا  ./P"  �/Wء  ه/�ا  وا!/f  ء!D/
 - ا
�8/!  أن أ�/�اً  �9/�ف  
/:  أ5/�  : ا
+/�5!  وا
6>@ Lأ@$��� 20 أ��ًا أو - و(<: ><�� ا �8F 2��t90ً� ا !" �8F وا��.   

�بF1�" �5م أ�$0.   
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 Oّورة إ�r
.   
�/�  - و(/<:  ><�� اL @<6 - ا
�8! 1ن "�	.ز
  �/8F  اء�P/f  �/9/%  @/�ر  أ�	2  ��/�tOا 

!" �8F و���م وا�� ���ان أA�ًا أآ+�ه�>
 6
   .ا
�PW #>8# إ
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�اب �W�� 20: ا2��t آ% ��2 و�	%9'.   
8� "! ا2��t و��9n إذا �	� وO و��$�4 : ��9!F وا�� !" #
�$
 "�P/�  �	/.ز  ا
�! ا
?
�� ar5 أن ذP��� اب�'.  

%�>9�
8� "! آ�5B وا�� آ% 
��.ون : واF %��40.   
� إآ�ام ه�ا "! 1ن @$�` وه�ا��>
2/0  '���/�  و"�/�    #
B4/0  a/nوا�/�  آ/%  و  !/" 
�8F.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

Oو ,��اَءة: '��
8� ><6 ا�
  .ا
�اءة�
�  ><6 ا/8�
�  ا�/2  >/2  روي 51/�  '�/�,  O ا/�̀  �T(/��د  >  إذا أو@/6  أ5/�  @/$�

�8F أ أن��� 6>< ,�8F `'ة ".ا��8
�أ  أن ��/�,  أ��/�  ا*0/�م  آ�ن و�F . وA.ا'���P ا/�� 
6>< �8�
�� ا>" �=>� �tا�2 أ ��< �Aر ��".   
�اءة أن : ا
+�5! وا
�.ل= �
8� ><6 ا�
�اءة 1ن . ��># ا�

. ا �
&P>9/�  �40$8# آ�5 

!8�
�0
/?  ا*0/�م  آ)م P&� 20: �0 وه�ا أ@$��� ��P وأ0� - و(<: ><�� اL @<6 - ا 
   .��># ا01� ه�ا أن : ا
�D"9! وا*�0م

 **#
B40 : 6>< ل.�
�و>�# اD�
���.د ��
�أ  أن ا/��  �/�<  ,�/8F .  !/�9� :  �/9�  ,�/8F 
�ةf�80.   

8� إذا أ�0F و@�ر �
6 "��ة >< �8�
�ع  �5T" O اD/�  ً�/�>_0 -  2/0  وه/�ا  �/��$'  %/$0 
   .اL ر��� اO()م q�f وذآ�, ا
��اع

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

��# وأّيF �P>9" %9Wو �Pا�.t ���
   .ذ
? 5&�9: �! أو 40<: 
�ب�
�  t.ا�P/�  و��/.ى  '&9/%  ا
�/!  ا/��>
  :4/��'  6/
4��  إ/F2 -  ./ي  وه�/
4�6  ا/�  �/�< 
   :ا
+.اب إه�اء : ا
&��Pء

�a >�8دات : ا1ول ا
�4: ـWء أ�P�&
�  إ
/t  %�/�  6.ا��P أن ><6 ا/��
 : أر�/a  وه/!  ا
�- #F��
   .وا
$� -� . واO(�=&�ر -� . وا
�9] -� . ا
,�P" a�Wء أ�P�&
0�9/%  �� '8�ع إذا t.ا��P أن ><6 آ<P: ا
�  �/�%  "5T/�  ا/��>
 Oإ  !/" 

   .ا
$� "! �fذ A)ف
%�
�
   :ه�, ><6 وا

- �0 �8t !" 3ا��1د� #$�$�
 أن - و(/<:  ><�� اL @<6 - ا
�B) !8ل ر(ًW أن : ا
   .ا
�$�` "! وه�ا  .نعم:  �Fل >�� أ"��B �$� و
: �0ت أ��,

� أ�0 أن - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! (Bل رWً) وأن -'�0 :
 >�P/�  أ"/��B  '$/�  و
   .نعم : �Fل
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� أ0//� أن - و(//<: ><�//� اL @//<6 - ا
�8//! (//Bل رW//ً) نوأ -//'�0 � (��//��ق وآ�5//
   .أمك عن تصدق : - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! "��ل ؟ >��P أ"B'��ق

 )له يدعو صاحل ولد أو:( - و(/<:  ><�� اL @<6 - ا
�F !8.ل "<9�.م اO(�=&�ر وأ�0 -
�<# 20 واO(�=&�ر. W ء�<�
   .ا

� c"<� ا
�9] أ�0 - %�

� أذآ� �A - Oص د %�

��� - �Aص د  2/0  #/>�W  89/�دات
 ا

#�
��
   .ا
�R>�V ا
�89دات ه�, >�ا �0 : ا
+�5! ا
�4: ـ" �P�" 20ز و� آ�
/�)ة  : 
P/�  ا01+</#  أ�

�اءة وا
���مFن وX��

� ا�pاءة ��.ن ا*ه�اء و��Xن ���
   .ا
 =,�P" ر ذه�.P�	
�ع O أ�5 إ
6 اD� ع أن�8�� �P� وO %�� ���>
.   

   :وا(��
.ا

- �
.�� 6
�9'  :  }5�6 7�
 5�89:
 ;< �� =>?{ .   


� (��9 إ�45ن 
�% أن ا�g# 6�90 أن : ا�g# ><6 وا
	.اب #@�A c�
 ��1  ,�/�p 
�, ا*5//�4ن �//� ��8//�ع أن ���//O a وه//�ا//�=
 �//����'//� أن آ

�//# ا��
 ه//! ا
��5.�//# ا


��45ن �4�
 ,��=
 a0و ?
8�ع أن �	.ز ذ�� �P� ,��=
.   
   .اW1.�# أF.ى وه. - اL ر��� - اO()م q�f أ�Wب و�P�ا

R9nوأ #�.W1ل : ا.�
   .�P5B� #A.4�0 ا
- %�
�
�P.ر ا
+�5! ا	>
 : �
.F - 6>@ Lانقطـع  آدم ابن مات إذا:(  - و(/<:  ><�� ا 

�<� أن ><6 "��  )عمله< a_��� Oث 20 إ(t ه��   .وذآ

�/%  أن ذآ/�  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8! أن:  ><�� وا
	.اب<  �/��
 ا
VD/�!  ا
a_�5ا c�
8�ع O �>�� �0 أ�5 ا
$��3 "! و�� �
   .إ
�� و��Pى 
   .(��� W.اب وه. - اL ر��� - اO()م q�f أ�Wب أ�rً� و�P�ا
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�/PD.ر  "/!  - اL ر��/�  -  أ��� ا*�0م '��8, ا
�ي وه. : ا
+�5! وا
�.ل= 
 أن >�/�  ا
�Wa� �89دات
� إ
6 '�% ا��
   .ا

   :ذ
? ><6 وا(��ل
- �5B� �8t !" #�4

9/�م  ا
�89دات (��� ><�� "���س ا
�89دات ��9 و@.ل ا  a5�/�
 ا
.  

�,  أن و5/.ى  ا*�4/5ن  @/<6  
/.  - : أ��/�  ا*0/�م  '�8/�,  ا
/�ي  ا
�/.ل  ه/�ا  ><6 ���ء/Wأ 
���
   .��% ا
+.اب "Tن �01 أو ���1 أو 

- .
   .آ�
? @�م 
- .
�أ F نX��
   ..إ
q ... آ�
? ا

�بF1وا Lا*0/�م  0/�ه�  أ></:  وا  �/��  O 51/�  - اL ر��/�  - أ�/P;�  �4/5ن�
  �/Wو 
��V� ��" �89دات
 - ا
�B/)  �/P�<  !/8ل  ا
89/�دات  ه/�,  وإ5�/�  ا
�W !" #�4ءت ا
�! ا

6>@ Lو(<: ><�� ا - s�".   
��eه�ا و� �
.F -  6>/@ Lوليه عنه صام صيام وعليه مات من :( - و(/<:  ><�/�  ا(   a/0 


�c ا
���م أن 20 [&��
�R>�V 20 وإ5�� ><�� ا
  ."�� ا
 **#
B40 : ف إذا��2 ا
V)ف ه�ا ا*�45ن >" ��"  %/W�
�/�ء  �/FB.ال  و90�"�/�  ا>9
 ا
8�ع O أن�� O�89دات إ
�� !�
�ر  وأي ><��P ا'&] ا/n  !'B/�  أن ا*�4/5ن  ��/���  !/" 

��&/  ا
89/�دات  ><6 ا
+.اب إه�ا��

?  "P�><  �/5T/�  ]ا�/�  2�r/�  و@/.ل  �/W1ا  �/��>
 
�ج ��0.د, و�$�%Vف 20 و�(V
   .ا

:t �89دات
   ."��P اR>�A ا
�! ا
�89دات 20 وأ�4� أ(�P�>< %P ا'&] ا
�! ا
�W% "�� و20
��&] ا
�89دات "! ��+� أن ا
01��2 اO(�=&�ر �P�>< 20 ا:   

- Oً3 أن : أو��$
 إ
/6  �/�%  0/�  أ�24 ه. ه�ا "�Bن )له يدعو صاحل ولد أو:(  5� ا

���
   .ا
- �ً//�5�t : �//5أ �//8t 3//�" `�$�//
� إ
//W 6//�ء - و(//<: ><�//� اL @//<6 - ا
�8//! أن ا//�� 

#D��< a>Aو��ا�� ردا�� و a	_nار وا.	� #D��< :t ��
 2S �P5أ � �P/�وء  �Fم 0�5
R_
�داء وأA� و
�ج ا
��9ل وا9�5% اA3 .. و��$
�  t/:  .. ا/W�A  �/90  �/P51  �/�S 

- !nر Lا �P�< - �56 (��ه� أ
�,  إ
6 .. ���45 إ/AX..  ه��D/
 @/<6  - ا
�8/!  أن وا
Lو(<: ><�� ا - ��
�  إ
/6  ر9W.ا /�8
8��/%  إن : F/�ل  اW  !5�/'أ  R/F5/�  وو�	8/�ب  �
 ا

9� إذا ��O %A وه.nو ?���t !�9� #D��< :t ل�F : ج�Aأ �   .ا
a��8 1ه% وا(�=&
�Wل وO��)Oل أ�5 ا�F : �
P: ا(�=&.   
Oو ?f 8! أن�

/:  "�5T ا1>��ل �24�B أ0� - و(<: ><�� اL @<6 - ا  �/
  %/@  :/P
 
Oق و��' :P�< Oأ و�Fن اX��

P: ا(�=&� : �Fل وإ5�� >�P: ا.   

- �W.

3 ا�+
 أن ريب اسـتأذنت :  F/�ل  - و(/<:  ><�� اL @<6 - ا
�8! أن @` �0 : ا
   .االستغفار من ومنعين رةبالزيا يل فأذن هلا أستغفر وأن أمي قرب أزور

�Wل ووO��)Oر ا*ذن \<� أ�5 : ا�&=�)O��.   
2�� أن أ0.ا'� 20 أ��ًا ��&a أن أراد إذا ا�45Oن "�� "+�� 20 #�rF ر�&=�)Oا.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
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� 1ه% ��<` أن: و�24��
   .إ
�P: �� �398 \�9م ا
� �9م\ @�a أن ><6 آ<P: ا1ر�9# ا�1�# ا'&]= ��>
 #�).   

�.ل - !8�
  ) .يشغلهم ما أتاهم فقد طعاماً جعفر آلل اصنعوا:(-و(<: ><�� اL @<6 -ا

� ا
�4# ه�, أن إ
6 ا
$���<# وذه�= ���ة '�4
 #t(t أ��م.   
��ة \�9م 
s�" : !�9� a��� :P و
�<# �.م أ�5 إ
6 ا
�D"�9# وذه�= 
   .و
�<# �.م 

�بF1وا Lأ><: وا #t(t مأ�� ��
 ���'B�) !" #��9�
   .ا
 5/�آ�  ا
&/�%  ه/�ا  �A/�م  و"/!  ا
/�"2  و$0�0/�ت  و(/�2  أ��/�م  >/2  ا
�/)م  اP� 6P�5�ا


��2 أو t %��40)ثB40.   

#  ـ//B4//�
�ع  O : ا1و
//6 اD//� أن a//n.�  �� رأس '$////��
 و�//�2  ���//� ���//%  أي ا

��ش آ�ن (.اء ا1رضF أو �	� �ً"(A 2�
�و>�#  F/�ل  D/��  ?/

/:  51/�  ذ  /8+�� أن 
!8�
8� �% ذ
? @�a أ@$��� 20 أ��ًا أو - و(<: ><�� اL @<6 - اt 2<  �/� أ5/�  >
�8� "! ��6 ا1رض ><an.� ,�A 6 أن أ0�
   .ا
�اء  F_�&/#  '$�/�  وa/n  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8! أن وأ�0/� أ�/�  @/�P"  a/�ا  �

#��$�
� ><�� �.ا"�� و
: ا��) #��$�
�اً  �5ل وإ5�� ا/�Aأ  a/nه/�,  وو 
 و
/:  �_�&/# ا
a��� !" 8.رF 2��>4�
   .- و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! ����9 و
: ذ
? ا


# ـ//B4//�
�و>�# إ
//6 ا
9<//: أه//% �9//� ذه//� : ا
+��5//# اD//0 ث ا*5//�4ن �$+//. أن(//t 
8� "! �+��ت�
�أس PW# 20 إ�0 ا
� 20 أو ا�p #PW أس�
  .ا

�ع O ه�ا أن وا
�.ابD� O�51 �24 و ���" �P;� !
 �9� �Wa #
 وا
�/�.ص  ا1د
��a أنW �0 ء�W !" �8ب ه�ا
   .ا
R�9n O `>�� #0�F* #�4 ا

� ا
�ي "P�اPS !
 !" #
B40 ت��+$
 وا��1د�/3  ا
8/�ب  ه�ا "! ���3 �+8� O �51 ا
!�

# "�� رو�� ا.>90.   


#  ـB4/�
�ة  ا/�A1ع  : ا�D/�O  RD/آ  �/Wو  %/W�
 ا
/�$��#  أن اtg/�ر  "/!  
/�c  51/�  ا
 إO ه/.  آ�/�  �6/�8  أن وا1@/%  وPW/�  آ/D&.ا  ا
<$/�  "! و9n., إذا &�2ا
�� ��9 آ�5.ا

!" #
B40  ل  ></6  وا�/�ة./�
�م  �/Bن  ا/$�
 وW/�  "�6/�8  وPW/�  �=_/!  أن ><�/�  �$/�م  ا
���
�م ا$�
�أس إ
D�0 #"�n*�� 6."ً� ا
   .ا

�/:  ذآ�'� ا
�ي ا
��4] ا
�.ل و><6  �/�$Wو'2�/8  ور  !/
  R9/n  ,�/وا�/#  ه�
 وأP5/�  ا
� و�f 6_=�" �Wذة��
�م ا$�
�أس "�RD�� s وإ5�� أ�rً� ا
   .ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 ,�
<��س "9<� 
P: و��.   
!�9� ,�� 1ه% ����

<��س ه: ���9.ا أن ا �ً0�9\.   
%�
�
   :و2�PW 20 ه�ا ><6 ا

� >2 روي �0 : ا1ول -��W �5ل أ�F : �95 آ�� a�@ �9م_
�  1ه/%  وا
	</.س  ا/��
 ا
20 #����
  .ا

- 
��ع إ
e� 6دي ه�ا أن : +�5!ا�Wس ا��
��ع ا�WOوا O �$�4�.   
- 3
�+
� أه% أن ���% 
: أ�5 : ا��

<�/�س  ���9.ن آ�5.ا ا  ً�/0�9\  !/"  �/P9
 ا
�8/.ي  ا

��� 20 \<� ا
c�9 وإ5�p %أه ���
  .\0�9ً� ���9.ا أن ا
 **#
B40 : 6�+�)ا q�D
 أF/�رب  W/�ء  إذا 0/�  : وه! @.رة ه�ا �F 20ا0# ا�2 ا
&��� ا
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� أه%��
�"/�ً  �/�F :  �/5T" O  :P94ل آ�r.ف و(��.ا ���9 �<� 20 ا< O9.ا  أن إ��/� 
:P
 �ً0�9\.   

�//��.ع ا
_9//�م وه//�ا . W//�ًا و�W//� ا
�//.ل وه//�ا

//�c ا
$���//# "//! ا %//W1 ع�//��WOا 
�وا ا
��2 ا�F1رب 
<�r.ف إآ�ام ه. �0 ���ر 
<�9اءr� #��9�
�  أه% /��

�%  ا�/� 


OePء ���a ا
_�9م ه�ا أن Oو a��� ���4
   .ا
��س 
 F/�  آ/�ن  وإن �/�  �/Bس  وO و�W/�  - اL ر��/�  - �Fا0/#  ا�/2  ا
/qD  ذآ�, �0 أن : "FB.ل
`�&� �ً��� 2�
 n/�.ف  إ
/�B/�  :P'!  أن وه/.  ا
��� �P�ا '���وا إذا �� �Bس O أ�5 ا1@% 

�W.ن >��ه: ���4.ن$�" :P�0 �ً"�< :P5.0�  .ا�f Lء إن ا
��ر �P�ا �Bس ") "��
Lو@<6 أ><: وا L���85 ><6 ا ��$0...   

  ... الدرس انتهى
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/�/�  السبت  االول: الدرس  العاشر:األسبوع 
  هـ����

))�
�
�
�
 ((- 
))��������((  

  

  

�%&  
  ]ا��:�ر ز,!رة &)[

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

ـ  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد  آلـه  وعلـى  دمحم

  .أجمعين وأصحابه
� ه. ا
&�% "P�اAX %�" !" آ��ب  ���/�	

/R  وA/�:  اe�
 آ�/�ب  �/�  - اL ر��/�  - ا

����	
  .ا01.ر �P�, ��9<] و�0 وا
���9# ا
�8.ر ز��رة أ���م 
��آ� ا
   :ا
�8.ر ز��رة �$�: ا
&�% و@�ر

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

24'.  
�W/�ل  ��9/!  )'/24  :(��.
/�  - اL ر��� - و��0.د,>
  !/P"  #�/)  ل�/W�>
 0$/%  وه/.  

   .ا'&�ق
%�
   :ا
��4# ود

 فإـا  فزوروهـا  القبور زيارة عن يتكم كنت:( - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�F !8.ل -
   .40<: "! وه�ا . )املوت تذكر

�0�ي روا�# و"!�>
  ) .اآلخرة تذكر فإا:( 
��Wل "���رة ـ
��ع (�# 
<�8.ر اW*�� ��
   .وا
�ضوا
 ـ= �P�0 ��< %�4# أه
��># ا	
   :وا

    - Oً�8ر : أو�<O�9ظ ا'O6 �$�ل وا'.�

)(��9اد ا.   
    - �ً�5�t : ء�<�
�.'6 ا>
.   

c�

<���رة و ��F ى.) ?
   .ذ
9�% ا
�8.ر ��F وأ�0 ـ

�>��� أو >�8دة  �P��$@ء أو أ�<�>
 ��<  �P��$/@ه/�ا  آ/%  أ 

�ك ��2 ��ورD
   .وا
�8># ا
�ك  ا1>�/�ل  ,ه� "�98/f  �Pr/9و�  #/<�� -  :��'B�/)  #>�/&0 ء  إن�/f Lآ�/�ب  "/!  ا 
���.�
   .ا
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��4ء إOّ ا
�8.ر ز��رة '24 .   
#
B40 �4ء ز��رة�

<�8.ر ا #
B40 ف(V
 "/!  F/.ل  و
�% Y"���0# واF1.ال F.ي "��P ا

#���$
8�90�ة 5;� وPW# ا.   
��ه�= " #>���$
�	/�د  وا*0/�م  ا
�/�:  وا�/2  اO(/)م  q�f وا��Aر, ا
8/�  �/2  $0�/�  ا< 

��9ً� اL ر��P: - وأ����� ا
.ه�بW - أة ز��رة أن��

<�8/.ر  ا  #/0� روا�/#  وه/.  ، $0
#>���$>
.   

��: ><6 وا(��
.ا$�
   :ا
 روا�/#  و"/!   )القبـور  زائـرات  اهللا لعـن :(  - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8! ��.ل -

  ).القبور زوارات:(
�//�
# ><//6 ا
$//��P� 3//�ا ا(//��
.ا ا
//��2 وا>�B4//0 `�$�//' #//ــرات:( روا�  وأن)زائ

� آ)ه�� وزو�ارات زا��ات:روا�#��t.  
� ا
//�ي وزا�//�ات زو�ارات روا�//# وإ8t//�ت//P;� !//
 أن : ��9//! @//$�` أ5//� - اgن - 
   .- و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! >2 و���t# @$�$# زا��ات روا�#

�0�وه# ا
�8.ر ز��رة أن : ا
+�5! وا
�.ل= .   

3 وا
�.ل= �+
   .��80# أ�P5 : ا


.ا ا
��2 وا(��ل�F #���*�� �9ة� #
   :ا1د
# ه�, وأ@` أF.ى AB5� - أد
- %�
�///
� 0///� : ا1ول ا///8t أن #D///��< - !///nر Lا �///P�< - زارت �///8F �///P�A8///� أ< 

2���
  .�0# "! ا
�/�95.ن  وأW/�ب 
�ت  وإ5�/�  أ�Aه/�  '/�ر  
/:  أWB�  �/P�0 : -  �/P5.�/#  ا/6  0/><  ,�/8F  ء�/�tأ 

: �P51 �0# دA.ةل �r$' �'.0 ور��أة و0�
� ا����
�� O  ج�/�  �/�"  �/���/.ع  إ5�
 ا
�ع ��F ��ون 0�ت "Tذا ا
���رةD�" 4<: أن' Oج و�� !" ?
   .ذ

� �	.اب وأ��W.ا -AX .وه :  �/P5أ  �/
�F :  �/P5ه/�  زارت أ�Aأ  �/P51  :/
  �r/$'  �/'.0 
Oوإ :
�ى أ�P5 د
�% �P�0 رةا
�89 ه�, "&! '&%9 ' a��

.O ا  �/P5أ  :/
  �r/$'  زة�/�	
 ا

.  
- %�
�
�وج و"�� ��90 (8] ا
�ي ا
$��3 : ا
+�5! اA !8�
 - و(/<:  ><�� اL @<6 - ا

�,  و"! �8Fء 1ه% وا(�=&�ر,/AX  �/
�F  #D/��<  !/8�>
 -  6>/@ Lو(/<:  ><�/�  ا -  R/آ� 

P: أF.ل : !6 ��9'.�>
8�ه� AB" !8�
 ا
�ي ا
�>�ء ���=# - و(<: <��> اL @<6 - ا

���'B�).   
� ا
$��3 وه�ا��t !" `�$�
   .ا
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 ا
9</:  أرادت أP5/�  ></6  ه/�ا  �$�/%  أن : ا1ول ا
.W/�  - : وPW/�2  2/0  >�/�  وا
	.اب
,�D�
 O %�9>

#  ه/�,  "/!  �/�  B4/�
�  ا
��/�رة  أ��/�م  '9/�ف  أن أرادت : ��9/!  اD/��
 

�//�ء P�<� - 2//0// اL رD//��< - !//n# أن ��>�8//�ر ا
9<//: ه//�ا>< #��$�//
 "�//.ى و
P//� ا
   ."�s ا
9<: '_<� أن "Bرادت 8�90�ة

- �W.
20 0�ت إذا : ��9! - ��
? أرادت أ�P5 : ا
+�5! وا ��p ��F.   
9� وإذا�� اF1//.ال (////"� أو �0�وه//# وإ5�//� (//�# ا
�//�4ء ز�//�رة �//Bن O %//��F أ5//� >

#0�   .(�# ا
��4ء ز��رة Bن� �Fل ا
9<: أه% 20 أ��ًا أن أ><: ") "�s ��80# أو $0
�بF1وا Lأ><: وا ���" �P;�  ل./�
 ز�/�رة  >�/�  ا
�/�4ء  ></6  �=</�  51/�  - .: ا1ول ا

�م "! ا
.F.ع ا
�8.ر$�
��P! ا
8� و>�م وا
	�ع ا
��8ء 20 >�� وا�
   .ا
- :�$
�ة �9<# ><% إذا واD��0 O s8r�' a�0 (ً0آ�.   
- ����: ><6 ��ل و0$�
��:  لا
�. ��.ي 0�� - : ا$�
 عـن  ينا :(عطية أم �/��3  : �/�

�أة آ�5� "Tذا )علينا يعزم ومل اجلنائز اتباع�
 أو
/6  �/�ب  "�/2  ا
	�/�زة  ا'�8ع >�P�0 2# ا

   .ا
���رة
�ب آ% و><6F1ا a��
� آ�� ا01� آ�ن وإن ا>F  �/�"  تO��/f2/0  �$/3  و"�/�  إ  #/PW 
e"��' ال.F1ا #
�ب و
�2 وا1دF1ت �0 ه. ا���/a  2/0  ذآ
 آ�8/�  >/�د  ا��A/�ر  ه/. و ا

20 2���$�
��2 ا@�9�
����2�0 ا
   .وا
 **#
B40 : ذاT" %�F رة أن���
 8F/.ر  ز�/�رة  ذ
? "! ��4.ي أ�5 "�
�.اب : $0�0# ا

�8� وز��رة ا
��س (��F !8�
 0/�  أ�/�اً  ا1د
# "! �W.�O  إذ - و(<: ><�� اL @<6 - ا
��] ><6 ��ل&�
8� "���رة اF !8�
�, - و(<: ��>< اL @<6 - ا�pاء و.).   
�أة �	.ز O ه�ا ><6 ���ء�>
8� '�ور أن F  !/8�
�  وO - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا/8F 

� أ�! @����8�� ���� اL رn! - و>P�< -.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<- �ً��80 #�4
� دA.ل أذآ�ر "! ا����
> :ا << << << <

0� أو زاره� إذا و��.ل �P�.   
�//2 �0//�وب ا
//�آ� ه//�ا نأ ا
89//�رة ه//�, 0//2 ا(//�&��5
� أو . دA//% : ��9//! : زار //0 
�5 0�ورًاT" ه�ا ��.ل �   .ا
�آ
�ة و�/�2  و���//� 0/�  و(/.اء //8��
�ة  و�//�2 ���/�  
//�c أو ���/%  ا/8��
� دام "�/�  ���//% ا//0 
8�ة��
   :ا
�آ� ه�ا "��.ل ��

-  ))الَمالس كُملَيع ارمٍ دقَو نِنيمؤا مإِناَء إِنْ وش اللَّه قُونَ بِكُمالَح محري اللَّه  نيمقْدتاملُـس 
كُمنم رِينأْختاملُسأَلُ وسن ا اللَّهلَن لَكُمةَ ويافالْع ما الَ اللَّهنرِمحت مهرالَ أَجـا  ونفْتت  مهـدعب 
راغْفا ولَن ملَهو. ((   

R
e�
�ا
�آ ه�ا "! - اL ر��� - ا s>A #9أ��د�3 أر� #���$
6  ��
/�آ�  إ'���5 وا/>< 
���//# ه//�,_
�ج ا
//�$��# �1//� وا�//� �<&//o اآ�&//6 أ5//� و
//. W//�ًا D//0.ش  ا//V0 !//" 

`�$�

��ن ا 6
   .ا1
&�ظ ��2 ا
���A% ه�ا 20 أو
c�>" !" #�4
�آ�� �P�ا ���3 ا�
   .ا
2�
� ا
�ي 5&�% أن و0�F:   




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

 

87

- �
.�" :  ))الَمالس كُملَيع دمٍ ارقَو نِنيمؤا مإِناَء إِنْ وش اللَّه قُونَ بِكُم6  ))الَح
 ه�ا ه�� إ

��ة أ�! ���3 20 آ�0% ا
�آ��    .40<: "! ه
- �
.F : ))محري اللَّه نيمقْدتاملُس كُمنم رِينأْختاملُسء ه�ا  ))و�W  2/0  3��/�  #D/��<  !/" 

:>40 2�
   . ��0 : ��0: ��ل 40<: "! و
- �
.Fأَلَُ (( : وس ا اللَّهلَن لَكُمةَ ويافء  ))الْع�W 20 3��� ة���� !" :>40.   

-�
.Fو ):ما الَ اللَّهنرِمحت مهرالَ أَجا ونفْتت مهدعب راغْفا ولَن ملَهء  ه/�ا  )و�/W  2/0  3��/� 

#D��< ��< ا*�0م ��   .أ�
�,  أ��/�  ا*0/�م  ,روا ا
/�ي  >��D# و���3/AX :  ))أجرهم حترمنا ال اللهم  �/
 آ<&/o  وأو

�ة أ�! ���3�� السالم:(  أ��/�  ا*0/�م  روا, ا
/�ي  >��D# ���3 "��ر . 40<: "! ه
 تفتنـا  وال أجرهم حترمنا ال اللهم ، حقون ال بكم اهللا شاء إن وإنا مؤمنني قوم دار عليكم
   .بعدهم

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

���ب �#'�9 و'24 
� ا��
��.   
!" #��9�
   :��40% >�ة ا
- #
B4//�
�//��ب '//4<�# ه//! ا
���9//# : ا1و
//6 ا
8� وأ0//�, >�//� وا
�R//�&V ا�//
�� 


� وا
�>�ء ���>
   .و
�ع "! ا
���9# ه! ه�,D
 ا
���9/#  وإ5�/�  ا
�/�س  �P&�  �/9/:  آ�/�  ��90ً� ذآ�ًا "<�4� ا
�5�9! ه�, �	�a �0 ه!
   .ا

- #
B4�
�و>#  ��/# ا
�9 : ا
+��5# اD/0  ع�/�
R  "</:  ا
&�P/�ء  �	�/V�  �/ء  2/0  أ��/P�&
 أن ا
#��9�
   .(�# ا
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- #
B4�

+# ا�+
�و># ا
���9# أن ><6 ا
&��Pء ا'&] : اD0 %8F �92 و�"�
 رأى "�<P/:  ا
   :ا1و
6 "! ا�A<&.ا أP5: إ���W O ه�ا أن
 =:P��   .ا
�"2 ��9 ا1و
�F : 6ل 20 "
 =:P�0ل 20 و�F : 6
   ."2ا
� 8F% ا1و


.ا ا
��2 و><%�F نB� 6
�  أه/%  ا
/�"�5B�  %/8F  2 - : ا
�"2 ��9 ا1و/��

.ن  ا.=D/0  �/� 
,�//�P	ع و��.//F.و� �//8V
 "�$�//�ج ا�1//�ان >//�دة '//�داد ا
//�"2 �9//� أ5//� آ�//� ><//�P: ا

   .'��9# إ
6 ا*�45ن
- #
B4�
�ا�9# ا

/�c  أ�5 ا
�.اب : ا  #/��9�>
 أ��/�  ا*0/�م  F/.ل  وه/�ا  ��90/#  @/�=#  

���Aروا q�f م()O2 ا� #���' ��   .�Wز 
&o و�Bي >�ى "��&
- #
B4�
 وO - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8/!  >/2  @` �0 ا
��� أ"r% : ا
40�V# ا

2�9�� ��8�  أن وأ0�ه/�   )مبقـدار  عنده شيء وكل أبقى ما وهللا أخذ ما هللا:(  '��م آ�/' 

   .و'�4�$
- #
B4�
�P. ذه� : = ا
���9# �0ة : ا
�4د(# ا	
 إ
/6  ا
$���</#  وP�/0:  ا
&��Pء 20 را

� إذا t: . أ��م t(t# ا
���9# �0ة أنP�5��9# @�رت ا�
�0�وه# ا.   
0��2 ه�ا ><6 وا(��
.اB�:   

� أه% أن : ا1ول -��
 2/0  إ�tرة 'P���9: و"! ا��1ان >��ه: 'RV أ��م t(t# ��9 ا
���W ,�P
   .ا��1ان 

-!5�+
 حتـد  مسلمة المرأة حيل ال :(- و(/<:  ><�/�  اL @<6 - ا
�8! ��.ل ا(�45B.ا : ا
   . )وعشرا أشهر أربعة زوج على إال أيام ثالثة فوق ميت على

� ><6 أ��م t(t# ا*��اد "�WBز�p وج�
   .�� "�(�45B.ا ا

��# 0�ه� وه. 
.O �� ��F أ�5 : ا
+�5! ا
�.ل= ��
   .ا

�9م - %�
�
   .ا
�$��� ><6 ا

�ا�a ا
�.م "! ا*�45ن ��9ي أن "�	.ز
   .وا
�4دس وا
c0�V ا
��9ي رأى إذا إO أ��م �+)P��' #t! ا
���9# أن : وا
�.اب
� أن اt1ن  ا�/$
 �/�ق  وا

� أه% ><6��
   .آ�اه# �) >�R&V� :P أن �Bس ") ا
�//
.Fب '��9//# : (و��//�
� O ا
���9//# أن ><//6 د
�//% "�//�) . ا�//V' %//هB� �//��
 �//% ا
� أ@�8.ا إذا اA1)ء 20 �4.ا
 ا
��2 و�90ر"� أ@����F ��9ى��
��.   

�/��ب  '��9/#  : ��.ل �51
�  أ@/�8.ا  إذا . ا/��
�اF/�  وW/�وا  إذا : ��9/!  . ��&
  ً�/5�� 
  .وأ(6ً

�Fو �	�90رف ��9 '  �/��
�وف  وه/�ا  اF1/�رب  �P�/><  2/0  �/9:  أf/�  0.'/�  ا/90 
?
�
� �P�ا أ@�� 20 آ% ��9ى �5.ل و��
�  آ�ن "Tذا ا/��
 �/�  أ@/�8.ا  ا
�/�س  آ/%  ا

�/PD.د  ا01/#  ><�/�ء  2/0  ��.ن آBن

P/:  ا  ��V
��a  وا
/�)ح  �/�	
��/a  �9/�ي  "/�	
 ا
��a 1ن	
   .��0ب ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� ><6 ا
��8ُء و�	.ز ��
  .ا
� ><6 ا*�45ن ��8! أن �	.ز��
�P.ر ا
$���<# >�� ا	
   .وا
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�ة ـ+�
 �@.��
   : W.از, ><6 ا
�ا
# ا
- �P�0 : 8! أن�
   .ا��� ><6 ��6 - و(<: ><�� اL @<6 - ا
- �P�06 - أ�5 : و>@ Lن ><6 ��6 - و(<: ><�� ا��   .0;9.ن �2 >+
- �P�0أن : و ���W 6�� 6>< 9<.ا أ���	8/!  �/�5.��4  "�
 - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - وا

�0�@ :
� و��� ��><.   
- �P�0أ�� أن : و ��� [���
�/�  - >�� اL رn! - ا
  RD/آ  �/W8/!  و�
 اL @/<6  - ا

   .��6 - و(<: ><��
� ا
�4# و"!�p ,�ا��1د�3 ه �   .ا
��8ء W.از "! آ+�

�ط�D//�8//�ء "//! و�
� �//�O �8$ أن : ا//0//2 ��0 #//����
 آ�//� ا
�//sV4 أو ا
	//�ع أو ا
���'B�).   

   ) .أهله ببكاء ليعذب امليت إن:(  - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�F !8.ل وأ�0
��// ا
�8//�ء أن : ><�//� "//�
	.اب
 ا
�8//�ء ��9//! . ا
����//# : ه//. ا
$//��3 ه//�ا "//! �.دا

�م$�
�9ً� اW ���� 2ص و��.��
   .ا
� ر��# وا
��8ء��
�� #�&fو\<8ً� ><�� و ��V>
 %r"20 أ �>	�
   .ا
r$? 20 أو ا
%�
   :اr"1<�# ود

   .- و(<: ><�� اL @<6 - ا
�8! ��ل أ�5 -
:t :�A R
e�
��0ت ا
�8ب - اL ر��� - ا$�
�� !�
�.ت ��9 "��� '$�% ا
   .ا
� <<<<Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .و5$., ، ا
�V و
_: ، ا
+.ب وfَ] ، وا
����# ، ا
��ب: و�$�م  
�  0$�(/2  '9/�اد  ه. : ا
��ب ـ/��
 . وا : وه/.  ا
���/#  أو ا
�/�ب  �/�ف  ا(/��Vام  a/0  ا

 ��/.ن  وأن : ��F  :Pr/9ل . وا(��ا, وا8W), وارW), : ��.ل آBن ا
&��Pء >�"� ه��ا
a0 ��8ء
   .ا


�c ا
��8ء أن وا
�.اب �ً\�f !" ب��
   .���ء �) �$�% "�� ا
�  ></6  ا
�8/�ء  "P! : ا
����# وأ�0 ـ/��
8�  و>/�م  وا
�/sV4  ا
	/�ع  90/�  ا�/
 ور"/a  ا


����# . ا
�.ت�" O �� �P�" 20 ��8ء
   .ا
� <<<<äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<V<<V<<V<<V<Ð�æÐ�æÐ�æÐ�æ<<<<hçnÖ]hçnÖ]hçnÖ]hçnÖ]<<<<ÜŞÖæÜŞÖæÜŞÖæÜŞÖæ<<<<‚¤]‚¤]‚¤]‚¤]<<<<åç©æåç©æåç©æåç©æ<J<<J<<J<<J<< << << << <

   .واn` : ا
+.ب f] ـ
   .n`وا : ا
�Vود و
_: ـ

�
.Fاخ : ��9! : و5$., : و��
 [ 0/.ت  >�/�  ا
	/�ع  2/0  �9�/%  0/�  أآ+/�  �5T"  2/0 آ�
   ] .ا*�45ن
%�
�
   :ا01.ر ه�, '$��: ><6 وا

 ودعـا  اجليوب وشق اخلدود لطم من منا ليس:(  - و(<: ><�� اL @<6 - ا
�F !8.ل -
5� وه�ا.  ) اجلاهلية بدعوى !" :��   .ا01.ر ه�, '$

 يـوم  جـاءت  املوت قبل تتب مل إذا النائحة:( - و(/<:  ><�/�  اL @/<6  - ا
�8! وF.ل -
�أة وإ
�8س . )جرب من ودرع قطران من سربال وعليها القيامة�
�ان 20 (���ل ا_�
 ا




	 ا�����  ��� � 	
ا�$�!#"                                                                                                                              آ�!ب                .�ح زاد ا�
�����      ����� ا�	آ��ر أ�
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   .�Wًا ��رًا ��.ن �0 >�دة وه.
�ب و20 ا
+.ب ه. وا
�رعW %�
8/���  2/0  ه/.  �% $0�م ا
&9% ه�ا أن ><6 د�
�/�  ا
 

�ا 20 "���<Oر ><6 ضا�F Lا sV4�
   .وا
6�9�
�0/#  اf1/��ء  ه�, �	�a ا
�ي وا$�
8�  و>/�م  ا
	/�ع  إPS/�ر : ه/.  ا�/
 و>/�م  ا
�n�
�ا�a/0  �/0  R/�$�  �/�  2/0  2  ا/F  2/0  ب�r/
�اخ  ا
/�.ت  ور"/a  ا�/
 إ
/6  .. وا
,�AX.   
�� وL ا6P�5 و�P�ا$
   .ا
�آ�ة آ��ب إ
6 و���5% ا
	���� آ��ب >2 ا
�)م ا

  
  .الزكاة كتاب = يتبع الدرس 



1  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

    

/�/�  السبت  االول: الدرستابع   العاشر:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

  آ��ب ا��آ�ة
  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  ا��آ�ة آ��ب

  
����آ�ة ا���ة ا����� ��� : ]ا�و�� ا����� ـ[  ��� �:   

���&��ب ا%�$اء : ا�ول - '�
 	������{  :  +*() ا�&���� ����	 
����{  .   

 ر:�2)  - +92آ�ه�  ا���2ة  �27$  ا�256م  أرآ�2ن   2�  ا�/�.- ا��آ� ا��آ�ة أن : ا�/�.- -
  .ا���ة �7$ - ا;
  
   : +- ا��آ�ة : ا�/�.(� ا����� ـ
    . وا��$ح وا�B�آ� وا�A@�رة وا����دة ا�<��ء :  7<�ه� : ا�=>� -

D&+ E9ق ا���7.- ه$�G �@)=� . 6با� ا��7<� أن إ�ع ا�9ي %�*�G (>�  -.�27ا��  K2ه 
  .وا�A@�رة ا����دة: 
� �.�22س  K�22Pص  �22ل إ22N�اج  +@22- : ا�L22�ع و+22- -)RK�22P  �22=� �*22R 

�RK�P .   
    

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�SG وط�L� ���N.  

   .Y+ �SG6.@� وإX 6�وط V��WG �@)+ ���N إذا إ�SG 6 6 ا��آ�ة
 Kال Z=7�G وا��آ�ة� 6 ا�ر�2\  هE92  �2$ا  +��2  : +�2]  أر�27�  ا�L2�ع  +2-  وه2>)7   -2�  
�22SG �22@)+ و6 ا��اآ�22ة �22]>� -22+ Z22�WG وط�L2222ً� ا�R�22 أ@.� V�22)� � ا� K22ال  22

��Kا  � أي - ا��آ$� E9ه \�  .ا�ر
   :ه- ا�ر�\ وا� Kال

�- ��)@�   .ا�.�7م 
   .ا�رض  � وا��Pرج -�
   .وا�*`� ا�9ه� و -�
   .ا���Sرة و��وض -�



2  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<<<<<< << << << <
�SG وط�L� ���N : ���:.  

�� +��ول -�Wا� : (.Y+  ط��L2��&K2ن  أن ا��آ�2ة  �K2aKب    b2��   اً  ا���2ل�ن  :2Y2+  آ�2ن 
   .ا��آ�ة �=() B� �@.Y+ 6 �SG$ًا

D)�$ه9ا �=� وا� �  �)@aو:   
  �2  إ6 . ا��2SG  �2=�  $2B7  6 ا��آ�2ة  أن �=� ا��acع :&- +Y.) . ا��acع : ا�ول -

�922آ� �22 �22� ا��22Pف  22A22- �ء�� 6 ا��آ�22ة أن �22�ون +@22' �22$اه��  �22 أ K22e . �22ر وأ
�SG �=� $B7ا�.   

� +�ع ا��آ�ة أن : ا�/�.- -� b=ا�� . $B7) وا���  E$(�� .   
�&Kن  � : ه9ا �=� �<�ء -+ $� $B7ا� �   .E$)5 �=� زآ��SG (G  �ل  

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .وإ�5م

�&Kن أن ا��آ�ة �KaKب و��L�ط : �7<- ] ا�5cم : ا�/�.- [ - b��  ا���ل : �ً�=� .  
 6 أ25='  إذا أ.2)  : ه92ا  �=�2  و��*2�ع  . أداء X�ط أ.) أي : وKaب X�ط أ.) و 7<� ـ

� ��   .ا��آ�ة ��`�ء ����A أو 
 �=�2  :��2  ا�2B��6ر  �@9ا واG K@+ �a�آ) �=� ��7%� أ.) : ��7<� وا�a أ.) وأ � ـ

   .ا�&�+�
  ؟ ا�&�+� �=� ا��آ�ة �SG هD)% b�  :D إذا : إذًا ـ       
�� و�����Bر - . 6 : ا�داء �����Bر - : +��KلK�77' : ا�..   

D)�$ب �$م �=� وا�Ka=� ا��آ�ة و� �ا�&�+:   
ن أ �h): E : ا��K@Lر  �7ذ :$�h : ا�ول -� �ه' �  وأن ا; إ6 6إ�) أن �L@�دة 

 اهللا أن فـأخربهم  لـذلك  أطاعوا مه فإن:(  %�2ل  2e'  . ا���2ة  وإ%�2م  ا; رK5ل  �W$ًا
$2�i>2+  h   )فقـرائهم  علـى  وترد أغنيائهم من تؤخذ زكاة عليهم افترضWأن �=�2  ا� 

�&Kن ا��آ�ة وKaب $7�   .ا�56م 
� �(j وا�&�+� ��Bدة ا��آ�ة أن : ا�/�.- -  Dدات أه�B7ا�.   
- h��/ع : ا���acا +�$ . اK7�aأن �=� أ �6 ا�&�+ �SG ()=� ا��آ�ة .   

E9@+ ��   .+(@� إX&�ل 6 ا���



3  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
b= ب و��..  

- ] h��/ا� : b=  ا�<��ب . [ b=  ا�<��ب �   .ا��آ�ة وKaب X�وط  
   .ا��آ�ة +() وVBa ا���ل �=>) إذا ا�9ي ا��$ر : هK وا�<��ب

����acع X�ط ا�<��ب و�=Kغ:   
 فيمـا  وال صدقة أوسق مخسة دون يماف ليس:( - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<K��  -2Bل -

�h وه9ا )صدقة أواق مخس دون فيما وال صدقة نوق مخس دون$Wري +- ا��PBا�.   

 i>2+  -2B>2=�  - ا�R ;2'  إذا ا���2ل  أن �=�2  - و25='  �=(2)  ا�  m2=B� ا�L2��-  ا�<��2ب  
j)� ()+ �%$R أي : j)� ()+ زآ�ة.   
 **���  : �  b=  ا�<��ب K@+ ->o �ً��X . - لK�� ا-B>� - �=R ;و25='  �=() ا 
�m2=B  أن �27$  ا��آ�2ة  أ2N�ج   2�  +&D2  . )فقـرائهم  يف فترد أغنيائهم من تؤخذ:( -  (2��  

   .ا�L�ع +- K@+ ->o ا�<��ب
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

Eار�وا��5.   
- ] \22��K227د ا�22`�(� ] . ا��225�ارE : ا��ا �22=� b22=ار أي : ا���ا��225 b22=. ا�� �22َqB�َو 

�222)o �222ا; :�222)ر - ا���� - �222  �222=��>W222) : ا��K�� : ا�L222�ط إذًا) . ا��=�222�G b222م : (
   .و��G ) ا��=b ا��5�ار
��Z=7 6 أن أي : ا��=b ا��5�ار :و 7<� (� Z: �)<ا� h)W���L2ء  آ�� +() ����ف  

.  
�22�] .22`(� أن و��c &�22نt D@�22� ��22t� ا���22ل �&K22ن 6 أن ( - : +<�K22ل ا� 22� 

   ) . �=�وال
� ا�`��] وه9ا&����9N أن  �   :ا��=b ا��5�ار �$م أ /=� +�� ، ا�*�@�ء أ /=�  

�<�2�ف  %2$  ا��&��2G  �ن +(2)  زآ�2ة  +� : ا��&��G  �ل ـ  �2�  �2BG�&�2  ا��S7� .*�2)  و
   . ا���ل �$+\ و6

�22G�&وا�� K22ه : �22  Z22*G22\ ا  E$)225 22$+\ أن� (22� �ً22<=B  �ً22>)7  نK22&� $22B7ا� E$227� :22�ًا 
�$+7) ا�9ي ا���ل �&Kن  � و��دة �G�&ا�� E$)��  �2ً  أو أ%��2ط�S>   (2.�& YB+ �2  أنS7� 
   . ����ًا �(j ا��&�BG�  �ل .�Kل و�b�9 و%V أي +- .*�)
   ������ �' ا�9ي ا���ل �=� أ�`ً� ا� /=�   b=ا�� ()+:   
�) �(`�رب  �iPX �ً�PX 6ً أ�Y+ �Aذا : ا��`�رب ر�v ـ w�.و � ا���2ل  ه9ا �

v� +j)2�  (2)  ا�2��v  +@92ا  . ا���2ل  �2�ب  و�27`)  �=�2`�رب  �27`)  ا�2��v  ه92ا  +Y2ن  ر
   . ا����� �7$ إ6 زآ�ة

 ا���2ل  رأس ��Nرة �) K7Gض ا��`�ر��  �ل ر�v �ن - ؟ ���ذا                      
 .  

� Y+ 6ذًا                      &�� ا����� V�G إذا إ6 زآ�ة ا��`�رب �=� .�aK أن 
$7�   .ا���ل رأس ا�5&��ل 

   .ا��=b ا��5�ار �����  /�6ن ه9ان
    .إ��aع  DW ا��=b وا��5�ار

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <



4  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

   .ا�KWل و `-
- ] j �Pل و `- : ا�KWط ] ا���L���=b2  أن أي : ا�K2Wل   2`-  ا��آ�2ة  �K2aKب   

   .آ� ً� :6ًK اc.��ن
D)�$اط �=� وا���Xل  `- اKWا� �  EKaو:   

   . ا��acع +() :&- : ا�ول -
�h +() : ا�/�.- -$: Eروا -=� �� -� ر2t-  - و��L2y�  - �<2)  ا; ر���x -  -2t أ

 عليـه  حيـول  حـىت  مال يف زكاة ال:(%�ل- و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- أن -�<@� ا;
  ) .احلول

           E9وه h���}�eر K�Gى �&<@� 7t(*� ا�:�د.   
- h��/ا� :Kر وه�e{ا . $�+ vR ��  -2� - �2<@'  ا; ر2t-  -  و�/��2ن  و�=2-  �&2�  أ

   . ا��آ�ة �KaKب ا�KWل ا�X�Kxا أ.@'
� �<@' ا; رv)WR '@>�  - -t وه9ا)7�aأ  -.    

- \��2�  ا�د�2�   2�  أ�2`�ً  وهK - : ا��اK2-  أن : ا��B>2=�  - ا�R ;آ�2ن  - و25='  �=(2)  ا 
h7B�   .وا:$ة  �ة 5<� آD +- وا���7ة ا��$%� ���ل 
�V ا�KWل ا�X�اط +Yذًا�e ;و $�Wا� .  
'e ��� �ذآ ���$أ ا�KWل ا�X�اط  � ��)+ �>/���:   
� <<<<Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

-+ �)o �L7ا��.   
�L7ب ه- : ا��KBWوا�/��ر ا� .   

�D ا�KWل �@� ��L�ط 6 وا�/��ر +���روع ��  V�B. Va�Nو VW=Rو  V2Ba�2  و@)+ 
   .ا���Wد �7$ ا��آ�ة

  . }����� ��� ��� 	����{   :  K�7� (�K% ���7Gم -
V)�5ات و�L7ا�� b�9� : (.� 9N�� �@>  �L7أو ا� ��. �L7آ�� ا� �>)G)5.   

���/<� ا�9ي ا�ول ا� � +@9ا.   



5  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<V<<<V<<<V<<<V<< << << << <
�m=B �' و�K ا���Sرة ور�v ا����y� .��ج إ6ّ  �ً� :Kل :Y+ ��@�Kن ، .��
��@)=Rآ�ن إن: أ �ً�  .آ���) +�� وإ6ّ ، .��

   . ا�KWل +() ��L�ط 6 : ا���Sرة vور� ا����y� .��ج -
   ] :ا����y� .��ج : ا�ول[ = 

� إ�� ا��$%� ���ل �aء +Yذا ـ  b=�� -XاKا�� VS�.7<- - و� ا��Kا2X-  هE92  و�$ت 
DB% 6نK: لKWا� �@L� V.�&+ �ً/  : �)7�G ر�X 'e VWBR2�  أy�   �L272$ة  وا�yا��ا 
ت �'G 6إ DB% 6نK: لKWا� �@L�9N ا��$%� �� Y+ Dن وا:$ �� ا��آ�ة   �yا���.  
�D ا�KWل �=() �KWل أن ا����y� .��ج +- ��L�ط 6 �.) - �@�K: لK: �@=Rأ .   

�@=R7<- : وأ�   .ا� @�ت 
��y��22�22 ا��22- ه22- : وا���G لK22W�22$ ا��� وا�>22<' ا�22�B� : ا�.�227م �@(�22� ا}ن �@�22 و

D�cوا.   
�D وا�><' +���B� ـcط 6 : وا��L� -+  �2@a��. 7� -2>  �2�)+  E$2=G ل  أنK2W� ا�K2Wل  �=(2)  

D22� 922N��227`@� آ�22ن وإن -  22/ً� ا�o<�22م -  K22�Sع  22� ا��آ�22ة ا����22-  w�22. �22ء>eأ 
  .ا�KWل

�  D)�$؟ ا�   
- D)�$أن : ا�ول ا� -B>ا� - �=R ;آ�2ن  - و25='  �=(2)  ا  h27B� أ�W2Rب  إ��2  ا��7�2ة  

-XاK9ون ا��N�Kن و6 آ=) ا��KaKد  � ا��آ�ة +(�� �   .ا�KWل أe<�ء �$و  � �
-  D)�$2أ.22) : ا�/�2.-  ا�  v2R  �2� ���W�222-  -  ا�tا  أ.@22' - �2<@'  ا; رK.�2ن آK22=7S� 

� ا��K�Kد :Kل  ��)@�   .أK: (=Rل ا�.�7م 
   :ا���Sرة ر�v : ا�/�.-= 
v�   .ا�K: DRل ا���K: vل �D ا�KWل �) ��L�ط 6 ا���Sرة ر

�@� وa�G� أ��  �y� اc.��ن  =Y+ bذا ـ 'e VW��7$ ر ��5 �@Xأ �)��N و:�2ل  أ�� 
�  ا���2y�  �=� ا�KWل)�2�N�2  +���آ�2ة  أ�*�2ً  وSG  �2@)+  \2  ل  �=(2)  :�2ل  ا�92ي  أنK2Wا� 
� أ�� ا���y� آ� ً�)��Pوا� v���K�Kن ا�*�@�ء �&� ر : v��\ ا���Sرة ر�G  (=2R�  �2+ 

�$ :Kل �) ��L�ط$a.   
D)�$ه9ا �=� ا� �  �)@aو:   

�\ ا���Sرة ر�v أن : ا�ول -�G (=R� . \��*�د 6 وا��� '&W�.   
�P�Kaن زا�Kا  � ا���=�(� أن : ا�/�.- - �%$R وض�رة ��Sن ا��Ka�P� ا��آ�2ة  و

�   .ا�KWل أe<�ء :�R=� آ�.V و�K وا�ر��ح ا����D رأس  
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���/<� ا�9ي : إذًا ـ �   :أX(�ء e�e� +�] ا�KWل  
  .ا��L7�ات -�
   .ا����y� و.��ج -�
�- v�   .ا���Sرة ور
�v  %��2$ة  وهK2: .  E92ل  إ��2  ��2�Wج  2X-ء  آD2  أ K2ال  ا�/�2e�  هE92  �$ا ��+(�2G  �2��x 

   .ا�7='
   : ذ�b  /�ل ـ
- Daر b=�� �)��N رأس �� ا�X�ى ا�KWل أe<�ء و+- ا�><'  )��N ى�Nأ.   

�)��P��+ د$Sاه� ا��- ا���Xًا ا�)Nأ : Dل  هK2�. :  �2@�K:  لK2: �2ج  أو ا�ول�WG  �2إ� 
�$ :Kل$a ؟  

�$ :Kل إ�� ��WGج �أ.@ : ا�KSاب $a : �@.� V�)� �  �e�/ا�.   
-Daر  b2=��  �2y�   �22'  أ�e  $27�  -`2   ��25  �@2Xأ  V2B2)  وه�  �)�2�N  �2ورث أو  أ� 

�)��N أ��.   
E9@+ �)��Pج : ا���WG ل إ��K: $�$a �@.� V�)� �   .ا����/<�ة ا�X(�ء  
�$ :Kل إ�� ���Wج أX(�ء ا�/�e� هE9 �$ا  � : .�Kل إذًا$a.   

  ا���Sرة ور�v ا����y� .��ج ا}ن و��+<�
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�ً� آ�ن إن: أK: ��@)=Rل :Y+ ��@�Kن��..   
�$ :Kل ا���Bر �$م +- ��L�ط$a ج��>� ��yن أن ا���K&� DRا� m=�   . ا�<��ب 

� �' +Yن&� m=�   .ا�<��ب �=Kغ  � إ6 ا�KWل �B$أ Y+ 6.) ا�<��ب 
��=b رDa : ذ�b  /�ل ـ �ً7�� أر   D2�c2'  . اe  -2+  �2ء>eل  أK2W��2ر  وا:2$ة  و�2$ت  ا�+ 

����W ا�KWل +Yن . ��N� ا��K�Sع �   .ا��P �� هE9 و6دة  
  ؟ ���ذا
  .ا�<��ب �m=B آ�ن أذا أK: ��@=Rل �&Kن أن �L�ط : ��Kل �.�)

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<V<<V<<V<<V<÷cæ÷cæ÷cæ÷cæ<<<<àÛÊàÛÊàÛÊàÛÊ<<<<äÖ^ÛÒäÖ^ÛÒäÖ^ÛÒäÖ^ÛÒV<V<V<V<< << << << <
�<��ج :�D ا�&��ل آ�ن و�K ا�<��ب آ��ل  � ا�KWل ا:���ب .B$أ وإ6 أي yا����� 
�v أو��   .ا���Sرة 
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  �� �) آ�ن و �   .أو)o�R E$اق  � :Z أو د
�22$ - ا; ر:�22) - ا�����22��� أن )22B� -22+ E922�22رة هB7زآ�22ة :&22' ا� �y22' ا�22$اe �225(9آ 
� زآ�ة :&' �7$ه��   .ا��$

2�   ����ن وه��Gن��o  -2+  �2)2)  ه92ا  و%�<�2  +2-  25(��  6 ا�ه�.Y+ 6  اK2=P� أن  2�  أ:$2  
�&Kن �yأو ا�>��� +- دا ��$ .   
�$أ ��� .B$أ (��&Kن أن وهK - ا; ر:�) - ا�����  �ً>yـ : دا �� �) آ�ن  �   .د

��� +@By�o Kً� آ�ن  � آD : ا�=>� +- ا�$�   .ا�7�ب �>� +- د
�$6ً ا�9 � +- ا�Kا�a �=��ل ا5' : - �@�<� ا�9ي وهK - : ا�L�ع و+-  � أو %2�ض  �2
\)B  ف أو  <*7� أو�Gإ.   
�� أو ا���ض : أ�' أ�@�� ا��7��� ه9ا �Nل +��  ؟ ا�$

- ��� أ.Kاع  � .Kع ا���ض �ن : ا�$�   .ا�$
� ا}ن ��+<��   .وا�AR:ً� �>� ا�$
   ...ا�ذان

  انتهى الدر س
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/�/�  االحد  الثاني: الدرس  العاشر:األسبوع 
  هـ����

))�	�	�	�	 ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن هللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
j ��� �%KG ا�&�م �� زآ�ة ���  �ل زآ�ة : �7<- : ا�$yا�$ا.   
V=%أن و Dy��  زآ�ة ��   .إ�(@� ا�<�س :�a� وDy��  ��@  $�LG ا�$

�� وذآ�ت�7G ��   .وا�AR:ً� �>� ا�$
�)tل ا}ن وأK%زآ�ة :&' أن : وأ  ��$2�$  ا��2Nف  +(2)  ا�$2X  �)2�  D227$د  ا�7=2'  أهGو 

� +@- ، و�G$اDN ا�%Kال +-  Dyا��- ا���� $% �B�7G �=&L .   
-G� زآ�ة :&' إ�� و.�   :ا�$
'��>� ��� إ�� ا�$)��%:   

� : ا�ول ا���' ـ�   .ا���Ka ا�$
� : ا�/�.- وا���(' ـ�   .ا���o Ka(� ا�$
- �+��$� Ka�ا�� : Kه ����ذل o<- �=� ا�$.   
- ��� هK : ا���o Ka(� وا�$�   . ��Dx أو  �7� �=� ا�$

-G   :إ�� .
� : ا�ول ا���'�� ه� �  K�V+ و%$ - ا���Ka ا�$� ا�*�@�2ء  +(2)  ا�N=�2  - ا���Ka ا�$
   :أ%Kال �=�
   .D&� �>5 ا��آ�ة +() �SG أ.) : �=K@�Sر : ا�ول +���Kل= 
�  إ��2  ا��آ�2ة  إN�اج ��N� أن �) �KSز : %�ل ا�K@�Sر ��7 أن إ6 )2:  �B22'  ا��e 

  .�a(7ً� ا��<(� زآ�ة �P�ج
   :أد�� �7$ة ه�6ء وا�5$ل

- D)�$�2ء  أ.) : ا�ول ا�a  -2+  �2رe{ا  � �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  أ�W2Rب   2�  �2$د  �2
   .ا��آ�ة إ��Sب - و5='

- D)�$أن : ا�/�.- ا� ��� ا���Ka ا�$�� +- ا�9ي آ��$E$ ] 6 �S���آ() أن . [   
- D)�$ا� h��/م : ا�K�� �ا�د�.   
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   . A=�ً� ا��آ�ة �SG 6 أ.) : ا�/�.- ا��Kل= 
   :ه�6ء وا�5$ل

ن -��B�7� 6 د�<ً� آ�ن إذا ا���ل  �  .ا�<� (� ��� Kال Z=7�G وا��آ�ة ا�<� (� ا� Kال  
   .:�(�� 6 :&�ً� �م. �&K.) و�&�*� :�(�� 6 :&�ً� .�م �B�7� أ.) : وا�KSاب

   .وا:$ة ��<� %B`) إذا ا��آ�ة +() �SG أ.) : ا�/��h ا��Kل= 
   :ه�6ء وا�5$ل

ن -� ��($j)� E ا���ل وه9ا . ا�داء �=� ا��$رة : ا��آ�ة وKaب X�وط  .   
� وا�KSاب  �)@aو:   

 آ��22 - ا�داء �=�22 ا��22$رة ا��آ�22ة وK22aب +22- ��L22�ط 6 أ.22) ا�K�22اب أن : ا�ول -
)5�>)G� آ�م +- Gا���.   
� أن : ا�/�22.- -y22) ا�22$ا.�& Y�922N أن �� أن .*�22�ض أ.�22 إ6 ا���22ل ���22ذل ا��$22 -22>oو 

\)A��)+ K9 أن هN�Y+ '� 9Nذا ا���ل ����2]  +� هK ا���ل   Z2: ;ذا  اY2+  [�25أ  Z2: 
(�*. 6 [��� Z: ;ا Kا��آ�ة وه.   

 إ2N�اج  �N�2�  أن و�2)  ا��آ�ة Kبوa : وهK ا�ول ا��Kل  \ ا; �Xء إن : وا��Kاب
   .5<� آD زآ�ة ���W أن �L�ط ا���ل ���B أن إ�� ا��آ�ة
vaل ه9ا ورKد ا��$� �  �)��Wا�� '@>  : K�   .- ا; ر:�) - �B($ أ
� : ا�/�.- ا���'�� ه� �  K�V+ و%$ - ا���o Ka(� ا�$� وا�N=�2  - ا���o  K2a(� ا�$
�ً`�� �=� ا�*�@�ء +() أ)�K%:   
 �2SG  6 أ.2)  : ا�256م  2X(�  وا�N(�2ر  أ:�2$  اc �2م  �2�  روا�� وهK : ا�ول ا��Kل= 

   . A=�ً� +() ا��آ�ة
   :ه�6ء وا�5$ل

ن -�� ه9ا �� 6 ا�$&����Wل �) ا6.�*�ع .   
   .+() ا��آ�ة وKaب : ا�/�.- وا��Kل= 

   :ه�6ء وا�5$ل
- �e� �� -=�  - -tا; ر (>� -.   
- �eوأ �� -�   .- �<) ;ا رt- - ه���ة أ
-  �eوأ �� ��   .- �<) ا; رt- - ��� ا

��v و6 �  E9ر ه�e{إ6 ا �eأ -=� - -tا; ر (>� -.   



10  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

   .وا:$ة ��<� %B`) إذا ا��آ�ة +() �SG أ.) : ا�/��h وا��Kل= 
 - �<2)  ا; ر2t-  - �=2-  أ2e�  W2R�  : ا��2�v)a  و�B5 . ا�/�.- ا��Kل  \ وا��Kاب

6K22د و�K22aه922ا و �22eل �ن�&22 ا�K22ا�ول ا�� K22ب �22$م : وهK22aK22ً� ا��=A  K22ل هK22ا�� 
   .ا��Kاب

�.R ()+  (2�ح - �<) ا; رt- - �=-  أe� وKaد  \ �&��2P�ج    (2G2`)  إذا زآ�B% 
   .ا��اva هK ا��Kل ه9ا +(&Kن

� +(�آ- ا���ل ���B أن إ�� ا��آ�ة إN�اج ��N� أن أ�`ً� و�)� \)�Sا�.   
 أو ا��2<(�  آD2  +2-  ا��آ�2ة  �2SG  أن إ �2  �.2)   .��2ه�  �7t +*() ا�N(� ا��Kل وأ �
-*�>G -+ Dآ ��Z  وا:2$  :&2'  و�2)  وا:$ة :�ل �=� ا���ل ه9ا �ن . ا��<(�*���2+  �)2� 
   .�=() د�(D 6 ا��<Kات  � %B=@� و � ا�N(�ة ا��<�
�=�  9ه� ا��اK&)+ vaن�>Wا� .   

� ÔÖ„ÖæÔÖ„ÖæÔÖ„ÖæÔÖ„Öæ<<<<ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�� �) آ�ن و �: 2)o�E  أو  =2-ء  �=2)o ،  �2�E  أو ق2R$ا   2�  :Z أو د

   . `� ��� %B`) إذا زآ�G) أّدى
��+ E�ا����� ذآ Kه vaا�ا� -+ Ka�ا�� �)oو Ka�ا��.   
 **�� ا�L22�ط �227$ ا��<��225 و &�.@�22 - : وا��K22>Sن ا�B�22-  �22ل زآ�22ة :&�22  : '22

   .ا�/�.-
��Kل - ا; ر:�) - ا����� +Yن  7- :� و6  -+ �   :ا���
 )�SG وط�L� ��N� : �������آ- ��7=��ن ا�L��xن ه9ان ) : وإ�5م :�.   
'22e ( ا; ر:�22) %�22ل : b22= ا�<��22ب و Eار�ل و 22`- وا��225K22Wا�  (E922وط وه�L22ا� 

Z=7�G ل�����.   
��=� أن ��+<�) وإ�5م :��� :(- ا; ر:�) - ا����� %Kل +��>Wن 6 ا�Kx��L� -+ 

�&Kن أن ا���آ- �ً<��� .   
2�  ا�>*(2�  وا�2S'  ا��2�Sه(�   92ه�  وه9ا=    D2ا�7=2'  أه  ���  ا�2   �=�2�W�2وا�  � و 2

   .ا��آ�ة  ��) +- �SG ا��B- أن ��ى +&=@' �7$ه'
   :واK�$�5ا

���<�Kص : أو6ً ـ �W�   :ا��W)W� ا���

- (�K���7 آ�G   : }�� �  !"�� �...  {.  
Z=7+ بKaKل ا������.   

- (�K%و - �=R ;و5=' �=() ا - -+ h� أغنيائهم من تؤخذ أمواهلم يف صدقة :(معاذ :$
  ) .فقرائهم يف فترد

 ا� 2�  و+(@�2  - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  أ�WRب �� ا���&�e�ة ا}�eر : و�e.(ً� ـ
   .ا��B-  �ل �� ا��آ�ة �NY�اج

   .ا���Sه(�  <9ه� وهK . ا��اva ا��Kل هK ا��Kل +@9ا
   .ا��aK �$م :ا�/�.- وا��Kل= 

   :واK�$�5ا
ن -�� �(j وا���B -Bدة� ا��آ�ة   Dدات أه�B7ا�.   
   ...).ثالثة عن القلم رفع :(- و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- و��Kل -
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�����2ل  ا��آ�2ة  ر�2]  ا�<K�2ص  �K2اه�  و�ن ا}�2eر  �&/�ة . ا���Sه(�  \ وا��Kاب 
�����آ- 6.   
 ]'e D���>. زآ�ة إ�� ��� زآ�ة أ:&�م �(<� أن �7$ ا��$yا�$ا. [:   
� <<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

(2)   2� :  �2ل  +2-  زآ�ة و6 =�  �2� ا���2ل  آ�2ن  و�K2  ، ا�<��2ب  �i�>2  د
   .��ه�ًا

'�22�>G الK22 ع +22- ا��L22إ��22 ا� �)��22% : - �22W.22$د +22- ا}ن وR ا�&�22م � زآ�22ة �22
��   .ا��$

   .��ه�ة أ Kال : ا�ول ا���' ـ
��x<� أو أ Kال : ا�/�.- وا���' ـ.   
   :ا�[�ه�ة +�� Kال -

�@*��7G : -الا هK � -6 ا�� �&�� �@y�*Nإ.   
   .وا��KاX- - . وا�/��ر - . ا��روع - : ه- و7G$اده�

   : ا�x�B<� ا� Kال وأ � -
�@*��7G : -ال هK ا��- ا� �&�� �@y�*Nإ.   
   .ا���Sرة و��وض - . وا�*`� ا�9ه� - : ه- و7G$اده�

 **���  : v>a �)/آ �   ���N�D2  ا���2  �2   ���2R�7وض  أن إ��2  ا����2رة  �2Sا�� 
VWB22Rأ � ��22Gع 6 - : ه922ا و%�<�22 +22- ا�x�B<22� ا� K22ال  22� 6 ا�[�22ه�ة ا� K22ال  22
��� وK>Gع و�K>G@� ا���Sرات�x ض�ا�7 �@)+.  
   .ا���Sه(�  9ه� هK آ�� ا�x�B<� ا� Kال  � ا���Sرة ��وض أن : وا��Kاب

 . (�22�ا�� إ��22 +(@�22 ا��<[K22ر أن : ا�x�B<22� ا� K22ال  22� ا���22Sرة �22�وض آK22ن و�=22�
�27  �2�  آ�27G . 6  �2�ف  6 ا��(�2�  �����Bر +@-�  D2ر  أن ا�7=2'  أهK2]>إ��2  +(@�2  ا�� 

�22���x ض�ا�227 �22� أو وآ/22=% \y�`22Bا� . j)22=+ �22 ا� b�922آ . D22� ا� K22ال  22� ه22- 
�>x�Bر ا��B���� �   .ا�7�وض و%(�� ا�/�
b�9و� D�W� 9اه2  +2-  ا��KaKدة ا�m=BG ���`B أن K��Gر وDN$G �ًW  6 أن آ/(�ًا 
DWه9ا ا�� m=Bا�� �)B&ا� �  h): ��)ا�� a�*�� m2=BG  ا�y�`2B\  هE92  %(�� أ.) اc.��ن و
�ً<=B  ًا�)Bآ.   
   . �=�(�� +(@� ا��<[Kر �ن . ��x<� أ.@� �=� د�(D وه9ا
�$ و6�. ���xcا -+ E9ه  �� وهK2  د�(D2  أK2%ى  آ92ر   2\  ا�2�اva  هK2  ه92ا  �&2�  . ا���2
�����Bر ��x<� أ.@� �   .ا�/�
B%وD -G� زآ�ة :&' إ�� .�� ا��$)B. �  �>7  (.زآ�ة 6 أ �=� ��  ؟ ا��$
� �=� زآ�ة 6 أ.)  7<� ـ�   :ا��$

��2P'  ا��آ�2ة  �2P�ج  أن أراد إذا ا���=' أن  ��  %2$ر  �(E$2  ا��2-  ا� K2ال   2� ا�92ي  ا�$2
�=m إن ا��B%- و��آ- �=() �ً���..   
� �=� زآ�ة 6 أ.)  7<� +@9ا�   .ا��Kل �@9ا ��Kل  � �<$ ا��$
-G   :ا�:&�م إ�� .

� زآ�ة :&' : أو6ً ـ�  �2  ��+<� و%$ - ا�ه' �.@� �@� و.B$أ - ا�x�B<� ا� Kال +- ا��$
   :ا�x�B<� ا� Kال ه-
� �=� ا��آ�ة �SG 6 أ.) : ا�ول ا��Kل= �   .ا�x�B<� ا� Kال +- ا��$
 �2SG  6 ا���K�2د  و�j)2  ا��آ�2ة  �2SG  6  7<�2   �2  ��+<� - ا��آ�ة �SG 6 %=<� وإذا
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�ً�=A  آ�� $% '@*� �7Bا� - �   .ا�*�@�ء %�رE آ�� �b ذآ�ت  � هK ا��7<� و�&
� ا���Sه(� ذه� ا��Kل ه9ا وإ��  ���Wوا��2=�  ا��  �)7��2�K7ه'  وا���2Gر  وK2@�aو 
��yا�7=��ء و�� � ا�.   

د�� واK�$�5ا�   :آ/(�ة 
- D)�$روي  � : ا�ول ا� � %2$  : و%�2ل  ا�<�س �AN أ.) - �<) ا; رt- - �/��ن �

N�Kaا زآ�@X '&G� �aء+ '&.K�   .أ Kا�&' ���آKا د
(aأ.) : ا�56$6ل و '� � �� ا��آ�ة �NY�اج   m=B  ��   .5(�`� ا�9ي ا�$

- D)�$22�22ع : ا�/�22.- ا��aإ ���W�22ا� . �22� ا�22�acع ه922ا إ��22 أ�22Xر و �22�� ا��)225 
� ا�7=��22ء  22�  o(�ه��22 وذآ22�E وا��ه22�ي��N22� ا���22&�  � ه922ان  أ�22Xر ا�22  �=�22
   .ا��acع إ�� اc � �ن

- D)�$ا� h��/ع  \ - : ا���aإ ���Wر : ا���e{ا �� ���Wا�� - -tا; ر '@>� -.   
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� �=� ا��آ�ة �SG أ.) : ا�/�.- ا��Kل= �   .ا�x�B<� ا� Kال +- ا��$
   :اK�$�5ا وه�6ء

   .ا�د�� �K�7م : أو6ً -
- �ً).�eو : (.6 أ D)ار �/<�ءا5 �=� د�$�  ��   .ا��آ�ة  � ا�$

 ا�$ا�2�  ه2-  أد��  � ا�ول ا��Kل أ�WRب ذآ�E  � أن : ا�56$6ل ه9ا �=� وا�KSاب
  .ا�56/<�ء �=�

vaا�ل وا�Kع :&- و%$ آ(� . ا�ول : ا����aإ ���Wا��.   
��=b2  اc.��2ن  آ�2ن  إذا : ا�2�اva  هK ا��Kل ه9ا أن �=� �<�ء ـ  �2y�   �2�2ل  أ�� وهK2  ر

��$  �/��)e ل أ����� ا��آ�ة �P�ج أن �=() +��Kا�a ر� �)7B5 ل أ����   .ر
2�  ��G �2ً  ا��*D)�2  ه9ا +�Dq و%$   �)7�2�   (�K2ن  ا���2� إذا اc.��2ن  أن +92آ�   @2�ان  
��آ- أن أراد \>���V=% '&� '�P آ��  ��  E$)��  �$ار �   .ا�$
 **��   :- a$ًا  @�� وه- - :  �

��L�ط '�P� ���) �(�`- ا�<��ب K5ى �S$ 6 أن ا��آ�ة  � ا�$ ��   .ا�$
   .�(<(� أو .�$�� أ Kا6ً وK5 $aاء آ� ً� ا�<��ب زآ� ا�<��ب o(� وY+ $aن 

�  وهK2  أ��2  ��=b2  اc.��2ن  آ�2ن  إذا : ذ�b2   /�2ل �$2   ��2�  b2=��2�  زا2y$ة  25(�رة  و� 
(�a�: ���  ؟ 5(�آ- +&' 
� أ.)  \ . أ���$  ��� . �&� ���=) ا�$���   .أ�� �وي�� ا�9ي ا�7�ض 

Z)BAGط ه9ا و�L6 ا� $� (> .   
�   �2$ار  �$�2)  ا��آKي ا���Kء  � اc.��ن ��P' أن �<$ر ا�L�ط ه9ا �Bx<� وإذا� ا�$2
(.� �ًB��o نK&� E$>� وض�ى ��Nأ v=�G اد$�� ��   .ا�$

�<�22ء ـ22 (22)=� : j)22� ���K22ل أن ا���K22Bل  22 iP22X :�22.أ ��$22  �22y�����=b22 وهK22 أ��22  
� +�22$د  $22�<ً� آ<V22 إذا : �K22�>+ (22ل . ا22t-وأر وا�225�ا:�ت 225(�رات�22� ا�$22  �22)o 
 25(�رات  أو ا�25�ا:�ت  أو أرا2t-  آ�.K5  V2اء ا�7�وض  � b=�G  �� وإ.�� ا��آ�ة
� زاy$ة� b�a�:.   
 **���22  : D22aر b22=��� وهK22 : �6ف �L22�ة �$22  ��22�P� ه22- 225(�رة و�<E$22 �6ف 

��<�D ا��- ا��(�رة �@)=�.   
  ؟ 5(�آ- +&'

���N 6ف�.   
�   �2$ار  ��2P'  أن ه<�2  ��vو��K2�G  (2�a�Wم   27)  ا��2-  ا��2(�رة  �ن ا��آ�2ة   2�  ا�$2 

���><- 6 ا��- �@>�.   
   .ا�L�ط �@9ا .<�B) أن �$ 6 : إذًا

   .WR(X v�ط وهK أ:�$ اc �م �=() و.i ا�*�@�ء K@�aر ا�X�x) ا�L�ط وه9ا
   :ا�[�ه�ة ا� Kال +- ��(<�: �e.(ً� ـ

   . �G �>7$م آ�� وا��KاX- وا�/��ر ��روعا : ه- ا�[�ه�ة وا� Kال
�=�Nا�*�@�ء +(@� ا �=� �)�K%:   

��P' 6 أ.) : ا�ول ا��Kل=  ��   . ا�[�ه�ة ا� Kال +- ا��آ�ة  � ا�$
2�   �2y�  اc.��2ن  �<2$  آ�2ن  +Yذا   D2�cا  K2وه  ���2P�ج  أن +��Kا�2a  �6ف �L27�ة   $2 
  ؟ آ' زآ�ة
�y�  �  D�cو6 . ا '�P��  �$ار �   .ا�[�ه�ة ا� Kال +- ا��آ�ة  � ا�$
   .ا�K@�Sر ذه� ه9ا وإ��

د�� واK�$�5ا� ��K% ًا$a:   
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- D)�$2222- أن : ا�ول ا�B>22=� - ا�R ;�22ء - و225=' �=(22) ا*=P22- - وا�t22<@' ا; ر� - 
�D أ�WRب إ�� - ا���7ة - ا��$%� ���ل �K/7Bن آ�.Kاc2-  اXاK92ون  وا��N)+  '@>2  

�Kن و6 ا��$%��� ��  �$ار ��   .ا�$
- D)�$ي أن : ا�/�.- ا��ا��ه ��� وا���2P'  اc.��2ن  أن �=K�.  �2ا 5(�  ��2�  ا�$2  

��� إ��222 ه9222ا و.KB�222ا وا�/��222ر ا��Kا222X- دون ا�2227(�W�222ا ا�K��222�+ : اK.�2227<222- - آ� 
���Wا�� -.   

��P' أ.) : ا�/�.- وا��Kل=  ��   .ا�[�ه�ة ا� Kال  � :�� ا�$
   :واK�$�5ا

- ����� ا�K@�Sر �) ا�5$ل ���   .ا�x�B<� ا� Kال 
 وه22- ا�و��22 ا���22�� +22- ا�K22@�Sر �@�22 ا�225$ل ا��22- ا�د�22� أن : �=(22) وا�K22Sاب
� G*�ق �<*�@� ه- ا�x�B<� ا� Kال)�2�  .�=<�2  آ��2  وا�x�B<2�  ا�[�2ه�ة  ا� K2ال  �  �2� ا
��� ا�*�ق �=� .�Kا +Y.@' وا��ه�ي 5(�)�   .وا�x�B<� ا�[�ه�ة ا� Kال 
� Kن�*�% أ.*�@' +���=�)�   .ا�x�B<� وا� Kال ا�[�ه�ة ا� Kال 
vaا�ل وا�Kا�ول ا��.   
� ا��*��Z : ا��اva ا��Kل +��ر)�  9ه� وه9ا . ا�x�B<� وا� Kال ا�[�ه�ة ا� Kال 

� رWa) و �� ا�K@�Sر  ���N   .- ا; ر:�) - ا��7$ي ا��:�� �B$ ا�L(� ا���
� ا�&�م اآ��D و�@9ا� ��� زآ�ة +- وا�x�B<� ا�[�ه�ة ا� Kال  ��   .ا��$
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
(22)  22�:  �22ل +22- زآ�22ة و6=� �22� ا���22ل آ�22ن و�K22 ، ا�<��22ب �i�>22 د

   .��ه�ًا
�=22�  922ه� : = أن +7�+<�22�>W�22' أ.22) ا�P� �� ا�[�22ه�ة ا� K22ال +22- ا��آ�22ة  22� ا�$22
b�9ال +- وآK ا� �>x�Bاء :$ �=� ا�K5.   
� 6 أ.) : وهK ا��اva  7<� و�G$م'�P -+ الK ة ا��ا�[�ه.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
� وآ*�رة�   .آ$

� أن ا�����  ��Kد���P' ا}د - د b�9وآ ��   .ا; د
�� أيKا��� �)� ��� ا}د - د�� آ�ن K5اء ; ا�9ي وا�$�  �2��A  �2)   �� ; ا�9ي ا�$

   .آ��&*�رات  &��� �) �(j  �� أو آ���آ�ة
D)�$أن �=� وا� ��� ا; د�   :ا��آ�ة  � +(�P' ا}د - آ$

- (�K% - �=R ;و5=' �=() ا - ��)+ (a�N�2ري  أPBا� ):بالوفاء أحق فاهللا اهللا اقضوا. ( 

� أن .i +@9ا�� ا; د�  .ا}د - آ$
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� :�K) ا.R :$�7>�رًا .���ً�  =b وإن ): (ُ&َ=َ َ.   
->7�� اc.��ن  =b إذا :  -XKة  أ.@� إ6 ا�<��ب %$ر ا���2>(R  �2S�+  �2@)+  ا��آ�2ة 
�=>V إذا ا�KWل :�ل إذا �ً��R.   
��L�ط و6 -+ -XاKأن ا�� m=BG �ً>5 �>)7  -&� �SG �@)+ ا��آ�ة.   

   :ه�6ء وا�5$ل
�K�7م- �  )a�Nري أ�PBاء  ��2م  وه92ا   ) .شاة شاة أربعني كل يف:(  ا�K25  V2.آ�  E92ه 

�)7�   .آB(�ة أو R>(�ة ا�ر
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا�KWل ا.�A\ ... ا�KWل ��7 +- ا�<��ب .�i وإن 
   .ا�KWل ا.�A\ ا�KWل أe<�ء ا�<��ب .�i إذا

��=b رDa : ذ�b  /�ل �ً��N �  D�cا Kا�<��ب وه 'e $7� -`  ��5 �@Xأ  V2G�  
   . أر�\ : ا��K�Sع +�B5 vBR �ي ذهVB أو وا:$ة
� ا�KWل ا.�A\ أر�\ ا��K�Sع أY+ vBRذا  �): i�>�   .ا�<��ب 
� ا�KWل ا�5.*<� أN�ى  �ة ا�<��ب اآ��Y+ Dذا  $�$a.   

D)�$ا�:   
 +2-  ا�<��2ب  Y2+  �2=PGذا  ا�<K�2ص  �=(2)  د�V2  ا�KWل آD +- ا�<��ب ا�X�اط أن -

�7�  .ا.�A\ ا�KWل 
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

���) أو  .   
->7���ع أو ا�<��ب ��ع إذا :  �7�   .أ�`ً� ا�KWل ا.�A\ ا�<��ب 
��=b آ�ن +Yذا �)e�e �  ��Bا� 'e ع�� �@>  �ً��N -+ ء�>eل أKWا� \A�.ل اKWا�.   
� ا�KWل ا�5.� ا�<��ب �&�D  � ا�X�ى +Yذا  $�$a.   

D)�$وا�:   
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- Kه : j*. D)�$ا� Z�   .ا���
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�>(� أ�$�) أو (�>a.   
�>(� أ�$�) أو ���) إذا (�>a : \A�.ا Wلا�K.   

   .ا�KR \)Bرة  7<� و�G$م
�$ال KRرة أ �cأن +@- : ا \)B� ر:�) - ا����� : أN�ى و��B7رة  �x�7ة ا�<��ب 
 هb�922=+ '22 إ�22$ال �22� ��22Bرة هK22 ا�B(22\ أن و225(G(<� أ�$�22) أو ���22) إذا : ��K22ل - ا;

��$رون (*��7G '@�K�����ل  �ل  �Bد�� : .  
� - ا; ر:�) - ا����� +�ق +=��ذا)� \)Bال ا�$�c؟ وا  

�$ال .K�. : D�Wل -cأ:$ �=� ا �)GرKR :   
�&Kن أن : ا�و�� ا��Kرة ـ :- \)Bا� $��� (��  �Bد�� : )� $�>� .   
�$ال -cد�� : وا�B  �)� �)7����� وا�9ي .  �`�   .ا����
���B(\ - : ا����Kد �&Kن أن : ا�/�.(� ا��Kرة ـ : \)Bا�9ي ا� '����Sب c��   .وا��KBل 
� .<' ا��- ا���Bد�� :و�����Bد�� -� Z��x ة�x�7ون ا��$� �<)R ب�S�   .و%KBل إ

�  �N� رaً� رDa أ��A إذا : ه9ا �=� �<�ء)2e�e  �2   �2�B92  ا�N2)  وأ>   ���L2�  �2  
D�cا.  
D@+ ه9ا \)�  ؟ إ�$ال أو 

�����Bر - : ا�KSاب v=Aص ا����Pا�9ي ا� '=&�. (�   .إ�$ال : 
��ع وإذا �)e�/ة ا��L7�  ؟ دره' �6ف 
\)�.   
�<�$  �ل أو ���ل  �ل ه9ا إذًا.   
��22ع إذا �)22e�e �22  �22�Bة ا��L227���22Sب دره22' �6ف Y� و%�22ل . �V227 : %�22ل . و%K22Bل 

�N{ا : V���Xا . V�Gد�� و�B9ا ا��@+ : \)�.   
2�  آ�ن وإذا�  Z2��x  �2ةx�7ن  ا��2�  (2)A7�  �2�B92  ا�N�2�  وإ.��2  آ�2م  �2$ون  ا�<�2$  و� 

Z��x ة�x�7ا�� K@+ : �د��B .   
��22(] وا� 22� �22&� $22��22�� ���22ذا .227�ف أن .�o �22و+�22وت - ا; ر:�22) - ا���� �)22� 

\)Bال ا�$�cوا EKa�P+ �=� $:أ E9ت ه�S��Pا��.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا�KWل ا.�A\: ا��آ�ة  � +�ارًا 6 
�<�A\ ا�KWل +��ر:   

   .ا�<��ب .�i إذا -
   .ا�<��ب ��ع أو -
   .ا�<��ب أ�$ل أو -

-*+ E9ر هKا�/�ث ا�� \A�>�� ا�KWل �$أ ا�<��ب اآ��D وإذا . ا�KWل   $�$a.   
   :ا��آ�ة  � +�ارًا 6 : %�ل
�$ آ�ن +Yن��   .ا�KWل ��Y+ (=�� 6 \Aن ا��آ�ة  � ا�*�ار 
� اc.��ن  =b إذا : ه9ا �=� �<�ء)e�e �  ��Bا� ��=+ -�� 2X@�  ا�K2Wل  :6K2ن  �=�2  
��ع ��Bة ا��L7��  ا�2X�ى  أآ/2�  أو أD2%  أو أ��2م  �L2�ة  �2e  $27'  دره' �6ف )2e�/أو ا� 
�)o E9ه �)e�/ا�.   
D@+ �.���  ؟ 6 أو ا�KWل 
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   .�G �ً�)X<\ �' آ.b ا�ول :b�K �=� +����� ا�KWل %A\ %�$ك دام  � : .�Kل
 و�WB25  ���27G.)  ا; أن ��$2(D ) . ا�Kا�Baت ��G] 6 ا�D)W أن : ( K�Gل ا����$ة �ن -
� ا�(@Kد ذم��Kم +- ا���R b($ �=� ا:���Kا ا�9 VBوذ @' وا�:$ ا�� b�9� �Bوا�� 

   .�y�aة ا��Kرة أن  \  W�م ��=@'
b�9وآ Dآ D)Wا�.   

227� :(- و225=' �=(22) ا; 22R=� - ا�<22B- و�ن -� D22=Wا�� D22=W؟ �7<22) و���22ذا) �22) وا�� 
   .ا�L��(� ا�K�7د �=� �K���Wن �.@'
   ...ا.�A\ ا�KWل أن �B�7� +� ا�W(=� .��ناc %�$ آ�ن إذا إذًا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�S<�) أ�$�) وإن  :�>� �=� (�K:.   
�S<�) ا�<��ب أ�$ل إذا (.Y+ 6 \A�>�   .ا�KWل 
��=b اc.��ن آ�ن +Yذا �)e�e �  ��Bا� �@����  و)2e�/�  �2   �2�Bى  ا��2Nن  أY2+  لK2Wا� 

������<�A\ و6 .  
�� أ�22$ل إذا �&22)22e�e �22  �22�Bا� ���L227� �22  D22�c22\ اA�>� j>22a ا�22�B� �ن ا�K22Wل 

D�cوا j>a �N�.   
�S<�) ا�L-ء اc.��ن أ�$ل إذا إذًا (.Y+ 6 \A�>�.   

�=22� ا�225/<��>Wا� �22  E92222) إذا أ.22) : وه22- ا����22$ة ه�$��>(22� أ (�22>a \22A�.ا : اK>/�225ا 
   .ا���Sرة و��وض وا�*`� ا�9ه�

�$.�.( دراه' اc.��ن أ�$ل +Yذا -� 6 \A�>�   .ا�KWل 
   .ا�KWل �<��SG 6 \Aرة �7�وض د.�.(� أو �SGرة �7�وض دراه' أ�$ل وإذا -

 +@��22 وا�*22`� ا�922ه� أ �22 . ا���22Sرة �22�وض +�22] إ6 ���22/<� 6 : أ.22) وا�K�22اب
��}N� أ:$ه�� أ�$ل إذا a<��ن \A�.ل اKWال آ�ن إذا إ6 ا�$�c�2  ا=�  D)B25  �2رةSا�� 
�@.Y+ vB�G وض ا}ن�رة ��SG.   
� : +�22}ن��V إذا : .�K22ل  �22 ���7��22ت ��K= �227ن ا�922��22X�22ل ا����� a<(22) ا�K7�22دي 

 ا.�K22�. \22Aل  �22 أ22N�ى ��=22� أي أو إ �22راG- دره22' أو ا�K22Wل ا.�22A\ أ.22)  �22�ي
��Bد�Kن ا}ن �.@' ا�KWل E9ا���7ت ه �=� D)B5 رة�Sا�� �W.ل  وK2�.  (2.2)  إذا أ�$� أ
(�>S��>(� أو  )�>a �  دام �=� D(B5 وض�رة ��Sن ا��Y+ لKW6 ا� \A�>�.   

�&� K� أن �y�% ل أ:��ج أ.� : %�ل$��2$.�.)�  دراه�B�25�+  (2$ل  د.�2.(�  ا�2$راه'    \2*�>)� 
�@��=� �<$ +�S�=� (.Yرة 6 �>W6 ا� \A�>�   .ا�KWل 

  .�N� j>a وا�*`� j>a ا�9ه� �ن : �<�A\ أ.) وا��Kاب
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 �SGةا��آ و� :-+ ����Z=7G � 9 و�@� ، ا���ل �(.   
�=�Nا�*�@�ء ا -+ E9ه �� ا�9 2�  +2-  أو ا���2ل  �2(�  +2-  ا��آ�2ة  �SG هD : وه- ا���
   :آ/(�ة أ%Kال �=�
   .ا���ل �(� +- �SG ا��آ�ة أن +���9ه� : ا����� ذآ��N �  Eف ا��9ه�= 

   :واK�$�5ا

 - (�K�� ���7G  :  }�� �  !"�� �...  {.  
- �K%و(  - �=R ;و5=' �=() ا - ):شاة شاة أربعني كل يف. (  

�  +2-  وا�2a  ا��آ�2ة   �2$ار  أن �7<2-  �=[�+(2�  ا�<K�2ص  هE9 +- +- إن : و%��Kا)2� 
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   .ا���ل
   :ا��Kل ه9ا �=� �<�ء

- K� �=G ا�<��ب '� ( �=���Z=7 ا�KaKب �ن X-ء  �)7��� �   .V*=G وا�7(
   :ا��Kل ه9ا �=� و�<�ء

   .ا���ل  � ا��آ�ة ���$ار ����ف أن �) �KSز 6  -
�G���   .آ/(�ة أX(�ء أ�`�ص ا��Kل ه9ا �=� و
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���Z=7�G � 9 ا��آ�ة أن : ا�/�.- ا��Kل=  6 �)7�   .ا���ل 
   :ه9ا �=� واK�$�5ا

- (22.�22� ا��آ�22ة .22P�ج أن �K22Sز   �22)o أ.@�22 �=�22 +22$ل . ا�<��22ب Z22=7�G �22 9��� 6 
�)7���.  
2�  �2$د  �<2$ي  آ�ن �� : ذ�b  /�ل   D2�c�2  اa�2  وو@)+  V2>� 2�9a�  أو :�2)  أو �K2Bن  
D@+ زKS�2�  أ2N�ج  أن ��S أو ؟ زآ�ة وأN�KB� �@aن �<V ا��Kق  � أ�X�ي أن   
D�c؟ �<$ي ا��- ا  

� و�K أN�ج أن �KSز : ا�KSاب  �)o D�cا��- ا b= أ.   
���Z=7�G � 9 ا��آ�ة أن �=� د�(D +@9ا . K=+ V.آ� Z=7�G �)7��� �aK� ج أن�N2  أ � 
�)� D�cي ا��- ا$>�.   
���9 � وZ=7�G ا�7(� +- �SG أ.@� : ا�/��h ا��Kل=  . Kل وهKا�9ي ا�� E�ا����� ذآ 
   .- ا; ر:�) -

� وZ22=7�G ا��22SG -22+ �22 9 أ.@�22 : ا��ا�22\ ا��K22ل= )7��22� - j22&� �22  E�22ا�����22 ذآ - 
   .- ا; ر:�) - ا�56م X(� ا�N(�ر وه9ا . - ا; ر:�)

 Kب وه�أن . أ�=' وا; ا�% DRأ.@�2  ا��آ�ة +- ا�  Z2=7�G  -2+  �2 9ا�  �2&�  �2@�  Z2=7G 
�)7��22� ا�ول ا��K22ل أ�W22Rب ذآ�ه�22 ا��22- وا�D22=7 ا���227.- �22��SG (22\ ا��K22ل +@922ا . 
   .وا�/�.-

   .ا��اva هK ا�N(� ا��Kل ه9ا إذاًَ
�22oوأر �22  D22�22 آ��x -��22' وإنX و.22) أن�B�7G �ً22 �= - 22\ أنaا�� �22N� $22ا�K% �22� 
�aر (.Y+ -+ �N� $ا�K% �� �aر �ة ذآ$� Dy��  ->B>�  <@�2  آ/(2�ة  +2�وع  �=(@�2  

 :Dه �SG أو Z=7�G ا��آ�ة �)7����9 � أو ا���ل  'e �ذآ �  �G��� �=� Dل آK%  -2+ 
\��*G \�$����a D$ًا  ���x '=7ا� (�   .ا��Kل �=� ����G  � +@' �=� و�$ر
�.Y+ Kaأر �  \)�a ةKNcأوا أن ا���� %Kا�$ �N� +- وهK ا��tK\ ه9ا �   .ر�a ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�B�7� و6  -+ �@�Kaا�داء إ &�ن: و.   
j)� ��D ا�داء إ &�ن ا��آ�ة X�وط   �SG Kو� '� �&��� �   .ا�داء  
   :ا�داء  � ا���&� �$م  /�ل

   .By�oً� ا���ل �&Kن أن -
   .د�<ً� ا���ل �&Kن أن أو -

D@+ �&���  ؟ ا�>��y ا���ل  � ا��آ�ة P�ج� أن اc.��ن 
6 . 6 �&���� و��K' ا��آ�ة K�. �SGل ذ�b و \ &��� �   .ا�داء  

D)�$ا�:   
��2S  ا�K�2م  +Y2ن  ا��2B7دات  y�25�  �=�2  %(��25ً  : ا�K��% :  D)�$2ا -  �2=�  �� وإن ا��2�

���A(\ 6 آ�ن.   
   .ا�داء إ &�ن ا��آ�ة وKaب +- ��L�ط Y+ 6ذًا
 **��   . ا�داء إ &�ن اNc�اج �KaKب ��L�ط :  �
� �' +Yذا&��� �� أن إ�� �<�[� أن و�) ا}ن �P�ج أن �=() ��S �' ا�داء  &���.   

D�W�+ �.$>� ق�ا�* �)�   .اNc�اج ووKaب ا��آ�ة وKaب 
   .ا�KaKب +- X�xً� و�(j . اNc�اج +- X�ط +��داء

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
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  .ا���ل ���ُء و6
->7� ا��آ�2ة  �V2BaK  آ=2)  را���2ل  K=+  �2=G ا���ل ���ء ا��آ�ة �KaKب ��L�ط 6 أ.) : 
()+.   

ن ا��Kل  \ ��Kا+Z ا��Kل وه9ا�  ؟؟ ا�7(� +- أو ا��SG -+ � 9 ا��آ�ة 
   .- ا; ر:�) - ا�56م X(� رWa) ا�9ي ا��Kل ��Kي  �� وه9ا . ا�9 � +- -

�=� إذًا�>Wون ا���   .ا���ل آG D=� و�K ا��آ�ة �P�ج أن �=() ��S أ.) 
D)�$ا�:   

�P�a) أن +(�S ذ �) +- و�a  �ل ه9ا أن ا�$�(K��% : Dا - Kو� �=G  �� ا}د 2-  آ$2
��=b  � آD وا:��ق ر��ل أ��  �K=A  �yب اc.��ن آ�ن إذا.  ��D@+  [��2 ا���ل   

� ه9ا�  ؟ ذ �) +- ���B أو ؟ ا�$
��B� . b�9&+ ��   .ا��آ�ة وهK ا; د
   :ا��آKي ا���ل نأ : ا�/�.- وا��Kل= 
�>(� G=� إذا - [��*G 67$ي وG (.Y+ 6 �S��P�ج أن �=()  �ً�)X .   
�] G=� وإن -�*��   .ا��آ�ة  �$ار �P�ج أن �=() و�a أو7G$ي 

� وا�N(�ر ا�56م X(� ا�N(�ر ا��Kل وه9ا�   .%$ا � ا
�&� ��� %$ا � ا)� [�N� أن وا��*��] : +��ل ا��*���   .ا�داء إ &�ن  \ ��Nc�اج 

��Z22=7 6 ا��*22��] أن ا�*�@�22ء  22� 22)o�E آ�22م و��22ه� ���22����Z22=7 وإ.��22 ا22Nc�اج  
�)*)&�   :ا��=� :�Kل 
ن �*�ط �' آ�ن +Yن� (y�a �+� ���Z أو ��5و�: j)� (�  $2�  -2+  (27>   (2.Y+ 6  (2 �=� 

   .X-ء إN�اج
2ن  +�ط وإن�  \2t2-  6  &�2ن  +2-  ا���2ل  و<B>� ��@2' ا ا�<�2ر  %2�ب  أو +(2)  �2tK\  أن 
ي ��GY+) +�ط� (���x (.Y+ �SG ()=�.   
� �$ا +(�� ا�*�@�ء آ�م ��ه� ه9ا���2S�د  هK2  ا��*��] أن ��ى ا�9ي %$ا � ا  �N ا��2
   .ا��آ�ة إN�اج +-

2�  إ�(2)   �ل ا�9ي ا��Kل وه9ا�G(<�   �2   2\  و��Kا+2a  Z2$اً  K2%ي  %$ا 2�  ا)25  � وK2aب   2
   .+Kرًا ا��آ�ة إN�اج
b�9أ.� و� D) ه92ا  إ�� أ  [� �=�2  %$ر2G)   2\  ا��آ�2ة  إ2N�اج  أ2N�  إذا : أ.2)  وهK2  ا�2`�

�22@aا�N22' إe �22=G ا���22ل K22و� �22)<� [��22*G (22>  �22a�22دي أن �=(22) و� �ن .ا��آ�22ة 
[�N� D�: ا��*�����   .ا��آ�ة إN�اج +- 

� ذآ�E ا�9ي ا�`��] وه9ا�   .و%Kي a($ %$ا � ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� وا��آ�ة  �   .ا���آ� +- آ��$
� ��آ�ةا�   .ا�RK(� و�=� ا�Kرe� �=�  �$ � أ.@� : �7<- ا���آ� +- آ��$

 أو ا�2RK(�  .<*92  أن %D2B  ا��آ�2ة  .2P�ج  +Y.�2   ��2)  زآ�2ة  �2P�ج  و�2'  اc.��ن  �ت +Yذا
   .ا�Kرe� �=� ا���آ� .��'

22� ا��آ�22ة إ22N�اج آ�22ن ذ�b22 +22- وK225اء  V22)�22 ا��=� D)B225 ازK22S�22 أو ا�=� D)B225 
'��W7<- : ا����2e�  b�92'  وهK %$ًا أN�ه� �نآ K5اء :   �2&G�2ً  وار �W  �2ت  أو   D2B% 

� أن&��� �� +*- ا��آ�ة إN�اج  )GرKا�� �S� . ا��(V2   �2ل   � ا��آ�ة �P�ج أن 
 ا��آ�2ة  إN�اج أN� ا��(V آ�ن و�K إ�(@' ��D أن +(�S �=*��اء :Z +(@� ا��آ�ة �ن
�ً�$7G �ً�=و�.   
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�� �' ا��(V آ�ن إن �&&��� � ��2$اً  أN�ه� آ�ن وإن إe' و6 �<) أتأ�a اNc�اج  
$7�ً� و%�$ًاGو�=�ً� و �.Y+ �@7+$. اء�و \ �=*� bذ� 'e�   .ا��آ�ة ���آ) 

� ا��آ�ة إذًا��  \ K��Gي ��G ً� ا���آ� +- آ��$�   .ا}د - د
�>)�� -+ ���  : Dه- ه D/  ��2�  أD2%  أو ا}د - د   �2�2�  �27Gرض  إذا ا}د 2-  د� د
� ا;�  ؟ ا}د - ود
2�  +<�2$د  وا:2$ة  ��<��2�  أ.@�� :��Kابا�2�  ا; د����2\  �2'  إذا ����2R�W�  ا}د 2-  ود 

   .�=�S(\ ا���ل
� ا���ل ا�G\ إذا أ �)>�� +�<�$د إX&�ل +� �=$�� ا; د�  .ا}د - ود

����آ�ة ��Z=7 +(�� %=�) ا�9ي ا�&�م وه9ا ZBA>� �=� E�)o  � آ��&*�2رات  ا; د�K2ن   2
�ً/  . K=+ آ*�رة و�=()  �ت �)�� j*>+ ا�&�م �S� أن %D2B  ا�(�2(�  آ*�رة .P�ج أن 
9*>. �)RKآ� .��' أو ا��ا��.   
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��م��    "�ب زآ�ة "! �� ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .ا�.�7م �@(�� زآ�ة ��ب
�2�  ا� K2ال   2�  o(�هD2B%  �2  ا�.�7م �@(�� زآ�ة ��Bب ا����� �$أK�2ب  ا%�2$اء  ا��آ�&� 
-��&� أ Z��  إ��2  ذه�2  :(� �.j آ�B) ا�9ي  - �<) ;ا رt- - ا��$��2WBن  ا�Y2+ 
���&� أ  Z���آ�2ة  �2$أ  - �<2)  ا; ر2t-  - ا�$�2  �2�)@�2�  o(�ه�2  زآ�2ة  %D2B  ا�.�27م    

�� ا� KالKا��آ.   
�ً)5��آ�ة .B$أ ا�&��ب �@9ا +� ��)@�   .ا�.�7م 

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�SG -+ D�  .وo<' و��� إ

�D +- ا��آ�ة وKaبcوا ا��B� '><وا� DW   �2ع�a���2  +=2'  . إP� ا�2�W$  و; أ:(2)+  $2  
 ا��آ�2ة  وK2aب  �=�2  دا�2�  و2)o�E  ا��PBري أN�a@� ا��W)W� ا����W� وا�<�Kص

-+ E9ف ه�>Rا� �e�/ا�.   
� و+@'  E9رة ه�B76 ا��آ�ة أن ا� �SG -+ �)o D�cا ��Bوا�><' وا�.   
�ً/22�+ : 6 �22SG -22+ ء�B`2222� ا���B�22 و6 ا�SG -22+ ا��22�B -L22:K�22 و�&<@�22 ا�SG -22+ 

j) اKSن ا�� j) اKSع ا�K. �   .ا��B� أ.Kاع  
(22�K%و : D22�cا �22�Bوا�>22<' وا�. D22)�22 ا��آ�22ة أن �=�22 د�SG -22+ E92222<�ف هR�22 ا��@  
V�K>G V*=�N�  �@��&Xأ �@G�)�� و �  V دا �ً� +- وا�o ������+ E�)L<' أو ��� أو إ

   .K5اء ه9ا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .أآ/�E أو ا�KWل �y�5� آ�.V إذا 
   ....ا�ذان ....... ا�.�7م �@(�� +- ا��آ�ة �KaKب ��L�ط

  انتهى الدر س
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/�/	  االثنني  الثالث: الدرس  العاشر:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))�	�	�	�	((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

��م "! �� زآ�ة "�ب��  ا
V�=&G  j ��2�  �2�  ا�.�27م  �@(�2�  زآ�2ة  �2   h2):  �)و��L2   �2ع  ا��آ�2ة�aا� 2�  وإ 
�@(�2�  +2-  ا��آ�2ة  وK2aب  2X�وط   2�  2X�ط  �<$ وKG%*<� ا�.�7م �@(�� ه- و � �=() 

   : وه- ا�.�7م
   .K&G ��y�5ن أن -
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<…………ä·ä·ä·ä·<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�SG -+ D�   .أآ/�E أو ا�KWل �y�5� آ�.V إذا: وo<' و��� إ
��yب �>� +- ا����ا�(� : ا�7�ا�.   

�) وG&�*- ا�KWل أآ/� ا���Bح G��� ا��- ه- : ا��Bب ه9ا +- ا�AR6ح و+-.   
�=� و <@' ا�K@�Sر ذه�= �>Wط أ.) إ�� ا���L� ا�.�27م  �@(�� +- ا��آ�ة وKaب +- 
   .�K&G �y�5ن أن

���K@' وN�ج : ��y�5 : �+K=7وا��7 =� ا��.   
   :ا�L�ط ه9ا ا�X�اط �=� ا�K@�Sر وا�5$ل

��K2ل  - -22B>2=�  - ا�R ;ســائمتها يف الغــنم ويف:( - و25='  �=(22) ا(  K2وه h�$22: -22+ 

  .ا����y� ه- ا��آ�ة +(@� �SG ا��- ا�><' أن �=� و.i ا��PBري
$2�h  وه92ا  )صدقة العوامل البقر يف ليس:( - و25='  �=() ا; R=� - ا�<B- و��Kل -Wا� 

()+ �7t (>&و� �BS>� �=(2)  ا; R=� - ا�<B- أ�WRب �� ا}�eر و�&/�ة ���KLاه$ 
   .ذ�b �=� ا�$ا�� - و5='
 و�K2BaKن  ا����&(2�   92ه�  وهK2&G  ��y�25 .  K2ن  أن ��L2�ط  6 أ.2)  : ا�/�.- وا��Kل= 

   .وا��7 =� ا��K=7+� +- ا��آ�ة
   :ذ�b �=� واK�$�5ا

 )شاة اإلبل من مخس كل يف :(- و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  آ�K2ل  . ا�د�� �K�7م -
(.Y+ '� $)���h ه9ا +- $Wب ا�Kaن ا��آ�ة و�   .�y�5� ا�K&G 'y�@Bن 

 )) ا��27م  �=�2   �$م ا��Pص :((K�Gل ا��KR(� ا�*�@(� ا����$ة �ن ا���Sه(�  \ وا��Kاب
.  

   .ا����&(� أد�� i�PG ا�K@�Sر +د��
   ) .أآ/�E أو ا�KWل :(���K) إ�(@� أ�Xر ا��- ه- : ا�/�.(� ا����� ـ

��L�ط 6 أ.) أي -+ ��yن أن ا���K&G �)را� Dل آKWا� D� �*�&�آ/� �  .ا�KWل 
   :ا�W&' ه9ا �=� ا�K@�Sر وا�5$ل

ن -����y�25  - 6  \2*G�  آK.@� ا5' : �7<- - ا��Kم ا5'   �2�  �2�)@B�2  ا�@.K&�  �2��G 
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�7� KWلا�.   
- D)�$6 أ.) : ا�/�.- ا� �&��   .ا�KWل ��7 +- ا��Kم G�ك �� ا��W�ز 

 . ا�K22Wل K22&G  ��y�25 -22+ \22)�aن أن ا��آ�22ة �K22aKب ��L2�ط  أ.22) : ا�/�22.- وا��K2ل = 
�[�ه� أ9Nًا i>ا�.   

�2$  . ا�K@�Sر  \ وا��Kاب�� :&2'  ��آ/2�  أن %2�روا  ا; ر:�@2'  ا�7=��2ء  أن ذ�b2  و
D&ا�.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<VVVV< << << << <
 �S)+ -+ j�N ���Lو� �  D�cا :V>�   . �Pض 

�@(�2�  +2-  - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  :2$ده�  ا��2-  ا�.�B�2ء  �B(�2ن  ا�����2  �$أ 
�D : وه- ا�.�7مcا ��Bوا�><' وا�.   
��22a $22ء و$22%$WG �B�22.أ D22�c22- ا+ h�$22: j22.ا�922ي أ Eروا �22� -22��&22� أ �)22: h227� 

(��AP�� +- إ�() ��WBا� �وذآ -+ APأن �با� E9وض ه�5<@� ا�* -B>2=�  - ا�R ;ا 
   .- و5=' �=()

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �S)+ -+ j�N ���Lو� �  D�cا :V>�   . �Pض 
V>�   .G �@� �>5'  � : ه- ا���Pض 

V)�5و b�9�   . �Pض ���G وا�D �: . D �W أ @� K&Gن ا�>��� +- �.) : 
(.Kوآ -+ j�N  ���L2و� :  V2>���2a  ً�Wء  ه92ا  .  �2Pض  �2R  -2+  h�$2:  -2��&2�  أ 
i.و ()=� �ً�. -tا; ر (>�.   
Kوه DW  ع��aإ.   

�$ل �P�ج أن و�KSز V>��  �Pض ����2�acع   �2Pض  �<S.  V2$ �' إذا �KBن ا  (2.� 
-+ h�$: -��&� أ i. �=� bذ�.  
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .�Xة j�N آD +-: دو.@� و+(�� 

-+ Dآ j�N ��)+ دون j�Pا� ���L7ة : وا��X.   
 +22- �.22) وا�22�acع ا�i>22 �=(22) +22$ل . ا�i>22 �=(22) ودل إ�22�aع  D22W ا�W&22' وه922ا
h�$: -�  ).شاة مخس كل يف:( �&� أ
Kأ ا����� أن و�$� (.� : -+ Dآ j�N ة�X DB% j�Pا� ���L7ن وا��&� Kه Z+اKا�� 

�)G��=� ا�����$ي.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

� V5 و+- )e�eو :V>�   .�KBن 
V>�   .5<��ن �@� 'G ا��- : ه- ا�=KBن 

V)�5و b�9�� ذات +@- وV7t ا�م K&Gن ا�>��� +- �.) B� -@+ V>�� ذات B�.   
�=>V إذا D�c�5ً� ا �)e�eو �@.Y+ �S� .�2a  i2ء  وه92ا  �K2Bن  �<V2  زآ�P.  �2@G�ج أن 
-+ h�$: -��&� أ Z�   .�<) ا; رt- ا��$
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

� V5 و+- )7�   .:��: وأر
��Wوا� : �  'G @�� ث�e �)>5 Kص وهK�>  ()=� �ً`��h +- أ$: -��&� أ  -2tر 

   .�<) ا;
V)�5إ � - : :�� و �@.� V�W�5ب ا�t DW*ا�.   

�D�W أن اV�W�5 أ.@� أو - �@)=� .   
� D�W�G ا��7�  �  �:=� وV=R أ.@� �����Bر�   .ا� �

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
   .�9a�: و�5(� إ:$ى و+-

�2  5� أ�=� هK وه9ا.  5<(� أر�\ �@� G'  � وه-SG  (2)+  وه92ا  . ا��آ�2ة  � ر:�2   �2
�(<��2  ا�<�2س  �=�2  وPG*(*2)  ا; $22S.  -2+  -:�2tا�  D2%أ ���2Sئ  225  K2ه  j2�Pآ��22 ا� 

�>)G)5.   
��>)�5� أر+\ +��ر ا� � ا�N=� ا��آ�ة +-  �SG ()+ ا��آ�ة Kه \�   .K>5ات أر
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
� V5 و+-)7B5و :��>� زادت +Yذا . :���ن: �7(�وG إ:$ى و+- .�KBن 

�� �y�  ���Lت +/�ث )): َواِ:َ$ٌة (( و��>�   .�KBن 
Dه9ا آ i. -+ h�$: -��&� أ:   
� V5 +- أ.) -)7B5و ��>�   .�KBن 
� إ:$ى و+- -)7�Gن و���:.   
� زادت +Yذا -� �y�  ���Lت +/�ث وا:$ة و��>�   .�KBن 

-*+ �y�  وإ:$ى ���Lث : و��e ت�>�   .�KBن 
'e ��� آD +- ا� � ���)7�� آD و+- �KBن �<V أر)��N ��:.   

   .ا�.��Bء KGز�\ آ(*(� �� اEK���=�5 ا�9ي ا���+Z ا�S$ول +- ا�`Kء و5<=�-
�&� DB% bذ� $���Nc�اج Z=7�G ا��- ا�:&�م .9آ� أن .� DB% �5درا �   .ا���

��a -+ hء -$: -��&� أ -tأن �<) ا; ر �  '� $S� � أ�=2a  �2$ وو ا��K=Aب ا��
(>  (.Y+ زKS� D �7� �%$9 أن ا��N�� ا��R 'y�@B:� و�A7- ا��=� )G�X.   
9N ا�Y+ D �7ن أ%D إ6 �S$ �' إذا : ا�j&7 أو�  D2%2-  ا�A7���2R  D2:�  وcا  D2 �7ا� 

�)G�X.   
�S$ و�'  �Pض �<V �=() وVBa : ذ�b  /�ل -+ (=�  ؟ ��<\ +��ذا . �KBن �<V إ6 إ
�  <) وKB� 9Nن �<V ا�D �7 أ�] : .�Kل)G�X.   

j&7ا� : VBaو ()=� V>�   : �Pض �<V إ6 �S$ و�' �KBن 
�  7@� وأ��P  (Aض �<V ا�D �7 أ�] : +<�Kل)G�X.   
�K�>  ()=� -+ hص ا}ن ذآ�G) ا�9ي ا��$ر وه9ا$: -��&� أ -+ v)Wا��.   

� أر�*\ إ6 �S$ �' إذا :  ��� ــ)�BG��� - ->7� : �aو ()=�  V2>��2S$  و��2P   '2ض   
V>�   ::�� وو�P  $aض �<V وKB� 6ن 

9�>)W+ لK�. ()A7G K�W9 ا�NGو \�   .E�)X أر
9N أ.b : ا�W&' ه9اG E�)X�7��/i +- ذآ�  � �=�  �(j أر$: -��&� أ  j)2و�  �2  

� �=() ا��<�Kص&� '@5�)% v)WR Kل وهK% �=��>Wا� Kوه vaا�ء إن ا��X ;ا.   
22�9a 922N� إ6 �22S$ و��22P  '22ض �<V22 �=(22) وV22Ba : أآ/22� إY22+ '22� $22S. 6ذا)+ V225 . 
   .وه&9ا..
� أن ا}ن ��+<� إذًا  '� $S�Y+ 9N.) أ�=� أو أ%D إ6 �   .ا��KaKد :�� �$+\ أو 
� أ9N وهK ا�D�7 ه9ا  ا�/�.(� ا����� ــ)G�X د+\ أو  �)G�2X  ��2:  دK2aK���2  ا��� : 

�D +- إ6 �$DN و6 ا�BS�انcن +�] ا� i>ا� '� -G��D -+ إ6 cا.   
� �$اه�  � أ �  'y�@��$DN +� ا�.�7م  �@)+ �  �������BS�ان .   

��. �7� و+D�2  ا�2S$ول  �2�  ا; :*[2)  ا�2e  '2=&G  �)L2'  ....(( ا�S$ول  \ ا�L-ء 
()+ ��W��)+ 9ه�Nأ �  D)S7� ا��������    )) .ا�S$ول 
'e رح %�ل�Lا; :*[) ا�:   
�� أVWBR ا����� إذًا�  �)���: $7� 27G�ف  أن ا}ن +(��B . ا����� +�) +@�V نأ 

��a\ أ � وه9ا ا���Wب D&� iPX (�+�7 و $�$W��2�  ا�7$د +- آ'    �)27� وآ2'  أر
22� ا�227$د +22-  �)�22�N . �22+ �22�. �ً�K22x \22  �22=/ 227$ ا�� +�22) اc.��22ن �22�ف أن 

   . 7) ا��D �7 وآ(*(� ا�.��Bء
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��#  
]  ]#� زآ�ة ا�%�

'e \a�. إ�� �   :ا���
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<·…·…·…·…ääää<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

) D�+ (  
->7�   .ا��B� زآ�ة أ:&�م �(�ن +- 

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
�S�� +- و)e�e �  ��Bا�.  

�V ا��B� +- ا��آ�ة وKaب�e i>���   .وا��acع 
   .ا��B� +- ا��آ�ة �SG أن ا; ر:�@' ا�7=' أهD أ��ac�+ : \�aع -
��a -+ hء +�� : ا�<i أ � -$: -� ما(: %�2ل  - و25='  ()�= ا; R=� - ا�<B- أن ذر أ

 كانـت  مـا  أمسن القيامة يوم جاءت إال زكاا يؤدي ال غنم وال بقر وال إبل صاحب من
N*�+@�2  %�ل أو )بقروا وتنطحه بأظالفها عليه تطأ مث كانت ما وأكمل� عليـه  ترجع مث(  
  ) .العباد بني يقضى أن إىل انتهت كلما
�h ه9ا +*-$Wن ا��)�2�  ا��آ�2ة  كG� أن واBa� ا��آ�ة أن    �y�2Bب  آK.92�2  �.2)  ا�Gر 
  .ا��(� � �Kم ��\ �Nص و�($ ا��آ�ة G�ك �=�

 وهK2  ا��2<�  +2-   �7ذ :$��a -+ hءت وإ.�� �&� أ�- آ��ب +- 9Gآ� �' ا��B� وزآ�ة
h�$22: v)W22R �22ء إنX ;ا �)22� وأ�22- ���227ذ - و225=' �=(22) ا; 22R=� - ا�<�22Bي +(22) 
�5K  ��� ��@/7�9Nون آ(� ا�(�� إ�� �� ا��آ�ة   ��Bا�.   
 +92G  -2آ�  �2'  ا��B� أن آ=@' وا�*�@�ء ا�:�د�X h�اح  � ا; ر:�@' ا�7=' أهD وذآ�
h�$: -���K= �7ن %=�� .S$ وأهD ا��SWز أهD �ن �&� أ ��B��� أ�W2Rب  ذه�2�=+  �2  
-B>ا� - �=R ;إ�� - و5=' �=() ا �� ا��B� و+(@� ا�(�)� '@� - �=R ;و25='  �=(2)  ا 

� ا��آ�ة أ9N آ(*(� -  ��Bا�.   



28  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� ا��آ�ة أ9N وآ(*(�  ��Bا� D@5أ �  D�cا �)/&�:   
� ÙçÏéÊÙçÏéÊÙçÏéÊÙçÏéÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

 �S�� +- و)e�e �  ��Bا�.\)BG 7� أو)BG.   
\)B7� ا��)Bوا:$ة 5<� �)  � : وا��.   
   .و S(�@� ذه��@� +- أ ) ��B\ �.) ا56' �@9ا و�5-
�)B�+ دون  � أن �)e�/ا� �  ��Bق وه9ا . +() آ�ةز 6 ا��*G�� ��y7� ا�� . ا; ر:�@2'  ا�ر
(.� -+ h�$: ���a i. �=� (..- :أ�9 أن أ N� �  Dآ �)e�e \)BG (7) أوBG.  
� دون  � أن �=� +$ل)e�/زآ�ة 6 ا� ()+.   
:  �22�� و+22- �22�Bا� \)A��22. 22`\ أن. [��22t D@�22� إ22N�اج آ(*(22�  7�+22� اc.��22ن �=�22 
���<�B� ا��آ�ة )e�/=��.   
� +- ا�9آ� ��Sئ : +<�Kل)e�/و `��*�ت ا� �)e�/ا�.   
-*+ �)e�/ا� : \)BG.   
   : .....ا���(� و+-
   : .....ا���7(� و+-
-+ Dآ �*��`  �)e�/=� ء�S�   .ا�9آ� 

   .BG(7� أو BG(\ PG�ج أ.) ا�9آ� ��Sئ %=<� إذا و�KSز
� ÔÖ„ÒÔÖ„ÒÔÖ„ÒÔÖ„Ò<<<<êi`Þêi`Þêi`Þêi`Þ<<<<±c±c±c±c<<<<äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

� و+- )7�   . �<�: أر
   .5<��ن : �@�  � �<�ا��

��Sئ +����<� -+ �)7��  `��*�ت : .�Kل e' .  �<� ا�ر)7�  . �<� +(@� آb�9 ا�ر
�   .وه&9ا ...... ؟ +(@� آ' +��/��.(

� G`(� إذًا)7�� آD  \ وG`(� أر)7�   . �<� أر
� آ�K% : -+ D) و+-)7���Sء 6 أ.) �=�<�  �<� أر �� +- وإ.�� . ا���)7��$ 6 ا�ر  �2  

   .ا�9آ� ��Sئ و6 أ./� إN�اج
�� ــ�  : Dئ ه�S� -+ �)7�  ؟ BG(�7ن ا�ر

�=�Nه9ا +- ا�*�@�ء ا:   
 ='@>�+ ���Sئ 6 %�ل   -+ �)7� 2R=�  - ا�<i.  -2B  �7ذ :$�BG . (.� -+ h(�7ن ا�ر
� أن - و5=' �=() ا;)7�   . �<� +(@� ا�ر
   .BG(�7ن ��Sئ أ.�) : ا�/�.- وا��Kل= 

.22) ءه6�22 وا�225$ل���22Sئ أن أو��22 ��22ب +�22� ا���22(� +22- ا��B(�227ن ��22Sء آ�22ن إذا  -22+ 
�)7�   .ا�ر

2�  أآ/2�  ا���(� �ن . ا��Kاب هK ا��Kل وه9ا   �)27�  <@�2  أآ2B�  ا���2(�  +2-  وا�<2�7�  ا�ر
-+ �)7�� +- +&b�9 ا���(� +- BG(�7ن أ�aأ +Yذا ا�ر)7�   .ا�ر
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .BG(�7ن �5(� و+-
� أن : ا����$ة  \ ��*Z وه9ا)e�/ا� �@G�*��` +(@� و �ذآ.   

�)e�/��+ \)BG �7)BA�   .BG(�7ن +(@� ا���(� ا��Wل و
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

 'e -+ Dآ �)e�e :\)BG ، -+و Dآ �)7�   .  �<�: أر
� آD +- أ.) ا� � اv`G إذًا)e�e \)BG -+و Dآ �)7�   . �<� أر

�)7B���+ : �@)+ \)BG �>� و.   
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� �y ���Lث : و��e 7� أو  �<�ت��(<@��  )P� K@+ . أ(7BG أر.   
��7=(2�  وه&9ا  �)���2:  \)A��2� أن �27$  ا�2�B�  زآ�2ة  إ2N�اج  آ(*(2�  �27�ف  أن اc.��2ن  
   .ا� /=� ذآ�.�

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
222� ، ه<�222: ا�9222آ� و��222Sئ� آ�222ن وإذا ،  �222Pض �<V222  &�222ن �K222Bن وا

   .ذآKرًا آ=) ا�<��ب
�22$ ا; ر:�22) ا�����22�� E922@� ا��آ�22ة +22- ا�922آ� .22P�ج أن �K22Sز  ��22 �(�22ن ا��22B7رة 

�D +- آ�ن K5اءcأو ا -+ ��Bا�><' +- أو ا�.   
   : Kا�e \tث +- إ6 ا��آ�ة +- ا�9آ� .P�ج أن �KSز 6
- \tKل : ا�ول ا��K���K2Sز  +Y.2)  . ا��B(2)  : ه<� ���K) و���$ . ه<� :   -2+  �)2e�/ا� 

   .P. \)BG�ج أن
- \tKم  � : ا�/�.- ا��$�G �>7  : (.ز أKS��$ل .P�ج أن  V>��  �Pض �   .�KBن ا
- \tKا�� h��/ا� �)Nر آ=) ا�<��ب آ�ن إذا : وا�Kذآ.   

��=b22 اc.��22ن آ�22ن +Y22ذا �)227�22� أر  �22�Bان آ=@�22 ا��22)e . �)7� أن ��22S أ.22) ا�D22R +��22ر
�P�ج �>�  �  .e(�ان أي ذآ�ان (\ا���a A(\ �.) ذآ� ا�./� �$ل PG�ج أن ا}ن .�Kل �&

D)�$از �=� ا�KSا� :   
��� ا�>(� �Kا5- إ.�� واc.��ن ا��Kا�5ة D)B5 �=� وVBa ا��آ�ة أن - $S�.   

�D2  ا�92آ�  إ2N�اج  ا�/��/2�  ا��Kرة +- �KSز 6 أ.) : ا�/�.- ا��Kل=   �2S� .2P�ج  أن 
   .ا�./�

 ا�922آ� ��=22 أ:(�.22ً� ا�:�د�i22. -22+ h22 - و225=' �=(22) ا; 22R=� -  ا��K225ل �ن -
�P. ��� i. ()=� h�ج أن �KSز و6 ا�./� وأ:(�.ً�$Wا� �� D)د� -��X.   
-B>وا� - �=R ;و5=' �=() ا - �)��KSز أ.)  ���$ل �KBن ا V>��  +��2P   [2ض  )2� و

�KSز أ.) \)B7�  \ ا��)Bا�� [�+ ��)*+ Eز  6 �$اK2S�  2X��G  \2(�ً  اc.�2ث  إ2P. 6�ج  أن 
i>ا�.   
��222S ا���K222�>+ -:��222� �)222Xل b222)=� �ً222�Kaي أن و��L222G �222/.أ Z222+اKG ا�<��222ب 

  .ا�./� هE9 وPG�ج ا��*�وض
�=�  9ه� . أ�=' وا; وا�%�ب�>Wه92ا  �ن . ا�  D2a�6 ا�  b2=�� و6 ا�92آKر  إ6 ا}ن 

�=&� أن �=(2)  ��2S  وKNc 6ا.K   (2ا�5ة ا��آ�ة أN�ج إ.�� وهK و75@� إ6 .*�ً� ا; 
�Kا5(@' ��� 6 $S�.   

� o(� +- أ./� �P�ج أن ا6:�(�ط نأ bX و6)GرKا�� Kوه  �2��2P�ج  أن �9 �2)  ا� 
��S أ.) أرى 6 �&� أ./� ()=� �ً�Kaو.   

�@E9 ا��اK&)+ vaزن �� ذآKر آ=) ا�<��ب آ�ن إذا ا�9آKر .P�ج أن �KSز أ.) ا���
.  

( .........(ا�2S$ول  �=2].  �2�E  .=�2-  ا�>2<'  إ�� .<��D أن %DB - : ا; :*[) ا�L(� %�ل
'e '=&G �� ا�S$ول ��W�� ا����5)   D)Sا���.((  
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��#    
    ]#� زآ�ة ا�)�'[

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
) D�222+(�222S�� +222- و)2227� وإ:222$ى  �222y� و+�222X . -222ة: ا�>222<'  222� أر
���Lن: و��G�X ، -+و �)�y�  ث: ووا:$ة�e E�)X . 'e -+ Dآ �y�  :ة�X.   
   .إ��aع  DW أ�`ً� ا�><' +- ا��آ�ة وKaب

   .وا��acع �<iا �=() ودل
� +E�&W : ا��acع أ � -�   .ا����acت �9آ� �K>�7ن  �� و)o�E ا��<9ر ا
�h +-  9آKرة +��><' ا�<i وأ � -$: -� �.j2  آ�B) ا�9ي آ���) +- آ�B) ا�9ي �&� أ

-+ ���WBا� �)�� أE9N أ.) و� -B>ا� - �=R ;و5=' �=() ا -.   
$2�K2aK   -2+  �@�2.  -2+  hدة  ا����� ��(<@ آ�� ا�><' زآ�ة +- ا��9آKرة وا�*�وض: 

���a.   
9N��Kا+Z �.) ا�S$ول +< \  �  E�2'  ....((ا; ر:�) ا����� ذآe  '2=&G  � ا�2S$ول  �2
�)�� ا; :*[) أ /=� وt�ب و�W�� أ9Nه�   D)Sا���. ((   

'e إذًا : ( ا; :*[2)  %�ل  �B�2.أ  �2�Bوا�>2<'  ا�  D@25أ  �2   �B�2.أ  D2�cا  D2%�2(�ً  وأ*G 
 ....'e اD��. إ�� ا����� ���  �A=Pا�.   

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <
 �A=Pُوا� �)�G �   .آ��Kا:$ ا����(

-+ �A=Pا� Dy��  ة�آ/(:   
   . ا�KWل دون ا�<��ب +- e�G� ا�A=P� أن : ا�و�� ا����� ــ
�2�  ا� K2ال   2�  o(�ه�2  دون ا�.�27م  �@(�e�G -+  �2� ا�A=P� : ا�/�.(� ا����� ــKا��آ 

�+ �e�G -+ با�KBW وض  +2-  و6 وا�*2`�  ا�92ه�  +2-  و6 وا�/��ر��2رة  �2Sو6 ا�� 
�22� ا� K22ال  22� o(�ه�22 +22-K22- �ن . ا��آB>22=� - ا�R ;- و225=' �=(22) ا �أن ذآ22 

�A=Pا� �e�G -+ ��)@��aK$ و6 ا�.�7م  D)أ.@� �=� د� �e�G  -2+  �2ه�)o  �2�B>+  �2=� 
   .ا�.�7م �@(�� +- إe�G 6� 6 أ.@�
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   :/�ا�/�� ا����� ــ
�A=Pآ� ه- : ا�=>� +- ا��Lا�.   

� إ�� G<��' : ا�AR6ح و+-)��%:   
- �A=N أ�(�ن.   
- �A=Nف و�Rأو.   
22� +22- +22آ/� اe<�22ن ��L22�ك أن : ه22- ا��(�22ن +22A=P� ـ22�)@���22 ا�.�227م  �22)�G �)22� 

��@)�� .  
�  �y� ر�aن ��ث أن :  /��)  D�cا E9@+ �yه- ا��� b=  ��@�  �2=�  D)B25  عK)L2ا� 

- ���L  ��@>)� - j)=+ D&� $:ء  <@�� وا�a د$W .  
�� وآن��L�.   

  2\  - ذآ�ه�2  5(G- -  7$ودة أX(�ء +- ا���6ن ���S\ أن ه- : ا�و�Rف وA=N� ـ
�)�G ل�  Dوا:$ آ �  �)&��Lا�.   
� ز�$  =b إذا :  /��))��N �  D�cو ا�و�� �)��N �  D�cرت ا�Rو  E92ه  D2�cا 

\22��SG نK22&�  �o �22(�ه�22 و+22- ا�آD22 و+22- ا�����K�S  �22y�  \22��S�+ -22+ �22@�22 و
E�5<9آ E9@+ �B�7G �A=N ف�Rأو V�)و� �A=N أ�(�ن.   

-*+ �A=N ف�Rا�و : Dف ه�7� Dوا:$ آ �  �)&��L؟ �=() و �  ��) ا�  
'7. .   
��W$د �L  6ع +�� � ا��(�ن A=N� +- أ � D&��  $:وا ��@> .   
   .ا��آ�ة +- e�G� ا�A=P� أن إ�� : - ��=�ا�W<  9ه� هK آ��- ا���Sه(� ذه�= 

   :واK�$�5ا
��Kل - -B>2=�  - ا�R ;خشية جمتمع بني يفرق وال متفرق بني جيمع ال:( - و25='  �=(2)  ا 

  ) .الصدقة
   .أe� +�%�ه�� أو ا����(� و�7�a ا�7��a إذا أ.@�� �=� +$ل
- D/�. ����� 6 \�S� �)��*�ق و6  �*�ق  �)� \��S :   

� وا:$ آb D = إذا  �)�PLا� ���L� �  E�)Lا�.   
  ؟ ا��آ�ة �=() .D@+ �S  <@�� وا:$ آD اD��5 إذا

   .�SG ؟ ا�7��a وإذا
��Z=7 ه9ا إذًا (�K���*�ق و6 :  ��@>)� �)LN �%$ا��.   
-\�Sآ�ن إذا : ا� $��� �B7�� و���وا أر)7�� و��N$ أر)7�   .أر

K=+ اK7��aا �aK� '@)=� ة�X وا:$ة  K2و� �*G اK2%  �2aK�  �2ثe  E�)2X  D2&�  $2:�2ة  واX 
 الفرار بقصد الشياه هذه بني جتمعوا أن جيوز ال:( - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<K�)+ -Bل
   .الزكاة من
�D2  .���2ً  و6 ز��2دة  6 ا��آ�2ة  +e�2G  -2�  6 ا�A=P� أن :ا�/�.- ا��Kل=  D2وا:2$  آ  �2  

�)&��Lآ- ا��� (��  ��W� Eار$� .   
   :'ا�W& ه9ا �=� واK�$�5ا

���K�7 �ت - . )�K9ا  )تبيع ( البقر يف ثالثني كل يف) ( شاة مخس كل يف:( آ�@+ h�$Wا� 

   . �*�%� آ�.V إذا و �  7��S� ا�.�7م آ�.V إذا  � �D�L ��م
 ا��K2ل  أد�K2��  �2م  وأن .ا��27م  �=�  �$م ا��Pص أن :  �G �>7$م آ�� : �=() وا�KSاب

���د�� i�PG ا�/�.- �R�Pب ا��WR� لا�K� ر وه' ا�ولK@�Sا�.   
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vaا�أن : وا� �A=Pا� �e�G.   
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�A=Pوا� �)�G �   .آ��Kا:$ ا����(
->7�� . ا��آ�ة +- :   h): 9 و � ا���$ارN�� ��@> .   

6 :  �22�� ـ22ـ �e�22G �22A=Pآ� إذا إ6 ا���22X22- ا+ E�)L2222<@' - :ا��+ � - . j22�N %�22ل  22
   .ذ�o b(� �ل%  � و <@' - . B5\ %�ل  � و <@'
   :أX(�ء ��N� ه- ا��9ه� �=�

   .ا��V)B  &�ن �����اح و���$ . ا���اح : ا�ول -
�i�22P 6 أن : ���*D22W و���22$ . ا�*D22W : ا�/�22.-- D22W+ $22:أ � ه922ا �22`�ب ا����22(

�&Kن �D .+�] ا���ل DW*ع ا��L  \)�S=�.   
���K@' ا�*�@�ء ���$ و6 DW*أ.) ا� �S��&K2ن  أن   D2W+  $2:2\  وا)�S�  '>2<2/�ً  ا�   D2� 

� +<��ك ا� Kال  � �*��  i�P. �ًW+ �ً>)7 6 أن ا�L�ط)��K�Sا�� �=�  �@�)S25 
   .ا����(� �:$  i�P. �ًW+ �>)7 أن �$ون

- h��/ح : ا��ا��� : Kا�9ي ا��&�ن وه \��SG ()+ 'y�@Bإ�� ��9ه� ا� ���ا��   
- \�   .ا��ا�- : ا��ا
- j �Pن : ا��&  �=Wا�.   

�22S)+ (22.أ L22���L22�آ� �Y22+ '22ن أ K22ر ا��22�P� هE922 +22- ا��6�22ن ��ك -22\ +22)�a E922ه 
���Pا� �+ �B�7��P�ج وآxK=P  Dً� ا���ل  (Gزآ� ��W� (�� .   

�=� �<$ وه9ا�>Wا�.   
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��a\ أ.) : ا�/�.- ا��Kل=  -+ �+�7  [=Pف  إ�� و�$ ) ا��ذا  ا�27Y2+  �2Bف  ا���ا�27 
  .+� وإ�P �A 6= ا��B�.�ه� - A=�P) ا�A=�P  - 'y�@Bً� ا���ل
� ذه� ه9ا وإ���   .ا; ر:�)  *=v ا
 أ.K2�G ):  (2ل  ا�L2��(�  ا����2$ة  �ن . ا�K�2اب  هK2  أ.2)  bX 6 - ا�/�.- - ا��Kل وه9ا
ت و�' ا�L�ع +- �*� �aء إذا��$ًا �) ا�L�ع +- $WG \a�>+ ()+ ف إ���ا�7. (   

�W$د �' وا��Lرع �>7  �A=Pا�.   
h��$ +(@� ا��- وا�:�د$WG W*ا�D ���ا�2-  وا���72(*�  وا�t .  \2a�>+  �2إ�  D2Rا� 

Kف أ.) وه�7� $: bف ذ��7���.  
��+ E�B7ً� ا�<�س ا��)�a K@+ \)�a.   

�&K22ن أن : ا�P=22] +22- وا�>���22 �B�22��22aK$ آ�22ن +Y22ذا . ا��ا�22- ا�22WGد  -22� +22>� ا��$
iPX ���� �2$د  �A7(2)  ا�<�2س   2�   �K�S� آ�R Dر �@� ���() و 7�وف ا�><' 

� �<$��SG E\ أن إ�� j�N ه9ا و � j�N ه9ا  � ا��ا�- ه9ا �<$ \+���S ا�><'  
9N آB(�ة أ�$اد)+ '&: �A=Pل ا�K�.ج و�Nا��آ�ة أ ��K�S  �  bع  $� � ا�o<�2م   
�&Kن %$ أ.) ا�7='  \  /ً� D&� $:وا �� وا:$ة �Xة أ�EKA ا�9ي  &�  E�2Aأ�  �)27� أر

iPX �)7�   .وا:$ة �Xة ا��آ�ة +() +�X VBaKة أر
2)e�  2X�وط  و��+<e�2G  �2�  ا�2A=P�  أن ا}ن ��+<� ًاإذG  �2A=P+<�2  ا��اب  أن و�K�2ا� 
��a\ أ.) -+ $�$WG �A=Pف إ�� ا��ا�$ارج ا�7 �)�   .ا�<�س 

�P�ج وا��ا�- ���K7aن e' أ Kا�@'   �=� '@`7� ��K����.   
K=+ أن iPL� ���L� �N{وا (� ���L� �>a�Nة وأ�X �  ���L� $� ���ًا +Yن ز

-A7� $�   . ا��Lة %(�� .�� ز
-B>وا� - �=R ;ل  - و5=' �=() اK2��  -2+  �2N� ما اخلليطان من كان وما :( احلديثفإ 

  ).بالسوية بينهما يتراجعان
->7� \a�� ��)���� �=� �   .د+\  
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  وا����ر ا�*%(ب زآ�ة "�ب
$7� ا�K2BWب  زآ�2ة  ��2ب  إ��2  ا.��D2  ا�27.6م  �@(�2�  زآ�ة �� ا�&�م ا; ر:�) أ.@� أن 

��� وه- وا�/��ر�e -+ ع وا��<� ا�&��ب��acوا.   

��ت ا�&��ب أ � -�+ E�)/2)   <@� آ�K%  ���27G : ـ�� (��	�2ل  )�ـ����  �ـ��  ��ـ�  %  �2� : ��2Bس  ا

   .ا��آ�ة :�)
� وا:$ )o� E�&W+ ا��acع وأ � -  Dا�7=' أه  K2�2ع  وه�a2�  +2-  إ=�S(<�  �.2)  ا�G)25 

   .+(@� �SG 6 وا��- +(@� �SG ا��- وا�/��ر ا�KBWب +- ا��Ncف
���$ +���acع (� -+ �=�Sا� �S�+ ب +- ا��آ�ةKBWوا�/��ر ا�.   

   .ا��Bب �hW أe<�ء أ+�اده� 5(G(<� آ/(�ة  ��*(`� +:�د�h ا��<� وأ � -
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]V<V<V<V<< << << << <

�SG :-+ بKBWآ=@� ا� Kو� '� �&G �ًGK% ، -+و Dآ ��e ل�&�  �N$2� آ��2� : و
�)�   .وز
$����  أن ا��B7رة هE9 +- ا; ر:�) ا����� )2B�  [� +2-  ا��آ�2ة  +�2SG  (2)  ا�92ي  ا�2`�

   :+(�Kل وا�/��ر ا�KBWب
�&�ل �e� آD و+- آD ا�KBWب +- �N$�   .و
�=� ذه�= �>Wأ.) إ�� ا� D�2ل   � آ&�  �N$2� ا��آ�2ة  +�2SG  (2)  وا�/��2ر  ا�K2BWب   2�  و

b�9ب +- : %�ل و�KBWء . آ=@� ا��>��&�ل  �� آ=@� ا�KBWب أن �=�  �   .$N�و
�=��>W��+ ون���&�ل �e� أو :� آD أن :  �N$�   .ا��آ�ة +() Y+ �SG.) و
   : ه9ا �=� واK�$�5ا

��Kل - -B>ا� - �=R ;و5=' �=() ا - j)� ��)+ دون ���N Z5أو �%$R.   
(aأن : ا�56$6ل و -B>2=�  - ا�R ;- و25='  �=(2)  ا  �6  �2  أن �=�2  +2$ل  ا6وق ذآ2 
�&�ل 6 Z=7�G (�   .ا��آ�ة 
   .ا�&(D د�(D +@9ا
   :+���Kا ا6د�Nر د�(D وأ �

�7<2-  ا6د�2Nر  +- و�G D�&G' ا�<�7� أن-  �2�)+  �N$2��N$2�  6  �2  دون   �2  +�2SG  (2)+ 
   .ا��آ�ة

� 22�SG\ أن ا��آ�22ة +(@�22SG �22 �&22- وا�/��22ر ا�K22BWب +�L22)+ -22�ط)22� �)*22Rو : - 
�=�  9ه� وه9ا . وا�&(D - . ا6د�Nر�>Wا�.   
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�2P�ج   � آD +- ا��آ�ة �SG أ.):  ا�/�.- ا��Kل=   � داود  92ه�  وه92ا  . ا6رض  2
   .ا�:<�ف E�>BG ا�9ي وهK ا�[�ه�ي
   : واK�$�5ا

- (�K�� ���7G  ):����	 ��� ��� �����. ( نY+ ��� �' �� � ا}/��G �ً�)X.   

����ت  � آ�SG -+ D ا��آ�ة أن : ا�/��h وا��Kل=  �N$�   .و
\)A��.ل أن وK�. ر  9ه� ه9ا أنK@�S7(� ا����&(�  9ه� �.) ا�+�Lوا�.   

   :ه9ا �=� واK�$�5ا 
ن -� -B>ا� - �=R ;- و5=' �=() ا �2(�  ا��/�2ء  +2-  زآ�2ة  6 أ.) ذآABا  . وا�K��2%و : 

�B5 bأ.@� ذ� V�)� ��  ت���� V�)=+ �ًGK%.   
  :ف ا6د�Nر وأ �

��� 7G[' إ.�� ا�<�7� �ن - �N$��)o - ->7�E دون  : ���) ا�5$ل  �� %� �=��>Wا�.   
   .+�] ا6د�Nر : ا�`��] أن ا�56م X(� إ�()  �ل ا�9ي : ا�N(� وا��Kل= 
- (.� K�5 ا�9ي ا��7<� ه�>��] أن �� (�   .)o�E دون ا��آ�ة وKaب 

�=2�   2\  : وا��Kاب�>W�2ل   �2  . ا�&�  �N$2��N$2�  أو �&�2ل  2�e�  أو :D2&+  �2  . و  (2.Y+ 
�SG ()+ ا��آ�ة.   
 وG 6&�2ل  6 �.@�2  . وا�*Kاآ2)  ا�2P`�اوات  �a(2\  +2-  ا��آ�2ة  �2SG  6 ه92ا  �=� �<�ء

�N$G.   
� E�>BG وا�9ي ا�[�ه��� %Kل و.9آ�� أر�27�  +2-  إ6 ا��آ�2ة  �2SG  6 أ.2)  وهK2  ::�2م  ا
   .وا���� وا���(� وا�7L(� ا�B� : أX(�ء
��7 أ�`ً� إ�() وذه� ا�[�ه���  9ه� +@9ا  �)2��Wا��  D2/   K2� ذه�2  وأ�B�  ً�`2(2$  أ
� ا��=� ��7 إ�()  �)7�   .ا���

   :ه9ا �=� واK�$�5ا
22ن -� -22B>22=� - ا�R ;�22 - و225=' �=(22) ا�� D225إ��22  �227ذ أر �922N 6 أن أ 22�E ا�22(�� 

� إ6 ا��آ�ة  E97� ه�   .ا�ر
h�� ا��آ�ة �9P ا� � +() ا�9ي ه9ا   �7ذ و:$  �7� +�2N  -2ف  +(2)  +�] أR<�ف أر

(W)W�22G (*)7`22Gو . �22��+ (*722t �22م cا�22 ا->A%922ي $ار �وا�� . � WW22R) وو 22
� إ5<�دE أن رأى +�$ ا�B(@�- اc �م�:.   
$2�h  ه92ا  +KG  -2%�2  �<2$ي  وأ.�W)  +*2-  ا�W(W�2G  (*)7`2G2&�ل  وXن  إY2+  (2�  $اهK2X 

��) أن  �&K�G -+و D���  �<) ا�����o -+و E2$  و ��2  ار�25ل  ا5<�د��� أن ا2X6&�ل  
���  ا��2Pف  �G:�2  وآ�� . ا����$ Kن +() K�=&Gا ا�9)2�  -2�@)Bا�  K2وه  �2   � ا����$2 (

->A%وا�$ار.   
$aو2\  �&2�  �<2$ي  K2.  �2%KGع  +() و(W)W�G (*)7`G +*- إX&�ل .Kع ه9ا +   b2ذ� 
�=�  9ه� أن أ%Kل�>Wا� Kاب هKن ا��� -+ h� إ��2  ا�KاWt� ا�Xcرة ا6و�5ق :$
���  D)&ا�.   

h��2aK$  6 أ.2)  �=�2  �vR D�W إن  �7ذ و:$  -2+  b2ذ�  V2%K2-  ا�+  �92N   ��2  ا�2(�G 
  ))).ا�ذان .. ((( أR<�ف ا�ر�\ هE9 إ6 ا��آ�ة  <)

  انتهى الدر س
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/�/�  الثالثاء  الرابع: الدرس  العاشر:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

ـ  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد  هآل

  .أجمعين وأصحابه
��� �)��27$  ا.��D2  وا�/��2ر  ا�K2BWب   2�  ا��آ�2ة  +(@�2SG  �2  ا��- اK.6اع ا�����   b2ذ� 
   .وا�/��ر ا�KBWب +- ا��آ�ة وKaب X�وط �(�ن إ��
�ـ ه9ا �� و�B� . ا�<��ب �m=B أن : ا�ول +��L�ط - :   
� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <

�B�7�   .ا%-�� رDx وy���5� أ�� %$رE .��ب �=Kغ: و
� +() �Nف 6  �� ا�<��ب �=Kغ ا�X�اط)� Dل ا�7=' أهK��  -2B>2=�  - ا�R ;(2)  ا=� 
  ) .صدقة أوسق مخس دون فيما ليس:( - و5='
i>+ �=� 6 ا��$%� أن �SG 6إذا إ m=� ���N Z5أو.   

���Pوا� Z5وي أو��G �>.ا�)�� h�$Wا� �y���5 �>eوا �L� K=)آ.  
   .ا��آ�ة �=() وVBa ا���$ار ه9ا ا6.��ن  =Y+ bذا

E$22�$WGو �y����22� �22>eوا �L22� K22=)�22  ��22 آ=�Nون +(22) ا�22R�7ا�� � ه922ا .�22�Pر و�&22
�� ا; ر:�2)  - �(E$2  ا���2$ار  ��(�س +��م . �R E$)<(7 - ا; ر:�) - K&� �>P)Xن ا���$

-.   
�(<@' وا��N6ف E� أ �)��.   

   .=Kآ( ��	 : ا��%' ه9ا ا; �Xء إن وا����7$ ا�<B�7� K&)+ن
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 '`Gة و��e ا:$ ا��7مK7`@� ا����7 إ��  :-+ D)�&G ا�<��ب.   
�2`'  ا�.K2اع  هY2+  E92ن  أ.K2اع  �@� وا:$ة �e�ة وa$ت إذا أي  �@`27���27  إ��2    -2+ 

D)�&G و6 ا�<��ب �B�7� Dع آK. �=� ة$:.   
 و <2)  ا��2(�  و <2)  �ا�:�2   <2)  ا�Y+ �>7ن . ا�7<� +- ا��آ�ة �SG %=<� إذا : +�/ً�

-*y�Aي و <) ا�$=Bاع و�) ا�K.و+� أ�7  \�S+ E9اع  هK2.62`'  اG  �@`27���27  إ��2   
��)+ K� V.��2ن   �ر�� آ�.cي  اK2�WG  �2=�  \2)�a  E92اع  هK2.6ذا  اY2+  V2<=� ا�<��2ب  

�B�7ا�� VBaا��آ�ة +(@� و.   
�`' وا:$ �j>S ا���P=*� ا�.Kاع : إذًا �@`7���7 إ�� .   
'e أن - ا; ر:�) - �ا���� أراد �)B� '&: j>S7$ ا��� أن )�   .ا�<Kع :&' 

DB%و  b2ذ�  �)L2.  �2أن إ�  (2�K% ):  '`2Gة  و�2�e  ا:2$  ا��27مK2`'  +��92ي ) ا�� ��2م  2�e�ة  
�2`'  +�2  ا���P=*� ا��Kام �e�ة أ � وا:$  �@`27� ا; 2R=�  - ا�<2B-  �ن ��27  إ��2  
   .وا:$ة  �ة 5<� آD +- ا���7ة �h7B آ�ن - و5=' �=()
��227 إ��22 �227`@� .22`' 6 ًا+Y22ذ K22=+ �>22t�+ ة أن�ا�/�22 V22)�� -22+ �227� �SL22إذا ا� 

��`' Y+ 6.) ا���د � ا��<�  � ا�/�� x=\ أن إ�� ذ�b أ & ��e  E92إ��2  ا��2<�  ه  �2�e 
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   .ا���د � ا��<�
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 6 j>a إ�� �N�.  
->7� : 6 '`� j>a �   .�N� إ�� ا�/��ر أو ا�KBWب  
�+ KS�   .ا�7L(� إ�� ا�B� .`' أن ز
   .ا�7<� إ�� ا���� و6
�27`@�  .��2ب  �&��P  6  D2=*2�  أa<�س هE9 �ن  �2   �27� وإ.��2  ا���2N6  j>2Sف  
'`�   .وا:$ ��P  j>S=*� أ.Kاع آ�.V إذا ��7 إ�� �7`@� إ�� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<- �ً>)B  ط�Lا�/�.- ا�: < << << << <
�B�7�   .ا��آ�ة وKaب Vو% �)  �=Kآً�: ا�<��ب �&Kن أن و

 وV2%  ��.��2ن   �=Kآً� وا�/��ر ا�KBWب  � ا��آKي ا���ل �&Kن أن : ا�/�.- ا�L�ط -
   .ا��آ�ة وKaب

i>)5ا; ر:�) - ا����� و - -+ D�*ا� Z:ا�� �=� V%ب وKaا��آ�2ة  و.  V2%وو 
  .ا��W وا�X$اد ا�/�� �Rح : هK ا��آ�ة وKaب
�B�>��B+ ��/=� : أن v=��ن : � �W�� أو �*�.   
�B�>�����L$ أ.) : �=�W و.   

�=>V +�$ ا���:=� هE9 إ�� ا�/��ر أو ا�KBWب وY+ V=Rذا V%ب وKaKا�.   
�   .ا�KaKب و%V ��.��ن  �=Kك ا���ل �&Kن أن : ا��آ�ة وKaب X�وط +�

 ا���L2�ي  �=� +���آ�ة  -ا��آ�ة وKaب -ا���ح �$و %DB ا�/��ة ا���ارع ��ع +Yذا -
   .ا��آ�ة وKaب و%V 5(��دف �9يا هK ا���L�ي �ن. 
�22�e E���22�ة اc.��22ن ��22ع وإذا - $227� وK22&Gن �=(22) زآ�22ة �L22���+ 6�ي ا���22ح �22$و 

���@� ا��- ا�/��ة هE9 زآ�ة �P�ج أن +(�S . ا�y�B\ �=� ا��آ�ة.   
2�  �=�2  إ6 ا��آ�2ة  �2SG  6 أ.2)  : ا�L�ط ه9ا - ا; ر:�) - ا����� %�ر و���   b2=  

�&K2ن   ��2  ا}ن و��+V2  ��آ�ةا وKaب و%V ا�<��ب  V2%ب  وK2aا��آ�2ة  و -  D2��.ا 
   :ا�L�ط ه9ا �=� ا��*��\ إ��
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
 �+ �SG ��)+ :(B��&�  .ا�=��ط 
� K5ار  <) �5]  � �(9N ا���ارع ���B\ ا�9ي هK : ا�=��ط  �Wأو ا� �   .ا�/��  

K=+ �>t�+ 9 ا�=��ط ه9ا أنNأ ��mB  � ا�رض    ً�� ا�L2�ط  �ن �=(2)  زآ�2ة  +��2.  �2
'� Z�W�� -+ (�: (.Y+ b=  E927$  وا��2روع  ا�/��ر ه�  V2%ب  وK2aKا� .  �2W.�2  و>+�� 
�7$ وا�/��ر ا�KBWب اc.��ن  =b إذا أ.) V%ب وKaKن ا�Y+ 6 ا��آ�ة �SG ()=�.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

E9N أو � Eد��W�.   
->7�� �=� ا��آ�ة �SG و6 :   9Nا��رع أ W�Eد��.   

��Kل أن : ه9ا وKRرة iPX �N{ : '% د��W�   ..�h=e �  w و�b ا��رع 
2)  .��2��ً  ا�/=h2  و�=m2  ا�/=h2  وأY+  E$�2:  92Nذا.Y+ 6  27$   =&2)  �.2)  �=(2)  زآ�2ة�  V2%و 

  ز ا��W ا�X$اد : وهK ا�KaKب
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

��S<(): +(�� و6 � .K2�  V2B و ، %KA.�2  و��2ر  وا�D2Bَ�ْ�َ  آ��AB' ا���Bح  
-+ (tأر.  

E9ء ه�)Xا� (:�B  . �>7 2)  أ.@� و:�B  : 6 أ.@�2  أي  b2=�G 627$  إ�  92Nوه�2  ا�  D2B% 
9Nا� b=  \)�S� �   .ا���=�(

   ) .والكأل والنار املاء: ثالث يف شركاء الناس:(- و5=' �=() ا; R=� - ا�<K�� -Bل -
�&��+ EKW.و ��   V2B>�  �2)<�  D27+  -2 6 ا}د  b2=����� إ6  92N  D2B�+  92Nا�  K2�2ح  هB  
\)�S� �   .ا���=�(
� اc.��ن أY+ 9Nذا  E9ء ه�)Xا� �:�Bا�� �  m=B� �ً���. (.Y+ 6 زآ�ة ()=�.   

D22)=7أن : وا�� E92222(�ء هX6 ا� b22=�G 6922 إN���22� �22' ا�K22aKب وV22% هY22+ -22ذًا . &G 
   .ا�iPL �@9ا  �=Kآ)
�>/��� و72t)  �=�2  ا}د 2-  ا���د � � �9ر اc.��ن أرض +- �5] إذا - : ه9ا  � و

�>(� �5] و�K ا��آ�ة �=() Y+ �SG.) ا�رض +- $�% (> .   
K=+ أن �ً�PX \%2)  +2-  �5] أو وtآ2�  أرK=92ر  �2)  ا����  V2�B.�2ً  ا�رض وأW�%  '2و� 
�&��>(� وإ.��  <) ���$ ا�9Bر ه9ا و%Kع  $�% �2   <)S)  +(2(=�  \2   b2آ2-  أن ذ��� 
��=  �� ه9ا �ن أرVB. -+ (t ا�9ي ه9اb j)و� ���Bح ا�9ي ا�&�   \B)�S�  ا�<�2س 
.  

E92N   �2  : ا�/�2.-  ا�L2�ط  �=�2   *��2�  ا�2/�ث  ا��Dy��2  هE9 : إذًا�E92N  و �2  ا�=��2ط  � 
Eد��W���S<() و �  �   .ا���Bح  
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��#    
    ]#� 0/ر ا�(ا.- #� ا�*%(ب وا����ر[

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
) D�+ (  
�2$  - ا; ر:�) - ا��������  أن )2B��2$  ا�Kا�2a  ا��2$ر  ا�*D�2  ه92ا  +2-  ���  أن و)2B�  �2�  
�&Kن V%ب وKaKا� �)B)5و �=�a �  Dyًا ا��@�� ا����$a -وا�� Z=7�G  بKBW��2� وا�/��2ر  

.  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�S� :�L�ُ ��)+ -�5ُ ��   . �و.� 
2  أ.@� �B$و ) ا�@B$ان .�P� ( ا�<�P� هE9 +- ه<�  �.� آ=��AN  �2   \��2A2-ء  أو ا�X  �2  

   .+�W� وا��Kاب �t� �=(@� ا�<Kن أن ا��@' .. 9اه
�ً`�   .أN�ى واوًا ا��@�Kزة ا�Kاو �G $7`�ف وأ
�L7ا� Kا:$ : هKا� �   .�L�ة  
�S)+ -+ ا��رع ��5- ا�9ي وا�/� �)<����و.�  �L7ع : ا���ac��.   

 وفيما العشر عثرياً كان أو العيون أو السماء سقت فيما:( - و25='  �=(2)  ا; R=� - ا�<K�� -Bل -
  ).العشر نصف بالنضح سقي

�h وه9ا$Wري +- ا��PBل و6 و �=' ا��&Xإ -+ (�WR.   
�7<2-  - �ء�����2  �25-  ا��2رع  آ�ن إذا إذًا  �A���2�2�  2PG�ج  ا��2-  ا�K2)7ن  �2Nل   2�  أو -  

�)o D7+ - آ�ن أو �د �ً��/� Kا�9ي ا���ء وه \�S��� ا�B�ك +-   �)o D7+ ن��.cا -*+ 
Dآ E9ال هK:ا��- ا� i. �@)=� h�$Wا� �S��P�ج أن ا���ارع �=�  �L7�25-  �.2)  ا� 
��   . �و.� 

E9ء وه�)Xرة ا�Kا��9آ -+ h�$Wت ا��ذآ �=� D)B5 D)/ا���.   
D&+ �5- زرع ��   .ا�L7� +*()  �و.� 

�� ـ�  : Dآ D�� مK�� (� ا��2<�   2�  إ6 إ�(2)  �K27د  2e 6'  ا��2<�  +2-  وا:2$ة   2�ة  ا���ارع 
�B�7� ا��رع +Yن ا���د � -�5 (� ��   . �و.� 
 أول +- وا:$ة  �ة ا���ر�� إ�� ا�<@�  � ا���ء �(G- :*�ة �ZL ا���ارع %�م إذا :  /��)
G- ا���ء �Rر e' ا��<�� ���2  ا���ر�2�  إ�� ا�<@�    D2��  ��2B�7�ر��  +@92ا  ا���2ارع   2 
  .وا:$ة  �ة ا��<� +- ��D �.)  �و.�
 ا���ر�2�  إ��2  ا�<@2�   2�  ا���2ء  �2P�ج  ا�9ي ا�$و6ب ���آ(� ا���ارع %�م إذا : �N�  /�ل
�� وا�9ي وا:$ة  �ة$� e 6' وا:$ة  �ة ا��<� +- ��آY+ (B.) ا�K)Wا.�ت 6 ا�<@� هK ا���ء 
�B�7� +@9ا إ�() �K7د ��  . �و.� 
E9ء ه�)Xت ا��- ا��ذآ -+ h�$Wوا��- ا� �@G�ا}ن ذآ ��   D2/   (2� . أ /=2�  +&=@�2  ا�*�@�2ء  
   .ا�L7� +()  �و.� �� �5-  � أن : ��$ةوا��

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <
   . 7@� و.�*)

->7� �S����و.� �5- ا�9ي ا��رع +- ا�L7� .�� و .   
- h�$W=� Z�   .و����aع ا���
�22�� ـ22  : v22tKG ا����22م : D2222) ا���22ارع ا:��22ج  �22 آaا�Nc � وإ����22) ا�رض  22

���و.) +@K ��) إ�� �=�رع.   
2�  2G$ار  �7<2- ) ��2)  : (ه<�2  ا�*�@�ء ��Kل وا����Kد   D2B%  -2 �2<\  أي . ا}د�  D2و�� 

   .ا}د -
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��22ء أو ���K)Wا.�22ت 22G$ار ��22� وY22+ \22tذا�@&����>(22�E أو  ��22G (22$ار ا�922ي ا�K22%Kد  22 
���و.� �B�7� Y+.) ا}6ت.  

�>(� +@E9 ا�<@� +- ا���ء ���ور G$ور ا��- ا}�� أ � \>R - د وإ.�� ا}د�S����ن �a ا��@> .  
�aK$  � : ه9ا �=� �<�ء �� ا���ء �P�ج :$�/� �6ت  � (���x -+  �2>�%و  �2R�7ا�� 

� آ��$2�<�Kات  -y�22&وا��- D22&+  ه92ا �22B�7� إ22N�اج +22- ا:��22ج ا���2ارع  �ن . ���و.22� 
� G$ار ا}�� وهE9 ��) إ�� ا��رع إ�� ا���ء  DB% ن��.cا.   
�>+�� [�   .ا�L7� .�� وKaب:  وهK ا�W&' و��+<� ���و.� �5- +(�� ا�`�

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<<<<<< << << << <
�e�eو (����@�� أر.   

->7��Y+  �2S.2)  ا}N� ا�<��  �و.� �� و�5- ا�<�� ���و.� �5- إذا   2�  +(2)e�e 
  .ا�*�@�ء ���aYع أر��ع

   .ا�7$ل  ��`� ه9ا �ن -
 أر��2ع  Y+ ()+  �2e�eن  �و.� �� أN�ى أX@� �5� و�5- ���و.� أ@X� Y+ -�5 ��5ذا
 �2�BG  ��25  ��2دة  آ�.Y+  V2ذا X@�ًا �L� اe<� : ا���$ار ه9ا ��(V ا�<�B� أن ا+��t<� إذا

�@22Xذا أY22+ V)�225 �22e�e �22.و��� �22e�e�22 و� 22e�e� : ا�����22 %�22ل آ��22 +*(@�22  �و.22� 
  .أر��ع

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <
آ/�ه��: G*�وY+ �Gن B+.   
->7�� ا���- G*�وت إذا )�  :+ـ  �و.� �� و�Gرة ���و.� �Gرة �&Kن أن 
 = $2>� �22=��>Wا� �22B�7�آ/�ه��2  � 6 و.�K22ًا .*227ً� ا�آ/22� : ه<�2  ���آ/��22� وا���K�22د . 

�=�  9ه� +@' +-  @' وه9ا . وو%�ً� �$دًا�>Wا�.   
�  ��2$ة  و��25ه�   �و.2�  �2X  �2@�  ��$ة ا�SL�ة ��5 ا���ارع أن ا+��Y+ �>tذا��L2� 
�ً K��  ا���- و.�Kه� ا�/��ة .`w +- أe� وا�9ي ���و.� ��2N2$ة  ا���  ���L2�  ً�2 K� 
���و.� ا�9ي هK أe� ا�9ي ا���- �ن ا�<�� +*().   

D)�$ا� :   
�ZL2  أ 2�  �25()  آD2   �$ار و 7�+� �5() آD ا���Bر أن : %��Kا -  \2a�>+  �2إ�  �ا�آ/2 

   .ه<� +&b�9 ا�آ/� ا��B�.� ا���Y+ -+ ��yن ا����y� ا�y�@B' +- - ا��Kم +- آ��
���و.� ا���- G*�وت إذا أ.) : �.-ا�/ ا��Kل=  �)<���9N  �و.� و [����� ��@> .   
   .ا�<��  � أآ/� أو ا�<�� دون +(�� +&b�9 ا�<�� +- ا���] ا��B�.� إذا �.�

-222>7���K222�Kن ا��K222ل ه9222ا أ�W222Rب :  : - 222\ �<$222)�a ا�<��222 �2225- إذا : ا�7=��222ء 
 G*�2وت  إذا +&Bx  b�92(7(�2ً  :2$اً  ا�<2B�7G  ��2�ون  آ<�' +Yذا أر��ع e�e� +*() وا�<��

���2W  ا���2Wب  .�ا�2-  أن �b�92&+  �2S  ا�<��2   2�  وأD2%  ا�<��2   2�  أآ/� +&�ن 
   .ا��B�7� هK +��آ/� ���<�B� ا� � ه9ا +<B�7� .ا���-
   .ا�7$ل  ��`� : هK ا�/�.- ا��Kل وه9ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <
   .ا�L7� ا�D@S و \

-22>7� و6  �و.22� �>(22� أو ���و.22� ا���22- أآ/22� �@��22أ أدري 6 أ.�22 ا���22ارع %�22ل إذا 
   .ا�L7� b)=� 9�>): ا�KاK�>+ �aل  <@�� آD  �$ار أ��ف
�)=)�$� :   

� ا�7@$ة  � �(P�ج : أو6ً -)�)�.   
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- �ً).�e : ن� DRب +- ا�KBWب وا�/��ر ا�Kaو �L7�2  وإ.�� ا�*N  �2إذا ا�<��2  إ� 
�����و.� ���� آ�ن . \a�>+ إ�� DRا�.   
   .ا�L7� �b)= ا�KاK�. : �aل : �D@S أ.) ا���ارع %�ل ذاإ إذًا
Kو� D)% -+ E9ه ��  .a$ًا %Kي وa) �) �&�ن و���Wط ��$ر ا���ارع أن ا���

���W زك e' ا���$�� ه9ا +- وا:�] %$ر : +<�Kل �B�>ا�.   
���و.2�  �5- آ' أدري و6 أX@� �5� ��$ة ��- ا��رع أدري 6 أ.� : %�ل +Yذا  �2)<� و

  ؟  �و.�
� �SGم هK�. : Dل��@L�   ؟ 
   . 6 : %�ل +Yذا
   .و.�� @X� K�. :ل
   .أ�aم 6 %�ل إذا
  ؟ +L@� %=<� إذا

���و.� X -�5@� �=()  � أ.) . %7Aً� ا�L@� : +��ل.   
�) �SGم ا�9ي ه9ا ا��B� K�>+ :ل '�Nوا ����$ارE ا��آ�ة  .   

��S�د +Y.) ا��9ه� �=� أ � �  D@S� �B�. Dآ ��@>  �S)+ ()=� ة�X�B  ج  أن�2P� 
�L7ا�.   

'e D��.ن إ�� ا����� ا�)� V%ب وKaKا�:   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <

   .ا��آ�ة وVBa: ا�/�� �Rح و�$ا ا��W ا�X$ وإذا
 :D�2  +�2$  ا���2ح  و�2$ا  ا��2W  ا�2X$  إذا أ.2)  . ا�2`��]  ه92ا  إ��2  ا��2�Sه(�  ذه�= 

V%ب وKaKا�.   
   :ه9ا �=� واK�$�5ا

- (.� 9�>): $��� ��Dوا6%�(�ت �آ.   
   .ا���ح و�$و ا��W ا�X$اد هK ا�KaKب و%Y+ Vذًا 

��*� أون ��W�  �� آ�.V إذا ا�/��ة �G*� أو �WG� أن : �7<- ا���ح و�$و.   
-G�� �G$م  �  7<� و   Dy��2ا��2-  ا��@�2�  ا��  �آ/(2  � +(�K2ل  +(@�2  �A`2�ب  ا�<�2س   2
� ا���ر�b22��  �22 أو �ةا��آ22 �22P�ج ا���ر�22� ��L22�ي ا�922ي هD22 . ا��آ�22ة �22P�ج  22

  ؟ ا��آ�ة �P�ج
� ��+<� و%$  Kج ا�9ي ه�P�  ؟ ا��آ�ة 
Kن ا�9ي : وهK&G ة�آ� ا�/�K=�  (� V%ب وKaKاء ا�K5 آ�ن \y�Bي أو ا���Lا��.   
 إ2N�اج  �K2aKب   �2x�P  ا�9ي +@K ا�KaKب و%V ا��رع أو ا�/��ة ��=b إ.��ن +ي

�K2Sز  6 �.22) -ا�y�2B\  - ا����K&)225 :  b2ن و�2B��oً  . ا��آ�2ة   ً�2R22\ أ)��22$و %D2B  ا�/�2�   
   .ا���ح
�ً�yن +$اK&)5 �  �S� أن �) �KSز 6 أRً� �.) . ا�y�B\ - ا����b : هK ا��آ�ة �=() 
\)B�   .ا���ح �7$ إ6 
  ؟ +�y$ة ا����� �@E9 هK� D)% : D : إذًا

��27  أ�2aز  �&� �Nف +(@� KRر �y�+ (.� $aK$ة �@� .K�. : '7ل  D2ا  ا�7=2'  أه�2Xء 
   .ا���ح �$و %DB +(@� ا�/��
��L�ط ا���ح �$و %DB ا�/�� اc.��ن ��L�ي أن : ا��Kرة هE9 أ /=�    \2A2'  ا��e 

�@)�B� �  �)o �=): .   
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K=+ ء�a ي إ.��ن��L)� ��e D)P>ا��7م �@9ا ا�  D2B%  2$و��K2Sز  K2�.  (2� : 6ل  ا���2ح   
   .ا���ح �$و %�LG DB�ي أن
5�X�ي : %�ل +Yذا 'e \A%أ B ة�X� �5D�7�25  �.2-  ا�<w`2  أ.�[2�  و�  E92ا�/��2ر  ه 

   .ا�$واب ��cف
   .ا���ح �$و %�LG DB�ي أن +(KSز  X�B�ة A��5\ آ�ن إذا : .�Kل

'e ��� ى��Xا ا$�� - ا�/��ة ���ك أن �)   �)o �=):  h2)W�2�  .K2ى  �&K2ن     D2Rا� 
9�>)W+ زKS� هE92  +2-  ا �L2�ي  �=�2  ا��آ�2ة  و�&K2ن  ا�/�2�ة  �2�B-  وأن ��L2�ي  أن �) 

   .ا��Kرة
2�  : .�K2ل  +���@'   b2=   E92ب  هK2BWوا�/��2ر  ا�  V2%ب  وK2aا��آ�2ة  و  K2@+  �2  ا�92يS� 
   .ا��آ�ة �P�ج أن �=()

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <
�>)� Y+ V*=G (=B%ن ، ا�B($ر +- �7S=@� إ6ّ: ا�KaKب ����� و6  $7G (>  :

VA�5.  
   .و�S`. �@�B@� '�(� ا�/��ر +() �SG\ ا�9ي �=�&�ن ا5' : هK ا�B($ر

��Kل - ا; ر:�) - +������ : 6 ��������B($ر �7S=@� إ6 ا�KaKب  .   
-22>7� أن %22e D22B' +(22) ا��آ�22ة  �22$ار و��+<�22 ا�<D22P رؤس �=�22 ا�/�22� N�22R<� إذا : 

D�WG E9ة ه�ا�/� D7SG�2ف   &�2ن  +- وa  V2WG  j�L2ا�  jB2)��  D2B�+  b2ذ�  �@���2Rأ 
�Wy�a (.Y+ 6 �S� �=� b��  ة�ا��آ�ة ا�/�.   

   .ا�K@�Sر  9ه� وه9ا= 
   :ذ�b �=� واK�$�5ا

ن -� E9ة ه�ا�/� DB% D)�Wا�� V�)� -+ E$��2��@�  و��G K�VWG (+ و6 R2�  أWy�a 
$7� \)Bا� \a�� \y�Bي �=� ا���Lذا ا��Y+ V*=G '� �SG �@)+ ا��آ�ة.   
��>(2�  bذ�2  �&Kن أن : X�xً� ا���� +- �G:� آ�� - ا; ر:�) - ا����� ا�X�ط �& 
$7G (> :   

� ‚ÏÊ‚ÏÊ‚ÏÊ‚ÏÊ<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <
�>)� Y+ V*=G (=B%ن $7G (>  VA�5.   

�>(� V*=G إذا $7G �   .VA�5 ا�B($ر +- �7S=@� أن %DB ا���ارع  
��V*=G $7 إذا أ � (>  �@.Y+ 6 [��G.   

����2'  ا�/�2�ة  هE92  و�2�ش  ا�/��ة DB% ->a ا���ارع ����هD أن : ا��7$ي  /�ل  D2Gا��� 
��ا�22- و6 ا�22�ش  22� و�&/22� و�*22�ط ����22هD و�&22� ا��22`�ة ت�=L22W�ا �22���Aا� 

�W)Wش ا���دي �=�)+ b+��د إ�� ذ� ��2  ا��92ه�  +7=� .ا�/�S� أن ا���2ارع  �=�2  
��`��] +�$ت �.@� ا��آ�ة �*�� (> .   
22� ا�/�22�ة أن : �=����22 �@E922 و��+<�22  h22): ا��227$ي [� �@�22 ا��آ�22ة ووK22aب وا��*22�

�e�e اعK.أ:   
- K>أن : ا�ول عا� $�*G DB% بKa7<- : ا��آ�ة و� : DB% و$� W+ : 6(<�92  : ا���2ح  

�22SG ا��آ�22ة K22227$ي +�22$ت و��� [��22*G�22 �22' ا��آ�22ة �ن . ا���22ارع وSG -22+ (22� ذ 
�ًRأ DB% V%ب وKaKا�.   

 و%D2B  ا��آ�2ة  وK2aب  ��G  $27=�2  أن : ه<�2  �<2$.�  ا�����2  ذآ�E ا�9ي : ا�/�.- ا�<Kع -
->a ة�ن : ا�/�Y+ ط�+ ��t ط �' وإن�*� '� ��`�.   

�7$ ا�/��ة �G=� أن : ا�/��h ا�<Kع - �@)>a �@7t2$ر  +- وو)B92  : ا��>)W+  �2S�  �2=� 
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bأن ا���� ��`��>(� ا��=� آ�ن و�K ا��آ�ة  [��*G 67$ي وG.   
22`�� أن �=(22) ��22S  ��22 :�=��22ار�(� 22a$ًا  @�22� أ.K22اع 22e�e� هE922 إذًا� و ��22 - . 

�S�� أن �`�   .؟ 
>����B� عK>=� ا�ول Kوه :   
� 6 أ.) إX&�ل 6 ا��آ�ة وKaب %V*=G DB إذا�`� �@.� '� �SG  ً�2Rاء  أK25  V2.آ� 

�] أو ��7$ي�*G أو �)<��] أو 7G$ي �*G.   
�B�>���   : وا�/��h ا�/�.- �=<Kع و

� 6 ا���ارع أن : ا�/�.- ا��Kل= �`� �ً�=A  -+ 2�  أي=:�   �2   D2:ا�ة   �إ6 ا�/�2 
�]وا� ����7$ي�*�.   

- D)=7G bأن : ذ� $� ا� �.2�  �2$  أن : (( K2�Gل  وا����$ة أ �.� �$ ا�/��ة �=� ا���ارع 
6 ��`G 67$ي إ���] أو �*G. ((   

   .ا; �Xء إن ا��Kاب هK ا�/�.- ا��Kل وه9ا
�� ـ�  : - �)2BG  ة�2�e  �2فP92  إذا - ا�N  ��2ن.cا  �72)  ا���2t2$  +2-  وو��S2-  أو ا�+ 

�>(22� وا:�22�ق و�S`22. (�22B) �(�22' أن �(<w`22 ا�B(22$ر [��22*G 6227$ي وG (22>  : �22�+ 
  ا�W&'؟

 =$>� �=��>Wا� : ��`�. (.� $7� ->a ة�ا�/�.   
� 6 : ا��Kاب ا��Kل و�=�= �`�.   
�7$ ا�/��ة V*=G إذا V%ب وKaKا� DB%و ->Sا� �)<�  $27G 6و  [��2*G  �2=7+  �)�K26 ا�� 

��`� 6 $>� �=��>Wل أ:�ب �<$ و6 ا�Kا�/�.- ا��.   
�@� %DB ا�/��ة V*=G إذاKa7$ و�� [��*G6 : و ��`�.   
��V*=G DB% �@)>a $7 إذا [��*Gو : ��`� $>� \)�Sا�.   

�V*=G $7 وإذا �@)>a $7�� [��*Gو : ��`�.   
� إذًا�`� �ً�y7$ دا�� [��*Gآ�ن إذا إ6 و bذ� DB% بKaKا�.   



44  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<<<<<< << << << <
�S�   .ضا�ر  ��a� �=� ا�L7�: و

-22>7� �ن . ا�رض  ��b22 6 ا����22a�:هK22 ا��آ�22ة إ22N�اج �=(22) ��22S ا�922ي أن : 
�a  .ا�رض �R:� 6 �=/��ة ا�Z)�W ا����b هK زرع ا�9ي ا����

� أن : ه9ا �=� �$ل  �a  a�2�  �=�2   �=(2)  ا���2Sرة  زآ�2ة  وK2aب  +Yن :�.GKً� ا�5
22� +&b�922 ا�K.�22Wت  �22a22ً� أtأر �  ��b22 �=�22 6 رعا��22ا �=�22 +���آ�22ة ��ر�@22�� �22
   .ا�رض

'e D��.م ا; ر:�) ا����� ا�&=� �� D�7ا�:   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <

22�  Kا22G) أو  =&22)  22� أ922N وإذا   D�22722� ا�y�  � ��ا%(22ً� ر22xً� و�225(
()*+ :E�L�.   

�)�� ا��B7رة هE9 +- - ا; ر:�) - ا����� )��� :   
  .ً�رx و�5(�  �y� وه- ا�<��ب : ا�و�� ا����� ـ

D)�$ه9ا �=� ا� ��   :ا���$
� روي أ.) -� �2-  - ��t��2ب  %2$ر  أ.2)  - �<2)  ا; ر.  D�2792ا  ا�@� وهK2  ا���2$ار  

�Bً� آ(=�K	 ا��R�7�ة ���&(=Kات : ���وي��G.   
   .وآ/(�E %=(=) +- ا��SG -+ D�7 ا��آ�ة أن :<(*� ��- : ا�/�.- ا��Kل= 

� K�7� (�K%  ���27G  : - )م - 0َُـ!+  ��َ�+-(,+*(ـ  	( )�ـ'  )�  +Y.2) ] . �	�/ا�2�B�ة  [- ..)�ْـ3َ4+2ِ   ـ)

�B�7� D�7ا� �  j>a رج�Pا� �   .وا�&/(� ا��=(�S�+ E$>� -+ D ا�رض  
2�  �K2رودE  ا���2$ار  ه92ا  �=>V2  إذا إ�2SG 6  6 أ.@�2  . وا��Kاب�  �2-  - ��2tا; ر 

(>� -.  
 وإ��2  ا�G�S -+  D�27 ا��آ�ة أن : �L� ( ->7�E +*() : (%�K) �<$ : ا�/�.(� ا����� ـ

�=22�  922ه� وهK22. - ا; ر:�22) - أ:�22$ اc �22م ذه�22 ه922ا�>W�22- وا��922ه� ا�PLا� 
  .أ:�$ �� �م

� ه9ا �=� اK�$�5ا�� �:   
 +2-  ا��آ�2ة  أو�2a  أ.2)  - و25='  �=(2)  ا; R=� - ا�<B- إ��  �+�K� أ:�د�h : أو6ً -

D�7�7 �=� ا�� Dأه ��h ا�D�7 زآ�ة وKaب +- ��v و6 . ا�(�$: ��  -2B>ا� - 
�=R ;�2ً  - و5=' �=() ا�=A  .  \2)�S+  h2� زآ�2ة  وK2aب  G*(2$  ا��2-  ا���+2�K�  ا�:�د
D�77(*� ا�t.   

- �ً22).�e : (22.أ v22R �22� �22�� - -22tأ.22) - �<22) ا; ر �22ً� أ 22aر �22  D22أه � أن ا�22(�
��=b ا�9ي ا�D�7 زآ�ة �P�ج (=W. D���Kم ذ�b و �� ��� - -tا; ر (>� - (W>�� 
�:��  �   .ا��آ�ة وPG�ج ��W. b- : +��ل �) و�(=W>� �@)�W �رضا  

   .ا�D�7 +- ا��آ�ة �SG 6 أ.) : ا�/�.- ا��Kل= 
   .ا���='  �ل و:� � ا�9 � ��اءة ا�DR �ن -
�/VB �' و�.) - -+ h�$: v)WR بKaا��آ�ة و -+ D�7ا�.   

   .ا��Kاب هK ا�/�.- وا��Kل
� ا�ول وا��Kل)7���  �وي �.) ا6:�(�ط +() � ��� - -tو�2'  - �<2)  ا; ر  D2�>� 

�� أ:$ �  ���Wأ.) ا�� (*��N ض أو�ا�� ()=�.   
-<B>)+ ��� b=  �ً�� ط أن��W�� أو ا��(��  � ا�L7� و�P�ج   j*. D�7ا�.   



45  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

  ..ا��آ�ة 6  �7(� ا6:�(�ط .�Kل -  �7(� ا��W(�� +- ه9ا +- ا6:�(�ط %=V وآ��
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� وa$  �: �آ�زوا�  �  .ا��Sه=(� د+
�K@+ �  $aK . ا����� ��+) ا��آ�ز �  �   .ا��Sه=(� د+
-22>7� : �22  E$22S� ا�7@22$ +22- د+22� أ.22) �22$ل  �22 ا��7 �22ت  22� �=K+$22  (22).ً� اc.��22ن 

  .ا��Sه=-
�)22B�+ � �@22$ +22- د+22� أ.22) �22$ل  �22 ا��7 �22ت  22� �=K+$22  (22).ً� و22a$ إذا أ.22) ه922ا  22

�� و�B�7� آb�9 وهK . زا��آ�  � +=(j ا���=�(  �A�=ا�.   
'e �)�   ::&�) - ا; ر:�) -  ا����� 
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

()+ j�Pا� -+ (=)=% E�)/وآ.  
:&�م �G(� : ا��آ�ز� i�P� �@���L�ك 6  7)  E�(o ��) ا� Kال  Kا��آ:   

   .وآ/(��SG -+ (=)=% E ا��آ�ة أن :  <@� -
   ..��ب �) ��L�ط 6 %=<� آ�� - أ.)و :Kل �) 6��L�ط أ.) : و <@� -
 ا�/��.(2�  ا�2R<�ف  +2-  ا��آ�2ة  +- آ�� 6 ا���=�(�  ���v +-  ��+) أن : و <@� -

�5G(<� ا��-.   
� ا�N=� إذًا� E�)o ��� ا� Kال  Kا��آ E9@� �e�/ر ا�K أ.   

D)�$ه9ا �=� ا�:   
- (�K% - �=R ;و5=' �=() ا - ):اخلمس الركاز ويف. (  

(�K%و  :j�Pا�.   
�=2�  %�ل�>Wد  : ا�K�2ا���  j�P��2��7<2-  ا�92ه<-  �=7@2$  ا�j2�P  +2-  ال ه<�2   :  j2�Pا� 

��2S  ا�92ي  ا�j2�P  : أ2N�ى  ��2B7رة  �7<2- ) و���K25)  ; (ا; آ��ب +- ا��9آKر  -2+ 
���ف وهK ا�*-ء -+ v���  �   .ا��7 � ا���=�(
 إ��E  =&) %$ �) %-ا�Y+ �Bن ا��آ�ز ه9ا %(�� آ�.V  @�� ا�� �ز  � ا�j�P أN�ج +Yذا

2�   %(�2�  �2)  دام +��2  ا��K2aKد  .K2ع  آ�2ن   @��2  ا��Lرع�eاء  وK25  آ�2ن  � أو ا�92ه�   2
   .o(�ه��  � أو ا�*`�

� �' و�K ا�j�P +*() .*(�ً�  7$.ً� وY+ $aذا&� �   .وا�*`� ا�9ه�  
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  .ا���/12 زآ�ة "�ب
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

� زآ�ة ��ب��=m إذا: ا�9ه� +- ��S. ا�<�$ ���L� 6ً��/  .. ا��.   
����acع ا��آ�ة +- �SG ا�9ه� '=+ ���P�� أ:$ ه9ا +-   Dو; ا�7=' أه $�Wا�.  

�) �=� دل و%$Kaوا��<� ا�&��ب : و.   

 �A Bــ@�? < �*;��=ــ� 	> 	�;ــ:9 �ــ�78 �0*ــ�	6 	�ــ���(-:22�K�+ ���227G) : ا�&��22ب  22� أ �22 -
!8-C@D E��FG !��(-] ��Kا��/��. [  

� 2G�ك  �=�2  �D2  وا2G  �2a�ك  �=� إK&G 6ن 6 ا��(' ���97اب ا��LBرة أن ا��K=7م و 
�`��+.   

- � ال فـضة  وال ذهـب  صاحب من ما :)- و25='  �=(2)  ا; (�K% -  �=2R : ا��<� و 
 جهنم نار يف عليها أمحي مث نار من صفائح له صفحت القيامة يوم كان إذا إال حقها يؤدي

 بـني  يقـضى  حىت سنة ألف مخسني مقداره كان يوم يف هوظهر وجبينه جنبه ا كوي مث
�h ه9ا +- ا��9آKر ا�97اب +- ا����B>�  �$ار �P*� و6. ) الناس$Wا� (.Y+  �2أ.@�2  ذآ 

v*�G vy�*R  ��&K2ى  ��2�B  ه92ا  و a  \2@2<'  .�2ر  +2-  �=(@�2  ��2�W  ه92ا  و 2\  .�2ر   2 
�=� ��$ة �=(@�Kx -وه �)��N ى ه9ا و \ 5<� أ��K&�2\   2�  أآ/2�  2+-  tK   \2 و 
�&Kى ه9ا -+ ��  وا�[@2�  ا�S<�2  وهK2  ا��2'  +(@�2  ��L$ أ �آ)2BSى  ه92ا  و 2\  وا�K2&� 
-+ \%K  ()+ �.إه� �)�KGو Kوه �)BSا�.   

 ا��آ�2ة  �2Gرك  أن �=�2  اK2�*Gا  و�@92ا  ا��آ�2ة  �2Gرك  �=�2  ا�927اب  +- X$د آ(� +�:�
�&G�  ة�)Bآ.   

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�S��=m إذا: ا�9ه� +-  ���L� 6ً��/  : \�   .ا�L7� ر

�h ا��<� +- �(j أ.) إ6 ا�9ه� +- ا��آ�ة وKaب �=� ا�7=��ء اG*�ق  \$:  v)W2R 
� وه9ا ا�9ه� .��ب �=� �$ل  �yا�ا�> �   .ا; :&�� و 
   :أX(�ء ذآ�وا : ا�$�(D ؟ ا�$�(D هK  � : إذًا
�  ا�92ه�  .��2ب  أن �=�2  أK27�aا  ا�7=' أهY+ Dن ا��acع : ا�ول -��L2�  �2ر>� إ6 د

� وه���N K ا��=�  � وا:$�Wي ا���Bا�<��ب: +��ل ا� �)7�   . /��6ً أر
�9آ�6  � إ6 ا��acع ا�ول ا�$�(D إذًا �� ��Wا�.   
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� أ:�د�h ا��Bب +- روي : ا�/�.- -�  �L2y��  -2t�2  ا; ر@>�  � ر2t-  - �=2-  و�2
   .7t(*� و�&<@� - �<) ا;
- h��/ر +() : ا��e� �   .- و5=' �=() ;ا R=� - ا�<B- أ�WRب �

   . /��L� 6ً�ون هK ا�<��ب أن +- ا; �Xء إن إX&�ل +�
�B�7� ا�9ه� .��ب هa - : D$ًا  @�� -  ��� ـ ���B�7� أو  ���� .�� �`*���  ؟ 

� وa$.� إذا : أي��L� ر�>�� أ%D %(��@� د  -�y�  'دره D@+ �SG �@)+ ؟ ا��آ�ة  
�ً`�2�  أ%D وa$.� إذا : وأ   ���L2�  2>��2  �&2�  �رد@��)%  -�y�2   '2دره  D2@+  �2SG  �2@)+ 
  ؟ ا��آ�ة
E9ه ��� �=� ا�*�@�ء +(@� ا�N=� ا���)�K%:   
��BG] و6 �B�7� D���  6 .��ب �) ا�9ه� أن : ا�ول ا��Kل=  �`*��� �S)+  -2&� 

�mB أن ا�9ه� زآ�ة .P�ج ���L� 6ً��/  (5أ��.   
���*`�  B�7� ا�9ه� .��ب أن : ا�/�.- ا��Kل=  . + -2�  *2�)�Wا�92ه�  .��2ب  ا�  K2ه 
�  m=B� (��)% -�y�  'اء درهK5 آ�ن D%أو أ �أآ/ �  ���L� رًا�>�   .د

   :ه�6ء وا�5$ل
ن -�2ت  �2'  ذ�b2  و 2\  ا�92ه�  +- أو�Ba ور�K5) ا; � ا�<��2ب  �=�2  �2$ل   2�  �2<@'  

   .ا�*`� �<��ب ا�9ه� .��ب �B�7� وأ.) ���*`� ر�A@� أرادوا أ.@' �=� +$ل
   .ا��=�  � �$د ذه� - ا�/�.- - �Kلا� ه9ا وإ��
�2B�7�  ا�92ه�  .��ب وأن ا��اva ا��Kل هK أ.) أرى وأ.�  �`2*��� ا��7<�2  �@92ا  وأ.2)  
ت �'����*`� �(�BG] ا�9ه� .��ب �=� �$ل  � ا��<� +- .   

�tأن ه9ا إ�� أ [�� هK ا�>��� +- ���*`� ا�9ه� ر  v��R �)�*ا�.   
� ه9ا �G�ر +Yذا)BG أن DRرا +- ا��B�� ��)ب +- ا���� ا�92ه�  6 ا�*2`�  هK ا��آ�ة 
 6 ا�*2`�  +2-  ا��(�2B�7.  �2�  أن ا�DR أن �=� ه9ا +$ل ا�/�.- ا��Kل رWa<� إذا ه9ا.

���9ه�.   
���9ه� BG=>) و�' زآ�ة ���*`� ا����6ت %(�� �=>Y+ Vذا D@+ �@)+  أو زآ�2ة  j)2�  �2@)+ 
  ؟ زآ�ة

   .`�ا�* هK ا��B�7� �ن . زآ�ة +(@� : ا�KSاب
   .G�ى آ�� a$ًا وK% ()aل وهK ا�/�.- ا��Kل رWa<� إذا ه9ا
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�=>V إذا: ا�*`� و+- -�y�  'دره ، \�   . <@�� ا�L7� ر

   . وا��acع ا�<i �=() دل ا�*`� .��ب
$�+ \�aأن �=� ا�7=��ء أ (���. -�y�  'دره.   

  ) .صدقة أواق مخس دون فيما ليس:( - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- و%�ل
� ا�Kا:$ وا�و%(�)7�   .دره'  �K�S���+ : -�yع . دره�ً� أر

� وy����N j�N� : ا��R�7�ة  Kاز�<<� +- ��Gوي وه-)7�Gا ً� و�a.   
���وي-  W=) +- .9آ�E و�' - ا�9ه� وأ � j�N نK.��eا ً� و�a.   
��+ b=  j�N �).��eام و�a VBaا��آ�ة �=() و.   
�   .ا��آ�ة �=() وa VBa�ا ً� وK.��eن j�N %(��)  � ا����6ت �   =b و 
�� وy���22�N j22�N� %(��22)  �22 ا���6�22ت  22�  =b22 و 22)7�22Gا 22ً� و�a V22Ba(22) و=� 
  .ا��آ�ة
   .ا�S�ام 75� ����Nف �K=7  �=�Pم هK آ�� وه9ا
�7�ف أن اc.��ن أراد +Yذا Dه b=  �ً���. �2�  .K2ع  أي ا��7=2�   � أو ا����6ت    
ل أن +7=() ا��R�7�ة ا��7=� عأ.Kا�� ����92ه�  ا�7�2�  �2`�ب  2e'  ا�2S�ام  725�  � 

j�P� �).��eو �`*����y����P� و j�Nو �)7�Gو.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 '`�  .ا�<��ب D)�&G +- ا�*`� إ�� ا�9ه� و
'`�   . <@�� آD +- ا�<��ب D)�&G +- ا�*`� إ�� ا�9ه� 
 �2Rر  درهy�   '2� %(��)  � ا�9ه�  � و�<$E ا�*`�  � .��ب .�� �<$E آ�ن +Yذا

   .ا�*`� .��ب وهK دره'  �K�S  �  E$>� -�yع
 وا�*2`�  ا�*2`�   2�  ا�92ه�  �&�D2  - ا��&�(D2  +2-  ا�*2`�  إ�� ا�9ه� .��ب �`' إذًا
�   .ا�9ه�  

D)�$ا�:   
 وa@22� وا:22$ وا�*22`� ا�922ه�  22� ا���K�22د أن : ذ�b22 �=�22 ا�K��22% : D)�$22ا : أو6ً -

�B�7�  <@�� آ� �ن وا:$ة � <@� ا6.�*�ع �ً>�e ء�)X��.  
- �ً22).�e : وا�*22`� ا�922ه� أن D2222('  <@��22 آ�� '`22��7<22- . ا���22Sرة �22�وض +22- و :

 �=�22 +22$ل ا���22Sرة �22�وض إ�22G �22`' وا�*22`� ا���22Sرة �22�وض إ��22 �22`' ا�922ه�
   .وا:$ أ.@��
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��2��ً   <@�D&�  �2 أن : ا�/�.- ا��Kل= .  D���2   �2+  '`2� ا�*2`�  إ��2  ا�92ه�  .��2ب  
   .ا�9ه� إ�� ا�*`� .��ب و6
$2�h  ) .صدقة أواق مخس دون فيما ليس:( - و25='  �=(2)  ا; R=� - ا�<K�� -Bل -W��% 

i. �=� ن أن��.cإذا ا b=  � +Y.2)  دره�y�   '2- دون أو أواق j�N دون ا�*`�  
6 �22S��L22� و�22' ��آ22- أن �=(22)  h�$22W6 ا� �22  �22�7($22  22� و6 %�� ا��&�(D22 إ��22 

���9ه� �B�>��� �`*=�.   
   .ا; �Xء إن ا��Kاب هK ا��Kل وه9ا

�Bوا�� -+ (W)a�G ا���='  �ل أن DRا���7� +() ا� -+ ��)�W2$  6 دام +��2  ا�aK� 
D)د� v)WR -+ '`ا� ��B. �=� DRا� Kب �$م وهKaKا�.   
�=� إ�() ذه�  � آ�ن وإن�>Sا� ()aًا و$a -+ ��)�Wوض  وا�*2`�  ا�92ه�  �ن ا��و�2 

  �2ل  ���2�  هK ا�/�.- ا��Kل G��B5 v)a ا�9ي �&� وا:$ X-ء أ.@� 5(G(<� ةا���Sر
  .ا�9 � و��اءة ا�KaKب �$م ا�DR وأن ا���='

�� ـ�  : Dه �B�7ا�� �`*���  ؟ ا�7$د أو ا�Kزن 
�=�Nا�*�@�ء ا:   

   .ا�7$د 6 ا�Kزن ا��B�7� أن إ�� ا�>*(� وا�S' ا���Sه(� +9ه�= 
� أ%D اc.��ن  =Y+ bذا  -�y�  'ره �   .ا��آ�ة �=() +��S أواق j�N وز.@� �&

   :واK�$�5ا
��Kل - -B>ا� - �=R ;و5=' �=() ا - j)� ��)+ دون j�N أواق �%$R.   

   .ا�Kزن 6 ا�7$د �G+`� +- ا�$راه' +- ا��B�7� أن : ا�/�.- ا��Kل= 
 +i>2  لزكـاة ا فيه وجبت درهم مائيت بلغ فإذا - و25='  �=() ا; R=� - ا�<K�� -Bل  -

   .ا�7$د �=�
�/�ن$Wن وا��W)WR.   

� ا�56م X(� ذه� -ا�/�.- - ا��Kل ه9ا وإ���   .G(�(� ا
   :ه9ا �=� وا�5$ل

22ن - � -22B>22=� - ا�R ;�22 - و225=' �=(22) اa22- أو+ -�y�22  '22أن ا�7=22'  22\ زآ�22ة دره 
   .ا�Kزن 6 ا�7$د ا��B�7� أن �=� +$ل أوزا.@� �PG=� و%�) +- ا�$راه'

�<[� أ.) : وا�%�ب -+ bإ�� ذ�  �W=�2   �2)�*ذا  ا�Y2+  V2Ba�2ر  ا��آ�2ة  وB���� ا�K2زن  
   .ا��آ�ة وVBa ا�7$د �����Bر أو

 ا�27$د  و�����Bر �Gرة ا�Kزن �����Bر ا��آ�ة أو�a - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- �ن
ي ا��آ�ة و�G ���+ VBaرةة� ��@>  VBaا��آ�ة و.   
   :أواق أر���G �7وي دره'  �Y+ b=  -�yذا
   .�SG 6 : ا�K@�Sر +7<$= 
   .�SG : ا�/�.- ا��Kل و�=�= 
   :أواق j�N وز.@� دره'  �y� اc.��ن  =b وإذا
   .�SG : ا�K@�Sر +7<$= 
   .�SG 6 : ا�/�.- ا��Kل و�=�= 
� +- : ا�/��h ا��Kل و�=�= )��   .�SG : ا���
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

'`Gوض %(�� و�إ�� ا�7 Dآ ��@> .  
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->7�  : D�&�� ا���Sرة ��وض %(�� +- ا�<��ب  :  
   .ا�9ه� -
- D�&�   .ا�*`�  � أ�`ً� و
- D�&�   .وا�*`� ا�9ه�  � و

   .واvt وا�/�.- ا�ول
�  %(��@�2SG  �2رة  �2�وض   =K2�  b2  :+�/��2)  ا�/��h2  وأ �)�2�N  ً�2دره�  E$2>و�  �)�2�N 
��(�� ذه� و�<$E دره' �y�  'دره.   
  ؟ ا��K�Sع %(�� +&'

-�y�  'دره . Kا�<��ب وه.   
   .وا�*`� ���9ه� ا�7�وض أآ�=<� +�}ن
   .إ��aع  DW وه- آ=@' ا�7=��ء ذه� ه9ا وإ��

D)�$ه9ا �=� وا�:   
�&�D2  أ.2)  �=�2  +2$ل  .�2Gرة  و���*�2G  �`2رة  ���9ه� K�Gم ا���Sرة ��وض أن -  �2�@>  

   .�a(7ً� ا�<��ب
 .B�7�ه�22 وأ:(�.22ً� `����*B�7. 22�ه�22 أ:(�.22ً� ا���22Sرة �22�وض �ن 22a$ا واv22t وه922ا

���9ه�.  
   .�Nف  V�)� DW وهE9 . ا�*`� و � ا�9ه�  � ا�<��ب .&�D : ه9ا �=� �<�ء
DB%ل وKN$ا� -+ ����Bح 6 و � �=9آ� ��Bح  �  �:   

2�  ا�*2`�  .��2ب  و6 ا�*2`�   2�  ا�92ه�  .��2ب  �&�D2  6 أ.2)  ا�%�ب أ.) ذآ�.� -  
   : ا�9ه�
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2�  ا�92ه�  زآ�2ة  �P�ج أن �KSز أ.) ا��Kاب bذ�  \ : ه9ا إ�� G`�ف  :  ��� ـ  
�=� �N+ً� ا�9ه�  � ا�*`� وزآ�ة ا�*`��>W=�.   
D)�$ا� :   

 و2o�ض   �K�2د  :D�2  وإذا .  <@��2  أي  � ا��آ�ة �NY�اج �D�W ا�>�ض �ن -
ي ا��Lرع+ \.�  �   .ا�j&7 أو ا�*`� �� ا�9ه�  � ا��آ�ة .P�ج أن  
�`� 6 أن �L�ط bاء ذ���*��� .   

  ))).ا�ذان((  (
  انتهى الدر س



52  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

    

/�/��  السبت  االول: الدرس  احلادي عشر:األسبوع 
  هـ����

))�
�
�
�
 ((- 
))��������((  

  

  

 ويباح : - اهللا رحمه - قوله عند الفضة حكم عن الكالم عند باألمس توقفنا

   .للذكر
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 و.2�A>��  EK2W� ا و:=(2�  ا��(� و%B(7� ا�G�P' : ا�*`�  � �=9آ� و��Bح
.  

 +22- ا�D22R أن) . �=922آ� و��22Bح : (%�22ل �<22$ � - ا; ر:�22) - ا�����22 آ�22م ��22ه�
�' ا�*`��Wدل  � إ6 . ا�� D)�$ا� �=� EازKa ��  E�ا; ر:�) - ا����� 5(9آ -.   

   .ا�K@�Sر ذه� ه9ا وإ��= 
��:22� ا�*22`� +22- ا�D22R أن : ا�/�22.- وا��K22ل= cا K2222� وه� أ:�22$ اc �22م �22� روا

� و�$د - ا; ر:�) - ا�56م X(� ا��Nره�  �)��Wا��.   
�)=)�$�:   

  )  .لعباً ا فالعبوا الفضة أما:( - و5=' �=() ا; �K% - �=R) : ا�ول -
�v د�(D وKaد �$م : ا�/�.- -�R v)WR ل$� �=� '��WG �`*ا� �ً�=A .   

   .�=$�(D أ%�ب ا��Kل وه9ا
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  ا��(� و%B(7� ا�G�P' : ا�*`�  � ��=9آ و��Bح
V+�� ه9ا أن D)�*إ.�� ا�� Kل �=� هKا�� \>���� �=Aا�� �`*=�.   

   :  <@� +(KSز  Y+ �>=% : \>�G �ً�=Aذا
��9P أن ��.��ن +(KSز : ا�G�P' ــ �ً�G�N �  �`+.   
�  +vR  (2>�  -2 - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- �ن -)W)W�292  أ.2)  ا�PG�2ً  ا�G�N  �2  
   .ِرٍقَو

   .َوِرٍق  � �G�Nً� ا���=' ا�9آ� ��9P أن Kaاز �=� ه9ا +$ل
� vR و%$� -B>ا� - �=R ;أ.2)  - و5=' �=() ا  E92PG�2رة  اG  �)�)��2������L2ل  و�2Gرة   
� إ:$ى �iP و�'��tK\ ا�($ 'G�Pا� �@)+.   

�=jB  � أن �=� �$ل وه9ا -+ ��� هK  �� ا�($  j>a 'G�Pا� j)�  (2)  25<�  ه<�2ك+ : 
�&Kن أن -+ �2-  �2�  v2R  �.2)  ا���L2ل  +2-  �&K2ن  أن أو ا�(�(B>2=�  - ا�R ;(2)  ا=� 

   .ا���Lل +- و�Gرة ا�(�(� +- �Gرة 7a=) أ.) - و5='
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�7)B%5(� و.   

�7)B% �)ه- ا�� : �  D7S��&K2ن  أن �K2Sز  +@92ا  . ا��(�  � ا���x �B�ف �=�  
�   .ا�*`�  

���*`� ا��(� .W=- أن �KSز : أN�ى ��B7رة.   
D)�$ا� �  �)@aو:   

 . +2x  (�`2B%  �`2�ف  و+2-  25(*�ً  ا92PG  - و25='  �=() ا; R=� - ا�<B- أن : ا�ول -
�h وه9ا$Wا� '&: ��yر�5ل ا�c��   .KXاه$ و�) 

2�  ا���(2�  أن : ا�/�.- -�  �2Wة  K)25+�ً  ا92PGوا  - �<@��2  ا; ر2t-  - و�2�وة  ا�K27ام  
�`*���.   

   .�KSازا �=� ه9ا +$ل
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا��<�A� و:=(�
��A>ه�  � : ه- ا��$L� Da�ا� �=� (A5و \`)� �@)+ �  ء�L� �  (y�)Xأ.   

E9@+ ��A>ز ا��KS����*`� .W=(@� أن  .   
D)�$ه9ا �=� وا�:   

- �  �@�Xا  �)2��7<2-  . ذ�K2=7+  b2ا  أ.@2'  - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  أ�W2Rب   : 
�L$و.@� ا��- Zxا��<� :=Kا '@x�5و� �`*���   .ا�KSاز �=� ه9ا +$ل 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
EKW.و.   

   .وا��=�5KBت ا�W�ب �6ت : �7<- ا��(�ق ه9ا +- : �<EKW ا����Kد
� +- +(KSز�� ه9����(�(� .W=(@� أن ا� � �2-  �2�  �2aء  آ��2  ا�*2`�   B>2=�  - ا�R 

�) و�� - و5=' �=() ا;�WRأ.   
� ا�DR +- ا��Pف 7�5V و%$  h): '&: �`*ا�.   
   .ا�9ه� إ�� ا.��D ا�*`�  � - ا; ر:�) - ا����� ا.�@� و���
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
 �   .ا��(� %B(7�: ا�9ه� و 

 =->7�   .ا�9ه�  � ا��(� %K&G �7)Bن أن أو ا��(� %W. �7)B=- أن �KSز أ.) : 
(�K%7� و)B% �)7<- : ا���   .ا�W�ب �6ت  � )o�E دون +�] 

 ا���2Wة  ا��(Kف ا9PGوا أ.@' - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- أ�WRب �� �aة �.) -
���9ه� . ->7��tK\ آ�.V ا��- :  -+ �@+�x ء-X �   .ا�9ه�  

 6 ا�W&2'  وأن و2)o�E  ا��(� ا�W�ب �6ت آW. D=- أن �KSز أ.) : ا�/�.- وا��Kل= 
i�P� �)����.   

�aK$ 6 إذ - �>7  i�P�����(� �W&'ا .   
 ا��=�25KBت  و+2-  ا�2W�ب  �6ت +2-  ا�92ه�   2�  ا�(�2(�  �K2Sز  أ.2)  : ا�/��h وا��Kل= 

�ً7)�a . ط�L���(�ًا �&Kن أن .   
D)�$وا� �=� bذ�:   

�h وه9ا . ذه�  � أزرار�B% Eًء �jB - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- أن -$Wا� V��e 
-+ v)WR ري�PBا�.   
 ا��2(�   2�  ا�2W�ب  �6ت +2-  آ�ن K5اء ا�9ه�  � ا�(�(� �Ka jBاز �=� ه9ا +$ل

v �ه� وا��@' وا��)o�5ت +- أو وKB=ط ا���L� ه92ا  +�2a  -2ء  آ��2  ��2(�اً  �&K2ن  أن 
h�$Wه� ا�زرار ا�KW.و.   

� ا�5cم X(� ا�N(�ر : ا�N(� ا��Kل وه9ا� �)�)G - (�:ا; ر -.   
   .ا��PBري +- .Y+ ()+ iن �y�a ا�9ه� ��(� أن وا�%�ب

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .و.EKW آ.� t�ورة إ�() د�V و �

� ��+S� �ن -�2`�   2�  أ.*9PG�+  ً�2 ا�S@�د +- أ.*) %A\ - �<) ا; رt- - أ$75 + 
��.+ 'e 9PGأ.*ً� ا �   . ذه�  
   .ا�a�W� �() د�V  � ا�9ه�  � .`\ أن �KSز أ.) �=� +$ل

   :أ�`ً� ذ�b �=� و�$ل
   .ا�W�ج ر+\ �=� ا�$ا�� ا��7 � ا�<�Kص -
   .ا��W� �ت v)BG ا�`�وران وأن -

   :أ�`ً� �=() و�$ل
- �  �@�Xا ����9ه� أX '@.�>5$وا أ.@' - �<@' ا; رt- - ا��=�  � آB(� �$د �.   

 اP�25$ام  K2aاز  �=� ����7A(� K&Gن  � أBX) د�6� �$ل ا�<�Kص هK�S  E9ع : +Yذًا
   .�=`�ورة ا�9ه�

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
� a�ت  �: وا�*`� ا�9ه�  � �=<��ء و��Bح @Gد�� (�B=� Kو� �آ/.   
���9ه� W�G=� أن �=<��ء �KSز.   
   .ا�<�Kص �=() ود��S  ()=� . V\ أ � وه9ا
��+ bذ�:   

 ا�<��22ء إ��22 ا.��22e D22' ا�7($22 �K22م �22AN ���22 - و225=' �=(22) ا; 22R=� - ا�<22B- أن -
�� R�ن ����$%� وأ �ه%$��� �@)=W� -B>وا� - �=R ;9 - و5=' �=() اN�  b2ذ� 

��KBل.  
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   .W=� �y�a=- ا���أة ا�PGذ أن �=� +$ل
-  D)�$2ل : ا�/�22.- ا�K22% -22B>22=� - ا�R ;و225=' �=(2)  ا - ��22� ا�922ه� �22�Wوا� . D22:أ 

   .ذآKره� �=� و:�م أ �- c.�ث
   . �=<��ء ���<�B� ا�9ه� �Ka jBاز �=� أK7�aا +�$ : وا��acع -

Kًا آ�ن و��ص �ن - : آ/(K�>ا� � ��.   
�>/���   . W�م �B�7� :(<�Y+ 9ٍ.) . ا5c�اف :$ +- DN$G ا�&/�ة آ�.V إذا ه9ا  � و
���  / qم َدلK�� ز ا�9ه� أن - ا; ر:�) - ا����� آ�مKS�  \2)�S� K25اء  أ.Kا�2)  
   . o Z=W(� أو  Z=W آ�ن
E9وه ��� �=K&G Z*�  �@)ن  � أ(BX ا��W(�� +- ا���)� Dا�92ه�  أن 'ا�7= أه  Z2=Wا�� 
�K22Sز b22�22ل و�G ��22ء. ���W�2222- ا�B>22=� - وا�R ;و225=' �=(22) ا - ��22B=� ا�922ه� 
Z=Wا�� �9  � وأآ/P����9P إ.�� ا�9ه�  �ً�=W  $aف وو�P�7 �<$ ا��  ���2R�7ا�� 

���N�[K2اه�   ���2&�ً  ا��Z2=W  ا�92ه�   2�  ا��<2\  إ��2  +92ه�  ا���  �27� ا�<K�2ص  
 �2Nف  ا}ن أذآ2�  و6 ا��2=�  �� � و�=() ا; �Xء إن +() إX&�ل 6 ا�9ي وا��Kاب

�ًRأ �)�   . o Z=W(� أو  Z=W آ�ن K5اء �y�a أ.Kا�) ��S(\ ا�9ه� أن ا��=� 
����aK$ ور �� أو وا:$ �)>e6 أ.� - ا �ا}ن أذآ �2�  .�D2  ر�&�2  أK2%ل  �&�  D2aأو ر 
�)>eا �� ا��<\ : ا��=�    Z=Wا��.   
� �=��22ء  22� ا�*�K22ى وأهD22 ا�22�أي أهD22 ��225�وا آKS@���22ر أvB22R ا��K22ل ه922ا �&22

��b�922 وأ%�22$ ا���22=�( � أن وا��ا�227�  وا�/��/22� وا�/�.(22� ا�و��22 ����22�ون ا����$22 (
Z=Wا�� �y�a 6ل و�&Xإ ()+.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .ا��7ر�� أو ����7�5ل ا��7$ :=(@�� +- زآ�ة و6 
 : ا��7ر�22� أو ����7�225ل ا��227$ ا�W=22- +22- زآ�22ة 6 أ.22) - ا; ر:�22) - ا�����22 أ+�د.�22
->7�   .وا���7�5) ا�PGذE أ�(v ذه� آ�B  . Dح ذه� آD �=() و���س ��7ر ا�9ي 
E9وه �� 6 أو زآ�2ة  ����7�25ل  ا��7$ ا�W=- - ا�9ه� +- هD وه- آB(�ة  ��� ا���

  ؟
   :أ%Kال �=� : آ)B� �Nف +()
  ��b2  : ا�/�2e�  ا�2�y�   9ه� وهK - ا; ر:�) - ا����� ذآ�E ا�9ي : ا�ول ا��Kل -

-7+�Lوأ:�$ وا� �ه(��aو ���Wا�7=��ء و�=�� ا�� (.أ j)� -+ 9 إذا ا�9ه�PGا �ً)=: 
  .زآ�ة

د�� ه�6ء وا�5$ل�:   
-  D)�$2ا�ول ا� : v22R  �2� �L22y�� -  -2tأ.@�2  - �<@�22 ا; ر V22.ج  6 آ��2PG ا��آ�22ة 

�   .:=(ً� ا9PG إذا ا�9ه� �
- D)�$ا�/�.- ا� : Rv �� �� ا�92ي  ا�92ه�  +2-  ��ى 6 أ.) - �<) ا; رt- - ��� ا

9PGزآ�ة :=(ً� ا.   
- D)�$22ا� h22��/922 إذا ا�922ه� أن : ا�PG22- ه(�22� �=�22 ا=Wا�922ه� ه922ا أن ا� (BL22� أدوات 

 ا��<(2�  و�6ت وا��2&�  وا���آK2ب  ا��=K2Bس  �K@+ (BL ا�<� (� ا� Kال  <) أآ/� ا��<(�
�K ��22ال B22X@ً�  <22) أآ/22� 22�Kى �ا��آ�22N�22ر ا�B���� ا���225' أو ا���L22�ك ا��<�22ط أن 

� ا���L�ك)��� ا� Kال K�2  ا��آ@�KB%  ا�92ه�  وه92ا  �=<��2ء  �2)o  D2������2Bر  �=<��2ء  %� 
   .����7�5ل �7$ أ.)

E9@+ �e�e  �22$ل  أد�G  �2=�  ب  �2$مK2a2-  +2-  ا��آ�2ة  و=Wا�  -G ا�د�E92@�  �2  إ�2�Gم  و25(
آ($G<$ � و� �9آ. vaا�ا�.   

��K2ة  و.�2�E  إ�(2)  و �2ل  ا�:<�2ف   92ه�  وهK -ا�/�. ا��Kل=   �2�2�  وآ/(2�  :�2م  ا  
���N   .����7�5ل ا��7$ ا��SG -+ -=W ا��آ�ة أن . ا���

� ه�6ء وا�5$ل)�K>� �   .R�N� وأد�� -� . �� � أد�� -� : ا�د��  
   :اK�$�5ا . ا��7 � ا�د�� : ا�ول ا�<Kع ــ

- (�K�� ���7G } ... ��� FGـ��D  E@ـA B�  !8-Cـ@�?  < �*;��=ـ�  	> �;ـ:9 	 �ـ�78  �0*ـ�	6  	�ـ
!��{ ] ��Kا��/�� . [bX6أن و -=Wأو ذه� ا� �`+.   

 إ6 �Z2=A  6 ا��L2رع  وا��7�25ل  ا�7�ب �>� +- ا�&<� أن : ا�$�(D ه9ا �=� وا�KSاب
 آ<�2اً  : ا�27�ف  +- و6 ا�=>� +- ���� 6 ا�Y+ -=Wن ا�W=- دون وا�$.�.(� ا�$راه' �=�

.  

 Z2*>G  وا��2-  }.. �*;��=ـ�  	>...{ : %�2ل  و�WB5  ���27G.) أ.) ا��7<� ه9ا �=� و�$ل

�<*Z2  6 ����7�25ل  ا��7$ ا�Y+ -=Wن ����7�5ل ا��7$ ا�W=- 6 وا�$.�.(� ا�$راه' ه- 
   .����7�5ل ���B وإ.��
   .وKaا�) ا�ول ا�$�(D +@9ا

- D)�$22ا : ا�/�22.- ا�K�$�22522`ً� ا����K�7 �22ت أ � ا; 22R=� - ا�<22B- آ�K22ل ـ22ـ : ا�22  �>�22
  ) .العشر ربع الرقة ويف:( - و5=' �=()
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 ...) حقها يؤدي ال فضة وال ذهب صاحب من ما:(- و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - وآ��K) ــ
h�$Wا�.   

 ا��2`�وب  �=�2  وا��7�256ل  ا�27�ف  +Z2=AG  -2  وا�*2`�  ا��%2�  أن : �=() وا�KSاب
   .ا�W=- دون
��+ �>Baأ (� �� �����92ه�  ���$ أ.) وهK ا��7 � ا��<� .�Kص �� ا�KSاب هK ا} 

 ا�W=2-  دون وا��<�(2�  ��.*�2ق  9P�G ا��- وا�$.�.(� ا�$راه' ا�<�Kص هE9 +- وا�*`�
�@.Y+ 6 DN$G -+ قKA>  E9ص هK�>ا�.   

   :أد�� �7$ة واK�$�5ا . ا�R�P� ا�د�� : ا�/�.- ا�<Kع ــ
- D)�$ا�ول ا� :  h�2�  ��2�و  :$2�  �)72X  �2�  (2)�$2  �2�  أaE أة  أن�ا 2  V2=N�2  د=� 

-B>ا� - �=R ;2$ه�  و+- - و5=' �=() ا� ا; 2R=�  - ا�<2B-  +��2ل  ذه�2   2�   �2&��ن  
 طوقني ما اهللا يطوقك أن أيسرك:( %�2ل  . V2��% :6  . )هذين زكاة أتؤدين( - و5=' �=()
  ) . القيامة يوم نار من
- D)�$22ا�/�22.- ا� : h�$22: �L22y�� - -22t�22 ا; ر@>� - K22W. h�22� �و��$22: 22� �)722X 

�ً ��G.   
- D)�$ا� h��/ا� : h�$2�K2W.  h  أ�2`�ً  وهK2  - �<@� ا; رt- - 5=�� أم :$:  �L2y�� 

� و���و� �)7X.   
   . ���ر�� ا�/�e� ا�:�د�h هE9 أ�*�ظ +Yن

E9وه h��2aK$  . ا��Bب +- ا�د�� أ%Kى ه- 5=�� وأم و��Ly� ���و : ا�/�e� ا�:�د 
� أN�ى أد��&� 6 D<�L. �@�   .أ�5.($ه� ��7` 
��B. -+ E9ا��- ا�د�� ه i>G �=� بKaا��آ�ة و -+ -=Wا�.   
� ا�K@�Sر أ�aب� E9ا�د�� ه �)��KSا:   

��  +@2'  ه92ا  وأن ا��7ر�2�  : ا�<�Kص هE9 +- ا����Kد أن : ا�ول ا�KSاب ــ�W�2ا� 
�� +Yن�Wا ا��K�@+ زآ�ة أن -=Wا� (Gر��Y�.   
 �a(�27ً  ا�:�د�h2  ه�72t  E92  و �2�  . 72t(*�  ا�:�د�h2  هE9 أن : ا�/�.- ا�KSاب ــ

�+�W9ي ا� �ا�� (.Y+ ل�% -+ � �72t  و �2�  . 2X-ء  ا��Bب ه9ا +- ��v و6 : ا��<
E9ه h�� ا�:�د� +@�2e�  �*)72t .  K2ر  ا�W=2-  زآ�2ة  وK2aب  +2-  إ.(2  : %�2ل  +Y.2)  :�م ا

� ا��آ�ة وKaب ��ى ا; ر:�)&� \  b2`�7  ذ��  \2)�a  h2��K2@+  $2��7  ا�:�د  -2+ 
�`�7 آ(� اKNcان �=� �D&L 6 :�� ا�K�7 �ت �=� ا�KaKب h� و��K2ل  ا�:�د
   .ا�W=- زآ�ة �KaKب
��/V2B  6 أ.2)  إ��2  أ�2Xر  +Y.2)  ا��L+7- ا�&B(� اc �م أ�`ً� 7t*@� إ�� أ�Xر و �  -2+ 
   . X-ء ا�W=- زآ�ة وKaب
22�  22� 22e�e� +@6�22ء�yا� E922وه h22��722  22� أ�225.($ه� K22=PG 6 ا�:�دt 6و K22=PG 
�@.K�  �  �7�� +&D . ا�<&�رة �  �  E9ن هKع +() ا���K. وا�&�2م  .&�رة  �2�  D2آ 
� وا:$  E9ه h�� ا�:�د  h): � آD2  أ�=V2  ا}�2eر  هK2�   E92ن  +Y2ن  a$ًا �KAل ا���
آ/�  <@� وا:$� �  (aو.   
� VB/G 6 ا�:�د�h هE9 أن أ�=' وا; �[@� وا�9ي� -B>ا� - �=R ;و5=' �=() ا - 
 b2=G  أ � - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- أن �/VB و6 ا�%�ب هK /�.-ا� ا�KSاب وأن

��آ�ة 5=�� أم أو ��Ly� أو ا���أة �  �@)=� �  -=:.   
- D)�$ا� �)Nا� '@� : VBe �� �� و.�D2  . ا�W=2-  +- ا��آ�ة وKaب ��ى أ.)  �K7د ا
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�� E�)o . ابK6 أ.) وا�� VB/�2�  أ:$2  �2�  ا��آ�2ة  �K2aKب  ا��K2ل     ���W�2إ6 ا� 
�� ��2�  . ا�W*�2ظ   � �$د �@9ا R�ح و%$ . +�]  �K7د ا��   K7�2د  وا&2�  25+K&ا� 

�  أ:$ وروي :<(*� أ�� أن SG$ و�b�9 ا��Kل ه9ا �<) أ9Nوا ا�&K+� و+�@�ء)�K2ا��  �2� 
2�  ا���2��  هE92  +�2)  أ9Nوا �.@' ا�W=- +- ا��آ�ة وKaب ��ون ا�/Kري�  -��W�2ا� 
� ا�&B(� ا�D)=S ا�*�()�   .- �<) ا; رK7�  - -tد ا

vaا�ا�:   
vaا�اب أ�=' وا; ا�K����   .ا�W=- +- ا��آ�ة �SG 6 أ.) : 

  ؟  �ذال
� �<@' ا��<�Kل �ن : أو6ً  ���Wل ا��K7$ ا��� . وأL2y��  �2@�N�  ا �أ�2Gن  +2(@'  ا�K2aKب  
��� ا�<�س أآ/� أن إ.��ن �&D ا��K=7م و �>� '&W� -=W25(��  6 ا�<��2ء  ه2'  ا�  E92أة  ه�ا��2 

 زآ�2ة  :&27G  '2�ف  6 أن 2a$اً  �Y+  $27B.) - �<@� ا; رLy�� - -t� ا�*�ه�� ا��7ر+� �*�(@)ا
-=Wوه- آ(� . ا� V)�92N  ا�<KBة G2=�  - �<2)  ا�7=2'  وR ;7(2$  +@92ا  - و25='  �=(2)  ا�  D2آ 
$7Bف 6 أن ا��7G '&: زآ�ة -=Wا�.   

�22tأن ا�>���22 أن ه922ا إ��22 أ �22�22� ا���22�� هE922 :&22' أ922N - �<22) ا; ر22t- - ��22� ا� 
��*: (�Nأ - -tوه- - �<@� ا; ر �ً`�ت أL. -+ V)� 7G�ف 6 أن a$ًا و�7B$ ا�<KBة 
   .ا�W=- زآ�ة :&'
� VBe آ�ن +Yذا� �)�aزو � زآ�2ة  وK2aب  �2$م  - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  أزواج  

-=Wا� -*+ ��)�Wا� �ل إ�� ا���(K% �)Gه� ��&Kن  � أBX) ا�*�(@�( �)7�����.   
�ً).�e : ه9ا أن Kل هK%  رK2@�a  ���W�2�2م  %�2ل  ا� cا; ر:�2)  - أ:�2$  ا -  �2�  ��2�N  �2  

 .�D ا�9ي أن و��+<� ا�W=- +- ا��آ�ة �SG 6 أ.) - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- أ�WRب
� هK ا�KaKب �<)� - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  أ�WRب  � ��N� أ � +�]  �K7د ا

�� K@�aر .�Kل أن +<��A(\ ا�KaKب �$م ��ون - ا; :�)ر - أ:�$ اc �م ��BeYت�Wا�� 
   .ا�KaKب �$م ��ون ا��y� وK@�aر

�ً22/��e : K22� V22.22- زآ�22ة آ�=W22� ا�Ba22- ���22 وا*N �22 ه922ا=� ��(D22&+ V22 ا���22=�( ��(K22ت  22 
��2�  �2�  .�D2  و%$ آ(� وا�X@� و.�D �7�ف واBa� ا��آ�ة آ�.K=+ V :=- +() ا���=�(�N 

�  ���Wا�� '@>  �Ly�� ب �$مKaKا�.  
�v�2  +=2'  . ا���2��  ه2X  -2+  E92-ء  �2<@'  �<�Y+  '2�  D2.) ا��اX$ون ا�P=*�ء أ �  � ا�P=*�2ء  �2

��$Xا�ء ا�-X -+ E9ه ��� أ:$ إ�� �<�� ا��Pف ��Kق  �� أ:$ًا وa$ت +Yذا . ا���  
� ا�P=*�ء�$Xا�ا� - -tون أ.@' - �<) ا; ر�� زآ�2ة  وK2aب  �$م أو ا�W=- زآ�ة وKaب 

=Wا�- K@+ j)� v)W�� �=+ VB/�   .X-ء �<@' 
�R�Pب أن : وا��ر ا�%�e�� �>7�=م و�K@*ا�� �   .ا�W=- زآ�ة وKaب �$م ا��آ�ة  

b=7و� V+�� � a(2$  ا���2��  هD/  E9 +- ا6:�(�ط أن وا�<�Kص ا��Pف 5(�ق �Nل  
(22)aوو �B�22� وW)W�22G �@*)7`22G@� +22- ا�*�@�22ء ا�N=�22 ا��22- ا�<K�22ص ��227 وK22aد 
B��� �e� وKaد �و� ��   .ا��آ�ة �NY�اج ���Wط اc.��ن أن ���$�- ه9ا وآK7�  Dد ا
  . ا�W=- زآ�ة PG�ج أن ا���أة �=� ��S 6 أ.) أرى +.� ا�KaKب أ �
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا��7ر�� أو ����7�5ل ا��7$ :=(@�� +- زآ�ة و6 
   .أ�`ً� +() زآ�ة +� �=�Da ا���7�5) أ�(v  � : ه9ا �=� ���س
K=+ ن �<$ آ�ن��.cا �y�  �)5 -+و ����  E9ف هK)ذه� ا�� m=B�  ً����2.  (2.Y+ 6  زآ�2ة 
   .����7�5ل  7$ة �.@� +()
K9 و�PGن ا��.cأ.*ً� -  /ً� - ا �25�  إ��2  وا:��2ج  ذه�    ��=m2  أ.+  (2�K2=+  �>2t  ذه2   �2 

�7(22$ وه922ا .��22ب إ��22 إ�(22) ا:��22ج  K22�S  �22ع '�22 �22SG ا�7�225=) �.22) (22)+ �=(22) ا��آ�22ة 
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   . �B:ً� ا6ً��7�5
   .+() زآ�ة +� �=��أة أو �=��B  Da:ً� ا6ً��7�5 ���D�7 ذه� أي : إذًا

'@�K�+ : زآ�ة -=Wج ه9ا . ا��N ج�P  ���<ن  أن ا�92ه�  ا��7�25ل  +- ا�>��� �ن ا�K2&� 
�=� D&X -=:.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .ا��آ�ة +*(): W� ً�  آ�ن أو ا�<*�� أو �=&�ى ُأ�$ وإن 

��Sر ا�W=- ا���أة أ�$ت إذا�� : E�a�G أو (G$آ�� أو �=<*�� أ� \>��� آ/(� ا}ن   
22`��] أو ��د�22Nر ا�<��22ء� أو �=<*�22� وإ.��22 . ����7�225ل 6 ا�W=22- ا922PGت إذا : أ�22' 
�A�أ %$  �� �>(�ه� أو ��د�Nر أو ����Sر (.Y+ �SG ()+ ا��آ�ة.   

  ؟ ���ذا
 أن وهK2  ا��7<�2   2�  2N�ج  �&K.2)  ا��آ�2ة  وK2aب   2�  اE�>)>/�25  ا����D�7 -ا�W= �ن

�&Kن أن إ�� .� (ً�  �6ً �&Kن �7ً�  �6ً�� .   
� �' +Yذا&� �ً�7��  \aإ�� ر DRا� Kب وهKaا��آ�ة و.   
� 6  � وه9اA*��$2��7   �2�  آ/(� �) � 6 ا�W=2-  ا92PG  إذا ا��آ�2ة  وK2aب  �27$م  ا��K2ل  

   .����7�5ل
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<ÎÎÎÎÙ^Ù^Ù^Ù^<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا��آ�ة +*():  W� ً� آ�ن أو
 :=(92P�G  ً�2  : آ/(2�اً  ا}ن ��2\  ا�92ي  وهK أو ا���أة �G�ف آن  W� ً� ا�9ه� آ�ن إذا

�=� D&X انK): م +@9ا�W .   
K=+ 9تPGا �ً)=: �=� D&X انK): نY+ م ه9ا�W  �SGا��آ�ة +() و.   
(.� '��W���� '� vB��   . W� ً� 6ً��7ا�5 ه9ا �ن  ���7ً� 

�.922N22- ه922ا أن : وأ=W22(� +�22$ إذا ا�R�N 22\ ا��7�2256لaإ��22 ر D22Rا� K22ب وهK22aو 
   .وا�*`� ا�9ه� +- ا��آ�ة

   :إذًا
   . W� ً� آ�ن و � أوا�<*�� ���aرة أ�$  � ���/<� أ.) ��+<� -
 اD�7�225 أو  �7��22ً� �227$ �22' إذا أ.22) وهK22 ا����22/<(�ت هE922 +22- ا����22$ة و��+<�22 -

   .ا�DR إ�� ��W  (.Y+ \a� ً� 6ًا��7�5
��+ E9P�� �7� آ�2ن  و�K2  ا��آ�2ة  +�2SG  (2)  - ذه�2  - ا�W=2-  أ.Kاع  � ا}ن ا���aل 
   . W�م �) ا��Da ا��7�5ل �ن  ���7ً� :=(ً�
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وض زآ�ة "�ب�   .ا�
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا�7�وض زآ�ة ��ب
   . ��ض �a\ : ا�7�وض
  �2  وآD2  وا��<�2زل  وا�/(�2ب  آ��2وا.-  . ا� K2ال   2�  ا��2�eن  �2$ا   � هK : وا�7�ض

�B�7� Y+.) . ا���eن �$ا �   . ا�7�وض  
   .ا�=>� +- ه9ا
 أوا�L2�اء  �=B(2\  أ�2$   �2  آD2  : ه2-  ا�27�وض  ا��آ�ة ��ب +- ا��Pص ا�AR6ح +-

$��� v�   .ا���Sرة ��وض زآ�ة +- �$DN ه9ا +Yن . ا���eن  � آ�ن و�K ا��
� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<VVVV< << << << <

�*7=)  =&@� إذا �)>�   .%(��@� زآ�: .���ً� %(��@� و�=>V ا���Sرة 
   :�Nف +(@� ا�7�وض زآ�ة
� إ�� +(@� ا�7=��ء ا.��')��%:   

   .ا���Sرة ��وض +- ا��آ�ة وKaب : ا�ول ا���' ــ
�  و�� 2�  ا�7B�2�  وا�*�@�2ء  ا�ر�27�  ا�2�y�  ذه� ه9ا وإ��)7���  وK2@�aر  ا���2�W�2ا� 

 وK2aب  إ��2  ذه�2  +&=@2'  25<9آ�   2�  إ6 ا�7=2'  أهK%  \2)�a  D2ل .)وآ إ���aً� و:&-
   .ا�<�Sرة ��وض +- ا��آ�ة

د�� واK�$�5ا�:   

 } ... �ــــL@M!  ـــ�  �K@ـــ�J   ــــ� �I;�ـــ��  � *ـــ��  �ـــ���  ��Hــــ� �ـــ� {  : 222�K%  ���2227G)  : ا�ول -
   .ا���Sرة : ا��=�  � �$د ��*�(� ه<� وا�&��] . ��/ا��B�ة[
 .227$  ��22 ا��آ�22ة �NY22�اج .�22 � آ<�22 : - �<22) ا; ر22t- - �225�ة :$22�h : ا�/�22.- -

$2�h  وه92ا  . �=��2Sرة W72(�  ا�t :  -2*+ E�72  إ225<�دt.  K2و�  v2R  22- +(��2ً  �&�2ن+ 
   .ا��Bب

- h��/ا� : vR �� �$د �  ���Wا�� - -t:  2<@'  - �<@' ا; ر  �2)  ��2>�2�  وا� وا
�� +�@�ء  � وه�6ء ��Bس�Wا��.   

- vRو �� �$د �  �)7�� وo(�ه' وا�<7P- آ�A7ء : ا���  ��yا��=� أ.   
�7=22' و6 ���W�22=� �)=y�22ب ا��KaK��22�� و6 )7��22�=� �)=y�22ب ا��KaK��22� 6 '22=7� '22@� 

���P   j)=+ '@� ���P .   
22� ذه�22 ه922ا وإ��22 . ا���22Sرة �22�وض زآ�22ة �22SG 6 أ.@�22 : ا�/�22.- ا���22' ـ22ـ� :�22م ا

�7�� و��R�7ا��.   
   :واK�$�5ا

��Kل - -B>ا� - �=R ;و5=' =()� ا - j)� �=� '=ا��� -+ E$B� 625)  و�2$%)  +R . 
�h وه9ا$Wم ا��� D�L�   .ا���Sرة �>(� أو �=��Sرة ا9PGت إذا  � 

- D)�$أ.) : ا�/�.- ا� '�  V2B/�  -2+  h�$2:  v)W2R 2-  أنB>2=�  - ا�R ;و25='  �=(2)  ا - 
   .ا���Sرة ��وض ��آ�ة أ �

 22X(� %��22)  �22 ا���E$22 يا�922 �D22 ا���22Sرة �22�وض زآ�22ة وK22aب هK22 ا�22�اva وا��K22ل
 2X(�  �2$ا  ا�9L2وذ  إ��2  وأ�Xر . �Xذ : ا�KaKب �7$م ا��Kل أن - ا; ر:�) - ا�56م
� ا�5cم� �)�)G K� ا�7=2'  أهD أ%Kال  � �(j ا�KaKب �7$م وا��Kل : %�ل +B� (.Y($ أ
�.$>�.   



62  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

-*+ ��)�Wل ه9ا ا�Kذ ا���X رج�N  � +��2وى  و�2�  ا�*�2)  أهD2  ا�*�@�2ء  �2�aه(�  K2%ل  �2
���W�22ا� �22� ا���22=�(� ��22a (22)=� D22�ى  �22 و�22  '� ا� K22ال �22��o أ:(�.22e �ً22' ا��$22

   .ا���Sرة ��وض  � K&Gن
� ا��آ�ة إN�اج �$م إ�� ��دي �<@� ا��آ�ة إN�اج +7$م� �=�a ة�)Bآ �  .ا� Kال  
'e $7B��*�ق أن أ�=' وا; ا��Lرع :&�� +- a$ًا  �)�2 �  +&�2  ا�����e�2ت  � إ.��2ن  

b=�� � و6 ����آ�ة ر��ل �6ف �L�ة ���=b إ.��.ً�  �)��  � 6 ا���Sرة ��وض  
E� �   .ا��آ�ة وKaب  <�ط هK وا�><� ا�><� +- �(<@��  ��ر.� 6 أ.)  \ ����آ�ة 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<< :�ً>)B  وط�X بKaوض زآ�ة و�ا�7. < << << << <
�*7=)  =&@� إذا.   
�=2�  �<2$  ا�27�وض  زآ�ة �KaKب ��L�ط�>W�2  أن ا�@&=��  (2=7*�2/��   &=&@K25  �2اء  � - 
�K7ض \)Bأو آ�� �)<� ��e لKBآ� �B@ا�.   

-*+ �)GرKا�� Z�W���*7=)  =&@�7 أ.) وهK ا�L�ط .   
���K) وN�ج): �@&=  (=7*�� إ�() �Rرت إذا  �) . � Z��x رثcا .   

   :ه9ا �=� واK�$�5ا
ن -����&�� Z=7�G وا���Sرة . ا�&�� x�ق  � �(j اcرث .   

   .ا����� هE9 +- ا��Pف و5(G(<� . +() زآ�ة +� ا���Sرة  � �(j اcرث +Yذًا
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�)>�   .ا���Sرة 
EدK��  (�K��): �)>�   .ا���Sرة �<(�  7<� ه9ا . �@� ا��&�� �<Kي أن) . ا���Sرة 
�=22� و 22�اد�>Wا� '@�K22�� : �22)>��@�22 ا���22Sرة �<K22ي أن ا���22Sرة  �22  � أول  22� - ا�22X�اه� :22(

  .ا�L�اء
   .ا��آ�ة +(@� �S�=� '� �SGرة .Kاه� e' ا���Sرة �>(� ا�X�اه� +Yن

D)�$ا�:   
D)�$ا� �=� bذ�:   

 ��2Bدة  وا��آ�2ة  ) .بالنيـات  األعمـال  إمنـا :(��K2ل  - و25='  �=(2)  ا; R=� - ا�<K��% : -Bا -

 أول  2�  ا��&��2  .(2�  �2�ن Y2+  '2� �Gذا  ا��2B7دة  أول  2�  ا�<(��G �@)+  �2�ن أن ��S وا��B7دات
   .ا�L�ط ��Z�W �' ا�L�اء

� +- : ا�/�.- وا��Kل= �� ه9)x�L7=)  =&@� إذا-� : ا�*�   :ا���Sرة �<(� أو -� . 
��=&@� أن 6 ��L�ط 6 أ.) (=7*��@� ا���Sرة �<Kي أن و6  �  �   .ا�X�اه� :(

D)�$ه9ا �=� وا� �  �)@aو:   
� ا���و�� ا}�eر أن : ا�ول -� ��� (>�2�  وo(�ه�� وا   ���W�22-  - ا�t2<@'  ا; ر� - 

� +&D ا�L�وط ه�LG E9�ط �' �� �  b=  6ً�  ىK.و (�  .ا��آ�ة �=() وVBa ا���Sرة 
- (aKم : ا�/�.- ا�K�� لK% -B>ا� - �=R ;و25='  �=() ا - ):وه92ا  ) .بالنيـات  األعمال إمنا 

�V ا���لK. (�   .ا���Sرة وض��  � أ.) �=() +�$ق وا��&�� ا���Sرة 
2�  ا�2�NرE  و �2�  ا�K�2اب  هK2  ا�/�2.-  ا��Kل وه9ا   �)2��Wا��  �2�2�  روا�2�  وهD2)��  K2  ا� 
    .- ا; ر:�) - أ:�$ اc �م

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
V<=�   .%(��@� زآ�: .���ً� %(��@� و

(�K%) : V<=�  �2@��)%  ً���2B�7�  6 ا�2�)�W�  +2-  ه92ا ��2. . (  ��27�وض  ا�2R�P�  ا�L2�وط   2 
Sرةا���.   
  ؟ ا���Sرة �7�وض ا�R�P� ا�L�وط ه- آ' : إذًا

   .+�] X��xن
   .ا� Kال X -+ \)�a�ط +@K ه9ا أ �
D&+ ي  �لK6 زآ �SG ()+ إذا إ6 ا��آ�ة m=�   .ا�<��ب 
�&� '@*� �  (�K%):إذا V<=� �@��)% �ً� ا�KWل آD +- ا�<��ب ����� أن ��L�ط أن) . .��
� ا�KWل ا�5.� ا�KWل ��7 +- رةا���S ��وض %(�� .��Y+ Vن. =   $�$a.   
�`� Y+ 6.) ا�KWل أe<�ء +- ا���Sرة ��وض %(�� .��V إذا �D : %�ل  � و <@'=  (.Y+ 
�   .وG<�ل ا��(' G�G*\ أن ا���Sر ��دة  

 �=�2  ا�$ا�2�  ���K�7 �2ت  أ92Nاً  ا�K2Wل   2$ار  �=�2  ا�<��2ب  ��2�B  أن ��L2�ط  أ.2)  وا��Kاب
   .Kلا��a W(\ +- ا�<��ب ا�X�اط

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<�ً��*  �=� �)x�Lا�: < << << << <
�*7=) أو �Yرث  =&@� +Yن  �)<�   .�@� �G� �K. :'اه� e' ا���Sرة .(� 

�  ا�X�ا�G �>7  �ً�*  -+ [G$م آ����  ه92)x�L2�2  وه92ا  ا�   E�2ر:�2)  - ا�����2  ذآ 
� �e�ة هK - ا;�� ه9)x�Lا� .   

Kإذا أ.) : وه b=  رث ا���لY��@K2.  �2ى  e' ا���Sرة �>(� ا���ل ا�X�ى وإذا زآ�ة +�  
   .ذ�b ا�X�اط �$م ا��Kاب وأن ا��Pف  7<� و�G$م زآ�ة +� ا���Sرة
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
� �=*��اء ���:�: ا�KWل �<$ وKّ�Gم   �   .ورق أو �(

   .�=*��اء ���:� K�Gم ا���Sرة ��وض
���9ه� +��Kم . ���9ه� %V K نإ .���ً� m=BG أي ا�9ه� : �@' ا�:� آ�ن +Yن.   
���*`� %V K إن آ�.V وإن V<=����*`� K�Gم أن وa- ا�<��ب .   

D)�$ه9ا �=� وا�:   
�' أن -Kا��� �ًRع إ.�� أ�X ا��ة�  �W� اء�م +7<$ � ا�*�K�.  �2S)+ ا�2-  أن�(2)  .+ 

   .ا�*��اء :�
�����9ه� ا�<��ب m=BG ا���Sرة ��وض آ�.V إذا /  � �`*��� وB+��@�  ؟ ��Kم 
�=�Nا�7=��ء ا -+ E9ه ��� �=� ا���)�K%:   

���*`� �Xء وإن ���9ه� �Xء إن  P(� أ.) : ا�ول ا��Kل= .   
���*`� أو ���9ه� %K ) إن �.) - D�: دKا���� Kاج وه�Nا��آ�ة إ.   

�=m إذا أ.) : ا�/�.- ا��Kل=  �ً����9ه� .�� �`*����K�.  �:��2 2)  أن +(�S : و  �2�@� 
 .  
- �ً5�)% �=� DRب أKaKا�.   
   .ا�*��اء ��Wل و �ا��ة -

   .- ا; ر:�) - ا��S$ ا�*�() ا�L(� إ�() و �ل ا�%�ب هK ا�/�.- ا��Kل وه9ا
   .أ%�ب ا��Kل +@9ا
���آ/� ���o=� ا���a� B�7)5�ه� ا�7�وض %(�� ا��W(�� و+- b�9&+ -+ Z:  اء�ا�*�2 

.  
� وإن ���:� K�Gم أ.@� ا��اva أن ا����Kد<=� �ً���. $�>��� �N{ا.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�B�7� و6  �  V���Xا (�.   

6 �B�7� �  V)G��Xا (�   .a<�ً� و6 %$رًا 6 
���22$راه' ا�22X�ى +Y22ذا �22' 225=7e �22�� '22G لK22W�22رت ا�R m22=BG ا�<��22ب �22$.�.(��� دون 

   .ا�$راه' و.��ك ا�$.�.(� .B�7� Y+.<� : ا�$راه'
�) ا�X�]>. ��� V)G� �B�7. '� وه<� : �ً�>a ؟ %$رًا أو �ً�>a . '� �]>. ()إ� �ً�>a.   
�227$ وأVWB22R أ��22 ���22y� 225=7� ا�22X�ى إذا : %22$رًا وأ �22 �22�  ���22G �22yوي ا��227م .@�

�)��Nو �+ �]>. ��� V)G��Xا (��  ا���2y�  إ�� .<[� وإ.�� ا���y� وهK %$رًا )�2�Nو 
K7$ %(��@� وه�  .ا�KWل 
   .a<�ً� و6 %$رًا 6 �(@�إ .<[� 6 : إذًا

D)�$ا�:   
   :ذ�b �=� ا�$�(K��% Dا

�' +�y$ة �9هVB ذ�6K� b أ.) -Kاء �=� ا����ا�*�.   
->7� : 6K� �.ره� أ$�. �@��)�� $7�   .ا�*��اء �=� ا���$�� +�y$ة �9هVB ا�KWل 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�<��ب ��tً� ا�X�ى وإن ��<�: ��وض أو أ��eن   �=� :(�K.   

�� ->7�tً� ا�X�ى إذا �ًtو�رة ��S�=� -+ ء�>eل أKWا� (.Y+ 6 �.����D2  ا�K2Wل   
����� �=� (�K: ->B�   .ا�ول �=� و
D)�$ه9ا �=� وا�:   

ن  � أن -X ر�Sا�� �)=�G الK ا� \y�`B�2رة  وا��2=\  وا�G  نK2&G  \=25  �2رةGن  وK2&G 
 ا�K2Wل  ا.�2A\  25=�7ً  آ�.V2  وإذا لا�K2W  ا.�K�.  \2Aدًا آ�.V إذا أ.@� ا��B�.� و�K�. . Kد
'� '��   .a�G� �K: �=ل 

� �<$E ا��- ا� Kال َ%=qَ� إذا .���) �=� ا���a�ل �Y+ ->Bذًا)�   .وا��=\ ا�<�Kد 
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
����y� ا�X�اE وإن  :'� �B�.   

����y� ا�X�اE إن '� �B� :   
 آ�2ن  و �2  . ا�Kا�2a  و+2-  �با�<�2  +2-  ا���2Sرة  �2�وض  �2�  �PG=�2  ا����y� �ن -

b�96 آ �&���B<� أن  (`7� �=� �7� D� �.���� ا�KWل   $�$a.   
��� �y�5� إ.��ن ا�X�ى إذا : a$ًا  @�� وه- /  �   �)2Xى  ا���K2.�2  و@� : ا���2Sرة  
�@=7a ���G لKWى  آ=2)  ا�K2.�2  و@������Bره�2   <@�2  ا��آ�2ة  �2P�ج  +@D2  ا���2Sرة    �2  

��yره� أو ا����B���� �  ؟ ا���Sرة ��وض  
   :�Nف +()
 إذا ا�<��2ب  �=>V2  إذا وا:2$ة  :��2�  +- إ�SG . 6رة ��وض �����Bره� : +���9ه�= 

 أ.@�22 �����22Bر .�آ(@�22SG 922�>)W+ �22رة �22�وض ا��B�.�ه�22 إذا دون �y�225� 6ا��B�.�ه�22
��y�5 . 6وإ DR��+ $>� �=��>Wأن ا� �B�7G �@.�   .�SGرة ��وض 

�����Bره� �Gآ� أ.@� : ا�/�.- ا��Kل=  ��y�5.   
�����Bره�2  ا��آ�2ة  إ2N�اج  : ��S   (2)=� -  -2>7\ ه9ا �ن -  ��y�25 -  (2)+ص  وK�2>ا� 

   .ا���Sرة ��وض ��Pف
 أن �@2'  ا�:�2  أن ا��2'  ا�>���2  و+2-  . �=*�2�اء  ���:� PG�ج أ.@� : ا�/��h ا��Kل= 

�B�7G :وض�رة ��SG.   
�=�  9ه�  � ا�N(� ا��Kل ����ب و�@9ا�>Wا�.   
�   .�=*��اء ���:� .B�7�ه� أن ا��اva وا��Kل ا�K�. : DRل �&

 �Gآ(@�2  أو �2SGرة  �2�وض  �����Bره�G  �2آ(@�2  أن �=*�2�اء  ا�:�2  هD : ا.[� : +<�Kل
�����Bره� ��y�5.   
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   .ا��4 زآ�ة "�ب
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا�*A� زآ�ة ��ب
->7�   .ا�*A� BB5@� ��-ا ����آ�ة Z=7�G ا��- ا�:&�م �B(�ن ��ب : 

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�SG.   

\�aزآ�ة أن �=� ا�*�@�ء أ �A*ا� �Baوا.   
qب �=� َوَدلKaKا�:   

- (�K% - �=R ;2-  - و5=' �=() ا+  h�$2:  �2� فـرض  :(- �<2)  ا; ر2t-  - ��2�  ا
 علـى  شعري من صاعاً أو متر من صاعاً الفطر زكاة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول
�h وه9ا ) .املسلمني من واألنثى والذكر والكبري والصغري والعبد احلر$: Z*�  ()=�.   

   .وا��acع ا�<i ا�KaKب �=� +$ل
� äÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�SGو �=� Dآ '=� .   
->7� Kًا آ�ن و��)<R Kآ�ن و� �  Dأه �� زآ�2ة  �=() +�R �S*�) آ�.V و @�� ا��Bد
�A*ا�.   

 والـذكر  والكـبري  والصغري والعبد احلر على:( - و5=' )�=( ا; �K% - �=R) �K�7م -
   ..) . واألنثى

�&Kن أن إ6 ��L�ط �' و�@9ا ا���=�(� �a(\ �=� واBa� ا��آ�ة +Yذًا �ً�=� :   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�=� Dآ '=� .   
'=+ D�� �)Bو6 آ �)<R 6و D%�� 6و6  &=�2  و  �2)o  �2=&   �2�.�2  وإSG  �2=�  D2آ 

'=� .   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<^Î^Î^Î^ÎÙÙÙÙ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

Dََ̀ 22) �22� �22Rع: و�(=�22) ا�7($22 �K22م �22) َ+22GK% تK22%22) �(��22) وSyاK:و 
�)=Rا�.   
->7�2�  �2�  +�D2t  ا�7($2  �K2م  b2=   ً���2R   �=' آ�SG �=� D ا�*A� زآ�ة أن : e�e 
   :أ Kر
�- (GK% . �- تK%و (��)� . �- (SyاK:و �)=Rا�.   
   .ا��آ�ة �=() وVBa ا�/�e� ا�L�وط �@E9 ا���ع ه9ا  =Y+ bذا
��=b أن ��L�ط 6 أ.) - ا; ر:�) - ا����� آ�م  � و+@'  ً����2. .  D2�  �2SG  �2=� 
�  b=  �ً��R وا:$ًا [�+.   

� .i ��ه� �� N�ج �' �N+ً� ا��v)W هK وه9ا���=b أن وا�X�ط ��� ا  ً����2. 
   .7t(� ا��Kل ه9ا +Yن
� : ه9ا �=� �<�ء  b=  �ً���  �ًaر�N �� (�a�: Rا��)= ء�aم وK�2�  وهK2  ا�$2)7    
Dب أهKaKآ�� ا� �>)G�&Kن  �� 5( V%ب وKaK؟ ا� �aأن �=() و \)B� ا����2ع  ه92ا  
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22� زا22y$ًا ا����22ع ه922ا �&K22ن أن �L22�ط ا�*22A� زآ�22ة �22� �P)���22R (22aً� و��L22�ي� 
(�a�: �)=Rا�.   
�   : ا�R=(� ا�KWاwy و 
�- �  6 -><���   .ا�V)B +- اc.��ن �<( 
   .�Dا�7 و��� -�
2)   2�  ا��2��x  '2=7  آ�Y2+  �2ن  . �<@�2  ���2><-  6 ا��2-  ا����x  '2=7 وآ�� -�G�a�: 

�)=Rط . ا��L��2a��W)   �2  �=�2  .���2�  وإ.��2  زا2y$ة  K&Gن 6 أن   �2��x  '2=72-  ا�+ 
   .ا����Dy و �ا7a� ا��9اآ�ة

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
��<7@� و6  ���B=A) إ6ّ ا�$.   
�������ل Z=7�G ا��- ا��آ�ة �Pف� ا�*A� زآ�ة ��<\ 6 ا�$ K@+ �@7>��  �G  �2>7$م آ�� 

.  
D)�$ا� :   
D)�$ا� �=� bذ�:   

�����ل 6 ���B$ن Z=7�G أ.@� �����Bر �آ$ ا�*A� زآ�ة أن -.   
� �آ$ +@-  E9ه �@Sم . ا�$��+ �=� ����<\ و6 ا�$ ���@� ا�$Kaو.   
   :- ;ا ر:�) - ا����� �<@� %�ل ا��- وه- وا:$ة :��� +- إ6
�B=A) إ6 .   

->7�� x=� إذا : yا�$ا ��   .ا�*A� زآ�ة �=� ��$م +W(<�9 ا�$
D)�$وا�:   

� B=x@� إذا أ.) -yرت ا�$ا�R $آ� � أن +�2aK  . ا}د 2-  �Z=7�G ZW �.@� . ا��آ�ة  
   .�G$م
   .v)WR وه9ا
� وه�R Kع اc.��ن �<$ آ�ن +Yذا����ع  $ �aاK��+ ج أن�P� إذا إ6 ا���2ع  ه92ا  
� �aءyم ا�$اK��  ه92ا  وx=�2  ا�7($ ��2P�ج  +W(<�92  ا�$2  �� ا�*2A�  زآ�2ة  �2P�ج  و6 ا�$2
� �ن�   .ا�*A� زآ�ة �=�  �$م ا�7($ �Kم  ���A �) ا�9ي ا�$
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�: +(P�ج� (�*..   

�S��P�a@�  � أول ا��آ�ة �P�ج أن  �� (�*..   
) بنفسك ابدأ:( ا�<*��2ت  �2�  ا�&�2م  5(�ق -+ : - و5=' �=() ا; R=� - ا�<K�� -Bل -
 .  

�>)G آ��22 - ا�<*��22ت أ:&�22م آ22)B� َ:22$� إ�(BL22G �22 ا�*22A� زآ�22ة أن وG&22�اًر  22�ارًا و225(
�>)G)5.   

- D)�$أن : ا�/�.- ا� -B>2=�  - ا�R ;كل على( : %�2ل  - و25='  �=(2)  ا وصغري وعبد حر 
� وأول . اخل ... وكبري  DN$�   ..��ناj*. c ا�=*� �@9ا 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<°e°e°e°e<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<ì‚Â^ÏÖ]ì‚Â^ÏÖ]ì‚Â^ÏÖ]ì‚Â^ÏÖ]<<<<íÚ^ÃÖ]íÚ^ÃÖ]íÚ^ÃÖ]íÚ^ÃÖ]<<<<àÛéÊàÛéÊàÛéÊàÛéÊ<<<<g«g«g«g«<<<<î×Âî×Âî×Âî×Â<<<<<á^Š{Þý]<á^Š{Þý]<á^Š{Þý]<á^Š{Þý]<<<<á_á_á_á_<<<<<̂{ãq†−<̂{ãq†−<̂{ãq†−<̂{ãq†−<<<<<Üãß{Â<Üãß{Â<Üãß{Â<Üãß{Â<<<<
äÖçÏeäÖçÏeäÖçÏeäÖçÏe<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
��K.) و �='.   
----------  

�   :ا��5=�  
5� ا�PGذ :&'  �=  �  ؟ �=��<� ا�9ه�  
5� ا�PGذ �KSز 6 - � وا��2�  �=2`�ورة  �K2Sز  أ.2�G  �2>7   (2$م  �.2)  �=��<2�  ا�9ه�  

�<��= ا�9ي� j)� ����(�(� �(j هX 'e K-ء +- ا�`�ورة  .   
  ))) .ا�ذان(((

-------  

   :اهللا حفظه شيخنا قال
'&��K2Sز   �2  ذآ2�  - ا; ر:�) - ا����� أن ا��<�B5� ه-  � : �5ا6ً أ5  E�2ذPGا  �2  
  ؟ �KSز 6  � دون وا�*`� ا�9ه�
(.� �G���   .ا��آ�ة  ��� ه9ا �=� 
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/�/��  االحد  الثاني: الدرس  احلادي عشر:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))�
�
�
�
((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� h^eh^eh^eh^e<<<<ì^Ò‡ì^Ò‡ì^Ò‡ì^Ò‡<<<<†ŞËÖ]†ŞËÖ]†ŞËÖ]†ŞËÖ]< << << << <
�)� زآ�2ة  �2P�ج  أن اc.��2ن  �=�2  ��2S  أ.2)  ا���2�Z  ا�2$رس  +2-  ا; ر:�2)  ا�����2  

�A*ا� �� (�*. Ve$WGو �   .ا�W&' ه9ا أد�� �
'e D��.ا�&�م إ�� ا�$رس ه9ا +- - ا; ر:�) - ا����� ا �� �� أن اc.��2ن  �=�م ا�9

   :�<@' ا�*A� زآ�ة �P�ج
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

��K.) و �='.   
->� : �S�� ا�*A� زآ�ة �P�ج أن و� Dم   �=' آK2��  K22�  ه�*>���  (2)=�  ��<�2ء ا�  2 

   .إ�� ... وا�B7($ وا��و�aت
E9@+ -ا��7 � ا����$ة ه $>� �=��>Wا�.  

D)�$ه9ا �=� وا�:   
- ���h +- روا$: ��  ) .ميونون وعمن( : %�ل أ.) ��� ا

��   :أR<�ف e�e� �<@' ا��$%� اc.��ن �P�ج وا�9
   .ا��و�aت : ا�ول ا��<� -
   .ا�B7($ : ا�/�.- ا���� -
   .�ربا�% : ا�/��h ا��<� -

   .ا��و�aت - : ا�ول ����<� .B$أ
2�  ا�*2A�  زآ�2ة  �2P�ج  أن اc.��2ن  �=�2  ��2S  أ.2)  إ��2  ا�7=' أه��a Dه(� ذه�= � 

(�a6 وأ.) زو �S�   .ذ�PG b�ج أن ه- �=(@� 
� واK�$�5ا�� �:   

�2   �2�  وا��و2a�  )ميونـون  وعمن( : ا������ ا��وا�� : ا�ول -S� أن اc.��2ن  �=�2  

Z*>� �@)=�.   
���B$ن ��Z=7  <@�� آً� �ن ا�<*�� �=� ��Gس ا�*A� R$%� أن : /�.-ا� -.   

22� وا�22�NرE ��:<�22ف : ا�/�22.- وا��K22ل=   �)22��Wا�� �22� أ.22) - ا; ر:�22) - ا��<922ر ا
�22S� �22=� �22aج أن ا��و�22PG -22�22@� ه*>��22P�ج أن ا��22وج �=�22 ��22S و6 ا��آ�22ة  
��B�ع أن أراد إذا إ6 �<@� ا�*A� زآ�ة.   

   : ه9ا �=� واK�$�5ا
- (�K�� - �=R ;و5=' �=() ا - : - -+ h�$: �� صـاعاً  الفطر زكاة فرض( : ��� ا

��<�2ول  �K�7 2)  وهK2   )واألنثـى  والذكر والعبد احلر على قال شعري من صاعاً أو متر من 
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�aا��و.   
�>)G�D�&��. h أن �7$ ا��اva و5($Wا� �   .ا�/�e� ا�R<�ف �

 �2<@'  ا�*2A�  زآ�2ة  �2P�ج  أن اc.��2ن  �=�2  ��2S  وا�B7($ . ا�B7($ : ا�/�.- ا��<� -
i>���   .+(@� إX&�ل 6  ��� +@- وا��acع 

 يف وال فرسه يف صدقة اإلنسان على ليس:(  - و5=' �=() ا; K�+ - �=RاE ا�<i أ � -
�h وه9ا) الفطر زكاة إال عبده$Wا� -+ v)WR '=� .   

2�  ا��آ�2ة  �2P�ج  أن اc.��ن �=� ��S .)أ �=� ا�7=' أهD أ�a\ +�$ : وا��acع -� 
E$B�.   

   :أ.Kاع وهK . ا�%�رب : ا�/��h ا��<� -
 ا�ب �=�2  ��2S  أ.2)  �=�2  ا�7=' أهD أ�a\ +�$ : ا��>�ر - . ا��<�ء : ا�ول ا�<Kع -

   .�<@' ا�*A� زآ�ة �P�ج أن
� : ا�/�.- ا�<Kع -�K� أ.2)  +2-  :<(*2�  أ�K2  إ6 ����2P  و�2'  ا�7=2'  أهD2  أ2�a\  آb�92  : ا�

�S�� ا��آ�ة �P�ج أن اc.��ن �=� � (�K�   .أ
   .�Nف +(@' : ا�%�رب ��(� : ا�/��h وا�<Kع -

vaا�أ.) . أ�=' وا; وا�:   
- �S�� ا�*A� زآ�ة �P�ج أن اc.��ن �=� � Dآ iPX �S��<*Z أن �=()  ()=� 

�   .وا}��ء وا�%�رب وا��<�ء ا��و�aت  
D)�$وا� �=� E9وا ا����$ة ه-�� D�LG ف�>R7ً� ا�)�a:   

�2)  ���25$6ل  �72t  (2>&�  v=�2(�  ا�=*�2  وه92ا  )ميونون وعمن( : %2�K)  : أو6ً -  (2.� 

vR �ً+K%K  . K@+ ىK�+ �  -��WR.   
- �ً).�e : �>+�� ��)+ ZB5 (.أ h)+ �7� \tاK2�  +2-  - ا��e�e  \2tاK  -  \2�aأ  D2أه 

 وا}��2ء  ا��2>�ر  وا��<�2ء  $ا�B7(2  : وه2'  �2<@'  ا�*2A�  زآ�2ة  إN�اج وKaب �=� ا�7='
 �=(@�2  أ2�a\  ا��2-  ا��Kا2t\  +2-  .[2�ت  وإذا . +�2]  ا}��2ء  +2-  :<(*� أ�- �Nف  \
Dا�7=' أه '� $SG �ً�5�% �ًآ��L  �@>)�   .ا�<*�� وKaب إPG ()=� 6�ج  7<� و6 
�)B�+ أن �  VBaو (��*. �aاج و�Nزآ�ة إ �A*ا� (>�.   

- �ً/��e : �  م$�G �>7  : زآ�ة أن �A*ا� -+ ��)�Wا� Z=7�G ن$B��� V�)و�  Z2=7�G  �2ل���� 
 .-@+ (BLG �  E9ه �@S9 ا�<*�� ا�NGأ:&� @� و.   

�7$ �- �@� +(�� ا��اva هK ا��Kل +@9ا D G -+ صK�>وا�د�� ا� :   
� زآ�ة �P�ج أن �=() ��S اc.��ن أن  �aأن �=() و Z*>� '@)=�.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

Kو� �@X ` نر�.   
E$�22% -22+ (22�K%) : K22و� �22@X �22 أ.22)) : ر 22`�نS� زآ�22ة �22P�ج أن اc.��22ن �=�22 
�A*ا� ��  2t(�  %2$م  إذا آ��2  �=(2)  ���<*�BG  �2�ع ��&25  E$2>�  -2+  2)  ر 2`�ن.Y+ إذا 
���<*�� BG�ع ا�9ي ا�`(� وه9ا ا�*A� زآ�ة و%�a Vء ()=� ).K&� �ً*(t  �2S�  ً�`2� أ
$>� �=��>Wج أن ا��P�   .ا�KaKب (>� �=� D)B5 ا�*A� زآ�ة 
� ا�`(Kف : ه9ا �=� �<�ء�KGن ا�9���K2ا  إذا رو�2tن   � ا�واN� ا�L7� +- ��دة  
�(�) +- اc.��ن �<$ Z*>� '@)=� (.Y+ �S� ()=� �ً�Kaج أن و�P� �2<@'  ا�*2A�  زآ�2ة  
 = .$>� �=��>Wا�.   
2�  ا�*2A�  زآ�2ة  �2P�ج  أن اc.��2ن  �=�2  ��S 6 أ.) : ا�/�.- ا��Kل= ��  Z2*.(2)  أ=� 
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�ً��BG.   
� �$د ا��NرE ا��Kل وه9ا  �)��Wا�� �   .ا����$ (

   : واK�$�5ا
22ن -� D22Rاءة ا��22�6 ��22� ا��22$%� إ22N�اج �=�22 د�(D22 و6 ا�K22aKب و�22$م ا�22 9�  

�SG (��*..   
   .ا��W$ و; ��ه�E ا��Kل ه9ا و%Kة . ا��Kاب هK : ا�/�.- ا��Kل وه9ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�7 �� �Y+ �SنBا�.  

-22>7�22)  22� �22$د �22� ا�*22A� زآ�22ة �� �22) إذا :  � وا}��22ء ا��و�22aت +22(@' ���22 أ%�ر
22\ �22� ا�*22A� زآ�22ة �22P�ج أن �A��22(\ 6 و�&<22) وا�B7(22$ وا��<�22ء)�S22\ ا�a�)+ �22إ� 
�)G�ا�9ي ا�� E�ا; ر:�) -  ا����� ذآ -:    

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<< :- 6ًأو: < << << << <
�$أ  (�*>�.   

�B$أ  � أول (�*>�:   
 25(�ق  +2-  وهK2  )بنفسك ابدأ:(  �G  �2>7$م آ�� - و5=' �=() ا; R=� - ا�<K -Bل�� - 

   .ا�<*�� �� ا�&�م
- D)�$ن .*�� أن : ا�/�.- ا���.cا (�*. � $�  �=� E�)o b�9&+ زآ�ة �A*ا�.  
'e -+ �BG�ا�/�.(� ا�� :   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<<V<<V<<V<<< << << << <

(Gأ� �+.  
 V2Gأة  وأ�2�  +22- ا��2BG�>22ـ ا�/�.(2�  ا�� : G $2�2ع  . ا�<*�22� آ�ac�22 �=�2  وا@�Ka2-  و+ Z22: 

�aن ا��وK&�+ -ه -+ �BG�ا�/�.(� ا��.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 (�)%�+.  
-G� Z)%�ا� -+ �BG�ا�/��/� ا�� ��� � :   

   .�G$م آ�� إ��aع و Z*�  ()=� DW ا��($ �=� ا�*A� زآ�ة وKaب أن: ً  أو6 -
-  �ً).�e : (.�2  أS��<*Z2  أن اc.��2ن  �=�2    $2  �=�2B72)  ا�92ي  ا�&=�� ا��2($  آ�2ن  K25اء  

   .��G] 6 ا�<*�� +Yن  �7�ًا أو  5K�ًا
�BG�7� ا���   :ا��ا

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
 ( ُ+.   

G- ا�مG -+ �BG�7� ا���   :ا��ا
5ل - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- �ن - �� �aا ا�<�س أو�� أ 2e  b2'  أ b2  : +��ل 
'e b 7� +- و%�ل أ�   .أ�(e b' %�ل ا��ا

�h +$ل$Wا�ب �=�  �$ � ا�م أن �=� ا� -+ �Bا�.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

()�َ+.   
- h�$W=� Z�G- أ.) :(h ا���� -+ �B7$ ا��   .ا�م 
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
E$�K+.   

-22>7���22S أ.22) :  $227����<B�22� إ�22�aع  D22W �.22) - . ا�22�K$ : ا�N(22� و+22- ه6�22ء  
 �=�2S+  ً� $2�   �2ء  ا�<*�2�  وK2aب  +2-  إ�2�aع   D2W  وأ�2`�ً  ا�*A� زآ�ة +-.  �=�>(�

�)��  .ا�%�رب 
� أن : ا�/�.- وا��Kل= ��) �=�  �$م اc.��ن اK�   .وزو�a) أ

vaا�9ه� وا�  �=��>Wا� .   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  . (�اث +- +%�ب

$7�   .ا��(�اث �����Bر %��@' :�� ا�%�رب ���G : ه�6ء 
   : ا��D)=7و
   .أو�� +@K أ%�ب آ�ن  � �ن -

��K�2ر  ، و�B(2$  وأ%�2رب  و���ء أ�<�ء ه�6ء آD اc.��ن �<$ �&Kن أن ���Kر وإ.�� 
�ًB��o -+ $:أ ����=2-ء  :(h ا��7 � وا�&Kارث ا�����Sت +- إ � - : :��(  V2)Bا�  �2  

�=y�7ا:$ة ا�Kا�.   
�22��S\ ا�22W�وب +Y+ -22.22) . ا�22W�وب +22- أو - -22+ V22)Bا:22$ا ا�K� � �22$د ا�%�22رب  22

�)Bآ.  
� K5ى +*(��)Gه� �)���Wر ا�$>� ا�%�2رب   2�  ا�27$د  ه92ا   /D2  اc.��ن �<$ ���S\ أن 
��BG@' أن إ�� ���Wج :�� ��: �)G�ا�9ي ا�*�@- ا�� E�ذآ �=��>Wا�.   
�=� Dه9ا : :�ل آ Kه �)G�ض إذا ا���أ.) + �aن �=� و��.cأن ا Z*>�  �2=�  D2آ 

   .ه�6ء
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

$B7وا� �)�   .�Rع �=(@' X�آ�ء 
EدK��  : (.آ�ن إذا أ $B7آً� ا�K=�  �/آ� �  iPX نY+ ا���ع �S� ا���2ك  �=� 
�ً7)�a �&� $)�� bذ� (.� ��W� b=ا��.   
��+ b=  -/=e $B7ا� �aج أن �=() و�P� -/=e وه&9ا ا���ع.   

 �=22� '@)22(j %�22ل +Y.22) :<(*22� أ�K22 إ6 ����22P و�22' ا�22�acع ا���22�� هE922 �=�22 و:&22-
   .X-ء
�   .ا���ك آ/� و��R Kع  ��b آD �=� أ.) رو�� أ:�$ اc �م و�

- ��  ؟ أ:�$ اc �م �� أN�ى روا�� .9آ� e' إ��aع ا����� أن : .�Kل آ(� :  �
� رa\ أ:�$ اc �م أن : ا�KSاب� E9ه �� ���2�aع  ا��Kا+Z2  هK2  ا�)N� و%(�K ا��وا

��=+ \aر �� E9ا ه���aK$ و�' أK7�a ��وا ���P  6ت  � إ�ذآ �� -�   .:<(*� أ
��R ��Wع �=(@' أن ا���Sه(�  \ وا��Kاب '@&= .   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
 �W���� و� �)>Sا�.   

��S و6 أي.   
�W��)+ آ�ن إذا ��.��ن �)>Sا� -+ �A� (�aج  أن زو�2P�  (2>�  ً���2R  �2=�  D)B25 

   .ا�*A� زآ�ة
 ه92ا  آ�2ن  K25اء  �� 2�  ا�*2A�  زآ�2ة  ا�BW�25ب  أن - ا; ر:�) - ���ا�� آ�م و��ه�
�)>Wا� VP*. ()+ وح�أو ا� '� �*>G ()+ وح�ا�.   
�7$ أو ا�D�W أول +- آ�ن وK5اء Z)=Pا��.   
   .ا�D�W  �ا:D آD +- أN�ى و��B7رة

D)ب د��BW�56ا:   
   .D�Wا� �� ا�*A� زآ�ة �NY�اج أ � - �<) ا; رt- - �/��ن أن روي أ.) -

� ا�*A� زآ�ة إN�اج أن : ا�/�.- وا��Kل= � D�Wا� �aوا.   
� ا�*A� زآ�ة �P�ج أن ��S أ.) : ا�/��h وا��Kل= � D�Wإذا ا� VP*. ()+ وح�ا�.   

� ا�K22aKب �=�22 6د�(D22 إذ .  �W��22 أ.22) وا�K�22اب)22>S22- وا�+ �AB226 ا� Z22=7�G (22� 
� +- إ6 ا�:&�م)7tK  : - رثcا . - �)RKوا�.   

   .ا�:&�م �) Z=7�G +� �$اه�� �  أ �
����W أ.) أ�=' وا; +���Kاب.   

� أن ��+V2  ا���2��  هE92  +2-  ا��2Pف  ��+V2  إذا أ.b وG&�ارًا  �ارًا أX�ت آ�� �&
�P�ج أن  ��A(7ً� آ�ن إذا اc.��ن أن ا6:�(�ط �� D�Wا� �ً��R ة زآ�ة�A+.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
   .�<��SG �X و6

->7� 6 S�� ا�*A� زآ�ة �P�ج أن ا��وج �=� �� (�aزو �X�>ا�.   
D)=7ا��:   

- (.� 6 �SG �@��*. D)B5زآ�ة و �A*ا� D)B5 ��*>ا�.   
b�922� لK22�. ل أنK22% �22ا���� - (�22 و6 - ا; ر:�22SG �22X�>� . �22�.إ K22�22 ه=� D)B225 

D)/ا��� D/ و (� (.� Kا�>��� ه .   
�<*Z نأ ا��وج �=� ��S 6 زوa� آD أن : وا����$ة �@)=�  �2  +�2S�  ً�27BG  b�92� أن 
   .�<@� ا�*A� زآ�ة �P�ج

�aا��- آ���و '� DN$� �@�.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
�N�ج +A�)o (G�E ��م و + �� (�*. �)<�   .أ�aأت: إذ.) 

� إ�� +(<��' o(��SG �=� E وه- ا�*A� زآ�ة .*�) �� اc.��ن أN�ج إذا)��%:   
  �22Sئ +@922ا �<22) �P�a@�22 أن �=(22) ��22S ا�922ي . ا�>(22� �Y22ذن �&K22ن أن : ا�ول -

����acع.   
.*�2)  �2�  ا�*2A�  زآ�ة �P�ج أن : ا����� ذآ�E ا�9ي وهK : ا�/�.- -  �(2<�2�  إذن   

�SG ()=� :   
2�  أو ا��2وج  إذن �>(2�  ا�*2A�  زآ�2ة  ا��وPG �a�ج آن � أ�(2)  إذن �>(2�  ا��2>(�  ا6
.�=��>W��+ ون��ذن �' و��S  Kئ ه9ا أن � �  �SG ()=� ا��آ�ة.   

   :ه9ا �=� واK�$�5ا
ن -�� ا��آ�ة أN�ج ا��P�ج � (�*. -B>وا� - �=R ;ل  - و25='  �=() اK2�� علـى : 

�DN$+ -+ h وعبد حر كل$Wا�.  

   . �<) �SGئ 6 أ.) : ا�/�.- وا��Kل= 
- (.� D7+ �  �S� �=� E�)o �)<�   .إذ.) 
   .ا���ل زآ�ة �=� و%(�5ً� -

   .�SGئ أ.@� ا; ء�X إن وا��Kاب
�22&� 6 -22<B>�22ن ا� 22� ه922ا ��22<�7 أن ��.��22ن � �=�22SG �22 وه22- ا��آ�22ة �22P�ج 
E�)o 67$ إ�ذن أن ���  .ا��Pف  � N�و�a ا�>(� ه9ا 

'e D��.إ�� - ا; ر:�) - ا ��   :ا�KaKب و%V : وه-  @��  �
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�SGوب و�<� j�Lا� �=)� �A*ا�.  
D�. �� � c2\  - ا; ر:�) - أ:�$ ما� +�6K2%  [2ن  ا�K2%ال  أK2Rل  �&2�  . روا��2ت  أر

   : روا���ن وه��
�>2�وب  أ.2)  : ا��92ه�  ه2-  : ا�و�� -  j�L2�2  ا�7(2$  �(=2�  ا�SG  زآ�2ة  �2A*ا� .  K2وه 

   .ا�K@�Sر  9ه�
   :ا��Kل ه9ا �=� واK�$�5ا

��Kل - �� زكاة - موسل عليه اهللا صلى - اهللا رسول فرض:( - �<) ا; رt- - ��� ا
   .ا�*A� إ�� ا��آ�ة +�tف )الفطر

�D22W وV22% وأول . وا�BB�22(� ا��22��G i)�22P`- واK��22% : �+�22tcا +(22) �22A*ا� K22ه 
� ا�o j�L�وب  �N� مK� �   .ر `�ن  
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�K2=Aع  ��' ا�KaKب أن : أ:�$ �� روا�� وهK : ا�/�.- وا��Kل=   �2S*م  ا�/�2.-  ا�K2� 
  .ا�7($

   :واK�$�5ا
- j*>� h�$Wا+���2  : ا�K :  (2�K% ):الفطر زكاة - وسلم عليه اهللا صلى - رسول فرض(  

->7��Kم زآ�ة :  �A*م ا�K��B$أ ا�*A� و �   .ا�/�.- ا�*S� K=xع  
) تفطرون يوم وفطركم تصومون يوم صومكم:( - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- و��Kل -

Z=x�Kم أ.) ا�7($ �Kم �=� + �A*ا�.   
�D�2W  ا�7($ �(=� ن� - .  ا�ول ا��Kل وا�%�ب  �2@�  �2A*�2  ا�G��Gا�:&�2م  �=(@�2  و 

���Z=7  �� و)o�E ا��&)B�  L�و�(�   �A*���   .ا�KaKب ز � أ.) �=� +$ل 
 ا�/�2.-  ا�*2S�  K2=xع  إ�� ا�o j�L�وب  � : ا�=(D +- ا��Pف �e�ة أن �P*�آ' و6
 .�   .�Nف  �R DWر ا�V%K ه9ا +- ا����� 5(9آ�E آ�� ا�� ... �ت أو و�$ +�
� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

 � G=� 2)  �2' : و�2$  �2)  و�2$  أو ، �Gوج أو ، �B$ًا  =b أو ، �E$7 أ5=' +�
'@G�A+.  
'@.� V%ب وKaKا ا�K�)� �  Dب أهKaKا� �B�>��� Z*>�=�.   
�K�K  $7د ��.��ن و�$ +Yذا �)<  j�Lا� (.Y+ 6 �S��P�ج أن �=()  (G�A+.   
   .زوa� و�Gوج �B$ًا ا�X�ى �K وآ9ا
   .�=() �SG: ا�/�.- ا��Kل و�=�= 
���2�acع  +Y.2)  ا�/�2.-  ا�*2S�  K2=xع  �K2�K   $27د  ��.��ن و�$ �K أ � �2  6S� أن �=(2)  

� �(j ا�KaKب و%V �.) �<) ا�*A� زآ�ة �P�ج  Dب أهKaKا�.  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
   :واvt أ � وه�G K$م ���  ��رًا 

 (=B%م و�=G.   
DB% ه9ا V%K7<- : ا�� %D2B  و�2$  أو �2Gوج  أو  =b2  أو ا�2o  j�L2�وب  %D2B  أ5=' إذا : 

   .ه�6ء .*�� اc.��ن G=�م +Y.) ا�o j�L�وب
   .�<@' ا�*A� زآ�ة G=� ) أي
  .ا����� هE9 +- ا��Pف ��+V و%$
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
� ا�DB% $)7: إN�اa@� و�KSز) K)� [�+.  

�KSز=  $>� �=��>Wج أن ا��P. زآ�ة �A*ا� DB% مK�� أو �(Kم ا�7($ ) K�.   
 - ��� vR �� �� الفطـر  زكاة خيرجون كانوا( : %�2ل  أ.2)  - �<2)  ا; ر2t-  - ��� ا

�h وه9ا  )يومني أو بيوم العيد قبل$Wا� V��e -+ v)Wا�� Kوه i. -+ ��   .ا���

   .أ��م �/�e� ا�DB% $)7 ا�*A� زآ�ة .P�ج أن �KSز أ.) : ا�/�.- ا��Kل= 
   .ا�L@� أول  � ا�*A� زآ�ة .P�ج أن �KSز أ.):  ا�/��h ا��Kل= 

   :ه�6ء وا�5$ل
ن -� �B5  بK2aKآ�2  ا��   �2   ���  أ:2$  وY2+  $2aذا  . وا�*2A�  ا�K�2م  : أ 2�)BB�2ا� 

   .ا��آ�ة إN�اج �aز
22ن -� إ��22 �Ka�22�Wن ا��آ�22ة أهD22 آ�22ن إذا 225(�� 6 ا���22=�(� �=7225KG �22� ه922ا +22- و

��L  -+ لKRKإ�(@' ا�.   
�=�ا�  \ وا��Kاب�>W ًا .�ً�  7@' �ن�ه��  ً�W��2R  ً�W2tا  أ.@2'  واK.�2ن  آK2a�P� 

� أو �(K22م ا�D22B% $22)7 ا��آ�22ة) K22�22ول أو �/�22e� وا���((22�+ $22] � �@L22ل ا�K22% m)722t 
���P  i>=� v�   .ا���

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
   .أ+`D ا���ة %DB ا�7($ و�Kم

->7��  � هK ا��آ�ة Nc�اج ا�و%�ت أ+`D أن )�   .ا��R $)7ة إ�� ا�*S� K=xع 
E9ا�+`=(� وه DW  ع��aل إ$�   :�=() و

- �  -+ h�$: �� قبـل  خترج أن ا يأمرون وكانوا: %�ل - �<) ا; رt- - أ.) ��� 
   .العيد صالة

  ).مقبولة زكاة فهي الصالة قبل أداها من:( - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- و��Kل -=
   .+() إX&�ل +� وا��acع ا�<i �=() دل و%�تا� أ+`D هK ا�V%K ا���Bر +Yذًا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
E�&Gو -+ ()%��.   

� ه9ا ���آ�  �)�K% - E9رة ه�B7ل ا�$G �=� �)��   :أN�ى ��B7رة  �
   . &�وE و�&<) ا���ة �7$ ا��آ�ة .P�ج أن �KSز أ.) -

�P�Ka.@ آ�.Kا +Y.@' ا��<�  K@+ : - �*��P ا�&�اه� د�(D أ �� DB% ا���ة.   
   :ا�KSاز د�(D وأ �

 ) .اليـوم  هذا يف الطواف عن أغنوهم:( - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<K%  -2Bل +K�7م -

->7���آ�ة  �A*ا�.   
�D�W واoc<�ء K7$ و��   .ا���ة 

�KSز أ.) : ا�/�.- وا��Kل=  ��   .ا���ة �7$ ا��آ�ة �P�ج أن آ�اه� 
   .ا���ة �7$ ا��آ�ة �P�ج أن ��Sئ و6 �W�م أ.) : ا�/��h وا��Kل= 

ن ه�6ء وا�5$ل� -B>ا� - �=R ;فهـي  الصالة قبل أخرجها من:(%�ل - و5=' �=() ا 
$2�i>2+  h  . )الصدقات من صدقة فهي الصالة بعد أخرجها ومن مقبولة زكاةW�2  ا�=� 
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 6 وأ.2W   (2�م  ه9ا أن �=� +$ل +A� زآ�ة B�7G� 6 ا��R $)7ة �7$ أN�Va إذا أ.@�
��Sئ.   
2�  ا�256م  X(� ا�N(�ر وه9ا� ا�<K�2ص   2\  ��Kا+Z2  ا�92ي  ا��W(�2�  +2-  وهK2  ا��2('  وا
   .ا�7=' أهD أآ/�  9ه� ����P آ�ن وإن

�>/������2a  :(<�Y+  92.2)  واv2t  و�9ر . �KBل �B5 �) ا��N(� آ�ن إذا : ه9ا  � و 
2e'  و�2SG  (2>� 6ئ  ا; �Xء إن أ.)��@92ا    �)N�2S$  6 آ2ن  ا��2  �2   (2)A7��2`(\  أو  

�KآD22 أن - ا.��L22رًا ا��922ار أآ/22� وهK22 - أو ا���22ل �ً�22PX 6ج و�22P� ا��KآD22 ه922ا 
�*2�ط  آ2ن  ا��2N�  أ�B25ب  أآ/2�   � +Y.) ا��آ�ة  D2آKن   ا��Y2+  D2آKج  6 ا���(2)  :2=� 

�P�ج أن و�) $7�   .ا���ة 
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

 �@)`���7$ و ( K� �ً�e�.   
->7��2P�ج  �2'  إذا أ.2)    -2+  D2م  آK2)2)  ا�.Y+  '2e�  (2=م  و���2W   �2S���K2ب  أن �=(2)  و 
�   .%`�ء وvB�G ا��آ�ة �P�ج أن ��S ذ�b  \ و�&

   :ه9ا �=� واK�$�5ا
ن -�   ::��ن �@� Z=7G ا�*A� زآ�ة 
   .ا}د - :Z : ا�ول -
   .و�WB5 ���7G.) ا; :Z : وا�/�.- -

ZW+ ;ا �)��) إ�� و���Wج �e' وه�WB5 K.) ور�) اc.��ن KG.   
� +@K ا}د - :Z أ �����2]  و6 ا��آ�2ة  إ2N�اج  �=(2)  ��2S  ا�92ي  ذ � +- د  -`2�� 

V%K5ً� ا��)% �=� ��  .ا�7($ �7$ ا��آ�ة �P�ج أن +(�S ا}د - د
 و:&E�22 ا��2�Sه(�   922ه� = ا�7($2  �227$ ا��آ�2ة  إ22N�اج وK2aب  +(22) ا�92ي  : ا��K22ل ه92ا 

'@`7� �ً���aإ.   
�&� ��2�  ه2'  ا��acع :&Kا ا�9   ���N2�  أ:2$اً  أر +=2'  ا���2   �  �2  :��2  - ا����$2 (

V*%ع :&� - �=() و��acا . � K2%ل  هK2  ا��K2ل  ه92ا  أن �=�2  �b�$2  ا��acع ه9ا و�&
� �� Dا�7=' أه.   
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��22Sئ 6 أ.22) : ا�/�22.- وا��K22ل=  K22�22 و�@a�Nو6 %22`�ء و6 أداء 6 �@�22 %(�22� +�22 أ 
�]>�� ا�N(�ر أ�`ً� وهK إ�(@� )P)Lا� : ��� G(�(� ا��h وK&��Gا ('ا�� وا$W���.   

- Kوه (�K% - �=R ;و5=' �=() ا -): مـن  صـدقة  فهـي  الصالة بعد أخرجها ومن 
  ) .الصدقات

 ا��آ�2ة  أ2N�ت   @��2  : ��.��2ن  +<�K2ل  . أ:K2ط  ا��2�Sه(�  و 92ه�  . %Kي وا�N(�ره'
�@a�Nأ �@.� ��   .ذ �b +- آ��$

2�  ه92ا  أن وهK2�+  K2ي  ا�K2@�Sر  �2)  ا�5$ل و ����Z2=7  د  (2�  Z2:  اء�+�@��2  ا�*�2  �2Nأ 
�S)+ ج أن�P� أ2e'  �<2)  أ2N�  إذا  2�K$  �@� ا���ل زآ�ة +Yن . ا���ل زآ�ة �=� %(�5ً� 

�  E�Nآ�� أ �>)G�$ +- ا��Pف �=� 5($WG ه9ا $�Kا��.   
 ا��آ�2ة  2PG�ج  أن +(�2S  ا��2W�م  ه92ا  وارVB&G وأV�e أN�ت  @�� : .�Kل ذ�b و \

b�9&+ �>ل هK�. . ��@  ت�Nأ V�eوأ �S)+ ج أن�PG ا��آ�ة.   
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��#  
]5�6" 78�    ]#� 0/ر ا�(ا.- و�(;: و��9*�: و�2 �9

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
)D�+. (  

�@9ا ا����Kد D�*ن ا��)� و �2   <@�2  ��2Sئ  و �2  ���a<�2س  ��Z=7 و � ا�Kا�a ا��$ر 
��Sئ 6 . Kوه hWB  '@  ًا$a.   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <

�S�  .�Rع و
 �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<�2R  -2Bع  : ه<�2  �����2ع  ���K�2د وا .  27�وف   &(�ل : ا���ع
   .�Rع ��S : ا�*�@�ء ��Kل ا����Kد هK +@9ا . أ $اد أر�\ وهK - و5='

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
�S�� �Rع   ��   ..�N�E إ�� ..... 7X(� أو 

��2Sئ  6 أ.) إ�� ا�/�e� ا�y� ذه�=   �2   \2)�a  2<�فRاج  إ6 ا��2N�2ع  إR  D2 آ� 
K. ��  �>)Gع أي أو ز�(� أو إ%] أو �G� أو 7X(� أو �� ا��P�ج آ�ن K5اء)5.   

   : ه9ا �=� واK�$�5ا
��Kل - �� زكاة - وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول فرض : - �<) ا; رt- - ��� ا

   .متر من صاعاً أو شعري من صاعاً الفطر

- h�$W� كـان  إذ اةالزك خنرج كنا: %�2ل  أ.2)  - �<2)  ا; رt- - ا�P$ري 75($ أ�- و
   .متر أو زبيب أو إقط أو شعري أو طعام من صاعاً فينا- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول

E97� وه�   .أR<�ف أر
-*+ �)/�$Wق �' ا��*� -B>ا� - �=R ;و5=' �=() ا - �)�   .و�N� K.ع 
�KSز أ.) : ا�/�.- ا��Kل=  -+ �Bا� �R�N ��. ع�R .  �2ا�:<�2ف  ذه�2  ه92ا  وإ� 

�7�� 75($ ا�&B(� اc �م رأ5@' �=� =�ا�( و� ا�256م  2X(�  ا�N(�2ر  وهK ا���(� 
��   .G(�(� ا

   :أد�� �7$ة واK�$�5ا
- D)�$أن : ا�ول ا� -B>ا� - �=R ;عـن  يكفـي  بر من صاع: (  %�ل - و5=' �=() ا 

   .a$ًا 7t(� أو 7t(� إ � :$�h وهK  ) .اثنني

- D)�$أن : ا�/�.- ا� �� ا�D�7 ه9ا ��= ا��5�وا ا���=�(   � أز �2ن  إ��2   �7و�2�  ز 2
N�ة�  E$7�   .ه9ا �=� ا���=�(� ��D زال +�� . 
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- D)�$ا� h��/- ا�  �2)Nل  ه92ا  أن : - وا�K2وي  ا���2   � - ا�<2B-  أ�W2Rب   2�  �2$د  �2
�=R ;و5=' �=() ا -.   

vaا�ل أ�=' وا; وا�Kا�ول ا�� K9ه� وه  b��  -7+�Lوأ:�$ وا� .   
�@E922 ا�<�22س أ�22�ف وه22P� K22$ريا 7225($ أ��22 �ن - �� زآ�22ة .22P�ج آ<�22 : %�22ل ا���22

�A*ل آ�ن إذ ا�K5ا; ر - �=R ;���2ً  +(<�2  - و25='  �=(2)  اR  �2   �2�G أو  �72(X أو 
 G&*2-  ا��L2م  �25�اء   2�  �2Rع  .��2  أرى : %�2ل   �7و�� %$م إذا :�� ز�(� أو إ%]
��b�9 ا�<�س +9N : %�ل ا���� ه9ا  � �Rع �.   

�2)  وا���K�2د  .ا�$ �L- ا���v هK  :ا��Lم و�5�اء :  �2B�2ل  . ا�%  K2� أ.�2  أ �2  : 725($  أ
   .- و5=' �=() ا; R=� - ا; رK5ل �@$ �=� .P�a) آ<� آ�� أN�a) أزال +�

 ا��K2ل  K2%ة  أ�2$اً  �P*�2  6 أ.2)  إ6 ا�2�اva  هK ا���ع إN�اج �KaKب ا��Kل آKن و \
�D��  (2 و%$ 5(�� 6 . ا�/�.-  K2W.  ��2�N  �2   ���W�2ى  +&=@2'  ا��2� و6 ا�2�أي  ه92ا  
�@9ا �AN  �7و�� أن 5(�� �=� �B>9 ا��Nا�<�س وأ (� ه2'   �7و�2�  ز 2�  +- وا�<�س 

���W�22ن ا�K7�22� ا�2256م 22X(� ا�22�NرE و�@922ا K22%ي ا��K22ل +@922ا . وا���22� �22)�)G E922@� 
   .ا�B��6رات

� �أ�22 أن و�����22Bر .i22 ا���22�� +22- أن �����22Bر ا�ول ا��K22ل هK22 ا�22�اva ا��K22ل �&22
 إ2N�اج  �=�2  ����2�وا  أن �=�2 @'  أ.2)  رأى وإ.�� ا��Kل �@9ا ��ض �' ا�P$ري 75($
   .ا��P�ج .Kع آ�ن  @�� �Rع

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
�S�� �Rع و  ��.   

�B' ا�� �9آ�2�  ا�<�Kص +- &�  D2ا  ا�7=2'  أهK27�a�2ئ  أ.2)  �=�2  أS�  ��2  أو�2.�  �2)  
� ذآ�  �)7Lا� E�)oو.   

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
  . 7X(� أو
 �)7L2ر  ا�K22\ +2-   92آ)�a  h2���2Sئ  ا��2-  ا�22R<�ف  2�  أ.2)  . ا�:�د  �2@aا�N22- إ+ 

�h +- : ا�*A� زآ�ة$: ���h و+- ��� ا$: -�   .ا�P$ري 75($ أ
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� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
   .د%(�@�� أو

->7�2�  ��2Bرة  هK2  ا�$%(Z �ن . ا�7L(� د%(Z أو ا���v د%(P. Z�ج أن �KSز أ.) : � 
vا��� �7(Lن وا�KWA  @+K اء�aع  ���2  أ�L2�  (2aا�Nإ .  Z)%$2+  v2�2اء  ا���aأ  v2��=� 
b�9ز و��a (aا�Nإ.   
���L�ط �& :   
���Kزن �&Kن أن -�.   
��دة �e(ً� آ�ن إذا ���Wط وأن -�����ن D)�e وز.( آ�ن إذا +(��Wط . � $��� ()=�.   
   . (�ان و�(j  &(�ل ا���ع �ن

����(�ان وا���ع h�$Wا ا�K*=�Nا ()+:   
 ='@>   �� : %�ل �K=)آ \�   .ور
� : %�ل  � و <@'= �K=)و.�� آ.   
� : %�ل  � و <@'= �K=)آ �)7�   .a�ام وأر
E9ه �e�e الK%5] . أKا� �@>  Kر ه�)�Nا  �>P)2X  -  (2�:ا; ر -  K2ب  وه�ن  ا�%2K2&� 

�)Lا� - (�:ا; ر - E$)�� ا� � ه9ا %�س %$ W>+ ى�ء أدق ه9ا أن .-X.   
��K22=)&+ �)227�22� %=(=22� آ�(�22R �22ر D22)�e ا�22B� آ�22ن إذا 22a�ام وأر  �22B�22ن ا�G ��K22=)آ 
�)7��(<�2a  �2�ام  وأر  K2�  �>72tو  E92ا��&(�2ل  +2-  ا�&�(2�  ه  V2.�&�  D2%أ  � �ن �2Rع   2
�22��7$ ا��&(�22ل 22' �=�22SW22�7$ وا��(�22ان ا�� أن +(22�e �22S(ً� آ�22ن +Y22ذا .ا�K22زن �=�22 
��دة .��Wط����. ،  

�&K22ن أن +(�22S د%(22PG Z22�ج أن أردت إذا :��K22�Kن آ=@22' - ا; ر:�@22' - وا�*�@�22ء 
���Kزن ��: [B`>� �S�   .�e(ً� آ�ن إذا ��WGط أن و

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
��@�� أوK5.   

->7� Z�K5 �)7Lا� �Bوا�.  
Z�Kوا�� Kه : �  i�W� �  E9ء ه�)Xا� 'e �WAا�.   

K@+ -+ ��)�Wا� ���% �  Z)%$ا� (>&� DB% أن �WA� i�W� '&W��+ $:وا.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .أ%] أو ز�(� أو �G� أو 

�h +-  9آKر ه9ا$: -� وا����2)  ا���2�  : +(2)  ذآ2�  b2�  ً�2*.�  $2�+  ذآ�(G ا�9ي 75($ أ
[%cاد . وا�+ �)�   .واc%] ا��

E9ه ���Pف ا��>Rا��- ه- أ i. �@)=� ا; ر:�@' - ا�*�@�ء - :   
�- �Bا�.   
�- �)7Lوا�.   
   .وا���� -�
�(�وا�� -�.   
�- [%cوا.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .إ�� ... ����ت و�e� :� آD أ�aأ: ا���P� �$م +Yن 

22� .22P�ج أن �K22Sز 6 أ.22) ا��22B7رة �@E922 - ا; ر:�22) - ا�����22 أ+�د.�22=   �22)o E922ه 
 آ�2ن  و�o  K2(�ه�2  اc.��2ن  وأ2N�ج  و2a$ت  +Y2ذا   K2aKدة  آ�.V إذا ا���P� ا�R<�ف

��Sئ Y+ : 6.) $ا�K% =Bت  � ا�>(� ه9ا.  
   :ه9ا �=� واK�$�5ا

ن -� -B>ا� - �=R ;و5=' �=() ا - i. �=� E9ف ه�>Rا�.   
- ���Wا وا��K�*Gا �=� �Bا�.   

   .aKG$ �' إذا إ6 �<@� �P�ج 6 �=(@� و �*K�>  �@)=� Zص أR<�ف +@-
�&K2ن  أن �L2�ط  ا��27Aم   2�  .K2ع  أي  2�  .2P�ج  أن �K2Sز  أ.2)  : ا�/�2.-  وا��Kل=  % ً�2GK 
$=B=�.   
 و%�2@'  +2-  �.@�2  ا�2R<�ف  هi.  �2=�  E92 إ.�� - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- �ن -

�9آ� �' أ.) : �$�(D . ا�K% $=Bت ه- �Bأ�=�2  أ.2)   2\  ا�  E922<�ف  هR2$  6 �.2)  ا�aK� 
-+ �>��&/�E ا��$.   

i>+ �=� اتK%و+� ا��ا��7 -+ �>�   .ا��$
 �2'  و��2GK%  K2ً  آ�2ن  إذا ا��27Aم  أ.Kاع  � .Kع يأ �P�ج أن ��.��ن �KSز : �=() �<�ًء
�&� �  E9ف ه�>Rص ا�K�>ا�� �@)=�.   

   : ا��Kل ه9ا ر�Waن ��آ$ ه9ا وو%�<�
 و6 ا�*�(2�   <2)  �<�*2\  و6 أ�2$اً  ����ت R 6<� وهK ا�7L(� : ا}ن ا�R<�ف  � �ن
��<�*2\  6 ا�*�(2�  �ن �=�RK�2>   (2)ً  آ�2ن  و�7X  K2(�ًا �P�ج أ.) ��Kل أ:$ًا أ�  (2>  
�ً�=A .   

�<�*2\  وأن ا�*�(2�  إo<�ء ا�*A� زآ�ة  � ا����Kد و����acع  �2@�  �2)&+  (2)A7.  �2  6 
\*�>� (�.   
 ا�K2%ات  �=�2  �i>2  أن أراد إ.��2  - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  أن �=�2  ه92ا  +$ل

�P�ج أن �aز %GKً� ا��7Aم آ�ن +�@��.   
D� �  ���27  آ�2ن  إذا .2) أ : ا}ن ذآ2�ت  آ�� : .�Kل أن ا���&  E92اع  هK2.ا�  vB2Rأ 

j)� �   :.P�a) أن �L�ع Y+ 6.) ا�%Kات  
�&Kن أن �� N�ج +Yذا ا��Kت ه- ا�7=� أن .�Sم �.� - �ًGK% ر�R 6 ئ�S�.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
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����ت و�e� :� آD أ�aأ.   
� ا���L�ك ا���5' أن  � �G$م ���)� ا6%�(�2ت  : -ه2  +(@�2  ا��B�7�ة ا�7=� أو ا�R<�ف 
.  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

6 �)7 .   
->7�� 6 اc.��ن �P�ج أن �KSز 6 :   E9ف ه�>Rو6 ا� � 2aKG$  �2'  إذا o(�ه�2   
�ً�)X �ًB)7 .   

- (�K�� ���7G  : }<	 ������ N�@O� �*  6��;*� ... {] ة��Bا�/�	� [  

   . ا��7(� أN�ج إذا �<7$م أو ��D ا�*�(� .*\ و�ن -
   : وا��7(�

�7�+22) �(�22 وآ22ي ا��22�Bء K22xل  22� و22�7x) راG (22�Wy>(22�ت وآ��922ي ا��K22=Bل : آ22ـ 
   .ا�<�س

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .�BN و6

   .�BNًا ا�*A� زآ�ة +- اc.��ن �P�ج أن �KSز 6
��� � :   

� 6 أ.) : ا�ول -&��  ؟ ا��BP ه9ا وزن ���$%� .7�ف أن 
���B 6 ا��BP ه9ا أن : ا�/�.- -.   

� ا�*�(� ��`�ر ه9ا �=� و�<�ًء  (*=G 6و \*�>� (� �=� (aKا� Dا�آ�.   
2�  �2�ف  إذا : وا:2$ة  :�2ل  +2-  ا�P.  �2BP�ج أن �KSز أ.) : ا�/�.- وا��Kل= �  D2أه 
آ=Kن أ.@' ا�B=$ ه9ا�   .ا�7($ �Kم ا��7Aم 
(.Y+ -+ E9ه ���W6 ا� $�*� (.� Dآ�)م 5K�   .ا�7($ 
� ا��W+� ذه� - ا�/�.- - ا��Kل ه9ا وإ���   .ا��(' ا

6��Sئ  أ.) : أ�=' وا; وا�%�ب �BP6 �.) . ا� [B`>� �D)% ��:  K2 +�@�� ا�Kزن 
V.وز 'e ت�BN (.Y+ �=�P)5 زنKن ا���.cوا ���A  اًء���P�ج أن �9 �) إ �ً��R 
� ه9ا . آ� ً�  �@a.   
�  �@a ى�N6 أ.) : أ bX أن  �2Bأ.*2\  ا�  D2:ا�����2BP  ا�2B�  آ�2ن  إنو �.2)  .  '@>2&� 

��BPو.) �=� D:ا�  ��: �a�Wا� �ً`��$N� وأ  \2*�>��2)  و  ��L2�  Dy�25K�2ف  ا�P� 
�BPا�.   

��Sئ 6 أ.) أ�=' وا; +��%�ب Kآ�ن و� Dأه $=Bن ا�K=آ��Kم  �A*ا�.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�A7- أن و�KSز ����Sم  �: ا��=�   .ا�Kا:$ 
 �2Rع  . ا���2ع  : �7<2-  ا�Kا:$2  �=�2م   �2  ا�*�2�اء   2�  ��2� ا�A7. �S- أن �KSز : أي

   .وا:$
� ا���ع .*�ق أن +(KSز)� ����a �   .ا�*��اء  
�   .�Rع أ.) ��.ً� �P��R ��: 6 (aع  � أ%D أ.) ا�*�(� .BP� أن �<B>- و�&
D)�$ه9ا �=� ا� '&Wا� �B�>��� E9@� رةKا��:   

�Y+ 6 $aK.) . ا��acع - ���P  ه92ا  أن  �y�2a.   زK2S)+ 2-  أنA7.  �2���S���2ً  ا�R 
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   .وا:$ًا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<V<<<V<<<V<<<V<< << << << <

   .و�&�)
j&� E9رة هK7<- : ا����A7- أن �KSز  ����Sًا ا��وا:$ًا +�(.   
D)�$ا� :   

 27G$اد  �=�2  ا��L2رع  �i>2  و�D�2:  '2  و�R  $2%ع إN�اج ا�Kا�a أن : ا�$�(K��% Dا -
�Z2  أو ا�*�2�اء  �=� ا�KRاع�*G  اعK2Rاءا�*�2  �=�2  ا��  D2�  �2aاKاج  ا��2N�2ع  إR 

   .:�D و%$
   .ووG v)WR ()a�ون آ�� وه9ا
   .وا:$ًا +�(�ًا �KA7ا أن أ.�س �7$ة و�KSز +��اء �$ة اc.��ن �A7- أن �KSز : إذًا
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   ا��آ�ة إ=اج "�ب
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا��آ�ة إN�اج ��ب
->7���ب ه9ا :  i�N ن�)B� اج أ:&�م�Nا��آ�ة إ.   

'&W��+ ا�ول :   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�S�   .إ &�.)  \ ا�*Kر �=� 
   .ا�KWل ��Gم �7$ ا��آ�ة إN�اج ��N� أن اc.��ن �=� �W�م
   .�K@+ 'e أN� Y+ن

D)�$ا� :   
D)�$ا� �=� bذ� �  EKaو:   

 ا��B] أxK�B  'G� ا����� هE9 و�5G(&� . ا�*Kر �=� أ.@� ا�وا � +- ا�DR أن : أو6ً -
   .ا�Kر%�ت +- ا�*�) أKRل +- وا�<Kاه- �وا �ا ��ب +-
- �ً).�e : أن �)N   .وا��*��] وا����(� وا�Gcف ���<�(�ن ا�*�(� :t Z(�ع إ�� ��دي ا��
- �ً/��e : ر أنK N� إذا ا��G -+ 9)*>ا�� �aK�5ا ��K�7ً  ا����2X  ً�2+�2�  . و��K�7ن  وا�K2&G 

   . ا��W�م �=�
�=� أن إ6�>Wن ا�K�K���KSز :  �)N   .�=a�W� ا�(�(� ا��

��7 و:$ �=��>Wه9ا ا� �ا�(�( :   
� أو �(Kم -) K�.   
- �W=وا��� ����A7- أن أراد إذا  (��N� %�ا+ �7�� ا�L-ء &��)� �  bذ�.   
�A7- أن أراد إذا أو - �  Kه $Xًا أ��+ �N+ �&��)�.   
�A7- أن أراد أو - �  Kب أورع ه�ا; إ�� وأ%.   

�BL)  � �=(@� �(��س ا�/�e� ا� /=� E9ه �=� .�Kا و%$ E9ا� /=� ه �e�/ا�.   
�KSز أ.) : ا�/�.- ا��Kل=  �)N� زاد +Yن +�] X@� ��$ة ا��� �@Lا� 'eأ.   

�  (�Kن ذه� ه9ا وإ���   . @�ان 
�KSز أ.) : ا�/��h ا��Kل=  �)N�� ا�� $:.   
�D  7(<ً� و%�ً� ����aK 6 ا��Z=A ا� � �ن - D�W�N� و�R K<\  @��  �/�لا6 G . أو 

��B7رة vtأو : D�W�N� و�R K<\ إذا ا6 �/�ل G.  
   .- ا; ر:�) - :<(*� أ�K ذه� ه9ا وإ��
K�7 وهt7$ أ� ا����ح +- ا6+�اط �ن . ا��7 � وا�<�Kص ا�L�ع روح �� ا�%Kال وأ

�)N������دي  �ًB��o ع إ���)t Z: �)�*ل ا�KNات  ودK@L2ن  ا�2�  $�2�� ا6.�*�2ع  �N�ا��2  
�����ل 6 Z)�WG �W=�  �>)7 .   
vaا�ل ا�Kا�ول ا��.   

�KSز 6 أ.) �N� K%ل : = ا����� و+- �)N��(� �L- و�a�W� K� و�K ا��.   
�K22Sز 6 أ.22) : - ا; ر:�22) - أ:�22$ اc �22م �22� روا�22� وه922ا �)N :��22� +22- إA  6=�22ً� ا��22
�KSز 6 ا��Kرة هE9 �$ا  � +*- �=`�ورة : +�] وا:$ة �)N   .ا��
�=�  9ه�  � أZ)t أ:�$ اc �م �� روا�� هK ا�9ي ا�N(� ا��Kل وه9ا�>Wا�.   
��=�  9ه� أ�=' وا; ا�%�ب �&�>Wز أ.) ا�KS�2N(�اً  �N�2�  أن ��.��2ن  G  ًا��2(�  Z2)�W�� 

�W=�  ة�B�7 .   
����<\ أن ��.��ن �KSز �G : 6$م  � �=� �<�ء /  � �  (7>�� �7� أن : ا�(Kم ا�<�س 
D227S��� أ%��22ط ا�*�(22� %��22B) و�E$22>� -22A7 ا��آ�22ة �@22X نY22+ ز 6 ه922اK22S� ا�%��22ط �ن 

   .ا�*Kر �=� �SG وا��آ�ة  �N�ة ا���N�ة
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�2�  6 ا�*�(2�  أن رأى إذا أ.2)  : وه2-  ا�2��W�  هD2/   E92  +- �=*�(� وا�.*\W� و6 ا���2�ف  
�&����A7 أن  \)�a 2$ل  ا���لB+ �2]  أن���D27S  ا��92Wور  ه92ا  +2-  �DN$2 و ا��آ�2ة  �=(2)   
�<�*\ وأX(�ء أ�(�ن X�اء +- )o�E أو ا��P�ج �KآD ا�*�(� �@�   .ا��<�  $ار �=� ا�*�(� 

 ا��@2'  - 25(G(<�  آ�� - ا��x '=7ب  � آ�ن إن آ�Bً� أو +�اXً� أو  �&<ً� أو %�L)+ (� �ًGK�ي
��L�ي (� �@��) K�Gم  �  )�a�: -+ �>ن ا��Y+ ه9ا DWا� �(N �   .���(]ا�  

�KSز 6 ا����� �=�  ��A� وإN�اa@� ا��آ�ة �a\ أن روا�� +- أ:�$ اc �م .i و%$.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .�`�ر إ6
   .ا��)N� ��a (ز : ا��P�ج �=� t�رًا ���B ا}ن ا��آ�ة إN�اج آ�ن إذا

� - ا; ر:�@' -  ا�*�@�ء وذآ�)��/ :   
�&K22ن أن : ا�ول ا��/�22ل - �:�22R �)22X�  �22درB)+ اج�NY22�22G- أن و��L22P ا��آ�22ة � 

2G-  أن إ��2  �N�2�  أن �Y+  (2ن +W(<�9 . أN�ى  �ة  <) ا��آ�ة +(9Nوا ا���7ة� ���2ل  
   .ا��آ�ة +(A7(@' ا��$%�

 ا�922ه�   22� آ�.V22  إذا 225(�� 6 ا��آ�22ة  أ22N�ج إذا أ.22)  ��L22P أن : ا�/�22.-  ا��/�22ل -
�&Kن أن إ�� ��N� أن �) +W(<�9 . ا�=�Kص �=() ��S�ئ أن : وا�*`� -+ �  .   

�<�[2�  أن +=2t  (2�ر  ا��آ�2ة  إ2N�اج  �=G  �2��2G  إذا ((أ.2)  وا����$ة .  /�6ن وه9ا ((
   .ا��W� �ت v)BG وا�`�ورات . ا�`�ر د+\  � ه9ا �ن
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�@� Wa$ًا  <Y+ �@7نKaK� �*رف آ�� '&W���.   

->7�  ) .ا�ذان ... (ا��آ�ة وKaب �WS$ )أ. ���B ا��آ�ة �P�ج �'  � أن : 
�@� �a:$ًا G�آ@�  � : إذًاKaK� K@+ - '�.  E92ه  �� أن �L2�ط  آ+�2�  K2@+  : - +�2]  ا���2

�&Kن �ً���� '&W���� آ�ن +Yن .   ��� ا��Bد�و ا�9L. -+ اء�Wف و6 ا���7�  '2&Wا� 
(.Y+ 6 �*&� ��: '=7��@aK� �2 ا��S:$ وأن ا�5cم أرآ�ن  � رآ� ا��آ�ة أن K  �2*&� 

.  
$:�Sوا� �@�KaK� �*&� K�2  و�@a�Nأ  K2=+  �2.ء�a  ا��آ�2ة  أن أرى 6 أ.�2  : و%�2ل  إ.��2ن 
�Baوا �   .واBa� ا��آ�ة �ن آ�+� أ.K�>+ : Vل . ا��آ�ة 5N�ج �&
D)�$ا� �=� E�*آ:   

   .ا���=�(� ��acع  � ���P��K5)  &9ب ;  &9ب أ.) -
   .آ�+�ًا أvBR و�@9ا

��2Sب   =-ء - ا; ر:�@' - ا�*�@�ء %�ل آ�� - وا����نY��27$  �92ر  +�2ل  ا��آ�2ة    b2ذ� 
�   .آ�+� +@K ا�KaKب أ.&� ��

------------  
�   :ا��5=�  
ل : ا; :*[) P)X<� %�ل�� �� ���2$6ً  ا��(�2�  إ2N�اج   �  � ا��92آKرة  ا�2R<�ف   2
 أ.2)  �����Nر وا��Kاب : ه9ا و%�<� +- +(@� ا�hWB آ/�  ��� وه- ا�*A� زآ�ة +-
�KSز 6: .   

D)�$وا� �=� bذ�:   
�NY�اa@�22 أ 22� - و225=' �=(22) ا; 22R=� - ا�<22B- أن - �22  E92222<�ف هRو:22$د ا� E922ه 

   .ا�R<�ف
   .ا�7L(�ة هE9 ذه�ب إ�� ��دي �.)  �P. 6ً�a@� أن �KSز 6 ه9ا �=� و�<�ء
   :�=*��اء أ.*\ أ.) : %(Y+ Dن

�&22� أ�22- �@22$ و+22- - و225=' �=(22) ا; 22R=� - ا�<22B- �@22$ +22- ا�<�22س أن : +KS��22اب 
 �=(2)  ا; 2R=�  - ا�Z2=P  25($  أن :�2a  �2$اً  +�2�اء  أ�`ً� - �<@�� ا; رt- - و���
�S$ 6 آ�ن - و5=' �  Dآ�� و�$د أ:(�.ً�   ���Wاء ا���ب +��WRاء  ا��*� وأ�2�+ 

  و 2\  واK2�cاز  ا�*�2�  +() ��L@� آ�ن - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- و%V أن +�K=7م
b22ج �22' ذ��22PG ��NY�اa@�22 أ 22� وإ.��22 ا� K22ال  22 �22  E92222<�ف هRرة ا�K22- ا��922آ+ 

h�$Wا�.   
  

    

/�/��  االثنني  الثالث: الدرس  احلادي عشر:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  حمـد م نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
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� ا�&�م  �G �>7$م� '&: ��&*� وأ.) ا��آ�ة وKaب وWa$ أ.&�   Kو� �@a�N2)  أ.� 
   .ا���=�(� و��acع و���K5) ;  &9ب

� ^ßËÎçiæ^ßËÎçiæ^ßËÎçiæ^ßËÎçiæ<<<<î×Âî×Âî×Âî×Â<<<<ÙçÎÙçÎÙçÎÙçÎ<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
   .وأ9Nت

->7����&*� �=() :&�<� إذا  (.Y+ \  b9 ذ�N�G (>  9ه� ا��آ�ةN  .%@�ًا اc �م +(
�&*� أن %DB ذ �) +- وVBa ا��آ�ة �ن -  $2  +�2�  � :Z2  �.@�2  ا��آ�2ة  هE92  إ2N�اج   2

���] و6 �=*��اء E9ا��آ�ة ه (.Kآ �آ*.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

D�%و.   
   .ا�/��h ا�W&' هK وه9ا
�&*� -� : أ.) ا��آ�ة وKaب إ.&�ر �=� ����G إذًا . �-  92N�G2)  و>  . �- D2��� و
.  

�S����D أن  �ً�Kaو �)=)�$�:   
 إله ال إن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت:( - و25='  �=() ا; �K% - �=R) : ا�ول -
   .ا��آ�ة ��ت �' وه9ا. ) الزكاة ويؤتوا الصالة ويقيموا اهللا إال

   . ا���D :&�) وا���  $G�G$ �.) : ا�/�.- -
������ب أ.) : %��Kا - ا; ر:�@' - ا�*�@�ء و�& �e�e م�� ا�W&2'  وه92ا  . ���D أن %DB أ

6 i�P� $:�S��D ا��آ�ة   D2&�  $2G�  .  (2.�  D2�.  �2�  �27�  ���W�2أ.@2'  ا�  EK2=@ أ 
�e�e م����ب +- ا; �Xء إن و5(G(<� أ '&: $G�ل ا�&�م ا��K: E9ه ��   .ا���

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   و��ر  <) ُأ9Nت . �Pً� أو 

   .ا�DPB : وهK ا��آ�ة �<\� ا�/�.- ا���B هK ه9ا
�Pً� أو : ���K) - ا; ر:�) - ا����� و ��Kد . ->7����KaKب اc%�ار  \ : .   

�Pً� و <7@� ���KaKب  ��ًا آ�ن +Yذا �G�G �=� bه� ا��- ا�:&�م ذ��ا�����2  ذآ - 
   .- ا; ر:�)

� ğ÷æ_ğ÷æ_ğ÷æ_ğ÷æ_<V<<V<<V<<V<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
   . <) أ9Nت

 \�aأن �=� ا�*�@�ء أ  c9 �ماN�� %@�ًا ا��آ�ة   �@7>  �ًP�.   
'&Wر  � : ا�/�.- وا��Xإ�() أ (�K��   :- ا; ر:�) - 
   .و��ر
� و+@'  (�K% : 6 أ.) : و��ر �*&�2�  ا�v)W�2  هK2  وه9ا    -�K2%  D26 أ.2)  ا�7=2'  أه 
�*&�   .ا�KaKب إ.&�ر 6 ا�DPB هK ا��آ�ة إN�اج  <7) +- ا���B آ�ن إذا 
� ا��<�Kل وهK ا�>*(� وا�S' �ا���Sه( ذه� ه9ا إ��� ���Wأن ا�� � إ2N�اج   <2\   

�Pً� ا��آ�ة 6 �*&�.   
��7ر وإ.�� ���D و6 �&*� K@+ 6 : و��ر :%�ل إذًا.   
 +*(2)  آ*�2رة  و6 :2$اً  �=(2)  ا��Lرع ���G �' ذ.� آD أن ا�7=' أهD �<$ ا����$ة �ن -

��   .ا���7
���K) وا����Kد : ����7ر : أي ه<� . ا���7E ��:  �2   Eا�2� رد�2)  +2-  آ�+(�2ً  اc �2م  



91  .ا��آ�ة آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� أ /��) وردع����<K7ن ا�9 �   .ا��آ�ة إN�اج �
��7 وذه�=  Dأن إ�� ا�7=' أه ���&Kن ه<� ا���7 9N� �AX (�� .   
 إنـا :( - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  �2)  +��ل ا��آ�ة إN�اج �� ا �<\ رaً� �ن -

�h وه9ا ) .مالك وشطر آخذوها$Wا� K*=�N) +- ااW(W�G (*)7`Gو.   

v)Wء إن وا���X ;ا (.أ v)WR . � و�&2�  - ا; ر:�2)  - أ:�2$  اc �2م  WWR) و �
\  bذ� �ه(��Sا� �وأآ/ D9وا �' ا�7=' أهN��@9ا  h�$Wا�.   

�9N �' و ���@9ا  h�$Wم ا�� cأ.2)   \ - ا; ر:�) - أ:�$ ا  (WW2R  (2>&� -  (2�:ر 
   .a@)و  � أدري 6 : و%�ل WWR) - ا;

�B7=@' ا�9ي وا��a 6 نK=�7��@9ا  h�$Wا�:   
�� أن -�Wا�� - -t9وا �' - �<@' ا; رN� �   .أو6ً ه9ا  ��) AX� ا��آ�ة  <\  �
- �ً).�e : �  E�&: �7��@9ا ا�D�7 �$م �=� ا��acع ا.$�7 : ���K) ا�*�@�ء  h�$Wا�.  

��9@=+ �)BB9 �' ا��N��@9ا ا�K@�Sر  h�$Wا�.   
�h ه9ا ����`� ا�D�7 : ا�/�.- Kلوا��= $Wا�.   

�22=�Nوا ���@922ا �K22=�7ا أن رأوا ا�922 h�$22Wا� : D22د هK�22�  -22B>22=� - ا�R ;(22) ا=� 
�7<2-  )ماله شطر:( - و25='   �A2X  (2��   يK2أو ا��آ  �A2X  (2��   (2=ذا  ؟ آY2+  آ�2ن  E$2>� 

�y�  �  D�cج و�' ا�P�  �2@G92  زآ�N 92N�G  أن ا���K�2د  أو ا���2y�  و.��2  ا��آ�2ة  .
�  �E$>� �y آ�ن +=K  ��) آD وAX� ا��آ�ة  D�cا �y� و �2�  و �2y�  ا�>2<'      �2�Bا� 
��$ر و � �y��� +- - وا:$ X-ء +- ا��آ�ة و <\ . إ�� ... ا���Sرة ��وض  � أ�� 

D�c9 -  /ً� اN�D زآ�ة +<cو.�� ا \)�a E9ال هK ؟ .ا�  
  . ا��آKي  ��) AX� : ا����Kد أن ا�K@�Sر �=() ا�9ي= 
�7<- )ماله وشطر:(%�K) : ا��<�7.- %�ل - : �7� إ��2  ��(D2  أ.2)  �7L2�  وه92ا  .  ��2)  

   .ا�K@�Sر %Kل
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�SGل +-: و�  -BR نK>S و ، �@a�P)+ ��@)و�.   
 ا��K2>Sن   �2ل  زآ�ة و:&' ا��B-  �ل زآ�ة :&' �� ا�&�م ا��Bب أول +-  �G �>7$م
2�  ا���Sه(� وأن   D2ب  رأوا =2' ا�7 أهK2aاج  و�2Nا��آ�2ة  إ  �2�  وأن ا�B�2-   �2ل   2  
�P�ج أن �=() Kه : -�K9ه� ه9ا وأن . ا�  �أآ/ ���Wا��.   
� ا�&�م  7<� و�G$م� E9ه ��   .ا���

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
�KSز و6  �@aا�Nإ6ّ إ �)>�.   

   .زآ�ة ا���ل ه9ا أن �<Kي أن : ه<� ���<(� ا����Kد
D)�$ب �=� وا�Kaاج +- ا�<(� و�Nا��آ�ة إ:   

- (�K% - �=R ;و5=' �=() ا - ):بالنيات األعمال إمنا. (  

- D)�$22�22دة ا��آ�22ة أن : ا�/�22.- وا�B� D22� � أرآ�22ن  22� رآ22� +@22- ا��22B7دات أ�[22  '22
�<(� إ�B� 6 v�G 6دة وأي ا�5cم.   
 �>/��2� �22  E922ه ��  �22ماc أ22N�ج إذا : وه22- وا:22$ة  �22�� : - ا�<(22� وK22aب - ا���22
�Pً� أو Wa$ًا آ�ن K5اء اNc�اج G�ك ��� %@�ًا ا��آ�ة. �>@+ -*�&� �)>�2�  اc �2م  � 

   .ا���آ- .(�
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   .ا�a� �) و�(j ا��آ�ة  �.\ و�SGيء
����A أن �KSز 6 ��SG : ->7ئ : ا�*�@�ء %Kل و 7<� - �@�   . أN�ى  �ة 
   .اec'  \ +�]  �)ذ BG�أ وإ.�� �=(@� ��a� 6 أي : أa� �) �(j أ.) : و 7<� -

K@+ - ل   .اec' و�=() �) أa� و6 ا��آ�ة �P�ج - وا��� � ا��7+(� ا; .�
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
 D`+أن: وا� �@%�*� (�*>�.   

D`+اء ا��آ�ة +- ا�K5 V.زآ�ة أو  �ل زآ�ة آ� �A*ا� D`+��+ أن �@a�P�  (�2*>� 
.  

   .ا�x�B<� ا� Kال  � أو ةا�[�ه� ا� Kال  � ا��آ�ة آ�.V وK5اء
� أن �L�ط آB(�ًا أو R>(�ًا ا���آ- آ�ن وK5اء&��� � 2R>(�اً  آ�2ن  إذا اNc�اج  

.  
D)�$ه9ا أن �=� ا� Kه D`+ا� �  �)@aو:   

   .ذاD`+ -+ $: �@G ا��B7دة أداء  X�B�ة +Yن . ا��B7دة أداء �(X�B� : ا�ول -
� : ا�/�.- -�)��)� � �D�2W)�  (2  ا��K2=Aب  ا��W��2���@  �2=�  (2aK(  ا��آ�2ة  وK2Rل   

�   .ا��K=Aب ا��W��  �=� (aK(@� إ�� ا��آ�ة وKRل  � ا�(�(
 أ��22Aء +22- أ:(�.22ً� و���W��22  \22@� �>(22� ا��آ�22ة إ��22Aء +22- أ:(�.22ً� ��22\ ا�22Ncل +Y22ن

�&Kن �&� �����W@� ا��آ�ة D=Pء آ(*(� +- ا��A�cا.   
 أن �K22Sز و6 ا��آ�22ة ��=&K22ا أن ��22S وا����22آ(� ا�*�22�اء أن  22�G �22>7$م : ذ�b22  /�22ل
�KA7ا �ًtو��.   
��+ APي أن ا���L. آ�ة����2  +@92ا  �=*�(2�   �و.� AN  -2+  �2)*)اج  آ�2Ncآ�2ن  وإن ا 

�ً�� KRا  h): ZWآ�ة ا�����=�.   
�R�P2-  أ.2)  : ا�<B>��<*�2)  اc.��2ن  �*2�ق  أن   � 2)�  �2   2APا�&(*(2�  +2-  - +(@�2  ا� 

   .ا����ZW و+-
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .ورد  � و�9Nه� هK د+7@� �<$ و��Kل
->7� �W���   .ورد  � وا}9N  �ورد ا�$ا+\ ��Kل أن و

$2�h  وه92ا  .  >� 7SG  ً�2=@�2  و6  ><��2ً  ا7a=@�2  ا�=@2'  : ��K2ل  أن ����W : +��$ا+\Wا� 
�)7t.   

��2�K)  ا��2N  V�2.  (2)=�  �>�2ص  أ�=2'  +(�� د��ء �aK$ 6 أ.) وا��Kاب  � أن أراد  2
   .ةا��آ� �P�ج

 : - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  أن و �2='  ا��2PBري  VB/+  -2+  v)W2R : ا}9N أ �
� ا��آ�ة أ9N إذا آ�ن  �@���   .�=(@' R=� أر
   .أو+� أ�- �ل �=� DR ا�=@' : %�ل أو+� أ�- �ل ��آ�ة �aء و���
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- ���  : Dه i�P���2�K)  أو ا��آ�2ة  اc �2م  أ9N إذا ��� ا�$��ء ه9ا   � و�K2  أ92Nه�   2
  ؟  X�B�ة ا�*�(� هK آ�ن

2�  +&D2  واc �2م  ا�*�(2�  �D�L2  أ.2)  ا�����2  آ�2م  ��ه� هK آ�� - أ�=' وا; ا�%�ب  
9Nع ا��آ�ة أ�L��$�K أن �)  ��� E�A9ا أ�@���=- أن وهK ا�$��ء  ()=�.   
'e D��.إ�� - ا; ر:�) - ا����� ا ��   :أN�ى  �
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

D`+اج وا��Nآ زآ�ة إD اء +-:  �ل��+ E$=�.   
��K��  (�Kد : E$=� ->7� : $=��=$ 6 ا���ل  Da�اء +- أي ا���+ $=�   .ا���ل 
(�K%و :  D`2+7<2-  : ا���&K2ن  أن : �L2�ط  �=o  E$2(2�  +2-  ا��آ�2ة  �2P�ج  أن و�K2Sز   
�)� E$=� $=Bج ا�9ي وا��N+� دون ا��آ�ة +() أ��  �ا���.   

D)�$وا� :   
�7B$ 6 ا�9ي ا�B=$ أن - �+��  ��% (�&: '&: $=�   .ا���ل 

��7=� ا�+`D : ا����� +�Kل إذًا $=B����2$  و6 %��  ��+� �7B$ 6 ا�9ي �� ا�����2  
�ً�=A  أن \� +2-  و�K2Sز  أ+`D هK إ.�� . )o�E +- و�KSز أ+`D ا�B=$ +- ا���ل KGز
E�)o [�+ +� دون آ�ن إذا��  �ا���.   
� %��  ��+� آ�ن إذا أ �)B+ ا����� @�&:�:   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .ا���ة +() ��G�  � إ�� .�=@�: �KSز و6
D�. �2رج  إ��2  ا��آ�ةN  $2=��27B$  ا�92ي  ا���2ل    �+��2   ��2%  D2W   �2فN  �2&�  D2B% أن 

   :ا�K+�ق  DW .9آ� ا��Pف .9آ�
- Z*Gا Dز  أ.2)  �=�2  آ=@' ا�7=' أهK2S�$2   2�  ا��آ�2ة  إ2N�اج  =� آD2  ا�25><�  إذا ا���2ل  

 +2-  و25(G(<�  ا�2N�ى  ا�B=2$ان  إ�P.  �2�a@�2  أن �2aز  +�y�2   <@� �ضو+ +(@� ا�*��اء
   .+��%�ب ا�%�ب :�� �P�a@� أ.) ا����� آ�م
��- إذا -+ $=Bاء ا��9ا +�@+ DW  ف�N �)� Dا�7=' أه:   
2�  ا��آ�2ة  �2P�ج  أن ��.��2ن  �K2Sز  6 أ.2)  إ��2  وا��2�Sه(�  ا�/�2e�  ا��y� +9ه�=   
E$=��=$ إ��  �N� اه9 إ�� ذه� : b��  -7+�Lوأ:�$ وا�.   

   : واK�$�5ا
��Kل - -B>2=�  - ا�R ;فقـرائهم  يف فترد أغنيائهم من تؤخذ:(  - و25='  �=(2)  ا(  � 2+ 

   .ا�B=$ +��اء +- ا��آ�ة ��د
-D)�$أن: ا�/�.- وا� ��� �� �2)  أرD25  ���  �7ذ �=� أ.&�- �<) ا; رt- -ا��APب 

� ا�(�� زآ�ة)B+ (� �7ذ - -t5=@� �' أ.)- �<) ا; ر��  .ا�*��اء ا�5><� أن �7$ إ6 
$22 �22� ا��آ�22ة إ22N�اج أن . ��:<�22ف : ا�/�22.- ا��K22ل= =� وG�G*22\ +�22]  &22�وE ا���22ل 

 ا�/�22e� هE922 +*2-  . ور�22ً� �آ/22� أو :�22X�  �2a$ أو �����22 ا���2ل  أ22N�ج إذا ا�&�اه2� 
�KSز أ:Kال ���KSز أ:Kال ا�/�e� هo E9(� و+- آ�اه�  �  .�ا�&�اه  \ �&

  2B�7�ة  2X��W=���  �)� اNc�اج آ�ن إذا ا��آ�ة إN�اج �KSز أ.) : ا�/��h ا��Kل= 
Kل وهK% �7B� ا�*�@�ء Eر��Nا �)X ا; ر:�) - ا�56م -.   
 - ا��2PBري  اc �2م  ذه�2  ه9ا وإ�� .  A=�ً� ا��آ�ة إN�اج �KSز أ.) : ا��ا�\ ا��Kل= 

   .- ا; ر:�)
� وا�5$ل)=)�$�:   
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)  ��'�K%( ���7G  : -)�)�PIِQ RJ�َ�)S : ا�ول -Tُ�َـ-(�;Uْ((... -] ��K/ا��	�7<-] � أي +2-  : 

$=� . ��{�+ ��=A  � ��.   
�7<2-   )فقرائهم يف فترد أغنيائهم من تؤخذ:( - و5=' �=() ا; �K% - �=R) : وا�/�.- - 

   .ا�B=$ +��اء +- 6 - ا; ر:�) - %�ل آ�� ا���=�(� +��اء +-: 
aا�وا�v : لKا�� h��/2)  ا�.Y+  [25و  �)2� ��2eر  �=(2)  و2G$ل  ا�د�2��SG  �2\  و�2)  ا�K2%ال  

���Wا��.   
� أ.) : ه9ا  � و+@'  APأن ا� Dه����2�  ا��آ�ة �NY�اج اc.��ن �  E$2=�  �2�  2B�ر  

-��X نY+ ه9ا D%ل  � أ���   . &�وE أ.) +() 
�' ا�K@�Sر  9ه� هK آ�� .�Sم �' إن�W���� �B�� ا�7=2'   2\   �27ذ  �=� ��� إ.&�ر 
�&K.Kا %$ �D +��اء آ�.Kا ا��$�<� أهD أن $Xأ �a�:  �2   D2أه  � أهD2  أن �����2Bر  ا�2(�

�G(@' آ�.Kا ا�(���  $د    �)2�@a :  $2=�2�  :6�2ً  أ:�2�  +&K.�2ا  زرا�2�  و�=�2SG  $2رة    
Dأه �>� زآ�2ة  �2)  أرD25  ���2   �27ذ  �=�2  - �<2)  ا; ر2t-  - ��2�  أ.&� ذ�b و \ ا��$

�   .ا�(�
�R�Pأ.)  :ا� -<B>�2�  �2'  إذا اc.��2ن  �=� &� و:�2a�  وا2X  v2t��2B   -�ر  ه<�2ك  
��$ره� ��ه�ة Dا�7=' أه -<B>�� ا��آ�ة �P�ج 6 أن � E$=�.   
� +Y2ذا   2B�ر  أ.@�2  ر��2  وb2X 6  6 ا�L2+  �2a�W$ة  ا�X  �2a�W$ة : ا��B�رات أX@� و 
�=$ آ�ن �N� د�&���K2GKا  أن أه=2)    �2�  +=j)2  ا�K2Sع   2   Z2A>و6 ا��  �2   2Nةا�K أن 

��W. ا��آ�ة -+ $=� ->o ك�و.� bذ� $=Bا� �إذا 5(�� 6 ا�*�(  V2.ف  ا��آ�2ة  آ���2G 
��)+ Kه DW  ورة�t  D2�2س  آ��آB=وا�  �2�  ا�ر�27�  ا� K2ر  +@E92  وا��27ج  وا��2&  
�$�'  � أه' (�   .ا�*�(� 
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .أ�aأت +Y+ D7ن

-22>7� 6 أو �22SGئ +@D227+ D22 إن �&22� �22P� '22e�جا� وأن  22W�م ا22Nc�اج أن 22�G�ر إذا : 
   .�SGئ
   .وأ�aأت أD7+ 'e إن أ.) إ�� ا�7=' أهD وأآ/� ا���Sه(� ذه�= 

   : ذ�b �=� واK�$�5ا
ن -��$ل  � ��W���� �+ $aK@� ا��آ�ة أN�ج ا��Da ه9ا  �=� �@.�A�.   

   .�SGئ و6 ��x=� وا��آ�ة �e' أ.) : ا�/�.- وا��Kل= 
   : واK�$�5ا

ن -�   .ا�B=$ +��اء ه' X��ً� أه=@� �ن أه=@� o(� +- ا��آ�ة أN�ج ا��Da ه9ا 
�22aK$ 6 �.22) ا; �22Xء إن �22SGئ أ.@�22 ا�K�22اب �722t D22(� - ا�/�22.- - ا��K22ل وه922ا 
D)د� -��X vtل وا$��� إ.�� ا��ABن �=� �o �  ل$G ()=� صK�>ا� '��WG D�>ا� 
 ا�/��.(2�  ا�2R<�ف  أ:$ +- ا��آ�ة جأN� أن �=() و��$ق �=() د�(D +� ا��ABن أ �
.  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�&Kن أن إ6ّ -+ $=�   .إ�() ا��Bد أ%�ب +- +(*�%@�: +() +��اء 6 
� �' إذا&� -+ $=Bاء ا��م : +�$�G �>7  ��   .إN�اKa �@aاز �=� ا��acع :&�

'@�K22%ب +22- أ.@�22 : و�22$ان أ%22=B22$ان و�ن . ا�و��22 �.@�22  . ا�=B��22+� دون ا��22- ا�  
�=� �<$ إ�(@� ا��آ�ة إN�اج �W�م 6 ا�����>Wا�.   

 و��2�  �&� وأ�K - و5=' �=() ا; R=� - ا��K5ل �) ��D ا�B=$ ا�o<� إذا واNc�اج
- -tن - �<@�� ا; رY+ صK�>ر ا��e{2-ء  أ.) +(@� ا��- واa  �22�  إ�>�����آ�2ة  ا��$ 

   .اآ�*Kا ا��آ�ة  <) أN�Va ا�9ي ا�B=$ أهD أن �=� D�WG وا��$%�ت
� v)WR. �ً�)+KG ا�D�W وه9ا)� ��2�  �=(2)  أ.&2�  ���2  ا���2�Z   �27ذ  و�2e�  ا�<�Kص 
   .ا�B=$ أهD اآ�*� :�� b� �@>  �ً�)X أرD5 �': %�ل
�Y+ D�Wذًا �  Eا�. � ه92ا  �=�2  ا��$�<2�  إ��2  ا��آK2ات  إ:2`�ر  G*(2$  ا��- ا�<�Kص  

D�Wأن : ا�� Dأه $=Bا�9ي ا� Va�Nااآ�*  <) أK.   
�=� �<$ = ا���آ- �=� ا�<�D أa�ة K&Gن : ا�<�D :�ل +- :ا���W� هE9 و+-�>Wا�.   

   . �و.�) �=() وX �a-ء �=() و�a و � ا��آ�ة �P�ج أن �=() ��S ا�9ي �.) -
   .ا���ل �(V �=� ا�<�D +��و.� أN�Va إذا أ.@� : ا�/�.- وا��Kل= 

vaا�ا�ول : وا� . Kأ.) : وه �S��$+\ أن ا���آ- �=�  �  �)o ر ا��آ�ةKaأ �@=�. (.� 
�S��b�92  إ�W��  6@� إ�� D�G 6 وه- �����W@� ا��آ�ة �P�ج أن �=()   E92ر  وهK2aا� 

 +@<�2  ا�*�(2�  إ��2  �(D�2   6�2ً  وG&=�2  ا�B=2$  داDN هK ذه� إذا  � BLG) - ا��آ�ة .�D أKaر-
j*. ء-Lه9ا أن إ6 .ا� ��   .ا���آ- �=� +��a�ة �7($ وذاك %�

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
�=$E +- ا���ل زآ�ة أN�ج: �N� +- و ��) �=$ +- آ�ن +Yن .   
->7� : -+ $=� +Y2ن  آ/(2�اً  ��2\  وه92ا  �=2$  +2-  و ��2)  �=2$  +2-  ا�iPL2  آ�ن إذا : ا���ل 
 آ��2  ا�*2A�  زآ�2ة  دون ا���2ل  ��آ�ة ��Z=7 وه9ا ا���ل +() ا�9ي ا�PG -+ $=B�ج ا��آ�ة
�>)G)5.   
D)�$اه9 �=� وا� :   

  .+() PG�ج أن +<��5 . ا���ل �@9ا +() ا�*��اء أ.[�ر Z=7�G ا���ل +() ا�9ي ا�B=$ أن -
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- �ً).�e : أن �B5 بKaا���ل : ا��آ�ة و . �aK+ ج  أن�2PG  ا��آ�2ة  h2):  $2aو  �B25 
   .ا�KaKب

�  �*�%� وأ Kا�) �=$ +- اc.��ن آ�ن وإذا)� أن آ/(2�  �<$.� ا}ن �D�W آ�� ا�B=$ان 
�&Kن .cنا�� b=�� آD2  زآ�2ة  �2P�ج  أن +(�2S  +2�ع  �=$ آD +- +=)  7�و+�  �Wت 
�=$E +- +�ع.   
� :�G$م ���  Z=7G اء أ.[�ر�ا�*� �@�   .ا�B=$ ه9ا +- وa$ ا�KaKب �B5 وأن 
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <

 (G�A+و -+ $=� Kه ()+.   
->7� : �S��=2$  ا�B=2$  ه92ا  آ�2ن  K25اء  +(2)  هK2  ا�9ي ا�B=$ +- ا�*A� زآ�ة �P�ج أن و 
�=$ أو إ%� � �*5 h)W+ �  ن آ�ن��.cج ا�P�   .ا�*A� زآ�ة 

D)�$ه9ا �=� وا� :   
�����ل 6 ���B$ن Z=7�G ا�*A� زآ�ة أن - ��/)W+ $aو �B5 بKaKا� Kن وه$Bا� �aو 

   .ا��آ�ة إN�اج
 ا�2B$ن  �=2$  +2-  ا�*A� وزآ�ة ا���ل �=$ +- ا���ل زآ�ة إN�اج أن : أ�=' وا; وا��@�

=�� D)B5 6 ا�<$ب �=� D)B5 بKaKا�.   
e' +� و���N أN�ج +Yن� (Gأة وزآ��S  66 أن ا�و�� أن إ D7*�.   

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
� ا��آ�ة D)S7G و�KSز)�KW� D%+ .  

�   ��2)  زآ�2ة  اc.��ن �DS7 أن �KSز)�K2W�  D2%+ .  � ا�<��2ب  �&��D2  أن �L2�ط  و�&2
  .ا�L�ط وKaد %DB و�K ا���B وKaد �7$ ا�W&' إ.*�ذ �KSز �.) . ا��D)S7 :�ل

   .�=KaKب X�ط وا�KWل ا�KaKب +- �B5 ا�<��ب +�آ���ل
   .ا�<��ب وKaد %DB زآ�G) اc.��ن �DS7 أن �KSز 6 : �=() �<�ء
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���KSز أ.) إ�� ا�K@�Sر ذه� : = ا�/�.(� ا��� D)S7G ا��آ�ة �)�KW� [�+.   
   : ه9ا �=� واK�$�5ا

ن -� -B>ا� - �=R و5=' �=() ;ا - DS7G ا��آ�ة �� ا��B7س  )�KW�.   
�h وه9ا$W�7 +() ا�t �� ا��W+�  �ل �&��� إ�� :S� اK�G (>�   عK2�S�� ا�2A�ق  

   .وا�KLاه$
   .ا; �Xء إن v)WR وه9ا
�KSز أ.) : ا�/�.- وا��Kل=   D2)S7G  �2ً  ا��آ�2ة�=A  .  K27<2-  . ا�:<�2ف   92ه�  وه� : 

�   ... .وأر�\ و�eث ��<�(
�  ورد ا�<i �ن ا�K@�Sر  \ : �Kابوا�)�>�2�  [2�+  D2Rج  6 أن وا��2PG  ا��آ�2ة 
   .ا��Kاب هK ا�K@�Sر +�9ه� . ا�KWل �7$ إ6
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <

����W و6.   
->7���$م أن �<B>- و6 ����W 6 أ.) إ6 ا���$�' Kaاز  \ : .   
D)ب �$م د��BW�56ا:   

 6 ا�D22R ه922ا �22� وا�22P�وج �KW��22ل  ��22B� �22�%دة أ.@�22 ا��آ�22ة +22- ا�D22R أن -
�W���.  

�� أن : ا�/�.- وا��Kل= �  '��'- ا���$$�G ا��آ�ة - \a�G إ�� �W=ذا ا���Y+  V`2�%ا 
�W=ا��� '�  .+� وإ6 %$م ا���$

�  �ل ه9ا وإ����2�  وK2%  v)W2R . 6ل  bX 6 وهK وا���داوي  *=v اW���c.��2ن   
�) %�م ���BW�5 �=� Dب ا6 �$م �Z=A أن -B>2=�  - ا�R ;2)  . - و25='  �=(2)  ا.Y+ - 

�=R ;و5=' �=() ا - DS7G ا��آ�ة.   
�22&� \22�Sا� . K22�22 ه  E�22ذآ �22��22� ا��W=�22� اV`22�% إذا : .�K22ل أن :  *=v22 ا:��+ 

'�   .+� وإ6 ا���$
 6 أ.2)  - و5=' �=() ا; R=� - ا�<D�� -B +- ا�DR �ن : ا�<�Kص ��SG\ و�@9ا
9N�� 6إ ا��آ�ة � Dل  آK2:  (2�KW�  ��  وا�2�5=�  أ92N   2�ة  وE�.$2a  و�&2)�K2:  2$ل+ 
��a\ أ.) �=� �W=��=� 6ل وK�. (.أ �ً�=A6 آ �W��� �.&+ '&W.  �2=�  D2��  -2B>ا� 

- �=R ;6 أ.) - و5=' �=() ا �W���.   
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  ا��آ�ة أه� "�ب
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <

��ب Dا��آ�ة أه.  
�(�ن ا��Bب �@9ا - ا; ر:�) - ا�����  ��Kد � و �2  ا��آ�ة �@' �G�ف أن �KSز  
Z=7���@9ا  �   .G*�(�ت  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
�).��e.   

��2�K)  - ا; ر:�) - ا�����  ��Kد :  �2).��e . ز  و6 : أيK2S� �>(2�ه'  �2G�ف  أن 
��@  V<=� �@Sوف ا��إ�(@� ا��� �  D`*اق ا��ocدة +- وا�B7ا�.   
�<�ء +- �KSز +�  $a��22�  +2-  6و ا����Bx  �:��22-  و6 ا��+  Z2X  ق�2A2-  و6 ا�+ 

�=D�� ��@  m أي +- و6 ا�K�Sر إ%� � �  D`*ا�/��.(� ه�6ء +- إ6 ا�.   
D)�$ا� �=� bذ� :   

ــــ�VQ J��Sــــ�{  :  %�2222ل و�WB22225 ���22227G.) ا; أن -� T�-ــــ�;U �<2222$ :وإ.��2222 . } ... 

�))�KR7ً� ا�)�a -`��G ��Wو 7<� . ا�  ��2W2$  ا�>�  �K2Rا�� ا�W&2'  إ�2Beت  : ((
�   .�$اE ��� و.*() ذآ� +(�
��{�+ V�Beأ '&Wا� Kاز وهKa \+ف +- ا��آ�ة د�>Rاه' ��� و.*�) ا�/��.(� ا�$�.   

�22� إ6 +(22) ����22P +=22' إ�22�aع  D22W ا�/��.(22� ا�22R<�ف +22- ا��آ�22ة و:�22�Wا�  - 
 ر:�2)  -  �Kا+�2)  �2'  و�&2�  . وا�K�2Sر  ا�2A�ق  +2-  ا��آ�2ة  إ��Aء +KSز - ا; ر:�)

   .ا�/��.(� ا�R<�ف +- ا��آ�ة ا.��Wر ورأوا ه9ا �=� ا�7=��ء - ا;
�22&� E922ى هK22�*ا� �22� ��22W22$ ا�)*G �22��x '22=722$ار ا��  D`22+ �22ء>� B7G(22$ أو ا�K�22Sر 

� D7a  �� ا�5cم +- ا��@�� ا��B7دات  � وأ.) ا�A�ق�Wا� DN$�  E92�2دة  هB72-  ا�+ 
   .ا��آ�ة أR<�ف

v)Wوا�� vaا��2ف  وا�N  2�K%( -  (2�:ا; ر -  �2&�  \2   b22$ل  ذ��2�  ه92ا  أن �=�2    
   .ا����Aت أ�['
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
�S$ون 6  � وه': ا�*��اء) �( �ً�)X 2$ون  أوS�  �27�  �2�) � (ا�&*�

�   ..�*@� أو أآ/�ه� �S$ون: وا����آ(
-+ ��   : ��Dy �$ة وا����آ(� ا�*��اء  �
- �� +2-  وا:2$  و2R<�  ا��آ�2ة  ��2ب  +R  -2<*�ن �وا����آ( ا�*��اء أن : ا�و�� ا���

E�)o �   .ا��Kاب  
- ��2�  :�a� أX$ ا��v)W �=� ا�*�(� أن : اا�/�.(� ا���   ��2$أ  ا; �ن . ا���2&(  (2� 

�B$أ و6 (.�WB5 ���7Gه' إ6 و���.   
- ��� ا�*�ق : ا�/��/� ا���)� �   . ا����� ذآ�E  � هK وا�*�(� ا���&(

�S$ون 6  � ه' : ه' ا����� �<$ +��*��اء �ً�)X ون أو$S� �7� ��  .ا�&*�
(�K%و) : ون أو$S� �7� ����($ أن �<B>-.) ا�&*� ���   .ا�<�� دون 

�   .)..�*@� أو أآ/�ه� �S$ون : ( ه' وا����آ(
�)�*��+ �  $S� �  ��   .ا�<�� دون ا�&*�

�� وا���&(  $S�آ/� ا�<�� أو ا�آ/� +.   
آ/� ا�<�� : أدق و��B7رة+ �B�7� �)&�  . D%وأ : �B�7����92ات  وا�<�� . +�(�  : 
�)&� .   
� :�a� أX$ ا�*�(� أن  � �G$م  � ��v و�@9ا  �   .ا���&(
� ا}ن ��+<�  K؟ ه�ا�*�( Kه: �  6 $S� (��   .ا��<� أآ/� آ*�
� هK : ا���&(� وأن  6 $S� (��آ/� ا�<�� آ*�+.   
�22S$  �22 إ.��22ن +22ي (22�� إ K22@+ �22 ا���22$ار ه922ا وا�22`�ور�� �@�22�ا� ا�22X(�ء  22� آ*�

�   .ا��آ�ة أR<�ف  � وآ�ه�� +�(� أو  �&(
- ��:$ وا���&<� ا�*�� ا5' ��G*\ : ا��ا�7� ا���� �e�e رK أ:   

�S$ أن : ا�ول ا� �=  6ً�  ()*&� أو ا��2�eن   2�  آ�2ن  K25اء  .ا���ل .Kع آ�ن  @�� 
�   . ا����ع  
�K2Sز  و6 �*�(2�  �2(Y+  j.2)  و:�2G�a)   �و.�2)  �&*- ا���ل  �  B=>ً� اc.��ن وY+ $aذا 
9N أن �)� �   .ا��آ�ة  

�&*()  � ا��(�ن  � وa$ وإن  K2�  (2���  �2a2\  أن �=(2)  و)B�2�  و�<*Z2  ا�L2-ء  ه92ا    
(>�e �=� (�*. . 6ن أن إK&� وو25(=�  آ��2&<)  �2)  ا�R=(� ا��a�Wت  � ا�L-ء ه9ا 

D�>6 ا��- ا�� -><��� �@>�.   
) �� ادز  � أ �G�a�: �(=R�2  ا�S)+  (2)=�  ً�2�Ka(27)  أن وB�  Z2*>�  <2)  .*�2)  �=�2  و
9N أن �KSز و6� �   .ا��آ�ة  
�  ا�*�(2�  آ�2ن  +Yن&�2�  -2+  V2)��  أن و�A��2(\  أ��2  �2�G  (2��)%  �y���2�P$ر  &�2�  -2+ 
 V2)�  m2=BG  (2��)%  �2y��e�e  �2�2  أ�a�2<\  أن �=(2)  و�  b22\  أن أي :ذ�)B�  �22 و�L2<�ي  

(B5�>� �  ..*��@' �=() �SG و � .*�) �=� ا�Z*> -%�Bو� ا��<�زل  
�&K22ن أن إ6 V22)Bا�922ي ا� m22=B� (22��)% �y���22�N �226 أ� �22B�7� �22  (>&�22� أو  �22�+ً� 

�ً<��B  D� �5�>�� \  \tا�<�س �� � و (.Y+ زKS�� أن �) &�� ()+.   
b�9وآ K� آ�ن \)��h2)W  �=(2)  آB(2�اً  t�رًا ���B ا�V)B ه9ا   K2�  �2ع� �2'  ا�V2)B  ه92ا  

����& �� إ��Sد  &�  ��>�� أن ��/=)  <��5 %(��) &�� ()+.   
�2aK$  أن : - وا���22&<� ا�*�2�  2256' ا��ا+2\ - : ا�/�22.- ا� 2�  �22   �2S��<*Z22 أن �=(22)  
���<�B� آ��ب . و���A(\ ا�*�(� �=� �����<�B� وا��وج �� �aو�=�.   
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� +�(� اc.��ن آ�ن +Yذا&� $aK� �  �S��<*Z أن �=()  ()=�  (2) .7 +�2A  � ا��آ�2ة   2
D��K�. : �Sل  �=� b)أن و� Z*>� b)=�.   

���K2Sز  �&2�  �=(2)  وG �   �2a�ك �.) �K@+ 'e ا�<*��  � ا� � و�- ا �<\ +Yذا :  � 
�S$ 6 أ.) :(<�9 �=() ��$ق �.) ا��آ�ة  � ا�*�(� .A7- أن (��   .آ*�

 أو �&*   (2)��2G  �ن��.�2  �aK$ أن - وا���&<� ا�*�� ا5' ��+\ ا�9ي - : ا�/��h ا� �
�7>R ��&�� �@>  . Kو� '� �&� Kوإ.�� ا}ن �=��ل  ��&ً� ه ()G� �ً��BG (.Y+ 6  زK2S� 

9N أن �)� �   .ا��آ�ة  
�� ا��&�� G�ك و�K ا��&�� �=� %�درًا آ�ن  � ا��آ�ة  � .A7- أن �KSز 6 :  �
�ًo�*G دة�B7=� D����ل  (� Dواآ�� إ�� Z*.وأ �=� b�*..   
��<\ أن �) �<B>- و*G '=7=� 6�oً� ا��&�� G�ك  � ا��آ�ة .A7- أن و�KSز  b2ذ� . 

6 -<B>� أن +(K2Sز  2R<\  إن �&2�  ا�<�2س  زآK2ات  �=�2  و��2�B  ا��&��2  ��2�ك  أن �2)  
()A7.. (.� D�7� -+ �W=�  �  .ا�S@�د  � .��K ا�Y+ '=7ن ا���=�(

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
   .*��@�و: G�Ba@� وه': �=(@� وا�K= �7ن) �(
� ه' ا��$%� �=� ا���7ل� ا��آK2ات  و2�S�  D)�2WG\  - ا� 2�  و�-  اc �م �7B/@' ا�9
�@� وا��$وم ()=�.   
 ���2  :  DN$2��2'  6  2�  آD2  +2(@'  و�  D2�72)  إ6 ا���  آ�����2ة  ��KB�2Wن  وا�92  �� وا�92
�&�KBن Dوآ ���Kم 6   D�7إ6 ا� (� DN$� -+ �   .�=(@� ا��7 =(
���  : �  �A7�� �D �7ا ه9ا   �aا� � �2G�ف  ��=2)   ���D2  أ2a�ة  �2B�7�  ا���ل  

�   .ا��آ�ة  
�<�ء �=� ����G أ ه9ا$Bا�� : �A7�   .ا��/D أa�ة - .[(�E أa�ة 
$22�� +)+ -22�22a\ أ22a�E هK22 ا�D22 �7 ه922ا ��22A7  �22 أن %�ر.Y22+ �22ذا�G E922ة ه�22aإ��22 ا� 

E�)]. (=)/ و \a�)+ إ�� Dف أه�ا�7 �  D�� �)]. ه9ا D�7�2  +&' ا�A7�  �2A7)+؟ 
�   .ا���$ار �@9ا ا��آ�ة  

�22  22� - 22�G$م  ��22 و�22�ف�� أن  - ا��7����S@22$ون ا�922 -22\ +22�a ا��آ�22ة �22�  '22� 
'@=5��2�  ا�*�@�2ء  �2�ف  +2-  �B�7�ون 6 ا� � و�-    ��i�2P  وإ.��2  �=(@�2  ا��27 =( 

� ه9ا�� (=5��   .اc �م 
   .ا��<�و وا�&��ب ا��acع : �=() دل و .إ��aع  DW �=(@� ا��7 =(� و5@'

� وا:$ )o� ��ac�+ : E�&:ع -  Dا�7=' أه.   
   .ا}�� : وا�&��ب -
�VBe -+ h : وا��<� -$Wا� v)Wأن ا�� -B>2=�  - ا�R ;آ�2ن  - و25='  �=(2)  ا  D25�� 

2�  ��2�  - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - أرD25  و �2�  و�2A7(@'  ا��$%� c:`�ر ا���7ل� 
   .أ�`ً� o(�E وأرD5 - �<) ا; رt- - ا��APب

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIII<<<<< << << << <
) � (\��@' ا����*�: ا��اK=% ��  �a�����2a  أو ، 2X�E  آ�2  أو إ�25 )   

(�)A7�   ،إ���.) %Kة 
� إ�� �<���Kن ا����*�)��%:   

- �  �   .ا���=�(
- �   .ا�&*�ر و 

� إ�� �<���Kن ا�&*�ر  � وا����*�)��%:   
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� : ا�ول ا���' -  �A7�   .إ�5 ) ر�aء 
� : ا�/�.- وا���' -  �A7� �&� E�X Kو� '� �a����=' أن .   
� ا����*� : ا�/�.- ا���' -  �   :أ.Kاع وه' ا���=�(
� : ا�ول ا�<Kع -  �A7� '=�)� (yا�]. . Kه92ا  آ�ن و�  iPL2�2  ا�92ي  ا�A7�  �2�  

�Y+ �A7.) .إ�5 ) و:�� أ5=' '=�)� (yا�]..   
D)�$�� �$ي أن : � 'G�: - -tأ25='  - �<) ا; ر  � أ�2A-  ذ�b2  و 2\  � )إ25  و:�2
��� ا��@' ه9ا  �)� �   .�Xآ=�) �=� ه'  
� : ا�/�.- ا�<Kع -  �A7�   .ا�5cم +- و�(/VB إ���.) �(�داد 

D)�$�2�  ا�%2�ع  أ��A - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- أن : �  j��2:  �2A�2=��  وأ�  
v�*ا� ��K�G '@.���c.   

�&Kن  � : ا�/��h ا�<Kع- �  �2�  ا�L� �K*&)ا +(KA7ن ا��Bد أx�اف +- ا���=�(�� 
   . دو.@'
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2)   �2�  ا��آ�2ة  �2�S\  �725  أ�2A-  إذا  2�  : وا�N(2�  ا��ا�\ ا�<Kع -�K:  �@=(�2WGو 
   .�� �م
���  :  i2.  �2=��>W+2-  ا�  �ا����*2�  25@'  أن ا�&��2  أآ/2  Z2=7��  �2�� +2-  رy(��2ً  آ�2ن  
( K% ًا$)و5 �ً��A  . � أ �)o j)y�وا��($ ا� (.Y+ 6 �A7� iP2X  إ�5م -رY+ aذا 
��Y+ 6 �A7.) ا�&*�ر �� �  .   
��A7 أ.) : ا�/�.- وا��Kل= .   

E9وه ����B�ع اKNcة أ:$ .��$ : ا��� �@/WB� وأد�2�  أK2%ال  و+(@�2   @�2�   �2��  وه- 
�W.و �� �)7. �ً�PX �25(��  6  @�2�   �2��  +@- �L. �@/WB] أ:$ إذا .�Kل �&  �2  
� اKNcة�   .ا����� ا�V%K +- ا�B�Nرات �<$ه' �(j ا�9

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
)� (j �P%�ب: ا��ن وه' ا�KBG�&ا�� ، b*�   .ا���=' ا�5(�  <@� و

��<�ول : ا��%�ب +- �)*>R  : �=و� �  �ا����� ذآ �e�e :   
 . و��22W�ر ا��&�D22�&)� �22BG ا��&�22A7.  �2G- أن +(K22Sز .ا��&KBG�22ن : ا�ول ا��2<�  -

 �=�22 ا���2در  ا��&�2A7. �22>G-  أن �K22Sز و6 . دره2'  �=(22) ��2B� �22   -2$  ا��&��2G  �ن
$�$�G �  ()=� �$�2�$  +2-  إ�(2)  ���Wج  �� أآ/� .A7() أن �KSز و6 ا�%��ط  G  �2� د

�BG�&إ.�� ا�� ������ 6 أن �L�ط إ�() ���Wج  � �=� &��� Kه �  $�$�G ()=�� .  
 K2aاز  إ��2  ه�2 وذ . = .2e  (2��7'  ا��آ�2ة   �2ل   2�  �B$ًا .�L�ي أن : ا�/�.- ا��<� -

bر ذ�K@�Sم إ�() وذه� . ا�� cأ:�$ ا 'e ر�R -+ �N� E� دد أ��� ذ�K2a  b2از  +2-  
 .�B5دد و�ا�� � ا�2B7$  وا�2X�ى  ا��آ�2ة  �2P�ج   �2�  ز��a  $2ء إذا أ.) أ:�$ اc �م �

 +=@92ا  .*�27ً  ا��2P�ج  �=2SG  �2�  ا��آ�2ة  +��2رت  ا��آ�2ة  ��2P�ج  ا�6K2ء  �Rر وأ���)
   .- ا; �)ر: - أ:�$ اc �م +(@� G�دد

 �ن ا��آ�2ة   2�  ا�B7(2$  إ���2ق  K2aاز   2�  ا�K2@�Sر  إ�(2)  ذه�2   �2  أ�=' وا; وا�%�ب
�22�� ه22') ا��%�22ب و+22- :(%22�K) +22- ا�922ه� إ��22 ا����22Bدر �D22 �� 22� ا}���L22�ون ا�922 

   .و�K��7ن
�&K2ن  آ2ن  ا�5cم +- o<�ء �) ا�B7$ آ�ن إذا 5(�� 6 ا�KSاز أ�=' وا; +��%�ب  �2  
22� أو ا�7=��22ء  ���22� أو ا���Sه$22W� (7>22R 6 �@>�22W� E�22)o '@���22+ ن أنK22&� (22)+ 
�*22R بK22o�  �22@)+ -22<B>)+ �22رى أنB�� و+22- ا�iPL22 ه922ا  /D22 إ���22ق +22- ا�<�22س 
D�� ا�B7$ آ�ن إذا ا�����  ��W� �7>R � �W  ن�&K2ن  آ  ً2)   ><(�2.Y+ 6  -2<B>� أو6 
�Z�7 أن �KSز  � ا���2ق  �ن . �K2Sز  6 )أ.2  أو �<B>2-  6 أ.2)  +�:���2ل  ا��آ�2ة   �2ل   2
D/  ه9ا iPLة ا�$�*  -+ ��)�Wا�.   

Z>�22ا� h22��/ه22' : ا� � ا�225(�  <@�22 و�*b22 :( - ا; ر:�22) - ا�����22 إ�22(@' أ�22Xر  22
   ) .ا���='

   .ا�)5� Z�7. أن �KSز أ.) و:*($E ا��S$ ا��Nره� روا�� +- أ:�$ اc �م ذه�= 
   .ا�5�  � ا�5(� ر%b+ �B ه9ا �ن : أو6ً -
- �ً).�e: (.� أو�� �   .ا����*�  � أو�� +(&Kن  K5ر  �=' +@K ا�����  

2�  ا�/�.(2�  ا��وا�2�  وهK2  ا��آ�ة ���ل ا�)5� b*. أن �KSز 6 أ.) : ا�/�.- وا��Kل= � 
  ) .ا��%�ب و+- : (��Kم +- �$DN 6 �.) أ:�$ اc �م

  . ا��آ�ة  � ا)56� Ka b+از وهK - ا; �Xء إن ا�ول وا��Kاب
   .... B. $�W(<� �=� و5=' ا; وR=� أ�=' وا;

���  : ZW=G -+ ا�&�م ��@' ا����*� �K=%.   
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�@' ا����*� 5@' ���] أ�' : �5الK=% ؟  
 أن ا}ن �L22�ع و6 �225] ا�����22 225@' أن إ��22 ذه�22  22� ا�*�@�22ء  22� : = ا�K22Sاب
-A7. أ:$ًا �   .ا����*�  

   .وا��5�ارE ا�5cم ��Kة -
��ا� و�ن -�W�  - -tا �' - �<@' ا; رKA7�   .�N+�@' +- ا��@' ه9ا 

   .هK آ�� ��ق ا��@' ه9ا أن ا���Sه(� �=() ا�9ي وهK ا�/�.- وا��Kل= 
2�  ا�/��.(2�  ا�R<�ف +- ا��آ�ة :�� ��� �ن -   �2N�  ن��و�2'  .�2و6ً  ا��2  V2B/�  �2@� 

�v +- و6 ا��<� +- 6 .��5�R وى��+ ���Wا��.   
   .ا��Kاب هK - �.-ا�/ ا��Kل وه9ا

�� أن �� وا�KSاب�W�2ء  - ا��*=Pا�  ��$2Xا�2-  -  ا�tا  �2'  - �2<@'  ا; رK2A7� ه92ا  
�) ا��@'�WR� : '@.ا �' أKa��W�  .ا�5cم ��Kة ذ�b إ�� 
�W>+ لK�. إذا '� w>�W� إ�(2)  ا:��2ج  وإذا . �P�Y+ 6  (2a.2)  ا��@' ه9ا إ�� ا� � و�- 

(a�P�.   
   . �Kaح %Kل +@9ا Kز�S 6 و.�Kل �<�� أ.) أ �

  انتهى الدر س
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/�/��  الثالثاء  الرابع: الدرس  احلادي عشر:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
�22� �22� ا�&�22م  22� ا; )ر:�22 ا�����22 ا.�@�22�N �22  ���i>22 ا��آ�22ة �K�W��22ن ا�922 
   :ا���دس إ�� وا.��D ا; آ��ب

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
��ب Dا��آ�ة أه  

� ذات �Rcح ا�>�رم: ا���دس) 	()Bا�.   
(�K%) : ا�>�رم) . ا�>�رم $��� (�� ه<� �   .ا��$

   : ����ا� ذآ�ه�� - %��(� إ�� �<��' ا��آ�ة ���ZW ا�9ي وا�>�رم
� ذات �Rcح ا�>�رم هK : ا�ول ا���'--)Bا� .   

(*��7Gو Kه : �  D�W���  2�G\  ا��2-  ا��2Rc  � K�2Pح   �6ً ذ �) +- )2�  �)2��+  -2+ 
   .دم أو  �ل
�  ���2Rح  ذ �2)  +- ا���ل ه9ا ��D�W ا�9ي ا��Da +@9ا)2�  �)�2R�Pا���  ZW��2� أن 

�A7� �   .ا��آ�ة  
D)�$ه9ا �=� وا� �  �)@aو :   

- (aKم : ا�ول ا�K�� ��   .�oرم أ.) �=() ��$ق ا��Da ه9ا +Yن ا}
- (aK�2  : ا�/�2.-  ا�   V2Be  -2+  v)W�2�2�  أن ا�)B+ -  -2t2)  ا; ر>� -  D2�WG  �2���: 

�)� �)��+ �)��R�P�  'e ء�a إ�� -B>ا� - �=R ;�2  - و5=' �=() ا=xأن و  E$���2� 
 %�ل e' ) .ونعطيك تأيت الصدقة إنف عندنا أمكث :(- و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- +��ل

-B>ا� - �=R ;2'   : )لثالثـة  إال حتل ال املسألة إن:( - و25='  �=() اe  �2  +2-  %�2ل��7G 

  ) .يقضيها حىت فيسأل محالة حتمل من : لثالثة إال: ( ا�ول
�h +@9ا$Wا� i. (�K�� ):يقضيها حىت فيسأل محالة حتمل من. (  
� و��+<� وا��<� ا�&��ب ��W(��ا +- �=() دل ا�>�رم أY+ : 9Nذًا  Kح ا�>�رم ه�Rc 
� ذات)B؟ ا�  
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
 Kو� \  �>o.   
->7��KSز  ��� D�WG ����: ح�R�� 9 أنN� �   .o<(ً� آ�ن و�K ا��آ�ة  
D)�$ه9ا �=� ا� �ً`�� أ  �)@aو:   

- (aKا�ول ا� : h�$: -� ا; 2B> -  �=2R- ا� أن - �<2)  ا; ر2t-  - ا�P$ري 75($ أ
   .ا�>�رم  <@' وذآ� )خلمسة إال لغين الصدقة حتل ال( - و5=' �=()

- (aKأو - : ا�/�.- ا�  D)�$2از  ا�/�2.-  ا�K2S�  E92N2\  أ   E�2>o -  (2.92  إ.��2  أN�  �W=�2�� 
�9N أن +�Sز .*�) ���=W� 6 ا���=�(� Kآ�ن و� �ً)>o . D �7وا����*� آ�� '@�K=%.   

���  �K� D�WG 6ً ا���=v نأ �G$م  �� +@' :  �)��=�� ) و�' .�$ًا ود+7) ا�<�س  -+ 
9N أن �) �KSز Y+ 6.) ذ �)� �   .ا��$%�ت  

D)=7ا�� :   
���� 6 .�$ًا د+7) أن �7$ أ.) - �ً>�� هK وا�>�رم  $� إ.��2  و�WB5  ���27G.) وا; . ا��$

� أ�aز�9N أن �=�$�   . .�$ًا د+\  � دون 
9N أن �) �KSز )أ. : ا�/�.- وا��Kل= � Kًا د+\ و�$�..   
   .ا�Rcح ��ب �<�$ 6 �ن -
� �=� ا�`�ر �$DN 6 و�ن -)W=ا���.   

    ..�$ًا ا�$+\ :�ل أي : ا��Kaع �<Kي - : أن ا��Kل ه9ا �=� �E9N و��L�ط
'e D��.ا�/�.- �=��' - ا; ر:�) - ا����� ا : K\ �<*�) ا�>�رم وه  �ا�*�.   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

  .ا�*��  \ �<*�) أو
� - ا�/�.- +����' --  �   ..*�) �Rcح ا�>�رم : - ا�>�ر (

(*��7Gو K: ه  �ا�92ي  ا�*�(2  ��$��2�  Z2*>)�  �2=�  (�2*.  � أو .*w��27)�  (�2  أو �K27ل  و 2
KW. ه9ا �   .ا��@��ت  
92N  أن �2)  �K2Sز  +@9ا�  ��  و��2`-  ا��آ�2ة   2� +=2'  . ا�7=��2ء  ��2�aYع  �=(2)  ا�92ي  ا�$2

���P� ()+ $Nأ.   
   .ا}�� ��Kم - : أL  E9N�و�(� �=� ودل

   : X��xن �(9N و��L�ط
� ا%��ض �&Kن 6 أن : ا�ول ا�L�ط -�� ا%��ض آ�ن +Yن ���7(� ا�$� �(�7- ا�$

��$د أن �KSز Y+ 6.) ا; (>� �   .�Gب إذا إ6 ا��آ�ة  
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�aK$ 6 أن : ا�/�.- ا�L�ط - E$>� ��  � ا���ل  &��� (� � .K2ع  آ�2ن   @��2  �$ادا�  
��22� أو  <�22�K� �22�وض أو وا�*22`� آ��922ه� أ�22�eن ا���22ل ه922ا آ�22ن K225اء ا���22ل�e . 
�&K22ن 6 أن ��L22�ط أ.22) ا��@22' E$22>� �22ل أي  \)A��22���22$د أن  (22�� ه922ا � K225اء ا�$22
V.آ� $�ن أو  X�B�ة ا���$� \)B�   .د�<) و��$د ا�7�ض 
�  � وKaد  \ أY+ 9Nن&����$د أن  (� ��   .�=()  W� ً�  �6ً أ9N +�$ ا�$

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <
) � (\�   .ا�=D)B5 (q +-: ا���
\�   .ا; D)B5 +- : ا��آ�ة  ��رف  � ا���
$����=� �<$ وه9ا . ا���Sه$ : �) و�>Wا�.   

9N أن �) �KSز ا; D)B5 +- ا���Sه$ +Yن� �   .ا��آ�ة  
�=�Nا�7=��ء وا -+ E$�$WG:   

�  ا���Sه(� +9ه�=  ��y7� ا�� إ��2  ا�7=��2ء  و�� 2�  وا�P=�2  ا��2=�  وK@�aر ا�ر
   .+�] ا; D)B5 +- ا���Sه$ : هK ا; ��D)B ا����Kد أن

د�� ه9ا �=� واK�$�5ا�:   
- D)�$أن : ا�ول ا� v=A�  -+ D)B5 ;اد  ا�2�  (2� آ=�Y2+  �2ن  . ا���Sه2$  ا�L2�ع  +2-  

-+ D)B5 ;ءت ا�a -+ ا; آ��ب -+ \)�a \tاKإ6 - ا�� �ً�)X ًا�)�� - : $���  �2@� 
   .ا���Sه$

���$ آ�ن وإذا �@� �=�2  ا�=*D�:  �2 أن : (( وه- %��$ة %�روا ا�7=��ء +Yن ا���Sه$ 
E�>7  در�Bوف ا����ا��7 �L�>أو�� ا�� �  (=�: �=� E�)o �  )) .ا���7.-  

- D)�$2222- أن : ا�/�22.- ا�B>22=� - ا�R ;�22ل - و225=' �=(22) ا%):D22WG6 �%$�22إ6 <22-�> ا� 
��22�P� : '22e 22- �>�22ز : (%�22ل+ D)B225 ;ا . ( i>22+ �22=� وا�>�22زي . ا�>�22زي K22ه : 
   .ا���Sه$

- D)�$ا� h��/ل أن : ا�Kن  ا��2����2$  ا; D)B25  +2-   �2�ف    (2� :  \2)�a  (2aأو  �2Bا� 
�)Pدي وا���   .�)  7<� 6 آ.) +(�vB ا}�� +- ا��KaKد ا��W� إ�>�ء إ�� 

�  ��7B و%Kل ا�:<�ف K% ��7Bل وهK : ا�/�.- ا��Kل= ��2R�7أن ا��  j2+  D)B25 
���$ ا; (� \) $a (aأو �Bا�.   

� واK�$�5ا)=)�$�:   
���22$ ��22م �*�22 ا; D)B25  أن : ا�ول - (22� \22)�a اعK22.�22ت أ��Aرا� �22Bوا� �22)Pوا� . 

��W+ لK�$  �*=ء �=� ا�-X $:وا - Kا�>�زي وه - �� D)ز 6 د�KS�.   
   .ا��W� ه9ا �=� ا�KاWt� د��ا� K�. : V $�Gل : وا�KSاب
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2�  روي أ.K��2% :  (2ا  : ا�/�.- -�  �2�2�  ��2�  ا� أ.@��2  - �<@��2  ا; ر�2B� -  -2tس  وا
6�22% : w22Wا� �22  D)B225 ;ا . w22Wع وا�K22. �22�  K22=7م هK22 آ��22 ��P=�22 ا��22��Aت  22� 

   .ا�S@�د
� ا�wW أن : وا�KSاب  D)B5 ه9ا v)WR . �&� 6  $�2��  (2�  D)B�2ا�92ي  ا�  �2-  ذآ2+ 

��ا} D� $��� (� D)Bا��7م ا��.   
� 6 :�ل و�&D . ا�K@�Sر أ�aب و�@9ا&��� �*�Kى �� ��Bس ا���27رض  أن ��� وا 
�@� i>ا� v��W� ا}�� أن أ��B� وأ.� ا����R ن�  7<�2  6 �.) ا���Sه$ ا����Kد 

��W=� K� �>=7a دKا���� �@� \)�a اعK.ت أ���Aا� .   
 'e  نK2&�  i)�2>=�2  ا���  �وا��2  ا�*�(2�)&�  D2 �72)   7<�2  6 وا�>�2رم  وا����*2�  وا�� 

�ً�=A  ن� E97ً� ه)�a DN$G -+ D)B5 ;ه�2  ا�)oو  � ا�2A�ق  و�G@(2$  ا�K�2Sر  �<�2ء   2
wWوا� E�)oرت و��+ �� ا��K2ل  ه92ا  إ��2  �92ه�  �' و�K@*  b�9م و6 �@�  7<� 6 ا}

� أ:$  ��yا� ��2)  وأو�\ ا�:<�ف �K5 �7ى ا����$ (  �27�  ���2R�7�2  ا��Rرو 
E�>B�� Kل وهK% ��)+ 7(� أرىt D� �)7t ًا$a.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
� ا����KA� ا�>�اة وه'�  .�@' د�Kان 6 ا�9

(22�K%) : '2222$ل) ا�>�22اة وه� ا���22ل ا; D)B225 +22- ا���Sه22A7. $22- أن ��22S أ.�22=� (22 
   .:�ب ��� أو +��L. (� �ً5�ي أن �KSز وX�B  6�ة
D)�$ا� :   

 �E�2G  : أ:�2$  اc �2م  %�ل . ا��آ�ة .A7) و�' +�5ً� أ�E�>)A +�$ ا�*�س أ�E�>)A إذا أ.� -
   .ا��آ�ة ��G() أن وا�Kا�a . ا��آ�ة ��G) و�' +�5ً�
��L2�ي  أن ��.��2ن  �K2Sز  أ.2)  : ا�/�2.-  ا��Kل=   (2������Z2=7   �2  ا��آK2ي    �2   (2G6� 

Dy�5وو D�>ا� �R�Pا� (��2e  �2@)A7'  ا�2W�ب  +- أي +() D�7��G ا��-  �Sا�� �� أو ه$2
�@=5��   .�=/>Kر 

   : ه9ا �=� واK�$�5ا
ن -� �   .ا�S@�د +- أي ا; D)B5 +- ا��آ�ة R�ف +�$ ا�W�ب ��� ��آ�G) ا�X�ى  

 ا��K2ل  �&2�  . أ:K2ط  ا�ول ا��K2ل  آ�ن وإن ا�%�ب هK ا; �Xء إن ا�/�.- ا��Kل وه9ا
   .ا��اva هK ا�/�.-

�W(D ?ِ�ِ@)A (�PU	(( - : %�ل ���7G ا; أن G�(W)a أ�B5ب و �.(   

�B7+ -*�����م �B7� و�' .   
   .ا���=(��G b`- ا��- ه- : وا��م
   .ا�S@� هE9 +- ا��آ�ة  �ل �9Bل أن ��G`- : و+-
�� وأر5=@� :�ب ��� ا�X�ى و �   .ا�S@� هE9 +- ا���ل ه9ا �9ل +�$ �=��Sه$
 أ��22A إذا أ.�22B (22ر���� أ:K22ط ا�ول �&22� أرv22a ا; �22Xء إن ا�/�22.- أن .�K22ل و�@922ا

���aYع  ��+) +- ا�� �ة أN�ج +�$  X�B�ة ا���ل ا���Sه$ Dا�7=' أه.   
 (2�K%و) :  '2�  ا�>�22اة وه2�KAا��� ( (22�K%  '222$ �2'  ا�>�22اة وه)��22ن ه92ا  � +�22�اء �&K2.Kا  
�S@� أن ���A(\ آ�ن و�o K<(ً� آ�ن و�K ا���Sه$ A7G- أن +(KSز (�*..   

   .o<(ً� آ�ن و�K ا���Sه$ .A7- أن Kز�S أ.) : ا���Sه(� ذه� ه9ا وإ��= 
   :ه9ا �=� واK�$�5ا

ن -� �� ?ِ�ِ@)A (�PU	W(D)( :�� � ا}�( ���S  �ً)>o $�+ �@�9ه$ًا أ��Aه� و  -+ D)B5 ;ا.   
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�$�(D واK�$�5ا -  �2N� :  K2ه2$  أن : وه�S92  إ.��2  ا��N� 6 ا���2=�(�  ��W=�2�  ا��آ�2ة  
�W=�22�� (�22*. D22وآ �22  922N�22= ا��آ�22ة أ���W �922N أن �22aز ا���22=�(� \22  E�22>o 
D �7م آ�� آ��$�G.   

   .+�(�ًا آ�ن إذا إ6 زآ�ة ا���Sه$ .A7- أن �KSز 6 أ.) إ�� ا�:<�ف وذه�= 
� 9N�G - و5=' �=() ا; R=� - ا�<K% -Bل �K�7م -  '@y�)>oد أ��+ -+ '@yا��+.   

 +�22�اy@' +22- +�22�د - و225=' �=(22) ا; 22�K% - �=22R) �ن- : ا�ول اK22�=Gل وا�K�22اب
   .أو6ً ه9ا .ا��7 � ���<�Kص  K�Pص

- �ً).�eاط �ن : و��Xا �ه$ +- ا�*��Sا�� -<=��7<2-   ����2ً  ا; D)B25  +-  ��ف  : 
vB��   .�9آ�K&)+ 6 �a�: Eن �=*�(� )�)+ �ً7BG�  ���o D(� ا; D)B5 +-  ��ف 
 D22) �22=� (*722tد� ا�/��.(22� ا����22رف  22�  �22�ف إ�>�22ء إ��22 ��22دي ا�922ي وا��K22ل
b�99ه� �' و��2�   2�  أ:2$  إ�(2)  �y27�  ا��2�  ا��2�Sه(�  وأ �2  +�2]  :<(*2�  أ�K2  إ6 ا�ر  
��yا� �e�/ه' ا��)oو �   .o<(ً� آ�ن و�K ا���Sه$ إ��Aء Kaاز +(�ون ا��=�  

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
��KAو+- - أي ا��� �P�. -) ��  .�@' د�Kان 6) ا�9

�P�.و ��   .أوvt ا�9
(�K%و) : �� أن �KSز Y+ 6.) ا�$�Kان  �  ��G �@' آ�ن +Yن : أي ) �@' د�Kان 6 ا�9

'@)A7. �9Nون ��� y�><�56@' ا��آ�ة  � �  V)�   .ا��آ�ة �� ا���ل 
9Nون ا�9ي آ�ن إذا : وا:$ة :��� +- إ6� �  V)� .A7(@' أن +(KSز �&*- 6 ا���ل 

   .ا��آ�ة  � ا�&*��� آ��ل
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
)� (��: ا�/� �   .ا��D)B ا
� و��ف����K) ا��D)B ا:   
�) ا��<�A\ ا����+�.   

����j)� (� �  \a ا�9ي ا����+� ه7G : K�+( : ا��D)B ا (��=$E إ�� .   
 ا��آ�2ة   � .A7() أن �aز �=$E إ�� ا��Kaع ���A\ و�' ا.�A\ +�(�ًا رaً� وY+ �.$aذا
Kآ�ن و� �ً)>o -+ E$=�   .- ا; ر:�) - ا����� آ�م +- <�5(G( آ�� 

���  : �)BG ��B�7� 6 أ.) ا��7��� ه9ا   DNم +- داK@*   �2� أن أراد  2�  ا�D)B�2  ا
�+��� �  E$=��=$ إ��  �N� Kًا آ�ن و��)�+.   
 �2S����2+�  أن أراد إذا ا��+��22� D22)% إذا أ.K22�@*G (22ا أن و �22  (22>xK  6 (22)A7. �22  
��A7. �B() 6 أ.� +�(�ًا آ�ن و�K ا��آ�ة �� �&A7.  (2.K(2)  أن أرد.�2  إذا �&2�  ا�D)B�2  ا
��ب +@9ا +�(� �N� ��.وإ hWBف +- ا}ن ا���  ��   .ا��D)B ا

�=$E +- ا�9ي +�c.��ن $������+� أن  Kًا آ�ن و��)�+ Kآ�ن و�  �2�  5(��2+a�W�  �2�@  
(.Y+ 6 زKS�   .�A() أن 

 D)�$22ا� : D)�$22�22در أن -: ا�Bا��� �22� إ�22xق  22� +22- آ�22ن و 22� . ا�>��D)B : �22ا��22 ا
(>xو K@+ -+ (>xو j)و� �ًB��o.   

- �ً).�e : أن (�K% ): ����زم  � : 7G<- ) ا��D)B ا D)Bأي ا�� Z��Aا� � +2-  آ�2ن  و 
E$=� j)=+ b�9آ.   

���  : '=� �  ���$  ��+�ًا آ�ن  � أن ا��7����=2$  إ��2  ���2+�  أن و  �2)o  E$2=�  '2e 
\a���=$E إ��  (.Y+ 6 �A7� ���A7 ا�9ي إ.�� ا��آ�ة   ��=E$2  إ��2  ��a\ أن أراد   

.  
�$ آ�ن +Yن���9ه� أن  �  $=Bا��- ا� Kإ�� +(@� ه $=� �N� 'e \a���=E$2  إ��   (2.Y+ 6 

�A7�.   
� ذه� ه9ا وإ��= �   .و.��E %$ا � 

   :ه9ا �=� وا�5$ل
ن -� i>ء إ.�� ا��a ء�A�Y� �   $2����=E$2  إ��2  ��2a\  أن   (2�a�W�  �2 أ  �2  �� $2� أن 

�=$ إ�� �9ه� �N� 'e \a���=$E إ��  �+ DN$�   .ا����ف ه9ا +- 
�=22� و22a) وهK22 - : ا�/�22.- ا��K22ل= �>W=� - (22.ز أK22S�22.) ه922ا آ�22ن  22� .22A7- أن X 

�$ ا��- ا�B=$ إ�� �(9ه��� 'e \a�� D)B25  �=�2  ا�b2=��  $2=B  ذه��) آ�ن إذا إ6 �=$E إ�� 
   .ا�<�ه�
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D)�$ا� :   
2�  أ.2)  �=(2)  ق��$ ا��Da ه9ا �ن -� 25(9ه�  أو �=E$2  إ��2  9)25ه�  وآK.(2  ا�D)B�2  ا

�=$ إ�� �N� 'e \a���=$E إ��  6 \+��� أ.) �<) � K&)25ن  *25�E  وأن D)B5 6 ��)5 ا
�a�W� (.� �>x��Xن أن اK&�6 E�*5 �*5 �ه�..   
�2B$و  +(��2  وه92ا  ا��L2رع  ����Kد أ%�ب - ا�/�.- - ا��Kل ه9ا أن أ�=' وا; �- و�B$و 

� ذآ�E و � ا�D��WG hWB ا����� أن ا�7=' \  �-�   .%Kي %$ا � ا
�D27S  ا�92ي  �&2�  ا��آ�2ة   2�  وX�B   9N�ة �=$ك إ�� إذه� +�(� آ<V إذا : .�Kل �.� 

�=2$  إ��2  ا�92ه�ب  إ��2  اc.��2ن  ���Wج %$ أ.) ا�/�.- ا��Kل ��va اc.��ن  �2N�  D2B% أن 
�2   <@�2  �2)  6�$ :�a� �ي أو ا��7ج �a�W� إ � �=$E إ�� �9ه�A7(+  �2�:ن  6 وK2&G 

���=$E إ�� ��a\ أن أراد e' ا}N� ا�B=$ إ�� ذه� إذا �.) X&=(� ا��� ()A7>�+  $2>� 
\)�a ا��9اه�.   
�>)�B+ [�+ -+ (�� ذه�  $=Bا� �N{إ�� ا $=Bإ��2   <2)  5(9ه� ا�9ي ا�  E$2=� أ.2)  دام +��2  

���+� أن ���A(\ و6 و+�(�  ��Wج Kوه \A�>  ا}ن ���2  و�D  �2إ�  E$2=�  $2��� أن و
�=$ إ�� �9ه� �N� 'e E$=���A7 أ.) أ�=' وا; +��%�ب .   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
�A7)+ ر$% �  (=RK��=$E إ�� .   

->7� : Kآ�ن و� �ً)>o ()+.   
   .آKaK+ ( $7دE �=() �) %$رة 6 �=$E +- ا�9ي ا���ل �ن -

�=$E +-  �ل �) آ�ن إذا أ.) - ا��Wل �BA(7� - ه9ا  � و+@' Kوه $=� �N�  �2&�  �&��2� 
��x��2B�  ه9ا و%�<� +- آ�� ا���ل ه9ا �=� ا�K�Wل    ��K@252)  و.Y+  م�2W� أن �=(2)  

9N� �   .ا��آ�ة  ��رف  �  ��+ً� و�(j ا��آ�ة  
   . W� ً�  �6ً أ9N +�$ أY+ E9Nن

� <<<<<<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <
� �=�*� ا��<�L دون  E$=�.   

E9ه �>e$WG �@>�...   
'e D��.م - ا; ر:�) - ا����� ا�&=� �   .ا�*�(� ��A7  � %$ر �
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� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <
 ��&*(@'  � َأ9َNَ: �(�ل ذا آ�ن و .   
->7�9N أن �) �KSز ا�*�(� أن � �  ()*&� -*&��K27ل   2�  آ�ن K5اء �K7ل  � و  �2  
� أو �(��)  (�� أ%�ر��<*Z أن �=() ��S ا�9 '@)=�.   

D)=7ا�� :   
�K7ل  � وآ*��� آ*���) ا��آ�ة د+\  ��$ �ن -.   

�Y+ �22A7.22) أ.*L22� j22�ة  <��22) +22- ا��D22a  22\ آ�22ن +Y22ذا ��&*22-  �22 %22$ر ا��آ�22ة  22 
�&*()  � %$ر ��A7 وL� 6�ة Kه [�+.   
�K7ل  � وآ*��� آ*���) ا�*�(� .A7- أن �KSز أ.) ا}ن ��+<�.   
D��>. إ�� ��  ؟ *���ا�& ه- و � ؟ ��A7 آ' : وه- أN�ى  �

�=�Nا�7=��ء ا -+ E9ه ���ً� ا��N+ً� ا���Kx:   
�=� و <@' +��K@�Sر= �>Wأ.) : ا� �A7� �  ()*&�   .+�] وا:$ة ��<� 

   :واK�$�5ا
ن -��K: 9N() ا��آ�ة X�ع و�WB5 ���7G.) ا; )+  (2)   �2*&� +B@�2  اY2+  �><�25ن  ��2<�  

V�7.9 وإ6 وNأ �   .ا���د � �=�<� ا��آ�ة  
9N أ.) : �/�.-ا ا��Kل= � �   (2)><�  v�2*�  �2S�  اء  أو�L2�  �2��  D2�� .  -2>7� :  �2A7� 
��&Kن  � ا���ل   �ًBB5 -+ E�>o �� Z��x v�+ �S�  اء أو��Xا ��� D��.   

� ا�L(� ذه� ه9ا وإ����� ا�N(�رات �) أن  �G �>7$م و%$ - ا�t�% DBS- اK%.   
��A7 أ.) :ا�/��h ا��Kل=  ��) &Kن�  � وا:$ة د+7� ا���ل   �ً)>o Kو� �آ/ .   

�=� �K% �7Bل وه9ا�>Wإ�� و.�� ا� �)X رًا ا�56م�)�Nا.   
�7<2-  . +�2]  ا�<��2ب   �2$ار  ��A7 أ.) : ا��ا�\ ا��Kل=   �2A7� دره�y�2   '2-   �2$ار  
[�+ �ًt�+ �� (>&�  (X�+د ) و�Nو.   
->7� : �A7� �  �&��� (� �  � �b2 ذ +K2ق  �2e  �2A7'  وا��2Pدم  وا�2ـآD  وا�=�Bس ا��&

   .دره'  ��y- ا�<��ب
   :اK�$�5ا

ن -� �  b=  �ً���. K@+ ->o (�K��): 9N�G �  '@y�)>oأ . (�7=(2)  .��2��ً   =b2  و + 
   .زآ�ة
��2A7  : و%(D] ا�j �P ا��Kل= [  � +2-  ا�>���2  :��2  آ=2)  ا�2�7�  �&*(2)   �2  ا���2ل   2
(>5.   
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�D22 227�وف  :$22 �22=+ �22�� �22A7(b�922� . j 22:6$ أ.22) : و%(D22 ] ا���22دس وا��K22ل= [  
\a��   .ا��Wل ��G`()  � :�� ا� � و�- رأي إ�� +() 
� ذه� ه9ا وإ���   .أد�� ا��Bب +- �(.� j) . - ا; ر:�) - :�م ا

   .ا����� +- أ%Kال �5� وذآ�.�
 آ/2�ت  إذا وا:2$ة  :��2�  +2-  إ6 ا�K2@�Sر  رأي وهK2  ا�ول ا��K2ل  أ�=' وا; وا�%�ب

�Y+ �A7.) ا� � وا�G\ ا��آ�ة �  ��)� (� �ً)>o  �2�   �&��2�  (2�  ��7<2-  . ا���2Sرة   2 
   .ا�/�.- ا��Kل
->7� �  ()A7. ن  � .�$ًاK&� (� �ً)>o آ�� Kل هKا�� h��/ا� ��   A7.  �2(2)  و�&&��2�  (2� 
����a�  � X�اء ا�L�اء   (� vB���) ا����S\ و�<�*\ o<(ً� و.   

��)�W��+ ل ه9اKا�� $)a ًا$a د�&��&Kن و Kه vaا�ا�.   
�&� �6$ �  E$))�G (.ا�7�2�  :�2ل  +- أ  j)2=+  ���2�B  أن ا���K2Bل   2�  و6 ا��K2�7ل   2 
Daر �6 +�( $S� �  Dآ� -A7.و �ا�*�( �N{ي   �2  ا��L2�  (2�  ً�2GK.�: ي  أو��L2�  (2� 
��� �a��)� �@�.   
�2�  ا�*�(2�  ه92ا  إN�اج ا��7� :�ل +- �&   E�2�+  �2ا�><�2  :2$  إ�  �2�  Z2��x  �2رةSا�� 
   .ا��($ �@9ا =�Lرع�  ��Kد أ � ا���=�(� و.*\
D7ل ه9ا و�Kا�� �)Nن ا�K&� �ً7 �a �)�   .ا�%�ب وهK وا�/�.- ا�ول ا��Kل 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .وا:$ R<� إ�� R�+@� و�KSز

 إ��2  أو ا�2R<�ف  �a(2\  إ��2  ا��آ�ة �P�ج أن +Y � ا��آ�ة �P�ج أن اc.��ن أراد إذا
�>R $:وا.   
���22�acع و��22Sيء ا��22R K22@+ �W��22<�فا� �a(22\ إ��22 ا��آ�22ة أ22N�ج +Y22ن . K22@+ 

   .ا�<�اع  �N DWرج
   :�Nف +*() ا�R<�ف ��7 إ�� - ا�/�.- ا���' وهK - أN�a@� وإن
�=22�  922ه� وهK22 ا�ول ا��K22ل= �>Wر ا�K22@�Sز أ.22) : وا�K22S� إ��22 ا��آ�22ة 22G$+\ أن 

�>R $:وا D�� وا:$ رDa إ��   �>R $:وا.   
�( ا��آ�ة .��' أن ��S +� أي� �)�Wا���� �  �>R $:وا.   

   :ه�6ء وا�5$ل
�K�7م - )�K% - �=R ;فقرائهم يف فترد أغنيائهم من تؤخذ:( - و25='  �=() ا.  (  i>2+ 

�=� �>R $:وا.   
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- (�K%6{ : وQ	 �8�;X �8��Y�	  T�-ـ�; �=�2  و.i2 ] . ���/ا�2�B�ة  [ }0ـ!  �ـHD  Zـ�  �

�>R $:وا.   
  @��2  +��2و��  ا�و��2  ا��G ��: �a�W�ف .@�أ  ��b �� �م وهK : ا�/�.- ا��Kل= 
   .ا��<� آ�ن
 ا�/��.(2�  ا�2R<�ف  �=�2  ا��$%� .��' أن ��S أ.) : �=�L+7(� وهK : ا�/��h ا��Kل= 

�ً�Kaو.   
�$ل  �� ���Kاو ا�R<�ف ��A و�WB5 ���7G.) ا; �ن - �=�  b��L22<@'  ا��)� :�2ل  

\�   .ا��Kز
 vaا�ز  أ.22) : أ�=2'  وا; وا�2K2S� +��22و�� ا�و��2  و�22A7G وا:2$  ��2<�  �ف�22G أن 

�=� D)B5 ب�BW�56ب 6 اKaKا� .   
� �ن -  �Aا��آ�ة أ� �ً*>R '2)  و�A7�  �2N� �2  أوA��2ً  أ�PX  \2   دK2aو  �2   K2ه 

   .�����W@� ا��آ�ة أN�ج أ.) �=() ��$ق  <) أو��
.) وا��Kل� �S�.2)  وا��K2ل  �D2  ا�/��.(2�  ا�2R<�ف  ا�5(�7ب �  '�2W�� ا�و��2  إ��2Aء  

��9227ر ��و��+22 D22�722) ا���� : أو6ً - : ا��K22ل �@922ا �D22�7 أ:22$ًا G $22SG&�22د و6 K7�22� 
   .ا�<�س :�ل و 7�+� ا����-

- �ً).�eزع : وK�� ف�>Rا� �@+��Nد واKa7`@� وو� -+ ��A>  �7 دون� �+  b2X 
�) ا�D�7  �97ر ه9ا أن.   

� .K�>+ : \�Sل)��KSز أ.) . وا�/�.- ا�ول ا��Kل   �>2R  �W��2� .A7(@�2  أن +�2]  و
   .+��و�� ا�و��

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
���� أ%�ر�) إ�� و�   . �.�@' G=� ) 6 ا�9

-22>7� : ��22�22� اc.��22ن ��22$م أن   E92222<�ف هR22) ا�B��% . ��22� j)22و� b22ذ� �22  
��ت�Wء +- ا��-X   

   .ا�*�(� .*�� ا��P�ج �=�م 6 أن : �L�ط
D)�$ب �=� وا��BW�5ه9ا ا �ا�  �  )@aو�:   

   .إ���aً� :- ا; ر:�) - و%�ل . ا��S$ و:&�E . ا��acع : ا�ول -
  ) .وصلة صدقة القريب على الصدقة :(- و5=' �=() ا; �K% - �=R) : ا�/�.- -

bX�+ (.أ -<B>��A7- أن ��.��ن  (B� ا�<�2س   2�  2)o�E  �=�2  ا�����2  ه92ا  و��$م %�
�  �دام  Dا��آ�ة أه.   
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��#    
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<]]]]����<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

) D�+. (  
�@9ا ا����Kد D�*ا�:   

� ا�22R<�ف �(�22ن -�22� ا��S=22� +22- آK.�22ا و�K22 ا��آ�22ة  22� .22A7(@' أن �K22Sز 6 ا�922  
   .ا�/��.(� ا�R<�ف

- �)B)و� ���  �%$R عKAو � ا�� Z=7�� �@� �   .أ:&�م  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .ه��X- إ��: �$+\ و6
-�X�@ا� Kه �� آ�ن    ���5 : Xه�' $a -B>ا� - �=R ;و5=' �=() ا - .   

�K22Sز +�22 �922N أن ه��22X(ً� آ�22ن ��22� ��K22Sز و6 . ا�22  �%$�22 ��22$+\ أن أراد ��22 
�A7(@� أن ا��$%� �  '=7�� أ.)   ->� 'Xه�.   
D)�$ه9ا �=� وا� �ً`�� أ  �)@aو:   

9222N 6 ا�@��222X- أن �=�222 - ا��S=222� +222- - أK2227�aا +�222$ . ا�222�acع : ا�ول -� �222  
��7 +*- - ا��S=� +- - أK7�aا .  ��$%�تا Dy�2ف  +(@�2  ا����N  �2&�  -2+  �2=�Sا� 

9N أن �KSز 6 ا�@��X- أن� �   .ا��آ�ة  
$2�h  +- - و5=' �=() ا; �K% - �=R) : ا�/�.- -Wا�  v)W�2حتـل  ال الصدقة إن:(  ا� 

  ) .الناس أوساخ هي إمنا حممد آلل
- h22��/�22 : ا�  v22R أن ��22W22- - ا�t922 أن أراد - <22)� ا; رN� ا�%$�22�  22� 22�G�ة 

E�@>+ -B>ا� - �=R ;حممد آلل حتل ال الصدقة أن علمت أما: ( و%�ل - و5=' �=() ا. (  
'=+ ZB� bX 6ل و�&X7$ إ� E9ص هK�>�2ع  ا��ac6 ا��آ�2ة  أي ا��2$%�  أن وا  D2WG 
� - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- }ل  ->� 'Xه�.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<<<<<< << << << <
-B=A و.   

 =->7� �ً`�   .ا��آ�ة  � ا��A7. -B=A- أن �KSز 6 : أ
� ه9ا �=� واK�$�5ا)=)�$�:   

  ) .واحد شيء هشام بنو املطلب بنو:(%�ل - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- أن : ا�ول -

 +�K�25وا  �=@��2X-  آ��2  ا�Z2:  -2+  j2�P  �2)  ا��B=A- أن ا��<� +- VBe أ.) : ا�/�.- -
   .ا��آ�ة  <\ +- +(��Kون �jا�P ا��W�5ق +-
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   .�=�B=A- ا��آ�ة د+\ �KSز أ.) : ا�/�.- وا��Kل= 
� و�(�Kا  �W$ �ل +- ا��<\ �=� .i - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- �ن -  (��.   

����W) ا�j�P أن وأ � -B=A7) ه9ا +�ن ا��a�  ة  إ���ب  إ��2  6 ا�<�2�ا��2  D(�$2� 
� أن: �� ا���ب +- ���وو.@' ا�9  -B>ا� - �=R ;2-  - و5=' �=() ا>B2$  آB�  j�2X 

j)� '@� �  j�P2-ء  ا�X  ا  أ.@2'  �=�2  +2$لK�W�25ا  j2�Pة  ا���2>���  2\  وا�K2%Kف  
-B>ا� - �=R ;6 - و5=' �=() ا �������ا .  
   .ا��Kاب هK ا�/�.- ا��Kل وه9ا
   .+�] ا�@��X- +- ا��<\ ��W� : ه9ا �=� �<�ء

���  /Dز هKS�9Nوا أن � �  ؟ واV�)� �Ba ا��- �$%�ا�  
   : �Nف +()
�KSز 6 أ.) : ا�ول ا��Kل= .   
- �@.� ���G �%$R.   

�KSز أ.) : ا�/�.- ا��Kل= .   
.@� �=D - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- �ن -� �(V�2  ا��KAع وR$%� ا�<�س أو�5خ 

��D ا�<�س أو�5خ   �  Dy�`+ ا�<�س.   
���  / Dز هKS� -�X�@=� 9 أنN�  �  ؟ ا�@��X- زآ�ة 

   : �Nف +()
�� +- أ�=' وا; وا�%�ب�    D2ز  هK2S�  -�2X�@=� 92  أنN�  � - ؟ ا�@��2X-  زآ�2ة   2

�KSز 6 أ.) : .   
   . ��م ا�<i �ن -
2-   2�  آ�.K25  V2اء  ا��آ�2ة  و�ن ->� '22Xأو ه�  � . ا�<�22س أو�25خ  ه2-  إ.�o  �2(2�ه'   2

   .ا��P�ج آ�ن  @��
-*+ ��9N أن �KSز 6 : ا�@�R -�X$%� : وه- ا�/�.(� ا����.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .و Kا�(@��

->7� ��K  -�X�@ا� ��K و -B=Aا��.   
��K  -�X�@ا� ��K و -B=Aز 6 : ا��KS� (� �ً`�9N أن أ�.   

9N أن �) �KSز +� : ا�@���K  -�X أ � -� ا�<��K   -2B را+\ أ�� �ن : إX&�ل و6 . 
- �=R ;ج أن أراد - و5=' �=() ا�P� \   D2 ��  �%$�292  ا�N)�  (27   E�2@>+  -2B>ا� - 

�=R ;أنفسهم من القوم موىل إن:( و%�ل - و5=' �=() ا. (  
'&W+ ��K  ->� 'Xه� '&: ->� 'Xه�.   

9N أ.) ا��B=A- +- ا��اva آ�ن +Yذا ا����K  -B=A وأ � -� E6K�+ �   .أو�� ��ب  
Kو� �>Waأن ر -B=A9 6 ا��N�9N 6 أ�`ً� ��Kا�� �&�ن �.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   . <*VWG ->o Z +�(�ة إ�� و6 

922N أن �=*�(22�ة �K22Sز 6G إذا V22.آ� V22WG -22>o Z22*>  اءK225 ا�><22- ه922ا آ�22ن Z22*>ا�� 
�� أي أو أب أو زوج�% ��  �S��<*Z أن �=()  �@)=�.   

D)=7وا�� :   
922N أن �22) �K22Sز 6 ���<*�22� وا����22><- . ا�<*�22� �@E922  ��22><(� أ.@�22 -� � . ا��آ�22ة  22
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�  �G �>7$م  ��  K=7م ا�W&' وه9ا): �>/W� ���  :  �2�   \2*G�� وأ92N.�  ؟ ا�*�2�  ا25'  
   .ا��<*Z وKaد:  <@� أ Kر �/ى/� ��G*) أ.)

b=�+ ���`�ح �&��$ �=(@� - ا; ر:�) - ا����� .i و�&� هvtKG E9 ا���cا.  
� : +<�Kل  $aو �  Z*>� ()=� (.Y+ 6 زKS�9N أن � �   .ا��آ�ة  

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .وأR=) +��) إ�� و6 

   .أR=) إ�� ا��آ�ة �$+\ أن �KSز و6 +��) إ�� ا��آ�ة �$+7) أن ��.��ن �KSز 6
   .�� وإن ا�Kا�$ : ���DR وا����Kد
   ..�ل وإن ا��K$ : و���*�ع
� إ�� �<��' ا��KtKع ه9ا :Kل وا�&�م)��%:   

� : ا�ول ا���' ــ  �SG ()=� '@��*. : اءK5 و�$ أو وا�$ آ�ن .   
����acع �@' ا��آ�ة �$+\ أن �KSز 6 +@9ا= : .   
   . ����) و%��� +() ا��آ�ة د+7) �ن  -
�K+� �.) إ�() K7Gد ا��آ�ة هy�+ E9$ة و�ن . إ�() K7Gد ا��آ�ة هE9 :�(�� و�ن - �=� 

   .ا�<*�� +- .*�)
� : .-ا�/� ا���' ــ  6 ( �=G (��*. : - � 6 أ.) إ (e�� �� 6  ��2)  �ن أو - . ا�V>B آ�

\���   .�Nف +() +@9ا . �) 
�=� : ا�ول ا��Kل= �>W=� أن �ً`�   .�) ا��آ�ة .$+\ أن �KSز 6 ه9ا أ
- (�KN$� -+ مK�� ���  ����ث �' و�K ا6.   

   .ا��آ�ة  � :��) هE9 آ�ن  � .A7- أن �KSز أ.) : ا�/�.- وا��Kل= 
   . ا���7رض  � ا����' ا����`- �KaKد -

 �.2)  دا+2\  أو  �27رض  �2)  �K2Sز  6 ا����2`-  وه9ا . +�(� أ.) هK : �=�آ�ة ا����`-
j)� Kا�9ي ه Z*>� ()=�.   
 إ6 �<*Z2  أن �A��2(\  و6 ا��آ�2ة  و�2P�ج  ��iPX E$>�  �2=y آ�ن إذا : ه9ا �=� �<�ء
�=� �  -+ (�)�� و�) ��<V ا �)�+:   
 =$>7+ �=��>Wز 6 : ا�KS��A7() أن �)  �   .ا��آ�ة  
�A7() أن �KSز ا��Kاب ا��Kل و�=�=  �   .ا��آ�ة  

 �ن و �$د %Kي ا�N(�ر وهK - ا; ر:�) -  ا�5cم X(� ا�N(�ر ا�N(� ا��Kل وه9ا
6 \+$��� زآ�G) اc.��ن �<=� \   �2a�:  �2�2�  ه92ا  �ن ا����2�  :�2ل  �&D2  ا6�  Z2*>� 

���ء  \ �=7B($ ا��آ�ة +$+\ �=() �a�: ��   .ا���
�� �2A7G  ا��آ�ة آ�.V إذا .�ل وإن وا��K$ �� وإن �=Kا�$ ا��آ� �$+\ أن �KSز /  �

�W=�222�� �222� أو �� D222 أو  �Sه222$ًا �&K222ن آ222ن : ا��W=�222�� �222R�P) 6 ا���222=�(  
�22  22� آD22 أو ا����*22�A7� �22Rcح �oر 22ً� �&K22ن أن أو . ا���22=�(� ���22=� ا��آ�22ة 

� ذات)Bا�.   
� اc.��ن آ�ن إذا +Yذًا�� أو  �Sه$ ا��@'  ا����*�  � أو �=(@� ا��7 =(� �:$ اK2=% أو 

� ذات �Rcح �oرم)Bز ا�KS)+ أن ()A7� �   .آ/�ت و�K ا��آ�ة  
��: K� آ�ن Kا�9ي ه Z*>� ()=�.   
���A7- أن �=Kا�$ �KSز /  �  (2>�2�  ا��2A7-  أن و��  E�2� 6  �2  آD2  +2-  ا��آ�2ة   2�  أ
�S���`() أن �=()  (>�.   
(��/  : ��   . ا�$
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�<ً� ا�ب آ�ن +Yذا$  (.Y+ 6 �S� �=� ����`- أن ا6 ��   .أ�() د
b�9آ j&7ا� : K� آ�ن ���<ً� ا6$  (.Y+ 6 �S���`- أن ا�ب �=�  ��� د�cا.   

D� �S��Kاj)=+ �a ا�$�Kن %`�ء أ � �<*Z أن +�] �=() .   
�A7() نأ �aز �=() ��S 6 آ�ن +Yذا �   .ا��آ�ة  

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .�B$ إ�� و6 

�<*��  ��><- ا�B7$ �ن - E$)5.   
   .�=�($  =&ً� +�(&Kن ا��($ إ�� 5(9ه� ا���ل أن ا� � :�(�� و�ن -

 �ن . ا��آ�22ة �ZW��22 ا��22($ آ�22ن إذا ا�22A7. $22B7- أن �K22Sز : ا��D22)=7 ه922ا �=�22 �<�22ء
�� هK ا�B7$ إ��Aء�/��   .ا��($ �Aءإ� 
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
   .وزوج

�=� �<$  :  = زوA7G �@a- أن �=��أة �KSز 6�>Wا�.   
   :ذ�b و�==Kا

- �@.� \*�>G �   .ا��وZ*>)5 �=� �a ا��وج �ن . ا��آ�ة  
�KSز أ.) : ا�/�.- وا��/Kل=  �aأن �=�و -A7�   .ا��وج 

   : واK�$�5ا
- h�$W� �� �=(2)  ا; 2R=�  - ا; رK25ل  ��2G*�-  ز�<�2  )زو2a  ذهK7�2   �2��  V2Bد  ا

 زوجـك :( - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  +��2ل  أو6 ا�%$�2�   � A7G() ان - و5='
  ) .عليه تصدقت من أحق وولدك
�)B+ -B>ا� - �=R ;ز أ.) - و5=' �=() اKS� D�   .o(�ه'  � أ:Z ه' 
�h �ن ا��v)W هK ا��Kل وه9ا$Wا� ()+ i..   
���  / Dه �  ؟ +��اء وه' وهK  <) أو6د �@� آ�ن و�K زوA7G �@a- أن KSز

   : %Kب �Nف +()
�KSز 6 أ.) : ا�ول ا%Kل= .   
- (222.� Z*>)2225 اء ا�و6د �=�222 ا���222ل�اء ا�و6د وه6�222ء . ا�*�222�ا إذا ا�*�222K.�2226 آ 

�S$ون '@��   .�=(@' Z*>G أن ا�م �=� ��S آ*�
   .+��اء أو6د  <) �@� آ�ن و�K زوA7G �@a- أن �KSز أ.) : ا�/�.- وا��Kل= 

�)=)�$�:   
 ا��2W+�  %�2ل  آ��2  . ا�ب �KaKد ا��<�ء �=� Z*>G أن ا�م �=� ��S 6 أ.) : ا�ول -

�� �S: - (�:ا; ر -.   
$2�h  أن - ا�K2%ى  ا�D)�$2  وهK2 - : ا�/�.- -:  �2����*D�2  و�2'  ��2م   K7�2د  ا  -2B>ا� - 

�=R ;و5=' �=() ا -  D2ه  b2�  (2>  ه�2  وإ.��2  ؟ 6 أو أو6د�2$+\  أ ���2  �2)  ا�%$�2�   
D)�*G.   

�h +- ا��$%� : %(Y+ Dن$: ��   .ا�KاBa� 6 ا��KAع R$%� ه-  �K7د ا
� : +��KSاب  �)@aو:   

�K22A�=� D22ع ا�i)�22PG �%$�22 �=�22 د�(D22 6 أ.22) : ا�ول - h�$22Wا� D �22X عK22Aا�� 
�BaاK6 �.) وا� $aK��$ل  �  �=� i)�Pا��  i)�2PG�2  ا�=*�2  و�  D2)ز  6 د�K2S� 

.  
 أو �=���2$ق  ا��G  �W=�2�2a\  أن �K2Sز  6 أ�2`�ً  ا��K2Aع  2R$%�  +- أ.) : وا�/�.- -

 أن - و25='  �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<2B-  .@�2  وذ�K2AG .   b2ع  2R$%�  آ�.V و�K ا���KAع
E9N أ.)  \ �) �G$ق  � اc.��ن ��L�ي)5 ��/���   ..@�E ذ�b و \ 
�KSز أ.) أ�=' وا; +��%�ب (aأن �=�و -A7G �@Gوج زآ��=� �ً�=A  ��  D)�2*G  �2آ� 

��a -+ hء$Wا� ()A7�+ Kأو6د  <) �@� آ�ن و�.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� أ��Aه� وإن�� (>� �)o Dن أه�B+ �ًأه ... '� (y�S�.   
->7�   .�<) �SGئ �' 
  ؟ ���ذا
(.� �Aأ� Kك وه�X . دة�B7وا� �S�� �=� �aزم وهK اc.��ن ��د�@� أن )�� ه9ا . 
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   .X-ء
�22  22� ان : ا�/�22.- ا�L22-ءA22) أ�Gزآ� D22a�� �22]� إ K22@+ �22 �=�22$%� أهj)22� �ً22 أ.(22 
Dأو  ���ه ����  .   

�KSزأن و6 .   ���هD أ.) ا�>��� �D .  ���� أ.) داK�. �ً�yل و6 Dه���� اc.��ن 
   .ا��آ�ة إN�اج :(� ذ �) إ��اء +-
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

���j&7 أو . '� (y�S�    .+�(�ًا �<) �><- إ6ّ . 
->7�� أ��Aه� إذا ا��آ�ة �SGئ و6 6�KSز :  �� �]�2�  �2(j  أ.) ��ن e' أهD أ.)   
Dًا �<) إذا ا�><- إ6 ا��آ�ة أه�(�+.   
�=� �<$ : = إذًا�>Wإذا ا� �Aا��آ�2ة  أ�  �2��  (2>]��  2e'  �=�آ�2ة  أه�2ً  )2BG  )2.أ  j(2�  �2  

Dا��$%�ت أه (.Y+ 6 (y�S�   .+�(�ًا �[<) o<(ً� أ��Aه� إذا وا:$ة KRرة +- إ6 
D)�$6  أ.@� �=� ا� (y�SG:   

22� أو ا�*�(22� :�22ل  22� ا�[�22ه�ة ����7 �22ت ��/V22B أن ا��آ�22ة �<22P�ج ��c &�22ن أن -  
�*Y+ '� D7ذا . ا����ZW :�ل '� (y�S� ا�Kا�2a  أداء أe<�2ء  +7=2)  ���G �  \)A�ك �.( 

.  
   :ا�><- ا�5/<�ء وأ �

- �22�=+ V22Be -22+ v)W�2222ً� أن ا�a�22ل ر% :  �%$�22G� -22+22� و� 22N�ج 22e' ا�=(=22� روا
\tا��$%� وو -+ $�  �2)�+  '2e  �2��  اKWB2Rا  أKe$2WG  (2.�2$ق  أG  (2:ر�B2-  �=�2  ا�>o 

   .b�%$R ا; %DB %$ �) و%(D ا��<�م +- أي أe -G' ; ا�o : $�W<- �=� +��ل
�@9ا +�K�$�5ا D)�$ا�><- ا�5/<�ء �=� ا� [�+ �  �)�   .ا��آ�ة أهR D<�فأ 

2�  إ��2  د+2\   2�  أن : ا�/�2.-  وا��Kل=    �2]�2�  أ.2)     D2�2ن  ا��آ�2ة  أهB+  � o(2�ه'   2
(Gأ�aاء ا��<� آ�ن  @�� أK5 آ�ن �ً)>o أو �)o ا��<� ه9ا.   

�$ل  � �aK$ 6 �.) : ا�><- �=� %(�5ً� - �=� (�)�PG '&W���� :�دe� هE9 وإ.�� )�.   
- D)�$أن : ا�/�.- وا�  �27   �2� � $2�� -  -2t92  - �<2)  ا; رN2$%�  أR  E$2أ.2)  ��.�2ً  وا� 

 E$2��� K22�22$%� ه��� ا; 22R=� - ا�<22B- إ����22�N�+ �22 . أردb22G  �22 وا; : وا�E$22 +��22ل 
  ) .يزيد يا نويت ما ولك معن يا أخذت ما لك:( +��ل - و5=' �=()

vW�+ �%$آ�ن  � ا�ب أن ا�7='  \ ا�� �ً�� .�و� \وt إذا اc.��ن أن �=� +$ل ا6
 أو  o �@=W(� +- ا��آ�ةANأ -+ Eاد�ن  Y+ (�%$R ئ�SG زKSGو.   
   .�<) �SGئ أه=@� o(� +- وe �@7t' ا�a@$  �دام أ.) ا��Kاب هK ا��Kل وه9ا
   : ا����- ا��*�(D : ا�W<*(�  9ه� ��ه� :/ +�y$ة

   .�<) أ�aأت ا�5K\ و�9ل ا�a@$ إن أ.) -
   .�<) �SGئ �' و+�ط ��S@$ �' وأن -

K��%د : او�@�a6ن اK&� �]>��� ا��2-  أ:Kا�2)  و 7�+2�  �=*�(2�  ا��Pرa(2�  ا��[�2ه�  إ��2  
�&���7�+@� أن ��.��ن  �  E�@]  9ا@+ Kد ه�@�a6ا.   
   .�SGئ �' ��S@$ �' وإن أ�aأت اY+ $@�aن
   .ا�:<�ف �<$ D)�*G ه9ا

   .ا�%�ب هK ا��اva هK أ.) ذآ�ت ا�9ي : ا�/�.- وا��Kل
�� أ ��  : $@�aأو ا '� $@�S�  <�B25�  آD و+- :�ل �&K@+ 'e� D و+�ط ��S@$ �' إذا 
��S@2$  �2'  أو ا�a@$ أ.)  ��� ا��(�ق ه9ا  /D +- .�($ أن .��Wج +�  �2&�  D2Rأن ا� 
���S@$ أن ا��آ�ة �P�ج أن أراد   -+ �@7tن  أه=@� +- وY2+  '2�  $2@�S�  K2@+  '2e�  D2� 
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�����S@$ �' اc.��ن أن �K�. : Kل ر  �@72t2)  أه=@�2  +2-  وو.Y+ 6  '=�2�  �2   '2ec2\  ا  
��S@$ أن �P�ج أن أراد  � �=� ا�Kا�a �ن +�ط �.) �<) �SGئ أ.@� -+ �@���� إ
   .آ���) +- �=(@� ا; .i ا��- ا�R<�ف +-

   .أ�=' وا;
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/�/��  السبت  االول: الدرس  الثاني عشر:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا سمب

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
 )....i�. �  D)Sا���...(   
�K&G  (2ن  � ا��7.(� ��$%� �7�ض +�$ وإ6  D`2+أ  �2   �%$2R  ��2ا� .  �2&�  D2Rا� 
 ظله يف اهللا يظلهم سبعة :(- و25='  �=(2)  ا; R=� - ا�<K�� -Bل أ+`D ا��� R$%� أن
 ال حـىت  فأخفاها احلديث يف قال بصدقة تصدق رجل منهم وذكر ... ظله إال ظل ال يوم
 2�K% :  �2�: 6  '2=7G  (���2X  �2   Z2*>G)  و+2-  أN*�ه� : %�K) +*-  )ميينه تنفق ما مشاله تعلم

(>)��آ($ . G �=� أن �ا�� D`+أ �   .ا��7.(�  
 �%$Rع وKAا�� :�BW�� .   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<^Î^Î^Î^ÎÙÙÙÙ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�7<- . ر `�ن و+-  : D`+أ.   
 y�225� +22- ا�%$�22�  22� أ+D`22 +(22) ا��22$%� ر 22`�ن 22X@� وهK22 ا��22W$د ا�V22%K ه922ا أن أي

   .ا�K@Lر
   :أ Kر �$ة ه9ا �=� و�$ل

   .ا�&��' ا�L@� ه9ا +- G`��� ا��W<�ت أن : ا�ول -
����7ن أ.) : ا�/�.- - �%$���� آ��2  . وا�P(2�ات  ا�2B�  �لأ��2  �=�2  ���92ات  ا�L2@�  ه92ا  +- 

  ) .أجره مثل فله صائماً فطر من:( - و5=' �=() ا; R=� - ا�<B- %�ل
- h��/أن : ا� -B>ا� - �=R ;د آ�ن - و5=' �=() اKaن   �2  أK2&� - وآK.2)  . ر 2`�ن  +2-  

�=22R ;22$ - و225=' �=(22) ا@�S��E$22@�S 6  �22 ر 22`�ن +22- ا��22$%� إ22N�اج +22-  -22+ �y�225 
   .ا�L@� ه9ا +`D �=� د�(D ا�K@Lر

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
  .أ+`D: ا��a�Wت وأو%�ت

 اc.��2ن  �2G$ق  +Y2ذا  . ا�7�2�  أو%�2ت   2�  o(�ه�2   2�  أ+`D +(@� ا�7xcم ا��a�Wت أو%�ت
   .أ+`K@+ D ا�a�W� أو%�ت +- ا�*��اء ا�<�س �=�

 b�92�22ل وآ��22� أ+22a�:  D`2� ا�22X$ �=�2  ا��22$%� أن :   D22%2�  ا�a�: K22و� V22.22� آ�a�Wا� 

V�22)� �22 �� (22�K�� ���227G : -)+	َ� [ــ�� )FKِْQ Wــ (D �ٍ+ــ� )� ](^ _9)@َ`+Mــ ) (-] $22=Bا�/�� [i>22+ �22=� أن 

�$ ا�(Kم +- ا�7xcم$L2�  و�ن ا; إ��2  أ:� ا�a�:  � K25اء  ا�:K2ال  هE92  +2-  أ2X$  ا���2&(
� G<�ل آن �� � :�a� أو %=V آ�� a�: �R�N� آ�ن)�=�����   .�� � .�ز�� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
��Gو :Dt�*��� �� (����K.) و � آ*�.  

->7��� K&G �>5ن ا��$%� أن KBW ق إذا ا; إ�� و$�G ن��.c�2  ا��  $2���  �2�  (2��*. 
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� و.*��  '@.K�� . 9�>)W+ نK&G �BW�� .  
 مبـن  وابدأ غىن ظهر عن كان ما الصدقة خري :(- و25='  �=() ا; R=� - ا�<K�� -Bل -

  ) .تعول
�h ه9ا +*-$Wا� D)ا��$%� أن �=� د� �BWن إ.�� ا����K&G  �2�� و.*�2�  .*��2)  �2�  زاد 
�  '@.K���$ و6 ��� أن ا��B7رة هE9 +- ا����� )B� '&: i�>ا�  � �=�2$%�  ا�<*�2   �2
�$ �&<) ا����(� ����B7رة 5(9آ�E ه9ا +Yن��� أن )B� ه�W��2G  -2+  E92  إ.��2  ا��2$%�  أن 

ن ا��Wل�����اK&G $yن  �� (�a�: (��*.و.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 'e���� و �@��>�.   
�@َ�ُ��>َ�   .- ا; ر:�) - ABt �>P)X@� آ�� ُ�ْ<ِ�ُ�َ@� : ا�%�ب و�7=): أو ُ
  .ا; �Xء إن %��� وا��7<�

� .*�� أو .*��) +- ا�<�i إ�� أدت ��$%� �G$ق إن  '@.K�� K@+ 'e�.   
�2   2�  و�=�2  .*�2)  �=�2  .��2ن اY2+  �2�*. cن  . ا�Kا�2a  �=�2  ا�����W %$م �.) -S� 

�<*Z أن �=() '@)=� �Baز و6 واKS���$م أن ��.��ن  �Wا���� �=� �aاKا�.   
��� أ�`ً� �@9ا و���$ل - D�. �� -B>ا� - �=R ;باملرء كفى:(%�2ل  أ.2)  - و25='  �=() ا 
  ) .يعول من يضيع أن إمثاً

$22�h +@922اWا� D22)ز أ.22) �=�22 د�K22S��22`(\ أن ��.��22ن 6 �22  227�22ن Kل� Z22*>� �22�*. 
i�>G �  �aاKا� '@�.   

5ل رaً� أن أ�`ً� ذ�b �=� و�$ل - -B>ا� - �=R ;أن - و25='  �=() ا  E$2>�  �2ر>� د
$������$ق أن  (� )ولـدك  على:)+��2ل  �N� �<$ي +��ل (نفسك على به تصدق:(+��ل 
 �<2$ي  +��2ل  )خادمك على:(+��ل �N� �<$ي +��ل )زوجك على:(+��ل �N� �<$ي +��ل

�N� 7<- . )أبصر أنت:(+��ل� (7t h): ء�LG . D7S+  �%$�22�  +2-  ا�BG�27�  ا��� ا��ا

$2�'  وK2aب  �=�2  �$ل  �� ا��P �� أو�G  رة  ا�<*��2تK2-  ا��92آ+  h�$2W2$%�  �=�2  ا�R 
   .ا��KAع
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-- ���  : Dز هKS����$ق أن ��.��ن  D&�  ؟  ��) 
   :D)�*G +() ه9ا أن : ا�KSاب

��B� آ�ن +Yن - �=� �]X  )27ا���و.2�  و%=2�  �ا�  K2�2  و6 وأه=2)  هG��� ه92ا  �=�2  
$5�*  (.Y+ زKS����$ق أن �)  D&��&� أ�R K<7) و%$  ��)  Z�  2�ة   2�  أآ/� ا��$

.  
��D�W 6 آ�ن وإن -  �]2X  �)27و6 ا�  i2�.  �2.2)  ا���و.Y+  م�2W����2$ق  أن �=(2)   

D&� (��  ��� �G����K7ل  � و�=� �=() ا�`�ر  � ه9ا �=� .   
���&<K2ن  6 أ.@2'  : ه92ا  هK2  ا�<�2س  �2��o  ل:� ا��W(�� و+-  �2   �B�22[�  �=�2  ا�X 

   .ا�7(�
� اc.��ن آ�ن +Yذا=7� ����$ق أن �) �KSز Y+ 6.) ه9ا .*�)   D&� (�� .   

   .ا��آ�ة آ��ب �=� ا�&�م ا��W$ و; ا.�@� و�@9ا
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DB%أن و D��>. م آ��ب إ��Kا�� $�2�  أG&=2'  أن أر�  ���2   -�2X�@2-  ا�B=A2-  وا��.� 
6 V]: �7 أن�� �@' v`�G �' اKNcان   h): ��>ا� �ً ��G.   

ذآ��+ �  Z=7�����SL�ة  �*��Lا�  �2�   2<@'  آ�2ن   2   �25ذآ�E   �2  و�=Z2W  ا���2=�( 
���<�B� (ا}ن �>)N� ا�9ي ��&����&�م)  �� -�X�@ا�.   
�  <�ف �B$ هK ا�/��h - و5=' �=() ا; R=� - ا�<K�. : $a -Bل� -�% ��  .آ�ب 

�$B 7� �) و�$ ه9ا  <�ف� -� . j�2X  و�2B$  -� . وا��A=�2 -� . ه�2X' -� : أر
D+K.و.   
   .أر�7� ه�6ء
�- 'Xوا�9ي - ه� Kه $a -B>ا� - �=R ;و�$ - و5=' �=() ا (� $B� �=Aا�� .   

$Bو� �=Aه' أو6د �) و�$ ا�� :   
�- K�   . K=7م هK آ�� . و7a*� ، �=- : وا�$ وه���x . K أ
�- $Bوا�$ : ا; و� �>)B. - �=R ;و5=' �=() ا -.   
   . 7�وف هK آ�� : وا��B7س -�
   .و:��ة -�
� وا��Wرث -�� $B� �=Aا��.   
  ) .و B=A- ه��X- إ�� �$+\ و6 : (ا����� %Kل �<$  �G �>7$م

� �)  <�ف �B$ أن ا}ن وذآ�.�  $�Kا� : 'Xه� �=Aوا�� $Bو� j�X D+K.و.   
��K�����+  (2�Kد -) :  -2B=A ( .  K2�2  : ه92ا  ه=Aا��  �2�  $2B�  �2ف>   K2N2'  أXه�  K2وه 

[=�P� $B7� �=A<$ ا��� �آ/( ��KA=Pن ا��Aب   �)� $B� �=Aا�� �=Aوا��.   
$B7+ �=Aا�� ��   .+�7) ا��A=� وأ � �@�X' ا

'Xو : ا�5) ه9ا وه���� . Kأول وه  � ا��L2�ق  ر:=2�  - وا�2(��  ا��L2م  إ�+�25  �2�   2
� ج�Gو - ه�X' - ا��Da وه9ا وا��>�ب  ->� �=(2)  ا; 2R=�  - ا�<B- و�@9ا ا�<�Sر 

  .أKNا�) �B�7�ه' - و5='
���<�B� ه9ا 'X�@�.   

�B�>��� $B7�  �2=Aن  ا��Y2+  '2X�2وج  ���2  ه�G  �2   -2>� �2�BG  أن �=(2)  ا�2X�Kxا  ا�<�2Sر  
(�aزو -+ �>� 2R=�  - ا�<2a  -2B$  وهK2  ا��B� �=A$ �) وو�$ت ا��$�<� +- +V)�B ا��$

�22B7$ و�225-  27�وف  هK22 آ��22 ا�22X  $2�W(B� ا�225) ا��A=�2  و�22B$ . - و225=' �=(2)  ا; 
�=Aن ا��� 'Xوج ��� ه��G DNود (�aو�� �2Rر  +���A=�2  وK2G+-  ا��L2م  إ�� �5+� 

Kا�9ي ه ����  $2B�  �2=A2$  ا��a  -2B>2=�  - ا�R ;2$  ا�<�2س  +[<2)  - و25='  �=(2)  اB� 
�=A�=� EK��+ $B� �=Aوإ6 ا�� (�5�+ �B)X $�Wا� Kأول وه �  �`N ادK����.   
   .إ�� ... وا��B7س ا; و����x $B أ�K ا��<�ء  � �) أ�G �G$م آ�� ا��B� �=A$ ا��@'

�=A���+ ا}ن 'Xوه� ��KNأ -B>وا� - �=R ;ل  - و5=' �=() اK2�� هاشـم  بنوا إمنا:( 
   .X�@� j�N' أن آ�� ا�j�P �@' ا��A=� و�<- )واحد شيء املطلب وبنوا

��>)� $B� j�X  D+K.وه' و -+ aوا:$ة �در j)� '@� ء-X .   
$Bو� j�X �  Eأ:*�د �أ ( �� �/��ن ا��� <(�  .�*�ن 

 D+K.و �  Eأ:*�د �)Ba �� '7A .   
� +7/��ن�� وBa(� �*�ن � '7A  اKGإ�� أ -B>ا� - �=R ;2'  - و25='  �=() اe  اK��2% : 

V.أ -A7G ->� �=Aا�� �  j�Pو6 ا� �>)A7G  �2W.اء  وه2'  وK25 -  -2>7�  �2   h2): 
   .ا�<��
�)B+ '@� -B>ا� - �=R ;أن - و5=' �=() ا ->� 'Xه� �=Aء وا��-X $:وا.   
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�R�Pا� : ��� ذر�� �@' ا�9  ->� 'Xه� �  �� ه6�2ء  ه2'  ا�KSG  '2@�  �%$�2ز 6 ا�9
��   .ذر�� �@' +=(j ا��B%- وأ � +�] 5ذآ�ه' ا�9

� �=- �ل -: � -�   .���x أ�- أ�<�ء  آ=@' . ��(D و�ل - .7a*� و�ل - .���x أ
� ا��Wرث و�ل - . �@� أ�- و�ل - . ا��B7س و�ل -: � $B� �=Aا��.   

� ه' ه�6ء�� وه' ا}ن إ�� و�D�. $aK �@' ا�9�9Nوا أن �@' �KSز 6 ا�9� ا��$%� 
 .D&+ إ.��ن �  ��� ه�6ء �$ا %��   .ا��$%� �) KSGز ذآ�ت ا�9

� ه�6ء ا��$%� �=() WG�م ا�9ي إ.�����- ا�9 '@� ��   .ه9ا ���.� إ�� G$aK ذر
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/�/��  االحد  الثاني: الدرس  الثاني عشر:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

  آ��ب ا����م
    :اهللا حفظه شيخنا قال

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .ا	���م آ��ب
��  أو ا	��#م   ��  أو ا	!���م   ��  آ��ن  ��اء وا����ك ا	�� : ا	��ب 	�� � ا	���م  
   .'�ء أي  � أو ا	�%$
�12��ع  ���  ا	%/!�ات  � -,�� ����كا ه� : ا*(!#ح و  �� ا	8��7�  - ا	���دق  ا	/3
   .ا	=%> ;�وب إ	9 -

��ل  أن �� أوEF وه� . ا	/�CDء -�B ذآ�@ ا	���?� وه<اD? :  ك������ص  إ�I�  �� 
��  آ��8ًا ?/�L �� ا	���?� ه<ا Kن . ���I(� أ'��ء  � ���Iص ز���	  �� ا	���?
   .%��Dدا	 -��ن � أوEF ا	/�CDء -�B وذآ�@ ذآ�ت ا	<ي
  

� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

N3? ن (�م�Oر�.  
� ا	�S1 أه$ ?�1�I و	S . وا�R%�ع وا	�,� -�	���ب �/�وض ر��Oن (��م  T���F� 

.  
   .-�	�Oورة ا	L?� �� وS1�? T-�R �%� وه�
�%�T��F أد	� :   

- �َ�����
َ�����    ������������((((----  :��W	�V 9	T : ا	���ب 
�����َ
�����َ
    ����������������������������    ������َ�������َ�������َ�������َ�    ����ُ�����ُ�����ُ�����ُ�    ��ُ���َ�����ُ���َ�����ُ���َ�����ُ���َ���    � ���!"��� ���!"��� ���!"��� ���!"��    ��#َ���#َ���#َ���#َ�    ����ُ�����ُ�����ُ�����ُ�    $َ���$َ���$َ���$َ���    ����������������������������    ����������������    ��ُ����%َ&��ُ����%َ&��ُ����%َ&��ُ����%َ&    
��ُ����'َ���ُ����'َ���ُ����'َ���ُ����'َ�    �(�ُ)��َ*�(�ُ)��َ*�(�ُ)��َ*�(�ُ)��َ*((((----] ] ] ] -.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////183183183183 [ [ [ [.  

�D	T : ا	�,� �� وأ�� - - 91) Xا T�1  S1���  وذآ��  )مخـس  على اإلسالم بين:(-وC,� 

   .ر��Oن (��م
LD : ا�R%�ع وأ�� - Y%R%�1%�ن أ	وآ$ و �ام  1%�ء ا �� $D�? م��Z[ا  ���#م  �� ا�
  .��\�S واNR ر��Oن (��م أن

�ض ور��Oن �   .ا	��7�8 ا	�,� 
   .ا	/�CDء -RK%�ع ر��7�Oت Y�W : - و�T�1  S1 اX (91 -  و(�م
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� ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

N3? ن (�م�Oؤ?� ر��- T	#ه.   
N3? م��	ب -8#^� ا�_�   :أ

- N_�	ل رؤ?� : ا]ول ا#C	ذا : اK�L	��1�  ا	���م  SC�1 وNR ا	C#ل ا	%�1%�ن رأى 	 
:  
T7K . ا�R%�ع : أوً* - S	 �1�I? %�1%�ن	ا T7ل رؤي إذا أ#C	ا NRم و��	ا.   
- �ً���7�^ : ���� E��) ���  ����� ا-�%  ��� ��\�\����� أن ا	��91 - ا	,_�) Xا T���1  S1��� - و

   ) .فأفطروا رأيتموه وإذا فصوموا رأيتموه إذا:(�Vل

- N_�	7�8� ا	م : ا�%Wة إL  ^ '�_�ن�ا  . ?��ً� #^�>���  أ?��Oً  وه%�  Y�%Rأ  T���ء   �1CD/	ا . 
T7إذا أ SW%�1%�ن أ	ا �C' ن '�_�ن�^#^ �ً��? NRو SC�1  م���	ا.   
  ) .يوماً ثالثني شعبان عدة فأكملوا عليكم غم فإن:( -و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل -
- N_�	ا  a�1��  آ�7�b  إذا : ا	�8	�	  �����  ا	#8^C�  S����  أو ;�V . � N��<  ا	����م  3c,�Z  L�,  

 �����Wd,�  ا	\,�-1��ً� اeن و�_?�V  $���/W @>���� ا	%��d	�  ه��#ف  وذآI	ا ERا�����  وا	C� . ����	 
���د�D%	ن اeر أن ا�������ن ?���_�ب ا�7���� ا]��L ا	#8^�,  ����� ا	\,�-1��N ا	��R�W 9��1  
��g �Wd#ف �\$ ا	�8	a وأن إR%�ع �\$ وا	7�8� ا]ول ا	�_N وأن ا	���م ا	�%1�%� 
  .T�1  ا	�#م
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

Kن  S	 �? Y� �ٍ\) �1�	 ��^#8	أ(_\�ا: ا �?�!/�.   
i	م وذL�	 Sده�,���S  إذا ]7�T  . '� ً� ا	���م ?�NR  ��  91 ا	  ��?  Y��  �\���S  إذًا ا		 
$C? *��7ن ?�3ز وj	 إ* ?��م أن NR�%- � �'.   
   .ا	8#^� ا]�_�ب  � �IWج ا	%k	� ذآ�ه� ا	�� ا	��رة ه<@ b1�dW L3W وإذا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�mه�: ��V أو ;�S دو�Z T7ل وإن N%<ه	ا N3? T��).  
��  رؤ?� و-�� ا	,�س -�� �Zل إذا%D	ا  S���\N  : أي ;���  أو �V  ����ر  : ?�,_;  i�1��  وذ	�	 

T7K '�_�ن �� ا	#8^�� :   
 =N3? L,  �1-�,\	,�س ?��م أن ا	ا.   

   :  dد	�- ا	\� S	C<ا ا	\,�-�1 وا��Lل
   .ا2���Zً� ا	���م ?N3 أT7 : ا]ول -
�91  - ا	,_� أن : ا	7�8� -) Xا  T��1   S1����ل  - وV ):ا  . )لـه  فاقدروا عليكم غم فإن�	��V 

 9��� : )فاقــدروا( و��,����Dا : ?�,�F وإذا �,D���F  ن�_����ر '�) �����W �?�=���ً� و ���? . 

   .ا	�L �� ه<ا  91 -,�ء ,��م
- a	�8	ا : T7أ E) أن �ا- �%  - �Fر Xا T,  - م آ�ن��? �   .ا	��S ?�م 
   .أد	� -8#^� ا	\,�-�1 ا��Lل إذًا
 ? * N3	�T, . ���\_ً� أو �_�Zً� ?��ن أن إ�� -$ . ا	���م ?N3 * أT7 : ا	7�8� ا	�Dل= 
.  

��ل�D	وا : T��7d- * N��3? . ����� وه���ح إ�����\N أو �_�� : $���<@ آ���ال ه�V[ا b_���7 p�=��	 
�dن . ���\�V Nل وأT7 �_�ح : �Vل - اX رT%Z - أT7 ا��#م T	 � أآ8��  ا	%�d	� ه<@ 

   .�Vل ��
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   : وا��Lل
- T7d- S	 $D,? �  �-�\�	ًا اL-ب أ�R�	و* ا �,_�  	91 - ا) Xا T�1  S1�   .- و

   :	L	��1� . �\�م ا	��م ه<ا � ا	���م أن : ا	�8	a ا	�Dل= 
 و?�م  )القاسم أبا عصا فقد الشك يوم صام من:( - و�T�1  S1 ا�V - 91) X	T : ا]ول -

i=	�1 ه� ا�	 �8#^�	ا �ل إذا ��Z ��- ,�س	ا �رؤ?� و-� �%D	ب ا�\�   .��V أو 
 و���  . )يومني وال يوم بصوم رمضان موادتق ال:( - و�T�1  S1 ا�V - 91) X	T : ا	7�8� -

   .ا	�اN�Z YV ?���� أو ?�م -��م ر��Oن LDWم LD ا	��م ه<ا (�م
7��N  أ?��Oً  وه<ا . ?��\N * أT7 : - ا]��g - ا	�ا-Y ا	�Dل =  p�=��#م  	��T  - ا*%Zر 
Xا -.   

   .?\�م ، ?��\N\��? ، * N ، ?_�ح ، ?N3 : ا]�Vل ��رت
��\_�ب ا	�Dل �Vة �Y ?\�م أT7 وا]�Vب��- .   
N_���\_�ب ا	�Dل �Vة و��- : T7وي أ�� �\�-�  �	ا.   
N_��T�1   S1 اX (91 - ا	,_� ����� ]ن ا	,��ص �Fحو : ا	�\�?E�R�W S و� - و
  .ا	�\�?S إ	kW 9دي ا	=i ?�م -��م

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�C7 :�Cرًا رؤي وإن �1�1	�1 _D%	ا.   
   .ا	,�Cر � ا	I#ل 	�ؤ?� أ^� * أC- : T7<ا ا	%��Dد

� إ'��ل # ا	��-�D 	�1�1 -�	,�_� أ�� T7أ^� * أ T	.   
   .ا	=%> ;�وب -�L رؤي إن إ* . 	T أ^� * �<	i ا	�Dد�� 	�1�1 	,�_�-� وأ��
$�	L	ه<ا  91 ا :   

�� أن -�%  �����ب -�!I	ا - ���Fر Xا T����ل -  ,�V :إذا @����� رأ?�%���ر �C,	ا #�������ا �W 
9�Z @و�W �   .ا	�=�� 
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .ا	��م آSC1 ا	,�س 	sم: -L1 أه$ رr@ وإذا 
   .وا	�!�ء وا]g< ا	I#ف ��C ?��8 ا	�� ا	%��t$ �� وه� �d�� �%C	� ه<@
 =N\,�-�1 ذه	ف ا�,Z[وا ���	%�	وا .  ��,�? :  ��%t[ا  ����  رؤي إذا أ7�T  إ	�9  . ا	#8^%D	ا 
� L1- مs	 Y�%R ,�س	م ا��	ا.   

   :-dد	� ه<ا  91 وا��L	�ا
- $�	L	ل ا]ول ا�D- �_,	91 - ا) Xا T�1  S1� رأ?�%��@  وإذا ����ا �@رأ?�% إذا : - و

!�واd� وا	I!�ب .  T	�V  : @�%�?رأ Y�%3	 ��%1�%	ا.   

- $�	L	7�8� ا	ا : T	�V T7�\_� 9	��Wو :  ----))))���#َ4���#َ4���#َ4���#َ4    �5ِ��7�5ِ��7�5ِ��7�5ِ��7    ��ُ�������ُ�������ُ�������ُ�����    �.��89���.��89���.��89���.��89��    �:�#�"���َْ4�:�#�"���َْ4�:�#�"���َْ4�:�#�"���َْ4(... (... (... (...  - - - -] ] ] ] -.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////185185185185[[[[ 
��   L�? �C�1ق -$ ا	,�س � Y�%R� ��Wن أن ?%�� * ا	=�C و'�CدةC7دة  أ�C�'  ����  و	� 
B�- ,�س	ا.   
��ل= �D	7� ا����� : ا	8���� وه�=����ر 	1���gوا p����#م '���T - ا*�%Zر Xا - . T�� رؤي إذا أ7

� ا	C#ل L1- NRو SC�1  م���	آ$ و 91 ا L1- SCD� ?�ا Y1!� �%D	ا.   
   :هk*ء وا��Lل

��  �!�	d- Yن -%D	ا  ��1�IW  ق��/W�-  $�1��  آ�7�b  وإذا . ا	/1�i  أه�IW  L�D  Y�1!?  9���م   1V 
   .?�g�r دون
- a?L\-و N?آ� T7م أLV �� �?و��� �=�م �	9 ا	إ �ل  _�س ا-�D : T	 �-9  _�س ا�� 

S����� رأ?�%D	ل ا���V ���1�	 �����ل ا	�%3�D : �����س ا-�_  ����S إ7�	 @����� إ* 7�1�	 b_����# ا	��sال �7 
��%t�) 9�Z @ة �7%$ أو �7اL�	ا ��^#^.  

TRل و*L��   .ا	=�م أه$ -�ؤ?� ?�� L	S  _�س ا-� أن : ا*
� رؤي Kذا . -�g T(� رؤ?� -L1 	�$ أT�7 : ا	�8	a ا	�Dل = L1- مs	 T1م أه���	دون ا 

�t��   .ا	_L1ان 
����م  أ�� Kذا . ا	\�آS رأي إ	YR�? 9 أT7 : - ا]��g - ا	�ا-Y ا	�Dل= 	�-  N�R9  و�1  
�� b\W T�?*?����ا أن و �	آ��7ا و �   .ا	%!�	L1- �/1�I� Yان 

ERا����S واX وا	�� أ 1�D	ا]ول �لا : T���L رr@ إذا أ7�Zأ ���� ��%1����N ا	%�R9 و��1  Y�� ا	�%3
   .ا	���م

�91  - ا	,_��  �Vل 	�%�م : أوً* -) Xا  T��1   S1�� ا	\�a?L  ه�<ا  )فصوموا رأيتموه إذا:( - و

* LR�? T,  اب�R E�\) ا رأ?�%�@ إذا :  �م وه����� : Y�%31	.   
��ل  ا	�<ي  ا	%!�	Y ا�g#ف أن : ^��7ً� -V  T�-  p��'  ���T  - #ما*%Zر Xا -  $�=�?  T� أن  �1

�� آ�8��اً ���س ����� * ا	,���ف  و* ?\�? �	d�����#ف ��gا Y	����Lم  ا	%!DWو �����ارًا ��,�� ���� 
L ا�D	ا ��	ره� ا�V $أه S1�	ا SC,و� p�' م#���  ا	\���م  ?��-v  * ا	=�رع أن : (( ا*%- 

*  T,��\?  ���� ا	,��س  آ�8����ء  ?�-!�T  وإ%7'[�-  �\�Fا�	ا ����=��ك  ا	�?  Y��%R  ���� سا	,� 
T�   .ا]'��ء ه<@ ?\�� ا	,�س �$ وا	sوال و;�و-�C ا	=%> آ!�1ع )) . ���

- �ً8	�^ : S	 تd? �   .ا	%!�	Y ا�g#ف ا �_�ر إ	9 ا�'�رة أ-Lًا ا	,��ص 
37�L  أ�7 : وأ��gًا - را-�ً� -  ���m7  ا>���  ه��م  �Z[ا  �� �=���ى  ا	g[ا  ��C,م  أن :  و���? 

� ا	��%3 ��7L	ا �C1م آ�? LZم? واLD� �gd�?و T,�	 م�? LZوا L,  Y�%R  ر�����  . ا]�%� 
�1�NW��W  T �� -�$ ا	3%�� ?�م وإT�LDW �%7 أو ا	=�ء �12ع ��OV �gdW أن   L? 91ل  
��م  ���Zاء  أ���  b���م  آ�7�Zدات  أ���$  ا	%����#ت  أو ا	�_\?  ��  ��7L���  ا	C1م  آ���-  L�Zوا 
   .واLZ ز�� � واLZ ?�م ه� 	�,T و?�LD�? �gdم
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i	>����ل آ�D7 ن�O���� ر�� Y���%R انL�����ر ا	_1��� وا]����C ه�' L��Zأ واL��_? b��V�- L��Zوا 
�C�,?و bV�- LZم وإن واLDW وإن �gdW T,�	 �� a�Z م��	ا LZوا.   
S��C%	أن : ا ERا�����ء إن ا	�' Xا ا>����ل ه�D	ا]ول ا Y���� و����ت ���� ذآ�� �����#ت أد	�1�Wو 
�L  * آ�ن وإن -7d��? T> '�ء إ	��O? Tف%��?  T��1   ���  $��\?  N_����ل  ه�<ا  -D	ا  ��� 
��ء  ]T7 ا*�g#ف  � وا	_�L واW\�ده� ا	�1%� اW/�ق,-  9���ل  ه�<ا   1D	رؤي إذا ا  �� أي 
L1- �� انL1_	رؤ?� ا �� �' �\�\) ��1�9  وNR ا	=�وط ����   Y��%R  ��%1�� أن ا	%

   .?����ا
� ��Wً� اW\�دًا ?�\Lوا و-C<ا �	d�� ل�gد �C=	ا TRو�gو.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<< :- �ً,�_� ؤ?� '�وط�	ا: < << << << <

   .ُأ987 و	�  Lل -�ؤ?�: و?��م
�����ب أن : ?�,�Rم و����) �C����Oن '��9 ر��/��? T��- ����Lل -�ؤ?�  L��Zوا ����9 و	� و* أ87
   .ا^,�ن -<	LC=? i أن ?=��ط

   .وا	=���� ا	\,�-�1 �<هN وه�= 
   :واF\� -,��ص هk*ء وا��Lل

�X T�1   S1ا (91 - ا	,_� إ	�R 9ء أ �ا-�ً� أن  _�س ا-� -\a?L : أوً* -� رأي أ7�T  - و
�Dل ا	C#ل T	 �_,	91 - ا) Xا T�1  S1��Dل اX إ* إ	T * أن أLC=W - و :  S��7 .  ��d� 
   .-�	���م ا	,�س
   .'�CدTW - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� V_$ واLZ رR$ ا] �ا-� C<ا
�<ا��a?L  وه���\\T ا	\�?  B���-  �?�gd�����اب . ا	%���T  وا	��$  أ7���� �����ل  آ%�V  ��� ما��

�t��,	ا.  
- �ً�7�^ : �� E) �   ����  ا-%  -  ��Fر Xا  T��91  - ا	,_��  أن -  ,) Xا  T��1   S1�� - و

�����س أ����اؤوا أن ا	,��#ل ?��C	ل ا���V : T����ت �أ?��_gوأ ����91 - ا	,_�) Xا T���1  S1��� - و
T���   .ا	=�C : أي - .-����T ا	,�س وأ�� 
�T  	�> أT7 ا	��اب ا	\a?L وه<ا	  ��1   ���\�E  وه)  b���ء  إن ^�-' Xا  ��7�z  وه  �� 
   .ا	�اLZ ا	��C' $Rدة V_�ل
�$  '�Cدة DW_$ أT7 : ا	7�8� ا	�Dل= R�	ا  L�Zا�	م  إذا اL�V  ����رج  �g  L���د  ا	_1Wإذا و  LC�' 
� وه� L1_	ا .   
- T7[ إذا  LC�'  ً����رج  ���  �Vد�I	ا  $�%�\���ى  أن ?  ��7�T  ا	,��س  ?��ا@  * ���	  ��  Y�V�� 

� �نآ إذا وأ�� . ا	,�س دون ا	�ؤ?� �� ?�%�� v� و	S رr@ أT7 وز S ا	,�س �Y ا	_L1 و
��د ا	,�س ?�@ TWد�C' SC7[ ?�%�,�ن �ى �� رؤ?� ��?.   
   .ا	�Iرج �� LVم - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_�  ,LC' L ا	<ي ا] �ا-� و]ن -

   .ا^,�ن '�Cدة ا	=�C د�gل ^_�ت � ?=��ط أT7 - ا	�8	a وه� - ا]��g وا	�Dل= 
  ) .وأفطروا فصوموا عدل ذوا شاهدان شهدا فإذا:( - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل -

   . ا]ول ا	�Dل :وا	��اب
� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII    

  ) .أ987 و	� :(
�,�? �ً#g ���   .ا	��Rل �� ا	�اt� ?��ن أن ?=���2ن ا	<?� 	1=�

$�	L	91 وا  �\) N\,�-�1 �<ه	ا:   
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��ل  -�D?  T_$ د?,� g_� ه<ا أن -V  $�R�	أة  ا����ر  ا	\�a?L  آ�وا?��  وا	%_gوآ��  b��Vا�%- 
��#ة��Kن ا	� @>����ر ه�_g[ا ����,?L	ط * ا��=��? ���C���ن أن ��? ���_I%	ا $��Rر $��- $��_DW ���� 
   .ا	,��ء
   .'i -# ا	��اب ه� وه<ا
-- �	d�� : وج�g  �C=���ل  -�$  - ا	D7  ����ال  '��C  رؤ?'  @����  ا	�=�Cر  ���  و;�%��Lا    

� ?D_$ * ر��Oن �CW�_^دة إ* إ�C' Rر�9 و* �1/��? LZا�	�-.   
��Zع ه<ا  91 و�%Rا� - @��Z أآ�� �� LZوا �أه$ �  S���	�  و	�S  ا	�1I?  T���T  إ* �D 
LZر أ-� وه� وا�^.   
�%��ر  أ-� g#ف إ	9 ?=� و	S ا�R%�ع 9�Z �� ا	/�CDء ^  SC,�9  ���  و���Z  ع��%Rا� 
vD ^�ر أ-� �g	� : و�Vل.   
��ع  �\�$  ]�C7 ا	��اب ه� وه<ا%Rإ  T���  ��ط?�=  أ7��ل  إ^_��ت  gد  �t����Lا  ا	�=�Cر    

  .ا^,�ن ?=LC أن ر��Oن
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� <<<<äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<< << << << <

  ) . Lل -�ؤ?� و?��م:(
�T  وه� : ا	��-} ا	\T�1  a?L دل ا	�Lا	� ا'��اط	�V -  91�) Xا  T��1   S1�� فـإذا :( - و
  ) .عدل ذوا شاهدان شهدا

�Lل  ا	=�هL ?��ن أن ا	=�Cدة 	D_�ل �=��ط   S�D�����رك  �W  ��_�1	�t  T�	�D	  9	���W:  ----))))�(ِ>�(ِ>�(ِ>�(ِ>    
��ُ��?��@��ُ��?��@��ُ��?��@��ُ��?��@    AB�C�َ4AB�C�َ4AB�C�َ4AB�C�َ4    ٍE�%��ِFٍE�%��ِFٍE�%��ِFٍE�%��ِF    ����8��%َ�َ4����8��%َ�َ4����8��%َ�َ4����8��%َ�َ4( ( ( ( ----] ] ] ]  G�.ـIJ� G�.ـIJ� G�.ـIJ� G�.ـIJ�////6666[[[[  {���/	� *  $�_D?  T�	�V  ����ر  _g[ا  ����  ا	��د?�� 

   .ر��Oن '�gL- �Cل
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .?/!�وا 	S .... ا	C#ل ?� S1 ?��ً� ^#^�� وا�C=- LZدة (���ا وإن
T��	�V) : S����وا 	�!/? : ([T��7 * �����ج أن ?%��I? �C=���=�Cدة ا	�- L��Zم إذا واL��DW ����T اeن ��,� أ7

   .ا^,�ن '�Cدة ا	=�g �Cوج إ^_�ت � ?=��ط
�� وإذا�,R�gأ �C=����م ا	�%�- ������ن ا	#8^��7 �7L���9 ا �%���Cدة  1�' $��Rر L��Zوا ����<ي وه��LC ا	�' 

   .'�هLان '�Cدة و?=��ط ه<ا D7_$ * وذ	i . ا	=K- �Cد�gل
 واLZ ر�C=- $Rدة دg$ ا	=�C آ�ن و	� ا	,�س أ!� ?��ً� ^#^�ن SW اإذ أT7 : ا	7�8� ا	�Dل= 
.  
��م  ه��  إ%7��  ه,��  ا�!�ر ]ن -%WK-  �C=��=�Cدة  * ^#^���  ا	-  $�R�	ة  . ا]ول اL� �D	وا  {� ا	%�/

�C�1 ): b_8? �ً�_W �� b_8?* *ً#D���=�Cدة  Y_W ا	#8^�� WK%�م ) . ا	  $�R�	ا  ���b  و	�_8?  ً���_W 
�� * b_8? �   .�D#ً*ا

b_8,   .أ(ً# * ا	�اLZ ا	� $R	�C=دة W_�ً� -8#^�� ا	/!� اeن 
�S  إذا أT7 : اX '�ء إن ا	�اER ه� أi' T7  * ا	�Dل وه<اW  �C=���ن  ا	^#^  ً����?  ��! ا	,��س  أ
   . واLZ ر�C=- $Rدة ا	=�C د�gل آ�ن و	�

   .ا	,�س  %$ ه<ا و 91
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .?/!�وا 	R[ S�; :S$ (���ا أو 
���V  N أو ;��C�1  S '�_�ن �� ا	8#^�� 	��1 آ�ن إذا أT7 ?�ون ا	\,�-�1 أن ��,� LDWمRو 

��م  ?/!��ون  * SC7K ا	�Dل ه<ا  91 -,�ء ا	,�س (�م Kذا ا	���م%WK-  ��� ]ن ?����ً  ا	#8^
�N  إ%7��  ا	=�C أول � ا	���مRو  ً��2���Zط  ا����Z*وا  ��  ��gr  �C=���ء  ا](�$  أن ا	D- 

   .��Oنر
   .ا	\,�-L,  �1 �/�و�F ا	%�d	� وه<@
7�T  إ'��ل * ا	�اER ا	�Dل و 91[ *  N����م  أن ?3?  $���م  -\?  #���د  W  @>� ا	%��d	9  ه
   .ا	�Dل ه<ا  91
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .(�م ... �V	T ورّد ر��Oن ه#ل وLZ@ رأى و�� 
 -�W/�ق وLZ@ ?��م أن �T 1 وNR ا	,�س ?�@ و	S وLZ@ ر��Oن ه#ل ا���7ن رأى إذا

�%t[ا]ر-�� ا.   
   :ه<ا  91 وا��L	�ا

   .رr@ وه<ا )فصوموا رأيتموه إذا:( ?�Dل - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� -dن -

- T	�D-9 و	��W : ----))))���#َ4���#َ4���#َ4���#َ4    �5ِ��7�5ِ��7�5ِ��7�5ِ��7    ��ُ�������ُ�������ُ�������ُ�����    �.��89���.��89���.��89���.��89��    �:�#�"���َْ4�:�#�"���َْ4�:�#�"���َْ4�:�#�"���   .ا	=LC' �C وه<ا] 185/ا	_�Dة [---- ...) ...) ...) ...)4َْ

�  رأى ا	�<ي  ه�<ا  و-�dن  -C	لا#  S�1�?  ً���!V ا  أن>��#  ر���Oن  ���  ا	���م  ه3��ز  ? T�� أن 	
�!/?.   
��ل= �D	7� ا����� ك ا	8��� روا?���م  ��L ا���%Zأ �����p ا��gره��#م '���� أن : ا*��#ل رأة �� ه

T7K وLZ@ ر��Oن * N3? T�1  م أن��?.   
  :-L	��1� وا��L	�ا

- $�	L	م ه<ا أن : ا]ول ا��	م ا��\� T�1  �ً �' T7أ �ن  ��_��' .  T�7[  L���  ا	,��س   ,� 
   .'�_�ن �� ?��ً� ?��م ��� '�_�ن �� '� ً� �C '�_�ن

- $�	L	7�8� ا	وه� - : ا $�	L	ي  ا��D	ا-  T�	�V -  91�) Xا  T��1   S1�� يـوم  فطـركم  (- و
 ا	����م  وآ�<	i  ا	%��_��  ا	/!��  أن ا	\�a?L  و��,�9  )تـصومون  يـوم  وصومكم تفطرون

�T وا} �� ا	%��_� S1�%	ا � �%R ��%1�%	ا.   
��  و�<هN . ا*�Vب ه� ا*�#م '�p وا���gر%t[ا  ����آS  * ا]ر-�/I?  T���ط  ه��  أ7Z[ا 

��	 Y� i	ا���7ن (�م إذا ذ ��_,���ًا ?��م أن .   
N_�	وا  ��  i��gL$  * ]ن : ذ	?  ��������  ا	,�sاع  ا	,��س  -I	وا  N_��-  T���St  أ7)  T�7K 
��� i' T7رؤي إذا أ T7أ St�) ��T - (�ر ر��Oن �� ?��_�@ ?�م ,�  ����S  ا	�<?�  و-	 

��ًا ?��م و?��م ?\��ط أن أراد Kذا آ��8ًا ?i'* YD وه<ا ��I(%� ?����ا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

   .(�م: '�ال ه#ل رأى أو 
�,�? : T7ال ه#ل ا���7ن رأى إذا أ�' @LZ,�س دون و	ا N3� T�1  م أن��?.   

 = ) ...91  N%<ه	ز?�3 * '�ال ه#ل رأى إذا : ا T	 أن �!/? Nر  وه��<ه��C%3	ا 
   .ا*�#م '�p وا���gر
   :وا��L	�ا

- a?L\	�- {-��	تصومون يوم وصومكم تفطرون يوم فطركم( :  ا. (   

�<ا - و]ن -���SC1 وه���ى د	�V[وج - ا���g ن�O���b * ر���=�Cدة إ* ?8_���ن -��<ي ا^,� رr@ وا	
�C واLZ اeن �ً �' S	 ج�I? �C=	ه� آ�ن وإن - ا @rر.   
�SC -%� آSC1 ا	�C%3ر ذهN إذًا  p���#م  '���ال  ه�#ل  رأى إذا أ7�T  إ	�9  ا*'  @L�Zو * 

�!/?.   
 أ7�T  ا	��,��7�  ا	%���gd?�  و�� sZم ا-� و��7@ : 	1=���� �Vل وه� : ا	7�8� ا	�Dل= 

   .?/!� أن 	T ?�3ز
   :وا��L	�ا

- a?L\	�- )فأفطروا رأيتموه إذا و فصوموا رأيتموه وإذا. (    
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   .ا	,�س ?/!� أن إ	9D_? 9 -$ ?/!� أن 	T ?�3ز * أ�C%3 T7را	 �Y وا	��اب
-- �	d���� : 9,8����? ���� $t�������-�D ا	%��L@ رr@ إذا ا	�Zاء و�����#ل رأى ���Oن ه� أو ر�

��أى  ا	_� � ?��ن آdن �,/�دًا رr@ إذا ?��9,8 '�ال ه#ل�#ل  C	ن  أو ا����ً  آ��_\� * 
��  ةا	,�< �� ا	C#ل ورأى ا	,�س �Y ا	�#م �� ?�%��	  �,�F���ع  Vو  $� ا	�=�ء  ه�<ا  �8
T7K >c,�Z N3? T�1  أن $%�? T�?ؤ�-.   
   .�W%�� -� ا*�#م '�p ا���gر وه<ا

��ل  �����W  Yرض * ا	�ؤ?� ه<@ ]ن -V  ���91  - ا	,_) Xا  T��1   S1�� صـومكميوم :(- و
  ) .تفطرون يوم وفطركم تصومون

�/�  أ^,��ء  - ا	,��س   � �,/�دًا وLZ@ ا	C#ل رأى إذا ا���7ن أن اeن  �,� إذًا���  أو  
��ى  �#-��ت أيgأ  N�3�  T����م  أن  �1?  $��T  و?�%	�D-):وإذا فـصوموا  رأيتمـوه  إذا 

  ) .فأفطرو رأيتموه
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

   .�Vدر ��S1�� �1 	�$: ا	��م و?s1م 
   .ا	���م و�Rب '�وط ه<@

��ب  �=��طR�	  م�����%1ً  ?���ن  أن ا	���  �	���$  و-V� ط  و�=���در  : ا-�Y ا	� وا	V .  ���	 
�	k%	ا Y%R S1�%	ا $V��	ا T	�D- : �1��.   
   .ا	�1%3 � إR%�ع �\$ ا	=�وط ه<@ ا'��اط
�Wd7 9	/��$ إ�	ا:   
�=��ط . ��1%ً� ?��ن أن : ا]ول ا	=�ط - �   .��1%ً� ?��ن أن ا	���م و�Rب 
  . ا	��� �� 9Wd�W * وا	,�� ��7 إ	W 9\��ج وا	�_�دة  _�دة ا	���م 	ـdن 

�Lم�DWو ���,�� �����ة ��9 أن ا	sآ���ل ��,�V ء���CD/	ا * N��3? T���1  ���,�? : * N��	�!? ���C- *و 
�Ct�OD- إذا S1�   .�WآNV��? 91  �C * أT7 ا	%�اد و	�> أ

   .و �V$ -�	� : ?�,� . ��1/ً� ?��ن أن : ا	7�8� ا	=�ط -
$�	L	وا T�1  : T	�V - 91) Xا T�1  S1� يبلـغ  حـىت  الـصغري  ثالثة عن القلم رفع( - و
  ).يفيق حىت وانون
kC*ء * N3? SC�1  م���	ا �,�Wd����  وا	%3,�ن ا	�_� أ�Zال W/��$ و�	  ���  a��Z 
   .ا	���م  N3? SC�1 * ا]($

   .�Vدرًا ?��ن أن - ا]��g - ا	�8	a ا	=�ط -
$�	L	ا  ا'��اط  91 وا>���ع  : أوً* - : ا	�=�ط  ه%Rا� .  T�7K  Y�%Rء  أ��3�N  * أ7�T  ا	�%1? 

 91 �� * Y�!��? م���	م أن ا��?.   

- �ً�7�^ : T	�V 9	��W :  ----))))��ُ)�*�َ4��ُ)�*�َ4��ُ)�*�َ4��ُ)�*�َ4    �:�����:�����:�����:����    ������������    ��ُ��'َLَ��C���ُ��'َLَ��C���ُ��'َLَ��C���ُ��'َLَ��C�( ( ( ( ----] ] ] ] �F�M����F�M����F�M����F�M���////16161616[[[[ .  
- �ً8	�^ : T	�V 9	��W:  ----))))�َ��َ��َ��َ�    �NO�َ����NO�َ����NO�َ����NO�َ���    �:�����:�����:�����:����    �PQْRَS�PQْRَS�PQْRَS�PQْRَS    ���ِ>���ِ>���ِ>���ِ>    ����'�C�T����'�C�T����'�C�T����'�C�T(...(...(...(...----] ] ] ] -.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////286286286286. [. [. [. [  

- Y-ا�	ا : T	�V - 91) Xا T�1  S1�   ) .استطعتم ما منه فأتوا بأمر تكمأمر إذا:( - و

   : �V%�� إ	S�D,? 9 ;��@ أو 	%�ض ا	�Dدر 	��� ا	���م و�Wك
� ?��!�Y * أن : ا]ول - bV�	ا  Y�!����L  و?�-  b�V�	ا  B?�%	���9  ا	�<ي  آR�?  @ؤ��- 

vD ا	�ODء و T�1 . ا	/!� 	T ?�3ز C<ا.   
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� ?��!�Y * �� : ا	7�8� -  b�V�	و* ا  L��-  b�V�	% . ا	د وا���D  b�V�	�-  �����C  : ه,' 
 ا	�<ي  وا	%��?B  ا	�_�� ا	=�p : و��8	T . ا���2م و T�1 ا	/!� 	T ?�3ز C<ا . ر��Oن

* 9R�? @ؤ�-.   
�Wd��   .-�ؤ@ ?�9R * وا	<ي ?�9R ا	<ي ا	%�?��Z[ Bم أآW �8/��$ و

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

��  (�ر �� آ$  91 وا	�ODء ا����ك وNR: ا	,�Cر أ^,�ء � ا	_�,� b��V وإذا  T�t�,^أ 
   .	�T-�R أهً#
��� Y��Vا�	ا ���	k%	ا - T��%Zر Xا - ��� @>����رة ه��T ا	�_�7dآ v��1g ����- ���	d���� i	>���� و	�	 

b�Rر Y,D%1	 ف  أو�=���ع  	�,D	ب  ]ي أو ا����  آ��  N���L3  ا	\,�-1��  آ��  T���$  أ7  ���- 
���	d�%	ا:   

- �	d�%	9 ا	إذا : ا]و b��V �,�_	ا �   .ا	,�Cر أ^,�ء 
- �	d�%	��7�8 وا	: ا �ب أهً# (�ر ��R�1	 �   ..ا	,�Cر أ^,�ء 

   .وا	�ODء ا����ك وNR : ا	,�Cر أ^,�ء � ا	_�,� b��V إذا : ا]و	�- 9	d�%	� L_7أ
�  �ف ?�,� : ا	,�Cر أ^,�ء � ا	_�,� b��V إذا v� ر��Oن �� ا	��م ه<ا أن ا	,�Cر و

NW���   :أ��?� و�Rب : ه<ا  91 
   . ا	�ODء و�Rب :وا	7�8� - . ا����ك و�Rب : ا]ول -

����� : ا]ول أ����ب وه�Rك و�����$ : ا���\��C��ع �%Rإ . N��3� 9��1  ���� S���dن  1��<ا -� ه
   .?%�i أن ا	,�Cر أ^,�ء � ر��Oن �� ا	��م
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$�	L	ه<ا  91 وا :   
�T  : أو*ًِ -	�V -  91�) Xا  T��1   S1����  أن ?���!�Y  وه�<ا  )استطعتم ما اهللا فاتقوا:( - وD�? 

Xا � �V�- م��	ا]�� -����8ل ا.   
�d? Tآ$ أن 	��7jن ?�3ز * ر��Oن �� ا	��م ه<ا Kن ا	��م 	\��� : ^��7ً� -.   
- �ً8	�^: �%	 E)  ��   �%1��  ����  - ا]آ��ع  -Fر Xا  T��91  - ا	,_��  أن -  ,) Xا  T��1  

S1���ا  أ�����ا  أن  �'��راء  ���  ا	���م  أول أآ1��ا  �Vم إ	9 أر�$ - و%Wوأ  ���Y  . ��ما	� 
SC7م أول أآ�1ا أ��	ا z,- a?L\	ا.   
   .إR%�ع �\$ ا	%�d	� b1V وآ%�
��Oا  أن ذ	Y� i أ����ا إذا ا	�%1�%�  N3? 91 . ا	�ODء و�Rب وه� : ا	7�8� وأ��D? 
   .ا	��م ه<ا

$�	L	وا:   
   .ا	�\�\� ا	���م -=�وط ?�Wdا و	S آ��ً# '� �ً� ?��ً� ?����ا 	S ا	,�س هk*ء أن -
 ا	����م  -�=�وط  ?�Wdا 	S وأSC7 آ��ً# ?��ً� ?����ا 	S أ��CR : T7� �� ا	���م �g$ا إذًا
   .ا	�1$ �� آ�	,��:

   .ا	�ODء ا����ك �N3? Y : أT7 . ا	�S1 أه$ �� ا	3%�ه�� ذهN ه<ا وإ	9= 
��Oء  دون ا�����ك  ?N3 أT7 : ا	7�8� وا	�Dل= D	9  . ا��#م  '��p  ذه�N  ه�<ا  وإ	���  ا�- 

��%�W.  
   :	��1�L- وا��Lل

�91  - ا	,_� وأ��هS  �'�راء � ا	��م أول أآ�1ا ا	<?� أن : ا]ول -) Xا  T��1   S1�� و
   .ا��#م (Lر � واR_ً� آ�ن  �'�راء (��م أن ��- Y	�ODء ?��dه S	S -�����ك -
�ع ا	�_�دة و�Rب ا	��Rب أن : ا	7�8� - S1�	ا . $_D S1�	ا S	 N3? #ً)ك  . أ������ 

9���k*ء  1��N? ه�3 ���� ����Z ا���%1  9���� إ	�gr م����Lر دون ا	����م (��N و* ا	��3? 9��1  
   . OD? �� * N3? T�1� أن ا���7ن
ERا�	ل . وا�D	7�8� ا	وه<@ . ا �	d�%	إن ا b7آ� YDW � S?LD	ا  ��C7K�Y  أن ?����ر  * DW 

��� ���,�Vا و>�����ر * إذ ه��L أن ?��Zdل ?�ى#��C	ا S��^ * Y�!������ أن ?�_I? ������I%	ا 
� 	�� ا	,�س ?I_�ون رهL-Sو وا	%���Iن S?LD	ا YD? ا@ أن آ��8ًا�? ��L��-  S ���ن ^ 

�<ا  -�	����م  ا	,�س و?�C' ��kدTW وS^ LC=? $_DW ا	,�Cر �,��� � إ* ?�$ *C آ��ن  
YD?.   
C� ا	��م أ�� Xو L%\	ا * YDW ر أوL,? ًاLR أن YDW $8� @>ه �	d�%	ا.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

� ر(� �� آ$  91 Tt�,^أهً# أ T-�R�	.   
   .?OD� وأن ?%�i أن  N3? T�1 أ?Oً� ا	��م أ^,�ء � 	�R�1ب أهً# (�ر ��

T	�8� : أن S1�? �   .ا	%3,�ن ?/�} أو . ا	�_� ?_�1 أو . ا	��
   : ه<ا  NW�W 91 ا	��� أ�S1 أو ا	��م أ^,�ء � ا	�_� -�1 Kذا
- T7أ N3? SC�1  ا أن���%?.   
- �ًO?وأ N3? ا أن�OD?.   

  .ا	�8	�8 ا	�وا?� إ^_�ت � W=���ا 	�� ^#^� و�V$ روا?��ن أL%Z ا���م  � ��C ا	%�d	� وه<@
   . .ا	%<هN وه� . وا	�ODء ا����ك و�Rب : ا]و	9 �	�وا?�= 
%1��  ا����ك و�Rب أ���Lم  DW  T�1��s�  ا��Zا���ً  أ7	  S�C7[وا  و��!�sال  	��<ر  أ ا	��<ر  ه�<ا  

NR�  .?%���ا أن 
��ل =�D	7� ا����N * : ا	8����ك * ?3���Oء و* ا���D	ا ����� وه��� روا?���م  ��L ا���%Zأ ��� وه

  . ا	��7�8
��L	�ا : ا����ك ?N3 * أT7 أ�����ز  و-�2,��ً  ��ه�ًا ا	��م أول � أ!� �� -dن R  T� أن 	

�!/? � �gr م��	ا.   
   .و-�2,ً� ��ه�ًا ا	��م (Lر � ?/!� أن 	T ?�3ز ?_�1 أن V_$ وا	�_�

#I-ف �<?	ا S	 SC�1_? �_I	إ* ا �vD ��ه�ًا ?/!�وا أن 	SC ?�3ز kC*ء ا	��م أ^,�ء .  
   .و-�2,ً� ��ه�ًا ?/!�وا أن 	SC ?�3ز T7K هk*ء أ��
   .ا����ك  Lم  91 ا	L	�$ ه<ا إذًا
   .ا	�_�دة أه$ �� 	���ا -�	�_�دة ا	��Z <_1ل هk*ء �ن ا	�ODء  Lم  91 ا	L	�$ وأ��
  )) نا]ذا(( 
 )S�7 @>ه �	d�%	ا vD. (   
��ل= �D	وا a���� : ا	�8	���ل ��V T��,  �=���T :ا	sرآ��� أ�,��� روا?���م  ��L ا���%Zأ : T���N أ7�3? 

   .ا	�ODء دون ا����ك
   .روا?� T1�R ا*�#م '�p أن أ�� : ?�Dل وا	sرآ=�

�,�? : �   .'i أL%Z ا���م  � ا	�وا?� ه<@ إ^_�ت 
   .ا	�ODء دون ا����ك N?3 أT7 ا	��اب ه� ا]��g ا	�Dل وه<ا
�Lرآ�ا  	�S  أ� SC7� LDW :م 1%� ا	�ODء و�Rب  Lم أ��?  ً���Vا  و��,�%�?  T��  �� أي . ا	�_��دة  �
SC7أ �   .ا	�_�دة أه$ �� ?���7ا 	S ا	,�Cر (Lر 
�����ب وأ��Rك و�����a?L ا���\1��راء �'�  a���Z Sه����� أ���91 - ا	,_�) Xا T���1  S1��� - و

   .?�ODا أن  N3? SC�1 و* ا	,�Cر -��D ���ك-�� ��d7هS هk*ء �<ا -�����ك
  انتهى الدر س
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/�/��  االثنني  الثالث: الدرس  الثاني عشر:األسبوع 
  هـ����

))�	�	�	�	 ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .عينأجم وأصحابه

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .�/!�ًا LVم و���� ، �W�C2 و7/��ُء Bt�Z وآ<ا
�Lم  إذا وا	%��� -�C2 . 3ت إذا وا	,/��ء -�C2 . 2ت إذا ا	\�Bt -1 : ^#^� هk*ءV 

   .'/� إذا ا	%�?B -4 : وه� را-SC- zI' Y و?1\}. 

kC*ء �ًO?ون أ>gd? S�\	-} ا��	ب وه� ا�Rء و�OD	ب ا�Rكا��� وو�.   
  : -�]ول ,_Lأ -

�T  آ��ن  	%��  -�	,�_� ا	�ODء و�Rب : وه��,%?  Y7���  �� أو وا	,/��س  آ��	\�B  ا	����م  �
kC*ء وا	%��� آ�	%�?B ا	/!� 	T ?�3ز آ�ن N3? SC�1  ء�OD	ا �ً �%Rإ.   

- T	�D	 9	��W:  ---- ) ) ) )�#4�#4�#4�#4    (��(��(��(��    ����������������    �V�.��V�.��V�.��V�.�    T
T
T
T
    $��$��$��$��    .RC.RC.RC.RC    -5'4-5'4-5'4-5'4    ��������     ��
 ��
 ��
 ��
    .W
.W
.W
.W
( ( ( ( ----] ] ] ] -.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////184184184184. [. [. [. [  

�	d�%��C إ'��ل * 	�ODءا  z,- ب���	ع ا�%Rأه$ وإ S1�	ا.   
- �	d�%	��7�8 وا	ا:   
   .ا	,�Cر أ^,�ء � ا	�<ر زال إذا ?%���ا أن هk*ء  91 �N3 : ا����ك 

   :ذ	i  91 ا	\,�-�1 وا��Lل= 
�dن -��<ر -���E ا	���� ا	%_��N زال 	1/!�3��sول أن �? T��%�Z �����ر وه�!��i ا���<ا و?%� ه

zI=	ا.   
��ل = D	وا  ��� وه��  : �7�ا	8��L  ا����م   ��  روا?%Zأ T��9  ?3�N  * أ7��� ه�k*ء   1� أن ا]ر-�

  .?%���ا
   : -dد	� وا��L	�ا

�_\�T7 اX أن : ا]ول - 9	��Wض إ7%� و� 91  S1�%	أن ?�3ز و* ?�م (��م ا  T��s17 
Kذا . ?OD� أن  NR�7 T�1 ]�7 . ?�م -�B و(��م ?�م -���م �,_Rأو  T��1   ً�O� أن أ?
i���%? �7�����أ (�,_Rو T�����م أن  �1�? �ً���B أو ?�����م -���<ا ?��Lل * وه�? T���1  $���� د	��� 
   .ا	=�ع

��ه�اً  ا	,�Cر (Lر � أ!�وا أSC7 : ا	7�8� -�  ً���i  * ا	�<ي  ا	�=�رع  -�Kذن  و-�2,'  T�� 
i	>� � �gr ر�C,	م ]ن . ا��	=� � ا	آ��ً# ?��ً� ا����ك : ا.   
   .اX '�ء إن ا	�اER ه� ا	7�8� ا	�Dل وه<ا
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   .����,ً� ?�م 	�$ أ�2%�: -�ؤُ@ ?�9R * ��ض أو 	�_� أ!� و��
   .?!�S أن و T�1 ?/!� أن 	�R Tز أي

p�=	���Oً  آ��ن  و���  - ا	�� ا	�_�� ا	�R$ - ا	�_�� ?��  ً��F�� *  9�R�?  @ؤ���S  إذا -	 
   .ا���2م vD و SC�1 ا	/!� 	�R SCز ا	���م ?��!���ا

   .وا	3%�ه�� وا]Z,�ف وا	\,�-�1 ا	=���� : ا	�S1 أه$ R%�ه�� ذهN ه<ا وإ	9= 
   : وا��L	�ا

- �%- E) �  �-س ا�_  - �Fر Xا T,  - T7ل أ�V : p�=	ا �I�=	وا  ����ون  ا	�_�!/? 

�َ$( ( ( ( ----  :��W	�D- 9	T وا��Lل . و?!�%�ن���T$َ����T$َ����T$َ����T    ����������������������������    �:َS�ُ)��L���:َS�ُ)��L���:َS�ُ)��L���:َS�ُ)��L��    ٌZ���5�4ٌZ���5�4ٌZ���5�4ٌZ���5�4    � ��'َ[� ��'َ[� ��'َ[� ��'َ[    \]���Q��\]���Q��\]���Q��\]���Q��( ( ( ( ----] ] ] ] -.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////111184848484. [. [. [. [        
   . SC�1 '�ء و* ?/!�ون أSC7 ه� و ��	 i	��jم : ا	7�8� ا	�Dل= 

   : وا��Lل
- SC7d- وا�!   .-�	/s1? �?Lم * T7K '� � -�<ر أ!� و�� '� � -�<ر أ

��ر  �Y وا	��اب �� ���F	i ا���م و�VلC%3	ا  ����L	�ا  	%��T  ا-  ��   �� و*  _��س  ا-
S1�? T	 �	�I� �� ,_� أ(\�ب	91 - ا) Xا T�1  S1�   .- و
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .����,ً� ?�م 	�$ أ�%�2 
S	 ��_? �	k%	ا - T%Zر X%�اد - ا	ار@ و* ه,� -����2م اLD�.   
3�sئ  �� ه� ه,� ا	\,�-�1 و���Dد= ?  ���L  وه��  ا	�/��رات  �  ����ع  7���  أو -)  ��� 

   .ا]�%�2 �� ;��@
   :ذ	i  91 وا��L	�ا

� أوNR - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� -dن -  ��?L  ���a?L  ا	\\	�-  E�\��7���  - ا	 
   .(�ع
��  وأ7/�>  ^%,ً� أ;91 �L� : - T7 ا	_� أن وأ��C���وي  ?  �?L��  ���  @���;  ���  T� ا]%�2
   .ا	�%� أو ا	=��� ��
  . �� أي ��2م آ�ن (�ع ��7 ا	�اNR أن : ا	7�8� وا	�Dل= 

��L	�ا ��,/> - : وا�- $�	L���ً� : ا	����V  9�1  �����ء ��R ���  ��?L �����	�ا ا	\�Vو : * $���9 د	��1  
   .ا]�2%� �� و;��@ ا	_� -�� ا	�/�?}

   .ا]�2%� آ$ �� �L أT7 : ا	�8	a وا	�Dل= 
   .- و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� أ(\�ب  � روي -T7d - : وا��L	�ا
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   .ا���7ن ?!�% T	LV �%ر و* *LZ أT7 : ا	�ا-Y وا	�Dل= 
�_\�T7 اX ]ن - 9	��W��2م- أ�� و�� S	ًا ?<آ� وLZ *ارًا وLD�.   
   .?!� �� S	LD%ار L?L\W ا	�,� � و	�> -

NRا�	� � ) .أهلـيكم  تطعمـون  ما أوسط من (ا	�%���  آ/�رة � آ�	�اNR ه,� ا���2م 

   .-<	i و?_�أ واLZًا '�Iً� ?�/� ���2ً� ا���7ن ��Iج
��ع ��7   ?��ن أن �]�Vب -�	�LD?� ا	�Dل و 91)  ����ء  آ%R  ��  ��?L  ���Kن  . ا	\  ��?L 
  .LD7ر أن أرد�7 إذا -�	�أي ا	�� �?LD� ��g ا	,_�ي وا	�LD?� . ا	/L?� ه<@ T-�=W ا	\�
�LDW T?� * أT7 ا	��اب و	��.   
   : ?!�S أن ا���7ن أراد إذا : ه<ا  91 -,�ء
- ��K� 	�dآ�1ا و?L �هS ا	/�Dاء �� ' zI	�^#8� Y,�? �ً7��2 �/�? أن  T	s,� .   
Y أو -L? �� !��م	ا �� �/�? ��^#^ �ً,����.   

i	>-أ و�_W Tذ��.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .? @�O	B?�% و?�� 
�,�? : ��? T	 أن �!/? .   
 LD	Y� T�R�Z �!/1 (�م Kن 9Wوهً� أ���.   

   :���L  $tة إ	9 ا	%��Fع ه<ا � و7\��ج
- �	d�%	9 ا	%�ض ه� �� : ا]و	؟ ا  

��ض��� ا	%�� : ه�gن �وجL���� ا	_�  L��Z �\����9 ا	���#ل إ	��Kذا . ا* ���ج �g نL���� ا	_�  L��Z 
�C ا* �#ل إ	9 ا	�\� B?��.   

- �	d�%	��7�8 ا	ا : v-�F %�ض	<ي ا	أن ?�3ز ا �!/? �� N�)أ T-:   
� ا	���م ?��_N ��ض آ$ : ه� ��gdW Tt�/' %�ض ز?�دة أو	ا.   
1���Oم  ?���ن  * ���ض  آ�$  : ه<ا  91 -,�ء	  ��^d�W  T��1   T�7K *  ز��3?  T_Z�����  أن 	!/? 
� �Rح أو ا	�Oس � -d	S ا���7ن أ(�N إذا آ%�. Y_)ا�  �� * ا	���  ا]���ر  ه�<@  و7\

$g���1م د	 �C- * و* ز?�دة �ً�D7 .  
Kن NZ�) %�ض ه<ا	إن ا �!LD أ N�Wار �ً��\�.   
- �	d�%	�8 ا	�8	ة - ا��g[�3ز : -ا? E�\�1	  ي>��=  إذا ?/!��  أن ?%��ض  	�S  ا	g�  T���  أ7	 

�Lوث  ]7�T  ا	%��ض  ز?��دة  �� أ-�1 ه� -$ . ا	%�ض ز?�دة -%�,9 ه<ا ]ن. ��ض (�مZ 
  .	1%�ض

�((((----.  .  .  .   	�?� : ا	�S1 أه$ -�� ا	�1%3 � إR%�ع �\$ -�	%�ض وا	/!���#َ4���#َ4���#َ4���#َ4    �(�َ��(�َ��(�َ��(�َ�    ��ُ�������ُ�������ُ�������ُ�����     �ًVـ�.ِ�� �ًVـ�.ِ�� �ًVـ�.ِ�� �ًVـ�.ِ��    
�Tَ
�Tَ
�Tَ
�Tَ
    $َ���$َ���$َ���$َ���    .ٍَR�C.ٍَR�C.ٍَR�C.ٍَR�C    A-85�'َ4A-85�'َ4A-85�'َ4A-85�'َ4    ����������������     ٍ�8�َ
 ٍ�8�َ
 ٍ�8�َ
 ٍ�8�َ
    �.�Wُ
�.�Wُ
�.�Wُ
�.�Wُ
( ( ( ( ----] ] ] ] -.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////184184184184 [ [ [ [�C z7 �!� �Rاز  B?�%	ا.   

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�   .?��D و	%��
� و?�� : ?�,���%	 ��D? /!� و .?/!� أن	ا ���%1	 st�R ع�%RK- $أه S1�	ا.   

   :ا	�\�E  91 ?��م أن 	T و?�3ز
- �%	 TR�gري أ�I_	ا S1و�� �أ7>   T7ل أ�V : �,آ �%,� ا	�/�  St��	و�,� ا  �� و	�S  ا	%/!

N�? �7LZ9 1 أ �geا.   
S�D,?م و���	ا �   : �V%�� إ	9 ا	�/� 

- S�D	ا]ول ا : �� NW��? T�1  �D=�.   
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�,�	� �   .?/!� أن ا	=�ق ا	�/� 
LD (�م Kن N�Wأو ���وهً� ار �ً��\� N�\- <ي ا]ذى	ن ?1\} اL_	ا �م ����	ا.   

$�	L	/��$ ه<ا  91 وا�	ا:   

  ) .السفر يف الصيام الرب من ليس :(- و�T�1  S1 ا�V - 91) X	T : أوً* -

- �ً���� أن :  و^��7��91 - ا	,_�) Xا T���1  S1����� - و�!�� أ� �/��� $���D T���ً� إن 	���V �����ا �� زا	

��%t�) ل�D  ) .العصاة أولئك ، العصاة أولئك:( - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 

- S�D	7�8� ا	أن : ا * NW��? 91  م���	ا �   .�=�D ا	�/� 
C<ا T� #gف �أه$ -� S1�	ا :   
 =Nه>���  ا�(!#Z� ا	%<هN - أL%Z ا���م : ا	\,�-�1 I=	9  - وا����  أ7�T  إ	?  ����%1	 
   .�= L3? �D	S و	� ?/!� أن

   :- اX رT%Z - وا��Lل
�91  - ا	,_� أ(\�ب  � b1D7 ا	�� و-�e^�ر ا	��-�D -�	,��ص -) Xا  T��1   S1�� وا	���  - و

   .�=�D -# و	� /�ا	� � ا	���م آ�اه��  LW 91ل
�O$  ا	���م أن وا	=��� و��	Z i,�/� أ-� : ا	 �^#8	�t%� : ا	7�8� ا	�Dل= ��  أ  �/�� إذا ا	
S	 NW��? T�1  �D=�.   

   :-L	��1� ا	�C%3ر وا��Lل
� - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� أن :ا]ول -�� ���  وا-��  ه� ��م �Zر ?�م Zل  . رواL� 

���م�) ����91 - ا	,_�) Xا  T���1 S1����9 - و�1  T���S إذا أ7�	 L��3? �D=��� $O��[�����م ��T ا	�7[ * 
Y,�? *إ $O   .ا]

   .ا	<�� إ-�اء � إ��اع ا	�/� � ا	���م � أن : ا	7�8� -

�b  أ7�T ):العـصاة  أولئـك :( a?LZ  91 وا	�3اب_^  ���}  ا	����م  أن ا	\�a?L  ه�<ا  '  9�1  

T-�\)أ.  
��  ا	���م '} إذا أ�D7 : T7ل و7\�C��م � أو ����و@  \ .  ����وض  ا	_\�a  وإ%7/�  ��%��S  إذا 	 
L3? �D=�.   

   .ا	,��ص -�� 	Y%31 وأ�Vب وأ�Vى أ�Z� ا	8#^� ا]t%� �<هN أن أ S1 وا�Cm? X وا	<ي
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� ^S ?�م (�م �F�Z �7ى وإن �� � Tt�,^أ :T1   .ا	/!� 
� ا���7ن (�م إذا : ?�,� @L1- م و�7ى���	م  ا���S  و(^  ����  ����ج  ا	���م  أ^,��ء  gو 
�  L1_	ا T7K   .(��D� �ً%t%ً� ا	,�Cر أول � آ�ن و	�. ?/!� أن ا	\,�- L,  �1	T ?�3ز 

   : وا��L	�ا
- T7d- b_^ �  ,_� أ(\�ب	91  - ا�) Xا  T��1   S1���S  - وC7�7ا  أ����ون  آ!/?  �� أ^,��ء  

   .ا	�/� � ا	��م
� (�E_ �ً%tأ( إذا أT7 ا	 �^#8	�t%� : ا	7�8� وا	�Dل=  @L1-  S���ج  ^g  ًا�����  T�7K * 

   .?/!� أن 	T ?�3ز
- T7[ ع�' ��NR واR_�  _�دة  T�1  أن �C%�?.   

Nو�<ه �%t[8#^� ا	ا �����  ا	%�d	� ه<@ F أو  ����F  ًاL�R .  T�7[  �	��I�  ل��D,%1	 
   .وا	%��Dل
��	%,�Dل� ����\�ب  ��� أ(��91 - ا	,_�) Xا T���1  S1����S - و��T وه�D��س أ��Sأ7 ا	,�C �7ا��� آ
   .?/!�ون



17  .ا����م آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

�_\�T7  اX أ-��ح  ا	<ي ا	%,��N ا	%�,9 �ن : ا	%��Dل وأ���  9	���Wن  و���7j	 أن  ��!/? 
T�� ?LDح و* ا	��رة ه<@ � ���Rد ا	�/� وه�  i	ذ T7آ�ن أ � ��D%ً� ا	,�Cر أول 
   .ا	�/� وه� ا	/!� �Rاز  �1 و�Rد � ?LDح * ا	%�,9 ه<ا Kن

ERا�	� �   .ا	\,�-�1 �<هN �ا	%�d	 ه<@ 
� <<<<<<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

ً� ��YF أو ��Z$ أ!�ت وإن�g 91  �%C�/7أ :@��OV vD.   
$���Y ا	\���F�%	إذا وا ���W�!��  أ�%C�1���Oء �D	ن إذا ا�����  آ���_N ا	/!���ف -�I	9  ا��1  
�%C�/7أ * N_�- ف�I	91 ا  �3,�	ا.   

C� ا	\,��  91 ا	�Iف -�_N ا	/!� آ�ن Kن �	d�%	7�8 ا	ا�� ��	ا �Wd��   .��,� اeن 
 ا-� ا�R%�ع 9�Z . إR%�ع �\$ آ#ه%� ا	�ODء إ*  N3? �%C�1 * وأT7 ا	/!� و�Rاز
   .�W%�� -� ا��#م '�p إ	�T وأ'�ر و;��ه%� �/E1 وا-� LVا��
ً� أ!��W إذا إذًا�g 91  �%C��/7 * 91  ��,3	ا �%C�1� vD   .ا���2م دون ا	�ODء 
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<IIII<<<<�ً,�_� ,�ع	7�8� ا	ا: < << << << <

   .����,ً� ?�م 	�$ وأ��OV ��%�2: و	C?L%� و 91 
��ت  إذا وه��  ا	%��d	�  ه<@!�Y  ا	\���$  أF�%	وا  ً���g  9�1   ������  إ'���ل  �\�$  ا	3,- 
��C وا1�g/�ا ا	�S1 أه$ �ً#�gآ��8ًا ا �ء إن و7\�' Xا zI17 ل ه<ا�D, :   
 =N\,�-�1 ذه	ا �����  إ	9 وا	=��  @����  ذآ	k%	ا -  T�%Zر Xا -   T���  أ7%C�1  أن  ��O�D? 
   .?!�%� وأن

   :ذ	i  91 وا��L	�ا
- �%- E) �  �-_�س ا  �وا- �%  : �%C7أ ����dن  : -�<	i  وا	\��$ ا	%�YF أ-  ��%�!? 
.  

�ً� - : ا	�ODء وأ����D 91  B?�%	\��$ ]ن . ا	ا YF�%	وا  T_=�W  ���  a��Z  ��D�D\	ا 
B?�%	ا.   

��ل= �D	ا ����$ أن : 7�ا	8��Y ا	\���F�%	إذا وا ���W�!��_N أ�- �����N * ا	3,�3? ���%C�1  *إ 
vD ا���2م.   
   : وا��L	�ا

- T��7d- E��) ���  ����� ا-�%  �����س وا-�_  T����> أ7�	 9����أة  1���� ا	%�F�%	ا $�� إذا وا	\��
�N  أن -��	/��ى   �,SC  اX رF� و��7ا ا	�ODء دون ا���2م إ* أ!�تRا�	م  ا�� ا��2
  .ا	�ODء دون
   .و;��@ ا	Lارb-�^ T\\) �,!V وإ�,�دًا (\�E وه<ا
�O�  أ%�2��  - ا	����1t  ا	%��أة  أي - : 	�V �Cل أT7  %� ا-�  � ا	_�DC� ��روا@ وأ��Vوا 
�C   . �,�� أ^� 

b-�8	� �%C,  ء��   .ا	�ODء دون -����2م ا�
�Y  ا	\���$  أن : ا	�8	�a  ا	�Dل= F�%	إذا وا  ��W�!7�T  أK *  N�3?  ��%C�1  *  م�� و* إ�2
Vء�O . وه<ا N<ه� �م ا-sZ - T%Zر Xا -.   

   : ه<ا  91 وا��Lل
-  a?L�\-  ���� أن  _��س  ا-��91  - ا	,_) Xا  T��1   S1���Y - و�Fو  ��   �����$ ا	%� وا	\��

YF�%	م وا���	ل . ا�V �-م اsZ ذاK��  أن 	�C ا	=�رع أ�Rز !/W  #�  N�W��?  9� ه�<ا   1
   .إ��2م و* �OVء *
��ب  ا	�1�S  أه$ وأآ�8 ا	�C%3ر �<هN وه� : - وا]��g - ا	�ا-Y وا	�Dل= Zء  و�O�D	ا 
   .ا���2م دون
�ً� - : ا	�ODء و�Rب أ����D 91  B?�%	ا.   
L1	��1� ا���2م و�Rب  Lم وأ�� :   
   .ا���2م و�Rب  L? 91ل �� ا	�\�\� ا	�,� � 	�> أT7 : ا]ول -
- �7����T : ا	8��� أ7���ل �V �����س ا-�_  Y��Fل و�����91 - اX ر�) Xا T���1  S1����� - و�  

�   .ا���2م و�Rب ?<آ� 	S ا	��م وا	\��$ وا	%�YF ا	%��
ERا����S واX وا	���ب . أ 1�Rء و�O��D	م ا�����ل . وا��2�V p����#م '���T - ا*�%Zر Xا - : 

E) ا���2م �^#^�   �\�-� ��	ا * S1�? SC	 �	�I�  S���  وا-��  ه�?��ة  أ-��  : وه%  
  . _�س وا-�
T7K -����2م ا	%�أة إ	sام �ا	�\�- �CDء �� ^#^�  � (E وإذا N��? وج�I	ا  ��  
  . ه<ا
   .��,/�TW �� آ��ب �� أآ�8 � ا*�#م '�p ا���gر ا	�Dل وه<ا
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   .ا	=��� ا���م �<هN وه� وا	=�I� ا*(!#Z� أL%Z ا���م �<هN وه�
��اء داY و* ��I	� 	�C 	�> ا	�� ا	�8-�� ا	�\�\� اe^�ر -�_�V Nي ا	�Dل وه<ا:   

- 1V�, /��ى ه<@ أن	ا �%� * $gL� �1أي	 �C� ا-� أن ?_�L أ�D? T7ل T7[ LV �\�%$ وه<ا 
��ن   %� وا-�  _�س�s1?  أة���2��م  ا	%��-  #�-  $����,L  و* د	��  ��   ���91  - ا	,_) Xا 
T�1  S1�   .- و
��ى أ1V T7,� أو - �-�\) <�	 T	 �	�I�  T_=����ع  ?���ن  أن %Rإ  ��^#^  ���  �-�\�� ا	

   .ا	%<هN ه<ا إ	9 ا���7ن ?<هN أن � آ�� ه<ا O?dً� ا]�� -C<ا ?/��ن
,�Dل : N3? 91  %�أة	ت إذا ا�!   .S�!W وأن ا	��م ه<ا ODW� أن ا	�,3� N_�- أ
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�sءاً  ?/�}  و	�S  ا	,�Cر T�1  Y�%R ُأ;%� أو ، R� S^ ا	��م �7ى و��R  T�,� : S�	 
E�? T��).  

�  T�1 أ;%� أو R�  ا	S^ $�1  أي أذا �7ى ا	��م ��     Y�%R ر�C,	: ?�,� : ا ��12ع � 
  :?�E و* -�2$ ا	���م Kن ا	=%> ;�وب إ	9 ا	/�3

� -?�Dل ��W	9 اX أن [- و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل  - a?L\	ا ��LD	كل:( ] ا 
  ) . أجلي من وشهوته وشرابه طعامه يدع به أجزي وأنا يل فإنه الصيام إال له ابن عمل
��L  أ7�T  إ	��R * N�,?  T� أو  T�1 أ;%� و��V  ك��W  م���#  . ا	�=�اب  و* ا	!�  ��_��? 
�� ��%t��	ا.   

S��C�� و���رة ��_  ���	k%	9 أن ا���T ا	%�%��1  ���	 �D������� ا��sء أي �R �����ر ��C,	ا E��) 
T����) i	>���� وآ���ق 	���ن أ��� ا	3%,��sء أي �R �����ر ��C,	ا E��) T������ق  (���اء أ��- 

T�1  9%�%	%3,�ن أو ا	ا - @�gr �� ر أو�C,	أول ا �� .  
- T7[ L�V ا����ك ��\b ا	�_�دة و� bV� sRء  TWد�_ .   
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   .ا	,�Cر Y�%R �7م إن * 
��E أي T��).   

b\)م و�) St�,	ا � Y�%R ر�C,	ع �\$ ا�%Rإ �?��[:   
#  �دة ا	,�م أن : ا]ول - $!_W م���	ا.   
   .وا	3,�ن ا�;%�ء � آ%� -�	���1 ا���Zس ?/LD * ا	,�St ن] : وا	7�8� -

� اX '�ء إن إ'��ل # ذآ�TW ا	<ي و	Rj%�ع �	d�� St�,	�1 . ا�$  �� ا���7ن �7م _V 
���T أ-Lًا ?����D و	S ا	=%> ;�-b أن إ	9 ا	7�8� ا	/Y1!? �3 أن E�\).   
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 vD	�ODُءا:  T�1 ا	%�%9 و?s1م .   
vD   .ا	%3,�ن دون أي : 

�	d�%	�أي � ا	\�ل ا	��� *    : ا	���م   ?OD� أن  T�1  N3? T�1 ا	%�%9 أن : ا]و	9 
�T��) �C آ%� إذا أ;%�  Y�%R T�1 ا	,�Cر  E�?.  

# آ�1ً� زواً* 	�> 	T -�	,�_� ا	�D$ زوال ]ن - Y   .ا	����1 ?�
- T7[و * �gd�? ل?!� * أي  �دة.   

   .ا����D إذا ?OD� أن  T�1  N3? T�1 ا	9%�% Kذًا
�	d�%	��7�8 ا	%3,�ن : ا	%3,�ن .  ا	ا S�D,? 9	إ ��%�V:   

��ن أن : ا]ول - ��? �ً����ل �7�,3���ر 2�C,	أي : ا �����م أول ���9 ا	����@ إ	�gr : �����ع ��12 
C<ا ا	=%> ;�وب إ	9 ا	/�3 * N3? T�1  أن �OD? م ه<ا��	ا.   
  ) .يفيق حىت وانون : (قال ) ثالثة عن القلم رفع :(- و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل

# ا	%�1/�� �� 	�> ا	T,  S1D وا	%��ع N3? T�1  أن �OD?  T�7[  S�	  b�_8?  ��  T� ذ��
  .أ(ً# ا	�_�دة و�Rب

� و?3� ا	,�Cر �� sRء � ?�\� أن : ا	7�8� - TtsR �geا . ا>C N3? T�1   T��1  
   .?OD� أن
T7[ ءًا أدركsR �� _�دة�	ا b_R� � Tذ��.   
   .ذآ�TW ا	<ي ا	�/��$ ه<ا �TC ا	%3,�ن Kذًا
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N3?و ����W ��,	ا ��1$ �	م: ا��	م آ$ �? NR��7 * وا �O?�/	ا.   
�,�? : T7أ N3? = : L,  �1-�,\	أن ا �,�� ا���7ن ?��	ا �   .ا	$�1 

 وإ7%� 7<ر@ �� أو Tt�OV �� أو ر��Oن �� ?��م أT7 ?,�ي أن : ���-�	�� ا	\,�-�1 و���Dد
NRا�	أن ا �م ه� �� ?�����	<ي ا	ا T�����   ؟ 

�7��  �7ى وإذا  ����#  ا	���  N�3?  T���ي  أن  �1,?  ���7  �O��T  ا	/�?	�D	  -  T�%Zر Xا -): *  ���7 
�O?�/	ا . (  
   .ا	/�?  ��7 �O� �W,� ا	����� ��7 أن - : وا	��$�1

�1��Oء  ����م ;Lًا أT7 ا���7ن ى�7 V  T��#  ر���Oن  ���  أو 7�<ر@  ���  أو  �1�=��ط  ?  Y�� 
i	ي أن ذ�,? T7م أ��? �O?� �� Btا� Xا . $- �/��? �����	�-.   
- $�	L	ا :   
- $�	L	ب  91 ا�Rو �����	,�� ا	وا - �   :ا	�1%3 

�1�T  ا�V - 91) X	T :  ا]ول -   S1�� أي) نوى ما امرئ لكل مناوإ بالنيات األعمال إمنا:(- و

   .-�	,�� وDW_$ و��W E�W_� إ7%� ا] %�ل أن: 

�1�T  ا�V - 91) X	T : ا	7�8� -   S1�� وه�<ا  .  )الليـل  من الصيام يبيت مل ملن صيام ال:(  - و

a?L\	ا T�� g#ف  TW�_^إ T1�1�W$ . و�	ب و�V[ء إن ا�' Xا T7ف أ�V��.   
���D1W  Tء �� ا	�\�-� ?�D	T أن LRًا ?_� L	S�\ا ه<ا �8$ أن :��ه� ه� آ%� 	��/7  $�3�sم  -? 

�T ]ن ا	� S�Z Y	T أن ا���7ن �ً�sR ل�!-K- دة�_  Y� ����W bVد  وL�\�  ���,	  @>� ا	�_��دة  ه
�	��	N ا	�1$ وه� T7ع أ���.   
��  ا	%3��ع  آ/��رة  أو ر���Oن  (���م  آ��ن  ��اء ����-�ً� آ�ن إذا ا	���م أن : ا	7�8� ا	�Dل=  
�C7ن ر�Oآ/�رة أو ر� $�V d!I	ط  (��م أي أو ا��=�?  T��  Y-���9  أ7�T  ا	��/��?  T��  ���,	�-  �� 
T	و* أو N3? ي أن�,? �   .?�م آ$ 

   :هk*ء وا��Lل

�T�1   S1 اX (91 - ا	,_� -�Dل -����م  أن 7��ى  ا	%���م  وه�<ا ) بالنيات األعمال إمنا:(  - و? 

  .ا	=�C د�Z $g� ر��Oن آ$
��ً  ا	,���  ا��%�ار ا	�اNR أن  �D/�� 91ن وا	/�CDء%�Z *  ��D�DZ .  ا>���%�ت  وه���7�T  ا  ً��%�Z 

�  �%��W	S وإن B�- YF%�ا	ا �D�DZ �%�   .�7م أو �7� 	� 
 ا	,���  ?L3د أن  �رض أي 	T  �ض أو  T�1 أ;%� أو R� إذا أT7 : ا	�Dل ه<ا  91 و?=��ط

.  
i	>وآ �	 �!�N3 ا	���-N_�- * Y!D? Y أ T�1  د أنL3? 	ا ���b  ا	\�%���  ا	,���  ]ن ,��!D7ا 
   .ه,�
   .اX '�ء إن أ�Vب : ا	7�8� ا	�Dل وه<ا
� �DW?_ً� ا	I#ف و^%�ة �	d�� ةLZوه� : وا : � zI=	ي  ا>���م  ا	,?  ����وب  �;  <%=� ا	
C<ا ا	�1$ �� ا	���م ?_� b	S ه<ا Kن ا	�1$ آ$ � ?,�م ا	<ي أي . ا	/�3 �12ع إ	9 :   
 =L,  ر�C%3	ا : T���) -$2� . T7[ S	 �,? �   .ا	$�1 
   . (\�T���) E : ا	7�8� ا	�Dل و 91= 
��ض  ه<ا Kن ا	�1$ �1�2 ا	,�م �� ا	=_�ب -�g �� T�,�? B!�رة S1�W ه,� و���?  T����) 

�_!#ن�1	 L����ه��  ,�%R $���S أه��<?� ا	�1����,Lون ا	�? 9��1  z��7 E�\��) L��,  �?�gd���S ا	%���Zو 

 SCO��-  T��1   �V�	��-  ����  )الليل من الصيام يبيت مل ملن صيام ال:( وه/  T���رة  ه�<ا   1%!g 

�%�m  ًاLR.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <
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 E�?,/$ و	-,��: ا �ر ��C,	ا   
   :وه� : ا	��- �D	d�%1	� آ�	�L��D ا	%�d	� ه<@
T7��7ن ?�3ز أj	 ?��م أن �	و �   .7/$ ا	���م آ�ن إذا ا	,�Cر أ^,�ء 

   :ه<ا  91 ا	\,�-�1 وا��Lل
- ����%- b���_^ ���� E�\������ أن ا	���91 - ا	,_��) Xا T����1  S1�����$ - و��g9 د���1  �=���t�  

��م. ) صائم إذاً إين : قال : . ال قالت طعام أعندك:(�Dل -  91�) Xا  T��1   S1����  - و 

   .7/ً# ا	���م آ�ن 	%� ا	,�Cر أ^,�ء
   .-,�� إ* ا	,/$ (��م ?�3ز * أT7 : ا	7�8� وا	�Dل= 
   ) .الليل من الصيام يبيت مل ملن صيام ال(( :a?LZ 	�%�م -

ERا�	وا Y� �1-�,\	ن . ا[ SC8?LZ z�I� %�م�	ه<ا  a?L\	ا.   
�N  ا]�R أن إ	9 ا	�S1 أه$ -�B ذهN =  : مسألةW��?  ���  ���v  ا	,�D .  ���_}  و��  ��� 

T7K ا	��م * �Rأ T	 T�1 .   
   :ه<ا  91 وا��L	�ا

��  أن ?%���  * وا	�_��دة  ا	�_��دة   NW��? 91 ا]d- �Rن -WE إل  ���,-  ���dت  	�S  وا	,�W *إ 
�   .ا	��م أ^,�ء 
Kن ا	,�Cر أ^,�ء � (�م إذا أT7 : ا	7�8� وا	�Dل=  T	 �Rآ��$ ?�م أ.   
��  ا	���م ]ن -��ن  * ا	�=�ع  �?  ��  B���ر  -�C,	ا  ����ن  وإ%7�?  ����م  ?  $��Kذا  . آ�� 

�,\\) T���) T1 �R[اب .آ��ً# ا��	وا Y� ل�D	وه� : ا]ول ا Nما��� �<ه  L�%Zأ 
.T7[ * ��%? ��7 -# ا���7ن ?�8ب أن.   

�=��ط  :  مسألة?  �\����  ا	�!��ع  (���م  	�Wd�  * أن ا	���م  أ^,��ء  ?  L��1����م  -%/	  �� 

�Kن  . ا	����م  �/��Lات  �� �/�L أي أو R%�ع أو '�ب أو أآ$ آ�ن ��اء ا	,�Cر (Lر 
9Wأ T- #� �7ا@ و	� 	T (��م  Tt�,^أ.   
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$_V والs	ا @L�-و.   
�,�? : T7أ E�? م أن��? ���اء ا	,�Cر أ^,�ء  b7,�� آ�	ءت ا�R  L��$  أو ا	�sوال  -�_V 

   .ا	sوال
   :ه<ا  91 ا	\,�-�1 وا��Lل

a-LZ �=t�  . T7K -�%�م - S	 $�/? ��- ن أن��W @>,�� ه	ا L�- أو $_V والs	ا.   
   .(��� �?E T	S ا	sوال -�L آ�ن إن أT7 : ا	7�8� وا	�Dل= 

  :ه<ا  91 وا��L	�ا
�S  ا	�_��دة  ;�	�N  ذه�N  وإذا .ذهN ا	,�Cر ;�	d- Nن  -	  N���\W .  $�	L� إذا ا�7���ن  أن -

�L  �� أدرك وإذا ا	�آ�� ه<@ 	b_�Z T ا	�#ة �� رآ�� أدرك�-  ���S  ا	�آ�	  N��\W  T�	 
   .ا	�/��$ ه<ا  91 Lل . ا	�آ�� ه<@
�<ا���ل وه�D	7� ا�����د ك ا	8��� * رأي �3�%�V T��	 - ���� ���CRي و���m7 - ��� ���1-�D� z,�� ا	

E?�����<ي  ا	��S ا	���ق 	�/? ������ن أن -��? L���sوال -���$ أو ا	�_V والs���S . ا	��7 . <���	 ��� 
a?LZ �=t�  �� لL? 91  أن T	�g91 - د) Xا T�1  S1� ه�<ا  	���  -�L أو V_$ آ�ن - و

* �^k? �   .ا	\a?L -�%�م ا*��L*ل �Vة 
S^ �ًO?%�,9 أ	=�رع آ�ن إذا : ا	ا \)E  م������  ا	��ر  أ^,��ء  C,	ا  N��\���T  و	  ��R[ا 
�� ��Z ��,	ا �%��ن  أن -���  ا	/�ق �?  $�_V أو  L�1��#ت  إ* ؟ ا	�sول  -��W  ���1D  *  ��%�V 
�C	.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

�C ر��Oن �� ;Lًا آ�ن إن �7ى و	�   �F� :S	 Tts3?.   
�C ر��Oن �� ;Lًا آ�ن إن ا���7ن �Vل إذا : ?�,� �F��C وإ*  $/7 S^ ر�) �� 

   .ا	\,�-s3? = L,  �1أ@ * T7K ر��Oن
   .ا]ول ا	��م � ?���ر ه<ا أن و���1م
   : ا	\,�-�1 وا��Lل

- T7d- �   .���دد ا	�R$ ه<ا ]ن ا	�3زم ا	����� '�ط LD ا	��رة ه<@ 
   .�Rز�ً� ?��� أن ?=��ط أT7 وLDWم
   .ر��Oن  � و?s3أ@ (\�T���) E أن : ا	7�8� وا	�Dل= 
� وإ7%� ا	,�� � 	�> ا	��رة ه<@ � ا	��دد ]ن - YVا�	ا . �,�?:  T�1�}  أ7��?  YVا�	��- 
* ��,	�-.   
�C ر��Oن �� آ�ن إن �Rزم �C ه� أ�� St�).   

��ء  إن ا	���اب  ه��  ا	8��7�  ا	�Dل وه<ا' Xذا  . اK�  T�1�7�T  ا�7���ن  K3�sئ  ?  T�,   ��� 
   .اX '�ء إن ر��Oن

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<·…·…·…·…ääää<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

  .أ!�: ا�!�ر �7ى و��
   .?ـdآ$ 	S و	� أ!� ا�!�ر �7ى ��

$�	L	ه<ا  91 وا:   
 ا	�_�دة _!b1 ا	,�� Y!V وه<ا ا	�_�دة 	�\� '�ط �Z%ً� أو �D�DZ ا	,�� ا���\�ب أن-
.  

LD أ!� أT7 ا���7ن �7ى Kذا �!   .(���T و-!$ أ
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�	d�� : <�	 ��  i���ي  أن ذ	,?  T���/!�  أ7��Y  ه�<@ و . DW  ًا����ن  و* ا	,��س   ,�L  آ�8V�/? 
��/!� أT7 و��7 ا	/!� ��7 -��.   
Kن ��/!� أT7 �7ى Kذا T���) E�\) 9	أن إ �!/?  T�7[  S���ي  	,?  ��7��ى  وإ%7��  ا	/! 
T����/!� أ7�� ����� آ%���ل 	�V: �!d�����ء إذا �R L��!� أو . ز?d��� L���- � �����<ا . �C T�����) 

E�\) T7[ S	 Y!D? ��,	ا.   
! : �Vل وإذاd�� L�- � ��Kذا  bO� � ��	ن  اK�7��ى    ����  أو ا	/!!��  أD�DZ  $�!- 

T���) *وإ �C E�\) 9D_?91 و  T��7 9	و* ا]و �^k? T7�7ى أ T7أ �!/��.   
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��ب �� �   .ا�&��رة و� "! ا�� م ���
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

   .ا	�/�رة و?�NR ا	��م ?/�L �� -�ب
   .ا	���م 	%/�Lات �z�I ا	_�ب ه<ا
   .ا	%/�Lات �� �C . و?_!T1 ا	���م ?,�� �� آ$ : ه� ا	���م /�Lاتو�
   :�V%�� إ	S�D,? 9 ا	���م ?/�L و��
1��  -�]�R ?<هN ا	%�,C- 9<ا وه� �s3أ آ�Y� T7 ا	���م ?_!$ �� : ا]ول -   St��� ا	
.  

T	�8: و� �92 ����? S�=	ا N�	دب و* واd�? م -�داب���	ا St�)وه�.   
C<ا T��) يءs3� ��	 E�? ل أن�D7 م��)* i	 �,�? : * �Rأ i	.   
���د  وه� . ا	�ODء و�Rب  NW��? T�1 ا	<ي ا	%_!$ أي 	���1م ا	%/�L : ا	7�8� -D%	ا 
�   .ا	_�ب ه<ا 
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

��V : Lل أن إ	9... '�ب أو أآ$ �� T��) .   
  . ا	�S1 أه$ -RK%�ع ��<?ً� آ�ن إذا 	���1م �/�L وا	=�ب ا]آ$

�1�T  ا  - 91) X	�D	T : أوً* -   S1���Lل  . )وشرابه طعامه يدع:(- و  9��dن  ���  أن  1' 

St��	ع أن اL? !��م	=�اب ا	�1> وإ* وا St��-.   

- �ً�7�^:T	�V 9	��W::::----))))��ُ�ُ��T��ُ�ُ��T��ُ�ُ��T��ُ�ُ��T    ���F�.�7��T���F�.�7��T���F�.�7��T���F�.�7��T    $���`$���`$���`$���`    ��8��%َ�����8��%َ�����8��%َ�����8��%َ���    ��ُ�َ���ُ�َ���ُ�َ���ُ�َ�    ُa��َb�ْ�ُa��َb�ْ�ُa��َb�ْ�ُa��َb�ْ�    �c���Fَd�ْ��c���Fَd�ْ��c���Fَd�ْ��c���Fَd�ْ�    ����������������     �a���b�ْ� �aَـ��b�ْ� �aَـ��b�ْ� �aَـ��ـ��b�ْ�     �eَـCَd�ْ� �eـ���Cَd�ْ� �eـ���Cَd�ْ� �eـ���Cَd�ْ�     ��ـ�� ��ـ�� ��ـ�� ��ـ��    َR�ْ�َR�ْ�َR�ْ�َR�ْ� .ِـ�I .ِـ�I .ِـ�I .ِـ�I( ( ( ( ----    
]]]]-.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////187187187187 [ [ [ [        

S���D	7� ا����� : ا	8�� $���� ?kآ��<ي * �%��<ا ?��C $������م ?_!��L : = ا	�,  ���%t[ا ��� ا]ر-�
  .وا	�1I ا	��1 وR%�ه��

   .?�<ي * �%� ذ	i �37 أو �Wا-ً� أو دره%ً� أو Y1_? �7��Z آdن
�#م  '�p و�) @��7	E -� وا	\�� ا	%�	��� 	_�B �<هN وه� : ا	7�8� وا	�Dل= � ا*
T7K ?�<ي * �� أآ$ �� نأ:  * �!/?.   

   :-L	��1� وا��L	�ا
���ف  ا	=�ع و� ا	��ف و� ا	��1 � أ12} إذا وا	=�ب ا]آ$ أن : ا]ول -,?  9� إ	

��  ?kآ�$  * �� إ	9 ?,��ف و* . ا	T- L�3 ?��<ى ا	<ي ا	%��وف ا]آ$R�  *ي  و>��? 
.  

i	>	%� :و	�1$ أراد I	ا �- L%Zل ا]آ$ ?��ف أن أ�V : $وف وا]آ���.   
   .�,T ا	S�3 و?,�/S�!? Y ا	<ي : ?�,�

-  �7���� أن : ا	8�1  ����� ا	�/!���$ ا	��D�W ����=�رع 7���ص  ���� ا	��� ه���ى ��D�? T��- L��� ا	3
 L%����T و?�,� ���V�!	ط ا�=���� دون وا	,�� <���	  i	>��Kن . آ��<ا ��� ه��9 ه���ل ا	%��D�%	ي ا>�� ا	
N�   .	1,��ص  �1 ?��ن أن ?,�
��ل  ه� ا]د	� a�Z �� ا	7�8� ا	�Dل وه<اD	ا  E�\����ل  وه��  . ا	V  ي��V  ًاL�R  N�� و?�,�
Y� =�ع ��7ص	ا.   
Kن ��Zة ا���7ن -Y1 إذا ه<ا  91 -,�ء T���) $2�- L,  3%�ه��	ا E�\)و  L�,   ��� 

   .ذآ�ت
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   .ا���v أو
��@  أو ���ء  ا	�3ف إ	9 و($ Kذا ا]g �7#ل �� ا	�3ف إ	9 ?�$ �� ه� ا	���ط�; 

  .ا	���م -!$ ا]�7 �2?} �� ?�<ي �%�
�Lل  ) .صـائماً  تكون أن إال ستنشاق اال يف بالغ:( - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل - 

a?L\	9  ا���  ا]7��  أن  1�  >���  ا	%��Lة  و(�$  إذا ا	���  ا	%,��  ��C	#g  ���  S��!?  $� أ-!
   .ا	���م
   .واEF وه� �T إ'��ل * وه<ا
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

   .اD�Z� أو
   .ا*�Z_�س ه� : 	�� ا*�D�Zن

�ًZ#!)2� ه� : وا��W واءL	ا � �-L	ا �,D\	�-.   
 =N3%�ه�� وذه	9 ا	أن إ �,D\	ا �!/W St��	ا.   
-�C7[ ل�g9 ��دة إد	�3ف إ	ا.   

��ل= �D	7� وا�����ن أن : ا	8�D�Z*ا * ���!/? T���N وإ	���B ذه��- $���S أه����@ ا	�1���p و7�' 
  - اX رT%Z - ا*�#م
   : ��-L	�1 وا��Lل

�� أن : ا]ول -�� $���\? ���,D\	�- ��R�=���� ا	���/�اغ ه���� ا�� ����Lن ���ل * ا	_�gة إد���D	ا 
��� إ	�T وا	,=�ط �!/? St��	؟ اi	>-  
   .ا	�3ف إ	9 ��دة إد�gل ه� ?�D	�ن ا	<?� ا	�C%3ر ?�D	T ��  �> وه<ا

� ا*�D�Zن أن : ا	7�8� - �-L	ا * L�/? S�3	> ا�	و �<اء ��	ا *  ����  و* 	�'�ً  .  #� 
9%�? �D�\%	آ$ اr *رب و�' * �ً   .'� ً� و*  �
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   :وه� ا	�/��$ وا	��اب
- T7إذا أ  �D��Zن  ا�����  ا�7��  ا]����ء  m�1�	ا  b�7��  ا	%��دة  وا7�D\%	ا  ��C���اد  أو ���ء  � 

��tا>; T7K   .وا	�<اء ا	%�ء �z�%? �C ا	�� ا]��آ� �� ا	��m�1 ا]���ء ]ن ?/!� 
Kذا b%�ء ا���	<اء أو ا�	ى ا�DW L�3	وه<ا ا N_�   .ا	/!� 
� DZ� وإن - �-L	أدو?� ا <�	  ��C����ر  إن : ;�<اء  و* ���ء  W  ا>���  - هC7K *  N_��W 

   .ا	/!�
��ل  ه�<ا D	ا  ���#م  '��p  أن وأ���  ا	���اب  ه���  ا*	  S�1   ���#ل  �g  N� أن ا	\�a?L  ا	!

��  ?�� �V	S ا	%�ء *����ص �\$ ا	��m�1 ا]���ء  �� آ�$  و ��ى  - اه�<  أ���  - ا	�/!�
�	��اب ?�� 	S أو ه<ا (�ر ��اء �Zل T7إذا أ $gاد أو ��ء د�� ��tا���7ن أن ;<ا 
�!/?.   
 ����  ا	��	�N  و	  ��1I?  �����د  ]ن ���ء  �D%	ا  ���  ��,D\	ا  ��R�=���  ا	�m,�	أو ا B��/g 

   .ا];�اض �� ;��@ أو ا	\�ارة
�   .ا	%�ء �� #-L ا	%�ء إ	9 ذ	Y� i ا	��	N و
Kذا �DZ ء�%- �C �!/? T�1 أن و �OD? م ه<ا��	ا]���ء ]ن ا z�%��   .ا	%�ء ه<ا 
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

   .TD1Z إ	9 ?�$ -%� اآ�\$ أو
TD1Z �,�? : �%- S�!��? TD1Z T7K إ	9 ?�$ -%� اآ�\$ إذا �!/?.   

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
   .	St��1 ا�^%  L� 9C7 - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� -dن -

   .LRًا ���F ا	\a?L وه<ا
� T%�2 ا���7ن وLR و	� ?/!� * ا	�\$ أن : ا	7�8� واا	�Dل=  TD1Z.   
7��ع  أي �, T	L�31 ?\�$ و* '�ب و* -dآ$ 	�> ا*آ�\�ل ]ن -  �� ا	,�=�ط  أ7��اع  �

�?�D�	وا # N_� � �' ��!/�1	 T-.   
   .-T ا	�/!��  91 ا	Lال ا	%O�D� و�Rد 	�Lم . ?/!� * ا	�\$ أن . ا	��اب ه� وه<ا
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T إ	9 أدg$ أو�R �ًc�' �� أي YF�� آ�ن ��; T1�1Zإ.   
��  أراد	k%	ا - T��%Zر Xا -  �� ���?�C7  $t����� ا	%���  ا	�!/? ���C-  ن����L أن ا�7��D? ةL�� �V 
   .ا	_Lن gLW$ ا	�� ا]'��ء �� ا	/!� ?�1��W �%- NR} وه�
�	 bmZ* ��� : نK �	k%	ا - ZرT% Xا - S�V %/!�ات	9 ا	إ ��%�V:   
   .ا	_Lن gLW$ �/!�ات -
   .ا	_Lن �� �IWج و�/!�ات-

S�D	���  ��� *�Z - ا	_Lن gLW$ ا	�� ا	%/!�ات : ا]ول   ��� وا	�=�ب  ا]آ�$  : - ا	%
C<@ وا*آ�\�ل وا*�D�Zن وا*����ط $gLW نL_	ا.   

S�D	7�8� وا	%/!�ات : ا	ا ��	ج ا�IW �� نL_	وه� ا  ��  T�	�V :  ء�D�����%,9  ا���  ا'�- 
   .ا	p ... أs7ل

�	k%	� L?�? نeر أن ا�D? ةL �V '��ء�	 ��	ا �!/W إذا b1gد:   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

T إ	9 أدg$ أو�R �ًc�'.   
��  آ�$  أن : ا	%<ه�V N � إذًا�  $gL�?  9���ف  إ	�9  ا	3��L  إ	R  T��  $��?  9�7�T  ا	%��Lة  إ	K 

��اء . ?/!� $gد �� $gL%	%�� ا	دا� S/	أو آ� �%���د ;�� �	ذآ� آ%� ا  �� وا	����  ا]7
   .�,/< أي �� أو ا	���tة وا	�3وح ا	�Z�3ت أو

�T  ?��<ى �%� ا	Lاg$ ه<ا آ�ن و��اء-  S���<ى  * �%��  أو ا	3��?  T�-  S����  .ا	3/  Y� ا	�%3
N3? 91  �� $g9 د	إ T�R �%� $�? 9	ة إL�%	أن '�ء ا �OD? i	م ذ��	ا.   
   .ا	%<هL �V Nة ه� ه<@
��ء  ?/!��  * أ7�T  - ا	L �Dة a�Z �� - : ا	7�8� وا	�Dل= '  ��%�  $gL���  إ* ا	_�Lن  ?�  $gL�? 
9���Lة إ	��9 أو ا	%���Y إ	�F�� �����z أن ?%��%W T����اد �,��� ا	%��t<ا�	ء ا�����اؤ وا	%����ن ��� آ�� 

$gL%	!_��� ا	وه� ا S/	أو ا �� @��; �� $gاL%	ن أن -=�ط ا��? $gاL	ا �ً?>��.   
   )) .?�<ي �%� �z�%? T أن ?%�� أو ا	Y/�,? T- S�3 �� إ	gL?$ 9 �� آ$ أ�gى ��ة إذًا((

����� و�D�D\	ا ���� ����Y أن ?%��/�,? T��- S����� ا	3����� ه%�F�� v��D�Lة : ���ء ا	%���� وا]���D�VL	ا 
���m�1�	وا v��D . �V������ء و-��� ا]'��� ا	���Lن ��� ا	_�%� �C1gL����اد ?�� * ����Y أن ?%��/�,? ���C- 
   .وا	,=�ط ا	�Dة  a�Z �� ا���7ن
vD وا	�D�VL ا	��m�1 وا]���ء ا	%�Lة ��d	� 9إ	 ?�Oف �	d�� %�<?�ت	ا ��	ا $gLW  مL�1	 . 
@>C �!/W �C7[ ���  وا	=�اب ا	!��م ��,9 %��Lا  و   ����  : ا	�v-�O  ا	%�<?��  ا�-�  $gL�? 
  .ا	v-�O ه� C<ا ا	Y/�,? T- S�3 �%� ا	�VL} أو ا	���1  =� ا�^,� أو ا	%�Lة إ	9
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��; T1�1Zإ.   
 =Nر ذه�C%3	9 . ا	أن إ �� $gL? $�1Zا� T7K * N_�? �!/	ا.   

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
- T7d- <�	 ��- $�1Z�3ف ا�	وا >/,�.   

   .�,/< وا	�3ف ا��1Z$ -�� 	�> أوً* ]T7 ا	��اب ه� ا	�C%3ر إ	�T ذهN و��
� ?�YF �� أن : ^��7ً� $�1Z* ا� �أن ?%� N_�? �ً2�=7 *ة و�V S�31	.   
- S^ ه� <�	 �   .ا	=�اب ��,9 � و* ا	!��م ��,9 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

   .ا���Dء أو
   .  %Lًا �Vء : ?�,� ا���Dء
�%   .ا	��م ه<ا ?OD� أن  T�1 وL%  NRًا �Vء 

9�Zد وL  ��  $���ع  ا	�1�S  أه%R9  ا���,SC  ا	\��S  ه�<ا   1�  �-��!I	ا  @���Lد  - و;�   ���  $� أه
S1�	ا ��Zع ا�%Rا�.   

   :ا	\�S ه<ا  91 وا��L	�ا

- a?L\-:  �� وه�<ا  )القـضاء  فعليـه  استقاء ومن عليه قضاء فال القيء ذرعه من:( ه�?��ة  أ-

a?L\	اب ���1ل ا��	وا T7ف أ�V�� ))  . ا]ذان. ((  
   :ا	�ODء �L%  T�1ًا ا���Dء �� أن إ�Z �ً �%R� ا	<ي ا	3%�ه��  T�1 �� وا	��اب

   .ا	%\�� 	Rj%�ع : أوً*-
� 	�^�ر : و^��7ً� -�V�%	ا �ه�?�ة أ-�   �وا- �%  - �Fر Xا �%C,  -.   

�D	T ?/!� * أT7 إ	9 ذهN و�� ���F $-�D%- �� T�1  ه���%R $أه S1�	أو ا ��Z �ً �%Rإ.  
  انتهى الدر س
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/�/��  الثالثاء  الرابع: الدرس  الثاني عشر:األسبوع 
  هـ����

))�
�
�
�
 ((- 
))�	�	�	�	((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا لقا

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
 ا	_Lن �� bR�g إذا ا	�� ا]'��ء  � ا	�#م ���ق � - اX رT%Z - ا	%k	� ��زال
b__�<آ� ا	��م ��د  �C,� �� ء�D��   .ا	��-} ا	Lرس � �C , وL%  �,^L\Wًا ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <

  .ا��%,9 أو
   .ا	%,� -L��? T 9 �%� -���@ أوم -�	�L ا	%,� ا��L �ء : ه� ا*��%,�ء

Kذا 9 L���C آ�d- �D?�2 b7ي ا	%,� ا S�D,? 9	إ ��%�V:  
- S�D	ل * أن : ا]ول اs,? . نK S	 لs,? T1%�   .(\�E و(���T �\�م 
- S�D	7�8� ا	ل أن : اs,? . نKKن أs7ل  T��) L�/?.   

-����%,�ء ا	��م ��د  91 ا	�1%�ء وا��Lل ��1�	L-:   
��L  ا	���م  آ��ن  إذا أT7 : ا]ول -/?  ��1_D	�-  ���kدي  ا	�W  9���%,�ء  ا�7�sال  إ	���_  ��� 

   .أو	9 -�ب
�1�T  ا�V - 91) X	T : ا	7�8� -   S1���Lع  	�S  وه�<ا  )وشهوته وطعامه شرابه يدع:( - و? 

TW�C'.   
��ل= �D	7� وا�������م أن : ا	8���L * ا	�/? T���N وإ	���� ذه���وا . ا	�mه�?��T وذآ��$ أ7� *د	�
   .ا	��م ��د  91

� إ?�Oح �L?s و��L�/? �,�Wd ا	��م أن وا	��اب  �	d���S  . ا	%_�'��ة  �C7[  ا����V 
�%��S آ%� - ا	%_�'�ة  91 ا���%,�ء - .   

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <

�d,9 -�'� أو ... L�.   
   .ا	/�ج دون -%� ا��أTW ?_�'� أن : -L�D? �C ا	%_�'�ة
�	%_�'�ة $�_D�	1%> وا	وا S�Z @>8#ث ه	ا $t��� LZوا.   

 =Nه>�$  -�'� إذا ا���7ن أن إR%� ً� و�Z� وا	�1I ا	��1 �� ا	3%�ه�� _Vأو أو 
Kن s7dل 	%> T���) L�/?.  
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   : -dد	� ه<ا  91 وا��L	�ا
T7K)وشهوته وطعامه شرابه يدع:(- و�T�1 S1  ا�V-91) X	T:ا]ول- S	 عL? TW�C'.  

��  -  �t=�  � ا	_�Iري أTR�g �� : ا	7�8� -Fر Xا  ��C,  - أن  ���91  - ا	,_) Xا 
T�1   S1���$  آ��ن  - و_D?  ����St  وه��  و?_�')  T���  . �ر-�T  أ���1�S  آ��ن  و	�,,�?  i�1%? 
T�/7 TW�C'و �ق  *s79 ا�	%\�م إ	ا.   
TRل و*L����  أن  ��C/� a?LZ �=tم نأ : ا*� *  i�1%?  T��/7  T�7K3��ز  * ?  T� أن 	
$_D? دي ه<ا ]ن ?_�'� أوk? 9	ال إs7<ي ا�	دي اk? 9	د إ��   .ا	��م 
- a����س : ا	�8	��D	9 ا����ع  1��T . ا	%3�Rس وو����D	أن : ا ���?�; ���� N��1!? �����ع � ا	%3

   .ا	�D_�$ أو -�	%_�'�ة 	�Z T$ وLV . ا�s7ال
LV9 و�Z �-ا�� اLV ع�%Rا� E1��   .د	�ً# أ?T1�37 �ًO أن 
S	و �	�I? *ه�?� إ�m	ا Sأ(\�ب وه :   
��ل= �D	7� ا����<ه_�ا : ا	8� 9���T إ	���L * أ7�����م ?/���ع إ* ا	��Lم -�	%3��	 $�	L���L . ا	�Vو 

b�%�   .ا]د	� 
--�	d�� : نK��st  ه<ا أن �	��اب ?,sل و	S 	%> أو V_$ أو -�'� R إذا  ����T  أ�/7 
.  

���ل  ه<ا أ�Vال ا	��St �_�'�ة ��d	� - ا	%�d	� وD	ا  ���Lل  ا	�<ي  ا	���اب  ه?  T��1  
   .ا	%�LDم  ��C/� a?LZ �=tم
S���<@ أن وا 1���d	� ه��$ ا	%����t$ آ�](��sال 	%���ة ا�7��<�7 . وا	%_�'�gd $��_V $���1V أن 
�	d�����%,�ء ����L ا*��� أو -�	����س -���ه�DW 9��1  �1���� $���_D�	ن اeوا @>�����t$ ه� - ا	%

��  ��Z,�@ ا	<ي ا	I#ف وه<ا - 1%>وا	 وا	�D_�$ ا	%_�'�ة�Lة  ?��_��  ا	%_�'��ة   �D	آ� 
$t��%	 $����	ا Y� �Rوs	ا �%�   .-�	=�Cة ?��1} 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .أ�<ى أو
�d<ى -�'� إن S	ل وs,? L� T���) �ًO?أ.   

$�	L	91 وا  i	ذ:   
   .-=�Cة ا	���g $tوج �,C%� آ$ � أن : ا	��Dس ووTR . ا	%,�  91 ا	��Dس -

   .ا	��م ��د ?�NR * ا	%<ي أن : ا	7�8� وا	�Dل= 
�#  ا	%�<ي  دون ا	%,� � ا	��$ و�Rب -L	�$ ، آ�	%,� 	�> ا	%<ي ]ن -  E�� أن ?

   .-T ا	%<ي 17\}
   .اX '�ء إن ا	��اب وه� . ا	�S1 أه$ أآ�8 ذهN ه<ا وإ	9
�<ى  ا�7���ن  -�'� Kذا�d�Kن    T���)  E�\��L  إ* . (,   ���Kن  ا	\,�-1  T���)  L��� 
91  �� b�%�   .وا	��E�R ا	I#ف �� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <

s7dل ا	,�m آ�ر أو.   
 =N\,�-�1 ذه	9 ا	أن إ St��	آ�ر إذا ا �m,	91 ا  $�_�Kن s7dل ا	=�Cة  T���) 

$!_?.   
   : ه<ا  91 وا��L	�ا

��  ا	%_�'��ة  ?=_T ا	,d- �?��W �mن -��L �ء  ���L  . ا	%,��  اd  ���� . آ�	%_�'��ة  ما	
� أ($ ا	%_�'�ة أن 	�b1V S و	C<ا $t��� _�ب ه<ا	ا.   
T7K ا�s7ل أدى وإن ا	,��W �m?� أن : ا	7�8� ا	�Dل=  * L�/? م���	ا.   
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- T7[ <�	 T,� س �_�'�ة�D� 91  �� ��/W لs7d.   
�ق ه,�ك أن : وا	�3اب  �����  آ_�-  ���  ���/W  �����  آ��ر  ���  و-m,	ا  T�7K  �� آ��ر  �
�m,	ا L�V  ��m,	9  ا�1�9  ذل وآ��ر  ا	%\��م  إ	   $�_���9  ا	�=�Cة  �Z  لs���  وأ���  أ7� 
����/W نK�� �����ج ا	�/��I? ������ن إرادة  ��� ا�7�C��ء �' ���!I? ل���_	�- N����? T��� د
�/1�g�   .ا	�C3 ه<@ �� 
i	>����اER و	���ء إن ا	��� أن '���ر ���� آ�m,	ل اs���T وأ7�7K L���/? T�����) ����� آ%�,1V ��� 

   .ا��%,9 و�%� W%��ً� ا	%_�'�ة
��ة  �m7 �� أن ا	%k	� آ#م ��  S1وm7  ةL�Zل  واs7d�����T  أن : )  E�\�) .  T�7[ 

L���V ي>����L ا	��dن ?/���ر -��? . N_����� وا	�����T أن �) E�\����ة أن : (�m,	9 ا�� : ا]و	
  .�\<ور ا	%dذون  NW��? 91 و* . st�Rة
��_Wو ًَ�O?أ �آ#م �  ��	k%	أن ا  ����  آ��ر  �m,	ى  ا>��d�Kن    T����)  E�\�)  9��Z 
L,  1-�,\	ا�.   
��_���ن  ا	\,�-�1 أن V�/?  �����ن  ا	�<ي  ا	%�<ي  -�?  T__�� ا	�<ي  ا	%�<ي  و-���  ا	%_�'��ة  
   .ا	,��W �mار �__T ?��ن
��  وه�<ا  ا	����م  ?/��L  * : ا	8��7�  وا	%�<ي  . ا	����م  ?/�L : ا]ول �	%<ي%�  ��O�? 
��د@ ا	�DلK- � �	d�� %_�'�ة	ا.  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]IIIIV<V<V<V<< << << << <

  .دم و��C اS3�Z أو S3Z أو
   .دم و��D- : �C	T ذ	i وL�V . اS3�Z أو S3Z أو : �Vل
   .ا	���م L�/W ا	\���3 Kن اS3�Z أو S3Z إذا
   .-�Dة �W%�� -� ا*�#م '�p و��7@ . أL%Z ا���م �<هN وه<ا= 
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   : وا��L	�ا
�91  - ا	,_� -�Dل -) Xا  T��1   S1���a?L  وه��  . )واحملجوم احلاجم أفطر:( - وZ  E�\�) 

LD T\\) دL  �� �%t[ا .   
��د ا	�1t�D�  L%ة ه� ا	\a?L وه<اK- م���	���3 ا\	�-.   

N���9 وذه��<ا إ	���م ه��L ا���%Zأ ����� وآ�8���ء ��CD $���a?L أه��\�ق ا	\��Kآ ���-* T�� -راه�?
T%Zر Xا -.   
1��  ا	��1 �� ا	�1%�ء R%�ه�� ذهN وإ	�T : ا	7�8� ا	�Dل= I	أن . وا  ����L  * ا	\��3/W 

   .ا	���م
   : -dد	� اه<  91 وا��L	�ا

- $�	L	ا]ول ا : �� b_^ � E�\) ري�I_	,_� أن ا	91 - ا) Xا T�1   S1����S3  - وZا 
   .(�St وه�

 احلاجم أفطر:(-\�a?L  �,��خ -T7d :ا	\a?L ه<ا  � - اX رT%Z - ا*�#م '�p وأ�Rب
  ) . واحملجوم

- $�	L	7�8� ا	ا : ��  b�_^  ��  a?L�Z  �����L  أ-��Lري  I	ا  T���ل  أ7V : z�gل  ر��� - اX ر
91) Xا T�1  S1�   .^�Dت ر�R	T : ا	Lا�V �,!Vل . ا	\���3 � - و

- $�	L	ا a	�8	ا : a?LZ <7أ - �Fر Xا T,  - ,_� أن	91 - ا) Xا T�1   S1����  - و� 
91  �/�R ��- �-أ N	�2 ل ?\�� وه��D : �!��ل  . وا	%\�3م ا	\�SR ?�,� ه<ان أV 
   .?\�S3 أ7> وآ�ن -�	\���3 - و�T� S1 1 اX (91 - ا	,_� رS^ zg : أ7>
   .  �1	T أ S1 * : ا	Lا�V �,!Vل

ERا�	وا Xوا S1 \���3 أن : أ	ا * �!/W N_�	وا � E�R�W ل ه<ا�D	ذآ�@ �� : ا �ا- 
   .�,L�- Y إ* ?��ن * رzg ا	�\�-� �Vل أن - اX رsZ - T%Zم
����_� ����<ا ���� أن ه�gr �?����� ا]��� ����91 - ا	,_�) Xا  T���1 S1����T - و��� * أ7�!/? ���� 
S3�Zوآ%� . ا b1V أن �/	 z�g��	<ي ا	ء ا�R � a?LZ <7أ  ���a?L  وZ  �����L  أ-� 

 * ا	\��3��  أن - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� �� ا]��?� �gr أن � (�?E ا	LIري
�!/W.   
�C وا	%\�3م ا	\�SR أ!� :a?LZ أ�� E�\) T,�	 �_��? �ًg��,� @>C- �	ا]د.   
7[T * $D�7 �� �%1آ zgذآ�@ و�� ه<ا إ* ر  ���sم  ا-Z  E�\���ي  (Vو .  ����ى  وهVأ 
��ة   91 ا*�#م '�p ذآ�@ �%�V  T��T  - آ#�%Zر Xا -  ��  ����  ا	���  ا	�1�  ��C1Rأ  ��!/? 

St��	إذا ا S3�Zا ��	 Y�  د��Rو  @>�7�T  ا	��\�\�  ا]�Zد?�a  هK *  ��/�  ����ل  �D	ا  ��C- 
T����<ا و	�1��C- N����T ذه����ه�� إ	����� ا	%3��� \������ �-�ا	��% SهL����- S���C��ون * ��? ���� ا	�/!�

���3\	�-.  
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� :L	���T ذاآ�ًا  ��Lًا.   
   .R%��ً� ا	��-�D ا	%/!�ات إ	YR�W 9 ا	=�وط ه<@

i	>	و �	أن   {�D\%	ا  T�D�$  اX و�R  ًاL�����T  ذاآ��اً   ��	  ��  �!��  $D����  $%=��	 
Y�%R �� مLDW �� اتL�/%	ا.   
   :ا	%/!�ات -C<@ ا���د � ?=��ط

   . �	%ً� ا���7ن ?��ن أن -�
   .ذاآ�ًا ?��ن وأن -�
   . ��Lًا ?��ن وأن -�
Kن $�gا LZ=�وط ه<@ أ	ا T7K   .ا	���م ?_!$ * 

$�	L	,��ص ه<ا  91 وا	ا ����	,��ص ا	وا �)�I	ا.   
   : ا	���� �	,��ص -

T	�D9 آ	��W  : }}}}��Fh��Fh��Fh��Fh    iiii    �SW�j*�SW�j*�SW�j*�SW�j*    (>(>(>(>    ���QS���QS���QS���QS    T
T
T
T
    �SdLW
�SdLW
�SdLW
�SdLW
    ��Fh��Fh��Fh��Fh     { { { {]]]]-.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////286286286286 [ [ [ [        
T	�D91 - وآ) Xا T�1  S1�  ) .عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ أميت عن عفي:(-و

   :ا	�I(� وا	,��ص -
�T�1   S1 اX (91 - ا	,_� آ�Dل� أطعمه فإمنا صومه فليتم شرب أو فأكل نسي من:( - و

  ) .وسقاه اهللا
��  و��7ص  ��� ��7ص ا	L �Dة ه<@  91 دل Kذًا)�g  ���Lع  * �%?  ً*��3�  i=�1	 
�� أن�� $����ب أو أآ���92 أو '��W أي ���!/� �����ات ���<آ�رة ا	%/!��Kن ا	%� T�����) 

E�\) آ�ن إذا i	ذ SW T,� #ًCR إآ�اهً� أو 7���7ً� أو.   
S^ أL- �	k%	ا - T%Zر Xاد - اL��- ا]'��ء ��	ا * �!/W L,  �1-�,\	ا.   
  
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

 * �ً��   .���هً� أو �7
LDWن . ��,� مK ?��ن أن ا'��اط  91 ا	Lا	� ا]د	� Kن . ا	��-} 	1=�ط آ�	�dآ�L ه<ا 

   .(���C%� ?_!$ * وا	%��@ ا	,��� أن  91 ا	Lا	� ا]د	� ه� ذاآ�ًا  ��Lًا
<<<<< << << << <
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   .;_�ر أو ذ-�ب TD1Z إ	9 �2ر أو
�Kن  ا]'���ء  ه�<@  7\� أو ذ-�ب أو ;_�ر TD1Z إ	9 إذا . واd�� �%C%�Z LZ	��ن ه��Wن 
T���) E�\).   

- T7[ $���  �� ه<ا �;  L��V .  ذاK�  T�1�  ���  ���;  L��V  ��D-  T����)  ً�\�\�)  ��%	 
   .ا	%/!�ات ه<@ W,�ول � ا	�%L ا'��اط �� LDWم

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

s7dل �� أو .   
�� إذا�����ن ��s7dل ا�7��Kن � T�����) = L��,  ����\�E ا	\,�-1���L و* (�/? ����sل و	� أ7

��/�	�-.   
   :ه<ا  91 وا��L	�ا

�T  أن ا�7���ن  ?���!�Y  * ا�رادة  ��  �gرج أ�� ا	�/�� -dن -�L? . ن  وإذا�� آ�<	i  آ
S	 >gاk? ا���7ن �%- NW��? T�1 .   
�� إذا ا���7ن أن : ا	%�d	� ه<@ � ا	7�8� وا	�Dل=  9�Z لs7ن أK T���) L��.  

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
�_\�T7 اd- Xن - 9	��W91 أ^,9 و  �<?	ون ا��/�?  ��  {�1g  ات�%�� و* وا]رض ا	

�,8? Xوه� إ*  %$  91 ا $gدا �L	b ا�رادة   ��?e9  ا���  ا	�/���  أن  1�%�  ��� 
� وأr T7دم -,� SورهLD� وا * أن أو ?�/��وا أن��/�?.   
�$  وه��  ��	i ا���م �<هN وه� :ا	�8	a وا	�Dل= �%R  ًاL�R :  �� إن أ7�T  : ا	��اER  وه
��/W ��7ق���  Y,%? T�/7 و	S ا]��ر ه<@ وراء !��  وإن أ�/W  Y�,%  T��/7  �C�� و(

Kن s7dل ا]��ر ه<@ دY!��? Y و	S -���ه� وا'��$ T���) * L�/?.   
T��7K ��� ���D�D\	ا ا>��C- $�����Y ا	�/�%�3W �����S3 ا]د	�,Wو {���Oً� . و��Wا��� وأ?�� ���CR 

T7K واا	,�m ا	%�,9 $��/W {�Vد R%�$و �ا���م � i	�� - T%Zر Xا -.   
   .ا	�اER - اX '�ء إن - b1V آ%� وه�

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .اS1�Z أو
T7K : أي * L�/? T���) إذا S1�Zا .   

$�1�Wو i	ذ: T_=? $�	���	ا �D-��	وه� ا :   
   .د�T ا���7ن ?i1% و* وا�رادة ا*���gر  � �gرج أ�� ا*�Z#م أن -

Kذا S1�Zا E) T���) �	آ�ن و � v�   .ا	,�Cر و
   .إR%�ع �\$ وه� واEF ا*�Z#م وأ��
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� أ(_E أو  T�Tm/1 ��2م .   
� ووLR ا	,�م �� ا���7ن ا����D إذا T�T7K ��2م  S�D,? 9	إ ��%�V:   
- S�D	!��م : ا]ول ا	ا ����	ا v1�I%	?} ا�	ن . -�K ا-��1�T  و	��  ا	����م  /�L? * ه<ا 
 .LVو ��Z ع�%Rه<ا  91 ا� S�\	ا.   
- S�D	7�8� ا	!��م ?��ن أن : ا	آ��8ًا ا  T7K S�D,? 9	إ ��%�V:   
� ا	/S ]ن . (���E) T و	/Tm أTR�g إن - S�Z ه��m	ا * � S�Z �2�_	ا.   
/�  ��Lًا ���2ً� أآ$ أT7 : ا	_!#ن وT���) . $�1�W -!$ ا-�T�1 وإن -L T���).   

�$  ا	�/��$ و-C<ا%�?  S��Z  @>��L  ا	���  ا	%��d	�  هV  ��8�W  L�,   B���_N  ا	,��س  -�-  T� أ7
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�\��? S^ ذا �_�'�ة ?,�مK �D�����  أن اآ��=�  ا  T�%  ��?�D-  م���2  T�%�\  9� ه�<ا   1
   .ذآ�ت ا	<ي ا	�/��$

S^ ل�V - T%Zر Xا - � $t��� �C	 S�Z LZوا :   
   .ا��,�8 أو B%O%W أو ا;��$ أو
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<…………ä·ä·ä·ä·<<<<�]�]�]�]<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .TD1Z ا	%�ء gL$ ... ا;��$ أو 
   .TD1Z ا	%�ء B%O%W .. $gL أو
   .TD1Z ا	%�ء gL$.. ا��,�8 أو

@>�����t$ ه��� ا	%�C%�Z L��Zوا ����	 �����ه� ��m	أن ا ���	k%	ا T��%Zر Xا S���T وه�	�D-: أو 
�8,��  .ا��,=} أو :ا	��اب وأن . ا
i	>	ءت و�R 91  اب�	ا � Y,D%	<ي ا	ه<ا أ($ ه� ا 	با���  ����@  و�;  ���  N� آ�
��  و	�$ ا	��اب  �R 91ءت ا	\,�-�1	k%	ا -  T�%Zر Xء  - ا��R  ��  T���,�8ر  ذه,� ا*
T_��   .واEF ا	\%L وX وا	%�,9 
��$ إذا��B%O أو ا;��%W أو {=��,���gL$ ا� 9���T إ	�D1Z ء����T ا	%��Kن وا-��1� T�����) 

E�\)   
   .إرادة -��� �,T وYV ه<ا ]ن -

   .(\�E ا	���م Kن إرادTW -��� أآ$ أو '�ب إذا ا���7ن أن ��,� وLDWم
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�T  ا	%�ُء gL$ )) ا*��,=�ق � ?�,� (( -�	� أو ، ا	8#ث  91 زاد أوD1Z : S�	 
L�/?.   

   .وا S�Z LZ	d�� �%C	��ن ه��Wن
�	d�%	�   .ا	8#ث  91 زاد : ا]و	9 
�	d�%	��7�8 وا	إذا : ا �	�- �   .ا*��,=�ق 

Kن ا*��,=�ق � -�	� أو ا	8#ث  91 زاد Kذا T���) :   
 =L,  �1-�,\	ا E�\).   
L�V S1 و* إرادة ;�� �� TD1Z إ	9 ذهN ا	%�ء ]ن - >gاk? T�1 .   
�$  ^S ا*��,=�ق � -�	� أو ا	8#ث  91 زاد إذا أT7 : ا	7�8� وا	�Dل= g9  د��T  إ	D1Z  ء�� ا	%
L� T��) �	آ�ن و ���- L�V T,�.   
   :ه<ا �11او 
O%� ا	=� �� 	���Zم �,N_�- L�W T آ�ن ا	%�ء د�gل -dن - �� NW�W 91  i	ذ.  

�#ث   L?s? 91 أن ا	��Fء � �,C� ا���7ن Kن^  ��C,و�  ����ء  F�	ن  إذا ا����t%�ً  آ) 
�C . ?_�	� أن  � �	�g ��[ه<@ وأدت ا �/	�I%	ا   
/�L ا	%�ء د�gل إ	9 T��).   

ERا�	وا Xوا S1 ء آ�ن ]ن . لا]و أ�F��%	ء ا�!I? L?s?و  ��   L��<@  ا	�=� �  ا	\C 
�	d���� N����\? ���C�1  T����م و 1%���و@ أو �\��� ����	 �	d�����ى ��gأ �������T وه�) 9��D_? 
�ً\�\) T7[ $g%�ء د	ا ���- L�V v-�	وا ��- ���	d�%	ا <�	 E�\�- �%�   .أرى 
,�Dل : iWز?�د i?L�Wو S�\1	  � �=��S^d  ا	W  ��C�1  .  �	d����ل  و�gد 	ء ا��%  ����-  L��V * 
NW��? T�1  S�Z 9D_� i���) �ً\�\).   
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   .(��E) T: ا	/�3 �12ع � '�آً� أآ$ و��
����i إذا : ?�,����ن '��$ ا�7��Y ه�12 ����� أو ا	/3��� زال �� $���S ا	�1�^ $���Kن أآ� T�����) 

E�\).   
$�1�Wو i	ء ا]($ أن - : ذ�D- $�1	ا.   
Yو� i	آ$ أن ?��@ * ذd? و* ?=�بو L�/?  T�����ء  ا](�$  ]ن - . (D-  $� وإذا ا	�1

��ن��$ آ��ً� ا	�1��V�- ز���R ن����7j	 أن $���=�ب ?dآ��# و?�- ����T آ�اه�	�D	 9	����W :  } } } }ــ����Tــ����Tــ����Tــ����T    
��F.7�T��F.7�T��F.7�T��F.7�T    $�`$�`$�`$�`     ]%ـ� ��ـ� ��ـ� ��ـ�     ��ـ%[ ��ـ%[ ��ـ%[ ��ـ��     a���ز  ]]]]187187187187////��%(ـ.- ��%(ـ.- ��%(ـ.- ��%(ـ.- [[[[} } } } ��IRـ. ��IRـ. ��IRـ. ��IRـ.     �ـ� �ـ� �ـ� �ـ�     �Cmـ�Cm� eـ�Cm� eـ�Cm� eـ�l�     eـ�l� aـ�l� aـ�l� aـ�a     �ـ� �ـ� �ـ� �ـ�     �Fmـ�Fm� cـ�Fm� cـ�Fm� cـ�l�     cـ�l� aـ�l� aـ�l� aـRd Xا 

T7�\_� 9	��W9 و	/�3 �12ع إ	ا.   
�  �� �Y د	�$ و*Vل�  ���i  إذا -�	��اه' .  @>���  وه�<ا  - ا	%��d	�  وه%�  ���T  أن ?,_�_,�W 
T���T - إ	��Fو�/� ���%��S إذا �	 ����_�? T��	 L���- i���� أن ذ	��Y ا	/3��Kن . 12� ����_W T��	 ���C 

�	d�%	ا L�- ��	�8	ا.   
�\,���  و	S1��7 91  zI' i' S اeن _�?  T�	 .  T�����  E�\���ء  ا](�$  ]ن (D- 
   .اe?� و	L*	� ا	$�1

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا	=%> ;�وب � '�آً� أآ$ إن * 
Kن ا	=%> -��وب ?=i وه� أآ$ إذا T���) $2�- L,  Y�%R �%t[ا.   

��ل  و �Lم  ا	,�Cر -�Dء ا]($ ]ن-gد  $���  . ا	�1C  ��!��  أ��ل  Z *  ز��3?  T���  أن 	!/? 
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�C�.   
�ً# ;�-LV b أ�_W �C7� S^ ا	=%> ;�وب � '�آً� أآ$ Kن --.   
	���S�\ : T���S أ7�D^r T���� و �1�����T ا	��-��\�E و(�) . - T��7[ ����Z $���$ أآ��L?ً� أآ���� 

��م��Z�	 �� �=���� ا	�C S��^r T������\�E و(�) T��7[ ����_W ���� Y��Vا�	أن ا T��1%  T��D وا
   .ا	=%> ;�وب -�L إ* ?dآ$ 	a�Z S ا	%=�وع

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

  .�C7رًا _�ن 	�$ أLD��� T7ًا أو
   :d	����� W=%$ ا	�_�رة ه<@
-- �	d�%	9 ا	أآ$ إذا : ا]و �m? =%> ;�وب	ا b7�_ S	 ب��W.   
-- �	d�%	��7�8 وا	أآ$ إذا : ا �m? مL  /�3 �12ع	ن ا�_ �ً�	�2.   

�_�رة �	k%	ا - T%Zر Xا - $%=W ���	d�%	ا.   
 =L,�   .(���T -!$ ذ	Y,) i �� أن : ا	\,�-�1 

   :ذ	i  91 وا��L	�ا
��  ^_T7d- b : أوً* -   ��%   T��9O  أ7V .  a��Z  T���  - أ7Fر Xا  T�,  -  ��! وآ��ن  أ

�m? S7=%> أ	ا LV b-�; S^ ��_W �C7أ S	 N�W.   
�ً� : و^��7ً� -��V 91  �� $=%> -��وب '�ك وه� أآ	ا.   

����T  أن : ا	,��س  -�� LRًا �8�W ا	�� ا	%�d	� ه<@ � ا	7�8� وا	�Dل= )  E�\�)  �� 
���	d�%	ا.   
   : -dد	� وا��L	�ا

�$ أT7 أ?T,  - �ًO اX ر  �%  - �F� �Rء أT7 : أوً* - i	ذ S	و  B�D? .  ن���� 
��  	S ]7� أ(E أ?C%� أ �ف و*. روا?��� -  ,T اX رF� -  %�  � ا	%,�Dلm7أ 

� L�7����  ]ن ا]^�?� ه<?� أ  �	d��7���ص  ا	%  #�7\���ج    ��  ��D�D\	9  ا� ه�<@  إ	
   .اe^�ر

- �ً�7�^ : a?LZ ء�%��T�1   S1 اX (91 - ا	,_� ز�� � أ�C, - SC7 اX رF� - أ� و
�Lت -�_1W ء�%�����	���م ا	�!�وا -d�� ��7����=%> أن ���b ا	�-�; ���%1 �=���� ا�7� ا]�

bR�g <%=	ا .  <����  و	  a?L���Oء  أ���هS  أ7�T  ا	\D	�- .  ��1��Oء  آ��ن  D	ا  ً��_Rوا 
��_	 SC	 - 91) Xا T�1  S1�   .وT-�R - و

- �ً8	�^ : a?LZ يL  �- SW�Z - �Fر Xا T,  - T7أ �%	 Y%�  Zـ�n� Zـ�n� Zـ�n� Zـ�n� :  :  :  :  } } } } ـ����T ـ����T ـ����T ـ����T     ��F.7ـ�T ��F.7ـ�T ��F.7ـ�T ��F.7ـ�T    
$�`$�`$�`$�`    ]%��]%��]%��]%��    ������������    a�l�a�l�a�l�a�l�    c�Fm�c�Fm�c�Fm�c�Fm�    ��������    a�l�a�l�a�l�a�l�     eـ�Cm� eـ�Cm� eـ�Cm� eـ�Cm�     �ـ� �ـ� �ـ� �ـ.     �ـIR�� .ـIR�� .ـIR�� .ـIR�� {  {  {  { ]]]] -.187187187187////��%(ـ.- ��%(ـ.- ��%(ـ.- ��%(ـ[[[[  $��R  b�\W  دة��� و

*ً�D  د����د  ���  ا]-� B	�_�? T� i�%? 9�Z و* إ	��m,? T (�ر ^S وأ-�B أ� ا]
���%1 ����i ذآ��� ذ	�_,1	 - 91��) Xا T���1  S1�����ل - و�V T����دك إن : 	����?B إذًا و��	 

B�-[د ا��   .-�	�ODء ?��d@ و	S ا	,�Cر و��اد ا	�1$ -��ض وا]
   .ا	,��ص  LW T�1Cل وا	<ي اX '�ء إن ا]�Vب ه� : ا	7�8� : ا	�Dل وه<ا
�Kذا� d��!gن أ�����Kن ا�7� T�����) E�\��) T���L و �1���� أن -��_�? T����i أن 	�%? 9�� أن إ	

   .ا	=%> ��Wب
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��'  
]�)���  ]�ع '� �/�ر ر�.�ن'��� ��,+* 

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

)$�  .Y��R و��) 
zg �	k%	ا - T%Zر Xم - ا��Z3%�ع أ	ا ���ص  -/��$  ر���Oن  �C7ر g  �?���[ 

 :  
   .ا	%/!� -C<ا ا	�D1��% ا]��Zم آ�8ة : ا]ول -
�C ا	�� ا	<�7ب أ Sm �� أ 91  T7	L1*	� : ا	7�8� -��D? St��	ا.   
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�� Y��R �� ر��Oن �C7ر  $_V د-� أو.  
� : -�D	T ا	%��Dد $_V أي  . د-� أو * L- ن أن��? ���  آ�ن ��اء أ(1� �ج � 

�Z أو �� b��.   
Kن S	 ��? �ًR�T7K أ(�1ً�  * NW��W T�1  م��Z[%<آ�ة ا	ا �   .ا	/�$ ه<ا 
���1 �,��F���9 أن ا�8,g أو ���	 �����ة ��$ أو ا��Rر ����� أو	� 9��8,g %7K���C * N��W��W 

   .-d(1� و	�> زاLtًا ا	��O ه<ا ?��ن أن *�Z%�ل ر��Oن �C7ر � ا	3%�ع أ��Zم
�C7K زاLtًا آ�ن وإذا * NW��W T�1  م��Z[%<آ�رة ا	ا �   .ا	,%��ص 
� L�V@ أن اeن  �,� إذًا* $_V أ(�1ً� ?��ن أن ?�,� د-� أو.   

� : �V	T و�/�Cم $_V اء : أي : د-� أو���$  ه<ا �آ�	 _D	أو ا  �-L���ح  أو �\��م  ا	_� 
   .ا	W Y�%3=%$  ��� ا	_�رة ه<@ Kن رR$ �� أو أR,_� �� أو زو�R �� أي
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<�ً,�_� �� NW��? 91  3%�ع	ا �> :ر��Oن �C7ر  << << << <

 T�1�   .ا	�ODُء 
�T�1 ر��Oن �C7ر � ا���7ن Y��R إذا:   
 =L,  3%�ه��	ء ا�OD	ا . N3? T�1  Y� /�رة�	ا  ����<آ�ه�  ا	��  ��	k%	أن ا  �O�D? 
i	ذ ����	ا.   

   :-L	��1� وا��L	�ا
� وه� t�V%ً� زال �� ا	��م -C<ا ا	��م ا]�� أن : ا]ول - Tذ�� L-* أن T?دk?.   
- �7����T : ا	8��� أ7� a?L��Z �����ة أ-��� - ه�?�Fر Xا T��,  - ��� a?L��Z ��� ا] �ا-

Y��3%	<ي ا	وا �,�Wd�� �  B��-  T���  وه�<@  . )مكانه يوماً يقضي أن مرهوأ:( أ	/��m/	ا 

�Z SCO�- �C\�\�W �C7Kول وإن '�ذة � �D�D\	اب ا��	ا �C� �C7أ  �/���F  ��C7[ 
�/	�I� �?وا�	ت �D8	ا.   
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��ل= �D	7� ا����T : ا	8��N وإ	����م ذه��� ا���=�����@ ا	��� و7��sم ا-�Z : أن Y������ ا	3%� 
   .ا	�ODء دون ا	�/�رة  T�1 ر��Oن �C7ر

   :ذ	i 9 1 وا��L	�ا
   .?OD� أن ا	 ��d? Y��3%	S - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� -dن-
��  �� أن و��L%  �,�Wdًا أ!� ا	Y��3% و-dن -!�Lاً  أ%  *  $�_D?  T���Oء  �,D	ا  T� و �1

   .ا	��	E ا	�%$ �� وا�آ�8ر وا*���/�ر -�	��-�
   .اX '�ء إن ا]�Vب ه� ا	7�8� ا	�Dل وه<ا

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<<<<<< << << << <

   .وا	�/�رة
b	رة د�_  �	k%	أن  91 ا ��  Y���R  ����ر  C7  ن�O��1�T  ر���S  أو أ7�sل  ا	�/��رة  	 
   .ا	%<هN  91 وا	�ODء ا	�/�رة  Y��3? N3W T�1 أن _%�3د . ?,sل

$�	L���9 وا	�1  i���� : ذ	�� T��R�gري أ���I_	ا S1����� و���� و;��ه%��\�ب ����,� أ(� ا	
L�7��%	أن وا #ًRر  $�g9  د�1   ���91  - ا	,_) Xا  ��1 T  S1����ل  - وD  ���sول  ?� اX ر

b�1ل ه�D��   91 و�V b�Vل أهi�1 و�� Wا��أ  ����ل  ر���Oن  D  T�	  ���91  - ا	,_) 
Xا T�1  S1���  L3W ه$ - و_Vل  ر��V *  ل��V  $����!�Y  هW م  أن���W  �?�C�'  ���-����� 
   .* �Vل ����,ً� ���� -L3W �� S�!W T ه$ �Vل * �Vل

<13 S	و @��d? �_,	91 - ا) Xا  ��1 T  S1���<ه�ب  - و	�-  S���ء  ^R  ���91  - ا	,_) Xا 
T�1  S1��T ���ً# - و �%W ل�D @>g قL�Wو T- ل�D  9�1   ��D��  أ,�  ����ل  ?� اX ر

i\O   .أهi1 أT%�2 : و�Vل - و�T�1  S1 اX (91 - اX ر��ل 
T	�Vو : T%�2أ i1أه �ًO?أ �   .ا	�\�\�� 
��ب   91 ا	\a?L ه< LلRرة  و��7�z  وه��  ا	�/  ���� و C-�R .  �,�Wd�����ء  إن و' Xا 
�   .ا	�/�رة أ��Zم - اX رT%Z - ا	%k	� آ#م 
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

s7dل ا	/�ج دون Y��R وإن .. . �!   .آ/�رة و* أ
vD ا	�ODء ��C ا	%_�'�ة أن ��,� وLDWم . ا	%_�'�ة ه� ا	/�ج دون ا	����3%.   

Kذا Y��R /�ج دون -%� ا���7ن	ن  اd���ن ? آ�  ���-  �?>�I/	أن أو ا  Y�%����sء  -�dي  ?R 
Kن زوT�R أsRاء �� NRا�	ا T�1  أن �OD? م ه<ا��	ا vD أ7�sل  و	� ا	�/�رة دون 
.  

$�	L	ه<ا  91 وا :   
��%9  * وه<ا vD ا	3%�ع � -�/�رة �Rء إ7%� ا	,z أن - ?  ً�� �%R  �� إ%7��  ا	�=�ع  

��  ا	%_�'�ة أ�� إ?#ج �T ?��� �� ا	3%�ع%���ج ا	 دون /  ��C7K *  9%��W  ً�� �%R  �� 
# ا	=�ع N3? 91 -,�ء  i	آ/�رة ذ.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .��<ورة ا	%�أة آ�b7 أو 
�<ورة  ا	%��أة  آ�7�b  إذا ?�,���  $�C3- ن  أو����7  T�7K *  N�3?  ��C�1   رة���L  = ا	�/,  

   .ا	�ODء  �C�1 و?N3 ا	\,�-�1
��ل= �D	7� وا����T : ا	8���Oء * أ7�V *رة و����� آ/�� b���<ورة دا���� $��C3- ن أو����� أو 7

  .إآ�ا@
��ل  وه<اD	7�  - ا���Lم  ]7�T  ا	���اب  ه��  - ا	8DW  ��,��  T��=��ط  أ7?  ����S  أن 	%1/!?  Y�� 
   .إآ�ا@ أو ���7م أو -C3$ ��<ورة أ�C7 7/��ض وه<@ وا	�%L ا	<آ�
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SC3�N  ��<ورة �W� 	S إذا ا	%�أة أن - اX رT%Z - ا	%k	� آ#م �� و�  ��C�1   �� ه
�ًO?آ/�رة أ.   

   :ذ	i  91 وا��L	�ا
- a?L\- �-ه�?�ة أ T7K��ر  � Y��R �� أن  91 دل C7  ن�O��1�T  ر����  ا	�/��رة  � 

   .L�Vًا  %Lًا دام
��ل= �D	7� وا�����أة أن : ا	8���> ا	%�	 ���C�1  رة�����رة أن أو . آ/��$ آ/�R�	ا T��,  ���C, و 

   .آ/�رة ا	%�أو  91 	�> أT7 واLZ ا	�D	�� و�kدى
   : ه<ا  91 وا��L	�ا

�L  و	�W S/� أن ا	%�أة ? ��d	S - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� -dن -'�?  $t����<	i  ا		 
.  

   : و�CR� ��  T�1 وا	�3اب
�91  - ا	,_��  أن : ا]ول -) Xا  T��1   S1���� - و��d	T  إ%7�  $�R�	أة  دون ا���9 . ا	%d�� 

�dل �� b��  .?�dل 	S  %� و
� ا	�mه� أن : ا	7�8� - ��V $R�	ا - ��  B���ظ ا]	 -�/ -  ��C7أ  ���Lل  ���ه?  T��1  

   :أ��ان
��ل  أ7�T  ا	�LاV!,�  روا@ ���  : ا]ول ا]�� -V :  ل����T  . وأه�1�b  ه�1�b  اX ?�ر	�D : 

b�1$ أه�	91 د  �C7ه� أ���.   
�$  أن : ا	8��7%�  ا]�� -R�	ا  ��%	  N�12  T�,�  ���91  - ا	,_) Xا  T��1   S1�� ا	����م  - و

*�V * Y�!���$  أن  1�9  ا	1/��  ه�<ا  �Lل ���ما	 �� إ* أوb�W وه$ 	/� و� أR�	ا 
   .ا	3%�ع  91 ا	sوR� �R_�ر ���;ً� آ�	� ر-%� ه<ا وأن ا	3%�ع  � ?�_� *

�<ا  37�sم  * و7\��  . ���ه��  ا	%�أة أن ا	\�ل ��ه� أن  91 ا	�m/1ن ه<ا LلC-  ���	 
��ء  -��V Bل آ%�CD/	ه�  : ا��1�S  ���ه��  آ�7�b   ا	%��أة  أن ا	\��ل  �  �� - ا	,_��  ?��dه

   .-�	�/�رة - و�X T�1  S1ا (91
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�Lل  * 	%1��أة  -�	,��_�  ا	�/��رة  ذآ��   Lم �Zل و-�$?  9���ب   �Lم   1R�	ا  . ا>� ه��  وه
   .اX '�ء إن ا	�اER ا	�Dل
�7��ً� ��2ن 	� ا	�R$ أن ا	%k	�  _�رة و�/�Cم=  T7K N3? T�1  �ًO?/�رة أ�	ا.   
- T7[ z7 91  %�أة  <ر	دون ا $R�	ا.   

T7K ���هً� أو �7��ً� آ�ن إذا ا	�R$ أن:  ا	7�8� وا	�Dل=   ً�O���Oء  و* آ/��رة  * أ?V 
T�1 .   
� LDWم 	%� - {Z �Rوs	ا . �%��ب   �Lم  � �1�W$ �� ذآ��7@ Rرة  و����Oء  ا	�/D	وا 

�_�,	�- �Rوs1	 %��ه�	%�<ورة أو ا	�1$ 7/> ه� ا��	ا �_�,	�- $R�1	.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� �ما	� �7ى �� Y��R أو  @�/� :�!   .آ/�رة و* أ
���S^  Y ا	��م ا	/!� 	T ?�3ز ا	<ي ا	%�?B �7ى أو ا	��م ا	%��� �7ى إذاR  #� 

   .آ/�رة
$�	L	ه<ا  91 وا:   

3�  N	S ا�W%�م ? N3	S وإذا . ? * N3	kC*ء -�	,�_� ا	��م إW%�م أن -?  �����د@   إ
   .آ/�رة
�  أن %��1م���3�N  * ا	%?  T���S  أن  �1?  ����3��ز  ا	�<ي  ا	%��?B  وآ�<ا  ما	?  T� أن 	
�!/? .   
T�1 ء و�D	م : اLD�   .-��R%�ع  C�1%� ا	�ODء ?N3 وا	%�?B ا	%��� أن ��,� 
  .- وا	%�?B ا	%��� - ?Y��3 أن 	T ?�3ز * أT7 :ا	7�8� وا	�Dل= 
-T7[ ع�' �   . واNR (�م 

   .ا	\,�-�1 �<هN وه� ا]ول ا	�Dل ��ه� ه� آ%� وا]�Vب
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

� Y��R وإن ����? .... T�1�   .آ/�ر�Wن 
�S  ر���Oن  ���  ا]ول ا	���م  � ا���7ن Y��R إذا ?�,�^  Y���R  ����  ا	8��7�  ا	���م  � 

T7K ر��Oن N3? T�1  ن�Wآ/�ر.   
   :�V%�� إ	S�D,W 9 ا	%�d	� وه<@

- S�D	أن : ا]ول ا Y��3?  ���S  . و?�/��  ا]ول ا	���م  ^  Y���3?  ���<ا  ا	8��7�  ا	���م  C 
   .واEF وأ��@ إ'��ل و* آ/�ر�Wن  R��- T�1%�ع

   :ا	%k	� L?�?@ وا	<ي ا�'��ل 	��
-] � S�D	7�8� ا	إذا] ا  Y���R  N����  و	�S  ا]ول ا	���م  /�?  S�^  Y���R  �� ا	8��7�  ا	���م  

N3� T�1  ن�Wآ/�ر = L,  �1-�,\	ا.   
$�	L	ا : ا�	�V : $�	L	ه<ا  91 ا:   

 NW��W �/�دة  _�دة وه� . ���Dً# ?��ً� ?��_� ر��Oن أ?�م �� م?� آ$ أن : ا]ول -
�C�1  م��Z[ذا اK Y��R � ����? b_Rو T�1  ن�Wآ/�ر.   

1�b  إذا �Vي وه� : ا	7�8� -�dW  ً�����V  9�1   �����Y  إذى �R  ��  �����?  ���  ��7�O� ر�
S	8ً# . ?�/� و%�LهS  أن 	� Zأ  Y���R  ���,�  ر���Oن  � ����  S���  و	/�?  S�^ 

Y��R �,� �� ر��Oن � ���� T7K N3? T�1  ��Wآ/�ر.   
� ا�R%�ع ��Z,� أن -�L ا	%�d	� ه<@ � : ا	7�8� ا	�Dل=  S�D	ا]ول ا �و7\  S1���7 
� S�D	7�8� ا	ا.   
T7أ N3W T�1  ة آ/�رةLZوا.   
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- �%C7[ ن�Wآ/�ر �� <,R LZآ�/� وا�   .-LZdه%� 
��رة  ا*آ�/�ر - : ا	7�8� ا	�Dل وه<ا/�-  L�Zةوا -  ��%�����  أرى F  ًاL�R  <��	  T�	  ��Z 
�� �m,	ا i	>	و L37 أن p�=	ا T�D/	ا L3%	ا �- ��%�W ERل ر�D	و��7@ ا]ول ا  ��%� 
��ي  أL? 91  T7لV  @L�,   ����  آ�<	i  وه  ��D�D\	7�  اK� *  S���ً  أ 1CRو  ً���,D�  ء�� 	#آ�/

��رة��Lة -�/�Zوا Y��� T���i آ�7�C�7ا �����Z ������? �����Oن ���<ا . ر���Oً# ه� ��� أن  
����� Nا	%,�� {��Z $���<ا �8��=zI ه��kدب أن ا	���ب ?�3?K- ��Wر����� آ/���ل * و7\�D7 
��ب  �� آ/�ر�W� �R�-ب-  N��Kن  ا	�dد?��م  �Z[ا  �� �=���  * ا	,_,W  v�D  9�1   �	d��� 
N?دd�	-$ ا �	ل ا]دLW أن T�1  ن�Wآ/�ر Yو� i	ه� ذ �ب ��- N?دd�	ا.  

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

  .ا^,��ن اُ]و	9 و� ا	��7�8 � واLZة �/�رة: ?�/� و	S ?�م � آ�ر@ أو 
   .-�3اره� ��d	� آ$ �R S�Z$ - اX رT%Z - ا	%k	� أن 	�

� Y��R وإن ����? T�1�   .واLZة �/�رة واLZ ?�م � آ�ر@ أو آ/�ر�Wن 
T,�	 $� �%C,�- <�	و T	 ر�_� �� �CRي و�m7.   
SC%	آ�ر@ إذا : ا ���رة  ?�/� و	S ?�م /��Lة  Zوا  ��  ����  . ا	�7�8,�? :  ��	  Y���R  �� 
��  ا	,�Cر أول�S  ر���Oن  ^  Y���R  ��  ��gr  ر��C,	ا  ���$  ر���Oن  _V أن  ��/�?  T��1� 
   .واLZة آ/�رة

- T7[ iC�7ا ���Z م�? LZوا. T�1�   .واLZة آ/�رة 
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

� S^ Y��R آ/� ^Y��R S وإن  T��? :رة�/� ��7�^.  
   .ا	��- �D	d�%1	� : ا	7�8� ا	S�D ه<ا

 $�Rر  Y���R  ����م ��8#ً  ر���Oن  ���  ا]ول ?� S��^  ���S  آ/^  Y���R ا>��C  $�R�	ا  ��1�gا T��� 
   :ا	/�CDء

 =SC,%�L  ا���م ذهN ه<ا  وإ	9 . آ/�ر�Wن  �D? : T�1ل �� %Zأ  ��  ����ل  . روا?V :  T�7[ 
iC�7%\�م ا	ا ��W�� b_R� T�1  ن�Wآ/�ر.   
��ً  _�ا	  _L ا-� ��Z@ -$ 	31%�ه�� وه� : ا	7�8� وا	�Dل=  �%Rإ  T����Y  إذا أ7R  S�^  ���S  آ/^ 

Y��R # N3W T�1  ى آ/�رة�gأ.   
   :وا��L	�ا

�dن -��<ا -��<ي ه����Y ا	�R �����L وآ/� T����) E_���� وأ(�� �?����# ا	%/!� N��3W T����رة  �1� آ/
   . T�1 أ�gى آ/�رة إ?�3ب  91 د	�$ ?�LR و* . �/!� اeن T7K أ�gى
   .ا	_�  _L ا-� ��Z@ ا	<ي -��R%�ع L��7ل ور-%�
Kن -�C و?��Lل -7d��? �C> ��ارًا أ'�ت آ%� ا�R%� �ت وه<@  b���  آ�7%�\�  ��C  $� د	�
$D��� وإن b7ن �\�%� ;�� آ�d- LR�? �	�I� # $Vأ �7> أن �d��? �C- ى�D?ل  و��D	ا 
  .��T ه� ا	��
T7[ * i' T7ع ?\�9 أ�%Rإ �   .?T?�D ه<ا Kن �Vل 

� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

 i	>وآ �� T�s	 إذا ����كا Y��R.  
�� T�s1? ا����ك �   :�V%�� إ	S�D,? 9 ر��Oن 
-  S��D	ا]ول ا : ����  T��s1? ك������ن  ا���	 �����ءت  ا	_�,R ���  v����ر و�C,	أو ا T��7��	 

� أهً# (�ر v�   .ا	,�Cر و
-S�D	7�8� وا	ا:��  T��s1?  ك�����  ا���  Bt��Z�\7  ت��C2  B?���E  و�)  ���� و�
   .LVم

���/ S���D	إن : ا]ول ا Y����R b��_Rو T����رة  �1����ل و* ا	�/���ء إن إ'�' Xا . - T��7[ 
iC�7ا ���Z م��	ا . N3?وه� T�1  ا����ك.   
S�D	7�8� وا	م : اLDW �,�� ف ذآ�#I	ا � T7ه$ : أ  Bt����ت  إذا ا	\C2  B?�� وا	%

  ؟ ?N3 * أو ?%���ا أن  N3? SC�1 ه$ هk*ء أ'_T و�� LVم إذا وا	%��� (E إذا
Kن $�V ب�R�- كا���� SC�1�   .آ/�رة 
   . SC�1 آ/�رة ;# ?N3 * ا����ك أن �V$ وإن
��	�اER  ه�<ا   1�9  و-,�ء ?%���ا أن  N3? SC�1 * أT7 ا	�اER أن ��,� وLDWم  T� * أ7
   . SC�1 آ/�رة
   .ا����ك و�Rب � ا	I#ف إ	YR�? 9 ا	�/�رة و�Rب � ا	I#ف إذًا
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

���9 وه� Y��R و�� ، S^ أو ��ض �R أو ��� :S	 vD�W.   
�,�? : $Rر S�D� �1�� N3? T�1  م���	ا  Y���R  S�^  ��%	  Y���R زال  T�,   �� . ا	���1
� -dن�� * �1�Z أو �R ي أوd- N_�   .ا	��s? T�� ��1ول 
   .ا	��م أ^,�ء � ا	��T�1  ��1 ارY/W و	� ا	�/�رة  N3W T�1 : ا	\,�-�1 �Dل= 

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
   .ا	�� ��1	sوال ��-} ا	�/�رة و�Rب -dن -

   .ا	�/�رة  N3W SC�1 * هk*ء �8$ أن :ا	7�8� وا	�Dل= 
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- T7[ ��_W SC7ا أ���	 �م أه$ ����	ا � i	م ذ��	ا.   
dي ��	�D	ا ER؟ أر  

�=��ط  ه�$  ؟ ا	<�� � ا	�/�رة d�� 9�� N3W	� إ	YR�? 9 ه<ا أن : ا	�3اب?  �O�� 
bV3%�ع -%�3د أو و	؟ ا  

   .ا	3%�ع -%�3د : ا	�3اب
i	>	و �	 Y��R . و��ت �,R�g/�رة أ�	ا �� Tآ��W.   

�]�Vب Xوا S1 ب أ�R�	ا.   
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

   .ر��Oن (��م � ا	3%�ع -���: ا	�/�رة N3W و* 
   :-=��2� إ* N3W * ا	�_�ى ا	�/�رة

   .-�	3%�ع ا	/!� ?��ن أن -
� ا	3%�ع ه<ا ?��ن وأن - C7ن �ر�Oر�.   

Kن �1IW '�ط أي �=�وط ه<@ �	ا N3�%	 /�رة�	ا.   
$�	L	ه<ا  91 وا:   

�%� ا	�/�رة و�Rب  z7 91 ا	Y��3% ذآ� �T ا	<ي ه�?�ة أ-� a?LZ أن- �!��  أ 
   .إR%�ع و* �z7 �C * ا	��رة ه<@  Lا و�� ر��Oن �C7ر
�%� ا	�/�رة N3W أ�C7 : ا	7�8� وا	�Dل=  Y��R �   .�Oنر� �OVء 
   .ا	3%�ع -��� و	� ا	%/!�ات �� �/!� -dي ا	�/�رة N3W أ�C7 ا	�8	a وا	�Dل= 

   .ر��Oن �C7ر -=�ط أg$ : ا	7�8� �	�Dل
   .-�	3%�ع ا	/!� ?��ن أن -=�ط أg$ : ا	�8	a وا	�Dل

 ا	�/�رة  N3? T�1 * أT7 ا	,��ص LWل و T�1 ا	3%�ه�� و T�1 ا]ول ا	�Dل وا	��اب
   .��ا	=�C- 2<?� إ*
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

Kن ، رV_�  �}: وه� S	 L3? م��� �?�C' ���-���� ، نK S	 Y!��?  م���2K 
����Kن ، ����,ً�  S	 L3? b!D�   
  .ا	����I  91 * ا	��N3W 91  N�W ا	�/�رة أن  91- اX رT%Z - ا	%k	� آ#م دل
���  �1� D�,?$ * أT7 ورأوا ا	�/�� وا	S3 ا	3%�ه�� ذهN ه<ا وإ	9= g  9���ى  إ	gإ* أ 
   .ا]و	Y!��? 9 إذا

   : وا��L	�ا
- T7d- � a?LZ �-ه�?�ة أ NW/�رات ر�	ا T	�D- : نK S	 L3W أو  L�3Wأ  S��$  و	D�,?  ��  

   .أ��!��V * Yل إذا إ* أ�gى إ	9 واLZة
   .ا	����I  91 ا	�/�رة أن ا	/�CDء 	_�B �<هN وه� : ا	7�8� وا	�Dل= 
� �Rء 	%� - �\)E S1�� ,_� أن	91 - ا) Xا T�1  S1�� �Vل- و a?LZ �-ه�?�ة أ 

i���1  {���  ���_Vم أو ر������م أو (��Wd� وأو . إ�2�W �����ب -�1��� ا	����I�1	 *ل وL��W 9��1  
N�W��	ا.   
���اب��N أن ا	��W��	ا N��Rوأن وا �����\�\� ا	�وا?��� ا	�C� N���W��	ا i	>���$ و	�D7 B���- 
�S  راو?ً� ^�� ^#  � روى ا	sه�ي أن ا	\/�ظC7ا  أ��1D7  N��W��	ا  N��W��	���  ا	%�<آ�ر   

��\�\����� اا	��� ه���\�E ا	1/��� ا	��Lل وه�? 9����ب  1�Rم وL����ل  �D�7*ا ����Lة ��Z9 وا�� إ	
   .ا	�L,  s3 إ* أ�gى
�	d�%	��7�8 ا	ا : T	�V : �وه {�  �_Vن رK S	 L3?:   

� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<    
Kن:  S	 L3? :   

Kن أي S	 L3? �_V�	و* ا �%^ �_V�	ا T7K >c,�Z $D�,? 9	,�عا إ	7�8� 	ا �/�رة ��	ا.  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<V<<V<<V<<V<    

Kن S	 L3? م��� �?�C' ���-����.   
�_W�%	��7�8 ا	ا �  .'�C?� ?��م أن ا	�/�رة 
   .����-��� ?���7 أن ا	=�C?� ه<?� � و?=��ط

T7K ا	�V_� وS^ LR ا	���م � '�ع وإذا * N3? T�1  أن $D�,? 9	م إ���	ا z7  T��1  
  .- اX رT%Z - أL%Z ا���م

   :ذ	i  91 ا	L	�$و
- 9C7ع أ�' �# ا	s3%أة ا	�/�رة   N�3?  T��$  أن  �1D�,?  9��Kن  .;��ه��  إ	  $�D�7ا  ��C 

   .وأ�Rد أ�Z� وLV . ا]و	9
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Kن Y!��? ��2مK ���� �ً,����.   
���� إ��2م  ً�,�����#ف  . �I	ي  ا>���  ذآ�7��@  ا	  {-�����ل  ا	Z  م����  ا��2%	  ��!��  أ� 
a�Z اره�اLD%	 T�/7 ف#I	ر  ه,� ا����  ���Lم  آ%DW  ً����%W  $��L  أو (��ع  7���  ه��  ه� 
$���� وه��� ه�� ����� أو ا	_�� @����; $���Lر وه�D? ر أوL��D?* 9 ؟����ال  1�V[ا ����� . ا	#8^� ا	�

�CWذآ� �   .ا	��-} V_$ ا	Lرس 
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

Kن S	 L3? b!D�.   
 =N\,�-�1 ذه	9 ا	إ T7إذا أ S	 L3? Y_%R /�رات أ�7اع�	ا �C7K vD�W.   

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
��ء@  	%� - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� -dن -R  $���  ا	%���  ���$  أ !��@  ا	�%R�1	  @�� وأ�
��ل  �,� أ�V 91  �Dل L��? �%1ق أنV  @>�g  T��$  ه�<ا  وإ�2��م  أه1�i  وأ%�2R�	ا  �� ا	�%

T1ه[ L,  �1-�,\	> ا�	91   $�_� ا-��  : ا^,�ن %\�DD�ا	 ا	�1%�ء �� ه<ا و��7 ا	�/�رة 
{�Vد L��	,��7� ا�	وا.   
   .]ه�VL) T1 أT7  91 وإ7%� آ/�رة أT7  91 * ا	!��م أg< ا] �ا-� ه<ا أن أي
���d@  و	�S  آ/��رة  أT7 أ��س  91 * ا	!��م ه<ا أg< ا	�R$ آ�ن وإذا?  ���91  - ا	,_) Xا 
T�1  S1�   .ا	�/�رة ��Dط  91 ه<ا دل DZً� * ?�/� أن - و

��vD  ا	���  ا	�/�رة أن أL%Z وا���م ?�ون �1وا	\,�-W  ���v  هD��  ا	%3��ع  آ/��رة  ��ر  C7 
 و;��ه��  ا	�/�رات C<@ - ا	\� وآ/�رة ا	�D$ آ�/�رة - ا]�gى ا	�/�رات دون ر��Oن

* vD�W L,  s3�	<ي إ7%� ا	ا  vD��?  v�D  @>���  ا	�/��رة  هC7[  ����  ا	�,z  دل ا	�C�  9�1  
   .ا	��Dط

� 9D_W /�رةا	� أن : ا	7�8� وا	�Dل=   T��91  - ا	,_��  وآ��ن  ذ��) Xا  T��1   S1���S  - و	 
$D? T	 �/آ LD��V  Tل -��T7 اآ�/9 	  ���Lر  )  a?L���  أ ��}  ا	\_Vر  S�)  �?�C�'  S� أ�2

����� ا	�/�رة -�Dء � ?�/� ا]�� C<ا ����,ً�  Tذ�� T7ه<ا أ !�@ وآ�  ����VL  ا	�%) 
T1ه[ T�R�\	 * �,�? T7أ * N3W T�1  /�رة�	ا.   
-- �	d�� : T	�V : نK S	 Y!��? ��2مK ���� �ً,����.   

  ؟ ر��Oن وه�?��م ?��!�Y * ا] �ا-� ه<ا ?��ن آ��
�%� وb�V وه$ : LDWم آ%� �Vل ا] �ا-� ه<ا أن : ه<ا  91 ا	�3اب   b��Vو  T�� إ* 

   .�1�I/� ا*	/�ظ - �,T إ* أوb�W وه$ ا	���م ��
�Lل� 9���<ا أن  1��$ ه�R�	ا * Y�!�������م أن ?�? �?�C��' ���-����Lون �����Y أن -�D? ��� 

   . <رًا ه<ا - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� � �_� ا	3%�ع
,�Dل �%	 * Y�!��? م أن��? �?�C' ���-����  ��=�g  ع��V�	ا  �� ه�<ا  أن ا	%3��ع  
 ه�<ا   91 -,�ء 	T و?�3ز ا] �ا-� ه<ا - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_�  <ر آ%�  <ر
   .ا���2م وه� ا	��7�8 �ا	1�I إ	D�,? 9$ أن

�1��  ا�7���ن  ?�L?�  ا]���ر  ه<@ �8$ و��ل  V *  Y�!����=Lة  أو 	%��ض  أ(��م  أن أ	 
�<ا  ا	3%�ع � ا	�;_�C��ء  '  T�,�-  ����_\�T7  اX و-�  9	���Wو  �?L��Kن  ?��د�Vً  آ��ن  ) 
S1�   .أ^S آ�ذ-ً� آ�ن وإن 

  
  

  انتهى الدر س
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    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
 ��,�C�7ا  ���  $���� ا	���-}  ا	/��Lا  �   �	d���  b��D- ���  �����م -�	���م  ?�/��  أن أراد ���� 
�?�C' ���-����.   
	d�%	وا� ��	ا b�D- �م ه<ا آ�/�� : ه���	ا:   
   :�V%�� إ	S�D,W 9 ا	���م ه<ا آ�/�� : �D7ل

- S���D	أ إذا : ا]ول اL������م -��� ا	��=�C أول ���T ا	�7K���م �? �?�C��' ��1������اء آ�� S��W 
�=�Cان���� ا	�^#^ �ً���z أو ?���D7 . اء�����z و�D7 �%هL��Zأو أ z��D7 ����T آ#ه%�7K�9 إذا �C�7ا 
�C=	7�8� ا	ا T7K �_��? LV أدى �� T�1  �� /�رة�	دام �� ا T7أ أL- �� أول �C=	ا.   
��  إ'��ل و* واEF وه<ا��  ا	�=�C  ]ن ��رة  ا	�=�ع  W  ن���?  ���^#^  ً����رة  ?��Wن  و���? 
���W �?�= و �ً��?.   

- S�D	7�8� ا	أ أن : اL_? �� v�����م ا	=�C و B�- �C=	ا]ول ا  $� ا	8��7�  ا	�=�C  وآ
B�-و �C=	ا a	�8	ا.   

   .ا]ول ا	=� �C� �C��) ا	�� ا]?�م  Lد -T ?�%$ �� ا	�8	a ا	=�C �� و����م
�C=	��T إ'��ل * ا	7�8�  T7أ �	ه# . T7[ أL_�����م ا]ول ��  N�Z دL  أ?�م  i� ذ	
�C=	اء ا�� SW أو zD7.   
�,�D- أن أراد إذا $%�? ��  �C=�7�T  ا	�8	�a  ا	K��ء  CD/	ا -  S�C%Zر Xا -  L�V  ا��/1�gا  ��  @>� ه
   :�V	��  d�% 91	�ا	
���م  أ?��م   =�ة ا]ول ا	=�C �� (�م آ�ن Kذا ?��ً� ^#^�� ?�S أT7 : ا]ول ا	�Dل= �� 
�� �C=	ا a	�8	ا �?�=  �ً��? . SC7[ ا�	�V : * ��%? ا �_�ر �ه<? �?�C' �1ه[�- �%C7[ 

�T وا]�Zط . ا	�Lد إ	9 ا	��Rع ��V��/� NRن ��^#^ �ً��?.   
   : ا]ول ا	=N�\- �C ?��م أن : 7�ا	�8 ا	�Dل= 
   . ?��ً� ^#^�� ا	�8	a ا	=�C �� أآ%$ ��Wً� ا]ول ا	=�C آ�ن Kن -
   .?��ً� و =�?� ���W ا	�8	a ا	=�C �� أآ%$ �V�7ً� ا]ول ا	=�C آ�ن وإن -

ERا�	وا Xوا S1 أ :   
- T7آ�ن إن أ �C=	ا]ول ا a	�8	آ#ه%� وا zV�7 م�) ���W �?�= و �ً��?.   
   .ا2���Zً� ?��ً� ^#^�� أآ%$ ��Wً� أLZه%� آ�ن وإن -

� ا*���Zط و?\�$ ا]�Vال Y%�3W اX '�ء إن ا	�Dل و-C<ا �	d�� /�رة أداء�	ا.   

��ب �� 2    ا��.�ء و5&4 و���3! �&
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

  ا	�ODء وS�Z و?��\N ?��@ �� -�ب
z�g �	k%	ا - T%Zر X_�ب ه<ا - ا	ل آ%� ا�V ن��_	:  

  .?�C�Wd أن 	��1م ?��@ ا	�� ا]'��ء  -
   .N\��W ا	�� وا]'��ء  -
   .ا	�ODء وآ�/�� -
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   .?��@ �� -�ب
T7K وإ* �1�W_ً� ذآ�@ إ�%7 - T%Zر Xآ� - ا>��   .�\��� أ'��ء 
  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

@��? :Y%R TD?ر T�1�_�.   
T	�V : Tُ�ُ1ِ�_�  .�,I�' - T%Zر Xا - v_F @>ه  ����	/�E  ا	�%1-  {�D\%	وا  ���_!�C  ه,F 

SO	�- $�	ب و�V[ذآ�@ �� ا �,I�' - T%Zر Xا -.   
 =91  N%<ه	اع -# ?��@ : اs7 L,  �1-�,\	أن ا Y%3? TD?ر T�1�_?ذا . وK  $�� ه�<ا  

LD ا]�� $� �ًc�' �ًوه���.   
�$  ?��@ *  Tا-�# ^S ا	�?} Y%R أن : ا	7�8� وا	�Dل= -  ����st  هR  ح��_�  #�-  �� آ�اه

�?��[ :   
��ء  ?�dت  و	�S  ا	��t%�ن و?/�T1 ?���د �%� ه<ا أن : ا]ول ا]�� -'  ���Lل  ا	�=�ع  ? 

91  �C,	ا T, .   
  .د	�$ إ	W 9\��ج '� � S�Z ا	��اه� أن : ا	7�8� وا]�� -
   .ا�ge ?�%$ ا]��?� �� واLZ آ$ ��b1�dW L3 وإذا 

��ل  أ S1 واX وا]�VبD	7�  ا����ط  	���  . ا	8��Z*ا  ���Lم     $��  i��L  ذ	�R  N_�� أن -
   . ,LهS واEF د	��C1 آdن �g �C#ف * ا	\,�-L,  �1 ا	%�d	� ه<@
SC�#  ا	�?�}  ا-�1�Y  إذا أ7�T ) ر?Y%R TD ?�@ :(- اX رT%Z - ا	%k	� �Vل �� و-  Y�%R 
T7K st�R #- وه<ا ?/!� و* آ�اه� �%� Y%Rأ T�1  ء�CD/	ا.   
Kذا �1- TD?ر #- Y%R #��ع  إ!�ر و* آ�اه� و*  �Z T�1ج %RK-  $��Lم  ا	�1�S  أه�	 

   .ا	�\�?S أو ا	��اه� �O�D� و�Rد
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  .ا	,Y1- ���I: و?\�م 
�����I,	ا . �ً��7��Z9 وأ%���W ��� �I,	ا : ����� ه�� T��R�I? ن������ ا�7�� T��D1Z �����ج ��I� 
��اء ا	�Iء b7ه<@ آ� ���I,	أو ا 	ا� �I, �	�7ز �ة أو ا] 91 �L �) �� �3ف	ا.   
���C�1_��ز * �3? L��,  ���	k%	ا - T��%Zر Xا - T�����D<ر ]7����ء �����D<رة وا]'� * ا	%
   .?_��C�1 أن 	��7jن ?�3ز

��ه����رة و��_  ���	k%	أن : ا Y��1- �����I,	أو ا ��� �I,	م ا���\� 9��1  St�����9 ا	� و 1
  ) .���ا	,Y1- I و?\�م : (�Vل -$ ? L�D	T7[ S . ا	%/!�
��  -Y1 ?\�م أT7  ا	��اب ه� وه<ا��I,	اره�  * ا>D�����اء  � أو (��St  ا�7���ن  آ��ن  
�!/�.   
   .���و@ -�C�1 أن : ا	7�8� وا	�Dل= 

�<ي��} وا	��Y ?��ا�� L���=�ع �Vا ���?S ا	��Kذا . ا	�\���!�ع �����ن ا���ج أن ا�7�I? @>�� ه
���I,	وأن ا �Cm/1? �C NRا�	وإذا ا T_1; ��[ن اK��  ]T�1  T7 �جZ * اX '�ء  

   .?�CR�I أن ا	\�	� ه<@
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

%T إ	9 و(b1 إن �C- vD و?/!� .   
 ��,�? : T����  أ7!/? Y��1_- �����I,	دون ا  Y�1- {���T و	��  ا	�?��%R ا>���9  وه,�� T��	�V v��D : 
   .ا	�?} ��gاج ?�,�
T7K ا	,Y1- ���I إذا ا���7ن أن  91 - اX رT%Z - ا	%k	� آ#م Lل rS^ LVو �!   .أ

$�	L	91 وا  T7أ �!   : أ
- T7أ Y1- �ًc�' �� رج�g S/	ا T,�%? \�ز�	ا T,� T_'d   .ا]آ$ 

   .?/!� * ا	,Y1- ���I أن : ا	7�8� وا	�Dل= 
T_'d ?���د �%� ]T7 : أوً* - i	>- {?�	ا . TRوو T_=	آً# أن ا �%C,� د����.   
�T  ا	/!��ات  �� آ�ن و	� �SC و?��8 إ	�T ا	,�س W �R�Z%> �%� ه<ا أن : و^��7ً� -,�_	 

   .ا	=�رع
   .اX '�ء إن ?/!� * أT7 . : أ�Vب ا	7�8� وا	�Dل
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  .�R�Z -# ��2م ذوق: و?��@ 
�C� �� ل آ#مk%	ا - T%Zر X!��م ذوق أن - ا	ا S�D,? 9	إ ��%�V:   

- S�D	ن أن : ا]ول ا��? #- �R�Z :   
  =\T%� L,  �1-�,\	> .���و@ ا�	م و�\%-.   

T إ	9 '�ء ذهN ر-%� إذ . 	1/��د (��T ?��ض -<	i أT7 - : ا	��اه� ود	�$�R.   
- S�D	7�8� ا	ن أن : ا��? �R�\	 . >c,�\   .آ�اه� -# ?�3ز 

$�	L	ا   91 وا>��L  ا����م  أن - : ه%Zري  أ��I_	وا  وا����س  ا-��  أن ذآ_   9���<	i  أ- . 
Lل 91  T7آ�اه� -# ز?�3 أ.   
��ن  أن -���  ا	�/�?�}  . ا	��اER  ه��  ا	�/���$  وه<ا�?  ��R�\-  ����  و-��R�Z ي  وأن>� ا	
<�	 �R�\- * $�? 9	و@ ه� -$ �\��ً� ?��ن أن إ���.   
  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

   .�Vي  �O� i1 ) و?��@( 
 i���ي  ا	�1D	ا :  ����O  إذا ا	�<ي  ا	�1�i  ه� *  b��/�?  9��sاء  إ	Rأ  ���L@  وإ%7?s? �O�� ا	%
�-#).  
   .?��@ ا	�i1 �� ا	,�ع C<ا
   :�1�W#ن ا	��اه� ود	�$

%3�Y  وإ	�9  ا	�!��  إ	k? 9دي ا	�i1 ه<ا ��O أن : ا]ول -W  {��Lم  . ا	�?DWو  ��,�� : 
  .���و@ : S^ T�1- T%�Z ا	�?} Y�%3W أن
   .�/!� أT7 �� رr@ �� ]ن ا	%��F ا�CWم إ	k? 9دي أT7 : ا	7�8� -

   .آ�اه� -# sR T,� st�3ء أي -Y1 أ�� إذا ا	�i1 اه< ��O أن :ا	7�8� ا	�Dل= 
� ا	/S ]ن - S�Z ه��m	ا �% T1)?��_� * و �%/!�ات �	ا.   

   .ا	��اه�  91 د	�$ ?_} 	S ا	�3ف إ	9 '�ء s7ول  Lم أ�,� Kذا
ERا�	وا T7. ���و@ أ �	\,�-�1 ]د	ا . SC�	وأد TC�Rو * �%�� T7دي وأk?  ��  N� ا	��	

 9���7�C إ	������م �ا*���ب -�	��� وذه���Z م����# ا	�� i��' T����> أ7�	 ����/�ت ��) St���� ا	
  .ا	�3د
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� C%�2%� وLR وإن  TD1Z :�!   .أ
� ذاTV ا	<ي ا	!��م S�2 وLR أو ا	�S�2 i1 وLR إن : ?�,�=  TD1Z T7K �!/?.   
- T7[ $)9 أو	إ T�R �ًc�' �!d   . أآ$ 	� آ%� 

   .ا	/!� إ	k? 9دي * ا	\1} � ا	!�S و�Rد ��3د أن : �ا	7�8 وا	�Dل= 
��د ]ن -�Rم و����� ا	!�� {�����s1م * ا	\1��sول ?��=�ء 7��9 ا	��Lة إ	��L	�$ . ا	%�� أن : -

���ن��� ا�7�	 ����� و2�1m,Z T��1R�- L��R�	 ���C%آ� ��� T��D1Z Y��� T���ً� أ7��!V * L��R�? ��� 
   .ا	%�Lة إ	s7 9ل '�ء ا	\1}
   .'�ء ��TWL إ	9 و($ أ S1�? �ً�!V T7	S إذا ا	�اER ه� ا	7�8� ا	�Dل وه<ا
 ذاTV ا	<ي ا	!��ن s7ول ;�	_ً� و]T7 ا]د	� �� ذآ�ت 	%� راER ا	�Dل ه<ا آ�ن وإ�%7
����� إرادة -����<�7 و7\�gء أي أن أ���' $���? 9���Lة إ	��� ا	%����- L���V * ن����? ���� 

   .ا	%/!�ات
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ر?Y1- TD إن ا	%�\1$ ا	�i1: و?\�م
   .W/��ً� ا	%L?s? �O@ ا	<ي وه� ا	�Dي ا	�i1  �> : ه� ا	%�\i $1ا	�1
   .إR%� ً� ?\�م ا	�i1 �� ا	,�ع C<ا
- T���kدي ]7�? 9�����د إ	�����م إ����ن إذ . ا	��i إذا ا�7�1  ���� b���Kن ?�/�� @>���sاء ه�R[ا 

�Lاً  	���L�/� Tًا ��ر -<	S1�? i وه� ا	%�Lة إ	9 ��,sل ا	�i1 �� ا	%�/���%   ��C 
   .�\�م

   .	/T�1_? $- Tm و	S ا	�i1  i1 إذا ه<ا �� ?��9,8و
9,8��   .;��هS و�� ا	\,�-�1 �� ا	�S1 أه$ ��  Lد ا	��رة ه<@ ا

��  أن ?%�� * ا���7ن ]ن 9,8��W * ا	��رة ه<@ أن أ S1 واX وا	��اب/1?  Y��%R 
��_9D -$ ا	%�/�b ا	�i1 أsRاء ���- TWء إراد�' � S/	ا.   

�]�Vب Xوا S1 أن أ i1�	ا b�/�%	ي ;�� ا�D	أن ?�3ز * ا i1�? � ر��Oن �C7ر 
   .�\�م وه�
Kن N9 '�ء ذه	إ TD1Z : �!   .أ
# وإ*.   

S?�\�	�   .�gr '�ء وا	/!� '�ء 
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 @��W�1: و_Dُ	ا �%	ك �\W TW�C'.   
�1_D	ا �_�,	�- zI=1	 <ي	ك ا�\W �1_D	ا TW�C' = : @��W L,  �1-�,\	ا vD.   
$�1�Wاه� و��	ا:   

   .ا	%,� -�Iوج ا	��م ��د إ	9 أدى ر-%� ا	�%$ ه<ا أن -
��ا  ا	�1�S  أه�$  أن إ* ��C ا	,��ص و�Rد %g . Y#ف ��C ا	%�d	� وه<@/1�gا  ��C� 

�ً#�gًا آ��8ًا اLR.   
   .	���@ وW_�ح  �=g 91  T�/7	%� ��W@ أ�C7 : 	1\,�-�1 : ا]ول �	�Dل= 
   .�!��W �ًD1@ أ�C7 : ا	 �7�8	�Dلا= 
   .W\�م أ�C7 : ا	�8	a ا	�Dل= 
   .- اX رsZ - T%Zم ا-� �<هN وه<ا . ���\_� أ�C7 : ا	�ا-Y ا	�Dل= 
��ل= �D	ا <����I	ا : ���C7أ ���Z�_� . م���\Wإن و S��1  ���� T����s*ق 7/��� ا�7� TW�C��' . 

@��Wإن و �� i	ذ.   
   .\���� أو ���وهT أو �_���W �Zن أن إ�� ه� إذًا

   .اX '�ء إن ا	��اب ا	�Dل ه� ا	��I> ا	�Dل وه<ا
�C وا	=�ب ا	=�p -�� -�	�/�?} ا	�Dل وأ�� ��Fال أ�V[ا.   

$�	L	ن  91 وا�\Rل ر�D	ا <��I	ا:   
- a?LZ �=t�  <ي	م اLDW �,�� ��91  - ا	,_� أن ا	_�Iري ) Xا  T��1   S1�� آ��ن  - و

$_D? �'�_?وه� و St�) b	�V : T,�	آ�ن و S��1أ� T-ر�.   
b11� �=t�  - �Fر Xا �C,  - $��1�T  اX (91 - ا	,_�    S1��7�T  - وd-  ن����  آ� 
   .أSC�/7 ?%��1ن ا	<?�

- $�	L	7�8� ا	ا : �� b_^ �  E�\���#ً  أن ا	Rر  $�_V  T�Wا��أ  S���ل  ^V :  �	d����ل  ا� ر
X91 - ا) Xا T�1  S1���d	b  . ذ	i  � - و��ل  ��91  - اX ر) Xا  T��1   S1�� - و
1%� . )وهذه أنا أفعله: ( �Dل b�R9 ر	إ �CRل . زو�V  ��CRل  : زو����91  - اX ر) 

Xا T�1  S1���ل  �NO . ذ T_7	T ;/� رR$ : - و��91  - اX ر) Xا  T��1   S1�� - و
�ً_O; ًاL?L' ل�Vأتقي مبا وأعلمكم هللا ألخشاكم إين( : و.(  

�Lل��<ا ��a?L ه��9 ا	\��� أن  1��91 - ا	,_�) X1 ا T��� S1������ أن أراد - و��$ أن ?_��_D�	ا 
st�R �� ا���7ن أن دام i1%? T�/7.   
�b وإذا��%R ����- a?L��Z �=��t�  a?L��Zو $��R�	ي ا>���$ ا	��_Vَ ج���g i���� $���� ا	�/

   .ا	��I> ا	�Dل � ا	%<آ�ر
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 N3?ب: و�,�Rو;�_� آ<ب ا S�'و.   
T	�V) :  N���اد@  ) و?3�  L���ب  و?�dآR�	ب  ن] . ا��,�Rا  @>��N  ا]'���ء  هRوا  St���1	 
   .ا	��St و	���
��Wd� أو ��1 أ��  � آ�ن ��اء . ا	�اI- YV#ف ا�g_�ر : ه� ا	�<ب.   
��  * : ذآ�ك : ا	�1%�ء و�Vل . ?��@ -%� أ�gك ذآ�ك : وا	��_�,�?  L���DW  ���<آ�  ا	��_	�-  L�D 
   .?��@ -%� �gكأ ذآ� إ	kW 9دي و��d- �1ي أو -�	�%s أو -��'�رة ا	��_� ��Wن

@>C� ا	�\�?S و?�dآL ا	��St ;��  91 �\��� ا]'��ء  {Z St��	ا.   
�91  - ا	,_� 	�Dل) Xا  T��1   S1�� حاجة هللا فليس به والعمل الزور قول يدع مل من (- و
  ) .وشرابه طعامه يدع أن

T	�D	91 - و) Xا T�1  S1� وإن يفـسق  وال يرفض فال أحدكم صوم يوم كان إذا( - و
  ) .صائم امرؤ إين : فليقل قاتله أو أحد سابه

��  ?�dآL أT7  91 (�ا�Z ا	\L?�8ن Lل  {�Z  St����Lع  أن ا	?  @>� ه��  و���  ا]'���ء  ه
�� �C�,R.   
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 ��   )) .َ(�Sٌtِ ِإ�V )) :��7	S�' T 	%� و
��? �%	 S�' ل أن�D? SW�=1	 : �7إ St�).   

$�	L	ه<ا  91 وا:   
- ?LZa �-ه�?�ة أ - �Fر Xا T,  - {-��	ا a�Z  z�7  9�1   T��_T  إذا أ7�  L�Zأو أ 

T1W�V ل�D? : �7إ St�) .   
S	و ��_? �	k%	ا - T%Zر Xل ه$ : - ا�D?  ا>���اً  ا	�=�ء  هCR اًَ  أو�����ق  وه�$  ؟ /? 
   ؟ ا	,/$ أو ا	/�ض (�م -��
   :أ�Vال ^#^�  91 ا	�S1 أه$ -�� g#ف ه� ا	�S��D وه<ا
��ل  ه<ا ?�Dل أT7 : ولا] ا	�Dل= D	ا -  ����اً  - (��St  إ7CR  ����  ر���Oن  (��م   و

@��; �,�? ��#م  '��p  ذهN ه<ا وإ	9 . وا	,/$ ا	/�ض ���  ا�-  ���%�W -  T�%Zر Xا 
- .   

   : ا	�Dل ه<ا  91 وا��Lل
� ا	=�ع � ا	�Dل -dن -  ����Lق  و* ا	%��%�ع  ا	%,!��ق   1�9  إ* ?��Lق  * ا	�1? 

� ��7نا� -L\W Tث إذا ��  91 T�/7 .  ����ل  وأ�V  ���91  - ا	,_) Xا  T��1   S1�� - و
��%9  )أنفسها به حدثت ما عن ألميت عفي:(  a?L�Z  </,��L?�8ً  ا	Z  ��C  L��D�  a?L�\- 

�Wd�  أن ?%���  * : ?�,� . ا	,/>?  a?L���ل  ا	\D	ي  وا>���اد  * ا	?  T�-  {��Lاً  إ* ا	,!�D� 
� آ%� a?LZ �/  �  �أ��.   
��ل= �D	7� ا����T : ا	8��T أ7�	�D? ًا���CR �����Oن ���ًا ر����� و� $���9 . ا	,/��<ا وإ	��N ه� ذه

L3%	ا i	ًا - : وذL�- �  ?�ء�	ا.   
��C3? T إذًا ���اً  . (��St  ا	�%3�Y  ]ن ر?��ء  * ]7�T  ر���Oن  ���  و  $��=��  ا	,/g 

   .ا��#م '�LR p ا	L3% ذهN ه<ا إ	 9	b1V i وآ%� . ا	�?�ء � ا	��Vع
��ًا ?�D	T : ا	�8	a وا	�Dل=  �   .وا	/�ض ا	,/$ 

   : وا��L	�ا
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��ً  ذ	�i  ا	����D?  Stل أن ا	\C- a?L<ا - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� ��اد -dن -m و 
T�/,	 آ��ًا>Wو �C	 * �?�g�	 . � �   .ا	,/> -\a?L ?\�$ وW<آ��ه� ا	,/> 

   .ا	�8	a وأ�C/�F ا	S^ �7�8 ا]ول �Vdاه� ا	�Dة W�� N�Z_� وا]�Vال
ERا�	وا �� a�Z �	L	آ%� $ا b1V ل ا���7ن أن ا]ول�D? i	ل ذ�D	اء  ا�����  آ��ن   
� أو ا	/�ض � ?�,� ر��Oن @��; �,�? �   .ا	,/$ 
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 ��gdWر و�\�.   
   .ا]آ$ �$ �- . �,�? : </7	SO : ا	ُ�\�ر
   .ا]آ$ 7/> ه� وا	��\�ر
SO	�_   .?kآ$ �� و-�	/�E ا	/�$ 

   .ا	�gr $�1 أآ�1 ه� وا	��ُ\�ر
�   :��d	��ن ا	��\�ر و
   .ا	�S1 أه$ -RK%�ع ���\N ه� : T%�Z : ا]و	9 -

  ) .بركة السحورِ يف فإن تسحروا:( - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل

   .ا]ذان V_�$ إ	N\��? @��gdW 9 أT7 : ا	��7�8 -
T7[ b_^ �  �_,	91 - ا) Xا T�1  S1�َ��  آ��ن  أT7 - و?�ُ�\�َ  S���م  ^D?  ة#��1	 .  $��V 

�-�\�1	 : Sآ�ن آ �%C,�- ل ؟�V : رLV ���%g �?r.   
��ت  ���  g �?r%��� و�Vاءة?eا  �!���<  * ا	%��gd?  ً���Vو  ً#?��2  ���Lل  �%?  9���ب   1V 
   .ا]ذان �� ا]آ$
��gdW\�ر و�	ع �\$ ا�%Rإ.   



56  .ا����م آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

$�3�Wو �!.   
�,�? : N\��?/!�ا ?�3$ أن و	إذا  �D�W أو N1; 91  T,� =%> ;�وب	ا.   

$�	L	ب  91 وا�_\��   :ذ	i ا
- T	�V - 91) Xا T�1  S1�  ) .الفطر عجلوا ما خبري الناس يزال ال :(- و

�=�  إ	�R 9ء - اX رT%Z - ���وق و]ن -t�  -  ��Fر Xا  ��C,  -  ل��Vن  : و#�Rر 
�T�1   S1 اX (91 - ا	,_� أ(\�ب ����Lه%�  - وZأ �? $�3  ����  وا	��#ة  ا	/!geوا 

�gk? �!/	#ة ا�	وا.   
b	�V : �%C?<ي أ	ل . ?�3$ ا�V :  L�_  Xا .  ��,�? :  ������د  ا-� .  b�	�V -  ��Fر Xا 
�C,  - : ل آ�ن ه�<ا��   .- و�T�1  S1 اX (91 - اX ر
S����dل و	�W ���  ���geا ا>���� وه��=� أدب ا]دب ��t�  - ���Fر Xا ���C,  - S���<آ� و	�? 
T%�   .- اX رT%Z - أد-T �� ه<ا أ?Oً�و ���وق ا
�b  ا	���3�$  إذًا-�^  z,	����ع  ، )الفطـر  عجلوا ما خبري الناس يزال ال:( -%R��-ل  . وL� 

T�1  ,��ص	ع ا�%Rوا�.   
S^ ��- �� �!/? T�1  St��	ا:   
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91  N2ن رK%�ء  Lم Kن �%�  Lم .   
   .ر : 91  N2	T و?���� L3? آ�ن إذا ا���7ن ?/!� أن : ا	�,�
Kن S	 L3? 91� �%W . -> وه���	ا �� �%^ $�I,	ا.   
Kن S	 L3? 91�   .��ء 

$�	L	/��$ ه<ا  91 وا�	ا:   
-  a?L�Z <���� - أ7�Fر Xا T���� أن -  ,��91 - ا	,_�) Xا  T��1  S1�����ل - و�V):ليفطــر 

 ا	\�a?L  وه<ا.  )ماء من حسوات حسا جيد مل فإن متر فعلى جيد مل فإن رطب على أحدكم

E�\) ء إن�' Xا �و�% T\\) _�� ا���م�	ا  �,!VارL���  . ا	C  a?L�Z  b�-�^  �� وه
z7 � ��,�   :ا	��N�W ه<ا 
   .رN2  91 أوً* ?��ن أن
S^ 91  �%W.   
S^ 91  ء��.   
  
  
  

 )))$���} وه�D\�W ��,�����gKاج ا	�- N���� ا	�2�� ���R#8	أو ؟ ا L��-* �����ن أن ���? 9��,�3� 
�ً8?LZ �� �1I,	؟ ا  
  ؟ ER�7 ��ذا  91 -,�ء ER�7 آ�� : ?�,� ؟ '�ء ]ي YR�W ا	%�d	� @ه<

�m,7 �  ؟ W%� أو رN2 ا	� �R#8� �I?ج ا	<ي ا	�%� ه$ : ?�,� . ا	��1 
   .ا	�,� -D\�W T} إذًا . ا	,�I$ ^%�ة �� ا	�1� ا	�%� ه� ا	�N2 ]ن رN2 : ا	�3اب
�9  ا	�<ي  ه��  ا	�2�N  أن إ	9 ذه,T ?<هN ا	,�س -�B و	�$,�8ً  ?3?L�Z  ���  ��1I,	و* . ا 
�Cm? i	9 -$ ذ�� TR�gأ �� �R#8	ق اL)و T�1  T7أ  N���  ر2C  N��}  ر2D\�Wو  T�- 
   .ا	�,�
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   .��ورد و�Vل
   :?�D	T أن !�@  , L	St��1 ?=�ع �%� ا	�,� � ��ورد ?�Dل أن 	T و?=�ع : ?�,�

- T	�Dأفطرت رزقك وعلى صمت لك اللهم( : آ. (   

- T	�Dاهللا شاء إن األجر وثبت العروق ابتلت:( وآ( . T	/�ظ و	أ.   

a?د�Z[وا ��	ا b?رو �   .��F * b_8? �C,� a?LZ/� آ�C1 ا�!�ر د �ء 
��	 B�- 1%�ء�	ه<@ أن ?�ى ا a?د�Z[ا �C �%3%- E_�W �\�\).   

SCO�-ل و�D? : S	 b_8? �   .a?LZ ا	/!� د �ء 
� ?=�$ و�%� �D�D\	ه<@ ^_�ت  91 ا a?د�Z[,_� أن ا	91 - ا) Xا T�1   S1����  - و	 
�$  ر��7�Oت  Y�W	L%ة ر��Oن �� ?�م آ$ � ا	<آ� ه<ا ?�Dل آ�نD,	 .  $�D,	د  و�,��K- 

E�\).   
N_�	وا � T7ض أ��/? ��,�د ?,D$ أن ه<ا �$8 K- E�\) آ�8ة T �Vو �R�Z,�س و	ا 

T�	إ T7[ �ً���?  ��!/? -  91�) Xا  T��1   S1���Lا  اه�<  - و   T��91  - أ7) Xا  T��1   S1�� - و
b_^ � a?د�Z[\�\� ا�	آ%� ا �,�Wd�� T7و?��م أ?�م ^#^� ?��م أ �ا�^,�  <��%I	وا 

�1�T  اT���? - 91) X �%� آ��8ة وأ'��ء ?\� 	S إذا و �� و �'�راء   S1�� و	�S  - و
$D,? د�,�K- E�\) T7ل أ�V @>ا]ذآ�ر ه . �%� ER�? مL  �CW�_^.   

B�-و �	ل  1%�ءا��D? :  ��C7ر  أ����L�7ه�  أذآ���b  أ�	  �/���F  ً�/��F  ًاL?L�'  $�_D���ي  D?و 
�CO�- �ًO�-.   

� �C�   .�Wدد و
7�T  ا	L �ء إd�� �-�R	� C-<ا ?1\} و�%�K��ء  R  ��  a?L��91  - ا	,_��  أن أ?��Oً  ا	\) Xا 
T�1  S1�!�@  ,L ا	��St د �ة إن : �Vل - و �-�3�.   
��C ا	�� ?aوا]�Zد ���F أ?Oً� ا	\a?L وه<ا �-�Rء إ� L	ا L,  �!/	ا �ًO?أ �/��F 
  .ا	/!�  ,L ��3-� ا	��St د �ة أن � �D? �ً��%Wل ا*!�ر أذآ�ر � �V$ و��
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N\��?ء: و�OD	ا �ً�-����.   
�,�? : N\��?أن و �OD? �� T�1  �� و* : أي . ����-�� أ?�م  N3?.   
��  ا���7ن ���ت �OVء أن : ر-��ا] ا]t%� ذهN ه<ا وإ	9= �  @��!��  أ ر���Oن  

�ً�-���� �,�   .-�اNR و	�> 
   :وا��L	�ا

- T	�D- 9	��W  }}}}-5'4-5'4-5'4-5'4    ��������     ��
 ��
 ��
 ��
    .W
.W
.W
.W
��  و	��>  ]]]]184184184184////��%(ـ.- ��%(ـ.- ��%(ـ.- ��%(ـ.- [[[[ }  }  }  }   ��?eا  ���Lل  �?  9�1   L���DW 

i	ن ذd- ن��W ��-����.   
   :����-�� ��Wن أن ?��\N أT7  91 ا	L	�$ وأ��
  ) .ا]داء ?\�� ا	�ODء أن( : �C�1 ا	%�/} �	L �Dة -

   .����-�� ا]?�م ه<@ �OVء و�Rب ا]($ 	��ن اe?� و	�*
�ً�7�^ : b	د �?eوى ا��   .����-�ً� ?�� 	S و	� ?�3ز ا	�ODء أن  91 ا	�\�-� و
 =Nوذه �م ا-sZ 9	إ T7أ N3? أن �OD7 �� �,�1  �� ن أ?�م�Oر� ��-����.   

   :وا��Lل
- T	�D- 9	��W  :  } ر�� و�] ���/ %�ان rل[}  ... ر-�S �� ��/�ة إ	9 �او

�Ct�OV ��-���� � ر��� � $��\W �%Z�	%�/�ة ا	وا.   
   .ا	�\�-� و��وى ا	r�Dن ��ه� ��SC ا	<?� ا	3%�ه�� �Y وا	��اب
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   . <ر ;�� �� �gr ر��Oن إ	9 ?�3ز و* 
��ز����ن ?3�7j	 أن �gk����Oء ?�D	ط . ا�=���T * أن : -���Oن ?Lرآ���7� ر���$ ا	8�_V أن 
�OD? �� T�1  �� ن�Oا]ول ر�.   
Kن ��gَأ �C S^r N3?و T�1  ب أن��? �,�W���  ؟ * أو �gr '�ء ?T�s1 ه$ و

$�	L	91 وا  T7م أ�\? @��gdW 9	إ L�- ن�Oر� �geا:   
-a?LZ �=t�  - �Fر Xا �C,  - �C7أ b	�V :ن آ�ن��?  �����Oء   1D	ا  �� ر���Oن  �
# T�OVإ* أ �   .�,� - و�T�1  S1 اX (91 - اX ر��ل 	%��ن وذ	i '�_�ن 

�Lل� ����=� أ^�t�  9��1  ���C7أ b����ل آ�7�DW T����ن أ7���ن آ��? ����1  �����Oن ���� ر��gوأؤ 
� أOV� أن در�R إ	9 ر��Oن �gr bV�	ا �%%�	ن وه� ا�_�' .   

�S  ا	<ي ا	/SC وه<ا ا]^� �� ?/SC ا	<ي ه<اC/?  ���T  ا]^��  ه�<ا  �%C R ر��C%  ��%t[ا : 
LDC%�ا  �� a?L\	م اL  از�R ��gdW ن�O9 ر�	إ �� L�- ن�Oر� �	��	ا.   
 =Nوذه B�-  ��^L��Lل  * ا	\�a?L  أن إ	�9  ا	%\?  9�1   S?����ل  وه��  ا	�\V  ����F 
   .LRًا واEF ا	�\�?a?LZ �=t�  91  S ود*	� LRًا
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Kن $� :T�1� Y� ء�OD	إ��2م ا �$ �����	م �?.   
Kن $��T�1  <ر -# َأ�gَ� أي :  Y� ء�OD	أن ا S�!? �  $م آ�? @ُ�َ�gَأ �ً,����.   
   .و��	i وا	=��� أL%Z : ا	8#^� ا]t%� ذهN ه<ا وإ	9= 

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
��ر  -^e�-  �\�\����  ا	�8-���  ا	   ��^#^  ���91  - ا	,_��  أ(�\�ب  �) Xا  T��1   S1�� - و

S���� -� : وه���س ا-�_  . �- ����� وا-�%  . �- �����ة وأ-��� . ه�?�Fر Xا SC,��  
���%Rأ Sوه �\�-�  1%�ء ��	و* ا  S��k*ء  ?�1C	  �	��I� *  ���  �-�\����  و* ا	%� 
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S1 أ �� �-����	ا.   
# ا	�\�-� �� أ�� i' . وأ�� �� �-����	ا ا>C��  ا	<ي Cm?  ����>  أ7�T  اeن 		  S�C	 

SC,� �	�I� >��#�   .�و?SC-/� أg<وا ا]t%� هk*ء 
�<هN  وه��  : ا	7�8� وا	�Dل= �  ����  أ-/�,Z  @ر���gد  واL�   ���  ���DD\%	ا  T�3�N  * أ7? 
   .?OD� أن إ* ا���7ن  91

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
- T7d- <�	 ��Lل  �� - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� إ	9 ا	%�� � ا	�\�\� ا	�,� ? 

   .ا	S1�% ��ل و���Z ا	<�� -�اءة وا]($ ا	��Rب  91
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   .�gr ر��Oن -�L و	� ��ت وإن 
T	�V) : ت وإن�� . ( ت إذا : أي�� LVك و�W م��) ن�O�1> ر�  T� ا��2��م  إ*  �1
.  

   :�V%�� إ	S�D,W 9 ا	%�d	� وه<@
�<ا  ا	%��ت  إ	�9  ا	��<ر  ه<ا و?��%� -�<ر ا	�ODء ا���7ن ?��ك أن : ا]ول ا	S�D ــC 
 :* N3? T�1  و* ��مإ2 * '�ء @��;.   

$�	L	91 وا  i	ذ:   
Kذا N3W X ا	�� ا	�اR_�ت �� ا	���م أن - s3  �C,  S^ ت�� b!D�   . آ�	\� 

��ء  * T7K ��ت ^S 	�<ر ا	�ODء �Wك �� أن : �T إ'��ل * وه<ا'  T�3�N  و*  �1? 
   .ا	%�b ه<ا  � ���آ�� إ��2م -T ?!�%�ن �� ا	��آ� �� ?�R�Iا أن ا	�ر^�  91
   .?!�%�ا أن ا	�ر^�  91 C<ا . ?%�ت ^S  <ر -# ا	���م ?��ك أن : ا	S�D �7�8ا	 ــ

 و* ?!�%��ا  أن ?3�N  أ7�T  : ?�,�) ��ت وإن :(-�D	T - اX رT%Z - ا	%k	� و���Dد
   . ا]و	��ء ?��م أن ?=�ع
SC/�L  ?��م أن ?=�ع * أT7 ا	%k	� آ#م �� Zأ  ��   L�Zض  أ����ت  إذا ا	����م  � 
T�1 م و��).   
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   .ا	�S1 أه$ و ��� ا]ر-�� ا]t%� ذهN ه<ا وإ	9= 
   :وا��L	�ا

 أن ��C,  -  Y%� اX رC,   - �F%� ا	b-�8 ا	�\�E  _�س وا-�  �t=� �<هN ه<ا -dن -
�=t�   - �Fر Xا �C,  - �-س وا�_  - �Fر Xا T,  - �%1<ان ه	رو?� ا T	�V - 91) 

Xا T�1  S1�  ) .وليه عنه صام صيام وعليه مات من:( - و

Lل 91  �%C7أ �%C   .ا	�اNR (�م دون ا	,<ر (�م � ا	\a?L ه<ا أن 
- $�	L	7�8� ا	أن : ا a?LZ �-س ا�_  -  ��Fر Xا  T�,  -  ��  E�\���ري  (I_	ا  َ����ُ  �� 

��ل  . ���ت  ^�S  ?��م أن 7<ر رR$  � - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� �dل -T7d : روا?�D 
 :Sْ)ُ T, .   

b	L�� @>���� ه��9 ا	�وا?�����م أن  1��<ي ا	���م ا	�D? T��- �	����� ا	�  b�����م ا	%���<ر (� دون ا	,
NRا�	ا $)d- م#�   .ا�

-a	�8	ل:ا�V �-س ا�_  - �Fر Xا T,  - * LZم أ��? �  LZ1� و* أ�? LZأ �  LZأ 
 .  

����َ  وLV : - اX رT%Z - ا��#م '��V pلFَ  B���ل  ه�<ا  ا	,��س  -�D	ا  S���ر@  ?���ف  و	; 
   .\�-�ا	� �Vل وه�
 ر���Oن  �� آ�ن و	� و	�T,  T (�م (��م و T�1 ا���7ن ��ت إذا أT7 : ا	7�8� وا	�Dل= 
   .ا	%��gd?� �� وآ��8 ^�ر وأ-� ا	=���� -�B ذهN ه<ا وإ	9. 

   :وا��L	�ا

��  -  �a?LZ �=t -�%�م -Fر Xا  ��C,  - : )ـه  عنـه  صام صيام وعليه مات منيلو. ( 

a?L\	م وا�  <�	 T� �IWz� م دون (��م��).   
   :وا��L	�ا

- a?L\- �-وه� .  _�س ا a?L\آ  �=�t�   ��  ����  ا]ول ا	1/  �� أ���@  أ7�T  ا]و	�9  ا	�وا?
   .-�	,<ر ذ	L�D? i و	T,  S ?��م -dن

   . ا]ر-�� ا]�V �%tل أ S1 واX وا]�Vب
 -%� �ةا	�_ �D7ل أن ا	%,��N �� 	�> - أرى �%� ا	%�d	� ه<@ �$8 � ا	%,��N �� و	�>
   .رأى -%� * روى
TRو i	أن : ذ �=t�  �-_�س وا  �\�-� أآ�-� ��	ا S1%ً� وأآ�8ه  �ًCD�<ات  و	�-  �=�t�  
 ��اد ه<ا أن C%�ا أSC7 ا]�Vب -$ ا	�أي -%�3د ا	\�I? a?L	/� أن LRًا �_�L  _�س وا-�
����91 - ا	,_�) Xا T���1  S1����� - و�� �����ل د*	���> . ا	\��=� و	�t��	 *و ���-* �� أن �س _

   .LRًا ?_�L ه<ا Kن ا	%�3د -�أ?SC ا	\a?L ه<ا ?���Iا
  .- اX رT%Z -ا��#م '�p إ	�T ?=�� ا	<ي ه� - 	�T1 - أ�Vل ا	<ي ه<ا 	�$ : و	C<ا
i	>ه�<ا وآ SC �%t[ا]ر-�� ا Sو;��ه �� �%tأ �%�1%�	ا - ا�%C ?\%$ ا	\a?L ه<ا أن 
   .ر��Oن (��م وه� ا��#م -d($ وNR �� دون ا	,<ر  91

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .�gr ر��Oن -�L و	�
 ��,�?  T��N * أ7�3?  T���ك  إذا  �1W ء�O��D	9  ا���Oن إ	��S  ا	���	�  ا	��^ T���9 أ?��W  ً�Oآ� إ	
�L  ����� إ��2م إ*  N3? T�1 * أآ�8 إ	9 أو ا	�ا-Y إ	9 أو ا	�8	a إ	9 أو ا	7�8�Zوا 
   .?�م آ$  �

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
�L  * ا	�N_� ��gd- وd- �� NRن -?s?  Y���َ  إذا آ%��  . ا	����gd  ز?��دة  ��gَأ  ���,��  ا	\� 

<�1 T�1  *أن إ �\? Y� T7أ S^r ��,� آ$  �gk? �C�   .���!��ً� آ�ن إذا ا	\� 
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i	>ل ه,� آ�D7 : NRا�	ا i�1  إ��2م �و* ���� L?s? ه<ا NRا�	ا  ���Tُ  و	Wَ�ْgَ9  َأ� إ	
   .ر��Oن �� أآ�8

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .�OVؤ@ 	�	�T ا��\N ...  (�م و T�1 ��ت وإن 
��م �,<ور (�م و T�1 ��ت Kن .  �,<ور : ?�,� (�م و T�1 ��ت إن T,   T� و	�
.  

�CDء �� وآ��8 أL%Z ا���م ذهN ه<ا وإ	9=  a?L\	ا.   
   :وا��L	�ا

- T	�D- - 91) Xا  T��1   S1���S  وإذا . )وليـه  عنـه  صان صيام وعليه مات من:( - و	 

��  ا	/�?��O  (��م  91 و* ا	,<ر (��م  91 ا	\a?L ه<ا 7\%$D- *  9�,��  T� و* . 	
�91  - ا	,_�  � ?�Lر أن ?%��) Xا  T��1   S1���9  * آ�#م  - و,��  T�	  N�R�  T�1%Z 
   .ا	,<ر  91
- $�	L	7�8� ا	ا : T7أ E) �  �=t�  �-س وا�_  T7ن  7<ر إذا أ����$  و���ت  ا�7_V أن 

   .	�Tو  ,T (�م  <ر -# ?/�
��	�ا�V : ق������ وا	/�����م : -��N ا	�Rا�	ر ا>������م -�	,��N وا	�Rا�	ا $��)d- م#��� أن ا�

�<ا  7/��T   91 ا	%��1 أوT_R وإN3? �%7 * أT7 -�	,<ر ا	�اNR ا	���م � ا]($C-و 
T_'أ �?L	ر ا�� �%� T1gLW �-��,	ا.   
�L   Tم ا]($ -�	,<ر ا	�اNR ا	���م أن : و(\�L�R E آ#م وه<ا-�Rو  ���N  إ%7Rو 

��ب�3?K- ن�����T ا�7�	 9��1  T���/7 T_��'d i	>��- �?L���_T وإذا ا	��L?� أ'���رت ا	�) ��� ا	,��-
T1gLW.   

��F��- 9	إ {?�/W �-�\�	وه� ا �  ��D�D\	ة  اL��Lة  . ا	�%%�	���ا  ا	��\�-�  أن V� 
   .ا	,<ر و;�� ا	,<ر -��
   .ا	\,�-�1 �/�دات �� : ا]ول ا	�Dل وه<ا
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�O�  * أT7 ا	8#^� %�ا]t �<هN وه� : ا	7�8� ا	�Dل= D?  L�Zأ  ��   L�Zم  أ��� ا	,�<ر  (
S�!? vD وإ�%7.   


��W :  } } } } ... ... ... ...iTiTiTiT    ho*ho*ho*ho*    -hp�T-hp�T-hp�T-hp�T    hpThpThpThpT    q.W	�V 9	T 	�%�م -q.W
q.W
q.W
 ...  ...  ...  ...  { { { {]]]] �'Sm� �'Sm� �'Sm� �'Sm�////164164164164. [. [. [. [        

){ { { {  :  ��W	�V 9	T و %�م -T(
T(
T(
T    r��r��r��r��    (�QSs�(�QSs�(�QSs�(�QSs�    i>i>i>i>    ��������    $'C$'C$'C$'C {  {  {  { ]]]]G��p����G��p����G��p����G��p����////35353535. [. [. [. [        
�=%$  وه�<ا  )أحد عن دأح يصلي وال أحد عن أحد يصم ال:(  _��س  ا-� أ^� و	�%�م -? 

NRا�	,<ر ا	و-���@ -�.   
ERا�	وا Nا���م �<ه L%Zأ �\�	 a?LZ �=t�  - �Fر Xا �C,  -.   

�N  و��t�3�	أن ا  ��%t[ا  ���S  - ا	#8^C%Zر Xا -  S��<وا  	gd?  a?L�\-  �=�t�  *  ر>�,	�- 
�L  ا���م أ�� ا	=�ع -d($ وNR -%� و*%Zأ -  T�%Zر Xا -  T�1%�  <��	  N��3�-  T�7[ 
gd< ا	�\�-� ا}و SC	ا�Vd- SCC%�ه� آ%� ا	,��ص و.   

�<وا  	Z S,�/� وأ-� وا	=��� ��	i ا���م -�,%�gd?  a?L�\-  �=�t�   ����س  وا-_   ��1%R 
#ً��/Wو * ��%� و* ا	,<ر  NRو $)d- م#��N  وه��  ر���Oن  وه� ا�?�;  �� وأ7
N3�Wأ �� T7أ �%t[8#^� ا	ا S	 وا>gd? ا>C-  a?L��Y  ا	\�  T�\���TZ و (Fو  �_,	�� - 
91) Xا  T��1   S1����ل  - وD? : )وليـه  عنـه  صام صيام وعليه مات من(  .  ��C  z�7 

E?�) � �	d�%	ا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .�Z أو 
   .و	��Z T,  T ��ت ^S ?\� أن ا���7ن 7<ر إذا : ?�,�

- �%	 b_^ � E�\�	ءت ا��أة أن : ا�R 9	,_� إ	91 - ا) Xا  T��1   S1���b  - و	�Vو 
�W  �Zd\� و	S و��W bW\� أن 7<رت أ�� إن��  أC,   ل��D -  91�) Xا  T��1   S1�� - و
  ) .أمك عن حجي:(

7���ن  ?�3ز 	1\� و-�	,�_�j	 أن  ��\?  ��   @����اء  ;����ً  ا	\��  آ��ن  _Rر  وا>� أو -�	,
   .ا��#م �3Z آ�ن
�1�T  اX (91 - ا	,_� إ	�R 9ء رRً# ]ن -   S1����ل  - وVإن : و  �O�?� Xا  b� أدرآ

�����Iً� أ-���ًا '��b * آ_��_8? 9��1  ���1Zا�	ا �Zd���T أ���ل ؟  ,�D ����91 - ا	,_�) Xا T���1  
S1�  ) .أبيك عن حج:( - و

3��  وه��  واR_ً� آ�ن و�� �,<ورًا آ�ن �%� ا	\� gLW$ ا	,��-� أن  91 ا	\L?�8ن LلZ 
   .ا��#م
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .ا ���ف أو 
��  أن ا	��� ه<ا 7<ر إذا ;��@  � ����? أن 	��7jن ?�3ز : ?�,����?  S���ت  ^�  $�_V أن 

����?.   
$�	L	91 وا  i	ذ:   

3��ز  أT7 آ%� : ا	L	�$ ه� ه<ا vD . ا	���م  91 ا	��Dس -?  i���  ذ	3��ز  آ�<	i  ا	����م  ? 
�   .ا* ���ف 
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .7<ر (#ة أو 
   :?�1� و	S ��ت ^S (1�أ أن 7<ر َ X ��1َ : و�Vل اإ��7ن 7<ر Kذا
 =L,�   . ,T ?�1� أT7 - اX رT%Z - أL%Z ا���م  � ا]ول ا	�وا?� وه� ا	\,�-�1 

   : وا��L	�ا
-�ًO?س : أ��D	�- 91  م���	ا .   

Y��3	وا �%C,�- آً# أن �%C,� دة�_ .   
�L  ?�1� أن ?=�ع * أT7 - اX رT%Z - أL%Z ا���م  � روا?� وه� : ا	7�8� وا	�Dل= Zأ 
�  LZأ �	#ة 7<ر و�	ل و* و��ت ا�D7 : �	و �\, S1��7 نeا �#ة  �	%,<ورة ا	ا  ً#� أ(
.  
   .7<ره� ا	�� ا	�#ة أLZ  � أLZ ?�1� * أT7 أL%Z ا���م  � روا?� وه� ا	7�8� ا	�Dل إذًا

   :ذ	i  91 وا��L	�ا
- T7d- LR�? ق��7��  �دة _�  ا	�#ة أن ه� ا	/�ق وه<ا وا	���م ا	�#ة -�� L-  �O�\� * 

�C1gL? %�ل	ف ا#I- م��	ا T7K���م  أن ?��! Y	S إذا �%� ا	%�ل ?��7L- LV �C1gL  _�دة ? 
T7K T,�%? أن S�!?.   

�V���   .ا	�C3 ه<@ �� 
��ق����7� وا	/����� : ا	8����#ة -������م ا	����#ة أن : وا	���Y ا	��%Rء أ����CD/	9 ا�����#ة أن  1�� ا	

���F%/�و	ا * �C�1���? L��Zأ ���  L��Zأ �������م -�,%��Lم ا	�DW �������م أن ��,���وض ا	��T ا	%/�� 
�C,�- �ًV%� أن  91 Lل g#ف.   
� ^S أ(1� أن 7<ر  �V X ��1ل إ7��7ً� أن 	� ?�,� : ا	�#ة ��d	� :إ'��ل ��C ا	\�D�D و
�]�Vال إ'��ل ��C ��ت �C�   .���Dر-� 

��  ا	,��-��  أ-�Lاً  ا	�=�رع  �� ?� LC	T7[ S ?�1� * أT7 : أ S1 واX وا]�Vب��  ا	��#ة  %,�- 
L3,W �\	ا T���dه� ا	sآ�ة أ�� واF\� ��7ص �T وا	���م ��7ص  EFأو  �� ه�<ا  �
��8�-.   
Kذا �7LR,��ص و	ا ��Lل  د	��$  أي ا	�#ة � L37 و	i ا	\� و� ا	���م ?  9��Lم   1  

9  ?%��$  ا���7ن ?�3$ )أحد عن أحد يصلي ال:(  _�س ا-� أ^� و�Rد �Y ا	,��-�� * Tأ7�  إ	

�1�? LZأ �  LZ,<ر * أ	و* ا �O?�/	ا.   

   .ا��8 ع 7 م ��ب
    
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .ا	�!�ع (�م -�ب
  

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<å‚Ãeå‚Ãeå‚Ãeå‚Ãe<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .ا	_�B أ?�م (��م ?��
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  ))) ...ا]ذان ... (((ا	_�B أ?�م
  
L�- ا]ذان. (((  
  
   :اTm/Z X ا	=�رح �Vل
  
� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<< << << << <

   .ا	�!�ع (�م -�ب
1�}  و�� ا	_�ب -C<ا ا	�!�ع (��م أ��Zم ?_�� أن - اX رT%Z - ا	%k	� أراد��?  SC?d�- 

$O   .ا]��Zم -C<@ ?��1} و�� . ا	���م �� ?��@ و�� ؟ أ
   - اX ر�D? - T%Zل
   .ا	_�B أ?�م (��م ?��
�,� ا	_�B أ?�م (��م = L,  ر�C%3	ا.   
   . =� وا	��I>  =� 	�ا-Yوا  =� ا	�8	a : ه� ا	_�B وا]?�م
b�%�   .ا	�F �%Dء 	=Lة ا*�C- S<ا و
�  ,S1��7 T ا	_�B أ?�م و(��م ���	d��:   

���م  : ا]و	9 ا	%�d	� ــ)  ���B  أ?��م  ^#^�-  ��m,	ا  ����ن  أن  �W  ��  B����  أو ا	_ 
   . ;��ه�
C<ا �,�   :^�-b أLW 91  T7ل ا	%��/��O وا	,��ص -��R%�ع 
- a?L\ه�?�ة أ-� آ - Fر� Xا  T�,  -  T���ل  أ7V):عليـه  اهللا صلى -  خليلي أوصاين 

  ) . أيام ثالثة شهر كل من أصوم وأن الضحى سبحة أصلي وأن أنام أن قبل أوتر أن-وسلم
- �ًO?وأ b_^ � E�\�	,_� أن ا	91 - ا) Xا T�1  S1���و  -��  اL_  X أ�� - و%  
   .أ?�م ^#^� '�C آ$ �� ?��م أن ا	��ص -�
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- �ًO?وأ b_^ � E�\�	ا �� a?LZ �=t�  ,_� أن	91 - ا) Xا T�1   S1�� آ��ن  - و
��C  آ$ �� ?��م'  ���$  أ?��م  ^#^�V  ��C	 -  ��Fر Xا  ��C,  -  �� ؟ ?���م  ا]?��م  أي 
b	�V 91 - آ�ن) Xا T�1  S1�   .(�م ا]?�م أي ?_�	� *  - و
@>C a?د�Z[ل اLW �	*91 (�?\� د  T7أ N\��? أ?�م ^#^� (��م ��آ$  �C'.   
�}  ا	#8^��  ا]?��م  ه�<@  ا�7���ن  ?�3$ أن : ا	��7�8 ا	%�d	� ــ : ا	���م  وه��  ا	_���W  Bا

a	�8	ا �=  Y-ا�	وا �=  <��I	وا �= .   
��  آ�8��ة  أ�Zد?a ا	_�B (��م ا��\_�ب وه� ا	_�ب ه<ا � و�Rء\7  �� أ�Zد?�a  أر-�
�C,�:   
- a?LZ <7أ - �Fر Xا T,  -.   
- �C,و� a?LZ �?�R - �Fر Xا T,  -.   

   . ��F/� آ�C1 - ا	_�B ا]?�م (��م � ا	%�و?� ا]�Zد?a وآ$
��	 ��F @>ه a?د�Z[ا ��F ���? <�	و ��O	�- L?L=	ا:   
 = ���%��ء  ��� ا	�%1���  �C\\���? S�����  وه���   �?�gd����ع ا	%�����ق  -%3%���ظ ا	!�� وا]	/

L=�اه	أ?�م ^#^� (��م �=�و �� ?�\\�ن وا.   
SC,و� �_ ه<ا أن ?�ى �	با� * b_8? T� a?LZ ��O	 a?د�Z[ا.   
 ����  وD�D\	م ا����)  �����م - أ?��م  ^#^�)  B����B أ�Zد?�a  ا	_��$  ا	__DW  ��?�D�	إ* ا T�� أ7
$�=? �C�1  a?LZ  �=�t�  -  ��Fر Xا  ��C,  -  ����  وهC7ت  أ���91  - ا	,_��  أن ذآ) 
Xا T�1  S1���   91 ?\�ص ?�� 	S : ?�,� . ?��م ا]?�م أي ?_�	� ?�� 	S - وD ��ا

B�_	ا.   
C<ا a?L\	91 ?=�$ ا  a?د�Z[ا ��	ا �   .ا	_�ب 
��K�T�1   S1 اX (91 - أ�C,  - 91  T7 اX ر �DW - �F	S أ�D? �C7ل أن � آ��ن  - و
N\? أن {��ء  ا	_��B  ا]?��م  (���م  ��=�و ��  أن أو ا	_��B  ا]?��م  ?�اR  ًَا�gd� أو ��
 ا]?��م  أ�Zد?E\�7 a نأ أرد  a?LZ �=t�  9�� �7� T- ?�3ب أن �%�� �Rاب أي

B�_	ا.   
T7K ^�-�ً� دام �� ]T7 ?��� ه<ا � وا]�� - 91) Xا T�1  S1� أ?��م  ^#^��  ?��م - و
��ن ����ن ��3�$  ا�7? @>����م ا	#8^��  ه��} أ?���B ا]?��م  �Wا���O  * ا	_? $����9 و?\�1  
�1�O �D   .�Fر ;�� �� ا	�,� ه<@ ��ا

<<<<< << << << <
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   .	I%�>وا وا*^,��
� ^�-b ا*^,�� ?�م (��م : ا*^,�� : أوً* E�\)  S1���91  - ا	,_��  أن �) Xا  T��1  
S1��T و	Lت ?�م ه� : و?�Dل ا*^,�� ?�م ?��م آ�ن - و.   
� ��S1 ا���م وأ'�ر T\�\) 9	?��م آ�ن روا?� أن إ �ا*^,�  <��%I	وا  �� ه�<ا  
a?L\	ا �/��F.   

��م  (��م : ^��7ً�?  <��%I	ا :  ����>  م?%I	ء  ا��R  T��  a���  آ�8��ة  أ�Zد?C,� :  a?L�Z أن 
��>  ا*^,���  ?�م ?��م آ�ن - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_�%I	ل  وا��D?و  ����ن  ه%��? 

   .(�St وأ�7  %1� ?��ض أن NZd اX  91 ا] %�ل ���W �%Cض
�$  ا	\�a?L  وه<ا_D?  T��a?L  أ7Z  ���Z ء  إن��' Xع  ا��%3%-  T�V�2  @Lاه�=� ا	��8��ة  و-
$_D? �	ا���\.   
��	 N3? أن S1�W أن a?LZ ��,^*ا �  S1���  ��%,�-  a?L�Z  <��%I	ا  ��  �,�� وه��  ا	

E�\) @Lاه�=- TV�2و.   
b_8   .اX '�ء إن �=�وع وا	I%�> ا*^,�� ?�م (��م أن -C<ا 
Xوا S1 و(91 أ Xا S1�   ...�\%L 7_�,�  91 و

  ،،، الدرس انتهى
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�  الحدا  الثاني: الدرس  الثالث عشر:األسبوع /�/
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه

� Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

b�   .'�ال �� و
�,� '�ال �� ا	�b (��م �C_\��   .ا	�S1 أه$ R%�ه�� ا

�91  - ا	,_��  	�Dل -) Xا  T��1   S1�� كان شوال من بست وأتبعه رمضان صام من :(- و
  ).الدهر كصيام

�1�O��$  ا	��b  (��م و\W  تء���  �C���)  ����  أو ����-�V�/��  �� أو ا	�=�C  أول 
� @�gr 2#ق� a?L\	دًا أن إ* اL   ���  �1����\N  ا	���در  أن ا_?  ��C- ن[ *  $��=�? 

�C,  TW�/�.   
-- �	d���� : ���1�gا $���S أه��$ ا	�1��=��ط ه�? ������م �) b�����ن أن ا	��? S��Wم أ����) 

  ؟ ر��Oن
��C ا1�g/�ا 91  ��	�V :   

   . ر��Oن أSW إذا إ* ا	�b ?��م * أT7 : ا]ول ا	�Dل= 
- T	�D	 - 91) Xا T�1  S1���  و���  ، )رمضان صام من:( - و! * ر���Oن  -��B  أ

   .ر��Oن -�B (�م -$ ر��Oن (�م أL�? T�1  T7ق
��ل= �D	7� وا����T : ا	8��=��ط * أ7�? $����م إذا -����ن (���Oن ا�7��� ر��1%R وإن ���! أ
TO�- ز�R T	 أن �gk? ء�OD	أ وأن اL_? م���- b�	ا.   

   :ذ	i  91 وا��L	�ا
�dن -�- �����م ����Oن (��� ر��!�T وأ�,� �ً������� أو ?���? T��7K��Lق �? T���1  T��7d- م���) 

   .ر��Oن
- a?L\-و �=t�   ي>��Lم  ا	DW  ��,��  ����  وهC	�V -  ��Fر Xا  ��C,  -  ن����ن  آ�?  ��1  

# ر��Oن �� �OVء T�OVإ* أ  ����_�ن  ' .  T�Rل  وو*L����=�  أن ?_��L  أ7�T  ا*t�  - 
�Fر Xا �C,  - S	  ���W  م���W  b���Kذا  '��ال  ���  ا	  b����م  آ�7W  b����ال  ���  ا	' 
�C  .ا	�ODء ��W $_Vم 

   .ا	�ODء -�L إ*  ?��م * ا���7ن أن ا	\ a?L	�mه� وا]�Vب
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 �C'%\�م و	ا.   
   .ا	%\�م ا�C' X ا���7ن ?��م أن و?�� : ?�,�

�91  - ا	,_� 	�Dل -) Xا  T��1   S1�� اهللا شـهر  صـيام  رمضان بعد الصيام أفضل :(- و
  ) . احملرم

   .���\N إ	�L,� Tوب (���T أن  91 ا	\a?L ه<ا Lل
  
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

@Lآr'� و��	ا.   
   . �'�راء ?�م وه� ا	��'� ا	��م ا	%\�م ا	=�C أ?�م rآL أي

�?���   .ا	%\�م ا	=�C �� ا	��'� ا	��م أT7  �'�راء 
  ) :ا*��\_�ب (ود	�$

- T	�V - 91) Xا T�1   S1�� وه��  )قبلـه  الـيت  السنة يكفر أن اهللا على أحتسب:( - و

a?LZ E�\).   
1�T  و?����ً  ا	��'��  ا	���م  ا���7ن ?��م أن وا	�,�_V  ً�����م  وإ* -��L@  و?��?  �� ا	��'

   .-�	���م ا	��'� ?/�د أن و?�3ز -�L@ أو T1_V و?��ً�
��از�Rاد و����� إ�����م ا	��'�	�- = Nه>��� �����ز ا	\,�-1�3� #��- �����ر@ آ�اه��gوا p���' 
   .- اX رC%Z%� - ا	S�D وا-� ا*�#م
T7K ا	��'� (�م �� أن �a�Z T ا	\a?L 	�%�م - �/�? T	 �,�	ا �	ا� T1_V.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

S^ Y�  .ا	��
� ?d�� �WdآL ا	%\�م '�C �� ا	���Y ا	��م (��م �_W�%	��7�8 ا	ا L�- �'��	ا.   
vD و?��ً� ا	��'� ?��م أن أراد �� ه<ا  91 -,�ء  ���Z[����م  أن ?  Y���Lل  ا	��- 

� ?Wd� ا	���Y ا	��م ]ن  =� ا	\�دي ?��م أن ��1O ا	��'��  ا	���م  -��L  واeآL?� ا]
.  

$�	L	ب  91 وا�_\��   :ا	���Y ا	��م ا
- �� TR�gأ S1�� � T\�\) ,_� أن	91 - ا) Xا T�1  S1�  �'�راء (�م 	%� - و
�Y  ?�,� . ا	�����)[ Y� �V-$ إ	b=  9 ]ن : �Dل ا	��Cد T%m�W ?�م إ : T7	�V T	�ا� 

   .ا	��'�
   .ا	���Y إ	�Y%3? T أن ا	��'� ?��م أن أراد إذا 	��7jن ?��\N أT7  91 د	�$ C<ا
Kن Y%R �%C�� \�دي	ا �=  �C N�2وأآ%$ أ.   
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Y�W\�3 ذي و	ا.   
���,�? : �������م أن و?����ن ?���Y ا�7�W ذي ����� أي ا	\3���م ���9 ا]ول ا	����م إ	� ا	�
Y�  .ا	\�3 ذي '�C �� ا	��
�T�1   S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل -� اهللا إىل أحـب  فيهن الصاحل العمل أيام من ما( : - و
 مـن  إال اهللا سبيل يف ااهد وال قال اهللا سبيل يف ااهد وال اهللا رسول يا : قالوا العشر من

  ).بشء ذلك من يرجع ومل وماله بنفسه خرج
T	�D��1   1�9  د	��$ ) الـصاحل  العمـل  أيام من ما:( O���  ا	����ن  أ  @>� ]ن ا]?��م  ه

   .ا	��	E ا	�%$ �R%1 �� ا	���م
   .ا	3%�ه�� ذهN ا	���م �=�و �� وإ	9= 
Kن $�V : T7أ b_^ �  �=t�   - �Fر Xا �C,  -  ��C7أ  b�	�V  ����ل  (��م  �� - اX ر
91) Xا T�1  S1�   .vV ا	�=� - و

�i1 - اX رT%Z - أL%Z ا���م أن : �	�3اب ���1�� � ا	\�a?L  ه�<ا   ��  ا	�3اب 
:  

��ل : ا]ول -�V - ��%ZرT Xأن :- ا a?L��Z �=��t�  ا>���T ه����#ف �gوروا@ ا SCO���- 
#ً�   .ا	���م إ^_�ت Z/��  � وروي ��
�dن TR�	ا]ول ا ��=? T� ا���م  _�رة �� ?�Cm و* ��F �7ع إ	9 أL%Z ا���م 
L%Zًا أL-أ T7أ ��O? a?L\	ا ��	9 ?=�� 	إ T7أ T� ��F.   
� ا	%�اد أن - اX رT%Z - أL%Z ا���م �Vل : ا	7�8� -  a?L�Z  �=�t�   ������اق  7/� ا

�91  - ا	�=�  S�? Y�%R	S أT7 : ?�,� : ا	���م � ا	�=�) Xا  T��1   S1���dرادت  - و 
�/7 Y�%R �=�	ا. b_8%	وا � a?LZ ��/Z م��) B�- �=�	ا.   

   . �a?LZ �=t و-�� �- a?LZ ��/Z� Y%R - اX رT%Z - ?��ن و-C<ا
�� ا] ا	%3�Y   91 - ه<ا  91 -,�ء�g :  ل��D7 *  ������اق  ?,_�������ً  ا	��=�  ا) .  #� 
   .-�	���م ا	�=� أ?�م Y�%R ا���7ن ?����ق أن ?,_��
��  أ�Vى وه� وL�R وT�R أT7 أرى وأ�7 ا	�- �7�8	Y%37 Y%3 أن أرد�7 إذا ه<ا�  T�R�	ا 
   .- اX رT%Z - أL%Z ا���م ذآ�@ ا	<ي ا]ول
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   .-�Z �Cج ���	  �� و?�م 
� ?�م ?��م أن ?\� 	S ا	<ي 	��7jن ?=�ع� .   

��م  (���م   ��  - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل -?  �� يكفر أن اهللا على أحتسب:(  �
  ).بعده اليت والسنة قبله اليت السنة
Lل a?L\	و ��   91 ا�=���_�  ا	����م  �,	�-  ����م  وأ7�T  ا	\��ج  	��?  N�Zرع  أ�=��T  ا	� أن 
E_�? 7نا��� �ً%t�).   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .-�Z �Cج 	���
� ?�م � ا���7ن ?��م أن ?=�ع * : أي� .   

$�	L	ه<ا  91 وا:   
- �� b_^ � E�\�	,_� أن ا	91 - ا) Xا T�1  S1�� ?�م � 	_� �� -LDح أوW� - و�  

T-�=   .?,�mون وا	,�س 
-- �	d�� : �%�\	ا �� �C,	ا �م (��م  �? � ���C ا1�g/�ا : 	1\�ج :   

� ?�م أن ا	\�%� أن إ	9-اX رT%Z-ا��#م '�p ذهN:ا]ول -�  L�  $وآ L�  * م��?.  
� ا	��1 أن : ا	7�8� - �C,	ا �م (��م  �? ���دة   1�9  ا	\��ج  	���Dى  �_  Xء  ا� L� وا	

   .وا	��Oع وا*-��Cل
��ب�V[وا Xوا S���� أن أ 1��� ا	\�%��� ��آ_�� �?�����Y7 *و ا]��� . ���C���م * �? T��7[ L���  

   .ا	\�ج �T و	���Dى
-- �	d���� : S���Z م�������ا : ا	�/1�gا ��� S���Z م������L - ا	��� أن -��,�  T����> أ7��=�وع 	�%- 
�T ا1�g/�ا:   
<هN] : ا]ول ا	�Dل= [ B�- 1%�ء�	9 ا	إ T7أ * N\��? م ا���7ن ?��م أن�? �� .  
  . آ�اه� -# st�R أT7 : ا	7�8� وا	�Dل= 
   : ا	�8	a وا	�Dل= 
T7أ N\��� �� S	 ��O? \�ج	ا.   
   .���و@ أT7 : ا	�ا-Y وا	�Dل= 

��d	�  - ا	\,�-�1 �<هN وه� ?��\N * أT7 �� ا	�Dل �� N?�V -�	��اه� وا	�Dل� :  T� * أ7
N\��? ه� N\,�-�1 �<ه	ا.   
�,��م  ا	����م  أن ?��ون  * ا	3%�ه�� أن ا	I#ف ��  �\�  <��1  ����ال  V[ا  T���م  أ7\� 

S1 N9 ?<ه	إ S?�\�	إ* ا S	�  LZوا  ���  �1���9  وه��  ا	�\?  ��-  L������ل  ا]7���ري  D : * 
� ?�م ا���7ن ?��م أن ?�3ز� ،   
   .وا�-��Z ا	��اه� -�� LWور �Vdا	SC ا]��  1%�ء  ��� أ��

ERا�	وا Xوا S1 أ . T7ور أL? ��- اه���	ا S?�\�	وا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .?�م و!� ?�م (�م: أT1Oو 
T1O   .ا	�!�ع (�م : إ	9 ?��د ا	O%�� : أ
$Od   .?��ً� و?/!� ?��ً� ا���7ن ?��م أن 	�1!�ع ا	<ي ا	��م 
$�	L	ه<ا  91 وا:   

- �� b_^ �  �_,	91 - ا) Xا T�1  S1���ل  أ7�T  - وV ) :كان داود صيام الصيام أفضل 
   ) .يوماً ويفطر يوماً يصوم
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��_E  وLV ا]($ a�Z �� ا	�!�ع (��م أ�7اع أO$ ه� ?�م وإ!�ر م?� و(��مW 
�	�O/� L,  B�- ,�س	ا �آ% TV��? م���	ا �ت أداء  �_Rا�	أو ا �ه�  _�دة أداء   
$O  .?��ً� وا�!�ر ?��ً� ا	���م �� أ
   .وو SCm وإر'�دهS ا	,�س -��ن -T ?��1} أو  ��� ���	1��W T- E} آdن
T1�	ا و>C	  ���  ا]�	S  $�D,? أن  ���91  - ا	,_) Xا  T��1   S1�����م  آ��ن  - و?  ً����?  �� و?/!
�ً��?.  
   .?�م وإ!�ر ?�م (��م �� وأ Sm أO$ ه� -%� ?�Dم ]T7 أي

��  ?�م وإ!�ر ?�م - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� (��م  Lم � ا	�_N أن ور-%��	 
* $gL��? �D=���9 ا	%���س  1��T ا	,�7[ �����ن 	��$ آ��/? i����ص ذ	�\	 ����� آ�8���س ���9 ا	,�1  

T- $gL ا*L�Vاء T�1  �D=%	ا.   
�T1 -%� ا*L�Vاء ?\_�ن ا	,�س ]ن - 91) Xا T�1  S1�   .?/�T1 و	�V S	T �%� أآ�8 - و

L�-أن و �ا]?�م -� ��	ا ��? N\?=�رع و	م أن ا��W $D�79 ا	ت  إ�� و-��Lه�  ا	%��وه
   . ا	%\���ت ��<آ�

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .-��م ... NرR إ�اد: و?��@ 
   : ]��?� -�	��م ر�C' NR ?/�د أن 	��7jن ?��@

   .ا	=�C ه<ا ?�m%�ن آ��7ا ]SC7 -�	�3ه��1� C_=Wً� ه<ا � أن : ا]ول -
�9  آ�ن -  ,T اX رF� - ا	I!�ب -�  %� ا	%�k,�� أ��� أن : وا	7�8� -C,?  ��   i� ذ	
.  

- a	�8	وا : T7أ S	 b_8? �  a?L�Z  E�\����  و* (Z أن  ��a  =�رعا	Z  9�1   T���) 
Y�%Rو a?د�Z[ا ��	ا �   .���F � أو LRًا ��F/� ا	_�ب 
-- �	d�� : ولsWاه� و��	ا LZd- �?أ��:   

��C'  N ?���%$ * أن : ا]ول -Rم  ر����	�- .  �����م  أن : ?�,?  B� و?/!��  ا]?��م  -�
B�- ول ا]?�مs�   .ا	��اه� 
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1��  ا	7�8� ا	=�C ه<ا آ�ن ��اء �C' �grًا رY� �C' NR ?��م أن : ا	7�8� -?  N�Rر 
��	%SC  ?=��ط # ر  NR� �C' L��- ه� أو��د  * أن /?  �C�'  N�Rر  ���  �����Cر  -' 

   .-�	���م ا	�,�
��  و?/!� ?��م -dن sWول ا	��اه� أن  ,zI1W �7L إذًا  �C�'  N�Rم  أن أو ر���? 
NRو?��م آ��ً# ر T�� ًا�C' �gr.   

-- �	d�� : S	 ق�!�? �	k%	9 ا	إ ��; �C' NRه$ ر  @���Y  ا�7���ن  ?���م  أن ?��%R 
�C=	ا � ��; �C' ؟NRر  
{/Wء ا�CD/	ا T7إ* ?��@ * أ � �C' NRأ�� . ر  ���Lا@  �   ��7�T  ا	�=�Cر  �K  N\���? 

��@ و*����م أن ?�����ن ?��Y ا�7��%R �C=���<ا ]ن ا	�����م ه��gL$ ا	�? �����ت ��� ا	�%��� ا	�
a\W S1�%	م  91 ا���	ا S	�� LD��? أن �C=1	 �7#/	<ي ا	ا )T�� �?s�  ��,���  �� ��' 
>c,�\   .-L � ?��ن ]T7 ا	���م ?\�م 

�,��م  ا���7ن أن ا	�/��$ ه<ا �� و �\?  T���@  أو  �1�?  T����م  أن 	?  Y��%R  �C�' 
NRر �	ون وL- د�D� ا ا>C �C=	ا  $%���?* �ً���) �%	 T� �� T_=�	ا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .وا	��%3
   .-�	���م ا	3%�� ��نا�7 ?/�د أن و?��@ : ?�,�

 قبله يوماً تصوموا أن إال اجلمعة يوم تصوموا ال :(- و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل -
  ) .بعده يوماً أو

-  T�	�Vو  ��  E�\�)  S1���}  إذا : ?�,��  . )أحدكم يصومه صوم يف يكون أن إال:( � وا

   .?����C أن -dس # ?����C أن ا���7ن ا ��د أ?�م (��م ا	��%3
   .-�L@ ?��ً� أو T1_V ?��ً� ?��م -dن ا	��اه� وsWول

-- �	d�� : SC �� a?د�Z[أن ا �C,%	ا T,  ه� L�DW ��%3	م  ا�����Kن  . -�	��م  ) 
LD ا	%���� ه� ]T7 وإL�V �%7ًا * ا	��%3  9���L  ا����م  أ%Zأن أ  ����م  �)  ���#  ا	�%3- 
L�V #   .-dس 

���ز  ا	���?S  ا	=�رع ن] ا]�Zد?� a� SC/? ه<ا أن ا	\�D�D وRم  أن أ��� ا�7���ن  ?
 * (��T إذا ا���7ن أن  L? 91ل �%� ا���7ن ?���T (�م � آ�ن إذا �/�دًا ا	��%3
��ً  (�دف 	��T7 وإ �%7	L�V Tًا�Vاً  و������  T���دف  أو 	)  ً����)  ������T  أن ا ���د  ه? 
#   .-<	d- iس 

��  ا]�_�ع أ?�م �1�2 ?=���1ن ا	<?� :  T�1 -,�ء��ن  * دوام ,�%�?  T���  �� ا	����م  �
�D=%	 $%�	أ�� ]ي أو ا  ��gr  T�7K��ج  * Z  SC��1   ��%���م  ?�����ا  أن أرى ?  �� ا	�%3
T7��	 %���� ه�	ا * T7[ 3%�� ?�م	ا.  
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$�	L- : - زة أن�R%��� ه<ا إ	ا �	 bD أL? 91  T7ل �%� أ? �ًO	���T ا	3%�� ;�� وا
S	 L�D�? 3%�� ?�م	ا.   

�/   . �Z T�1ج و* ?��م أن اX '�ء إن -dس * ا	��رة ه<@ 
   . �\�م ا	3%�� ?�م (��م أن : ا	7�8� ا	�Dل= 
- T	�D	:  ) وا]($.  ) تصوموا ال � �C,	ا S?�\�	ا.   

��ه�  أg<ًا - اX رT%Z - ا*�#م '�p ذهN ه<ا وإ	9m-  a?L��91  - ا	,_��  و]ن . ا	\) 
Xا T���1  S1����$ - و�g9 د��1  B���- T��Rأزوا �����t وه�)�% �����م �? �����ل ا	�%3�D b%�� أ(

<�[�- b	�V * S^ ل�V �����Wًا أL; b	�V * ل�V ي إذًا�!   .أ
��dه� �!/	�- Y!V_�دة و�	ا.   
��L  أن ?3��ز  * أ7�T  : ا	�اER ه� وه<اD�?  ���T  ه�<ا  ]ن ا	�%3��Kن  . 	1�=�رع  �\��دة   
 �V	�V[ �� Tب� ا	3%�� ?�م (��م ?�L�D وه� ا	3%�� ?�م (��م   L�DW� 9C,? ا	=�رع
p�' م#�   .�\�م أT7 - اX رT%Z - ا*
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

b_�	وا.   
   .-�	���م ا	�_b إ�اد و?��@ : ?�,�

$�	L	اد آ�ه��  91 وا�   : -�	���م ا	�_b إ
�91  - ا	,_� أن روي �� -) Xا  T��1   S1����ل  - وV) :فيمـا  إال الـسبت  يوم تصوموا ال 

  ). عليكم افترض
   .-�L@ ?��ً� أو T1_V ?��ً� ?��م -dن ا	��اه� لوsWو
$�	L- : - ,_� أن	91 - ا) Xا T�1  S1� ?��م -dن أ�� ا	3%�� ?�م (��م  � 9C7 	%� - و

T�� م�? T1_V م أو�? @L�- م��	<ي وا	ا @L�- ه� b_�	ا.   
��ل= �D	7� وا����T : ا	8��N وإ	����ه�� ذه�%R ء���%1  ��%1������م أن : ا	%�) b_����9 ا	�1  $�_��� 
��Z Tج و* st�R ا	�_Y أو ا��اد.   
   .- اX ر�W - T%Z%�� -� ا*�#م '�SC,� p ا]<اذ ا	%\�DD� ��  Lد ذهN ه<ا وإ	9

��ذ  T7d- a?LZ . ا	�_b ?�م ����Wا * : �T ا	<ي ا	\a?L  � وأ�R-�ا'  ���b  و* �,�_8? 
   .�,��خ b_^ �C وإن - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_�  �

 ا���م : �,SC ا	\/�ظ �� آ_��  Lد a?LZ ���F T/�F أL,  T7ي ا	�\�E ا	�3اب 	��
L%Zوا���م أ i	�� وا���م �t��,	ا Sو;��ه �\/�ظ �	ا.   
LVو L�-ًا أLR �� E\) ه<ا a?L\	ا �� �%��(�?	ا �	�gو ��  T���ر   �1C%R  ��%t[ا  ��� 

���OW ه<ا a?L\	ا.   
ERا�	�    .	���م-� ا	�_b إ�اد �Rاز ا	��D?�  91 -,�ء 

�1vD ا	�_b ?��م أن ا���7ن أراد  �ً �!W X �ً-�DWو #   . �Z T�1ج 
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

i=	وا.   
   .ا	=i ?�م (��م ا���7ن ?/�د أن ?��@ : ?�,�

   .ا	L	�$ :  وا	��7�8. ؟ ا	=i ?�م ه� �� : ا]و	d��  : 9	��� إ	9 و7\��ج
- �	d�%	�� = :  L	i=ا ?�م ه� �� : ا]و	9 ,   ����م  ه��  ا	\,�-1?  �����_�ن  ���  ا	#8^' 
   .ا	C#ل ?� و	S (\� ا	�%�ء آ�b7 إذا

S�\ T���) : T7و@ أ���.   
��S  ا	��%�ء   1�9  آ�ن إذا '�_�ن �� ا	8#^�� ?�م ه� ا	=i ?�م أن : ا	7�8� ا	�Dل= ; 
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   .;_�ر أو ��V أو
ERا����� وا	���ل ه�D	7� ا�����م ]ن - : ا	8�? �����b إذا ا	#8^���%�ءا آ�7��\�ًا 	�) S���� و	�? 

# ا	C#ل LR�? i' $- ��[ا EO�� أن �C' ن�Oر� S	 $gL?.   
- �	d�%	��7�8 وا	ا : $�	L	اه�  91 ا��	ا.   
  ) .يومني وال يوم بصوم رمضان تقدموا ال:( -و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� �Vل : ا]ول -

   .-����� أو -��م إ�� ر��Oن LDWم LD ا	=i ?�م (�م و��
�i=? T ا	<ي ا	��م (�م ��:-و�T�1  S1 ا�V-91) X	T:	7�8�وا - LD�S أ-�  �� �D	ا.   

   .ا	\,�-L,  �1 ���و@ ا	=i ?�م و(��م
   .�\�م أT7 : ا	7�8� وا	�Dل= 
   .ا	%\�م  91 -$ ا	%��و@  ��W 91ن * ا	=�رع 	/� � ا	%���� ]ن -

L�D?و �C,	�- �  م ?� (��م i=	إذا ا T��) 2ً�ا ا���7ن���Z ن�O��	.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

�ض � و	� ا	��L?� (�م: و?\�م .   
   .-��م 	�1/�ر ا	��L إ�اد و?��@ : ?�,�
   .-�	���م ا	�/�ر أ ��د ��  �Lًا ?�ا} ا	�,� أ?�م �� ?��ً� ?/�د أن 	��7jن ?��@

$�	L	اه�  91 وا��	ا :   
�� أن : ا]ول - ���اد ��<ا إ���م ه��ً� ا	��%�m�W �t��=���=�آ�� 	���ر ا	%���ز و* وا	�/�3? 

S1�%1	 أن Sm�? �t��' /�ر�	ا.   
�L  وه�<ا  . )منهم فهو بقوم تشبه من:( - و�T�1  S1 ا�V - 91) X	T : وا	7�8� -V  T_=�W 

SC- S�m��- م�? T7�%m�?.   
��م  -�	����م  ا	�/��ر  أ?��م  ���  ?�م إ�اد أن ا]د	� �� ?�Cm وا	<ي\�  <����و@  و	�%- 

vD   .-%��و@ و	�> �\�م ا	�%$ ه<ا أن -�C ا��L	�ا ا	�� ا]د	� �9O�D ]ن 
S^ $D�7ا �	k%	ا - T%Zر X9 - ا	ا]?�م إ ��	أن ا���7ن  91 ?\�م ا �C���?:   
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�ض � و	� ا	��L?� (�م و?\�م.   
   .ا]F\9 و �L ا	/!�  ��- : L	��L?� ا	%��Dد

#   .ا]L�  9\F و* ا	/!�  �L ?��م أن 	��7jن ?�3ز 
- T��7[ b��_^ ��� E�\����� أن ا	��91 - ا	,_�) Xا T���1  S1����9 - و�C7 ������ن  ���م (�? 

  .ا]F\9 و?�م ا	/!�
Kن : (�م Kن T���) $2�- . - T7[ �C,� �  م���	ا  ��  �?>������T  ا	������  ه 
�C�   .	1=�رع �\�دة 

T	�V : �	و ��ض .   
��Oء  ا	����م  <اه ?��ن أن ?��8� 	S  �م ا	\a?L ]نV  ض��/	  ����<ر  أو ��,	  ����� 
  .ا	���م أ�7اع �� �7ع أي أو أو7/$
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

   .ا	�=�?} أ?�م و(��م 
   .�\�م ا	�=�?} أ?�م (��م

   .X وذآ� و'�ب أآ$ أ?�م ا	�=�?} أ?�م - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل -
   :ه<ا  91 -,�ء



75  .ا����م آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

���� b��_Rو ��� T����رة ذ������ آ/���C?� م(�' ���-������ T��7K N���� أن ?3�!/? �����م � أ?
   .'� � 	�<ر ]T7 ا	���-Y!D? Y * ا	/!�3 وه<ا ا	�=�?}
��م  ا]?��م  ه�<@  (��م ]ن W%��ً� ا	��L ?�م � ?/!� أ?Oً� أT7 آ%�\�  z,�-  a?L� . ا	\
LD �C1�R =�رع	ا �=�ب ا]آ$ أ?�م �	وا ��� �C1�3? ا���7ن  ����  ا�����ك  أ?��م  �  

   .ا	=�بو ا]آ$
   .ا	�=�?} أ?�م ?��م أن ا���7ن  91 ?\�م إذًا

  :- اX رT%Z - ا	%k	� ذآ�@ �� ه<ا �� ?��9,8
� äÖçÏeäÖçÏeäÖçÏeäÖçÏeV<V<V<V<< << << << <

   .و�Vان ���� دم  � إّ*
��  . �Vان أو ���� دم ا	\� � ا���7ن  91 وNR إذا,�? :  ���  Y��%W  �\	����  أو -Z 
3�L  و	�S  -دم-ذ-�\��   T�1 وو�V b_Rر7ً�?  T�7K  N����م  أن ?3?  ��K  NذاRو  T� ا	����م   �1
   .ا	�=�?} أ?�م � ?��م أن 	�R Tز
��ل-�D	 �=��t�  ���Fر Xا ���C,  S��	 zg���? �����م ��=�?} أ?���%� أن ا	���� إ* ?�%	 S��	 L��3? 

  .ا	LCي
C<ا a?L\	$ ا�	91 ه�د  S?�\W �C���) @از�Rو �%	 S	  L��Lي  ?3C	ا  ��C7[  b�	�V  S�	 
zg�? . مLDWأن ��,� و ��g�	ا �WdW �  . ا	%\�م ا]�� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

�ض � دg$ و�� Y�   .�Z T�!Vم: ��
   .ا	��CR bV �� ك ?�,� : -�	%��L�D? : Y ا	%��Y ا	/�ض

�$  ر��Oن �OVء أو أو�CW�V أول � ا	%/�و�F آ�	��1ات_V أن  {?�O��?  b�V�	أو ا 
��ً� و�R-ً� واR_� ا]'��ء ه<@ �$ ا	%!1} ا	,<ر��.   
Kذا $gا���7ن د �   .?T�!D أن  �Z T�1م ا	%��Y �اNRا	 ه<ا 

$�	L	ه<ا  91 وا:   
- T7ع أ�' � NRا�	ا #   .?T�!D أن 	T ?�3ز 

- T	�D	9 و	��W :  ----))))�َ��T�َ��T�َ��T�َ��T    ��ُ��L�%ُ*��ُ��L�%ُ*��ُ��L�%ُ*��ُ��L�%ُ*    ��ُ�َ���#��َ
��ُ�َ���#��َ
��ُ�َ���#��َ
��ُ�َ���#��َ
((((----] ] ] ] 5#t5#t5#t5#t////33333333. [. [. [. [   
 ا�7���ن  -Lأ وإذا 7<ر أو �OVء آ�ن إذا ?T�!D أن  �Z T�1م -�	���م ا���7ن -Lأ Kذا

�� و'��ع  -�	��#ة �C�  ����ة  وآ_�_�W ام���Zا�  T�7K��م �\?  T��$  أن  �1�/,? ����  TW#�) $��- 
N3? T�1  �ً-�Rأن و S�? @>#ة ه�	ن  اK�  ��C�!V  ��C  S�^r ن[  Y�!V  دة����  ا	�__Rا�	إذا ا 
�$ و�� �\�م ا���7ن ��C '�ع ���\� S^أ.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

  .ا	,/$ �: *?s1م و*
   .?�%T أن ا	,/$ � '�ع إذا ا���7ن ?s1م و* أي

T	�D   .ا�W%�م : ?�,�) ?s1م و* : (
��اء����ن ��<ا آ��$ ه��#ة ا	,/����م (���VL أو أو(��� أو (���_�E أن ذآ�W ع أي أو���7 ���� 
   .ا	�_�دات أ�7اع

$�	L	91 وا  i	ذ:   
- �� b_^ � a?L\	ا E�\�	,_� أن ا	91 - ا) Xا  T��1   S1���$  - وg9  د�1   �=�t�  
b	�D   .صائماً أصبحت فقلد أرنينيه- و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� �Dل �Z> 	,� أهLي 
�/�$  ا	\�a?L  ه�<ا  gد  ���91  - ا	,_) Xا  T��1   S1���L  - وVم  وs�   9����م   1)  $� ا	,/
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Yو� i	ذ �!�T�1   S1 ا - 91) X	SC أهLي ا	<ي ا	!��م ه<ا �� وأآ$ أ��Lل  - و ه�<ا  
a?L\	أ إذا ا���7ن أن  91 اL- $/,	�- * N3? T�1  أن T�!D?.   
   .ا	�_�دات آ$  �D? T�1س أT7 إ* ا	���م � وإ��7ن ا	\a?L وه<ا
��	 N\,�-�1 ذه	9 ا	أن إ �ع ��' � $/7 N\��� T	 أن * T�!D? Y� �3از	ا.   
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

��OV @Lُء و* �.  
��OV Lء ?N3 * أي�   .ا	�,/$ �_�$  91 ا���7ن ��C دg$ ا	�� ا	�_�دة 
# N3? نأ �C%�? *ز N3? أن �C�OD? ت إذاL�.   

$�	L	ه<ا  91 وا:   
# واR_ً� 	�> أ(T1 آ�ن �� أن - N3? ء�OV @L��.   
  
� îßnjŠèæîßnjŠèæîßnjŠèæîßnjŠèæ<<<<àÚàÚàÚàÚ<<<<]„â]„â]„â]„â<<<<s£]s£]s£]s£]<<<<^ÛÒ^ÛÒ^ÛÒ^ÛÒ<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .ا	\� إّ* 
� ا	\� و?��9,8 ���	d�%	ا:   
N3�   .T1/7 إW%�م 
N3?ء و�OV @L��.   

   .وا	�ODء ا���م : ا	%�d	��� إ	YR�? 9 \�	1 -�	,�_� ا*��8,�ء إذًا
�Wd��   .اX '�ء إن ا	\� � �/�ً# و

  
S^ $D�7ا �	k%	ا - T%Zر X9 - ا	#م إ�	ا ��1  �	ر LD	ا:  
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

9R�W�1 و�	ر LD	ا :�  .ا]وا�g ا	�=� 
9R�W �1�	 رLD	ا �  	%� ر��Oن �� ا]��g ا	�=� 

-  E) ��91  - ا	,_� أن S1و�� ا	_�Iري ) Xا  T��1   S1����ل  - وV):القدر ليلة حتروا 
   ).رمضان من األخري العشر يف

�T�1   S1 اX (91 - ا	,_� و]ن -� ملا سنة يف مث الوسطى مث األول العشر يصوم كان - و
 : قال مث اجتمعوا حىت الناس مع وحتدث خباءه عن الستر رفع معتكفه يف وكان الوسطى صام
 شاء إن معنا فليعتكف الوسطى يف اعتكف فمن األخري العشر يف أحتراها أن إيلًّ حيأو قد إنه
   ) .األخرية يف

�<ا�C a?L���z ا	\�7 Y��� a�����-�D ا]�Zد?��9 ا	��� أن  1��Lر 	�1�D	ا ������ن ?�\�اه��� ا�7� 
  .ر��Oن �� ا]��gة ا	�=�
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  .rآL وأو�Wر@ 
��ر Wا]و ���� �=����ة ا	���g[ا : ����> ه�%g  ل���	 : �����	� وه���ر ا	1_�Wا]و : ����Lى 	�1�Zإ 
   .و =�?� وY�W و =�?� و�_Y و =�?� وg%> و =�?� و^#ث و =�?�
@>����	� ه��� ا	�1���ل : أر�Rه�D	 ����91 - ا	,_�) Xا T���1  S1�����وا - و�\W ����Lر 	�1�D	ا ��� 
   .ا	�=� �� ا]و�Wر
   .^�-a?LZ E�\) b أ?Oً� وه<ا
��  �,�C ا�Zeد � أرL 9Rرا	D 	��1 أن ا]�� R%�ه�� ه<ا و 91  ����  ;��ه�  �	�� ا	�1

�   .ا	�=� 	��	� �� ا]'/�ع 
S^ L�- أن z�g �� ن�O=� ر��	ا z�gو ��  �=���ر  ا	�Wا]و  z��g  ً�O� أ?
   :ذ	i �� أآ�8
� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .أ-�1 و =�?� �_Y و	��1
T	�V �,9 : ?�,� : أ-�1 : هRأر  ���T  - أ7�T  و	%Zر Xا -  ��_   ����  آ%_   ���T  �ه/7  �� 
�1 أر�D- : 9R	T ا�V,�ع �_  </,- @��_�W �geن ا��	 EFأو $C���  وأ�  T�	�V :  �� أ-1

.  
   .أ-�1 و =�?� �_Y 	��1 أن : واEF ا	%�,9 آ$ و 91
$�	L	ه<ا  91 وا:   

- �C79 أRأر �� b_^ � a?L\	ا E�\�	أ-� أن ا �-  N���  - آ�Fر Xا  T� آ��ن  -  ,
��ل  ؟ ذ	 : �� ��#  i	�V T$ و =�?� �_Y 	��1 أ�C7 ?��8,� و* ?\�1V:  ���#   i� : ذ	

�� �_g,_� أ	91 - ا) Xا T�1  S1�   .'��ع -# ا	LDر 	��1 (_�\� ا	=%> Y1!W أ�C7- و
- �ًO?وأ b_^ �  �-س ا�_  �C7�1 أ�	 Y_�   .و =�?� 
   .- و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� أ(\�ب �� ;��@ و � -

   .و =�?� إLZى 	��1 أ�C7 : ا	7�8� وا	�Dل= 
- �%	 b_^ � E�\�	,_� أن ا	91 - ا) Xا T�1  S1��L3  أ7� أر?�V : bل - و���  أ 
1%� ا	LDر 	��1 (_�\� و�2� ��ء E_)أ ��1 ��	ى LZإ �و =�? L3�  L� أ�!��ت  أن -�

��ر ا	�%�ء � T�C_R T/7ء وأ�� �و�2.   
   .و =�?� ^#ث 	��1 � أ�C7 : ا	�8	a وا	�Dل= 
- �%	 b_^ �  E�\���91  - ا	,_��  أن : أ?��Oً  ا	) Xا  T��1   S1����ل - وV :  b� أ7��  أر?
L3�� أ �C\_) -%�ء �1%� و�2 E_)�1 أ�	^#ث  �%�ء أ�!�ت و =�?�	ا L3� � 
   .T�C_R  91 وأ^�ه%� �Iج - و�T�1  S1 اX (91 - وا	!�� ا	%�ء
   .ا	8#^� ا]�Vال ه<@
���C ا]�Zد? a	��Fح -8#^� اآ�/�LR bًا آ��8ة أ�Vال ا	LDر 	�L?L\W �1 و.   

��  ا]�Vال ه<@ �� وا	��ابC7أ :  $�D,�W .  b���1  ��  ���Lة  	�1Zوا  ً��%tدا  $�-  $��,�  آ� 
� ��Wن �1�	1/� �I�.   

$�	L	ه<ا  91 وا:   
- T7أ * ��%? Y%3	ا �,��ص -�	\�\� ا�	�8-�� ا	ا ��	ا  ����W  ���Lر  	�1D	ا  ��  �� أآ8
   .D,�W$ إذًا C� . ا	�Dل -C<ا إ*-ا	i,  �/��O دع - 	��1 ��

��ل  وه<اD	ا  ���  T,���L  * ا�7���ن  أن �\�C�3?  ��  ���Lة  	�1Zوا  ��,���  $�-  L�C�3?  �� 
Y�%R �	��1	ا.  
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-- �	d�� �%C� : S�\�? 91  و?,_�� ا���7ن Lآd�?أن و LC�3? �   .ا	�=� آ$ 
N_����� وا	� i����	� أن : ذ	���د ا	�1�Zeاد أو ا�����ر - ا]�Wا]و - ���1�IW م���%�- �C=�� ا	
T7��D7و .  
Kذا SW �1 (�رت�	ى LZإ ��1 ه� و =�?�	ى LZإ �و =�?.   
��رت ���Wت zD7 وإن Y/=	�1 ه� ا�	د �Zeا.   
   .?,zD أن و-�� ا	=S�? �C أن -�� ا]�� ?�1�I إذًا

i	>	ل و�V p�' م#�� ا���7ن ?LC�3 أن ?,_��: - اX رT%Z - ا* Y�%R �	��1	ا.   
� LRًا ?LC�3 أن ?,_�� ا���7ن أن : �����d	 �� W_�� إذًا Y�%R �	��	 ن�Oر�:   
   .D,�W$ أ�C7 : ا]و	9 -
   .ا	=��D7 �Cن أو -�%�م �1�IW ا�Zeد أن : وا	��7�8-

91�   .ا	LDر 	��1 ه� آ�C7d ا�C�Rد@ 	��1 آ$ � ?LC�3 أن ا���7ن 
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

 � L?و �C�  .ورد -%� 
   :ورد �%�
��  �Rء �� -  a?L�Z  �=�t�   ��F9  ر�C1	ا  ��C,   ��C7أ  b	d��  ���91  - ا	,_) Xا  T��1  
S1��Dل ا	LDر؟ 	��1 واbD إن أ�Vل �� - و  ��C	 :  �	��V ) :العفـو  حتـب  عفو إنك اللهم 
   .ا	LDر 	��1 � ا���7ن ?�\�ا@ أن ?,_�� �%� ا	L �ء C<ا . )عين فاعف

   .ا	LDر 	��1  � ا	�#م اC�7# ا	�#م و-C<ا
�91  - ا	,_��  آ�Dل ا	,��ص g#ل �� W_��و) Xا  T��1   S1�� القدر ليلة قام من:(- و
� ا	%,Lوب أن ا	,��ص ه<@ �� W_�� . )ذنبه له غفر واحتساباً إمياناً  ���Lر  	�1D	ة  ا#�� ا	

   .وا*���/�ر وا	L �ء
T���S وأ7��dت 	�? z��7 E�\������ و* (�F لL��? 9����\_�ب  1����ة ا��� ا	�%� ����Lر 	�1�D	ا 
��اء -�	<ات �,1V �C7�1 أ�	 Y_�   .ا	��1	� �� ;��ه� أو و =�?� 
LVو T_7 �,I�' - T%Zر Xه<ا - ا T�_,�	ا SC%	ًا اLR ي أن وه��\W �1�	 رLD	ة ا�%�	�-  L�V 

   .L? 91  T���IWل ا	=�رع �� د	�$ ?dت 	L- . T7[ z��IW �%- S � ?��ن
� b�g ا	�%�ة �C' ن�Oة . (ر��%  ��Lل  ر��Oن �W  ��3Z  ���� (dى ���  �� 

�1> ا	LDر 	��1 ��Lل  �� ا	,��ص ?  9�1   ��C7أ  �_\����Kذا  �,Lو-��  أو � ا�7���ن  رأى 
T7أ N\��? z��IW @>�1�1 ه	ة ا�%�	�- LD   .ا-�Lع 

@>C �� $t��%	ا �%C%	ا �  ��D�D\	ا *  �%���  ��  ��,�Vا  و>��Y  ه�  ����W  ل�� إ	�9  ا	�(
  . إ	��C ا	,�س ?,_T أن ا	��2 S1	N  91 ?,_�� وا	�� ا	\�م
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  .ا;:�&�ف ��ب
� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

  .ا� ���ف -�ب
����� ذآ�	k%	ا T��%Zر Xب ا�����ف ا -��� * L����م -���Zم أ������T ا	�1�Rو �%��F ب��� آ�
   :]��?� ا	���م
��  إ* ا ��� أT7 - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_�  � ?dت 	S أT7 : ا]ول - ر���Oن  
�%���Wd� واLZة �,�  Lا  a?L\	ا �C, .   
   .ا	���م 	j ���ف ا'��ط ا	�S1 أه$ -�B أن : 7�8�ا	 -

N��,   .ا	���م آ��ب F%� ا* ���ف -�ب ?�3$ أن 	C<ا 
T	�V : ا* ���ف -�ب.   

   . T�1 ا	,/> وZ_> ا	=�ء 	sوم ه� : 	�� ا* ���ف
��اء����ن ��<ا آ��sوم ه��_> أو ا	1��9 ا	\�1  ���CR ����9 أو -�1  ���CR ���Z�_� 9 أو��1  ���CR 
�����.   
�% a�Z ��1	�1 * ا�I? ��[ا.   
LD : ا(!#Zً� وأ�� T�  �	k%	ا:   

� äÖçÏeäÖçÏeäÖçÏeäÖçÏe<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .��W	9 ا	 T�1	 L3�� � �!	sوم ه�
L��Vو L��D�7ا p����#م '���T - ا*�%Zر Xا - ا>���� ه����اب أن ورأى ا	���?���ل أن ا	�D? : 
  .ا X	L- � �!ل اX 	�_�دة �� L3	sوم

�dن  : ذ	�i  و $1-  ���L  ا	!� V  ف���,W  ����دة ا 	��_�	  �O���ن  ا	���  آ�] %��ل  ا	%\�W 
��ي  �7ى وLV �7م آ%� -�	,��  _�داتD�	أو ا  $��L  أآVى  و����ي  7D�	ا  . ا>�C وا]آ�$  ا	,��م  

�Zا���   .-�	,��  _�دة ��W_� وا*
dراد p�'  م#����ل  أن ا*D? ف  أن���<ا  	��>  ا* ��C	  ع�� ه��  وإ%7��  ا	�_��دات  ���  ا	,
  .X وا	�OIع ا	�<	$ ه� ا	�� ا	%\�O 	�1_�دة

   .اX 	�_�دة �� L3	sوم ه� �D7ل أن ا	���?� � ا	��اب ���ن



81  .ا����م آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

  .��,�ن
   .و�=�وع و���\N ��,�ن ا* ���ف أن أي
   .وا�R%�ع وا	�,� ا	���ب �=�و ��T  91 ودل

�D	T : ا	���ب أ�� - 9	��W :  ----))))�َ��T�َ��T�َ��T�َ��T    8��uT�.�7��%ُ*8��uT�.�7��%ُ*8��uT�.�7��%ُ*8��uT�.�7��%ُ*    ��ُ�Sَْ
�T��ُ�Sَْ
�T��ُ�Sَْ
�T��ُ�Sَْ
�T    �(�ُR������(�ُR������(�ُR������(�ُR�����    v�4v�4v�4v�4    �����5ِ@��Q�#�ْ�5ِ@��Q�#�ْ�5ِ@��Q�#�ْ�5ِ@��Q�#�ْ( ( ( ( ----] ] ] ] -.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////187187187187[[[[  .
   .ا	�1%3 � �=�وع ا* ���ف أن  91 ا	,z ه<ا Lل
�1�T  اX (91 - ا	,_� أن و�Wاb_^ �W �� وأ �C%m آ��8ة �Zdد?a : ا	�,� �� أ�� -  
S1�   .�,T ا]��g ا	�=� � ر��Oن � ?���� آ�ن - و

LD : ا�R%�ع وأ�� - 9�Z �8أآ �� LZوب �ن��, ا* ���ف أن واL,� N\���.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<V<<V<<V<<V< << << << <

E�?م -# و�).   
   .(�م ���? T� 	S و	� ?�E ا* ���ف أن ?�,�
   .- اX رsZ - T%Zم ا-� وا��gر@ وا	=���� - �Wون آ%� - ا	\,�-�1 �<هN وه<ا=

   :-dد	� ه<ا  91 وا��L	�ا
- $�	L	ء �� : ا]ول ا�R � E�\�	%� أن ا  �ب  -��!I	ا -  ��Fر Xا  T���ل  -  ,V :

� 	��1 أ ��� أن 7<رت L3�%	\�ام ا	�1$ . ا	زا <�	 �ً�V���1م و	.   
- $�	L	7�8� ا	ا : E) �  �-س ا�_  T7ل أ�V : <�	 9  -#زم�1   �����م  أن ا	%���? 
.  

- $�	L	ا a	�8	ا : T7$ * أ�	م ا'��اط  91 د���	ف ا��� #	 . $)[� ا	�_�دة (\� 
   .	L	�$ا �T�1 '�2ً� ا'��ط و��
# ?���� أن أراد %� . -���م إ* ا* ���ف ?�E * أT7 : ا	7�8� وا	�Dل=  L- أن 
   .ا ���T -!$ وإ* ?��م
   .- اX رT%Z - ا*�#م '�p ذهN ه<ا وإ	9

   : وا��Lل
- T7d- S	 �/\? �  �_,	91 -  ا) Xا T�1  S1��v  ا ����  أT7 - وV *وإ  ����St  وه) 
   .(�t%�ن وه� إ*  ��/�اا أSC7 أ(\�-T  � و*
- $�	L����7� وا	��_\�T7 اX أن : ا	8�� 9	����Wن و���V ��������م -���ف ا	��� وا* ��� T�� آ��-

T	�D-  : : : :---- ) ) ) )8�ُw8�ُw8�ُw8�ُw    ���#�*َ
���#�*َ
���#�*َ
���#�*َ
    � ���!"��� ���!"��� ���!"��� ���!"��    $َ�ِ>$َ�ِ>$َ�ِ>$َ�ِ>    xِ������xِ������xِ������xِ������    �َ��T�َ��T�َ��T�َ��T    8��uT�.�7��%ُ*8��uT�.�7��%ُ*8��uT�.�7��%ُ*8��uT�.�7��%ُ*    ��ُ�Sَْ
�T��ُ�Sَْ
�T��ُ�Sَْ
�T��ُ�Sَْ
�T    �(�ُR������(�ُR������(�ُR������(�ُR�����    v�4v�4v�4v�4    �5ِ@��Q�#�ْ��5ِ@��Q�#�ْ��5ِ@��Q�#�ْ��5ِ@��Q�#�ْ�( ( ( ( ----] ] ] ] -.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////187187187187. [. [. [. [  

   .و��ه� -�� ا	�Dل ه<ا �نورR\ ا	\,�-Y� �1 وا	��اب
�91  - ا	,_� أن ا*�#م '��V pل  � وا	�3اب) Xا  T��1   S1���S  - و	  �����? :  T� أ7

 ��7�T  ا ��K -  91�) Xا  T��1  S1����� - و%	  ����  ا �� �,���  ���T ا ����  ا	��,�ات  ���� 
TRأزوا �C11%� آ�T�1   S1 اX (91 - ا	,_� رأى ���  ورأى ذ	�i  - و�_g[ة  ا�=��,�  �� 
L3�%	ا �Vل : �_	r آ� . أردنd Tt�_I- ال أنs? �C��_gd-ال أن وsW ج�gو  ���  T�/���� 

S^ �OV ا* ���ف �   .'�ال �� ا]ول ا	�=� � ��� . '�ال 
����T  ?�3ز * وا	��L�  L أو	�C '�ال �� ا]ول ا	�=� أن ا	%��1م و��)  ���_�  T� أ7
   .(��م -# ا ���
�T ر - ا	%k	�  T�1 �=9 ا	<ي ا	�Dل ه<ا إذًا%Z Xا -  ���<هN  وه�  ����=���ر  ا	��gوا 
   .اX '�ء إن ا	��اب ه� sZم -�
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   .-�	,<ر و?��s1ن
   .ذ	i 7<ر ��  91 واR_�ن ?�_\�ن وا* ���ف ا	��م أن : ?�,�

�91  - ا	,_� �Vل 	�%�م -) Xا  T��1   S1�� وه�<ا  . )فليطعـه  اهللا يطيع أن نذر من:( - و

   .وا* ���ف ا	���م ذ	i و�� ة _�د أي ?=%$
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

� إّ*: ?�E و*  L3�� Y�%3ْ?ُ T�.   
   :��d	��� - اX رT%Z - ا	%k	� آ#م '%$
-- �	d�%	9 ا	ا* ���ف أن :ا]و * E�? *إ � L3�� . ر وه<اLD	ا* ���ف أن : ا 
* E����� إ* ?� L3���� $����ع �\�%Rإ L��D Y��%Rء أ�����ف أن ا	�%1���E * ا* ����� إ* ?� 

L3��.   
   :ذ	i  91 وا��L	�ا

- T	�D- T7�\_� 9	��Wو  ) : ) : ) : ) :�َ��T�َ��T�َ��T�َ��T    8��uT�.�7��%ُ*8��uT�.�7��%ُ*8��uT�.�7��%ُ*8��uT�.�7��%ُ*    ��ُ�Sَْ
�T��ُ�Sَْ
�T��ُ�Sَْ
�T��ُ�Sَْ
�T    �(�ُR������(�ُR������(�ُR������(�ُR�����    v�4v�4v�4v�4    �5ِ@��Q�#�ْ��5ِ@��Q�#�ْ��5ِ@��Q�#�ْ��5ِ@��Q�#�ْ�( ( ( (  - - - -] ] ] ] -.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////187187187187[[[[  .v-� 

   -�	L3�% ا* ���ف
- T7d-91 - و) Xا T�1  S1�� إ* ?���� 	S - و L3��.   
� ^_b و-%� - a?LZ �=t�  ,_� أن	91  - ا�) Xا  T��1   S1���S  ا ����  إذا آ��ن  - و	 
$gL? @إ* دار T�R�\	 أي ��	ا * L- �C,�.   
   .إR%�ع �\$ وه� ا]و	9 ا	%�d	� ه� ه<@
-- �	d�%	��7�8 ا	ا : T	�V): *إ � L3�� Y�%3? T�. (  

����=��ط : ?�,�? ��� L3����Y أن ا	%��%3? T�����م أي �DW T�����ت ��� دون ا	�%3 ��# ا	�%3� 
   .?=��ط
 =���1-�,\	���ون �? T���=��ط أ7�? ��� L3����<ي ا	%��� ا	����? T������ن ���م أن ا*7�DW ��� 

  .ا	3%� �ت
$�	L	ا :   
   :ذ	i  91 ا	L	��V : $	�ا
- T7م أs1? �� مL  i	ذ :  ���#ة  ?���ك  أن إ�)  ����  وه��  ا	�%3 _Rج  أن أو . وا��I? 
�C	 ر���� TRو�g �%� حLD? � T��وج  ه<ا �  ?�\�ز أن ?��!�T7[ Y ا ���I	ن  اd�- 

����? � L3�� T�   .ا]ول ا	L	�$ ه<ا . R%� � (#ة 
- $�	L	7�8� ا	ا : T7روي أ �  �س ا-�_  �=t� و;��ه%� و T7ا* ���ف ?=�ع أ � 

L3�%	<ي ا	م ا�DW T�   .ا	�%3 � 
   .ا	��%3 ��DW Tم أن ا���7ن �T ?���� ا	<ي 	L3�%1 ?=��ط أT7 : ا	7�8� ا	�Dل= 

	L��   :ه<ا  91 �اوا
- SC	�D- : ج * ]ن�I? Y� \�ز إ���ن�	ا �وج ه<ا ��I	ا.   

��ل= �D	وا a���� : ا	�8	��z وه�gأ Y���T : ا	�%3���E * أ7���ف ?��� إ* ا* ��� LR���� ا	%
  .ا ���T -!$ ;��ه� � ا ��� Kن . ا	#8^�

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
   ) .الثالثة ساجدامل يف إال اعتكاف ال:(- و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� -�Dل -

L�D?و LR��%	�- �^#8	ا : L3�%	\�ام ا	ا L3�%	,_�ي وا	ا L3�%	9 وا�V[ا.   
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�91  - ا	,_� إ	9 ��� ً� ?�E * ا	\a?L ه<ا أن : ود	�T1 ا	�Dل ه<ا  � وا	�3اب) 
Xا T�1  S1��V �/?>Z LDل �� ه� -$ - و $gد �/?>Z - �Fر Xا  T�,  -  9�1   L3��� 

��R ا	�_�� ا	��L ,�س	ا T��Dل ����/��  :�� Sا  أ��آ>�C-  ا�	��D :  ������د  ا-�  �� وأ-
9��� Nه>��ل  �,��ًا Vو :  ����  أ ����ف  �����د  *-  ���;  LR�����ل  ا	#8^��  ا	%D  �� ا-
   .وW<آ�وا b��7 و	�i1 . وأ(�-�ا أd!gت 	�i1: ����د

�7>gd����د  ا-� رأي أن ا	��D ه<@ �� �  ���9  وأ-���از  ا]'���ي  ��R  ف�� ا* ��
� ��; LR��%	8#^� ا	ا.   

ERا�	ا �8#^� ه<@ �	ال ا�Vأ : N%<ه	ا.   
   .-T ا��L	�ا �� 	�Dة : أوً*-
- T�����وي و]7��� �����Lد  ��  �����\�ب ����� أ(���91 - ا	,_��) Xا T����1  S1������از - و��R 

� ا* ���ف ��; L3�� ��%3	وا'��اط ا L3�� � �%3	ا.   
   .���F - ا	�8	a ا	�Dل أ(\�ب - SC8?LZ و]ن -

�Rدوا�C  ������د  ا-� *  i�'  T��N  أ7Zأ  ����د  ���  إ	�,C�Rا  ��/?>Z  Y��  ��1   $O� آ�#ً  و
�%C,� - �Fر Xا �%C,  - *أن إ �د ا-���� �� S1 ,_� أ(\�ب أ	91 - ا) Xا  T��1  
S1�  .- و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� و-=�Cدة - و
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� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

  .��L3 آ$ /� ا	%�أة إّ* 
� و	� ��L3 آ$ � ����W أن ��3ز ا	%�أة إ* ?�,� L3�� * م�DW T� ا	���1ات  
<%I	ا.   

��س�D?9 و����أة  1��$ : ا	%��� آ�� * N��3W T���#ة  �1�) �����	%�?B : ا	�%3 ����t آ�� و
� ?���/�ا أن 	SC ?�3ز هk*ء �$ . ا] <ار أ(\�ب ��; L3�� � �%R.   
��	 L-* � L3�� �ًO?�3ز . أ� SC	 ا أن�/���? � L3�� �	ه<ا آ�ن و  L3�� * ا	%
   .�ge أو 	�_N ا	�%3 � ��DW Tم
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

��ى  L3�� �C��-.   
�����W T أن ?�3ز # : أي.   

L3و�� b�_	%��ن : ه� ا	<ي ا	ا T���g %�أة	�1#ة ا	 � �C��-.   
C<ا L3�%	أن ?�3ز * ا ����W T� �?��[:   
��L3 أن : ا]ول -��L ا	%��#ق  ,����ف ا*2�,? 9����L3 إ	��� ا	%��<ي ا	%_,���م ا	�DW T��� 

   .وإ��م -,Lاء ا	�%3 �
� ?���/� آ� - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� أزواج أن : ا	7�8� - L3�%	ا  �� آ��ن  و	

� ا* ���ف b�_	ا st�R �/�� * � b�_	ا T7[ ���   .وأZ/� أ
�?>C_ ��1�	L	ا : ��_W #- i' %�أة أن	�3ز * ا? �C	 أن ����W �C��_-  ����  وإ%7���W 

� L3�%	ا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<V<V<V< << << << <

��  ا	��#ة  أو 7�<ر@  و��   L3���  ���;  ����C1O  - ا	#8^��L3  ا	\��ام  وأ% 
�,?L%	9 ا�V[� - : S	 T�s1? T�.   
��C ا	%k	� أدg$ ا	�� ا	�_�رة ه<@ ��,9 $t��%	ا �CO�- �%F B�-.   

- �	d����9 ا	%��� : ا]و	����دة وه�D%	ن اeنأ : ا ����<ر ����1� أن 7��� أو ?����? ��� 
L3�� �� LR��%	ا T7K * T�s1? أن ����? � ?���� أن 	T -$ . ا	%,<ور ا	L3�% ه<ا 
� L3�� �gr.  
- �	d�%	��7�8 ا	8#^� ;�� : ا	ه<ا أن ?�,� : ا S�\	9,8 ا��? T,� LR��%	ا  ���Kذا  ا	#8^ 
� ?���� أن 7<ر LR��%	8#^� ا	ا # L- �Wd��   .ا	%k	� مآ# � و

9��D_7إذًا و ��� @>����d	� ه��� : ا	%��<ر  ���� أن 7���1� أن أو ?����? ��� L3����  ����; 
LR��%	8#^� ا	ا # T�s1? أن و* ?�1� أن ����? � أو ?��1�  أن 	T -$ ا	L3�% ه<ا 

   .��L3 أي � ?���� أن
   :ه<ا  91 ا��L	�ا

# 	�1_�دات ��? �ً�F�� �ً)�g� 	S ا	\��S ا	=�رع -dن - ����W )) ....ا]ذان.((  

   :اهللا حفظه شيخنا قال) : األذان بعد(
- $�	L����7� ا	��9 ا	8��Lم  1��sوم  ��T : ا	1��� أ7�	 @���,�s	أ ����<ر -%��sم 7�1	 ���� i���=L أن ذ	�W 

��  أن 7�<ر  �1 ا	8#^� ا	%��LR ;�� إ	9 ا	��Zل���?  ��  L3����رج  �g  T�WL1-  T��s1	 أن 
L=? ل�Z�	9 ا	ه<ا إ L3�%	,_� . ا	91 - وا) Xا T�1  S1� إال الرحال تشد ال:(?�Dل - و
  ).مساجد ثالثة إىل
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   : ا	%�d	� ه<@ � ا	7�8� ا	�Dل= 
� ?���� أن 7<ر �� أن L3�� ���� T7K T�s1? أن ����?  �� إذا إ* ا	%��L3  ه�<ا  
# ا	��Zل 'L ذ	� i� 	sم T�s1?.   

� ا* ���ف 7<ر �� أن : ا	�8	a وا	�Dل=  L3�� ���� #  T��s1? *ن  إذا إ��7�<ر  آ 
i	ذ  ��?s%	  �� ��'  ��  L3���Lم  أو ا	�%3 ��  آ�8��ة  ا	%V  L3����  أي أو ا	%?s�  LC�'  ��C	 

   .-�* �_�ر ا	=�رع
   .�W%�� -� ا*�#م '�p ا���gر وه<ا

� ?���� أن 7<ر �� أن : ا	7�8� ا	�Dل أ S1 واX وا	��اب  L3���  �����  T��s	 أن 
����? �   .��Zلا	 'L ذ	NW�W 91  i إذا إ* ا	L3�% ه<ا 

$�	L	91 وا  E�R�W ل ه<ا�D	ا :   
�91 -ا	,_� �Vل  %�م -) Xا  T��1   S1����ب ).فليطعـه  اهللا يطيـع  أن نذر من:(-وRوو 

�=%$  -�	,<ر ا	��ء?  $���ف  ا	,�<ر  وه�<ا  ا	,�<ر  وو(��  ا	,�<ر  أ()��  T�7d-  ��  L3��� 
����.   
   .ا	��اب ه� ا	7�8� ا	�Dل ه<ا إذًا
�,�D- � �	d�� �وه:   

� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<]]]]����<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

)�C1O  ) .ا]S^ 9�V ا	,_�ي ^S ا	\�ام ا	L3�% وأ
$�	L	ه<ا  91 ا N�W��	ا:   

- ���� b��_^ ��� E�\��) S1����� أن ���91 - ا	,_�) Xا T���1  S1�����ل - و�V :)ــالة  يف ص
  ) .احلرام املسجد إال سواه مما صالة بألف هذا مسجدي

� و�Rء - a?LZ �-�R T\\)و B�-  ء���91  - ا	,_��  أن ا	�%1) Xا  T��1   S1�� - و
��ل V:هذا مسجدي من صالة مبائة فهي احلرام املسجد إال صالة بألف هذا مسجدي يف صالة 

  ) .صالة خبمسمائة األقصى املسجد يف وصالة
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��ر N�W��	ا N�Z �	*ه<ا د a?L\	ا:   
- L3�%	\�ام ا	ا : �t�� �	ة أ#).   
- L3�%	,_�ي وا	: ا �	ة أ#).   
-L3�%	9 وا�V[ا : �t�%�%g ة#).   

C<ا N�W��	ا � $O/	ا �/ �Oو� �R[ا � ا	\��ام  ا	%��L3  أن  1�9  د	��$  ا	�#ة 
   .ا]9�V ا	S^ T�1? L3�% ا	,_�ي ا	S^ T�1? L3�% ا	_�Dع أO$ ه�

Xوا S1 و(91 أ X7_�,�  91 ا L%\�.   
  ،،، الدرس انتهى
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/�/��  االثنني  الثالث: الدرس  الثالث عشر:األسبوع 
  هـ����

))�������� ((- 
))��������((  

  

  

    :اهللا حفظه شيخنا قال

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  على وبارك وسلم اهللا وصلى العالمين رب هللا الحمد

  .أجمعين وأصحابه
<�[�- �,�C�7ا �إذا ��	d�� #ة ا* ���ف 7<ر�	وا � L3�%	ا T7K  L�,   �� * ا	\,�-1
T�s1? 1� أن أو ?���� أن�? �V >اه L3�%	ا T	1� أن و�? ���ء  ��L3 أي '  Y�� 

   .وا	��E�R ا	I#ف
  :ب L_7أ وا	��م

� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

�%� ? s3	S: ا]O$  �� وإن  T7دو.   
T	�V:وإن ��  $O�%� ? s3	S: ا] T7_�رة ه<@ . دو�	1} ا��W LR��%	�-  ���v  ا	#8^D 

.  
�%� ? s3	S ا	8#^� ا	%��LR �� ا*O$  �� وإن T7دو.   
��ء�,- 9��1  i���� : ذ	��<ر 	��� أن 7����? L3�����ام -�	%��# ا	\���ز ��� و* ?3��<ر@ ?/�,- ���	 

� أو ا]�- 9�V	L3�% ا ��� L3�%	,_�ي ا	ا.   
����<ر و	��� أن 7����? ��� L3�����ي ا	%��# ا	,_���ز ��� و* ?3��<ر@ ?/�,- ���	 ����� ا ��� 

L3�%	9 ا�V[ا.   
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

T�� و T���-.   
$�	L	9 1 ا �	d�%	9 ا	ا]و:   

- T	�V -  91�) Xا  T��1   S1���Lم  . )فليطعه اهللا نذر من:( - وDWو  �� ا	\�a?L  ه�<ا  أن ��,

NR�? ء�  .وا	�(� ا]($ a�Z �� -�	,<ر ا	�
   .ا	L3�% : وه� ���� ���ن � ?���� أن : ه� ه,� وا	�(�

� äÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

T�� و T���-.   
� �Rز �Oلا	%/ � ?���� أن 7<ر إذا ?�,� $F�/	ا.   
�1� ?���� أن 7<ر  9�V[ز ا�R � L3�%	\�ام ا	ا �   .ا	,_�ي ا	L3�% و
� ?���/} أن 7<ر و	� L3�%	,_�ي ا	�3ز ا� T	 أن ����?  ��  L3�� و* ا	\��ام  ا	%
� ا ��� 	� -,<ر@ ?/� L3�%	9 ا�V[ا.   
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$�	L	ه<ا  91 وا:   
�91  - ا	,_� إ	�R 9ء رRً# أن -) Xا   T��1  S1����  - و%	  E��  ����ل  ��D��ل  � اX ?�ر

�E إن 7<رت إ7� Xا i�1  ��� أ(1� أن � b�- L3�%	ل . ا�D  T�	  ���91  - ا	,_) 
Xا T�1  S1�d �د . )فصل هاهنا:( - و $R�	ال اk�	ل ا�D T	 �_,	91 - ا) Xا T�1  

S1�d �د )فصل هاهنا:( ا	��7�8 ا	%�ة � - و $R�	ال  اk����ل  ا	/;  ���91  - ا	,_) Xا 

T�1  S1��\�a?LZ  E وه<ا ) .إذاً شأنك:( - و)  T��  ��7�<ر  إذا ا�7���ن  أن  1�9  د*	 

� ?�1� أن L3�� �� LR��%	8#^� ا	ز ا�R T	 1� أن�? �%� @ $O��  آ%� �,T أ 
   .ا	��D ه<@
���-  S?L	�mه� وا	�%�i ا	=� �� 	���Zم ا*��D7د  Lم أن  91 د	�$ ا	\a?L ه<ا وV 
�� LC  �-�\�	ن  وإن ا����>  ه�<ا  آ	  ���91  - ا	,_��  أ(�\�ب  �) Xا  T��1   S1�� - و

� �Rءوا ا	<?� �� وآ T7d	T ا	%#ز��� E� ���.   
SC%	ا : S�\	<ي ا	ا �,%C? نeا T7ا���7ن 7<ر إذا أ �ًc�' أن أوم ?�1� أن ����?  �� 
L3�� �� �^#8	ز ا�R T	 1� أن�? � @��;.  
��ص   ,�S1��7  T ا	<ي aا	_\ ه<ا أن 1V,� وإ�%7g  LR���%	�-  ���Lم  ]7�T  ا	#8^DW  �� أن ��,

�	k%	ا - T%Zر Xأن ?�ى - ا �ا* ���ف 7<ر � � L3�� �3ز? T	 أن ����?  �� 
L3�� �gr.   

� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

   .اُ]و	 9	�T/���� $_V T�1 دg$: ���,ً� ز�,ً� 7<ر و�� 
�<ر إذا����ن 7��� أن ا*7����? �ً���ً� ز��7�,��� �=����ة آ�	���g[ا �����Oن ���=� أو ر�� ا	�

�Kن  �\�Lد  ز���  أي �\�م �� ا	��!9 ا	�=� أو '�ال �� ا]و	9�Lأ  ا	��s�  ه�<ا  _? 
�   .ا]و	 9	�d- $gL? $_V T�1ن -,<ر@ أو9 أL�? T�1  T7ق 	�� ا* ���ف 

��  ا* ����ف  ?,<ر أن : ا	%�d	� EF�7 T- ا	<ي ا	%�8ل و	,$�3  �=���ة  ا	��g*ا  ��� 
3�  ر��Oن�N  T��1   ����gL$  أن 7�<ر@  	�?  $�_V  N����  <%=� ا	��=�?�  ا	���م  ���  ا	
$�1D- $�_V N��� <%=	ق اL��	 T�1  T7أ ��1 أول ��	 LZا�	ا �=�?�	د وا�R�� � 

L3�%	ا.   
   :-L	��1� ا	\�S ه<ا  91 ا	\,�-�1 وا��Lل

- $�	L	=� أن : ا]ول ا�	ة ا��g*ا �ن ��Oأ ر�L_W N��%- <%=	��1م ا	 �=�?�	ا.   
- $�	L	7�8� ا	ا : a?LZ �-أ L�����  - ا	LIري Fر Xا  T��91  - ا	,_��  أن -  ,) Xا 

T�1  S1��v  ا	�=� ا ��� 	%� - و� العشر يف فليعكتف معي اعتكف من للناس قال ا*و
   .االخرية
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TRل و*L��   :و�CR� �� ا	L	�C- $<ا ا*
��ء  -Lون ا	�=� آ1%� أن : ا]ول ــC	ا  ���Lد  ه   �	����ن  و* . 	�1�W  �	�� إ*  �=�  ا	�1

   .وا	�=�?� ا	�ا LZ	�K- �1د�gل
   .وا	�=�?� ا	�ا LZ	�V �1_�$ - و�T�1  S1 اX (91 - ه<ا 	�V SCل أT7 : ا	7�8� ــ
��Lق  و* ر���Oن  �� -�	�=� �gص ا	L	�$ ه<ا : ^�	8ً� ــ?  ��  ����ت  ���  ;��هVا*و 

����� أن وه��91 - ا	,_�) Xا T���1  S1����� - و��� إ%7��� ا ��� =���} �ا	���� 	��ا��Lر 	�1�D	ا 
�9  أن ه�<ا  �� s1م و =�?� إLZى 	���W �1ن ر-%� ا	LDر و	��1D_?  ����  و?���  @>� ه
   .ا	LDر 	��1 	��ا} ا	�1�1
��ن  ا	�gLل أن : ا	7�8� وا	�Dل= �?  ���N  ا	,�<ر  Rا�	ا  L�12��ع  -�  �� ا	���م  ��,S  ا	/3

LZا�	ا �=�?�	أو وا �   .ا	/�3 (#ة -�L ا	,/$ ا	�=� 7<ر 
12��ع  -�L واR_ً� 7<رًا آ�ن إذا ?gL$ أن : ا	�D �7�8لا	 إذًا  ����ة  ا	/3'�_�  ��,�?  $��_V 

� ���Rد ا	/�3 أول �� أ T�1  T7	��Lق -�	L3�% ?��ن ا	/�3 �12ع L3�%	ا.   
%� ا*��gة ا	�=� � W,/ً# ?���� آ�ن وإذا L�- /�3 (#ة	ا.   

$�	L	ل ه<ا  91 وا�D	ا N%�آ	ا:   
��ل  أن �V	�C,  - b اX رt�  - �F=� أن -��91  - اX ر) Xا  T��1   S1�� دخل - و

   .والعشرين الواحد اليوم من الفجر صلى ملا معتكفه
   :ا	\a?L ه<ا  91 وا	�3اب

�$  - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� أن ا	%��Dد أنgد  L��#ة  -�)  �� ا	�<ي  ا	%���ن  ا	/3
T��g # ���ف	ل أي s� ,�س ا	ا #�gوا T�/,- *وإ �C ���L3 ا	 %  ���  $� ، ا	�1

��ى  	1,���ص  ا	%\%�$  ه<ا ا	\a?L ه<ا Z%1,� وإ�%7g*ا  ���Lأ  ا	��=�  أن  1�9  ا	Lا	_W 
�� N��� <%=	ا �م ���	ا �=�?�	ا.   

   .ا	\,�-�1 �<هN وه� ا*ول ا	�Dل ه� اX '�ء إن ا	�اER وا	�Dل
�%	 ��- �	k%	ا - T%Zر Xا?� - اL_	وه� ا $_V T�1�	 9	ا*و ��- �?�C,	ا:   



90  .ا����م آ��ب -  ا���� ا����� - �ح زاد ا������� 

� Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .L�- @�gr و�gج
��  �I- L�- @�grج ا	%��Dد,�? :  L��-  N����  <%=���  ا	�  ��gr  م��?  �� ا	���  ا*?��م  �

   .?���/�C أن 7<ر
�9  أL) T�1  T7ق أو 7<ر أL) T7ق LD ا	�bV ه<ا � �gج Kذا��ف  -,�<ر@  أو�� �- 

   .أ?�م  =�ة
�N\��?  L أT7 إ*= ,   ����_�  ا	\,�-1,	�-  �=��1	  ���b  أن ���Oن ر ��_?  ��1�	  L���  ا	�� 

L3�%	ج ا�I?و �� L3�%	9 ا	%�91 إ	م و* �_�'�ة ا�,? L,  T1أه i1W �1�1	ا.   
   :ا*�� ه<ا ا��\_�ب  91 وا��L	�ا

- T7d- وي�� �  B�- �-�\�	ا �و  � �%R �� �1�	ا.   
� ه<ا و �11ا�F*�- 9	ر إ�^e%�و?� ا	ا:   

   .ا	��L و(#ة  ���فا* ا	�_�د�W� -�� ا	�Dن ه<ا � -dن -
��91  إ	9 و?<هN ا	=%> ;�-b إذا -��T إ	�I? 9ج أT7 : ا	7�8� ا	�Dل= �  L���  ا	��� 
T��-.   

��ح  ?�Lل  �� ا	�,� � و	�> أ�Vب ا	7�8� وا	�DلF�-  9���\_�ب   1���ء  اD-  �� ا	%���
1��>  ا	��L (#ة إ	�I? 9ج أن إ	9  ��  �,���91  - ا	,_��  أن ��Y  ا*���  ه�<ا  ا	) Xا 
T�1  S1��dت  و	S ��ارًا ا ��� - و?  ��  a?L�Z  E�\�)  T���ج  أ7g  ���  L3�� إ	�9  ا	%

91�� L��	ة ا�'�_�.  
��ل  آ��ن  وإن D	ا]ول ا T���Rو  i	>��z و	�7  T��L ا*���م   �1�%Z9  أ���T وأ�- :  T��� أ7��_,? 

 N\���7���ن  و?j	 ج أن���I?  ���  L3���9 ا	%���91  إ	�  L���ة ا	����b  وأن �_�'�_? i��1W 
� ا	��L 	��1 ?�,� ا	�1�1 L3�%	ا.   
   .ا	�� �1� R%� �  � ا	%�و?� اe^�ر  91 أL%Z ا*��م  �%Lوا
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   .�,L-* T 	%� إّ*: ا	%���� ?�Iج و* 
   .ا	%���� �gوج أ��Zم -��ن � - اX رT%Z - ا	%k	� '�ع

   :أ��Vم إ	S�D,? 9 ا	L3�% �� ا	%���� و�gوج
�ـ���S ـ�D	ا]ول ا : ���� @����� ذآ�	k%	ا - T��%Zر Xا - �ً���7 ����T وه�	�V):���%	 L��-* T��,� (

�� T,�  st	L- T * ]�� ا	%���� �Iوج . �, T	L-* T ]�� ا	%���� ?�Iج وه�أنR 
   .ا* ���ف ?_!$ و* -�*R%�ع

- ���%	 �\��) ���  �=��t�  أن ����91 - ا	,_�) Xا T���1  S1�����ن - و��� إذات آ��S ا ���	 
   .�,L-* �C ا	�� 	\�T�R إ* -��T إ* ?�Iج
C<ا a?L\	ا z7 91  ج ا*��7ن أن�I? T�R�\	 ��	ا L-* �C,�.   
� ?�� 	S إذا . ا	\��OV �Rء : ا	\��R ه<@ أ��18 و�� L3�%	ن ا��� �C	.   

� ?�� 	%p إذا ا	�اNR ا*;���ل L3�%	ن ا��� T	 .   
��م��=�اب ا	!���S أذا وا	�	 d���C�? ���� @�O��\? T��	 �����ى و��R ى���3� @>����ر ه��dن ا]�� آ
� ?�,�و	T أن ?%�� * دواء W,�ول إ	9 ?\��ج L3�%	ا.   
   . -�D_? T7L أن ?��!�Y و* �, T	�I? ��[ L-* Tج أن وا	L �Dة أ��18 وه<@
   .إR%�ع �\$ وه� ا]ول ا	S�D ه� C<ا
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   .R,�زة ?=LC و* ، ��?Oً� ?��د و*
��زة  و'��Cد  ��?B آs?�رة  _�دة إ	�V 9-� إ	9 	%����ا �gوج : ا	7�8� ا	S�D ــ,R 

   .وا �_R	��b  _�دة إ	9 ?�,�
�1�g�� - اX رSC%Z - ا	/�CDء  S�Z وج�g ����%	دة ا�_�	 b��	 �_Rوا:   

 =Nه>   .-�	=�ط إ* ?�Iج أن 	T ?�3ز * أT7 إ	9 ا	\,�-�1 
   :وا��L	�ا

- a?L\- �=t�  {-��	ا.   
   :أ?Oً� وا��L	�ا

��  إ	�9  وbR�g ا ��/b إذا آ��C,  - b7 اX رd- �=t�  - �Fن -C��-  ��%	  L�-*  ��C	 
T,� b	�V b,�  .��رة وأ�7 إ* ا	%�?B  � أ�dل * 

   .'�ط -Lون 	�D1ب ?�Iج * 	1%���� أن  91 ��7ن C<ان
��ج  أن 	�T  ا	%���� أن : ا	7�8� وا	�Dل= I?  ���=��ط  	�S  و	?  9���  آ�$  إ	-�V  ��-�_\� 
9����ا اX إ	���b ء���Cد آ�7���زة '�,R دة أو����  B?�����1 أو ��) S��Zدة أي أو ر���_  

   .اX إ	9 �\_�-�
   :هk*ء وا��Lل

��ج  أن 	���%1��  أن -  ,T اX ر�2 - �F	N أ-� -�  1�  � ��وي ه<ا -dن -I? 
�-�D	 �	و S	 ط��=?.   

�91  - أ7�LW  T	Y ا	�� ا]د	� 	��ا�Z ا	\,�-Y� �1 و��ه� واEF ه� آ%� وا	��اب) 
Xا T�1  S1�   .	T ا	�Iوج إ	9 ?\��ج �Fوري ]�� إ* ?�Iج ?�� 	S - و
S^ أ'�ر �	k%	ا - T%Zر X9 - ا	إ S�D	ا a	�8	ـ ا-:  
� äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .?=��T2 أن إّ*
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   .-�	=�ط ا	%���� �gوج وه�
� �ن ��C ا	%�d	� وه<@:   

   :ه� a�Z �� ا	=�ط �=�و �� : ا]ول ــ
 =N����ر ذه�C%3	9 ا���=�ط أن إ	��=�وع ا	����اط - ���� ا'��=�وع ا	%����� . ���,_,Wو 
T�1  @ر�^r �م وهL  ج إذا ا* ���ف -!#ن�g �%	 ا'��ط.   

   :وا��L	�ا
�T  أ Sm ا	\� � ا	s1وم أن : ا	��Dس ووTR . ا	\� � ا	=�ط  �- 91	��Dس -,�  �� 

�L أن : -L	�$ ا* ���ف��N3? T�1  Tt�OV L * ا* ���ف �3�N  ا	\� و?  �O�VTt 
�	s1وم �   .أو	9 -�ب �� ا* ���ف /� ا	=�ط ��R Tز ذ	i و�Y أ Sm ا	\� 

��ل= �D	7� وا����=�ط أن : ا	8��� * ا	��T أ^��=�ع و* 	��Kن ?���ج �g $��!- T���� ا ���� و	
   .ا'��ط

   :وا��L	�ا
- T��7d- <���	 ����=�ع ��� ا	��Lل ��? 9���=�و ��  1����اط ���� ا*'���ف ��Y ا* �����ن �� آ

����91 - ا	,_�) Xا T���1  S1����\�-T - و���ا وأ(��S ا ��/��dت و	�? SC,��  ����Lل ��? 9��1  
   .ا*'��اط �=�و ��
�S  أT7 وأ�� ا*'��اط أ�Rزوا ا	<?� ا	�C%3ر �Y اK- Xذن وا	��اب	  $�D,?  ��   �� ا	,_

- 91) Xا T�1   S1��1�1�T  - و  T��S  أ7	  ���\?  9��S  و	�<	i  . ا*'���اط  إ		  $�D,?  T�,  - 
91) Xا T�1  S1��T1 أT7 - و.   

ERا�	�   .ا* ���ف � وdW^��@ ا*'��اط �=�و �� ه� 
   .ا*'��اط LZود �� : ا	7�8� ا	/�ع ــ
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 =Nذه  ����وج  ?�=��ط  أن ?3��ز  أ�7�T  إ	�9  ا	\,�-1I	ا  $��	  ��-�V  $���ح  أ���  و	�_� * 
9�,�? Y� �D�DZ ا* ���ف.   
   .LDWم �%� ا*��18 <آ��7 ا	�D-� أ��
  :ف ا* ���ف ?,�� * ا	<ي ا	%_�ح ا]�� وأ��
- T2�1 آ$ ?��=9 أن آ�'��ا�	 L,  T1أه.   
�� �  ,Lه S	��I? a�%ج أن أو -.   

 ا	sو�R �_�'�ة أو ا	3%�ع ��'��اط ا* ���ف ?,�� ا	<ي ا	%_�ح 	��� ا	%�8ل وأ��
   .	�3�1رة ا	�Iوج أو - ا	%SC وه<ا - أو

@>C   .ا* ���ف ?,�� ا	<ي ا	%_�ح ا]��  91 أ��18 ^#^� 
����1-�,\	� �����از �ون?��R اط�������دة ا'���� - ا	�_��-�D	ا ������ح وا]����<ي ا	%_��� * ا	����,? 
   .ا* ���ف

��}  وه� : ا	7�8� ا	�Dل= Fأ  ����دات  إ* ا*'���اط  ?�=�ع  * أ7�T  : ا]ول �_�1	  v�D 
   .�W%�� -� ا	L3% ا	=�p ذهN ه<ا وإ	9 ا	%_�ح ا*�� دون

7�T ] ا	�1%�ء أآ�8 �<هN وه� اX '�ء إن ا]ول ا	�Dل وا]�Vب  ���\\,�  أ7,��  دام �) 
   .د	�$ إ	9 ?\��ج �TD��O ا*'��اط �=�و ��

SC   .ا	��3رة ا'��اط -�3از t�V$ * أT7 ذآ�ت ا	<ي ا	I#ف �� و
   .-�2$ ا ���SC أن 	L1وام ا	�Iوج ?=���2ن ا	<?� أن أرى :  T�1 -,�ء
  ؟ 	%�ذا
�Lر   %$ �C وا	��3رة ا	���N �� �7ع ه� ا	Lوام ]ن?  9�1   T_Z��)  N����اء  ��� 
�<  أو و��/�ً� ا	�%$ ه<ا آ�نgأ  ��_��Kن  ا	�3��رة  (��دث  ا	�/�?�}  ه�<ا  Z  ��,�? *  �� أ^
   .و��d- �1ي 	�I? N���1ج أن ا	%��Dد إ�%7
��ك  ?��!���ع * 	?>1� �D7ل :  T�1 -,�ءW  �t���=�ع  * أ7�T  ا	��?  S� * ا* ����ف  	�

S��/,? =�ط	ا ��	ء إن ا*��7ن �' X�1 ا_? �R*ا T��,- ?و�m�, 9	أ  أن إL�_W  زة��Rا� 
S^ ع�=? �   .ا	�=� و�v �� و	� ا* ���ف 
S^ أL- �	k%	ا - T%Zر Xا* ���ف �_!#ت -<آ� - ا:   
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�ج � و2َ� وإن :L� T   .ا ���
   .وا�R%�ع -�	, z	j ���ف �_!$ ا	3%�ع

�D	T ا	,z أ�� - y�'*y�'*y�'*y�'* :  :  :  : }}}}iTiTiTiT    �uT.7�%*�uT.7�%*�uT.7�%*�uT.7�%*    ��S
T��S
T��S
T��S
T    �R����R����R����R���((((    zzzz    5@�Q{�5@�Q{�5@�Q{�5@�Q{� {  {  {  { ]]]]-.)%��-.)%��-.)%��-.)%��////187187187187 . [ . [ . [ . [        
 =Nر وذه�C%3	و ��� ا �%/��?	9 ا	%_�'�ة أن إ	ا a�   .ا	3%�ع ه� اe?� ه<@ 

�T  - ا	!_��ي  �R?� ا-� و^D$ أ^� ]�Vال ا	<?� ا	%\�DD� �� ا��gر@ و�%�%Zر Xا - 
� -�	%_�'�ة ا	%��Dد أن ا��gر.  �?e3%�ع ه� ا	ا.   
�T إ'��ل * ا	3%�ع إذًا.   

�	d����� ا	%���ة : ا	�7�8���ة .ا	%_�'���ة : ا	%_�'�'�_� ���Rوs	ا �����ع �\���%R��- ��� و	�
  ؟ L�/W * أو L�/W ه$ ا1�g/�ا

 =�%�ً� �V L�/Wل �� ا	/�CDء ��V 91  3%�ع	ا.   
 =SC,و� �ل ��V : %_�'�ة	ا ���\� �C,�	و * L�/W ا* ���ف.   

  :ه<ا  91 وا��L	�ا
��L  * ا	%_�'��ة  -�dن  -/W  م�����  ا	%��ب  �-  9���L  * أن أو	/W  ف����دة ]ن . ا* ���_  

����م��S ا	�m م أs���� وأ	���ف ���Kذا ا* ��� S��	 $������م ?_!���ة ا	��<	i ا	%_�'�� ��� 
   .ا* ���ف
�,��  ا	%_�'��ة  -���  آ_��ًا �Vً� ه,�ك أن ا	��7�8 ا	%�d	� �� و � وا	%_�'��ة  ا	����م  

�   .ا* ���ف 
   .-��R%�ع �\��� ا* ���ف � ا	%_�'�ة -
���اب  ا	����م  � ا	%_�'�ة -�,%� -	�  ��C7ة  أst��R *إذا إ  �=�g  9�1   T��/7 .  �� : ه

�1_D	1%> وا	م آ%� واLDW �,��.   
�,�D- �:   

�	d�� / ء�,%��   .ا*
   .?/�L * أو ?/�L ه$ ا	/�CDء ��1�g أs7ل ^S ا��%,9 إذا
   .?/�L ا* ���ف أن رأوا وا	�C%3ر= 
  .  ?/�L * أT7 : ا	7�8� وا	�Dل= 
- �ً���V 91  %_�'�ة	ا ��	ا * L�/W إذا b7ون آ�L- الs7إ.   

��ط�Z[وا ����<ي 	���%1��,Y ا	��<ا (���,Y ه��Lد أن ا	�3? �����ف �7���ب ]ن . ا* ���V[ا 
T7#!- �   .ا	�%$ ه<ا �$8 
�ًO?أ ��O7 �� %_!#ت	أ'�ر وه� : ا T�	إ �	k%	ا i	>	و S	 @7<آ� Y� %_!#ت	ا :  

��  ا* ����ف  �� ا���7ن �gج إذا : ا	�Iوج -3��ز  * ا	���  ا	\��ل  ?  T���ج  أن 	I? 
�C� 91  S��D�	-} ا��	ا $!- T   .ا ���

$�	L	ا* ���ف -!#ن  91 وا:   
- a?LZ  �=�t�   نK�  ���91  - ا	,_) Xا  T��1   S1����ج  * - وI? *إ  T��R�\	  ��/ ه�<ا  

   .?_!$ ا	�Iوج أن  91 د	�$
- ����� أن آ%��91 - ا	,_�) Xا T���1  S1����bآ� إذا - و�7 T��	 ���R�Z b����L?Lة 	��' T��7K * 

� آ%� ?�Iج a?L\	ا E�\�	أن ا  �=�t�   b��=v  آ�7%W  T�	  @���' -  91�) Xا  T��1  
S1�� وه� - و L3�%	ا.   

�1�gء وا�CD/	ا �   :ا ���T -!$ ا	%���� TR�g إذا ا	<ي ا	%LDار 
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 =Nه> و	��  ا* ���ف ?_!$ 	T ?�3ز * �gوRً� ا	%���� �gوج أن إ	9 ا	�C%3ر 
V$.   

   .ا* ���ف ?���7d أن ��g T�1ج Kذا
 =Nف وذه�,Z[9 ا	وج أن إ�I	<ي ا	<ي ه� -!$ ا	آ�8 ?�م ��7 ?��ن اd.   

   :ه<ا  91 وا��L	�ا
   .	S�Z T * وا	���� ?��� ا	��م ��7 دون �� -dن -

��  ?��1%�ن آSC7d ا*Z,�ف وآdن   �� إذا ا�����ن  ]ن أ?��م   �=�ة  ?�����  أن أراد �
   .?���ًا ا	��م ��7 (�ر أ?�م ة =� ا ���
� ا	��م ,�� ?��ً� ?���� أن أراد �� 	�� TDZ ��8آ.   
�7d S	 أر SC7ا أ�Z�) أن Sده��D� ا ��� إذا ���  ا	�=� �	  ��%�  ��Cm? ا  أن>� ه

Sاده��.   
9���$ و 1���ل آ�Z ERا����<هN ا	���ر ��C%3	ص ]ن . ا������ ا	,���  . ����L وه��/W أن 

��وج�I	ا $��!_? z����I�	ي واd��- ���I�z L��?L\Wار أي وL��D� #��- $����ه� د	��� * 
   .إ	�T ا	%��� ?%��

<<<<< << << << <
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� ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<V<<V<<V<<V<< << << << <

 N\��?و :T	���'ب ا�D	�-.   
N\��? ����%1	 ب ا* ���ف أ^,�ء ?=��$ أن�D	�- Lآd�?و � TDZ ًاLR ا  ]ن>� ه��  ه
   .ا* ���ف �� ا	��ض
�D	ب وا L�D? �C-  ��RرL	�-  9���اءة  - : ا]و	V  نr��D	و - . ا $���  وا*	\��ح  - . ا	�_� 

�L �ء��� - . ا	��� وا	�/����ت �?r Xا . �����ى و��R ى���3� @>����دات ه��� ا	�_���_N ا	��W 
   .وا	I=�ع ا	�Og N1Dع
�	d�� / �1�gء وا�CDD	ه$ : ا �� i	ر?> ذLW S1�	؟ * أو ا  
 =Nه>�L  وا���م - اX ر�� - T%Z	i ا���م %Zأ -  T�%Zر X9  - ا����\N  * أ7�T  إ	? 
   .ا	�L�- S1ر?> 	%����ا ?=��$ أن
 =Nأ-� ا���م وذه �/�,Z وا���م ��   .���\N ه<ا أن إ	9 ا	=�

ERا�	ح وا�F�- ل�D	وه� ا]ول ا  T� ا* ����ف  أ^,��ء  -��	�S1  ا*'����ل  ?���\N  * أ7
   .ا	N1D وY/7 	�1_�دة ا ���T ا	%���� ?�3$ وإ�%7

$�	L	ه<ا  91 وا:   
��L  أن -� {��1I	91  - ا�) Xا T���1   S1���� - و��$  و�����S1 أر��S ا	,��س  	�	  ���? $��=��? 

S�1��	�-   
�   .ا	L �ء � و?LC�3 و?_��1I? T�/,- $C آ�ن وإ7%� ا* ���ف 
� <<<<ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIV<V<V<V<< << << << <

   .?�,�T * �� وا�R,�ب
N\��? $�	 LZأن أ N,�3? �� * T�,�? Lآd�?ه<ا و � {Z ����%	ا.   

   ) .يعنيه ال ما تركه املرء إسالم سنح من:( - و�T�1  S1 اX (91 - ا	,_� 	�Dل -

�Kن  وا	L3ال وا	,�Dش ا	%�اء ا* ���ف � �WآLR Tًا ?�dآL و�%�  @>��kدي  ا]���ر  هW 
C� ا* ���ف �� ا	%��Dد LF إ	9 ��DW N1D	ا @L�_Wو �  Xا.   

��اء����ن و��Lال آ���اء ا	3��� وا	%� S���� أو ا	�1� @�����اء ;����� و�,1V N\��������ل ?� ا*'
S1�	���� * أو -�?N\�� 9��1� Y���%R @>����ال ه�V[ن اK���Lال ��<��م ا	3�� ����� وه�%� ����D? 
N1D	ا T18%�اء و�	ى و�� ا�R /�ظ ه<@ ��3ى	ا] �%� $�=? ��D?و N1D	ا.   
�9  ا	%LDار و-C<اC�7م  ا#��9  ا	\%�L  وX و-�T  ا* ����ف  -��ب   1�9  ا	�C�7م  ا#�1�9  ا	�  
  .ا	%,��i آ��ب  91 -�	�#م وL_7أ ا	���م آ��ب

  
   . المناسككتاب= يتبع الدرس 
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  )49: (الدرس  الفصل الثاني  السنة األولى

  ))88((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ27/4/1428 :التاريخ   االثنين:اليوم
  

  )1(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 
        

        املناسكاملناسكاملناسكاملناسك    كتابكتابكتابكتاب
•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

  .ا������ آ��ب
  

  :العبادات آخر يف كاملناس -  اهللا رمحه -  املؤلف جعل

 آخر احلج جعل فإنه "��� ��� ا���م ��" :حديث مع لتتوافق ••••
  .جهة من هذا . األركان

 العمر يف فيجب احلج بينما سنة كل يف تتكرر األخرى األركان أن :أخرى جهة ومن ••••
 .يؤخر أن فناسب واحدة مرة

  

•••• ææææäÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .ا������ آ��ب

  

  .وبالكسر بالفتح :ينطق واملنسك . منسك مجع :املناسك

  .هللا التعبد أي املصدر فاملقصود :بالفتح هنطقت فإن - 

  .العبادة مكان فاملقصود :بالكسر نطقته وإن - 
 تذبح اليت: -  هنا ا يقصد -  النسيكة :بالذبيحة ويقصد .الذبيحة :من مأخوذة واملناسك

  .اهللا إىل تقرباً
 هذا بحأص مث ،اًناسك العابد يسمى ولذلك ،العبادات مجيع ليشمل اللفظ هذا مدلول توسع مث
  :احلج على علماً االسم

  .فيه والعبادات األعمال لكثرة - 

  .الدماء من فيه يراق ما ةولكثر - 
  .املناسك معىن هو هذا :فإذاً
  :فهو احلج وأما �

  .يعظم ما قصد :اللغة يف - 
  :احلج عرفنا وإمنا

 .احلج كتاب :يقول العلم أهل بعض ألن - 
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 .املناسك كتاب :يقول العلم أهل وبعض - 
  .واملناسك احلج كتاب:يقول -  احلنابلة من وكلهم -  العلم أهل وبعض - 

 ما قصد :هو احلجف، منهما لكل تعريفاً أذكر أن رأيت التعبري اختلف ملا لكن واحد واألمر
  .يعظم

 أن فالبد حجاً يسمى ال املطلق القصد فإن، فقط القصد هو احلج :نقول أن القصور ومن
 معظماً شيئاً قصدت إذا إال حجاً احلج ييسم ال لقا بعضهم إن بل، معظماً شيئاً اإلنسان يقصد
  .اللغة يف هذا، وحجاً مسي املعظم هذا إىل ايء يعتاد صار إذا يعين، مكرراً

  :االصطالح يف أما - 
  .خمصوص وقت يف املناسك ألداء مكة قصد :فهو

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
��ن وا���ة ا����  .وا

  

  .اعواإلمج والسنة الكتاب :يف واجب احلج


	�    ������������    ��������{ { { { :تعاىل فقوله الكتاب أما - ���	
���	
���	
��    ����    ��������������������    ��������    �	�����	�����	�����	����    ����������������    ����������������{{{{  

 ��� ��� ا���م ��(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  فقوله السنة وأما - 
. .+�ل أن إ��..ا" ر�)ل &��%ًا وأن ا" إ� إ�  � أن ���دة
  . )ا��/ام ا" .- و,�

  .واجب احلج أنب العلم أهل من عدد فحكاه اإلمجاع وأما - 
  .اإلسالم أركان من ركن هو بل واجباً يكون أن من وأكرب أعظم واحلج
 اجلمهور مذهب هو التاسعة السنة يف مفروض بأنه والقول .التاسعة السنة يف مفروض واحلج

  .-  اهللا رمحه - القيم ابن احملققني من واختاره
�:ذ���
	��وא����� �

 آل سورة وصدر .عمران آل سورة صدر يف نزلت احلج وجوب على الدالة اآلية أن - 
 - النيب على وفدوا الذين الوفود مع متوافقة وهي اجلزية إجياب فيها جاء أيضاً عمران

  .التاسعة السنة يف كان ذلك وكل -  وسلم عليه اهللا صلى
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
��ن :وا���ة�  .وا

  

  .واجبة أيضاً العمرة أن إىل ا����%$# ذه = 
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�:��د��������אوא �

��{ { { {  :تعاىل قوله :א�ول�א����� - ������������������    ��������     !"#��� !"#��� !"#��� !"#���    ����{{{{....  

 بعد الفعل إمتام بني فرق فهناك .الفعل بأصل تأمر ومل باإلمتام أمرت اآلية أن :عليه واجلواب
  .به الشروع إجياب وبني الشروع

 جهاد من ءالنسا على هل النساء سأله ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله :א������א����� - 

 :6.  +��ل � ��5د ��.�4 123(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  فقال ؟
 تأيت -  األصوليون قال كما- على أن :االستدالل وجه .)وا��2/ة ا���

  .)��.�4(:يقول وهو - للوجوب

 هذا -  اهللا رمحه -  البخاري أخرج ولذلك شاذة )وا��2/ة(:لفظة أن :عليه واجلواب

 � ��5د ��.�4:(قال وإمنا ،)وا��2/ة:(قوله بدون احلديث
  .العمرة يذكر ومل .)&9/ور ,� :6.  +��ل

 أو أ;:/ ,� ا��2/ة(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله :א������وא����� - 
 تلقته كتاب وهو حزم بن عمرو كتاب يف جاء لفظ وهو .)ا>;:/ ا���

  .بالقبول األمة

��وא����� - � أ.= �4 ,�(:ينرز أليب -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله :א�
  ).وا���/

  .للمكي تشرع وال اآلفاقي على واجبة العمرة أن :ا�*�() ا��'ل= 
  .املكي على بواجبة وليست اآلفاقي على واجبة :قال من ومنهم

�א�
	��وא�����א�:� �

  .عمرة عليكم ليس مكة ألهل يقول وكان العمرة وجوب يرى كان عباس ابن ��ن - 

  .الطواف من يكثرون مكة وأهل الطواف هو للعمرة األعظم الركن أن:א������وא����� - 
  .مندوبة بل بواجبة ليست العمرة أن :ا�*��+ وا��'ل= 

�:��د����#"!�وא���ل �

 العمرة وجوب معه يذكر مل احلج وجوب ذكر ملا وتعاىل سبحانه اهللا أن :א�ول�א����� - 


	�    ������������    ��������{ { { { :فقال���	
���	
���	
��    ��� العمرة إمتام كان ملا بينما العمرة يذكر ومل .... } } } }��������������������    �
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��{ { { {  فقال ذكرها واجبة������������������    ������ اإلمتام يف العمرة يذكر تعاىل فكونه .}}}}����    ���#"! ���#"! ���#"! ���#"!     ��

  .جتب ال أا على دليل الوجوب دون

 كلهم حيصون ال أمم معه وحج حج -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :א������א����� - 
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن ينقل مل ذلك ومع  .املفرد ومنهم :الفريضة داءأل

  :املفردين أمر أنه
  .احلج بعد يعتمروا بأن ال - 
 أدوا قد أم يرونوهم  انصرفوا وقد العمرة ليؤدوا ذلك بعد يرجعوا بأن وال - 

  .بواجبة ليست العمرة أن على دليل فهذا اهللا فرض

��א����� - � وجوب كريذ ومل احلج وجوب ذكر -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :א�

  .)��� ��� ا���م ��(: حديث يف كما العمرة
  :الداللة يف منه وأوضح

 بالصالة فأمره اإلسالم شعائر عن-  وسلم عليه اهللا صلى - يسأله جاء الذي الرجل - 
  .بالعمرة يأمره ومل.ذلك على أزيد ال: األعرايب فقال واحلج والزكاة

  :لألصول تنصرف وهي اضحةوو جداً قوية أا أرى اليت األدلة هذه على بناء
 وا�8�9ر أ0�7 ا�56م 34 روا2# وه' ا�ا�1 ه' ا�'�'ب %�0م ا��'ل أن أرى

  :وذ�� >8�8# %3 ا�6;م �8:
  .الوجوب عدم على الدالة األدلة لوضوح ••••
 .الذمة براءة األصل وأن ••••

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ا���در ا��@$? ا�� ا���$< $4=

  

 أن أراد واجب احلج أن بني ملافإنه ، الوجوب شروطأن يبني  – اهللا رمحه -  املؤلف يريد
  .الوجوب شروط: يبني
  

•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .ا���$< $4=

  

  .مسلماً الشخص :يكون أن احلج لوجوب يشترط

  .املسلم غري من تقبل ال العبادة ألن - 


#&%    ��	��	��	��	{{{{:تعاىل ولقوله -�%&#
�%&#
�%&#
�    '�'�'�'�    (�)*(�)*(�)*(�)*    %&
�%&
�%&
�%&
�    %+	),-%+	),-%+	),-%+	),-    .�.�.�.�    %/�%/�%/�%/�    ��!,0��!,0��!,0��!,0    �	1�	1�	1�	1    ��!1���!1���!1���!1���������{ { { { ....  
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 بدنية عبادة واحلج .الكفر :العبادة من نوع وهو النفقة قبول من املانع أن :على اآلية فدلت
  .مالية

  :اإلسالم وشرط

  .وصحة وجوب شرط - 

 الفالنية العبادة الكافر على جيب ال أنه :-  اهللا رمحهم -  الفقهاء بقول املقصود معنا وتقدم
  .األخرى العبادة أو

 املقصود وإمنا،  القيامة يوم احملاسبة عدم أو التأثيم عدم أو ؤاخذةامل عدم ليس املقصود وأن
  .القضاء أو باألداء املطالبة عدم
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ا��

  

  .لصحته شرطاً وليست وإجزائه احلج لوجوب شرط احلرية
�:א�)'ط���א�א&%אط�
	��א����� �

  .لسيده وإمنا له ليس فالزمن لسيده مملوكة منافعه العبد أن -  - 

 ,� ;9� أ<��:(عباس ابن يرويه فيما - وسلم عليه اهللا صلى-  النيب ولقول -  - 
1? @�  .�26 AB, 1 ,� �9% وأ<�� ا���م? C�� 

 .�26 AB, ا���م.( 
  :احلديث هذا يف واختلفوا

 =A>B�� 35 >@7 C8$4: بالوقف.  
 =>B�57@< 35 و C8$4: بالرفع.  
D@%ه' �7ل و #E7 �)F '� ���@7 8$4C ?G'��% 'BA ى'�A (%��H I8� �B� 

?��J5 D���<7@< %�'ة و �A  .ا�
 وكذلك، اإلسالم حجة حيج أن عليه فيجب :عتق مث العبد حج إذا نقول :هذا على بناء

  .الصيب
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ا��@$?

  

  .حيج أن عليه جيب ال فهذا، العاقل البالغ :هو املكلف
  .الصحة دون وإجزاء وجوب شرط :والتكليف
�:א�)'ط���א�א&%אط�
	��وא����� �
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 -  منهم وذكر -  :?�?A �4 ا�1�E رD6(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله - 
  .)<�9@ ,�� وا�C.F> /.:G ,�� ا��B�)ن

  :عليه بناء

  .اإلسالم حجة عليك :له فنقول حج وقد انون أفاق إذا ����
  .اإلسالم حجة عليك :له فنقول حج وقد الصيب بلغ وإذا ����
  :انون حج تصحيح على بينم وهذا

 =3�A ء�B�Lل 35 ا��G: نونمطلقاً منه يصح فال وليه من وال منه ال .احلج منه يصح ال ا.  
 =>B�5ل 35 و�G: نونفيصح املميز غري الصيب حج صح فإذا .املميز غري الصيب متاماً يشبه ا 

  .وواضح جلي القياس وهذا، وليه عنه وينوي انون حيج أن
 يوم األجر وله صحيح الويل تواله إذا انون وعمرة حج أن: اN ��ء إن ا�1وا�

  .القيامة يوم األجر له املميز غري الصيب أن كما. للمجنون :أي القيامة
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ا���در

  

  .القدرة :احلج وجوب شروط من
 لكن طويالً تفصيالً -  اهللا رمحه -  املؤلف فيه سيفصل الذي الشروط من القدرة وشرط

  .عليه جممع :هو حيث من القدرة اشتراط

  ....}}}}����������������    ����������������    ����	�����	�����	�����	�    ��������{  {  {  {  :تعاىل لقوله - 

 فإنه الشرط هذا لتفصيل -  اهللا رمحه -  املؤلف تعرض إذا سنذكره مما سبب ألي يستطع مل فإذا
  .اهللا شاء إن عليه إمث ال

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
(A O5ة �4.  

  

PL<ء ا�B�Lحيج أن عليه جيب فال فرضه أدى من وأن مرة العمر يف احلج وجوب أن لىع: ا� 
  .أخرى مرة

: رجل له قال احلج وجوب وبني الناس خطب ملا - وسلم عليه اهللا صلى-  النيب ألن - 

 و�) .�(:- وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول فقال اهللا ؟رسول يا هي عام كل أيف
-�+ 123 ��� 1�2Hا��(.  
  .واحدة مرة العمر يف جيب احلج أن :على نص الدليل فهذا
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 زاد ��6 &/ة ,� &4:(- وسلم عليه اهللا صلى-  عنه يروى فيما ولقوله - 
  ).HL)ع �6)

 احلديث عليه ودل .إمجاع حمل :واحدة مرة العمر يف جيب احلج كون حال كل وعلى
  .ذكرت الذي الصحيح
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ا�L'ر $4=

  

  .الفور على جيب احلج ألن آمث فهو حيج ومل حيج نأ استطاع من أن :يعين
�:و�01�234א�/�.�
	��-,�א+*�(ن�
	��وא����� �

 .الفور على أا األوامر مسألة يف الصواب أن :א�ول�א��54 - 
 بأمر اإلنسان أمر إذا أنه :فاألصل، جداً مهمة وهي مطولة ستأتيكم أصولية مسألة وهي

  .لفورا على به يأيت أن به املقصود نفإ

�� و� ���ًا �� �� ��� ( :قال -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر أن :א������א��54 - 

  .)$# "!�  إن ��ء أن ���ت ���د�ً� أو ���ا��ً�
 أن على تدل -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب أصحاب عن كثرية آثار الباب ويف

  .الفور على واجب احلج
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�� وا��E'ن ا�ق زال QAنSوا� (A ا��� #A�%. ..1H �ًUA  

  

  .فرضاً حجه صح عرفة يف املانع زال إذا
�:و01�234]�(
��D;ذא�وא���BC[(@�ق�;ذא�وא<=�ن��	>�;ذא�א�:8�9*���67
	��وא����� �

 وصفة .الكمال صفة على وهو عرفة وهو احلج وبركن باملناسك أتى أنه :א�ول�א��54 - 
  .يةواحلر البلوغ هنا الكمال

 صح بعرفة أفاق إن أنه اجلنون من أفاق أو بلغ من أفىت عباس ابن أن :א������א��54 - 
  .نفالً بقي مجع ليلة أفاق وإن فرضاً حجه

  .ذكرت الذي والتعليل عباس ابن عن أثر :الدليل فإذاً
  .))التسجيل يف انقطاع...............((.مبا ويلحق

 صحة على له أثر ال اخلالف وهذا الفريضة ةجه على كان إحرامه أن تبني ألنه....... 
، فرض إىل ينقلب أو؟ نفالً يبقى هل عرفة يوم قبل فيما اخلالف إمنا، فريضة عنه جيزئ وأنه النسك
  .يسري واألمر

  .النفل ثواب من أعظم الفرض ثواب فإن األجر يف تكون ما أكثر اخلالف ومثرة
  ......التسجيل انتهى
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  )50: (الدرس  الثانيالفصل   السنة األولى

  ))89((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ28/4/1428 :التاريخ   االثنين:اليوم
  

  )2(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����א������א�����א �

�א�������������و+!*��	�(�	�و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א��,+K� �
 بعرفة احلج يف والصبا واجلنون الرق زال إذا: عن الكالم األمس درس يف عنام تقدم

  .املسألة ذه تتعلق اليت واألحكام
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV<<<<التالية املسألة يف:< << << << <

(Aة و�D ا���G �BAا'V :1H �ًUA.  
  

 صحت :أيضاً الطواف يف الشروع وقبل بالعمرة اإلحرام بعد املوانع هذه زالت إن أي
 وقوع لصحة فيشترط، فرضاً تنقلب ومل نفالً ثبتت :وانتهى طاف أو الطواف يف شرع فإن، فرضاًَ

  .بالطواف البدء قبل املانع يزول أن فرضاً العمرة

 الدرس يف معنا تقدم كما أعماهلا وغالب فيها األكرب الركن هو العمرة طواف ألن - 
 .السابق

  

•••• äÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
1H �ًUA.  

  

  .واجبة العمرة أن :وهي ابقةسال املسألة على ءبنا هذا
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
��B$�A35 و (�S0 ا��  . (Lً;: وا��

  

  .نفالً..: .الصيب من وفعلهما  :قوله
  .نفالً ويصبح يعتمر وأن الصيب حج ويصح :يعين

  :قسمني إىل ينقسم والصيب
  .مميز وغري - 2 .مميز - 1
  .احلج وأركان واجبات من يستطع مبا ويأيت .بنفسه هو ينوي فاملميز - 

  .وليه عنه يؤديه منها يستطيع ال وما
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 من استطاع ما الصيب يؤدي مث .الويل عنه النية ويؤدي له نية ال :املميز فغري :املميز غري :وأما - 
  .األعمال من يستطع مل مبا الويل ويقوم األعمال

  :إليها احلاجة وتكثر مهمة وهي /مسألة**
   *يطوف أن يستطيع ال المميز غير لصبيا كان إذا* 

 .به ويطوف الطفل سيحمل الويل فإن :أيضاً حمرماً الويل كان فإن .وليه به يطوف أن :فاحلكم - 
  .املميز الطفل عن الكالم من انتهينا ألنا املميز غري الطفل عن نتكلم وحنن
  :به وطاف المميز غير الطفل الولي حمل فإذا* 

  ؟ لهما أو ؟للمحمول أو ؟للحامل يكون هل الطواف هذا في العلم أهل فاختلف

  .احملمول الصيب وعن احلامل الويل عن فيجزئ .هلما: الطواف هذا أن: اFول ���A'ل =
�:�#"!�وא���ل �

 فقال ؟ حج أهلذا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وسألت صبياً رفعت اليت املرأة بأن - 

 .)أ5/ كلو 123(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب
 هذا فإن. له وبطواف هلا بطواف تأيت أن البد فإنه حمرمة وهي محلته إذا أا يبني ومل

  .احلديث يف يذكر مل القدر
  .الصيب دون للويل: يعين .احملمول دون للحامل يكون أنه :ا�*�() وا��'ل=

�א�
	��وא�����א�:� �

 .واحدة بنية كان إذا واجبني عن يكفي ال الواحد العمل بأن - 
 يكون أن ميكن وال نية وال عمل: الصيب من وليس .الويل :هو والطائف الناوي اآلنف

  .واحدة بنية فرضني عن يكفي الواحد العمل
  .الويل وهو احلامل دون احملمول عن -  الصيب عن يصح أنه :ا�*��+ وا��'ل= 

  .للمحمول واحلكم كاآللة احلامل صار الصورة هذه يف أنه :وقالوا - 
�) 34 ا�X'اف أن :اN ��ء إن ابا�S' وا��'لSا� 8Y Z8ى إذا ا���') 

C�4 (�'1 ا�S2 C�4 341 :��2) .ا�'�) و�  .اFول ا��'ل ا�ا
  :الترجيح وسبب

 على يدل ما قط الشرع يف يأت ومل وبصبيام بأطفاهلم يطوفون زالوا ما املسلمني أن - 
 عن مث أوالً الصيب عن فيطو أو الصيب عن مث نفسه عن أوالً يطوف أن حيتاج الويل أن

  .األطفال حيملون وهم واحداً طوافاً يطوفون الناس زال ما بل نفسه
 يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب استأذنت اليت املرأة حديث عموم مع يتوافق التعليل وهذا

  .الصيب حج
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  :عنهما جيزئ أنه :القول هذا رجح نممو
  .-  اهللا رمحه -  املنذر ابن الفقيه الشيخ •

  .-  اهللا رمحه -  حزم ابن احلافظ الفقيه أيضاًو •

  .-  اهللا رمحه -  قدامة ابن إليه مال وأيضاً •

  .وواضح جداً قوي احلقيقة يف هؤالء إليه ذهب وما

 الناس من كثري على التيسري من القول هذا يف ما :ذكرت اليت األسباب إىل ويضاف - 
 .حمرمون وهم بأبنائهم يطوفوا أن حيتاجون الذين

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
0�  .وا��

  

 حبجة يأيت أن عتق إذا وحيتاج نفالً معنا تقدم كما وتكون .وعمرته العبد حج ويصح :يعين
  .اإلسالم

8*���67
	��وא�������BCא�:� �

  .عبادته فصحت .املوانع من وخيلو للعبادة أهل أنه - 
  .للسيد مستحقه عبدال منافع أن معنا تقدم ألنه .السيد يأذن أن :للعبد بالنسبة يشترط ولكن

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .��*$38���H C و5آ'%ً� زادًا وو�0  ا�آ'ب أC�@5 35: وا���در

  

  .احلج على القدرة :وهو معنا تقدم الذي اخلامس الشرط بتفصيل -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ
  

•••• _‚fÊ_‚fÊ_‚fÊ_‚fÊ<<<<äÖçÏeäÖçÏeäÖçÏeäÖçÏe<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .ا�آ'ب أC�@5 35: وا���در

  

  .القادر :وه الركوب أمكنه من

 جسدية لصفة أو عارض ملرض كان سواء: األسباب من سبب ألي الركوب يستطع مل ومن - 
 إىل يصل أن يستطيع لن ألنه: حيج أن عليه جيب ال فإنه: يركب أن يستطيع ال كان إذا دائمة

 .بالركوب إال املشاعر
  :الشرط وهذا
  .مكة عن البعيد بالشخص تعلقي ����
 ال فإنه القصر مسافة دون كان ما وهو عادة يصل أن طيعيست الذي للقريب بالنسبة أما ����

  .مكة إىل ميشي أن يستطيع كان إذا ذلك له يشترط
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  :الشرط بني مث
  

•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
0�  .و5آ'%ً� زادًا وو

  

  .والراحلة الزاد مبلك حتصل االستطاعة أن إىل وا���Eه8 ا����%$# ذه = 
 يف املذكورة االستطاعة أن إىل ذهبوا السلف من كبرية ومجاعة واألحناف والشافعية احلنابلة

  .والراحلة الزاد جيد أن :هي اآلية
  :هذا على بناء

 مل فإن، -  اهللا رمحه-  أمحد اإلمام به صرح ما وهو. ماالً جيد أن هؤالء عند الوجوب مناط
 حيج أن عليه جيب ال فإنه والراحلة الزاد أصالً عنده وجدي مل أو والراحلة الزاد به يشتري ماالً جيد
  .ببدنه قادراً كان ولو

 حيج أن به يستطيع الذي املال وجود هؤالء عند الوجوب مناط أن تفهم أن جيب :إذاً
  .والراحلة الزاد بواسطة
� �

�א�
	��א������:� �

 :فقال.  } } } }����������������    ����������������    ����	�����	�����	�����	�    ��������{{{{تعاىل قوله فَسر -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن - 

)M.9Nاد :ا�Oوا� ا�A�,ا/(.  
 وموقوفة مرفوعة ومرسلة، موصولة كثرية بطرق الصحابة من مجاعة عن جاء احلديث وهذا

 صلى -  النيب إىل إياه ناسباً البصري احلسن به وأفىت جداً ريةثك طرق من وجاء جداً وضعيفة ضعيفة
  .أمحد اإلمام به واحتج -  وسلم عليه اهللا

بGF�A Nاد أ�7د2+ أن أ4$< واZا7 ا� %��E�7;� �B4'�Eج >S$1 :$#وا�
�B< حديث أن وتقوي تدعم األمور هذه فكل %�B ا��$? وإ��Aء ا���Jرج وا�9;ف و%@*

  .لالحتجاج يصلح والراحلة الزاد
  :هذا على بناًء
  .حيج أن عليه وجب وراحلة زاداً ملك من ����
  .بذلك يأمث وال حيج أن عليه جيب ال فإنه والراحلة الزاد ميلك مل ومن ����
 من يتمكن أن هي االستطاعة أن -  اهللا رمحهم -  قالوا فقط للمالكية وهو :ا�*�() 'لا��= 

  .مشياً ولو املعتاد السفر عن زائدة مشقة بال احلرم إىل الوصول
  .ببدنه يصل أن يستطيع كان إذا الراحلة يشترط فال ����
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 انك وسيلة بأي مكة ويف الطريق أثناء يتكسب أن يستطيع كان إذا الزاد يشترط وال ����
  .التكسب

�א�
	��وא�����א�:� �

  .مستطيع أنه عليه يصدق الشخص هذا بأن - 

  .صحيحة ليست والراحلة الزاد أحاديث وأن - 
  .ا�B�E'ر U'% �5'حو اN ��ء إن وا�S'اب

    ����	�����	�����	�����	�    ��������{ { { {  :االستطاعة اشترط خاصة احلج يف وتعاىل سبحانه اهللا أن :الترجيح سبب
 يف أو الزكاة يف االستطاعة اشترط وتعاىل سبحانه اهللا نأ جند ومل .]97/عمران آل [ } } } }����������������    ����������������

  .العبادات كل يف موجود االستطاعة شرط أن العلم مع .العبادات سائر يف أو الصالة يف أو الصيام

 Q6 1� DH�NLن +�M; �ً�P:(يقول -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ولذلك
  .)��E6%ًا

 العبادات سائر دون احلج يف االستطاعة اشتراط على نص وتعاىل سبحانه اهللا أن وجدنا فإذا
  .باملال إال يكون وال األخرى العبادات يف املشترط عن زائد قدر هو الشرط هذا أن عرفنا

 مجاعة به وأفىت لالحتجاج يصلح وأنه والراحلة الزاد :حديث إىل خيفاكم ال كما باإلضافة
  .الفقهاء من

 يتمكن مل إذا هذا وقتنا ففي .حيج أن عليه جيب ال لةوالراح الزاد جيد مل من :هذا على بناًء
 من والشرب لألكل يكفيه ماالً جيد مل أو مكة إىل خالهلا من يصل نقل وسيلة على احلصول من

 ال أنه عليه ويصدق الفرض عنه سقط وقد حيج أن عليه جيب ال فإنه رجوعه إىل بيته من خروجه
  .يستطيع
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  :تكون أن جيب: يعين
  .��*$���H C# ا�ا#$7 - 
  .��*$���H Cً� وا�Zاد - 

  :بوجهني هذا يتحقق :ملثله تصلح اليت والراحلة

 فإن احململ بوجود إال الراحلة على يركب أن يستطيع ال الشخص يكون أن :األول الوجه - 
  .ثلهمل تصلح ال حممل هلا ليست اليت فالراحلة. سقط حممل غري يف ركب
 أو األغنياء من أو الشرفاء من كان لكونه ملثله يصلح ال املركوب نوع يكون أن :الثاين الوجه - 
  .املركوب هذا يركب أن معه يناسب ال ممن الوجهاء من
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  .األمرين ذين ملثله صاحلاً املركوب يكون أن مسألة فسرت: إذاً
  :فكذلك: للزاد بالنسبة

  .املادي ملستواه مناسب وهو أكله على اعتاد مما ملثله يصلح زاداً جيد ال أن :األول األمر - 
 ال أنه افترضنا لو مثالً -  جيد ال :يعين .مرضه حيث من ملثله يصلح زاداً جيد ال أن :الثاين األمر - 
 السكر كمرضى به لتضرر أكله لو أكالً إال جيد وال الصحي واقعه يناسب أكالً احلج يف - جيد

  .الاملث سبيل على والضغط
  .ملثله يصلح زاداً جيد مل فهذا
 راحله أي وجد مىت بل ملثله تصلح والزاد الراحلة تكون أن يشترط ال أنه :ا�*�() ا��'ل= 

 ال ذيال املستوى من أو حلاله املناسب ستوىامل من كانت سواء حيج أن عليه وجب زاد أي وأ
  .حاله ناسبي

1����5�# وا�Zاد #ا�ا7$ >@'ن أن 2^�ط أ(C .أ4$< واN وا�ا C���� =�����% 
  .ا�*�() ا����= دون اFول
  :يعين
  .والصحة املرض حيث من يناسبه أن األكل يف يشترط ����
  .يتضرر أو يسقط ال بأن يركبها أن يستطيع أن الراحلة يف ويشترط ����
  .معترب غري فهذا والوجاهة والغىن الشرف حيث من ملثله مناسبة تكون أن وهي :الثاين املعىن أما

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
��ت G_�ء 0�%�  .ا�'ا

  

 ميلك ال كان فإن الواجبات قضاء عن الزائد املال وجد إذا: يتحقق الشرط أن :��2)= 
  .للحج مبستطيع فليس الواجبات به يقضي ماالً إال

 مل اليت الزكاة ا ويقصد. لآلدمي أو هللا اليت واملؤجلةأ احلالة الديون :هنا بالواجبات ويقصد
  .الكفارة نوع كان مهما الكفارات ا ويقصد ذمته من خترج

  .والكفارات - . والزكوات -  .الديون -  :أنواع ثالثة فهذه
  .احلج عليه جيب مل املال من بيده ما يستغرق دين عليه كان فمن - 
 من احلج من رجوعه بعد الدين أداء من ويتمكن مؤجالً كان إذا الدين أن :ا�*�() وا��'ل= 
  .مستطيعاً ويعترب حيج أن عليه جيب فإنه منتظماً يأيت وظيفة راتب وجودب وأ معينة بصنعة هتكسب

  .احلج بعد األداء من يتمكن وهو حاالً به يطالب ال الدين هذا ألن - 
Dا و��aب ا��'ل هGأ Nأ4$< وا.  

 والذين، للبيوت أو للسيارات األقساط هذه كانت سواء أقساط عليهم الذين :عليه بناء
 فكل املقسط بالسداد ويقبلون ميهلوم ألناس ديون عليهم والذين العقاري للبنك أقساط عليهم
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 يكونوا أن :تقدم كما بشرط ،السنة هذه حلج يكفي ماالً وجدوا إذا حيجوا أن عليهم جيب هؤالء
  .رجعوا إذا الديون قضاء يستطيعون الذين من
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 النفقات عن زائداً يكون أن :عنده وجد إذا اإلنسان حيج أن جيب الذي املال يف يشترط
  .الشرعية

 <D.S أن إ?�ً� ���/ء آ�F( :-  وسلم عليه اهللا صلى - النيب لقول - 
  .)<2)ل &4

 ينفق أن عليه جيب ومن الرجل نفقة أي .يعول من مجيع ونفقة الرجل نفقة :بالنفقات ويقصد
  .عليه

 يجب أو ؟ فقط رجوعه إلى ذهابه من النفقة توجد أن يشترط له /مسألة**

  ؟ الدوام على النفقة توجد أن

  .الدوام على النفقة توجد أن جيب :�Gل 35 ا��B�Lء 35= 
 بأي أو ارإجيب أو بصنعة إما .الدوام على أوالده ونفقت نفقته أمن وقد إال حيج أن عليه جيب فال

  .طريقة
 مث .فقط احلج من يرجع أن إىل يعول من ونفقة نفقته يؤمن أن جبالوا أن :ا�*�() وا��'ل= 

  .النفقة حتصيل يف سعى رجع إذا
ب ه' :ا�*�() ا��'ل وهaاGFا Nالدوام على النفقة حتصيل عليه جيب ال أنه .أ4$< وا.  

 وجوب عدم إىل يؤدي ،) الدوام على النفقة يشترط( :القول هذا أن احملققني بعض وقال
 - سنني ملدة نفقته :يعين -  الدوام على النفقة ميلك ال الناس من كثرياً ألن الناس عامة على احلج

 من كثري على احلج وجوب عدم إىل يؤدي وهذا، احلاضر الوقت هذا يف ميلكها ال الناس من فكثري
  .القول هذا ضعف أوجه من وهذا الناس
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  .احلج عليه جيب مل وإال األصلية احلاجات عن زائداً به حيج الذي املال كوني أن جيب :أي
 من تكن مل ولو إليها وحيتاج اإلنسان عنها يستغين ال اليت :هي األصلية واحلاجات

 هذه وحنو فيه يقرأ الذي والكتاب العمل وآلة واخلادم واملركب وامللبس كاملسكن :الضروريات
  .ضرورية تكن مل ولو ملحة حاجة إليها ناإلنسا حيتاج اليت األمور
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، به حيج وأن يبيعه أن عليه وجب األصلية حاجته عن زائداً متاعاً اإلنسان عند كان فإن
 عنده يكون أن أو أرض من أكثر أو سيارة من أكثر أو بيت من أكثر اإلنسان عند يكون أن: مثل

  .إليها احلاجة متس ال كثرية أغراض البيت داخل
 من نسختني :يعين - كتابان عنده يوجد مبن أو جيد مبن مثلوا -  اهللا رمحهم -  قهاءالف إن بل

  .ليحج النسختني إحدى يبيع أن فيجب - واحد كتاب
 املتاع من ميلك وهو احلج يترك أن له جيوز ال اإلنسان أن -  اهللا رمحهم - منهم تدقيق وهذا

  .احلج فريضة به ويؤدي يبيعه أن يستطيع ما
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 مخسة وهي -  السابقة الوجوب شروط مجيع فيه اكتملت إذا اإلنسان أن :العبارة هذه معىن
 عليه بجي احلالة هذه ففي حيج أن يستطيع ال كبرياً شيخاً لكونه أو مريضاً لكونه يستطيع ال أنه إال

  .الفريضة عنه حيج من ينيب أن وجوباً
  .بغريه يستطيع لكنه بنفسه يستطيع ال هو، فبغريه املستطيع :الفقهاء يسميه الذي وهذا

  .ينيب أن عليه جيب مل وإال ونائباً ماالً جيد أن :الشخص هذا على اإلنابة لوجوب ويشترط
  .مجاعباإل احلج عليه جيب مل :ماالً جيد ومل نائباً وجد فإن ����
  .احلج عليه جيب مل:نائباً جيد ومل ماالً وجد وإن ����

  :املسألة هذه يف اختلفوا لكن

  ؟ األداء شرط أو الوجوب شرط حقه في تخلف النائب يجد ولم المال وجد إذا هل

  :بينهما والفرق
  .أصالً شيء ذمته يف جيب مل ختلف إذا الوجوب شرط أن - 
 مات فإن، اآلن يؤديها أن عليه جيب ال لكن ذمته يف واجبة العبادة تكون األداء شرط بينما - 

  .ذمته يف تبقى يعين .عنه حيج من ماله من خيرجوا أن الورثة على وجب
 بشرط إخالل يعترب النائب وجود عدم أو النائب ختلف أن :اN ��ء إن وا�S'اب

  .يستطيع ال أنه عليه يصدق ألنه :األداء بشرط ال الوجوب
 ألنه عنه حيج من التركة من خيرجوا أن الورثة على جيب فال حاله وهذه مات من :عليه بناء

  .أصالً عليه جيب مل
 النائب وجود من يتمكن أن قبل مات فإن احلج وجوب ذمته يف يثبت :الثاين القول وعلى

  .عنه حيج من يقيموا أن الورثة على وجب
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 أن عليه جيب ال مباله استطاعو بنفسه يستطع مل من أن -  املسألة أصل يف -  :ا�*�() ا��'ل= 
  .-  اهللا رمحه -  مالك اإلمام ذهب هذا وإىل  .كثرياً ماالً ملك ولو ينيب

�:وא���ل �


	�    ������������    ��������{{{{  :تعاىل بقوله - ���	
���	
���	
��    ��� .]97/عمران آل [ } } } }����������������    ����������������    ����	�����	�����	�����	�    ��������    ��������������������    �

  .الوجوب فسقط سبيالً إليه يستطيع ال بنفسه فهو .سبيالً إليه يستطيع ال وهذا
ا�1وا� Nر �5 أ4$< وا'B�Eول ا��'ل وه' ا�Fا:  

 اهللا فريضة إن:فقال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب سأل رجالً أن الصحيح يف ثبت ملا - 

 ,�( :قال عنه؟ أفأحج.الراحلة على الثبوت يستطيع ال كبرياً شيخاً أيب أدركت
 ��(.  

 على يثبت أن يستطيع ال لكنه املال جيد الذي الكبري الشيخ هذا أن :على احلديث هذا فدل
  .أبيه مبال أبيه عن حيج من االبن يقيم أن جيب الراحلة

 احلج يستطع مل وأنه أبيه عن - وسلم عليه اهللا صلى - النيب سأل أنه رزين أيب وحلديث - 

  .)وا���/ أ.= �4 ,�:(-  وسلم عليه اهللا صلى - النيب له فقال
  .بدنه دون مباله مستطيعاً كان ملن النائب إقامة وجوب يف وواضحة صرحية األحاديث فهذه
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  .مباله ويستطيع ببدنه يستطيع ال الذي هذا على احلج وجب حيث من النائب إنابة جيب يعين
 يكون وقد البلد يكون قد الوجوب مكان ألن .)بلده من(:-  اهللا رمحه -  املؤلف يقل ومل

  .))اإليسار(( مكان
 ويف املدينة إىل سافر مث الكوفة سكان من وهو احلج يستطيع ال فقرياً اإلنسان كان لو :ثالًفم

  .احلج يستطيع وأصبح كسبه ماالً وجد املدينة
 حيج من عنه ينيب أن فيجب: املدينة يف ؟ املدينة يف أو الكوفة يف احلج عليه وجب اآلن فهو

 . )وجبا حيث من(:-  اهللا رمحه -  املؤلف قال وهلذا ،الكوفة وهي األصلية مدينته من ال املدينة من
 وجب حيث من النائب يكلف أن أو النائب يقيم أن يجب ف)بلدته من أو مدينته من:(يقل ومل

  .احلج عليه
�א�
	��وא�����א�:� �

  .النائب فكذلك الوجوب مكان من احلج عليه وجب إمنا املنيب بأن - 

  .األداء حيكي القضاء بأنو - 
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 وجوب ظاهرها آثار الصحابة بعض عن روي فقد .الصحابة عن ثاراآل ظواهر ببعضو - 
  .البلد من احلج

  .املنيب هذا ميقات من من اإلنابة الواجب أن: الشافعي مذهب وهو :ا�*�() وا��'ل= 
�:א��Fل���א�
	��א�)�@��Cوא���ل �

 راماإلح كان فإذا .يشرع ال بل امليقات قبل جيب وال امليقات من جيب إمنا اإلحرام بأن - 
 ألن، البلده من ال امليقات من النائب نقيم أن فيجب امليقات من جيب النسك وهو

  .قطعها وجوب على دليل ال وامليقات املنيب بلدة بني املسافة
1� ال لغريه مطلوب مكة إىل البلد من املسافة قطع ألن :ا�*�() ا��'ل أ4$< واN وا�ا

  .مطلوباً بنفسه هو وليس كةم إىل اإلنسان يصل ألن مطلوب :يعين .لذاته
 صلى -  النيب ألن بذاته مطلوب مكة إىل البلد من املسافة قطع بل: قال العلماء بعض أن على

 قطع فيه املقصود من واجلهاد الرجال وكذلك للنساء بالنسبة جهاداً احلج مسى -  وسلم عليه اهللا
  .املسافات

 بلد من النائب إقامة جوبو على واضح دليل وجود لعدم الشافعي قول األقرب لكن
  .مباله ويستطيع ببدنه احلج يستطيع ال الذي

  :اخلالف من تقدم مما علم
 الشخص إنابة جواز: يعين، مكة من النائب يكون أن أعلم فيما الفقهاء من أحد يقل مل أنه

: قالوا وإمنا مكة من النائب إقامة جبواز صرح من أجد مليل  تيسر ما حسب البحث فبعد، مكة من
  .القولني هذين على اختلفوا. امليقات من أو بلده من إما

 إقامة جيوز أنه: ثالث قول وجود عدم من ويتأكد ويبحث ثالث قول يلتمس لعله لكن
  .مكة داخل من النائب

  .مكة من النائب إقامة جبواز األقل على صرح من أجد فلم اآلن أما
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  :أقسام ثالثة إىل ينقسم فهو مكانه حيج شخصاً اإلنسان أنا إذا

 جيزئ ال احلال هذه ففي، احلج بأعمال النائب يشرع أن قبل املنيب يعاىف أن :األول القسم ـ
  .واحداً قوالً اإلسالم فريضة عن النائب حج
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  .احلج مناسك جبميع النائب أيتي أن بعد ببدنه يستطيع ال الذي ويعاىف يشفى أن :الثاين القسم ـ
  :خالف الصورة هذه ففي
  .جيزئه أنه a���Aه = 

 الوجه على -  وسلم عليه اهللا صلى -  ورسوله به اهللا أمر مبا أتى قد أناب الذي ألن - 
  .ذمته فربئت الشرعي

  .جيزئه ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .برئ فقد اإلنابة أهل من ليس أنه تبني ألنه - 
  .%$#ا���� �5 وا�S'اب

  .احلج أداء أثناء ويشفى يعاىف أن :الثالث القسم ـ
  :خالف الصورة هذه يف فأيضاً
 =#$%�����A جيزئه.  

 على قدر مث الكفارة خصال من خصلة يف شرع من على قياساً .العبادة يف شرع ألنه - 
  .منها أعلى اليت

 وشيخ قدامة ابن الم هذا وإىل، نفالً النائب حج يكون بل  ،جيزئه ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 
  .-  اهللا رمحهما -  تيمية ابن اإلسالم

 يف األقرب أن معنا فتقدم .الصالة أثناء املاء حضر مث بالتيمم صلى من على قياساً -  - 
  .الوضوء بعد يستأنف أنه املسألة هذه
��a1 ه�� وآ� .�C (Lً; >@'ن %D ا��� أ��gء A) A'4) إن d CbZE2 أ(C ا�ا

  .ا���دم ا���م 35 ا�6;م %�E# وZ$2م
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�5�B5 و�'د: ا��أة $4= �'�'%C و2^�ط.  

  

  :احملرم وجود خاصة املرأة يف يشترط
  .احلنابلة مذهب وهذا= 

  :أقوال ثالثة على املسألة هذه يف اختلفوا والعلماء

  .وجوب شرط بالنسبة احملرم وجود أن :اFول ا��'ل= 
 أن الورثة على جيب ال ماتت وإن احلج عليها جيب فال غنية انتك ولو حمرماً جتد مل فإن

  .عنها حيج من ينيبوا
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�:�#"!�وא���ل �

 عليه اهللا صلى - النيب عن جاءت اليت املتواترة املشهورة الصرحية الصحيحة باألحاديث - 

�" TL&4 ��/أة <�M �( :قال أنه وجه من أكثر من - وسلم 
 يا رجل فقال )&�/م ذي &D إ� 6�NL/ أن ا�U/ وا�.)م

 صلى-  النيب فقال ،وكذا كذا غزوة يف اكتتبت وقد حاجة انطلقت امرأيت إن: رسول

  .)ا&/أD& =L ��6 اC�H3( :- وسلم عليه اهللا
  .الصحيح يف وهو، خاصة احلج يف احملرم وجوب فيه احلديث فهذا

 املرأة مع بالذها على تنص مل اليت األحاديث من -  وسلم عليه اهللا صلى -  عنه وروي - 
 أيام بثالثة قيد ما ومنها، متعددة وخمارجها احملرم تشترط جداً كثرية أحاديث احلج يف

 هذه -  اهللا رمحهم -  الفقهاء محلو بربيد قيد ما ومنا وليلة بيوم قيد ما ومنها
 -  السائل اختالف إىل ترجع أا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن االختالفات

  .ئلالسا اختالف حبسب
  .وجوب ال أداء شرط احملرم شرط أن :ا�*�() ا��'ل= 

 إذا املرأة على جيب فال وجوب ال أداء شرط لكنه احملرم وجود احلج لوجوب يشترط :يعين
 خيرجوا أن ورثتها على وجب احملرم حتصل أن قبل ماتت إن لكنها هذا وقتها يف حتج أن احملرم جتد مل

  .تركتها ها منعن حيج من
  .مطلقاً يشترط ال حتج أن أرادت إذا للمرأة بالنسبة احملرم أن :�*��+ا ا��'ل= 

 القول وهذا، األسفار سائر يف احملرم ال احلج يف احملرم عن نتحدث أننا :تفهم أن وجيب
  .والشافعي مالك مذهب هو مطلقاً احملرم يشترط ال الذي الثالث

�א�
	��وא�����א�:� �

 واملال والراحلة الزاد وجتد ببدا قادرة وهي روطالش مجيع فيها وجدت إذا املرأة بأن - 
  .حتج أن عليها فيجب احملرم ختلف ولو مستطيعة فهذه

  :اشترطوا ذلك مع ولكن

 :مأمونة رفقة مع حتج أن .والشافعية املالكية شروط من فهذا .مأمونة رفقة مع حتج أن - 
  .ثقة مسلمة مأمونة امرأة مع أو النساء مجاعة مع إما
 حتج أن أرادت إذا املرأة أن على العلماء أمجع :يقول -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ ولذلك

 ،النساء مجاعة قال من ومنهم ،احملرم قال من فمنهم :اختلفوا لكن هلا األمان سبل توجد أن جيب
  .ثقة امرأة قال من ومنهم
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 يشترطوا مل الذين األئمة كالم خيالف هذا مطلقاً حمرم بدون حتج أن جيوز بأنه القول إذاً
 النساء من جمموعة مع تكون أن إما :على ونصوا، مأمون سفر يف تكون أن اشترطوا فإم، احملرم

  .املرأة هذه حاجات تباشر ثقة واحدة امرأة األقل على أو الثقات
�:�#"!�وא���ل �

  .تقدم مبا - 

 ا�YL A�.2S/ج أن <)�=(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقولو - 
4& A6(Zإ�� ا� Z&A �.� ��2& %,أ(.  

  .حمرم بال وتسافر خترج أن ميكن-  الضعينة -  املرأة أن على الدليل فدل
  :وجهني من :احلديث ذا االستدالل على واجلواب

  .بالعام االستدالل على مقدم باخلاص واالستدالل احملرم يف خاصاً ليس احلديث هذا أن :أوالً - 
 أو لبيان سيق وإمنا حمرم بدون املرأة سفر حكم انبي مقصوده من ليس احلديث هذا أن :ثانياً - 

  .الوقت آخر يف األمن وجود على املثل لضرب
1�  .و�'ب �ط أ(C وه' اFول ا��'ل أ4$< واN وا�ا

 املصرحة الصرحية الصحيحة األحاديث مالك واإلمام الشافعي اإلمام يترك أن العجب ومن
 احملرم وجود اشترطت اليت ىاألخر األحاديث وأيضاً .خاصة احلج يف للمرأة احملرم اشتراط جبواز

  .وسفر سفر بني تفرق مل السفر يف للمرأة
 فغالب التجارة شأا من ليس ألنه للحج القدمي يف سيما ال املرأة سفر أن املعلوم ومن

 عليه اهللا صلى -  النيب ى الذي السفر يف يدخل ما أوائل من احلج فسفر احلج يف ستكون أسفارها
  .حمرم مع إال تسافره أن -  سلمو

  :املسألة هذه يف قوالن عنه فجاء -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ وأما

  .الثقات النساء من صحبة وجود فقط يشترط أنه :اFول ا��'ل= 
  .-  اهللا رمحه -  مبصر كان ملا أفىت وذا .حمرم يشترط أنه :ا�*�() وا��'ل= 

 شك بال الراجح جيب ال أو جيب أنه سالماإل شيخ اختيار كان سواء حال كل على و
 حمرم بال كاحلج لقربة ولو سافرت إن وأا حمرم مع إال تسافر ال أن املرأة على جيب أنه وبوضوح

  .لالنتهاك نفسها وعرضت إمثاً ارتكبت فقد
  .صحيح واحلج آمثة فهي :وحجت حمرم بال سافرت فإن  /مسألة**
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
م 35 أو ، زو��B وه'�< C8$4 =$4 08%iأو %�� : ا��  �5��ح �.  

  

  ؟ احملرم هو من العبارة ذه يبني أن -  اهللا رمحه -  املؤلف يريد
  :أنواع ثالثة على واحملرم

  .الزوج :األول النوع - 
  .بنسب التأبيد على حيرم من :الثاين النوع - 
  .مباح بسبب التأبيد على حيرم من :الثالث النوع - 

  .واضح فالزوج .-  اهللا رمحه -  املؤلف ذكرها الثالثة نواعاأل ومجيع
 واخلال األخت وابن األخ وابن واألخ واالبن األب وهم :بنسب التأبيد على حيرم من :الثاين - 

  .سبعة فهؤالء .والعم
  :قسمني إىل ينقسم وهو :مباح بسبب التأبيد على حيرم من :الثالث - 

  .الرضاع :األول ـ
  .هرةاملصا :والثاين ـ
 .بالنسب حيرمون الذين السبعة نفس :هم بالرضاع حيرمون فالذين ••••

 ا�/]�ع &4 <�/م( :-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
  .بالرضاع وسبعة بالنسب سبعة فصار .)ا��N\ &4 <�/م &�

 وزوج - 4.األم وزوج - 3. الزوج وابن - 2. الزوج أبو - 1 :أربعة باملصاهرة حيرم من ••••
  .باملصاهرة: حيرمون وهم معهم حتج أن للمرأة جيوز ربعةاأل فهؤالء ،البنت

  – اهللا رمحه -  املؤلف كالم من وعلم
  .حمرماً يعترب وال السفر معه جيوز ال احملرم السبب أن )مباح بسبب أو بنسب:(قوله من وهو •

 يسافروا أن جيوز وال هلما حمرماً الزاين يعترب ال ا املزين وابنة ا املزين فأم :كالزنا احملرم السبب
  .حمرم سبب هذا ألن معه
 حترم من أما .)التأبيد على عليه حترم من( : -  هنا -  اهللا رمحه -  املؤلف قول وكذلك •

  .السفر يف مبحرم فليس التأبيد على ليس لكن عليه
 على ليس لكن الزوج على حترم فإا زوجته أخت التأبيد على ليس -  عليه حترم من ومثال

  .عليه حترم كانت وإن هلا حمرماً ليس وفه .التأبيد
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�� :�O�5Z 35 �5ت وإنآ�C 35 ُأ9<.  

  

 وجيب عذر بغري كان إذا آمث فهو حيج ومل والعمرة احلج شروط استوىف من مات وإن :يعين
  .عنه حيج من -  املال رأس من -  املال أصل من تركته من خرجي أن

 خيرج أن فيجب هللا دين وهي ذمته يف دين فهي، يوص مل أو امليت ذاه أوصى هذا يف وسواء
  .عنه حيج من تركته من الورثة

 يعني أن املوىل سائلني احلد هذا عند ونقف املناسك كتاب من األول الباب من انتهينا وذا
  .باقيه على

  ...حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى أعلم واهللا
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  )1: (الدرس  ولالفصل األ  السنة الثانية

  ))90((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ8/10/1428 :التاريخ   السبت:اليوم
  

  )3(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 


	���������ل����Wא �

�����א���،��א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
ابقة انتهينا من الباب األول من كتاب احلج وتوقفنا على باب املواقيت ، فنبدأ إن يف السنة الس

  .شاء اهللا ومستعينني به تعاىل

k8Gب ا��'ا�%.  
  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
k8Gب ا��'ا�%.  

  

  . خصص هذا الباب لبيان مواقيت احلج-  رمحه اهللا - املؤلف 
  . احلد:وامليقات يف لغة العرب هو

  .دداحمل: فاملوقت هو
، أن املواقيت تتعلق بالزمان لكن اتسع االصطالح ليشمل املواقيت املكانية :واألصل يف لغة العرب

  .األصل أن امليقات يتعلق فقط بالزمانفوإال 
  :تنقسم إىل قسمنيومواقيت احلج 

  . املواقيت الزمانية: القسم األول- 
  . املواقيت املكانية: والقسم الثاين- 
  .ستأتينااملواقيت الزمانية و

  :تنقسم إىل قسمنيواملواقيت املكانية 

  . كان سكنه دون امليقاتن م: القسم األول- 
  . من كان سكنه قبل امليقات: والقسم الثاين- 

  .وسيأتينا يف كالم املؤلف حكم كل واحد من النوعني
 بدأ - اهللا  رمحه -  يف أنه  -  واهللا أعلم -  بدأ باملواقيت املكانية والسبب-  رمحه اهللا - واملؤلف 

  :ا

 .كانية أكثر واحلاجة إليها أمسأن األحكام اليت تعلق باملواقيت امل - 
  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  25  
 

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
#L8$ا���20# ذو ا�� D��85ت أه.  

  

  .وسيأتينا النص الدال على أن هذا هو ميقات أهل املدينة . ذو احلليفة:ميقات أهل املدينة
 ألنه واد :ومسي ذا االسم،  علير أبيا:ويسمى اآلن .وذو احلليفة هو أبعد املواقيت من مكة

  .تكثر فيه أشجار احللفة
  .ولذلك اعترب أبعد املواقيت من مكة،  كيلو420 :ويبعد عن مكة حنو

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
#L�Eب ا�lوا�� S5ا�^�م و Dوأه.  

  

  .أهل الشام :اجلحفة هو ميقات
مرة يف طريق احلجاج من الشام إىل مكة لكنها اآلن قرية واجلحفة يف األصل قرية كبرية عا

، ذلك مسيت اجلحفةل وةأن السيول اجتحفتها فأصبحت خراب :وسبب خراب هذه القرية .خربة
  .حرام من رابغوملا صارت خراباً انتقل الناس إىل اإل

  

•••• <ÌÖö¹]<ÙçÎæ<ÌÖö¹]<ÙçÎæ<ÌÖö¹]<ÙçÎæ<ÌÖö¹]<ÙçÎæIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
بlوا�� S5 Dأه.  

  

ون إىل احلرمني عن طريق الرب وذلك قبل حفر قناة ألن أهل مصر واملغرب كانوا يأت
  .السويس، فكانوا هم وأهل الشام يلتقون يف هذا امليقات

فمصر ودول ،  ال يقصد البلد وإمنا يقصد مجيع الدول اليت يف جهة املغرب:ويقصد باملغرب
قيت ذو احلليفة فأبعد املوا، واجلحفة تلي ذي احلليفة يف البعد، املغرب كانت كلها حترم من اجلحفة

  . كيال190ًوتبعد حنو  .مث يليه اجلحفة
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .وأهD ا�3�8 $�$2<

  

  . وادي يف طريق القادم من اليمن إىل مكة:يلملم
  . كيال120ًويبعد عن مكة حنو 

ي ويف هذا الوادي بئر يسمى السعدية كانوا حيرمون منه قدمياً وهو يقع على اخلط القدمي الذ
وأما اآلن فقد وضعت الدولة خطاً جديداً مهيئاً وهو أحسن من اخلط ، يصل ما بني اجلنوب ومكة

 األول فصار امليقات على اخلط اجلديد بدل اخلط القدمي، فقد أوجدوا مسجداً على اخلط اجلديد حماذ
املوجودة على ليلملم وصار الناس حيرمون من هذا امليقات الذي هو على اخلط اجلديد بدل السعدية 

  .اخلط القدمي
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<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
نG 0E) Dوأه.  

  

  . هو اجلبل الصغري املنفصل عن اجلبال الكبرية القريبة منه:القرن يف لغة العرب
أقرب املواقيت إىل مكة إذ يبعد حنواً  :وهو، السيل الكبري: وقرن املنازل واد معروف يسمى اآلن

وذكر بعض الفقهاء أن احلكمة من كونه قريباً من ، وهو ميقات ألهل جند،  كيالً تقريبا75ًمن 
  . أن أهله بعيدين عن مكة فإن جنداً بعيدة عن مكة:مكة

لذي يوجد اآلن على طريق النازل من الطائف على طريق ا امليقات  /مسألة** 
 أن الذي يسمى وادي حمرم هو نفسه السيل الكبري ألن هذا الوادي ميتد إىلواهلدى 

 املعروف اآلن - يصل إىل تلك املنطقة فهو أعلى هذا الوادي الذي يرتل إىل قرن املنازل 
 ولذلك فإن أهل جند خمريون يف إحرامهم سواء كان من السيل الكبري أو من وادي - 

 تأيت من الرياض إىل الطائف مباشرة :فإذا كانت طائرة اإلنسان مثالً، حمرم فهم باخليار
، حمرم أهيأ له وأقرب ليحرم منه أثناء نزوله من الطائف إىل مكةفال شك أن وادي 

 - الذي يعنينا اآلن أن نعرف أن وادي حمرم هو امتداد هلذا الوادي الذي جعله النيب و
 حمرماً واإلحرام منه جيوز أو من السيل الكبري الذي هو قرن - صلى اهللا عليه وسلم 
  .املنازل فاألمر فيه سعة

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I]<ä·…<]<ä·…<]<ä·…<]<ä·…<<±^Ãi<�<±^Ãi<�<±^Ãi<�<±^Ãi<�IIIIVVVV< << << << <
  .وأهD ا��^ق ذات 4ق

  

  . هو اجلبل الصغري:العرق
وكانت مكاناً عامراً حيرم منه ،  هي ميقات ألهل العراق ، وهي حماذية للجحفة:وذات عرق

أهل العراق مث ملا وجدت الطرق السريعة املعاصرة مل يكن هذا امليقات على أحد من هذه الطرق 
  .بسبب عدم مرور أي من الطرق السريعة على هذا امليقاتفأصبح اآلن مهجوراً ال قيمة له 

  .-  صلى اهللا عليه وسلم - فهذه املواقيت هي املواقيت اليت حددها النيب 
�G�Hא�Iא�J����	
�:��NO'7�N�67و��−��و�Mא+��L−�وא������ �

 صلى اهللا -  أن النيب -  رضي اهللا عنهما - ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس  - 

و+- >هM ا��%<�A ذا ا���.AF و>هM ا�[�م " -  عليه وسلم
  ".ا�AF�B و>هB3 M% +/ن و>هM ا�.�4 <���1

فالترتيب املوجود يف احلديث خيالف الترتيب املوجود عند املؤلف فإنه ذكر ميقات أهل 
املدينة مث ميقات أهل الشام مث ميقات أهل اليمن مث ميقات أهل جند ولو أنه قدم ميقات أهل جند 

  . ميقات أهل اليمن لكان كالمه متوافق مع ترتيب احلديثعلى
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ه4 ��4 و��4 أ�L ��.�4 &4 (:-  صلى اهللا عليه وسلم - قال النيب 
_./ أه��4 &�4 أراد ا��� أو ا��2/ة و&4 آ�ن دون ذ�= 

AZ& 4& AZ& Mأ3[` ,�� أه a., 4�6.(  
  .لدانألهل هذه الب:  ملن سكن يف هذه البلدان، يعين: أي)ه4 ��4(:وقوله

 التوقيت ألهل الشام واليمن وجند والشام ومصر وليس فيه التوقيت ألهل :ففي هذا احلديث
  .العراق

  :على قولني من هو الذي وقت ذات عرق ألهل العراق؟ :واختلف العلماء

  .-  صلى اهللا عليه وسلم - أنه النيب  :ا��'ل اFول= 
�א���	
�:وא�����א� �

 وقت ألهل العراق ذات -  صلى اهللا عليه وسلم - مبا أخرجه أصحاب السنن أن النيب  - 
  .عرق

رضي اهللا - أن الذي وقت هلم هذا امليقات هو أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب:وا��'ل ا�*�()=
  - عنه

  :�5 ا��'ل ا�*�()**  وا�S'اب **
: هو الذي وقت ذات عرق- صلى اهللا عليه وسلم- ألن احلديث املرفوع الذي فيه أن النيب - 

ولذلك ذكر ، - صلى اهللا عليه وسلم- لول وال يثبت مرفوعاً إىل النيبحديث ضعيف مع
صلى اهللا - ىل النيب عن عمر وأعرض عن احلديث املرفوع إاًالبخاري هذا احلديث موقوف

 .- رضي اهللا عنه- فإذاً صار الذي وقته هو عمر ب اخلطاب، - عليه وسلم
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
�B8$4 8ه<وه) Fه$�B و��5 3ّY 35 .  

  

 وهي ميقات ملن مر عليها ولو من غري ، أن هذه املواقيت ملن حددت له من األمصار:أي
  :وهذه العبارة من املؤلف فيها عدة مسائل مهمة، أهل تلك األمصار

o هل جيوز اإلحرام قبل املواقيت املكانية ؟:املسألة األوىل   
أو لو ، بغداد قبل أن يصلوا إىل ميقام أو من -  مثالً - كما لو أحرم أهل العراق من البصرة 

  ..إخل...من عمان قبل أن يصلوا إىل اجلحفةأحرم أهل الشام من دمشق أو 
 -   أمجع أهل العلم أنه جيوز أن حيرم قبل امليقات املكاين وأنه ينعقد لكن مع الكراهة:اجلواب

  .- ملوقيت الزمانية وحنن نتكلم يف املواقيت املكانية وسيأتينا احلديث عن اإلحرام قبل ا
إال أن ابن حجر ذكر أن إسحاق بن راهويه وداود الظاهري خالفوا اجلماهري وحرموا ومنعوا أن 

  .حيرم اإلنسان قبل امليقات املكاين
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  . G �5'ل ا���Eه8 وا�aي 7@) إ���4ً�:**وا�S'اب**
  

  :والسبب يف ترجيح مذهب اجلماهري

 أن بعضهم أحرم قبل امليقات - ه وسلم  صلى اهللا علي- أنه مروي عن أصحاب النيب  - 
 -  صلى اهللا عليه وسلم -  عن أصحاب النيب ياملكاين، فإذا كان هذا القول مرو

 إن شاء - وحمكي إمجاعاً وهو مذهب اجلماهري ومل خيالف إال داود وإسحاق فالشك 
 اجلواز مع الكراهة ، وأن من فعل ذلك فقد : أن الراجح مع اجلماهري وهو- اهللا 

  . السنةخالف
o فهل جيب أن حيرم من امليقات األول ؟ أو : من كان يف طريقه إىل مكة ميقاتان:املسألة الثانية 

  .جيوز أن يؤخر اإلحرام إىل امليقات الثاين ؟ إذا كان امليقات الثاين هو امليقات األصلي له
  .إذاً املسألة مفروضة فيمن مر على ميقاتني الثاين هو امليقات األصلي له

 كأن يسافر رجل من أهل جند إىل مكة ومير مبيقات أهل املدينة فأمامه ميقات أهل جند :همثال
  :فيه خالف  ؟كليه أن حيرم من هذا أو ذاعوهو اآلن مر مبيقات أهل املدينة فهل جيب 

 أنه جيب أن حيرم من أول ميقات مير - للجماهري واجلم الغفري من أهل العلم  :ا��'ل اFول= 
  .ز أن يؤخر إىل امليقات الثاين ولو كان هو ميقاته األصليعليه وال جيو

�א�א��Fل���	
�:وא�����א� �

 بني -  رضي اهللا عنهما -  يف حديث ابن عباس -  صلى اهللا عليه وسلم - بأن النيب  - 

ه4 ��4 و��4 &/ ��.�4 &4 _./ (: هذه املسألة فقال
  ).أه��4

ل هو ميقات له، وإذا كان ميقات ويكاد يكون احلديث نص يف املسألة ، أن امليقات األو
  .هلذا الذي مر فامليقات ال جيوز إلنسان أن يتجاوزه بال إحرام

 أنه جيوز أن يؤخر اإلحرام إىل -  لبعض املالكية واختاره شيخ اإلسالم -  :ا��'ل ا�*�()= 
  .امليقات الثاين إذا كان هو ميقاته األصلي

�:وא�����א�(QOً����د���@���و�4�� �

 قال ألصحابه ملا أرادوا أن حيرموا من -  صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب :لא������א�و - 

  إ�� ا�AF�B (:ميقات أهل املدينة�.b D���N> 4 أراد أن&
M2F.�6(.  

  . أذن هلم أن يؤخروا اإلحرام إىل امليقات الثاين-  صلى اهللا عليه وسلم - فالنيب 
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 لكنه -  صلى اهللا عليه وسلم -  النيب  أن هذا حلديث ال يصح مرفوعاً إىل:واجلواب عليه
 -فهو صحيح مرسالً ضعيف مرفوعاً إىل النيب ، -  رضي اهللا عنه - يصح مرسالً إىل حممد بن علي 

  .- صلى اهللا عليه وسلم 

 أحرمت مرة من ذي احلليفة ومرة -  رضي اهللا عنها -  روي أن عائشة :א������א����� - 
  .امها إىل اجلحفةمن اجلحفة وهي من أهل املدينة فأخرت إحر

 وهو خيالف منطوق حديث ابن -  رضي اهللا عنها -  أن هذا األثر فهم من عائشة :واجلواب عليه
  .-  رضي اهللا عنهما - عباس 

�א�����−� &.�Eت أهM ا�[�م (: قال- صلى اهللا عليه وسلم- أن النيب:- واألخري-  �א�����
AF�Bك بذي احلليفة أو مل ميرفاحلديث جعل اجلحفة ميقاتاً للشام سواء مر قبل ذل) ا�.  

ديث بني أن هذه املواقيت  أن آخر احلديث ينقض االستدالل بأوله فإن آخر احل:واجلواب عليه
  .اقيت ألهل تلك األمصار وملن مر عليها من غري أهل تلك األمصاروم

 أصبحت يف وقتنا املعاصر غاية يف األمهية لسهولة السفر وكثرة الذين ميرون :وهذه املسألة
  .املواقيت القريبة من احلرمب

فصار سؤال الناس عن هذه املسألة كثري جداً ألنه يسهل عليهم أن ميروا بامليقات القريب من مكة 
  . السيل:وهو كما تقدم معنا

**1�اً  وقلت لكم أن القول الثاين هو لبعض املالكية وأيض- يف هذه املسألة إشكال  **ا�ا
ب ن يظهر يل أن هذا القول ضعيف لك، اختاره شيخ اإلسالم بن تيميةGFوأن ا - Nإن ��ء ا 

  . أ(E2 C  أن �2م 35 أول ��85ت: a5ه  ا���Eه8 وه'- 
على أين أقول كما نبهت مراراً إىل أن املسألة اخلالف فيها قوي وأدلة أصحاب القول الثاين فيها 

  .حتتمل القبول وأن يرجح القول ألجلهاووجاهة 
 أن هذا القول أوفق يرأيفهو أحوط و معهم نص صريح صحيح وواضح لكن ملا كان اجلمهور

  .للحديث وأحوط لدين اإلنسان
o حكم جتاوز امليقات بدون إحرام ملن أراد احلج أو العمرة:املسألة األخرية .  

  :أمجع أهل العلم بال خالف على - 

  .حترمي جتاوز امليقات بال إحرام ملن كان مريداً للنسك - 

  .رام فهو آمث إذا كان عمداً بعلم وعليه أن يتوب ويستغفروأنه إذا جتاوز اإلح - 
  . إن رجع إىل امليقات قبل أن حيرم فإنه يسقط عنه الدم على الصحيح من قويل أهل العلم:مث ••••
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وإن أحرم بعد أن جتاوز امليقات فإنه يثبت عليه الدم رجع أو مل يرجع ال كما يفهم بعض  ••••
قط عنه الدم بل إذا أحرم بعد أن جتاوز امليقات إخواننا أنه إذا رجع ولو بعد اإلحرام س

  .فإنه يثبت عليه الدم رجع أو مل يرجع ما دام أنه أحرم
 الدم املترتب على ترك الواجب ألنه سيأتينا يف منطوق املؤلف :وال نريد اآلن أن ندخل يف مسألة

  .أو نصه ونتحدث عن هذه املسألة
 فإن رجع قبل أن حيرم سقط عنه الدم :رم باإلمجاع أن جتاوز امليقات ملن أراد النسك حم:املهم

  . وإن رجع بعد أن حيرم فالدم يثبت يف ذمته.وبقي أن يتوب
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
#@5 Dو35 �7 35 أه :�B��A.  

  

  :تقدم معنا أن الناس على قسمني
 دون املواقيت  سواء كان من أهل مكة أو من غري أهل مكة ممن هو.منهم من هو دون املواقيت

 :ومن حج من أهل مكة( :  عنهم-  رمحه اهللا - فهؤالء يقول املؤلف ، كأهل جدة وحبرة وغريهم 
  .من مكة باإلمجاع :اإلحرام ألهل مكةف  )فمنها

 وحنن .),�� أهAZ& 4& AZ& M(:-  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  - 
  .نتحدث عن احلج وسيأتينا الكالم عن العمرة

من كان يف مكة عند إرادة النسك سواء كان ) أهل مكة:( بقوله-  رمحه اهللا - ف ومقصود املؤل
  .فكل شخص يف مكة نوى أن حيج فإنه حيرم من مكة، مقيماً يف مكة أو غري مقيم

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
D35 ا�� C<  .و�4

  

 جيوز أن يعقد اإلحرام  أنه إذا أراد املكي أن يعتمر فيجب عليه وجوباً أن حيرم من احلل واليعين
  .من مكة

  : هو-  رمحه اهللا - وهذا القول الذي ذكره املؤلف 
بل مذهب اجلماهري من أهل العلم من فقهاء التابعني وغريهم بل . a5ه  ا�bF# اFر%�#= 

  . أن املكي ال جيوز له أن يعقد إحرام العمرة من مكة:حكاه الطربي إمجاع أهل العلم
�א�������	
�:�	2وא�����א� �

 إىل -  رضي اهللا عنها -  أمر باخلروج بعائشة -  صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب :األول - 
 - التنعيم لتحرم بالعمرة يف قصتها املشهورة ملا حاضت وفاا أن تأخذ عمرة مع احلج

  .كما سيأتينا حديثها مفصالً
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د أن حيرم فإنه  أن املكي إذا أرا-  رضي اهللا عنهما -  عباس نأنه مروي عن اب: والثاين - 
  .جيب أن خيرج إىل احلل

أن املعهود يف الشرع أن اإلحرام البد أن جيمع فيه اإلنسان بني احلل : والدليل الثالث - 
 ففي احلج سيجمع اإلنسان بني احلل واحلرم بأن خيرج إىل عرفة ويف العمرة لن .واحلرم

  .خيرج إال إذا أحرم من خارج احلرم من احلل فوجب عليه أن خيرج
 وال -  رمحه اهللا -  وإىل هذا ذهب الصنعاين . جواز اإلحرام بالعمرة من مكة:وا��'ل ا�*�()= 

:  أعين من املتقدمني إال أن البخاري قال- أعلم أن أحداً من أهل العلم تابع الصنعاين على هذا القول 
  .باب مهل أهل مكة للحج والعمرة

  :الً يعتد بهالراجح من القولني إذا اعتربنا القول الثاين قو
�ً4��� ، بل نستطيع أن نقول أن هذا القول قول شاذ ا�ا�1 ه' ا��'ل اFول ا�aي 7@) إ

ال :  يقول-  رمحه اهللا -  فإن اإلمام مالك بن أنس .وحيكم على هذا القول بأنه من األقوال الشاذة
  .أعلم أن أحداً رأى العمرة من مكة

نستطيع أن : ربي ومن هذه العبارة من اإلمام مالكوانطالقاً من حكاية اإلمجاع الذي حكاه الط
  .نقرر أن هذا القول قول شاذ خمالف ألقوال أهل العلم

 التعويل عليه أو الفتوى به ملخالفته ما عليه -  ومن وجهة نظري - ولذلك ال ينبغي يف احلقيقة 
  .مجهور أهل العلم أو إمجاع أهل العلم

  :باملواقيت الزمانية مث بدأ املؤلف
•••• ^ÏÊ^ÏÊ^ÏÊ^ÏÊ<Ù<Ù<Ù<ÙIIII<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

 ا���Bوأ� :#E35 ذي ا��   .�'ال وذو ا���0ة و4^
  :أشهر احلج

 شوال وذو القعدة وعشر من ذي .-  رمحه اهللا -  هذه اليت ذكرها املؤلف :0�4 ا����%$#= 
  .احلجة

�:وא���ل�א+=��	� �

 وليس مما يقال من قبيل -  رضي اهللا عنه - بأن هذا التحديد مروي عن ابن  عمر  - 
  .الرأي

  . أن أشهر احلج شوال وذو القعدة وذو احلجة كامالً:وا��'ل ا�*�()= 
�:وא���ل��#"!�����	2 �

  - رضي اهللا عنهم- أن هذا القول صح عن عمر وابنه وابن عباس:א������א�ول - 
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3&! �#���	2{ { { {   : أن اهللا تعاىل قال:א������א����� - � ��2	���#� !&3� ��2	���#� !&3� ��2	���#� !&3� وأشهر ] 197/البقرة [}}}}........��

  . العرب ال يصدق إال على ثالثة فصاعداًمجع ، واجلمع يف لغة
  .فدل على أن املواقيت الزمانية ثالثة أشهر

�� 4	3 '� 5�67�� 8�)�� �9 8�)�� �:&;�� 4	3 '� 5�67�� 8�)�� �9 8�)�� �:&;�� 4	3 '� 5�67�� 8�)�� �9 8�)�� �:&;�� 4	3 '� 5�67�� 8�)�� �9 8� -  ، لو مل يكن يف الباب إال أن هذا رأي عمر بن اخلطاب ;&:� ��(

ن علماء  فضالً عن أنه يتوافق مع فتوى اثنني م، فضالً عن أنه يتوافق مع ظاهر اآلية،- رضي اهللا عنه 
فإذا نظر اإلنسان يف هذه األدلة تبني له بوضوح أن القول بأن أشهر ، ابن عمر وابن عباس: الصحابة

  .احلج ثالثة هو القول الصواب إن شاء اهللا
  :وخنتم هذا الباب مبسألة مهمة

  : ��� ا���ام ���� ��� ����� ا
	����:وه� - 

وينعقد مع الكراهة اإلحرام باحلج قبل ميقاته  اهللا تعاىل إال أنه جيوز م رمحهذه  ا����%$#= 
  .الزماين
 األئمة الثالثة وغريهم أن اإلحرام باحلج ال ينعقد قبل -  وهو مذهب اجلماهري :وا��'ل ا�*�()= 

  .ميقاته الزماين ، فإذا لىب باحلج قبل أشهره انقلب إىل عمرة

 -  ذا فائدة إال منع اإلحرام يف غري ألن اهللا تعاىل وقت للحج ميقاتاً زمانياً معيناً وال يعلم
  .هذا املقت احملدد

#�iا��� Oaه (A #$%ه  ا����a5 ون 8�U? ، وa5ه  ا�bF# ا�*;g# :وآ�� >
  .G'ي و�5'اPA �5 ا��S'ص

 يف هذا الباب ماروي عنهم -  صلى اهللا عليه وسلم -  أنه مل يرو عن أصحاب النيب -  :ويؤيد هذا
 أنه أحرم باحلج -  صلى اهللا عليه وسلم -  يرو عن أحد من أصحابه يف باب امليقات املكاين ، فلم

  .قبل ميقاته الزماين فيما أعلم
مقصود :  فقال-  وهو حسن - وهناك فارق آخر بني امليقات الزماين واملكاين ذكره بعض الفقهاء 

ال بعد اإلحرام  من امليقات املكاين أن ال يتجاوز اإلنسان هذا املكان إ-  صلى اهللا عليه وسلم - النيب 
 ألحناف بالغوا ورأوا أن اإلحرام باحلج أوافإذا أحرم قبله مبراحل فهو مل خيالف هذا الغرض بل إن 

  .العمرة قبل ميقاته املكاين مستحب بينما ذهب اجلمهور إىل أنه مكروه مع اجلواز والصحة
يه األئمة الثالثة وهو أن املهم أن هذا الفارق بني امليقات الزماين واملكاين يؤكد صحة ما ذهب إل

  .اإلحرام ذه املواقيت ال ينعقد
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��B% P$��2 �58# و�  .%�ب A) ا76ام وا��$
  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
��B% P$��2 �58# و�  .%�ب A) ا76ام وا��$

  

  .أي باب لبيان أحكام اإلحرام من الواجبات والسنن وغري ذلك مم يتعلق بتفاصيل أحكام اإلحرام
  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII·…<·…<·…<·…<<�]<ä<�]<ä<�]<ä<�]<äIIIIVVVV< << << << <
  . (8# ا����:ا76ام

  

 املفردات يف لغة العرب لكونه اين ممن ال يعتنون ببيان مع-  رمحه اهللا - تقدم معنا مراراً أن املؤلف 
  .من املختصرات

o في لغة العربف: 
  .نية الدخول يف التحرمي: هواإلحرام 

فإذا قال ، ع هذا التحرميأن حيرم اإلنسان على نفسه ما كان حالالً أياً كان نو :ومعىن التحرمي
دخل يف التحرمي أي التحرمي على نفسه :  عزمت على أن  أتكلم ، فقد أحرم اآلن يعين:اإلنسان

أمسى يعين دخل يف املساء ، :  الدخول يف التحرمي كما تقول:ومعىن اإلحرام يعين، جنس الكالم
ن تبني لنا معىن هذه اللفظة يف إذاً اآل، أحرام يعين دخل يف التحرمي، فوأصبح يعين دخل يف الصباح

  .لغة العرب
o  االصطالحأما يف:  

  . نية الدخول يف النسك:اإلحرام هوف
يف الشرع علم على إحرام خمصوص وهو نية الدخول يف أعمال ) اإلحرام(وأصبحت هذه اللفظة 

ام يف لغة إذاً عرفنا اآلن معىن احلر، فاملعىن الشرعي ضيق وحدد املعىن اللغوي، احلج والعمرة فقط
  .العرب ويف الشرع

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
O02�� 3� :D�Y.  

  

  .كل األشياء اليت سيذكرها املؤلف سنن وليست بواجبات

  . فالسنة األوىل الغسل- 1
ومراد الفقهاء ذا االغتسال يعين اغتسال خاص لإلحرام ، ولذلك يسن للرجل وللمرأة وللمرأة 

  .النفساء وغري النفساءاحلائض والطاهر وللمرأة 
� �

�����:� �
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أمر أمساء بنت عميس أن تغتسل وحترم مع أا -  صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب  - 
  .نفساء

  .وأمر عائشة أن تغتسل مع أا حائض - 
  .فدلت هذه النصوص على أن االغتسال سنة من سنن اإلحرام

�ًQO)�5�	
�:ودل� �

  .رد إلهالله واغتسل جت-  صلى اهللا عليه وسلم -  حديث زيد أن النيب  - 
 حديث ضعيف وال تقويه كثرة الطرق بل هو حديث ضعيف ال يثبت عن :وهذا احلديث

  . أنه اغتسل-  صلى اهللا عليه وسلم - النيب 
 اعتماداً على حديث أمساء وعلى حديث ومع ذلك ذهب اجلماهري إىل أن االغتسال سنة

  . خالف يف استحباب االغتسال لإلحرام فلم أطلع على-  خالف ةاملسألعائشة وال أظن أن يف هذه 
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .أو >�8< ��0م

  

  .فيسن ملن أراد اإلحرام أن يغتسل فإن مل يستطع فإنه يسن له أن يتيمم
�:وא������
	��ذ�� �

  . تيمماالغتسالأن الشارع احلكيم أقام التيمم بدالً عن االغتسال، فإذا مل يتمكن من  - 
 أنه ال يشرع التيمم يف غسل اإلحرام بل ال يشرع يف مجيع األغسال املستحبة :ا��'ل ا�*�()= 

  .بل الواجبة فقط
�א���	
�:وא�����א� �

 بأن املقصود يف التيمم يف األغسال الواجبة استباحة ما مينع بال االغتسال من صالة -  - 
ض النظافة  بينما املقصود باالغتسال املستحب النظافة والتطهر ، والتيمم يناق.وغريها

  .ألن فيه ضربا على التراب
���8 أ('اع ا���Ydل ا�����  ا�8�9ر  (A >�8و84# ا��وهaا ا��'ل وه' 04م 5^

 إذا أراد اإلنسان أن حيرم :بناء عل ذلك ، �8: ا�6;م وه' G'ل G'ي را�1 آ�� >ون
  . يغتسل فإن مل يستطع فإنه يتيممنفإما أ
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .�r?و>

  

إذا مجع الفقهاء بني االغتسال والتنظف صار معىن التنظف ينحصر يف تقليم األظافر وحلق 
  .العانة واإلبط باعتبار أن االغتسال يتناول مسألة تعميم اجلسم باملاء

 أو أن أحداً من أصحابه -  صلى اهللا عليه وسلم - ليس يف النصوص الشرعية ما يدل على أن النيب 
�:��0Sא�3LR.�א�����א�����	2ام رف ذا املعىن عند اإلحكان يتقصد التنظ �

كانوا يفعلون :  قال-  رضي اهللا عنه -  أن إبراهيم النخعي -  وهو األقوى:א������א�ول - 
  .ذلك

 أن مثل هذه العبارة عن مثل هذا التابعي عبارة مهمة جداً ولإلنسان أن :موأنا قلت لك
-  رضي اهللا عنه - ير يستأنس ا، ألن معىن قوله د تقيعتمد عليها يف تقرير احلكم أو على أقل

إما أن ينصرف إىل الصحابة أو على أقل تقدير إىل كبار التابعني ، وإذا كان هذا املعىن ) كانوا(:
معروفاً يف تلك الطبقة اليت هي خري القرون صار هذا أمراً ميكن لإلنسان أن يتمسك به يف إثبات 

  .استحباب التنظف

�א��� -  أنه يستحب أن يفعل ذلك ألن ال حيتاج إىل أخذ هذه الشعور :  قالوا:��א�����
أثناء اإلحرام ولن يتمكن من ذلك بسبب اإلحرام فإن األخذ من الشعر من حمظورات 

  .اإلحرام
 أنه مستحب وال نقول سنة ، فهو مستحب :تبني معىن اآلن أن االغتسال والتنظف نقول

  .وليس بسنة
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<Ii<�]<ä·…<i<�]<ä·…<i<�]<ä·…<i<�]<ä·…<<±^Ã<±^Ã<±^Ã<±^ÃIIIIVVVV< << << << <
 8X<و.  

  

  .يعين ويستحب ملن أراد أن حيرم أن يتطيب
 يعين يف جسده دون ثياب اإلحرام فالسنة أن يضع الطيب :ومقصود احلنابلة هنا بقوهلم يتطيب

  .على اجلسد ال على ثياب اإلحرام
�:وא�����א�
	��ذ�� �

 -   صلى اهللا عليه وسلم-  كنت أطيب رسول اهللا -  رضي اهللا عنها - بقول عائشة  - 
  .إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف

Tن�دون�א�����Bא��Uن��SO�,�Vن�א��)��	
�:وא�����א� �
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 ى يف احلديث الصحيح عن لبس ثوب زعفر أو -  صلى اهللا عليه وسلم - بأن النيب  - 
  .مسه ورس ، والورس والزعفران من أنواع الطيب

  . الثوبفدل جمموع احلديثني على أن الطيب يكون يف البدن دون
���ب ا��ام :مسألة**  ��  !�"
  :��� و$# ا

إذا وضع الطيب على الثياب مث أحرم مث خلع هذه : لكن قالوا . مكروه مع اجلواز:0�4 ا����%$#= 
  . يرجع فيلبس هذا اإلحرامنالثياب ألي غرض من األغراض فإنه حينئذ ال جيوز له أ

  .م ال جيوز من األصل أن وضع الطيب يف لباس اإلحرا:وا��'ل ا�*�()= 
  ....)))األذان(((

32 2ون 04م �'از و�U ا�A  8X) :وا�ا�1 35 ا��'�38aر ا�'B�E�5 ا� 
DHFام 35 ا  .�8gب ا��

أنه مىت أمكن إعمال األحاديث مجيعاً فهو ((:  أن القاعدة الفقهية تقول:وسبب الترجيح
  ))ال بعضها وتعطيل بعضها اآلخر مأوىل من إع

مبذهب احلنابلة فقط عطلنا احلديث الذي ينهى عن لبس املزعفر والذي مسه وإذا أخذنا 
  .ورس

  . أن القول الصواب هو أنه ال جيوز وضع الطيب إال يف البدن دون الثياب:وهلذا نقول
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
s8J5 34 دE<و.  

  

  :التجرد عن املخيط

  . وليس بواجب��# 0�4 ا����%$#= 
إنه ال جيوز له أن يستدمي ف إذا أحرم بثيابه :ن أن حيرم بثيابه ، لكن قالواإلنسالفيجوز 

  .لبس الثياب ولو للحظة واحدة بعد الزمن الذي ميكن له أن خيلع الثياب
إذاً جيوز لإلنسان أن حيرم بثيابه عند احلنابلة والتجرد عندهم سنة لكن ال جيوز له أن يستدمي 

  . الثياب فإن استدامه بزيادة ولو حلظه واحدة فإنه يأمث وعليه الفديةهذا اللبس إىل أكثر من مدة خلع
  . أن التجرد لإلحرام واجب وهو مذهب املالكية وغريهم:وا��'ل ا�*�()= 

  .D�4 C8$ ا���20G 35 38�$< و207+4وهaا ه' ا�S'اب و
سان و ميكن لإلن) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب (:ويدل على ترجيح هذا القول أن

 قبل - أن يكون متجرداً من املخيط طيلة وقت اإلحرام إال إذا خلع األلبسة املخيطة قبل الوقت 
  ... هذا القول الثاين هو الراجح:ولذلك نقول .دخوله يف اإلحرام

  واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ،،،
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  )2: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))91((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ9/10/1428 :التاريخ   األحد:اليوم
  

  )4(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
وذكرنا أن التجرد سنة وما ) وجترد عن خميط:(-  رمحه اهللا -  توقفنا يف الشرح عند قوله

  .يتعلق ذا من األحكام
  �� ه4 ا1�23 ا
0ي .!  �� ا-�م أن *()�د  &� ؟ :وبقينا يف مسألة

 هو كل لباس مفصل عل قدر اجلسم أو على :املخيط الذي جيب على حملرم أن يتجرد عنه
  .قدر عضو منه

 كل ما فصل على قدر اجلسم كله : بل املراد.ا دخلته اخلياطةوليس املراد باملخيط كل م
  .كالثوب أو على قدر جزء منه كالفانيلة واجلوارب وأشياء أخرى كثرية

إذاً هذا هو الذي جيب أن يتجرد عنه احملرم وسيأتينا تفصيل ملسألة لبس املخيط ما يترتب 
  .عليه يف باب الفدية إن شاء اهللا

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<Ii<�]<ä·…<i<�]<ä·…<i<�]<ä·…<i<�]<ä·…<<±^Ã<±^Ã<±^Ã<±^ÃIIIIVVVV< << << << <
  .A) إزار ورداء

  

  . يسن لإلنسان أن حيرم يف إزار ورداء:يعين

�.�/م أ,%آ1 6� إزار ( :-  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  - 
  ).ورداء و4.�23

 أنه هو وأصحابه أحرموا ذه -  صلى اهللا عليه وسلم - وألن السنة استفاضة عن النيب  - 
  .األلبسة

أنه سواء كان هذا اإلزار أو الرداء من قطن ) يف إزار ورداء(:-  رمحه اهللا - وعلم من قول املؤلف 
إزار : ( ألنه يقول:أو من خيوط أو من صوف أو من أي مادة كانت، فما دام أنه إزار ورداء فيجوز

  .ومل يعني نوع املادة اليت خيط منها هذا اإلزار والرداء) ورداء
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .أ8%_38

  

  . اإلنسان باألبيض أن حيرميسن

1Z ا�9.�ض(:-  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  - �.? /.�(.  

  . أحرم برداء أبيض-  صلى اهللا عليه وسلم - وألن املعروف يف السنة أنه  - 
 جواز : أنه يسن أن يكون الرداء واإلزار أبيضني-  رمحه اهللا - وأيضاً علم من كالم املؤلف 

بأي لون ، إال أن األمحر تقدم معنا اخلالف يف حكم لبس ر وضاإلحرام باألمحر واألصفر واألخ
اللباس األمحر اخلالص وأن الصواب أن لبس األمحر اخلالص ال جيوز وأن لبس األمحر املشوب يف 

  .السنة ما يدل على جوازه
 أنه أي لون من األلوان عدا األلوان اليت ى عنها الشارع وهو األمحر جيوز أن حيرم به :املهم

  .ان وال حرج عليهاإلنس
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .وإ7ام �4  رآ��38

  

  .أي ويسن ملن أراد النسك أن حيرم عقب ركعتني
  . على أن لإلحرام سنة خاصة بهوا>PL ا�bF# اFر%�#= 

  .وأنه يسن لإلنسان قبل أن حيرم أن يصلي ركعتني إذا مل يصادف فريضة
WS+א�א����	
�:وא�����א� �

 ثبت عنه يف احلديث الصحيح أنه أحرم بعد أن -  صلى اهللا عليه وسلم -  بأن النيب - 
 صلى اهللا - صلى الظهر وكأن األئمة األربعة يرون أن ذلك كان مقصوداً من النيب 

  . أن ال حيرم إال بعد هذه الصالة- عليه وسلم 

صل يف هذا (:-  صلى اهللا عليه وسلم - بقوله يف احلديث القدسي أنه قيل للنيب و - 
  .) عمرة يف حجة:لوادي املبارك وقلا
 سواء كانت : دليل على أن النسك يستحب الشروع فيه بعد صالة)صل مث قل ( :فقوله

  .فريضة بأن صادف الوقت فريضة أو بعد نافلة
  . أنه ليس لإلحرام سنة خاصة به:وا��'ل ا�*�()= 

وإىل هذا ،  سنة خاصةفإن صادف اإلنسان فريضة صالها مث أحرم فإن مل يصادف فليس لإلحرام
  .ذهب شيخ اإلسالم بن تيمية وتابعه عدد من أهل العلم
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�:وא�����א �

ع اإلحرام بعد قبأنه ليس يف السنة الصحيحة ما يدل على أنه من مقصود الشارع أن ي - 
  .صالة فريضة أو نفل

 يف هذا صل(يؤيده هذا اللفظ و قوة هلكل من القولني حظ من النظر وما ذكره األئمة األربعة فيو
ففي احلقيقة ينبغي لإلنسان أن ال ، فكأن احلديث رتب اإلحرام على الصالة) الوادي املبارك وقل 

فهل يعتقد اإلنسان أنه واألمر يف هذه املسألة سهل ولكنه يرجع إىل االعتقاد ، ، حيرم إال بعد صالة
  يستحب ويسن له أن ال حيرم إال بعد صالة أو ال ؟

 إمنا صنع ذلك قصداً كما -  صلى اهللا عليه وسلم - عتقد وأن يرى أن النيب أنا أرى أنه يسن أن ي
  .فهم األئمة األربعة وكما قلت لكم النصوص اليت ذكرت تؤيد هذا الفهم

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
ط� C�8)و.  

  

  .نية اإلحرام شرط لصحة وانعقاد اإلحرام
 أو التلبية بل البد مع ذلك من أن ينوي فال يكتفي اإلنسان مبجرد التجرد من املخيط: أي

  .الدخول يف النسك
  .هل يدخل اإلنسان يف النسك مبجرد النية ؟ أو يشترط مع النية شيء آخر :واختلف الفقهاء

  .على أن النية فقط هي اليت تشترط وال يشرط لدخول اإلحرام شيء آخر:B�E��A'ر=
�:وא�����א�
	��ذ�� �

  ).إ��3 ا>���ل ���.�ت(:- سلم  صلى اهللا عليه و- بقول النيب  - 
خل يف النسك إال إذا انضاف إىل د أن اإلنسان ال ي: وهو قول لبعض الفقهاء:وا��'ل ا�*�()= 
فإن مل يسق اهلدي ومل يليب فإنه ال . أو أن يليب) 2، إما أن يسوق اهلدي) 1 :أحد أمرينالنية 

 - وكأن شيخ اإلسالم ، هذين األمرينضاف إليه أحد ييدخل يف اإلحرام مبجرد النية بل البد أن 
  . مييل إىل هذا القول- رمحه اهللا 

سوق اهلدي وال أن يليب بل  أن ي:أنه ال يشترط للدخول يف اإلحرام :وا�ا�1 واN أ$4<
  . لزمته أحكام النسك ولو مل يليب أو يسق اهلدي: ينوي أنه دخل يف النسكأنمبجرد 

 أنه ليس يف السنة وسبب الضعفه املسألة ضعيف وما ذكره شيخ اإلسالم من وجهة يف هذ
دليل واضح يدل على اشتراط هذا األمر وهذا أمر متس احلاجة إليه واملسلمون ما زالوا يعتمرون 
وحيجون فلو كان هذا الشرط اعتربه الشارع لبينته السنة بشكل واضح على أن اخلطب يف هذه 

رم إال مع التلبية بل إن بعض الناس يظن أن اإلحرام املسألة سهل ألنه ليس أحد من املسلمني اليوم حي
  .هو التلبية فال إشكال من حيث الواقع يف هذه املسألة
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
C�'G  ���28ْ7َُ+ :(و (w$�َ�َAَ Iٌ%ِ�7َ (�ِ�َ�Oُ ِ�) َوِإْن 7ََْw�8َAَ اaَ) ُأِر0ُ2ْ ُ(ُ�َ� َآwِإ( z>Bُz$ا�

(�ِ�َ�ْ�َ7َ(.  
  

  :مسألتنيهذه العبارة اشتملت على 

  : أنه: املسألة األوىل- 

  . النطق بالنية عند إرادة اإلحرام سواء أراد اإلحرام باحلج أو بالعمرة:���2  0�4 ا����%$#=
وفرقوا وتقدم معنا أن احلنابلة ال يرون مشروعية النطق بالنية عند إرادة اإلحرام بالصالة ، 

ل على اإلنسان وتكثر فيها األعمال فناسب لذلك أن يصرح أو أن ينطق  ألن نية النسك تطو:بينهما
  .بالنية ليتصور العمل خبالف الصالة فإن وقتها وجيز وال يدخل اإلشكال على املصلي يف ضبط نيته

 -  أن النطق بالنية ال يشرع وال يستحب وليس له أصل يف السنة وأخذ النيب :وا��'ل ا�*�()= 
  . وأصحابه عمراً وحجوا ومل ينقل عنهم أم نطقوا بالنية- صلى اهللا عليه وسلم 

GF�A>$4أ N8# :ب وا���% PXأن ا��  d#40% C)إ D�) >� ع إن^2.  
  .والنطق بالنية شيء والتلبية اليت ستأتينا شيء آخر

أنه يستحب للمحرم أن  :-  رمحه اهللا -  اليت اشتملت عليها عبارة املؤلف -  : املسألة الثانية- 
  .)هم حملي حيث حبستينلال (:شترط فيقولي

  . أن االشتراط سنة مطلقاً:وa5ه  ا����%$#= 
�א���	
�:وא�����א� �

 دخل على ضباعة بنت الزبري وهي على وشك -  صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب  - 

,B� (:-  صلى اهللا عليه وسلم - اإلحرام وقد كانت تشتكي مرضاً فقال هلا النيب 
  .)���& 1� �N9, a.,��ا��: وا��/e� و+)��

 هذا دليل يدل على أنه يستحب لإلنسان إذا أراد أن حيرم أن يشترط خشية أن يقع :فقالوا
  .يف مانع من إمتام النسك

  . أن االشتراط ال يشرع مطلقاً:ا��'ل ا�*�()= 
�א���	
�:وא�����א� �

 :شتراط سأل عن اال-  رضي اهللا عنه - الفقيه الكبري ابن عمر وبأن الصحايب اجلليل  - 
 ،  وقد كان ابن عمر ينهى عنه.-  صلى اهللا عليه وسلم - حسبكم سنة نبيكم : فقال
 صلى اهللا عليه وسلم -  يرى أن االشتراط ال يشرع ألن النيب -  رضي اهللا عنه - فهو 

  .ة ضباعة حادثة عنيث مل يشترط هو وال أصحابه وأن حاد- 
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  . نفسه من عدم إمتام النسك أن االشتراط يشرع فقط مل خشي على:ا��'ل ا�*��+=
فإذا خشي اإلنسان أن ال يستطيع أن يتم النسك ملرض أو حليض بالنسبة للنساء أو ألي 

  .سبب من األسباب فإنه واحلالة هذه يشرع له أن يشترط
 مل -  صلى اهللا عليه وسلم - فالنيب . وصاحب هذا القول رأى أنه بذلك مجع بني األقوال

أنه يشرع ملن كانت حاله تشبه ب:  ضباعة أن تشترط فجمع بني األدلةريشترط هو وال أصحابه وأم
  .من حيث خشية عدم التمكن من إمتام النسك -  رضي اهللا عنها -  حالة ضباعة

 وإىل هذا ذهب الشيخ الفقيه ابن . أن االشتراط واجب فإن مل يشترط فهو آمث:وا��'ل ا�ا%�= 
  .ف وفيه شذوذ وهو الشك أنه قول ضعي.-  رمحه اهللا - حزم 

 �8�E% a9أ C)'@� +��*د�# ا��'ل ا�Fا C% ���E< يaأ4$< ا� N1 وا�وا�ا
  .وأما مذهب ابن حزم فضعفه واضح إن شاء اهللا .ا��S'ص

  : باألنساك-  رمحه اهللا - مث بدأ املؤلف 
•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <

  .ا�����) �(وأD_A اF(��ك 
  

  :األنساك يف احلج ثالثة
  . التمتع- 1
  .لقران وا- 2
  . واإلفراد- 3

دليل على أنه جيوز لإلنسان إذا أراد ) وأفضل األنساك التمتع (:-  رمحه اهللا - وقول املؤلف 
  .إن أراد أن يتمتع يتمتع وإن أراد القران أو اإلفراد فعلفأن حيرم أن حيرم بأي من األنساك الثالثة 

  :وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم

 وهو مذهب األئمة األربعة ومجهور -  رمحه اهللا -  ما ذهب إليه املؤلف  هو:���A'ل اFول= 
 أنه جيوز لإلنسان أن يتخري ما شاء من :الفقهاء وعامة التابعني والفقهاء كلهم طبقة عن طبقة

  .األنساك
�א���	
�:وא�����א� �

 صلى اهللا عليه -  خرجنا مع رسول اهللا : أا قالت-  رضي اهللا عنها - حبديث عائشة  - 
 صلى اهللا -  فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بعمرة وحج وأهل رسول اهللا - سلم و

  . حبج- عليه وسلم 

  . متاماً-  رضي اهللا عنها - يف الصحيح كما ذكرت عائشة- رضي اهللا عنه - وذكر جابر - 

  .أيضاً يف الصحيح كما ذكرت عائشة متاماً-  رضي اهللا عنهما - وذكر ابن عباس  - 
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  .ة على أن من أراد احلج فهو خمري بني هذه األنساك الثالثةثفدلت هذه األحاديث الثال
 رضي اهللا عنه -  وإليه ذهب ثالثة على رأسهم الصحايب اجلليل الفقيه الكبري :وا��'ل ا�*�()= 

  . ابن عباس مث تابعه ابن حزم مث تابعهم ابن القيم:- 
  .فهؤالء يرون أنه جيب على من أراد احلج أن حيرم متمتعاً

�:−��.�W3Xא�M−�א�وא����� �

ملا ساق اهلدي ووصل إىل مكة أمر مجيع الصحابة  -  صلى اهللا عليه وسلم - بأن النيب - 
  .الذين مل يسوقوا اهلدي أن حيلوا احلج وأن يقلبوه إىل عمرة ويتمتعوا

  . حتسر ومتىن أنه مل يسق اهلدي لكي حيرم متمتعاً-  صلى اهللا عليه وسلم - كما أنه  - 
 بأن حيرم اإلنسان بالعمرة متمتعاً واألمر -  صلى اهللا عليه وسلم - لنيب فقالوا هذا أمر من ا

 صلى اهللا عليه - يدل على الوجوب بل أن هذا األمر أكد بالغضب وتعنيف الصحابة من قبل النيب 
  .- وسلم 

 قول فيما يظهر يل ضعيف جداً وهو قول كما قال الشيخ الشنقيطي -  الثاين - وهذا القول 
  .مل يعمل به رمبا من عهد الصحابة إىل اليوم إال من قبل قائليه) قول مهجور (:-  رمحه اهللا - 

 -  رضي اهللا عنه - كيف نقول أنه جيب على اإلنسان أن حيرم بالتمتع وعروة بن الزبري 
  إن اخللفاء الثالثة واملهاجرين واألنصار كانوا حيجون مفردين ؟: يقول

 - رم متمتعاً وحنن نرى أفضل خلق اهللا جيب على احلاج أن حي: كيف لإلنسان أن يقول
  اخللفاء الثالثة واملهاجرون واألنصار حيرمون مفردين؟

وهلذا أقول إن هذا القول على جاللة قائليه وعظم شأم أنه قول ضعيف جداً وهو قول 
  .مهجور

8 35 اF(��ك  �5 ��ءJ�2 ز �{(��ن أن'E2 C)أ N1 إن ��ء ا�  .إذًا ا�ا
  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII]<ä·…<]<ä·…<]<ä·…<]<ä·…<<�<�<�<�IIIIVVVV< << << << <
  . ا�����:وأD_A اF(��ك

  

  . وهو من املفردات إىل أن أفضل األنساك التمتعذه  ا����%$#= 
 أن أفضل األنساك : املفرداتن وهي أيضاً م-  رمحه اهللا -  وA) روا2# 34 ا�56م أ0�7= 

احملققني أن أفضل من ذهب إىل هذا القول عدد من أهل العلم ، والتمتع لكن ملن مل يسق اهلدي
  .ألنساك التمتعا

�:وא�����א �

 أمر أصحابه بالتمتع وأقل درجات -  صلى اهللا عليه وسلم - باحلديث السابق أن النيب  - 
  .األمر أنه هو املسنون واملقدم
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  . أن أفضل األنساك اإلفراد ورمبا نقول أن هذا قول اجلمهور:ا��'ل ا�*�()= 
�:��Y(د��Cوא���ل��#"!�� �

 - كما تقدم معنا-  يف الصحيحني-  رضي اهللا عنها -   ما ثبت عن عائشة:א������א�ول - 
  . باحلج-  صلى اهللا عليه وسلم - وأهل رسول اهللا : أا قالت

 صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب -  رضي اهللا عنه -  أنه ثبت عن جابر :وא������א����� - 
  أن ستة عشر صحابياً رووا أن النيب-  رمحه اهللا - بل ذكر ابن القيم  . أهل باحلج- 
  . حج مفرداً-  صلى اهللا عليه وسلم - 

 - ��Z�0א���Yو'
�0
� �ًF����5['\ذ�  -  أن اخللفاء الثالثة -  رضي اهللا عنه -  وא�����א�[�
والظن ؤالء أم ، جون مفردين واملهاجرين واألنصار كانوا حي- رضي اهللا عنهم 

  .خيتارون أفضل األنساك
  . أن أفضل األنساك القران:ا��'ل ا�*��+= 
�:���ل��#"!����8د�6�67��ًQO)��Oوא �

 حج -  صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب -  رضي اهللا عنه -  عن أنس :א+���Oא�ول - 
  .قارناً ومجع يف نسكه بني احلج والعمرة

وذكرت لكم أن ابن القيم أن ستة عشر صحابياً  - وأيضاً أنه روي عن عدد كبري  - 
ال أشك أن النيب (:-  رمحه اهللا -  أمحد  ولذلك يقول اإلمامرووا القران وليس اإلفراد

  .) كان قارناً-  صلى اهللا عليه وسلم - 
 إمنا رووا -  صلى اهللا عليه وسلم - إذاً  العدد الكبري من الصحابة الذين رووا نسك النيب 

  . فصح هذه املسألة- القران ال اإلفراد 
ك ال سيما ا أفضل األنس- لم  صلى اهللا عليه وس-  واهللا سبحانه وتعاىل إمنا خيتار لنبيه :قالوا

  .لن حيج إال يف سنة واحدة -  صلى اهللا عليه وسلم -  وهو سبحانه وتعاىل يعلم أنه
 أن التمتع هو أفضل األنساك إذا كان اإلنسان سيأيت بالعمرة واحلج يف سفر :ا��'ل ا�ا%�= 
  .فرادأما إذا كان سيأيت بالعمرة يف سفر وباحلج يف سفر آخر فاألفضل له اإل، واحد

 يف أشهر احلج أو يف غريها من ةوصاحب هذا القول مل يفرق بني أن تكون سفرة العمر
  .األشهر ما دام السفران يف سنة واحدة

 .وهذا القول هو القول الذي نصره شيخ اإلسالم وأيده باآلثار وذكر أن به جتتمع النصوص
صنع : ويقوي هذا القول، دين حيجون مفر-  رضي اهللا عنهما - لذلك كان أبو بكر وعمر : وقال

 اFو�= وا3�7F أن �2م :و�5 ذ�� (�'ل، الصحابة حيث كان الصحابة حيرمون مفردين

  .ا6(��ن ����5ً� �8@'ن أ>= %D_Ai اF(��ك 4$= آD �7ل
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
C�LHو :C5�4 35 ����% م�2 >g ، �B�5 غL2ا��� و Bأ� (A ة  .أن �2م %����

  

  . أن حيرم بالعمرة يف عامه مث يفرغ منها مث حيرم حبج:ة التمتعفص
  :هي شروط التمتع -  رمحه اهللا - وهذه األشياء الثالثة اليت ذكرها املصنف 

  .هذا هوالشرط األول . أن حيرم بالعمرة يف أشهر- 
  . أن يفرغ منها: الشرط الثاين- 
  . أن حيرم باحلج يف عامه: الشرط الثالث- 
  

•••• <äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎIIII·…<·…<·…<·…<<�]<ä<�]<ä<�]<ä<�]<ä<I<I<I<IVVVV< << << << <
 ا���Bأ� (A ة  .أن �2م %����

  

أنه لو مل حيرم بالعمرة يف أشهر احلج مل يكن مجع  :هذا الشرط األول من شروط التمتع
  .بني نسكني يف عام واحد

فإن اعتمر يف رمضان . أن تقع العمرة واحلج كالمها يف أشهر احلج:فيشترط لصحة التمتع
  .ن تكون العمرة يف أشهر احلجوحج يف أشهر احلج فهو مفرد فالبد أ

  

  :الشرط الثاين
•••• <äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

�B�5 غL2و.  
  

  . يعين يتحلل: يفرغ منها:معىن قوله
 أي أن يتحلل التحلل الشرعي بأداء مجيع -  رمحه اهللا - معىن الفراغ يف عبارة املؤلف (

  .)مناسك العمرة
�:وא������
	��ذ�� �

لعمرة لصار قارناً وليس متمتعاً ألنه أدخل احلج أنه لو أحرم باحلج قبل أن يفرغ من ا - 
على العمرة حيث أحرم باحلج وهو ما زال يف إحرام العمرة وهذه صورة من صور 

  .القران
إذاً هذا هو الدليل على اشتراط أن يفرغ من العمرة كما أنين ال أعلم خالفاً يف اشتراط 

إذاً يشترط أن يفرغ من ،  هذا الشرط اإلمجاع على اشتراط.إمجاع:  الشرط فيمكن أن نقولاهذ
  .العمرة قبل أن حيرم باحلج للمعىن الذي ذكرت ولإلمجاع
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  :الشرط الثالث
•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <

C5�4 (A ����% م�2 >g.  
  

7'ا E2 ، C8A  أن �2م %���� IL) (A ا���م ا�aي أC8A a9 ا���ةH اaوه
ط �L<d�%C8$4 PL�5ق، � C)أي أ.  

{{{{له سبحانه وتعاىل ويدل عليه قو - �� <�  !"#�	1 =�� �";�� <�  !"#�	1 =�� �";�� <�  !"#�	1 =�� �";�� <�  !"#�	1 =��  .]196/البقرة [}}}};"� 

فإنه يدل على أنه جيب أن يتواىل النسكان فيأيت نسك احلج متوالياً مع نسك العمرة فالبد 
  .فيهما من املواالة وأن يكونا يف سنة واحدة

 >@� k$G ا آ��aط ا�*��+- وه  . D�5 ا>�Lق-  ا�^
 من شروط التمتع وهي ثالثة انتقل إىل شروط وجوب الدم -   رمحه اهللا- مث ملا فرغ الشيخ 

وكثري من إخواننا خيلط بني شروط التمتع وشروط وجوب الدم يف التمتع ومها موضوعان ، يف التمتع
 دم ألن شروط التمتع انطبقت هلذلك يتصور أن يكون اإلنسان من املتمتعني وال جيب علي، منفصالن

لكن مع ذلك ينبغي أن ، أنت متمتع وال جيب عليك دم: فنقول، يهعليه وشروط الدم مل تنطبق عل
يالحظ اإلنسان أن شروط التمتع وشروط وجوب الدم يف املتعة متقاربة وأحياناً تكون متطابقة لكن 
جيب أن يعلم اإلنسان أن بينهما فرق يف الفقه ويف الثمرة حبيث رمبا يكون اإلنسان متمتعاً وال جيب 

  .عليه دم
  

  .روط الدمبدأ بش
•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .و4$= ا�AF) دم
  

أن يكون املتمتع من :  شرط واحد من شروط وجوب الدم وهو-  رمحه اهللا - ذكر املؤلف 
فاألفقي من مل يكن من حاضري ) وعلى األفقي (: قولهغري حاضري املسجد احلرام وهو معىن

  .املسجد احلرام
اضري املسجد احلرام ليجب عليه الدم يف املتعة هذا واشتراط أن يكون اإلنسان ليس من ح

  .شرط متفق عليه
إذاً  .لكن اختلفوا يف من هو الذي ليس من حاضري املسجد احلرام ؟ أما أنه شرط فهذا متفق عليه

اتفقوا  على اشتراط هذا الشرط واختلفوا يف حد األفقي أو يف حد من ليس من حاضري املسجد 
  .احلرام
 أن حاضر املسجد احلرام هم أهل احلرم ومن كان منه : وهو القول األول$#a�Aه  ا����%= 

  .دون مسافة قصر
�א���	
�:وא�����א� �



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  46  
 

�َ    E�ُG@HE�ُG@HE�ُG@HE�ُG@H    I�ُ�E9َ�َE%�َE%�َE%�    E%�E�@"B�E�@"B�E�@"B�َD    E�@"B�َD@AB�َD@AB�َD@AB�AB@((((----    :بأن اهللا تعاىل قال - I�ُ�E9َ�I�ُ�E9َ�I�ُ�E9َ�    Jِ!BL	@�Jِ!BL	@�Jِ!BL	@�Jِ!BL	@�    BMِNEO@"�ْ�BMِNEO@"�ْ�BMِNEO@"�ْ�BMِNEO@"�ْ�    ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��((((----    
 والذين هم على مسافة دون .ب من الشيء أخذ حكمهرومن ق ]]]]196////���(! ���(! ���(! ���(! [[[[

بدليل أن من . فيأخذون حكم أهل احلرممالقصر هم قريبون من أهل احلر سافةم
كان دون مسافة قصر يأخذ أحكام أهل مكة يف السفر فدل على أن هلم نفس 

  .األحكام بسبب القرب
  . أم أهل مكة فقط وهو مذهب املالكية:ا��'ل ا�*�()= 

يه لصورنا وقوع هذا فإنه جيب عفإذا كان اإلنسان يسكن يف احلرم ولكنه خارج مكة إذا ت
  .الدم عند املالكية

�א���	
�:وא�����א� �

�َ    E�ُG@HE�ُG@HE�ُG@HE�ُG@H    I�ُ�E9َ�َE%�َE%�َE%�    E%�E�@"B�E�@"B�E�@"B�َD    E�@"B�َD@AB�َD@AB�َD@AB�AB@((((----بأن املقصود بقوله  - I�ُ�E9َ�I�ُ�E9َ�I�ُ�E9َ�    Jِ!BL	@�Jِ!BL	@�Jِ!BL	@�Jِ!BL	@�    BMِNEO@"�ْ�BMِNEO@"�ْ�BMِNEO@"�ْ�BMِNEO@"�ْ�    ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��(((( - - - -    
ومن كان .أن املقصود باملسجد احلرام يف اآلية مسجد الكعبة فقط    ]]]]196////���(! ���(! ���(! ���(! [[[[

 فكل من كن خارج مدينة مكة ولو كان .ةحول مسجد الكعبة هم فقط أهل مك
  .يف احلرم فإنه جيب عليه الدم

  . أم أهل احلرم فقط وهو مذهب ابن حزم ومال إليه ابن القيم:ا��'ل ا�*��+= 
  ما هو الفرق بني هذا القول ومذهب احلنابلة ؟

 أن من كان على مسافة قصر من أهل احلرم ال يدخل على هذا القول: الفرق بينهما هو
حزم يضيق وجيعله احلرم فقط  فابنإذاً هذا هو الفرق ، ضمن حاضري املسجد احلرام فيجب عليه دم

  .دون من كان على مسافة قصر
�א���	
�:وא���ل� �

 أن املقصود باألفقي هو من كان حاضر املسجد ى سبحانه وتعاىل نص علبأن اهللا - 
رم فليس باملقصود  هو املقصود ومن كان خارج احلممن كان يف احلر. احلرام فقط

  .باآلية بنص اآلية
 =89Fا%� وا  : أن املقصود حباضري املسجد احلرام هم أهل مكة واحلرم:وا��'ل ا�

o فإن كان من أهل مكة خارج احلرم دخل يف اآلية.  
o وإن كان من أهل احلرم خارج مكة أيضاً دخل يف اآلية.  

هو قول إذا تـأمله اإلنسان  و-  رمحه اهللا - وإىل هذا القول ذهب شيخنا ابن عثيمني 
  .وجده متني جداً يف احلقيقة وفيه مجع بني أقوال أهل العلم
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 يف هذا القول فإين مل أجد مع العلم أن البحث -  رمحه اهللا - ولكن ينظر فيمن سبق الشيخ 
  . ذا التفصيل-  رمحه اهللا - غري موسع لكين مل أجد من سبقه 

�0ًا وG'ي 08�وه' أن ا���S'د أهD 5@# وأهD ا��م  .�@�A C) ا���G #�8'ل 
Fن ا�ن 2'�0 35 أهD 5@# 35 ه' �9رج ا��م و2'�0 35 أهD ا��م م ه' 

  .aBAا ا��'ل G'ل و�C8، �9رج 5@#
 أن : ألن احلنابلة عندهم.وإذا تأملت وجدت أن هذا القول يكاد يتوافق مع قول احلنابلة

شمل أهل احلرم الذين هم خارج مكة ألم األمر يشمل كل الذين على مسافة قصر من مكة فسي
 لكن ةول احلنابلق يقرب من لفهو قو، وإن كانوا خارج مكة ألن ليس بينهم وبني مكة مسافة قصر

  .وهو تفصيل قوي وسديد، لتفصيل وهو أن يشمل األمر أهل مكة وأهل احلرماذا 
  .وب الدم يف التمتعجإذاً أخذنا الشرط األول من شروط و

  . وهو شرط مل يذكره املؤلف- سكني نأن ال يسافر بني ال :ثاينالشرط ال
  .وهaا ا�^ط ا>C8$4 PL ا��aاه  اFر%�#

  .وسيأتينا اخلالف يف هذه املسألة، لكن اختلفوا يف حد السفر املسقط للدم
 وإىل هذا ذهب الفقيه احلافظ ابن املنذر فرأى . أن املتمتع يبقى متمتعاً ولو سافر:ا��'ل ا�*�()= 

  . أن اإلنسان ولو سافر ورجع إىل بلده فإن دم املتعة ال يسقط عنه ويبقى متمتعاً-  رمحه اهللا - 
�:وא���ل �

 - ^�1�LC���. فإن من سافر يصدق عليه أنه أخذ العمرة واحلج يف سنة واحدة فهو 
  .متمتع ويصدق عليه أنه متتع بني اإلحرامني

  :اء التابعني وغريهم من فقهاء املسلمنيوهم األئمة األربعة وغريهم كفقه:واستدل اجلماهري

من متتع بالعمرة إىل احلج إن بقي يف مكة فهو من ( :بأثر عمر بن اخلطاب أنه قال - 
 - فاستدل اجلمهور ذا األثر عن عمر، )املتمتعني وإن سافر أو رجع فليس من املتمتعني

  .على أن السفر يقطع أحكام التمتع- رضي اهللا عنه 
�:وא�����א�
	��ذ�� �

ي أوهو أن املتعة إمنا مسيت بذلك ألنه يترفه بترك أحد السفرين يف أداء النسك : بتعليل - 
وهذا ال يصدق على من سافر بني النسكني فاستدلوا ، أنه يأيت بالنسكني يف سفر واحد

  .بالعلة اليت من أجلها وجب هذا الدم وهو دم شكران
1� ا�18�S 34  35 87+ اDHF �5 ا�B�E'ر aB% >B�d0��dا :ا�اgFا

   .-  رU) اC�4 N - أ85 ا����4 38�5
  

  .ا<=(>ف : �7 ا
�98 ا1�83 
7م ا3(56 :نأيت إىل املسألة الثانية

  :فاختلف األئمة األربعة يف هذه املسألة على أقوال
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  . أنه إذا خرج مسافة قصر سقط عنه الدم مباشرة:ا��'ل اFول= 
  . إىل مصره أو إىل أبعد منه سقط عنه الدم وإال فالأنه إذا خرج ورجع:ا��'ل ا�*�()= 
  . أنه إذا رجع إىل مصره سقط الدم وإال فال:ا��'ل ا�*��+= 

 الفرق بينهما يتصور يف شخص سافر إىل مدينة أبعد من :الفرق بني القول الثاين والثالث
دم ألن أصحاب القول مدينته فعلى القول الثاين سقط عنه الدم وعلى القول الثالث مل يسقط عنه ال

فإن رجع إىل غري مصره سواء كان )) مصره (( الثالث يشترطون يف سقوط الدم أن يرجع فقط إىل 
  .هذا املصر أبعد أو أقرب من مصره فإن الدم ال يسقط

ب واN أ$4<GFعلى أن هذه املسألة ليس فيها نصوص ولذلك كثر فيها األقوال  -  وا
ب ه' أ(C إذا ر�� إ�= s�� O0$%  - ص يرجع إليه وتشعبت ألنه ليس يف الباب نGF3 ا@�

8 C�4 s��2 >� O0$% ا�0مY =إ� ��  .C�4 ا�0م وإن ر
  :ووجه الترجيح

والرجوع املطلق إمنا هو يف رجوع . فإن رجع:  قال-  رضي اهللا عنه -  بن اخلطاب رأن عم ����
ن كثري من احلجاج فهو يف يوضحه ما حيصل اآلن م، اإلنسان إىل بلده ال يف رجوعه إىل بلد آخر

  .-  رضي اهللا عنه - احلقيقة يوضح أثر أمري املؤمنني عمر 
فإذا جاء أهل املغرب مثالً إىل مكة وأخذوا العمرة مث ذهبوا إىل املدينة قبل أن حيرموا باحلج 

هل ميكن أن نقول أم رجعوا ؟ وإذا سافروا إىل املغرب  هل يصدق عليهم أم رجعوا أو سافروا ؟
 يشري بكلمة رجع إىل هذا املعىن - رضي اهللا عنه- إذاً لعل أمري املؤمنني عمر ل نقول رجعوا ؟ه

  .-  رضي اهللا عنه - فيكون سبب الترجيح هو ورود لفظة رجع يف أثر أمري املؤمنني عمر 
 أوكما أن هذا القول فيه توسعة على الناس ألن احلجاج إذا قيل هلم ذهبت العمرة  ����

يهم هذا األمر جداً وكثري منهم يرغب بأن يرجع بنسك العمرة شق عل سقطت
  .التمتع ألنه أفضل األنساك

  : أن ينوي التمتع عند اإلحرام بالعمرةويشترط لوجوب الدم

 .ألنه أراد أ جيمع بني نسكني فوجب أن ينوي قبل أن يشرع يف األول منهما - 

  .وقياساً على اجلمع بني الصالتني - 
 بل لو أحرم بالعمرة بال .رط أن ينوي التمتع عند إحرامه بالعمرة أنه ال يشت:وا��'ل ا�*�()= 

  .نية متتع مث أحرم باحلج يف عامه فهو متمتع نوى أو مل ينوي
 لو أن رجالً جاء إىل مكة يف أشهر احلج واعتمر ومل ينو احلج :املثال الذي يبني اخلالف

 أهله مث يسر له أن بقي يف مكة إىل احلج مث أصالً وال التمتع ومل خيطر بباله بل كان ناوياً الرجوع إىل
  .أحرم باحلج

  :ـف
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o ال يعترب متمتعاًعلى القول األول .  
o يعترب من املتمتعنيوعلى القول الثاين . N1 إن ��ء ا�  .وه' ا��'ل ا�ا

  :الشرط الرابع
  :- 0�4 ا����%$# = 

 السفرين بينما إذا أحرم أن حيرم بالعمرة من ميقات بلده ألنه بذلك حيصل له الترفه بترك أحد
  .بالعمرة من مكة أشبه حاضري املسجد احلرام

أنه ال يشترط لإلنسان أن حيرم بالعمرة من ميقات بلده بل لو أحرم من أدىن احلل  :وا��'ل ا�*�()=
  .ع وجيب عليه الدم وله أجر املتعة إن شاء اهللاتمث أحرم باحلج بعد ذلك  فهو متم

 فلما وصل إىل هجل سافر إىل مكة ال يريد العمرة وال احلج يف أشهر يتصور يف روالفرق بينهما
  .مكة حضرته النية وأراد أن حيرم بالعمرة واحلج

o يشرط أن يرجع إىل ميقات بلده فإن أحرم من احلل فليس من :فعلى القول األول 
  .املتمتعني

o وإن أحرم من احلل فهو متمتع له أحكام املتعة:وعلى القول الثاين .  
   أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ،،،واهللا
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  )3: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))92((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ10/10/1428 :التاريخ   االثنين:اليوم
  

  )5(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

������،�א���א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
انتهينا باألمس من بيان صفة التمتع والشروط اخلاصة بالتمتع والشروط اخلاصة بدم املتعة وبيان أنه 

أن شروط دم املتعة ختتلف عن شروط : أي،  شروط اآلخررال يلزم من توفر شروط أحدمها توف
  .متع ، مبعىن أنه قد تصدق على شخص شروط الدم دون شروط التمتع وقد يقع العكسالت

 ما يتعلق -  رمحه اهللا -  ذكر التمتع لكونه أفضل األنساك ولكنه مل يذكر -  رمحه اهللا - واملؤلف 
  .بصفة اإلفراد والقران

o فاإلفراد:  

  .يتم نسكهأن حيرم اإلنسان باحلج وحده وميضي يف األنساك إىل أن يتحلل و :هو
واإلفراد ليس له عند أهل العلم إال صورة واحدة فقط كما يف التمتع فاإلفراد والتمتع لكل منهما 

  .صورة واحدة فقط
  .نأيت إىل القران

o القران:  

  :وله عند أهل العلم ثالث صور

يقات  أن حيرم باحلج والعمرة يف وقت واحد من امل: املعروفة واملتبادرة إىل الذهن الصورة األوىل- 
لبيك :  لبيك حجاً وعمرة، أو يقول: ويقول عند إرادة اإلحرام.ويتم األنساك إىل أن يفرغ من حجه

  .لبيك عمرة وحجة ليتوافق لفظه مع لفظ احلديث: واألفضل أن يقول.عمرة وحجا
وهذه الصفة مشروعة باتفاق أهل العلم بل تقدم معنا أن عدداً كبرياً من أهل العلم يرون أا أفضل 

  .األنساك
  . حيرم اإلنسان بالعمرة أوالً مث يدخل عليها احلجأن : الصورة الثانية- 

  :وא������
	���4אز����Jא�:/�

 - �(a�
��O�8  - ا أحرمت بالعمرة مث ملا حاضت وخشيت -  رضي اهللا عنهاأ 
  .فوات احلج أدخلت احلج على العمرة
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  .- رمحهما اهللا-  وابن القيماإلمجاع وقد حكاه شيخ اإلسالم بن تيمية:وא������א����� - 
 أنه ال يشترط هلذه الصفة  -  رمحهم اهللا -  وظاهر عبارات أهل العلم /مسألة**

  .أن تكون بعذر بل جيوز لإلنسان أن يدخل احلج على العمرة ولو بال عذر
  .واإلمجاع الذي حكاه الشيخان أيضاً مطلق مل يشترط أن يكون هناك عذر

18�Sا ه' ا�aوه:X5 ز'E2 C)أ �ً�$.  

  :ويشترط
 أن يكون إدخال احلج على -  للصورة الثانية وهي أن يدخل احلج على العمرة 0�4 ����%$#= 

  .العمرة قبل بداية طواف العمرة

  .ألنه إذا بدأ بالطواف فقد بدأ بالتحلل - 
  . أنه جيوز لإلنسان أن يدخل احلج على العمرة ولو بعد الشروع يف الطواف:وا��'ل ا�*�()= 

  . القران تصدق عليه حينئذ ولو كان شرع يف طواف العمرةألن صورة - 
ب واN أ$4<GFوا: (A وع ا��'ل ا�*�() وه' أ(E2 C'ز إد�9ل ا��� 4$= ا���ة و�' %�0 ا�^

  .V'اف ا���ة
إمنا ، وفهم مما تقدم أنه ال جيوز إلنسان أن يدخل نسك احلج على العمرة بعد الشروع يف السعي

  .خل احلج على العمرة بعد الشروع بطواف العمرة فقطاخلالف فيما إذا أد
  . أن حيرم اإلنسان باحلج مفرداً مث يدخل عليه العمرة: الصورة الثالثة- 

  :وهذه الصورة ممنوعة
  . فإن فعل فإن إحرامه بالعمرة ملغي ال قيمة له وهو ما زال مفرداً.0�4 ا����%$#= 

0O'1א�������	
�:وא�����א� �

 وذا األثر . النهي عن هذه الصورة-  رضي اهللا عنه -  علي  أنه روي عن:א�ول - 
  .-  رمحه اهللا - استدل اإلمام أمحد 

  . أنه ال ينتفع بعمله هذا زيادة إذ عمل املفرد والقارن واحد:وא����� - 
  .-  رمحه اهللا - وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم 

  . جواز إدخال العمرة على احلج:ا��'ل ا�*�()= 
�:وא�����א�����	2 �

فإذا جاز إدخال احلج على العمرة فيجوز إدخال :  قياساً على العكس:א������א�ول - 
  .العمرة على احلج

 أحرم أوالً باحلج مث أدخل عليه -  صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب :א������א����� - 
  .العمرة
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 وهذا احلديث يستدل به بعض الفقهاء وتتبعت أحاديث احلج تتبعاً ال بأس به فلم أجد يف
أحرم باحلج أوالً مث أحرم بالعمرة إمنا فيه قوله يف - صلى اهللا عليه وسلم- األحاديث التصريح بأن النيب

  .)صل يف هذا الوادي وقل عمرة يف حجة:(احلديث القدسي
 بني ق ال ميكن التوفي-  وهذا هو األمر املهم - ال يوجد : فالفقهاء وشراح األحاديث قالوا

 أحرم باحلج مث -  صلى اهللا عليه وسلم - رض إال أن نفترض أن النيب األحاديث اليت ظاهرها التعا
 صلى - إن النيب : وما دام ال ميكن التوفيق بني النصوص إال ذا القول صاروا يقولون، أدخل عليه 

 -  أحرم باحلج مث أدخل عليه العمرة وإال ال أعلم أنه يوجد حديث صحيح أن النيب - اهللا عليه وسلم 
ومن أدلة عدم الوجود أن احلفاظ املتأخرين من الشراح صرحوا ،  هكذا صنع- ه وسلم صلى اهللا علي

 هو أنه ال ميكن اجلمع بني -  صلى اهللا عليه وسلم - أن اعتمادهم يف إثبات هذه الطريقة للنيب 
  . على هذا احململ-  صلى اهللا عليه وسلم - النصوص إال إذا محلنا عمل النيب 

 صلى اهللا عليه وسلم - سلم عن ابن عمر أن النيب  أخرج البخاري وم:مسألة**
  . هكذا هذا لفظه يف البخاري-  . أحرم بالعمرة مث أحرم باحلج- 

 صلى اهللا عليه -  وهو أن النيب .وظاهر هذا اللفظ عكس ما ذهب إليه أصحاب القول الثاين
  . بدأ بالعمرة أوالً مث أدخل عليه احلج- وسلم 

أراد :  ال ميكن أن حنمل هذا احلديث على ظاهره بل نقولولكن مع ذلك الشراح ذكروا أنه
 حج قارناً بغض -  صلى اهللا عليه وسلم -  ذا الكالم أن يبني أن النيب -  رضي اهللا عنه -  عمر ناب

النظر عن الصورة التفصيلية لكيفية نسكه فحملوه على هذا احململ وإن كان الفظ صرحياً لكنهم مل 
 أحرم بالعمرة أوالً ومحلوا هذا اللفظ على أنه أراد - لى اهللا عليه وسلم  ص- يرتضوا أن يكون النيب 

الصورة العامة ال الصورة التفصيلية والذي دعاهم إىل هذا احلمل هو أنه ال ميكن التوفيق بني 
  .األحاديث إال إذا قلنا ذا القول

  : ا�E'از-  واN أ4$< - ا�ا�1 و

 بأثر علي إال أن أصحاب القول الثاين - هللا  رمحه ا- ألنه وإن استدل اإلمام أمحد  - 
مث ، عل اإلنسان يركن إىل هذا  القول فهذا جي-  وليس صرحيها- معهم ظاهر السنة 

إذا أحرم اإلنسان باحلج مث أدخل عليه العمرة استفاد سقوط نسك العمرة  عنه 
دة فبني أن هلذا العمل فائ، هلدي ألن القارن جيب عليه اهلديوتقرب إىل اهللا با

 .كبرية
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .أ7C% k5 و�Hرت �Gر(#: وإذا kU�7 ا��أة A k8^JA'ات ا���

  

  .هذه إحدى صور القران وهي الصورة الثانية
�:ود��	�3 �

 الذي تقدم معنا أا أحرمت بالعمرة مث خشيت -  رضي اهللا عنها - حديث عائشة  - 
  .عمرةفوات احلج ألا حاضت فأدخلت احلج على ال

إذاً من خشي فوات احلج وهوحمرم بالعمرة متتعاً فإنه يدخل احلج على العمرة سواء كانت 
خشية الفوات بسبب احليض بالنسبة للنساء أو بأي سبب بالنسبة للرجال ، فما دام خشي أن يفوت 

  .احلج فاحلل أن دخل احلج على العمرة
حلج ولن يتمكن م إمتام العمرة كاحلائض  أن من أحر بالعمرة مث خشي فوات ا:وا��'ل ا�*�()= 

  .فحكمه أن يرفض العمرة وهو معذور ذ الرفض ألنه ال يستطيع إمتام النسك
  .وهذا مذهب األحناف

 ألنه خمالف لنص السنة الصرحية فإن هذه املسألة أفىت -  :غاية يف السقوط والضعف وهو
ج فكيف نقول بأن احلل أن ترفض العمرة  وأمرها أن حترم باحل-  صلى اهللا عليه وسلم - فيها النيب 

  .ويكون رفضها مقبوالً يف هذه الصورة ألا معذورة
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
2َ� َ�َ� َ��8ْzَ� ِإنz ا0َ�ْ�َ�ْ : (( وإذا ا��'ى 4$= را�G C�$7لِ�َ dَ �َ8ْz��َ �َ8ْz��َ z>Bُz$8َْ� ا�z��َ

2َ� َ�َ� َوا��wْ�َ�َ# َ�َ� َواْ�ُ�ْ$ِ�َ dَ �َ((.  
  

 رمحه -  أن يبني الوقت الذي يشرع فيه التلبية ، فهنا يريد املؤلف -  رمحه اهللا - يريد املؤلف 
 أن يتكلم عن التلبية وسبق أنه تكلم عن نية اإلحرام وذكرت لك أن احلنابلة يفرقون بني نية - اهللا 

م بعد الصالة وقت استحباب التلبية إذا اإلحرام وبني التلبية فيجعلون وقت استحباب نية اإلحرا
  .إذاً يفرقون بني وقت النية ووقت التلبية، استوت به راحلته

  . أن وقت النية وقت التلبية واحد:وا��'ل ا�*�()= 
�:وא�����א �

  . نوى ولىب يف قت واحد-  صلى اهللا عليه وسلم -  بأن هذا هو ظاهر السنة أنه -  - 
  . ا�S'اب إن ��ء اNوهaا ا��'ل ا�*�() ��ه ا��'ة وه'

   مىت يشرع لإلنسان أن يليب ؟:نأيت اآلن إىل مسألة
 خالف يف هذه املسألة املشهور -  رمحه اهللا -  واملؤلف . إذا استوى على راحلته0�4 ا����%$#= 

  .فاحلنابلة يف املشهور عندهم يرون أن وقت التلبية بعد اإلحرام أي بعد الصالة، من مذهب احلنابلة
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 هنا هو أنه حيرم إذا ستوت به راحلته واستدل -  رمحه اهللا - مشى عليه املؤلف إذاً ما 
  : هنا-  رمحه اهللا -  يعين ما ذكره املؤلف - احلنابلة على هذا احلكم 

 ملا استوى على راحلته  أهل -  صلى اهللا عليه وسلم-  حبديث ابن عمر أن النيب -  - 
  .-  صلى اهللا عليه وسلم - ولىب 

  . التلبية تكون بعد الصالة فإذا صلى نوى وليب أن:ا��'ل ا�*�()= 
�א���	
�:وא�����א� �

  .أهل بعد الصالة- صلى اهللا عليه وسلم- أن النيب- رضي اهللا عنه- حبديث ابن عباس-  - 
 - صلى اهللا عليه وسلم - وهذا احلديث على شهرته وكثرة االستدالل به إال أنه ال يثبت عن النيب 

  .ىب بعد الصالةأنه نقلَ عنه نقْلٌ صحيح أنه ل
 والبيداء مكان . يعين إذا على هذا املرتفع-  أنه إذا استوى على البيداء :وا��'ل ا�*��+= 

  .معروف قريب من ميقات أهل املدينة
�:وא�����א�
	��ذ�� �

  . ملا استوى على البيداء أهل بالتلبية-  صلى اهللا عليه وسلم -  بأن النيب -  - 

ما أهل :  هذا القول إنكاراً شديداً ويقول ينكر-  رضي اهللا عنه - وكان ابن عمر  - 
  . إال ملا استوى على راحلته-  صلى اهللا عليه وسلم - النيب 

ب واN أ4$< 35 هOa اGF'الGFأنه بعد الصالة وإن كان حديث ابن عباس ضعيف ملن وا 
  نوى ولىب يف وقت واحد وذلك يكون بعد-  صلى اهللا عليه وسلم - هذا ظاهر السنة أن النيب 

  .الصالة
ويؤيد ذلك أن ضعف حديث ابن عباس ليس ضعفاً شديداً وإمنا ضعف باإلمكان أن 

  .يستأنس به
  .اإلضافة إىل أن عدداً من املعاصرين صح هذا احلديث

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
D�  .S2'ت %�B ا�

  

  . أن املشروع يف حق الرجل أن يرفع صوته قدر ما يستطيع:يعين
  . يصوت:وهذا معىن قوله
�:وא������
	��ذ�� �



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  55  
 

أ&/3� :  قال-  صلى اهللا عليه وسلم -  ما ثبت يف احلديث الصحيح أن النيب - 
 1�Lأن </26)ا أ;)ا �M>/95 أن f&/ أ;��

��ه�ل.  
 كانوا يرفعون أصوام -  صلى اهللا عليه وسلم -  أن أصحاب النيب :وא������א����� - 

  .حىت تبح من شدة رفع الصوت
  :لق بالرجل انتقل إىل املرأةوملا بني ما يتع

  

•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .و>�B8LJ ا��أة

  

  .أي أن السنة يف حق املرأة أن تليب بصوت منخفض
 أي حبيث تسمع من جبوارها من النساء ال أن تليب بصوت ال : هناباالخنفاضوالراجح أن املراد 
فض يسمعه من جبوارها من  يعين ال تليب ي نفسها وإمنا تليب بصوت منخ- يسمعه من جبوارها 

  .النساء
هذه هي السنة ألن التلبية نوع من الشعائر وإمنا أمرنا املرأة خبفض الصوت خشية االفتتان وألن 
صوت املرأة غالباً يؤدي إىل انشغال أذهان الرجال فلذلك أمرت خبفض الصوت وإال فإن األصل أن 

  .هذه شعرية حتتاج إىل إعالء
 إمساع من جبوارها ولو كانت يف مكان منعزل خاص بالنساء فإا ال تعدى فإذاً ال تتجاوز املرأة

  .هذا احلد وهو أن تسمع من جبوارها
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  %�ب r�5'رات ا76ام
•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <

  .%�ب r�5'رات ا76ام
  

  . املنع:احلظر يف لغة العرب
  .حرام ما حيرم على احملرم فعله بسبب اإل:واملقصود مبحظورات اإلحرام

  .فالكذب حيرم على احملرم فعله لكن ليس بسبب اإلحرام إمنا بالتحري األصلي
إذاً احملظورات املقصودة يف هذا الباب فقط ما يكون سبب املنع منه اإلحرام وهي كما قال املؤلف 

  . تسعة:-  رمحه اهللا - 
  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
)� (  .P$7 ا�^�
  

  .حلق الشعر من حمظورات اإلحرام
  :ينقسم إىل قسمنيلق الشعر وح

  . بالنص واإلمجاع:وهو من حمظورات اإلحرام . حلق شعر الرأس: القسم األول- 

�َ    E�ُG@HE�ُG@HE�ُG@HE�ُG@H    I�ُ�E9َ�َE%�َE%�َE%�    E%�E�@"B�E�@"B�E�@"B�َD    E�@"B�َD@AB�َD@AB�َD@AB�AB@((((---- :أما النص فقوله تعاىل - I�ُ�E9َ�I�ُ�E9َ�I�ُ�E9َ�    Jِ!BL	@�Jِ!BL	@�Jِ!BL	@�Jِ!BL	@�    BMِNEO@"�ْ�BMِNEO@"�ْ�BMِNEO@"�ْ�BMِNEO@"�ْ�    ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��((((----    
  . فهذه اآلية نص يف حترمي حلق شعر الرأس أثناء اإلحرام....]]]]196////���(! ���(! ���(! ���(! [[[[

اإلمجاع فقد حكى اإلمجاع أكثر من واحد وال يعلم يف هذه املسألة خمالف : الثاينو - 
  .لصراحة النص يف النهي عنه

  . ما عدا شعر الرأس من شعر البدن: القسم الثاين- 
  : على قولني-  رمحهم اهللا - وفيه خالف بني أهل العلم 

غفري من الفقهاء أنه من حمظورات  وإليه ذهب األئمة األربعة واجلماهري واجلم ال:ا��'ل اFول= 
  .اإلحرام

  .قال اإلمام أمحد ال أعلم أحداً فرق بني الرأس واإلبط
�:وא�����א�����	2 �

�א�ول -   جبامع ترك الترفه أي أن الشارع إمنا ى . القياس على شعر الرأس:א�����
  .احملرم عن أخذ شعر الرأس ألن ال يترفه والترفه حاصل بأخذ الشعور األخرى

�א�����−� - ��    V%ُWV%ُWV%ُWV%ُW((((- - - -   قوله سبحانه وتعاىل :�א�����ُXْ)@�ْ���ُXْ)@�ْ���ُXْ)@�ْ���ُXْ)@�ْ�    E%I&َYَ,*َE%I&َYَ,*َE%I&َYَ,*َE%I&َYَ,*َ    ��ُ;�I��ْ@���ُ;�I��ْ@���ُ;�I��ْ@���ُ;�I��ْ@�    E%I9@Z�ُ:ُ-E%I9@Z�ُ:ُ-E%I9@Z�ُ:ُ-E%I9@Z�ُ:ُ-    
��ُ;V�[�@�ْ�@���ُ;V�[�@�ْ�@���ُ;V�[�@�ْ�@���ُ;V�[�@�ْ�@�    B�E�@��ْ	ِ1B�E�@��ْ	ِ1B�E�@��ْ	ِ1B�E�@��ْ	ِ1    ِ\�B�@#ْ��ِ\�B�@#ْ��ِ\�B�@#ْ��ِ\�B�@#ْ��((((----] ] ] ] ��������////29[[[[....        
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  .بأخذ شعر العانة واإلبط وتقليم األظافر- رضي اهللا عنه- قضاء التفث فسره ابن عباس

��     V%ُW V%ُW V%ُW V%ُW{{{{ :أنه تعاىل قال: وجه االستدالل باآليةُXْ)@�ْ���ُXْ)@�ْ���ُXْ)@�ْ���ُXْ)@�ْ�    {{{{واآلية معطوفة على حنر اهلدي .  

فمعىن اآلية أن اإلنسان ال يقضي تفثه إال بعد أن ينحر اهلدي وما دام مل ينحر فهو حمرم 
ومينع من أخذ هذه الشعور وهو استدالل غاية يف القوة كما ترى ال سيما وأن هذا التفسري مروي 

  .عن ابن عباس وال يعرف له خمالف
  . أن أخذ باقي الشعور جائز وال يترتب عليه فدية وأن املمنوع فقط شعر الرأس:�'ل ا�*�()ا�= 

  .-  رمحه اهللا - وإىل هذا ذهب ابن حزم 
5�FO'b�����L\��ذ���	
�:وא���ل� �

 بأنه ليس يف النصوص مطلقاً املنع من أخذ باقي الشعور وإمنا نص اهللا سبحانه -  - 
�.وتعاىل فقط على شعر الرأس �

 ضعيف جداً خمالف لظاهر اآلية ولآلثار عن الصحابة وملا عليه مجاهري الفقهاء بل وهو قول
 ال أعلم أحداً فرق بني شعر :-  رمحه اهللا - إن عبارة اإلمام أمحد يفهم منها اإلمجاع حيث يقول 

  .الرأس واإلبط
  .إذًا ا�ا�1 أن %�G) ا�^�'ر آ^� ا�أس وه) r�5 35'رات ا76ام

  

  : إىل احملظور الثاين من حمظورات اإلحرام-  رمحه اهللا - ف مث انتقل املؤل
•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
)� (A��Fو>�$8< ا.  
  

  .تقليم األظافر من حمظورات اإلحرام
  .فإن قلم احملرم أظافره فعليه فدية كما سيأيت تفصيل أحكامها

 اخلالف  ولذلك.وليس يف النصوص ما يدل على أن تقليم األظافر من حمظورات اإلحرام
الذي مسعت يف الشعر غري شعر الرأس وجد متاماً يف حكم تقليم األظافر سواء من حيث األدلة ومن 

  .حيث القائلني فال خيتلف بشيء
قليم األظافر ت وهي أن وا�ا�1 آA ��a) هOa ا����i# آ��ا�A 1) ا����i# ا���%�#

 اختيار ابن حزم يف هذه املسألة مبقتضى ظاهر اآلية وفتاوى الصحابة من حمظورات اإلحرام وأن
  .ضعيف

  
 احملظور األول والثاين انتقل إىل الضابط الذي جتب فيه الفدية يف الشعور -  رمحه اهللا - مث ملا بني 

  :واألظافر
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•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
#g;g >$G أو P$7 3�A :دم C8$�A.  

  

  . فعليه دم:إذا حلق اإلنسان ثالث شعرا فصاعداً
  . طعام مسكني:يهفإن حلق شعره فف

  . فيه طعام مسكينني:شعرتني: وإن حلق
  .يف حلق الشعرة  فيه ما:وإن حلق بعض شعرة

�:وא�����א �

  .بأن الثالثة أقل اجلمع - 
 فإن . أن الفدية جتب إذا حلق ربع الرأس فصاعداً-  رمحه اهللا -  أليب حنيفة :ا��'ل ا�*�()= 

  .حلق أقل من ذلك فال فدية فيه
لمالكية وهو أن احللق الذي جتب فيه الفدية هو ما اتصف أحد صفتني إما أن  ل:ا��'ل ا�*��+= 

  .يون فيه ترفه أو أن يكون فيه إزالة لألذى
  .وجبت الفدية وإال فال :فإن حلق شعر حيصل به الترفه أو حيصل به إزالة األذى

  . عمم شعره باحللق-  يف احلقيقة-  أن ال جتب الفدية إال :ومعىن هذا القول
  .إذا حلق بعض الرأس فال فدية فيهأما 

  .وهذا القول هو القول الصحيح
  .فإن حلق الرأس أو أغلب الرأس ففيه الفدية

  .وإن حلق دون ذلك ففيه طعام مسكني
والفقهاء الذين يقولون حلق ما دون الثالث شعرات مثالً ليس فيه  /مسألة**

  . حمرم:فدية يرون مع ذلك أنه
  .يةفهو حمرم وإن ل تكن فيه فد

 احلديث اآلن ال عن حكم احللق وإمنا عن مىت جتب الفدية وقد مسعتم اخلالف والراجح إن :إذاً
  .شاء اهللا مذهب املالكية
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
)� (PH;�% Cرأ� =XY 350ى: وA.  
  

  .تغطية الرأس من حمظورات اإلحرام
  . حمل إمجاع:وهي يف اجلملة

و� ( : يف احلديث الذي سيأتينا- عليه وسلم  صلى اهللا -  لقول النيب -  - 
  . فيما ينهى احملرم عن لبسه-  )ا�1P��2 و� ا�9/ا�3

و� �YL/وا (: يف احملرم الذي وقصته ناقته-  صلى اهللا عليه وسلم - ولقوله -  - 
  .)رأ� 

  .إذاً من حيث اجلملة دل على املنع منه النص واإلمجاع فال إشكال فيه
  .خالفلكن من حيث التفصيل ففيه 

  :تنقسم إىل قسمنيفتغطية الرأس 
  . أو أن تكون بغي مالصق-  . إما أن تكون مبالصق- 

  . أن تكون مبالصق:القسم األول
  :يعين أن يغطي رأسه مبا يالصق الرأس هذا ينقسم إىل قسمني

 كالعمامة والطاقية أو الشماغ وما أشبه ذلك من األلبسة املخصصة . إما أن يغطي مبالصق معتاد- 
  .رأسلل

كأن يضع عليه قرطاس أو أن يضع عليه خرقه ليست مما أعد لستر . أو أن يغطيه بغري معتاد- 
  .الرأس

  .فإن غطى رأسه مبالصق معتاد أو غري معتاد فهو حمرم وعليه الفدية.والنوعان ممنوعان
  :وهو ينقسم إىل قسمني . أن يغطي رأسه بغري مالصق:القسم الثاين

الصق غري تابع للمحرم ،و التابع هو الذي يتحرك حبركة احملرم وغري  أن يكون غري امل: األول- 
  .التابع هو الذي ال يتحرك حبركة احملرم

 أن يستظل حتت سقف مبين أو أن يستظل حتت خيمة فهذه ألمور ليست تابعة حترك :مثاله
 صلى اهللا عليه -  فدية فيها ملا ثبت يف احلديث الصحيح أن النيب حبركة احملرم فهذه ال إشكال أنه ال

  . ضربت له خيمة بنمرة- وسلم 
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  . غري مالصق ولكنه تابع للمحرمن أن يكو:الثاين - 
  .كأن يستظل مبظلة مشسية أو بالسيارة أو مبا أشبه هذه األمور مما حترك حبركة احملرم

  . ال جتوز وفيها فدية0�4 ا����%$#=  :فهذه
�א���	
�:وא�����א� �

  - هللا عنه  رضي ا-  بأثر عن ابن عمر -  - 

  . وبأا تابعة هلذا احملرم-  - 
  . أنه ال بأس باالستظالل بغي املالصق ولو كان تابعاً:وا��'ل ا�*�()= 

 -  رضي اهللا عنهما -  ملا ثبت يف احلديث الصحيح أن بالالً وأسامة بن زيد  -  - 
 يف حجة الوداع وأحدمها آخذ خبطام ناقة -  صلى اهللا عليه وسلم - كانوا مع النيب 

  . واآلخر يستره بثوب إىل أن رمى مجرة العقبة-  صلى اهللا عليه وسلم -  النيب
 تابع له ويتحرك حبركته بل إن الصحايب -  صلى اهللا عليه وسلم - فهذا الثوب الذي ستر به النيب 

 صلى اهللا - اجلليل إما أن يكون بالل أو أسامة ولعله أسامة كان يقصد أن يتحرك إذا حترك النيب 
  .-  صلى اهللا عليه وسلم - يستمر الظل فوق رأسه  ل- عليه وسلم 

  .وهذا احلديث نص يف املسألة
 -  صلى اهللا عليه وسلم - وجيزم اإلنسان ويقطع أن ابن عمر مل يعلم أن أسامة صنع هذا مع النيب 

  .وإال مل يكن ليخالف أو أن يكون اإلسناد إىل ابن عمر ال يثبت
  . مقابل احلديث الصحيحاملهم أن هذا األثر ليس مما يتمسك به يف

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
)� (�ًX8J5   .0Aى: وإن ��I ذآ
  

  .لبس املخيط من حمظورات اإلحرام
  . هو كل ما فصل على قدر عضو أو على قدر اجلسم مجيعاً:واملقصود باملخيط

 فكل ملبوس فصل على قدر عضو من أعضاء اجلسم أو على قدر اجلسم كله فهو من حمظورات
  .اإلحرام يف باب اللباس

�א���	
�:وא������ �

 ما : سئل-  صلى اهللا عليه وسلم - ما أخرجه يف الصحيح عن ابن عمر أن الين  - 

� <��9 ا�g.�E و� (:-  صلى اهللا عليه وسلم - يلبس احملرم ؟ فقال 
ا�1P��2 و� ا�9/ا�3 و� ا�N/او<�ت و� ا��FYف 

E.4 و�.FY4.�23 �9�.�6 ا� %B> 1� 4& ����2 إH
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 �ًأ�MF &4 ا�4.92Z ?1 ��3 أن <��9 ا���/م ?)
  .)&N  ز�F/ان أو &N  ورس 

 قاعدة يف مسألة لبس املخيط والنهي عنه وتفصيل ما جيوز أن يلبس وما ال :هذا احلديث
  .جيوز أن يلبس

  .فكل ماذكر يف احلديث وما يستوي معه يف العلة فهو مما ال جيوز لإلنسان أن يلبسه يف اإلحرام
 هذه املسألة اخلالف فيها طويل واشتهرت يف . لبس اإلزار املخيط/مسألة** 

 والراجح يف هذه املسألة .هذا الوقت ولذلك سنفرد هلا كالماً خاصاً ورمبا يكون مكتوباً
واهللا أعلم أنه ال جيوز إلنسان أن يلبس هذا اللباس ومن أقوى األدلة أن هذا اللباس إذا 

  . اجلزء األسفل:د فصل على قدر جزء من البدن وهوفصل على هذه اهليئة  فق
 صلى اهللا عليه وسلم - وكما أن الثوب الذي يفصل على قدر الدن كله ممنوع كما قال النيب 

 :كذلك ما فصل على قدر اجلزء األسفل من البدن فهو ممنوع لكن هذه املسألة) القميص(:- 
ء كبار وأدلتهم قوية جداً وقوهلم معترب وليس أنه جيوز لبسه فقها: اخلالف فيها قوي والذين قالوا

هناك إمجاع على املنع من هذه اللبسة وإمنا هي لبسة خالفية وإن شاء اهللا حنن نلخص لكم مجيع 
األدلة واألقوال يف جملس آخر وأرجو أن تكون مكتوبة ألن الناس حباجة إليها ويتبني األمر لكن مع 

ئل العلم املسألة وكثرة النقاش وإخراجها عن أن تكون من مساذلك من اخلطأ البني املغاالة يف هذه 
  .املسائل اليت يكثر فيها النقاش واخلالفإىل أن تكون مسألة من 

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
)�(O'�)د و'�% J�8�ً�، أو >V >� 8 ، أوX�% 3أو اده ،C%'g أو C)0%  8V وإن :

  .0Aى
  

  .اع يف اجلملة وبالنصالتطيب من حمظورات اإلحرام باإلمج

و� <��9 ?)ً� &N  :(- صلى اهللا عليه وسلم- أما النص فقول النيب-  - 
  ).رس و� ز�F/ان

واختلف أهل العلم يف احلكمة اليت من أجلها ي احملرم عن لبس الثوب الذي فيه زعفران 
 قولني يف هل هو لطيب رائحة الزعفران؟ أو ألن الزعفران ممايتجمل بلونه ؟ اختلفوا على :وورس

  :هذه املسألة
 وحيتمل أن يكون . على أن النهي ألجل الطيب ال ألجل الزينة وهذا هو الصوابا�B�E'ر= 

  .النهي ألجل األمرين
  . مسألة الطيب:لكن الذي يعنينا اآلن والشك أنه داخل يف النص
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� و( : قال يف الذي وقصته الناقة-  صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب :الدليل الثاين - 
j(H��L(. ويف لفظ صحيح إن شاء اهللا )j(9.HL �و(.  

فدلت هذه النصوص على أن الطيب من حمظورات اإلحرام فإن تعطر احملرم أو مسه فإنه ارتكب 
  .حمظوراً من حمظورات اإلحرام

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
�ً�8V >� أو.  

  

  .ام إىل أن شم الطيب أيضاَ من حمظورات اإلحرذه  ا����%$#= 
�א���	
�:وא�����א� �

 - �−Wc�F��:وهل يقصد من الطيب إال الشم .  
  .فإذا شم احملرم الطيب فقد وقع يف حمظورات اإلحرام

 هل يقصد من الطيب شيء غري الشم ؟ وال يعترض على قول :وما استدل به احلنابلة وجيه
  :احلنابلة بأن املقصود من الطيب التجارة مثالً ألن عندنا قاعدة وهي

  .))ه ال ميكن القول أنه يقصد من أي سلعة بيعهاأن((
 فاملطعومات مثالً املقصود منها األكل وهو املقصود .ألن هذا القصد موجود يف مجيع السلع

  .األصل منها ال التجارة
  .فمسألة البيع واالجتار ليست من مقاصد السلع األساسية ألا توجد يف مجيع السلع

  .ثل هذاإذاً ال يعترض على احلنابلة مب
 أن الشم ليس من حمظورات اإلحرام وال حرج فيه وأن من شم طيباً فقد فعل :ا��'ل ا�*�()= 

  .أمراً مباحاً
�א���	
�:وא�����א� �

 كان يكثر من الطيب عند اإلحرام يف جسده -  صلى اهللا عليه وسلم -  بأن النيب -  - 
  .وهذا يستلزم والبد أنه سيشم الطيب أثناء أداء النسك

 صلى اهللا عليه -  أن الشم ليس من حمظورات اإلحرام إذ يلزم من تطيب النيب علىفدل هذا 
  . معتربة شرعاً-  صلى اهللا عليه وسلم - ولوازم أقوال وأفعال النيب ،  أن يشمه- وسلم 
إن شم عرضاً من و أن احملظور تقصد الشم فإن تقصد أن يشم فقد فعل حمظوراً :ا��'ل ا�*��+= 

  . يف حمظور يقعغري قصد فإنه ال
وهذا القول مال إليه ابن القيم وهو يف احلقيقة قريب من مذهب احلنابلة بل إن بعض احلنابلة 

  .يعين إذا تقصد) شم الطيب(صرح أن مقصودهم 
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القول الثالث وجيه لكن اإلشكال ما يزول وظاهر كالم شيخ اإلسالم أنه مييل ملذهب 
  .احلنابلة وأن الشم من حمظورات اإلحرام

فإذا مل يتقصد شم ، قيقة املسألة فيها إشكال ولذلك األحوط أن ال يتقصد شم الطيبواحل
فإن اعتبار شم الطيب من احملظورات مطلقاً ولو بغري قصد ، الطيب فال إشكال أنه مل يقع يف احملظور

 شم الطيب الذي وضعه ال سيما وأنه -  صلى اهللا عليه وسلم - هذا خطأ ألننا نكاد جنزم أن النيب 
فمثل هذا النوع البد أن ، كان يضع من أطيب الطيب كما يف احلديث يعين من أحسن أنواع الطيب

 - فالقول بأن شم الطيب من حمظورات اإلحرام مطلقاً ضعيف ويتناىف مع صنع النيب ، يشمه اإلنسان
  .- صلى اهللا عليه وسلم 

ا�1 إ�5 ا��'ل ا�*�() أو ا��'ل ا�*��+��A.  
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<<±^Ãi<<±^Ãi<<±^Ãi<<±^Ãi<IIIIVVVV< << << << <
 %�'دJ�  .أو >

  

إذاً ال يلزم أن ، ألن العود هكذا يصنع به، إذا تبخر بعود فقد وقع مبحظور من حمظورات اإلحرام
  .يضع اإلنسان الطيب لكن حىت لو تبخر بعود فقد وقع يف احملظور ألن العود هكذا يوضع

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
2ً� أ) �(ّ% dً'آi5 08ًاH D�G وإن;ًH....  
  

  .أن يبني أن قتل الصيد من حمظورات اإلحرام- رمحه اهللا-  يريد املؤلف)وإن قتل:(قوله
  . أن احملظور هو القتل-  رمحه اهللا - وظاهر عبارة املؤلف 

#�2V يi% 08Sو5$� ا� Dر ه' ا���'rاب أن ا���'Sأو باهلبة اء سواء كان بالشروا� 
فليس املقصود يف احلقيقة القتل فقط وإمنا أن ، إلحرامأو بأي طريق من الطرق فإنه من حمظورات ا

وإمنا يعرب الفقهاء كثرياً بالقتل ألنه الغالب يف احلصول ، يتملك احملرم الصيد بأي طريق من الطرق
  .على الصيد

�:وא������
	���WO'dא�:�� �

�@&]Hَ	    @H	@H	@H	H@	((((---- :قوله تعاىل -	@&]Hَ�	@&]Hَ�	@&]Hَ�    @�HB:[��@�HB:[��@�HB:[��@�HB:[��    ��I
@�َ^��I
@�َ^��I
@�َ^��I
@�َ^    	َ�	َ�	َ�	َ�    ��ُ�ُ�ْ)*َ��ُ�ُ�ْ)*َ��ُ�ُ�ْ)*َ��ُ�ُ�ْ)*َ    @ME�V7��@ME�V7��@ME�V7��@ME�V7��    -َْ�@�-َْ�@�-َْ�@�-َْ�@�E%ُ�E%ُ�E%ُ�E%ُ�    _QI!I�_QI!I�_QI!I�_QI!I�( ( ( ( ----] ] ] ]  M`	a� M`	a� M`	a� M`	a�////95[[[[.... 

  .فهذا النص صريح بأن الصيد من حمظورات اإلحرام
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
;ًH2ً� أّ% dً'آi5.  

  

  :-  رمحه اهللا - الصيد الذي حيرم قتله له شروط اختصرها املؤلف 

  .يهفإن قتل غري مأكول اللحم فال شيء عل،  أن يكون مأكول اللحم:الشرط األولـ 
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0O'1����ذ���	
�وא�����א� �

أن الصيد عند اإلطالق يتناول مأكول اللحم ألن الناس يصيدون مأكول  :א�ول - 
  .اللحم

�@&]Hَ	    @H	@H	@H	H@	((((---- قوله تعاىل :א����� -	@&]Hَ�	@&]Hَ�	@&]Hَ�    @�HB:[��@�HB:[��@�HB:[��@�HB:[��    ��I
@�َ̂��I
@�َ̂��I
@�َ̂��I
@�َ̂    	َ�	َ�	َ�	َ�    ��ُ�ُ�ْ)*َ��ُ�ُ�ْ)*َ��ُ�ُ�ْ)*َ��ُ�ُ�ْ)*َ    @ME�V7��@ME�V7��@ME�V7��@ME�V7��    E%ُ�ْ-َ�@�E%ُ�ْ-َ�@�E%ُ�ْ-َ�@�E%ُ�ْ-َ�@�    _QI!I�_QI!I�_QI!I�_QI!I�( ( ( ( ----] ] ] ]  M`	a� M`	a� M`	a� M`	a�////95[[[[.... 

 قتل الصيد الذي جيوز له أن يقتله بدون  أن اآلية منعت احملرم من:وجه االستدالل
  .وهذا االستدالل وجيه، إحرام وينتفع من هذا القتل وهو املأكول فقط

  . أن احملرم ممنوع من قتل املأكول وغري املأكول ، لعموم اآلية:وا��'ل ا�*�()= 
  .وا�S'اب �5 ا��'ل اFول

أي أن الصيد املتوحش لو تأهل فال  :ومقصوده أصالً،  أن يكون متوحشاً أصالً:الشرط الثاينـ 
  ملاذا؟. جيوز أن نقتله واألهلي لو توحش جيوز أن نقتله

يؤثر يف   الالطارئفالوصف ،  العربة باألصل ال بالوصف الطارئ:ألن الفقهاء يقولون
لو توحش حيوان ، ففإذاً لو تأهل واستأنس حيوان بري فإنه ال جيوز أ نقتله وكذلك العكس، احلكم

  .الطارئجوز للمحرم أن يقتله فإذاً العربة باألصل ال بالوصف أهلي في
  . أن يكون برياً ال حبرياً:الشرط الثالثـ 

�B�ُ)]((((---- :لقوله تعاىل -[(B�ُ�[(B�ُ�[(B�ُ�    E%ُG�َE%ُG�َE%ُG�َE%ُG�َ    IME�@bIME�@bIME�@bIME�@b    ِ!E6@�ْ��ِ!E6@�ْ��ِ!E6@�ْ��ِ!E6@�ْ��    I�I�	@#cَ@�I�I�	@#cَ@�I�I�	@#cَ@�I�I�	@#cَ@�    	d�	َ�@�	d�	َ�@�	d�	َ�@�	d�	َ�@�    E%ُG�َE%ُG�َE%ُG�َE%ُG�َ    B @Z	V�VO�B�@�B @Z	V�VO�B�@�B @Z	V�VO�B�@�B @Z	V�VO�B�@�    @Qe!I�@�@Qe!I�@�@Qe!I�@�@Qe!I�@�    
E%ُGE�َ�@�E%ُGE�َ�@�E%ُGE�َ�@�E%ُGE�َ�@�    IME�@bIME�@bIME�@bIME�@b    e!@�ْ��e!@�ْ��e!@�ْ��e!@�ْ��    	@�	@�	@�	@�    E%ُ�E�IfE%ُ�E�IfE%ُ�E�IfE%ُ�E�If    	d�I!I�	d�I!I�	d�I!I�	d�I!I�    ُ)[*�@�ُ)[*�@�ُ)[*�@�ُ)[*�@���������    @�[���@�[���@�[���@�[���    JB:[��JB:[��JB:[��JB:[��    B�E�َ�ِ�B�E�َ�ِ�B�E�َ�ِ�B�E�َ�ِ�    @'�I!@gE6ُ*@'�I!@gE6ُ*@'�I!@gE6ُ*@'�I!@gE6ُ*((((----] ] ] ]  M`	a� M`	a� M`	a� M`	a�////96[[[[.... 

  .صيد البحر بالنسبة للمحرم جائز وال حرج فيهف
  .إذاً يشترط يف الصيد ليمنع هذه الشروط الثالثة

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
O8Y 35و C�5 0�'< 'و�.  

  

  . فإذا اجتمع مبيح وحاظر غلب احلاظر،تغليباً للحظر
دة شرعية صحيحة وفيها مؤلفات وأظن بعض إخوانا املعاصرين ألف فيها رسالة طيبة يف وهي قاع

  .))إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب احلاظر((:رير قاعدةقت
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
O02 (A ?$< أو :OاؤZ� C8$�A.  

  

  :لف الصيد يف يد احملرم ولو مل يصطده فعليه الضمانتإذا 

 .وكان الواجب إما أن يطلقه أو أن يرده إىل املالكألن يده يد اعتداء  - 
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
�2م dو :DآFم اّ�5 D�G dو ��  .87'ان إ(�) و08H d ا�

  

وأخذنا الكالم حول ، هذا تصريح مبفهوم الكالم السابق، تصريح مبفهوم الشروط السابقة
  .رم األكلاإلنسي وصيد البحر واخلالف يف قتل احملرم حم

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<<±^Ãi<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
Db�Sا� dو.  

  

  : جيوز لإلنسان أن يقتله ولو اجتمعت فيه الشروط:الصائل

  .ألنه ملا صال صار من جنس الدواب اليت أمر الشارع بقتلها ألا مؤذية - 
كان  يف زمرة احليوانات املؤذية اليت أمر الشارع بقتلها صار له نفس احلكم ولو لفإذاً إذا دخ

  .مأكوالً وحشياً وانطبقت فيه الشروط
  

  : فإذا قتله ألنه صال عليه فهو ميتة ولو كان مأكول اللحم/مسألة** 

فيجوز له أن يقتله ولكن  ألن القاتل اآلن ليس من أهل الصيد وال من أهل التذكية - 
  .ال جيوز له وال لغريه أن يأكله
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  )4: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))93((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ11/10/1428 :التاريخ   الثالثاء:ومالي
  

  )6(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
  :النكاح عقد وهو السابع باحملظور -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ

  

•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .ا��@�ح 0�4 و�2م) �(
  

  .عليها الفقهاء اتفق اليت اإلحرام حمظورات من النكاح وعقد

 �(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قول يف ذلك على الصرحية السنة لداللة - 
kZ�> ا���/م �و kZ�> �و \HY>(.  

  :ةثالث هم باملنع واملقصود
  .الزوج .1
  .والزوجة .2

  .والويل .3
  .حمرم وهو يشهد أن له يكره أنه الفقهاء ذكر لكن احلديث يف يدخل فال الشاهد وأما - 

  .يبطل العقد فإن النكاح عقد احملرم عقد فإذا
�:ذ���
	��وא����� �

 إىل النهي عاد وإذا. )<�kZ �( :العقد ذات إىل يعود احلديث يف النهي أن -  - 
  .باطل فهو العقد ذات

  .اإلحرام أثناء عقداه إذا العقد إعادة والزوجة الزوج يلزمفإنه  وعليه
  .مسعت الذي التفصيل على عليها املتفق احملظورات من النكاح عقد أن اخلالصة:إذاً
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•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
d20# وA.  

  

 اإلمث هعلي بل عليه فدية فال فيه احملرم وقعإذا  أنه إال احملظورات من النكاح كون مع :يعين
  .الفدية دون العقد وفساد والتوبة

�א�
	��وא������:� �

 نكاح عقد الذي احملرم على الفدية وجوب على يدل ما الشرعية النصوص يف ليس أنه - 
  .فدية ال أنه قرروا لذلك املسلم مال وحرمة الذمة براءة واألصل، اإلحرام أثناء يف

  :عةالرج ذكر النكاح -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكر ملا مث
•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

1S<و #��  .ا�
  

  .الرجعية زوجته املطلق يراجع أن :هي الرجعة
  الرجعة؟ هي وما الرجعية؟ وغري الرجعية هي من النكاح كتاب يف وسيأتينا
  .جتوز ا����%$# 0�4=  :والرجعة
�:����	�2אI'א�4��C4אز�
	��وא�����א �

  .نكاحاً ستلي والرجعة النكاح عن ى احلديث أن :א�ول�−� - 

  .دليل إىل حيتاج واملنع اجلواز األصل أن :א������−� - 
  .اإلحرام بعد يراجع أن وعليه تصح وال جتوز ال اإلحرام أثناء الرجعة أن :ا�*�() وا��'ل= 

�א�
	��وא�����א�:� �

  .حمظور فهو حمظور إىل أدى وما الوطء وقوع إىل تؤدي ما غالباً اإلحرام أثناء الرجعة بأن - 
 حرج وال زوجته يراجع أن لإلنسان فيجوز ،اFول ا��'ل �5 اN ��ء نإ وا�S'اب

  .ضعيف مذهب دليل بدون هذا مثل من واملنع عليه
  .الثامن احملظور إىل السابع احملظور من انتهى أن بعد املؤلف انتقل مث
•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
�D ا���م ���5 وإن)�(G D$ول ا���F0: ا�A ،��B@�) و�2_�8ن C8A C)�8_�2و ()�g 

  .�4م
  

  .اجلماع :هو اإلحرام حمظورات من الثامن
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  ورسوله وتعاىل سبحانه واهللا احملظورات أعظم من واجلماع

 حترميه عظمواو ، به يتعلق وما والوطء اجلماع قضية عظموا -  فتاويهم يف سيأتينا كما -  والصحابة
 ملحظ من انطالقاً التشديد بعضها يف الراجح أن املسائل بعض يف سيأتينا لذلك، الفدية فيه وعظموا
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 أن جتد ولذلك، والفدية التحرمي حيث من األمر شدد احلج يف الوطء جنس يف الشارع أن وهو
 يف الباب هذا يف شددوا -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن رأسهم وعلى -  عنهم اهللا رضي -   الصحابة

  .اآلن ستأتينا مسألة من أكثر
  :وهي الكبرية باملسألة بدأن

  .اإلحرام حمظورات أعظم فهو :األول التحلل قبل اجلماع ـ
  .أحد فيه خيالف مل الفقهاء بإمجاع حمرم األول التحلل قبل واجلماع

[((((----::::تعاىل لقوله - @6ْ��]@6ْ��]@6ْ��]@6ْ��    _!I&E3َ�_!I&E3َ�_!I&E3َ�_!I&E3َ�    _2	@��ُ�E#@�_2	@��ُ�E#@�_2	@��ُ�E#@�_2	@��ُ�E#@�    E�@";َE�@";َE�@";َE�@";َ    @i@!;َ@i@!;َ@i@!;َ@i@!;َ    V�ِ&�B;V�ِ&�B;V�ِ&�B;V�ِ&�B;    V@6ْ��V@6ْ��V@6ْ��V@6ْ��    	�َ;َ	�َ;َ	�َ;َ	�َ;َ    @j;َ@Z@j;َ@Z@j;َ@Z@j;َ@Z    	�َ@�	�َ@�	�َ@�	�َ@�    kَ�IOُ;kَ�IOُ;kَ�IOُ;kَ�IOُ;( ( ( (  - - - -    
  .ومقدماته اجلماع :الرفث -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن قال ]]]]197////���(! ���(! ���(! ���(! [[[[

  :قسمني إىل ينقسم األول التحلل قبل واجلماع

  .بعرفة الوقوف قبل يكون أن :األول القسم - 
 احلج أن على أمجعوا فقد األمة، بإمجاع حجه فسد بعرفة الوقوف قبل جامع فإذا

  .فاسد

	��وא�����א�Jد�e@:� �

 من وغريهم هريرة وأيب عباس وابن وابنه عمر عن املروية لثابتةا الصحيحة باآلثار - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب

  .بعرفة الوقوف بعد يكون أن :الثاين القسم - 

 املسألة هذه يف خيالف ومل العلم أهل من الغفري واجلم ا���Eه8 ��AدO إ�= ذه  وأ2_ً�= 
  :إال

  .احلج يفسد ال بعرفة الوقوف بعد اجلماع أن يرون فهم :ا��7Fف= 
�א�
	��وא�����א�:� �

  ).�/A6 ا���(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - 
  :ا�B�E'ر �5 وا�S'اب
 بني تفرق مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن رويت اليت اآلثار ألن -  - 

  .بعرفة الوقوف بعد أو بعرفة الوقوف قبل يقع أن
 عرفة قبل باإلمجاع مطلقاً للحج مفسد األول التحلل قبل ماعاجل أن اخلالصة تكون ولذلك

  .عرفة بعد: اجلماهري عليه الذي الصواب وعلى
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 هذا على يترتب ما ذكر األول احللل قبل اجلماع حكم مسألة -  اهللا رمحه -  املؤلف بني ملا مث
  :احلكم

  :األول فاألثر
•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

0�A ��B@�).  
  

  .النسك فساد قسامأ عن اآلن وحتدثنا
  :الثاين األثر

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .C8A و�2_�8ن

  

 النسك هذا يف ميضي أن وجوباً عليه وجيب نسكه فسد :األول التحلل قبل جامع من أن يعين
  .الفاسد

 ذكرت ما يؤكد وهذا فاسدة عبادة يف اإلنسان ميضي بأن الشرع يف نظري احلكم هلذا يعلم وال
  .لالنتباه الفت بشكل احلج يف األمر هذا تعظم الصحابة وفتاوى عالشار أن سابقاً لكم


	��وא������T�4و��QIא:� �

 - .�fgدلت اليت -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن املروية اآلثار ذات :א 
  .املضي وجوب على دلت فإا الفساد على

  :املضي وجوب وهو خالف املسألة هذه يف وقع لكن

 =  .املضي وجوب إىل املؤلف ذكره ما حسبو - لك ذكرت كما-  ذهبوا:��E��Aه8
 ابن الفقيه ذهب هذا وإىل، أهله إىل ينصرف بل فيه ميضي وال يفسد احلج أن :ا�*�() وا��'ل= 
  .-  اهللا رمحه - حزم

�:ذ���
	��وא���ل �

�.)الفاسد احلج يف املضي أي ( رسوله وال اهللا أمر عليه ليس عمل هذا بأن -  �

  :-  اهللا رمحه - حزم ابن به تدلاس ما على واجلواب
 بني خمالف يعلم وال اآلثار بداللة ورسوله اهللا أمر عليهف فاسداً احلج نكا إن املضي هذا أن

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب
 قبل باجلماع نسكه أفسد من أن -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام عن رواية وهو :ا�*��+ ا��'ل= 

  .أهله إىل وميضي بعمرة لليتح فإنه األول التحلل
  :اFول ا��'ل: وا�S'اب

 .املضي وجوب مسألة يف ووضوحها اآلثار لصراحة - 
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  ):األخري(الثالث واألثر
•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

C)�8_�2و ()�g �4م.  
  

 هذا يقضي أن وجيب، اآلثار عليه ودلت الفقهاء بني اتفاق حمل عام ثاين القضاء وجوب
  .احملظور هذا جنس يف شديدتال من نوع أيضاً وهذا، أول عام هب أحرم حيث من الفاسد النسك

 يف الصحيح احلج حكم :فيه مضى الذي احلج وحكم -  القضاء -  الثاين احلج هذا وحكم
  .شيء كل

 نفس له فيه مضى الذي احلج فهذا فيه ميضي أن وألزمناه فيه ومضى نسكه احملرم أفسد فإذا
 جبماع أفسده لو وأنه والواجبات األركان أداء ولزوم الكفارات وجوب من الصحيح احلج أحكام

 احلج أحكام -  األحكام نفس تأخذ القضاء حجة وكذلك، يقضيه وأن فيه ميضي أن فعليه آخر
  .الصحيح

  :للجماع آثار ثالثة -  اهللا رمحه -  املؤلف بني إذاً
  .النسك فساد: األول - 
  .املضي وجوب :والثاين - 
  .املقبل العام من حيج أن عليه :والثالث - 

  :واخلامس الرابع ومها: أثران وبقي

  .التوبة ووجوب العظيم اإلمث :الرابع فاألثر - 
  .الفدية باب يف مفصالً سيأتينا كما الفدية وجوب :واألخري واخلامس - 

  .اآلثار هذه كل األول التحلل قبل اجلماع على فترتب
نيبعد اجلماع حكم إىل يتطرق ومل األول التحلل قبل اجلماع حكم -  اهللا رمحه -  املؤلف ب 

  .األول التحلل
  :عند النسك يفسد وال .باإلمجاع حمرم :األول التحلل بعد اجلماعف
 =  .ا���Eه8
  :النسك يفسد أنه :ا�*�() وا��'ل= 

 وقع كالمها األول التحلل وبعد قبل الوطء أن جبامع ،التحلل قبل الوطء على قياساً - 
 من تبقى فيما: يعين، األول التحلل بعد ملا بالنسبة حرامإ يف واملقصود، إحرام يف

  .اإلحرام
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 على يفسد ال أنه وهو :الثاين واحلكم، باإلمجاع حمرم أنه وهو األول احلكم هذا إذاً
  :الثالث احلكمو، احلج الصواب

  .تفصيله فسيأتينا :الزيارة طواف قبل األول التحلل بعد اجلماع كان إنـ 
 اليت والفدية التوبة مع النسك وإكمال املضي إال يلزمه فال :الزيارة فطوا بعد كان وإنـ 

  .آخر شيء يلزمه ال لكن الفدية باب يف ستأتينا
 شيء ال فإنه الركن طواف هو الذي الزيارة طواف بعد األول التحلل بعد اإلنسان جامع إذا :إذاً
  .لفديةا باب يف وستأتينا والفدية التوبة منه ويلزم اإلمث إال عليه

  :األول التحلل بعد الزيارة طواف قبل جامع وإنـ 

 =C8$�A 0�4 #$%إحرام يف الزيارة طواف ليطوف جديد من وحيرم احلل إىل خيرج أن :ا���� 
  :صحيح

  .األول التحلل بعد إحرامه من تبقى ما أفسد اجلماع هذا ألن - 
 حتلل إذا إلنسانفا: احلكم يستوعب أن جيب الثاين القول تفصيالت يف ندخل أن وقبل

 حمرماً زال ما فهو بالوطء يتعلق ما اإلحرام من عليه بقي وإمنا كله اإلحرام من ينته مل األول التحلل
 عند عليه إذاً، األول التحلل بعد وقع الذي الوطء ذا يفسد املتبقي اإلحرام هذا فقط احملظور هذا يف

  .بالوطء أفسده الذي بدل صحيحاً راماًإح أحرم وقد بالطواف ليأيت وحيرم خيرج أن احلنابلة
 وحيلق ويسعى ويطوف بالعمرة جديداً إحراماً وحيرم احلل إىل خيرج أن عليه أن :ا�*�() ا��'ل=

 اإلمام منصوص وهو حنيفة وأبو والشافعي مالك الثالثة األئمة ذهب هذا وإىل ،للزيارة يطوف مث
  .اإلسالم شيخ واختيار أمحد

�:C�hً���#"!�وא���ل �

 األول التحلل بعد الوطء منه وقع ملن ذا أفىت -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن أن - 
  .الزيارة طواف وقبل

 اإلحرام جمرد الوطء منه وقع الذي من يكتفى ال وأنه ا�18�S ه' ا�*�() ا��'ل وهaا
 ليوما الناس بعض يصنع كما باإلحرام يكتفى وال عباس ابن أفىت كما كاملة بعمرة يأيت أن عليه بل

 أن نقول أن ونستطيع كاملة بعمرة يأيت أن جيب بل فقط باإلحرام باالكتفاء القول شهرة على بناء
 اإلمام منصوص هو لكن احلنابلة مذهب من املشهور خالف كان وإن األربعة األئمة مذهب هذا

  .-  اهللا رمحه -  أمحد
  .األول التحلل بعد اجلماع حبكم يتعلق ما كل معنا تبني اآلن إذاً
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ة و>�م���35 �2م و�@3 ، %0(# وZ)iA :>� 0�L2 CE7 C8$4ل QA D�Aن ، ا�� Dا�� 
ض �X'افLا�.  

  

  .اإلحرام حمظورات من وهي حمرمة املباشرة، املباشرة التاسع احملظور وهو األخري احملظور

E�@";َE�@";َE�@";َE�@";َ    @i@!;َ@i@!;َ@i@!;َ@i@!;َ    V�ِ&�B;V�ِ&�B;V�ِ&�B;V�ِ&�B;    ����V((((----: تعاىل لقوله - @6�ْV@6�ْV@6�ْV@6�ْ    	َ�;َ	َ�;َ	َ�;َ	َ�;َ    jَ;@Zjَ;@Zjَ;@Zjَ;@Z((((----] ] ] ]  !)��� !)��� !)��� !)���////197[[[[ أن معنا وتقدم 

 جتوز ال فاملباشرةه، ومقدمات باجلماع -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن فسره الرفث
  .للمحرم

  :-  اهللا رمحه -  املؤلف ذكرها أحكام هذا على فيترتب :أنزلف باشر فإن ـ
  .األول التحلل قبل كان ولو. حجه يفسد ال أنه :األول احلكم* 

  .فقط بالوطء اآلثار يف جاء احلج إفساد نأل - 

 دون بالوطء جيب فاحلد احلد: منها املباشرة عن كثرية أحكام يف خيتلف الوطء وألن - 
  ).املباشرة دون بالوطء جيب الزىن حد (املباشرة

  .حجه فسد فأنزل باشر إذا أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .الصيام يفسد مهاكال واملباشرة الوطء الصيام يف فإن الصيام على قياساً - 
 حمظورات أن :النقض ووجه، والواضح الظاهر الفارق مع قياس هذا أن :هذا على واجلواب

 احلج حمظورات بينما، تفسده كلها )بالذات بالصيام يتعلق وما والشرب األكل (به اخلاصة الصيام
  .القياس لذلك فامتنع الوطء :وهو واحد إال احلج يفسد شيء منها ليس

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
C8$4و C)0%.  

  

  .بدنه :فعليه فأنزل باشر إذا
  .ا����%$# a5ه  ه' وهaا= 

�א�
	��وא�����א�:� �

  .منهما كل يف اإلنزال حصول :جبامع، الوطء على :بالقياس - 
  .اإلنزال حصول :بينهما واجلامع. الوطء على املباشرة يقيسون :يعين
  .شاة إال فيه جتب ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 

 .مباشرة كالمها أن :بينهما واجلامع، يرتل ومل باشر إذا ما :على ياساًق - 
  .وطء وليست مباشرة كالمها والثاين األول :يعين

  .ضعيفان والقياسان :مفلح ابن الفقيه قال
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  :اآلن :إذاً
  .بدنه وجوب: األول القول= 

  .فقط الشاة وجوب :الثاين والقول= 
  .الثاين لالقو ودليل األول القول دليل وعرفت
1��:א�����و، C)0% و�'ب أ4$< واN وا�ا �

 -   يقول هكذا ،بدنه عليه جعل عباس ابن: -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام قاله ما هو - 
 ونترك باألثر فتأخذ األثر، معنا بقي ضعيفني القياسان كان وإذا، -  اهللا رمحه

  .الضعيفة األقيسة
 اليت القاعدة حيقق لك قلت كما وهذا. كاملة نهبد فعليه فأنزل اإلنسان باشر إذا: نقول إذاً

  .))به يتعلق وما اجلماع أمر عظم الشارع أن(( :وهو ذكرا
 من املباشرة حكم عرفنا وحنن ،يرتل ومل باشر إذا ما حكم -  اهللا رمحه -  املؤلف يذكر مول

  :يرتل ومل باشر فإذا، يرتل ومل باشر إذا: لنا بقي. وأنزل باشر إذا وحكم هي حيث
  .أذى فدية: يعين. فقط شاة عليه أن على :B�E��A'ر= 
  :شاة عليه أن :ا�S'اب ا��'ل ه' وهaا

 وال الوطء على ال إنزال معها ليس اليت املباشرة نقيس أن ميكن ال إنزال بدون ألنه - 
 مؤثر فرق وهو وعدمه اإلنزال بني جداً الواضح للفرق إنزال معها اليت املباشرة على

 .شاة: بدنه بدل الفدية تكون حبيث واضح بشكل احلكم يف
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
35 �2م �@3 Dاف ا��'X� ضLا�.  

  

 بإحرام ليطوف وحيرم احلل إىل خيرج أن عليه فأنزل باشر من أن -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم ظاهر
 من أحداً نفإ األصحاب مجيع لكالم خمالف -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكره الذي الظاهر وهذا، صحيح
 إحراماً حمرماً الزيارة طواف ليطوف وحيرم احلل إىل خيرج أن أنزل إذا املباشر على جيعل مل احلنابلة

 من احلكم فهذا، األول التحلل بعد الزيارة طواف قبل جامع فيمن احلكم هذا ذكروا وإمنا صحيحاً
 رمحه -  املؤلف ذكره ما أن إىل الشراح من كثري يذهب ولذلك األول التحلل بعد اجلماع أحكام

  .القلم سبق أو الوهم قبيل من هنا -  اهللا
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�D:ا��أة وإ7ام�G:ا�$��س،و>A  ��E) إdّ آ��� و��BB،و2��ح و>8Xl# وا���Lز32 ا�
�B� ($ا���.  
  

 جلللر ةببالنس اإلحرام مبحظورات يتعلق ما كل بيان من-  اهللا رمحه -  املؤلف انتهى ملا
  .املرأة عن الكالم ليفصل انتقل

) ذكره سبق ما كل يف الرجل كإحرام املرأة إحرام أن( :وهي املرأة يف العامة القاعدة فذكر
 سيستثنيه ما إال الرجل على تنطبق كما املرأة على تنطبق فهي اإلحرام حمظورات من ذكر ما فكل

  :استثىن قد وهو - اهللا رمحه- املؤلف
  

•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
dإ (A س��  .ا�$

  

  :فقط شيئني يف الرجل عن ختتلف املرأة

  .للمرأة بالنسبة مبحظور وليس للرجل بالنسبة حمظور فهو. الرأس تغطية :األول - 
  .للرجل جيوز وال املخيط لبس يف الرجل عن ختتلف فاملرأة. املخيط لبس :الثاين - 

 فاملرأة األمرين هذين عدا وفيما، إمجاع حمل للمرأة بالنسبة األمرين هذين واستثناء
  .شيء كل يف كالرجل

  :للمرأة بالنسبة احملظورة األشياء إىل انتقل املرأة دون للرجل بالنسبة حمظور هو ما املؤلف بني وملا
•••• ÏÊÏÊÏÊÏÊ^̂̂̂ÙÙÙÙ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

 ��E<و �G�  .ا�
  

 ونبد متاماً بالنقاب الربقع يفسرون فهم ،النقاب :هو اللغة كتب يف العرب لغة يف الربقع
 حىت، للنظر العينني قبل ما مفتوح وجهها على املرأة تلبسه ما هو :هو والنقاب، عندهم بينهما فارق

 مقابل مفتوح يكون الوجه على املرأة تلبسه لباس كل إذاً، فللزينة وليس للنظر أنه ينصون أم
  :للمرأة بالنسبة اإلحرام حمظورات من والنقاب، النقاب فهو للنظر العينني

 �(: قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  عمر ابن رواه ملا - 
\E��L A&/ا��� ��9 و�L 4>ز�FEا�.(  

  :للمرأة اإلحرام حمظورات من وجعله النقاب من املنع وإىل
���ه8 ذه =  Dا��$< أه.  
 شاءت ما تلبس أن للمرأة جيوز بل اإلحرام حمظورات من ليس النقاب أن :ا�*�() وا��'ل= 

  .األحناف مذهب وهو،فتحة بال غطاء أو نقاباً
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 .النقاب عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن الصحيحة السنة يف ليس أنه - 

 أعله وقد: قالوا، رفعه يصح وال عليه موقوف فهو هذا عمر ابن حديث وأما - 
  .البخاري صحيح يف واحلديث، احلفاظ من عدد بالوقف

 بالوقف احلفاظ بعض أعلهقد  أنه صحيح :النقاب حديث أن :الدليل هذا عن اجلوابو
 كالم من وأنه رفعه تصحيح إىل احملققني من احلفاظ من آخرون ذهب لكن عمر البن فتوى وجعلوه

 يف أورده بل البخاري اإلمام مرفوعاً صححوه الذين رأس وعلى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب
 شاء إن الصحيح هو البخاري إليه ذهب فما الصواب هو مرفوعاً احلديث وتصحيح، صحيحه

  .اهللا
��a%و k�*2 #�H  هa5 ر'B�Eاإلحرام حمظورات من النقاب أن وهو: ا�.  
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  .وا���Lز32

  

  :اإلحرام حمظورات من وهو،  مفصالً اليدين يف يلبس ما مها
 =0�4   .ا���Eه8
  .اإلحرام حمظورات من ليسا القفازين أن :ا�*�() وا��'ل= 

 ،)و���5 6� ا��/أة إ,/ام( -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
  .الوجه يف احملظور حصر على احلديث فدل

، مطلقاً – وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل مرفوعاً يصح ال اللفظ هذا أن :عليه واجلواب
  .الصحيحة السنةب األول القول أصحاب استدل: هذا مقابل ويف

��a� 1�أة %�����# ا76ام r�5'رات 35 ا���Lز32 أن ا�ا�$�.  
 اإلحرام حمظورات من ليست واخلفاف اجلوارب أن -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم من وفهم

 جيوز ولكن اليدين يف يلبس ما تلبس أن للمرأة جيوز فال فقط القفازين على نص ألنه للمرأة بالنسبة
 تغطية حكم عن احلديث نريد ال جيوز نقول عندما اآلن وحنن الرجلني يف يلبس ام تلبس أن هلا

 هل يف اآلن فالبحث .النكاح كتاب يف سيأتينا البحث هذا فإن ؟ ال أو العورة من هي هل الرجلني
 وأيضاً جيوز أنه فرمبا ،جيب ال أنه يعين الف جيوز :اإلنسان قال فإذا ال؟ أو اإلحرام حمظورات من هو
  .بجي

 ألن جائز وهو للمرأة به بأس ال جورب أو خف من القدم قدر على فصل ما لبس إذاً
  .القفازين وهو واحد شيء على نص احلديث
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 من أكثر وحكاه إمجاع حمل وهو اإلحرام حمظورات من اإلحرام أثناء وجهها املرأة تغطية
  .وجهها تغطي أن اإلحرام أثناء للمرأة جيوز ال أنه :العلم أهل من واحد

 تسدل أن املرأة على جيب فإنه األجانب الرجال مر إذا مجيعاً الفقهاء عند هذا من ويستثىن
  .األجانب الرجال عن وجهها لتستر الغطاء

 -  اهللا رمحه -  القيم وابن -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ كالم من يفهم /مسألة**
، الوجه تغطية هو احملظور وليس النقاب وهو معني لباس هو للمرأة ةبالنسب احملظور أن

 منعها وإمنا ال، الوجه ستر من املرأة مينع مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب :يقولون فهم

 �( حديث من يفهموا مل واجلمهور، النقاب وهو معني بشيء الوجه ستر من
\E��L النيب أن املرأة تنتقب ال ثحدي من فهموا وإمنا ،الفهم هذا )ا��/أة  - 

  .الوجه يغطي أنه ألجل وإمنا النقاب ألجل ال النقاب عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى
 اإلمجاع - القيم وابن اإلسالم شيخ مذهب على الوقت نفس يف ويشكل -  الفهم هذا ويؤيد

 فهم يسند مجاعاإل فهذا، العلم أهل مجيع عند حمظور الوجه تغطية أن وغريه حجر ابن حكاه الذي
 وهو معني بغطاء كان سواء الوجه تغطية من املرأة منع احلديث من املراد أن وهو للحديث اجلمهور
  .الوجه به يستر مما الغطاء هذا بغري أو النقاب،

 عليه اهللا صلى -  النيب ذكر فلماذا الوجه تغطية عن النهي املقصود كان إذا :قيل فإن
  ؟ النقاب وهو الوجه غطاء من معيناً نوعاً -  وسلم

 الغالب وكأن الناس، حال غالب يذكر ما كثرياً -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :فاجلواب
  .منه املنع على نص فلذلك سفر يف يؤدى واحلج السفر أثناء سيما ال النقاب لبس الوقت ذلك يف

 للمرأة ينبغي فال خالف فيه ليس إمجاع حمل الوجه تغطية من املرأة منع :حال كل وعلى
 أمامها أو منها قريباً األجانب الرجال مر إذا وهي واحدة حال يف إال أبداً وجهها تغطي أن مطلقاً
 املنقولة والفتاوى، للوجه كاشفة املرأة تبقى أن جيب فإنه الصورة هذه عدا فيما، عنهم وجهها لتستر

 مر إذا حىت نكشف أنا: تقول نتكا ألا املعىن هذا تفيد املؤمنني أمهات من وغريها عائشة عن
 الرجال مر إذا ويغطونه الوجه كشف يتحرون كانوا أم هذا من ويفهم، سدلنا األجانب الرجال

  .األجانب
 وجهها تستر أن أرادت إذا املرأة أن إىل احلنابلة بعض ذهب /أخرية مسألة** 

 أن يرون ألم. الوجه عن الغطاء يبعد ما تضع أن ينبغي فإنه األجانب الرجال ملرور
  .اإلحرام حمظورات من هو أيضاً للوجه الغطاء مماسة املماسة
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  .الصواب القول وعلى املذهب على خطأ وهو: -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ قال
 النصوص يف ليس ألنه النصوص حيث من خطأ وأيضاً املذهب وأقوال قواعد على خطأ يعين

 بسبب الغطاء تسدل أن أرادت إذا وجهها عن الغطاء املرأة جمافاة وجوب على يدل ما الشرعية
 من وغريها عائشة عن جاء ما ألن ذلك خالف على يدل ما النصوص يف بل األجانب الرجال مرور
  .جداً ضعيف قول فهو اافاة قضية فيه يذكر مل األجانب الرجال مرور عند يسدلن أن
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ا���$) ��B و2��ح

  

�:����	2 احللي تلبس وأن تتحلى أن اإلحرام أثناء للمحرمة يباح :يعين �

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب بعض عن مروي هذا أن :א�ول - 

 جواز للمرأة بالنسبة واألصل ،التحلي من املنع النصوص يف يوجد ال أنه :א����� - 
  .اإلحرام حمظورات من أنه على يدل ما النصوص يف وليس التحلي

 ذهب من احللي املرأة تستعمل أن أبداً ينبغي ال أنه إال جائزاً التحلي كون مع ذلك مع نلك
 ينبغي ال نقول لكن شرعي حكم أي وال مكروه :نقول ال .ينبغي ال .اإلحرام أثناء التزين أو فضة أو

  :ألمرين

 عن يروى ومما العامة النصوص من مفهوم وهذا الترفه ترك احلج شأن أن�:א�ول - 
  .قبله من األنبياء عن حىت بل -  وسلم عليه اهللا صلى -  يبالن

 للمرأة بالنسبة احملظور وقوع يف سبباً والتزين التحلي هذا يكون أن خشية: א����� - 
�.املتزوجة �

  .اإلحرام أثناء املرأة تتزين أو تتحلى أن مطلقاً ينبغي ال األمرين هلذين فتفادياً
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  ا�20L# %�ب
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  .ا�20L# �ب%
  

  .ةاللغ حيث من هذا، عنه فدية دفع :ومعناه فداه مصدر الفدية
  .حرام أو إحرام بسبب وجب ما هو :الفقهي االصطالح حيث ومن

 أو طعام كان سواء فدية فهو احلرم بسبب أو اإلحرام بسبب اإلنسان على جيب ما فكل
  .ذبح أو صيام

  :قسمني إىل تنقسم والفدية

  :نوعان وهو. التخيري سبيل على اليت ديةالف :األول القسم - 
  .األذى فدية - 1
  .الصيد جزاء وفدية - 2
  :أنواع ثالثة وهو الترتيب على هو ما :الثاين القسم - 
  .والقران املتعة دم - 1
  .الوطء ودم - 2
  .اإلحصار ودم - 3
  .الترتيب على وإمنا التخيري على ليست هذهف
  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV ًاماألحك تفصيل مبينا:< << << << <

8ّJ2 #20L% P$7 >8$�<8# وXl<ا�:......رأس و.  
  

  :مسألتني العبارة ذه -  اهللا رمحه -  املؤلف أفادنا

  .التخيري :األوىل املسألة - 
  .ذكرها اليت األمور هذه يف الفدية وجوب :والثانية - 
  .التخيري سبيل على هي وأيضاً فدية فيها جتب: إذاً
  :فدليله .الرأس شعر حلق يف لفديةا وجوب أما. الفدية وجوب :األول - 

  .معنا وتقدم. واإلمجاع - . النص -  - 
 من أحد هذا يف خيالف مل واإلمجاع بالنص الفدية عليه وجبت رأسه شعر اإلنسان حلق فإذا

  :العلم أهل

  .اآلية وصريح سيأتينا الذي كعب حلديث - 
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 املخيط ولبس الرأس طيةوتغ الطيب من :القسم هذا يف املذكورة اإلحرام حمظورات سائر :الثاين
  .الرأس شعر عدا الشعور وأخذ
 =  .احملظورات هذه يف تلزم الفدية أن يرون ��E��Aه8

  .الرأس شعر فدية على قياساً - 
  .واإلقالع واإلنابة التوبة عليه وإمنا األمور هذه يف فدية ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .ظوراتاحمل هذه يف الفدية وجوب على يدل خاص دليل وجود لعدم - 
1� شعر على احملظورات هذه قياس صحة رأوا الذين ا����B�A 38�$ء ���ه8 �5 وا�ا

  .الرأس
  .الفدية وجوب وهي :األوىل املسألة من اآلن انتهينا إذاً

  .التخيري :الثانية املسألة
 خمري اإلنسان بل الترتيب على وليست التخيري على املؤلف ذكرها اليت األشياء هذه فدية

�:ذ���
	��وא����� -  اهللا رمحه -  املؤلف سيذكره مما شاء ما فيختار �

 من تأذى ملا -  عنه اهللا رضي -  عجرة بن كعب أن ومسلم البخاري أخرجه ما - 
 عليه اهللا صلى- النيب له فقال-  وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل شكى رأسه هوام

 نصف مسكني لكل مساكني ستة أطعم أو أيام ثالثة وصم رأسك احلق:(- وسلم
  .احلديث يف) أو (بقوله  -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وعرب) شاة انسك أو صاع

 أجتد (له قال أوالً -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن الصحيح يف اليت األلفاظ بعض ويف
 بينت اليت األخرى األلفاظ على حيمل اللفظ وهذا، واإلطعام بالصيام وأمره ذلك بعد له قال مث) شاة

 يبدأ أن استطاع إذا لإلنسان ينبغي أنه على يدل لكنه، خريه– وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن
  .بالذبح

  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .أ�2م �8H #g;gم 38%

  

 األيام هذه تكون أن فيه يشترط ال أيام ثالثة وصيام .أيام ثالثة صيام الفدية أنواع من :األول
  :متتالية

  .أوالً هذا. الشرط هذا اطاشتر على دليل وجود لعدم - 
 مكان للصيام فليس. العلم أهل بإمجاع احلرم وخارج احلرم يف مكان أي يف يصوم أن جيوز :ثانياً
  :خاص

  .لإلمجاع - 
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 .غريه إىل تتعداه وال للصائم خاصة الصيام منفعة وألن - 
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
8 أو >� �H 35ع (S? أو ُ% D@� 38@�5 :�05 .��5آ38 ��# إ��Vم أو��.  

  

 ،األطعمة من غريه من صاع نصف أو الرب من مد الكفارات أن يرون احلنابلة :أن معنا تقدم
  .األطعمة من لغريه بالنسبة الرب لنفاسة وذلك
�:������.الطعام نوع كان مهما صاع نصف عليه أن :ا�*�() وا��'ل=  �

 &�Nآ.A�� 4 أ12e أو: (قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن - 
MZ� 4.ZN& lG3 النيب يفرق ومل  البخاري يف وهذا  );�ع  - 
  .األطعمة من غريه وبني الرب بني -  وسلم عليه اهللا صلى

 يف وقع من على آصع ثالثة سيكون فمجموعها �Hع (S? أ(C ا�S'اب أن تبني فإذاً
- وسلم هعلي اهللا صلى -  النيب بصاع آصع ثالثة خيرج أن يطعم أن واختار احملظورات من حمظور

،  )جرام وعشرون ومائة اتكيلو ستة = (-  املعاصرة باألوزان -  املعاصرة بالكيلوات تقدر وهي،
 فسيكون ارتفع مهما األطعمة من نوع أي من جرام وعشرون ومائة اتكيلو ستة إخراج أن ومعلوم

 األطعمة من عنو أي من أو الرب من أو اجليد الرز من كان سواء كيلو ستة ألن، بكثري الذبح من أقل
 هذا إىل يرشد أن الفقري باحلاج الرفق من ولذلك، كان مهما ذبيحة بقيمة يكون فلن التمر من أو

  )))).األذان ((((.هذا ألجل التخيري الشارع حكمة من ولعل، األمر
  :اهللا حفظه الشارح قال
  .فيها املخري األنواع مسألة األسئلة نأخذ أن قبل نتم

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<I :مساكني ستة إطعام كفارة مقدار يف الصواب بينا أن دبع:  
  .��ة ذ%1 أو

  .األضحية شروط فيها تتوفر أن تذبح اليت الشاة هذه يف يشترط
  .الضأن وعلى املاعز وعلى واألنثى الذكر على تطلق :العرب لغة يف والشاة

 يف لكن الضأن على تطلق الشاة أن العرف ألن اللغة عن خيتلف عندنا املوجود اآلن فالعرف
 والضأن املاعز على أا اللغة كتب يف تصرحياً عليه وقفت ما حسب الشاة يطلقون العرب لغة

  .واألنثى والذكر
  .الثالثة األنواع من اخليار هذا اختار إذا شاة ذبح عليه أن الثالث اخليار :إذاً

  ؟ التشهي سبيل على أو املصلحة سبيل على التخري هذا وهل
  .املصلحة سبيل على وليس التشهي سبيل لىع أنه :الصواب
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 من خيتار وإمنا الفقري مصلحة إىل تنظر أن عليك جيب نقول أو الفقري مصلحة إىل ننظر ال :يعين
  .والذبح والصيام اإلطعام هي اليت الثالثة األنواع من شاء ما احملظورات هذه أحد يف وقع

  الدرس،،، انتهى
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  )5: (درسال  الفصل األول  السنة الثانية

  ))94((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ15/10/1428 :التاريخ   السبت:اليوم
  

  )7(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 
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  ا�20L# %�ب
  :قسمني على الفدية أن معنا تقدم

 بدأ -  اهللا رمحه -  املؤلف وأن .التخيري على جتب وفدية -  .الترتيب على جتب فدية - 
 من األخري النوع وبقي التخيري على جتب اليت الفدية من أنواعاً وأخذنا التخيري على جتب اليت بالفدية

  .التخيري على الفدية فيها جتب اليت اإلحرام حمظورات
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  .>�'C�2 أو ، آ�ن إن 08H :38% D*5 و%ZEاء

  

 جزاء كيفية يبني أن يريد -  اهللا رمحه -  واملؤلف اإلحرام حمظورات من أنه معنا تقدم الصيد
  .الصيد قتل من على جيب الذي الترتيب -  اهللا رمحه -  وذكر، الصيد

�:א�%]�,�ود��� �
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  .الصيد جزاء يف كَفَّر من على جيب الذي الترتيب اآلية فبينت
  

•••• ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  ..ا�:...آ�ن إن 08H :38% D*5 و%ZEاء

  

  :قسمني إىل ينقسم الصيد

  .املثلي :األول القسم - 
  .النعم من ونظري شبيه له ما :به واملقصود
  .واإلبل والغنم البقر :بالنعم واملقصود
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  .نبالثم ال والصورة الشكل يف التشابه :هو القسم هذا يف املقصود والتشابه
  .النعم من شبيه وال نظري له ليس ما وهو. الصيد من نظري له ليس ما :الثاين القسم - 

  .األوىل املسألة هذه

  :املثل حتديد كيفية :الثانية املسألة
  املثل؟ حندد فكيف الصيد احملرم قتل إذا

  :أنواع على: املثل حتديد
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب به حيكم أن :األول النوع - 

 عليه اهللا صلى -  النيب أن وغريمها وأمحد البخاري صححه الذي الصحيح احلديث يف ثبت كما
  .كبشاً الضبع يف جعل -  وسلم
 حكم عن خنرج أن جيوز ال فإنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب به حكم الصيد أن وجدنا فإذا

  .باإلمجاع -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب
  .-  عنهم اهللا رضي -  الصحابة به حيكم أن :الثاين النوع - 

  :قولني على الفقهاء فاختلف الصحابة به حكم ما نظري شيئاً حمرم قتل مث الصحابة حكم فإذا
  .الصيد هذا الصحابة به قدرت ما مثل إىل املصري جيب أنه :اFول ا��'ل= 
  .جديداً اجتهاداً جيتهد أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .ا���G :(L�@) >@�% #%��S'ا ا�32a �5 وا�S'اب

 - عنهم اهللا رضي-  الصحابة وال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب به حيكم ال أن :الثالث النوع - 
  .النعم من باملثل ليحكما الصيد بصفات عارفني عدلني قول إىل نرجع وحينئذ

  .احملرم صاده إذا للصيد بالنسبة املثل نعرف كيف اآلن عرفنا إذاً
  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
ZE%08 اءوH :38% D*5 أو ، آ�ن إن C�2'�<.  

  

  :خمري أنت: فنقول الصيد احملرم قتل إذا
  .املثل خترج أن إما ••••
 طعاماً به فتشتري املثل قومت فإذا -  التقومي مسألة يف اخلالف سيأتينا -  املثل تقوم أو ••••

  .أياماً األمداد هذه بقدر تصوم أو مد -  املذهب على -  مسكني لكل املساكني وتطعم
 جزاء يكون كيف اإلنسان يتصور أن اآلن املقصود لكن سيأتينا خالف املسائل هذه يف

  .الصيد
 به وتشتري املثل تقيم أو -  املثل تذبح -  املثل خترج أن فإما املثل عرفنا إذا خمري أنت: نقول إذاً

 أن يستطيع املثل قيمة أن قدرنا فإذا، األمداد هذه بقدر تصوم أو مد مسكني كل فتطعم طعاماً
  ؟ سيصوم فكم الصيام واختار طعام من صاعاً ا يشتري
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  .أمداد أربعة الصاع ألن. أيام أربعة
  .املسائل تفصيل يف الذي اخلالف إىل نأيت، وتصورنا اآلن إذاً

  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .>�'C�2 أو ، آ�ن إن 08H :38% D*5 و%ZEاء

  

  .للصيد ال للمثل يكون ا����%$# 0�4 التقومي
�:ذ���
	���אوא���� �

�E�َ((((- : تعاىل بقوله - E�َ�E�َ�E�َ�    ُ8EM@�ُ8EM@�ُ8EM@�ُ8EM@�    @AB�َD@AB�َD@AB�َD@AB�َD    	d�	@�Bb	d�	@�Bb	d�	@�Bb	d�	@�Bb((((----] الصيد إىل ال املثل إىل اآلية يف واإلشارة] 95/املائدة. 

  .املثل يقوم أنه يرون احلنابلة فإذاً
  .للصيد يكون التقييم أن :ا�*�() ا��'ل= 

  .الصيد واألصل األصل إىل رجعنا البدل سقط فإذا بدل، املثل إىل عدلنا إمنا ألنا - 
  .ا��r� #2ه :ا����%$# �5 وا�S'اب

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
2^�ي %0راه< �B% �ً5��V >�X8A D05ًا �5@38 آ.  

  

 من غريه من كان إذا مدين أو الرب، من كان إذا مدا مسكني كل عن يطعم أنه يرون: ا����%$#= 
  .والزكاة الصيام يف معنا تقدم كما ، الطعام
  .صاع نصف مسكني كل يطعم نهأ :ا�*�() وا��'ل= 

�:وא�����א �

  .صاع نصف الطعام يف جعل حكم هكذا -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن بأن - 

 وهو كعب بن أيب حديث وفيه األذى فدية كفارة على بالقياس أيضاً واستدلوا - 

 12HL ��A أو( قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن معنا مر وقد صحيح
  ).ع;� �N& MZ� 4.ZN& lG3آ.4

  .مطلقاً صاع نصف أنه :ا�S'اب ه' ا�*�() ا��'ل وهaا
 على يصوم أن أكثر فأيهم - ، الصيام جهة من أيسر أنه: القول هذا لترجيح به يستأنس ومما

  ؟ الثاين القول على األيام بعدد يصوم أن أو احلنابلة قول
 احلنابلة فعند صاع ا يشترى الطعام قيمة أن قدرنا إذا ألنا  إشكال بال الثاين القول على

، فقط يومني سيصوم عباس ابن أثر يعضده الذي الثاين القول وعلى أيام أربعة الصاع بدل سيصوم
  .عباس ابن ألثر القول هذا رجحنا وإمنا املرجحات من وليس به يستأنس مما وهذا
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .2'5ً� 05 آS2 34 D'م أو

  

�E�َ{{{{: تعاىل لقوله - E�َ�E�َ�E�َ�    ُ8EM@�ُ8EM@�ُ8EM@�ُ8EM@�    B�َDB�َDB�َDB�َD@A@A@A@A    	d�	@�Bb	d�	@�Bb	d�	@�Bb	d�	@�Bb{{{{----] 95/املائدة.[  

 يستغرق طعاماً جيد فلم طعاماً يشتري أن وأراد بقيمة املثل قدر إذا /مسألة** 
 أن جيب أو ؟ الباقي عن ويصوم الطعام بعض املال ذا يشتري أن جيوز فهل الثمن مجيع
  .واإلطعام الصيام بني جيمع وال الصيام إىل ينتقل

 هذه مثل يف جيمع ال أنه إىل احملققني من وغريه املنذر ابن تارهواخ أمحد اإلمام ذهب :اجلواب
 أمحد اإلمام نص، ليشتريه يكفي جيد مل إن الصيام إىل مباشرة ينتقل بل، والصيام اإلطعام بني الصورة

  .ا�S'اب ه' وهaا املنذر ابن واختاره هذا على
 يف ولكنها النعم وتتايل احلمد وهللا الطعام لوفرة وذلك تقع ال أن وقتنا يف املسألة هذه وتكاد

  .يشتريه طعاماً مكة يف وال عرفة يف وال مىن يف اإلنسان جيد ال حبيث يتصور قد القدمي
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .و�8Hم إ��Vم d D*5 C� :38% و%��

  

 من نظري له ليس الصيد هذا بأن: وقالوا العدول اخلربة بأهل أتينا بأن مثل للصيد يكن مل إذا
 شك بال التقومي سيكون الصورة هذه مثل ويف، والصيام اإلطعام بني خمري هو فحينئذ األنعام يمة
 حمل يف-  القيمة اختلفت إذا-  مثنه يف وننظر الصيد نقوم هل لكن، أصالً نقومه مثل يوجد ال ألنه

  ؟ مكة يف أو الصيد
  :الثمن اختلف مهما مكة يف ال فيه صيد الذي الصيد مكان يف الصيد قيمة إىل ننظر أنا :اجلواب

 .الصيد يقوم ففيه احملظور فيه وقع الذي املكان هو الصيد مكان ألن - 
  

•••• äÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæäÖçÎæ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .و�8Hم إ��Vم d D*5 C� :38% و%��

  

 وعلى صاع نصف مسكني لكل: الطعام حساب كيفية يف السابق التفصيل على سبق كما
  .متاماً دمتق ما على الصيام كيفية ويف. مد املذهب

 اليت الفدية عن الكالم إىل وانتقل التخيري على اليت الفدية عن الكالم من املؤلف انتهى وذا
  .الترتيب على هي
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
ان ��5# دم وأ�5Gو : E8A. ...:ا�.  
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 املتعة ودم، اإلحرام بسبب أو احلرم بسبب وجب عما فيه يتكلم الباب هذا أن معنا تقدم
 :يعين: جربان ال  النسك إمتام نعمة على شكر :يعين ، شكران دم ومها اإلحرام بسبب وجبا لقرانوا

  .بالنسك اإلخالل بسبب
  :جيبان والقران املتعة فدم

  .خالف بال املسلمني بإمجاع يهدي أن املتمتع على جيب املتعة دم :أوالً

ْ�e��ْ��ْ��ْ�    �َِ���َِ���َِ���َِ��    ِ1	�ِ1B @!E"I#ْ	�ِ1B @!E"I#ْ	�ِ1B @!E"I#ْ	�E�@";َE�@";َE�@";َE�@";َ    @=[�@"*َ@=[�@"*َ@=[�@"*َ@=[�@"*َ    B @!E"I#ْ((((----::::تعاىل لقوله - @6e@6e@6e@6    	@";َ	@";َ	@";َ	@";َ    @!@OE��َE��@!@OE��َE��@!@OE��َE��@!@OE��َE��    @�B�@�B�@�B�@�B�    ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��(((( -] 196/البقرة.[  

 عن املتواترة والسنة العلم أهل وإمجاع القرآن من النص عليه دل املتعة يف اهلدي فوجوب
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏèVVVV<<<<á]†Îæá]†Îæá]†Îæá]†ÎæJJJJ< << << << <

  .القارن على الدم وجوب إىل -  إمجاعاً وحكي -  ا���Eه8 ذه = 
�:����	�2−��א�W3X.�M−���א�3LR.�وא���ل �

 أم -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن ونقل واشتهر استفاض ما :א�ول - 
 وجوب يف استوائهما على كذل فدل. املتمتع مسمى يف القارن يدخلون كانوا
  .اهلدي

  .قارنة كانت وقد بقرة عائشة عن ذبح -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :א����� - 

 يف بالنسكني واإلتيان السفرين أحد بترك ترفه والقارن املتمع من كالً أن :א����� - 
  .اهلدي وجوب يف استويا اجلهة هذه يف استويا فإذا واحد سفر

  .هدي القارن على جيب ال أنه الظاهري لداود وينسب :ا�*�() وا��'ل= 

  .املتمتع على نصت اآلية ألن - 
 هذه يف حممود غري ومجود ظاهرية يوه الصحابة لفقه خمالف الضعف يف غاية قول وهو

 -  النيب أصحاب عن روي ما خالف مث -  حكي كما اإلمجاع أو -  اجلمهور خالف ألنه املسألة
  .وسلم عليه اهللا صلى
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•••• äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
ان ��5# دم وأ�5Gو : E8A 0يBا�.  

  

 بني خالف اهلدي وجوب وقت ويف، للقارن بالنسبة األخرى وبالنصوص باآلية اهلدي جيب
 طلع فإذا العيد يوم فجر أنه اآلن يذكر الذي األقرب والقول، احلج صفة يف سيأتينا العلم أهل

  .اهلدي وجب فقد الفجر
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV ًترتيباً جيب ما ببيان بدأ أنه قلنا ألننا -  الترتيب مبينا:  
  .QA C504ن

  

 وجود لعدم يستطع مل كان سواء يستطع مل إذا إال والذبح اهلدي عن االنتقال جيوز ال أنه أي
 مل فإذا كان سبب ألي يستطع مل أو احلاج حبوزة املال وجود لعدم يستطع مل أو واهلدي األضاحي

  .الثانية املرتبة إىل ينتقل فإنه يستطع
  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<I< << << << <
  .أ�2م �8SA #g;gم: QA C504ن

  

�VHَ	َ�Wَ    ٍQ	َ�WَBpWَ	َ�WَBpWَ	َ�WَBpWَ	@�B7;َ    BpWَ	@�B7;َIQ	@�B7;َIQ	@�B7;َIQ	َ    EMِN@HEMِN@HEMِN@HEMِN@H    IQ�َE%�َE%�َE%�E�@"E�@"E�@"E�@"    E%َ;;ََ;َ;(.(.(.(.---- اآلية يف عليه منصوص هذا أيام ثالثة صيامٍQ	VHَ�ٍQ	VHَ�ٍQ	VHَ�    rB;rB;rB;rB;    e@6ْ��e@6ْ��e@6ْ��e@6ْ��    sp@#E�@�@�sp@#E�@�@�sp@#E�@�@�sp@#E�@�@�    
�َDِ��َDِ��َDِ��َDِ�    E%ُ�E#@t@ZE%ُ�E#@t@ZE%ُ�E#@t@ZE%ُ�E#@t@Z( ( ( (  -] 196/البقرة[.  

 مل إذا أو اهلدي عدم إذا إمجاع حمل ألهله رجع إذا وسبعة احلج يف أيام ثالثة صيام فوجوب
  :ئلاملسا بعض أيام الثالثة ذه تتعلق لكن القارن أو املتمع يذبح أن يستطع

  ؟ الصيام يف يشرع أن اهلدي عدم الذي للحاج جيوز مىت :األوىل املسألة - 
  :قسمني إىل ينقسم الصيام بداية جواز وقت :اجلواب
 اإلحرام فقبل - والقارن املتمتع عن نتكلم وحنن -  بالعمرة اإلحرام قبل يكون أن :األول القسم

 اإلمام عن رواية إال التمتع هدي بدل اليت يامأ الثالثة اإلنسان يصوم أن باإلمجاع جيوز ال بالعمرة
 أمحد اإلمام اهللا نزه: قدامة ابن يقول ولذلك أمحد اإلمام على قطعاً خطأ وهي -  اهللا رمحه -  أمحد

 يشرع كيف إذ لإلمجاع خمالف خطأ قول وهو خطأ الرواية هذه ألن وصدق - الرواية هذه عن
 رمحه -  أمحد اإلمام عن الرواية هذه نقل الذي من طأفاخل أصالً بالعمرة حيرم مل وهو احلج بأعمال

  .-  اهللا
  .إمجاع  :الرواية هذه زيفنا إذا املسألة تكون إذاً
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  .العمرة بعد :الثاين القسم
  :أقوال على العمرة بعد الصيام بداية جيوز مىت يف: املسألة هذه يف الفقهاء اختلفف

  .اإلسالم شيخ واختاره احلنابلة مذهب وهذا ،بالعمرة اإلحرام بداية من أنه :اFول ا��'ل= 
�א�
	��وא�����א�:� �

 إ�� ا��� 6� ا��2/ة د��-(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - 
 تفعل ما اخلاصة األعمال صارت احلج يف العمرة دخلت فإذا )ا�A&�.E <)م

  .بالعمرة اإلحرام حني من
  .العمرة نسك إمتام بعد الإ بالصيام البداية جيوز ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 
  .احلج أعمال يف شرع إذا إال بالصيام اإلنسان يبدأ أن جيوز ال أنه :ا�*��+ وا��'ل= 

  :وא�����א

�VHَ	�ََW    ٍQ	�ََWBpWَ	�ََWBpWَ	�ََWBpWَ	@�B7;َ    BpWَ	@�B7;َIQ	@�B7;َIQ	@�B7;َIQ	IQ: (باآلية - ٍQ	VHَ�ٍQ	VHَ�ٍQ	VHَ�    rB;rB;rB;rB;    e@6ْ��e@6ْ��e@6ْ��e يف يكون أيام الثالثة هلذه الصيام أن صرحية فاآلية). ��6ْ@

  .العمرة يف ال احلج
1� يريد اليت بالعمرة حيرم حني من أنه وهو ا����%$# �5 اN ��ء إن إ�@�ل %; وا�ا

 يف بدأ وألنه احلج يف دخلت العمرة ألن أيام ثالثة بصيام يبدأ أن له جيوز فإنه احلج إىل ا يتمتع أن
  .الصواب القول هو اإلسالم شيخ اختاره والذي احلنابلة فمذهب، متمتعاً احلج نسك

  ـف بالصيام ختصيصها يستحب اليت مااألي هي ما لبيان -  هللا رمحه -  املؤلف انتقل مث
•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

D_AFه� آ'ن وا4A# 2'م �9.  
  

  :األفضل
، السابع اليوم من الصيام فيبدأ والتاسع والثامن السابع اليوم احلاج يصوم أن ا����%$# 0�4= 

  :ابعالس اليوم من استحباباً باحلج حيرم أن عندهم هذا على ويستحب

  .؟ األيام الثالثة بصيام البداية جيوز مىت يف اخلالف من خروجاً - 
  .الثامن واليوم والسابع السادس اليوم فيصوم السادس باليوم يبدأ أنه :ا�*�() ا��'ل= 

�:وא�����א �

 ال احلكيم والشارع التاسع اليوم يف يصوم ال ألن األيام أفضل هي األيام هذه بأن - 
 كون لكن، ضعيف حديث يف ولكن عنه ى بل اسعالتيف اليوم  الصيام حيب

 هذا وعلى، فيه إشكال وال باإلمجاع هذا اليوم هذا يف الصيام حيب ال الشارع
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 اخلالف من ليخرج السادس اليوم يف باإلحرام يبدأ أن القول هذا أصحاب استحب
  .السابق

  .التشريق أيام يف يصوم أن للحاج املستحب أن :ا�*��+ ا��'ل= 

 مل ملن إال يصمن أن التشريق أيام يف يرخص مل -  عنها اهللا رضي -  ائشةع لقول - 
 متوجه القول هذا أن ورأى -  اهللا رمحه -  شيخنا مال القول هذا وإىل، اهلدي جيد
  .به قيل إن

بGFوا Nألن باإلحرام ال بالصيام السادس اليوم يف البداية وهو الثاين القول: أ4$< وا 
 أحرموا أم الصحيحة األحاديث يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن واملشهور املعروف

  .الثامن اليوم يف
 اليوم يف فيصوم بالعمرة إحرامه بعد من بالصيام يبدأ أن لإلنسان جيوز أنه الراجح كان وإذا

 هو لقولا هذا ويكون، حمرم وهو الثامن اليوم ويف حيرم مل ولو السابع اليوم ويف حيرم مل ولو السادس
 يف يصوم أن يستحب نقول رمبا بل حيرم مل ولو السادس يف يبدأ أن يستحب أنه وهو األقوال أرجح
 ألن كذلك صنعوا أم الصحابة آثار من الظاهر ألن الثامن اليوم يف إال حيرم ال وأن السادس اليوم
 واجداً يكن مل منهم ريوكث متمتعني أحرموا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب من كبرياً عدداً

، والثامن والسابع السادس اليوم يف صاموا أم -  عنهم اهللا رضي -  أم حاهلم من فالظاهر للهدي
 عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن املروية اآلثار من وغريمها وعائشة عمر ابن أثر يدل هذا وعلى
  .الراجح هو القول فهذا، والثامن والسابع السادس اليوم يف يكون الصيام أن -  وسلم
  :جهتني من ضعيف أنه يل يظهر فالذي -  اهللا رمحه -  شيخنا ذكره الذي القول وأما

 يف الصيام باستحباب قال الفقهاء من أحداً أن أعلم فال القول ذا قائل ال أنه :األوىل اجلهة - 
  .لك ذكرما الذين القولني على اختلفوا بل التشريق أيام
 مل: (تقول فهي بعزمية وليس رخصة التشريق أيام صيام أن عائشة حديث من فهمي أنه :الثاين - 

 الصحابة لبعض رخص فكأنه ،هللا وذكر وشرب أكل أيام أا التشريق أيام يف واألصل) يرخص
 هذا نقول أن بني وفرق التشريق أيام يصوموا نأ والثامن والسابع السادس اليوم يف يصوموا مل الذين

  .األفضل هو أنه نقول أن وبني رخصة
 قيل كان إن أو القول ذا قيل إن: يقول أنه إىل املمتع يف -  اهللا رمحه -  شيخنا أشار وقد

  .القول ذا قال أحد عليه مير مل -  اهللا رمحه -  أيضا هو فكأنه القول ذا
 لوجود والثامن والسابع السادس صيام األفضل وأن الثاين القول هو الراجح حال كل وعلى

  .الصيام استحباب عدم عائشة حديث من يفهم وألنه األمر هذا على الدالة الصحيحة اآلثار
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
#��  .أه$C إ�= ر�� إذا و�

) sp@#E�@�@�sp@#E�@�@�sp@#E�@�@�sp@#E�@�@�    �َDِ��َDِ��َDِ��َDِ�    E%ُ�E#@t@ZE%ُ�E#@t@ZE%ُ�E#@t@ZE%ُ�E#@t@Z( - :ذلك يف صرحية واآلية، هلهأ إىل رجع إذا احلاج يصومها السبعة

 هل :الفقهاء واختلف، أهله إىل رجع إذا سبعة يصوم بأن املندوب هو هذا أن على أمجعوا والفقهاء
  :قولني على اختلفوا مقصود؟ نسك هو أو ختفيفاً األهل عند السبعة بصيام أمر العظيم الشارع

  .ختفيفاً ذا أمر وتعاىل سبحانه أنه :اFول ا��'ل= 
 حرج فال أهله  إىل يرجع أن قبل مكة يف أيام عةبس يصوم أن جاحلا أراد إذا :عليه وبناء

  .األيام السبعة هذه من الذمة بريء ويكون عليه
  .أهله إىل رجع إذا إال صيامها جيزئ ال السبعة األيام هذه أن :ا�*�() وا��'ل= 

�:ذ���
	��وא�����א �

  .باآلية - 

 <B% �1 &4( – وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول :أيضاً عليه واستدلوا - 
 رD5 إذا و�A29 ا��� 6� أ<�م ?�?1G.�6 A ا��%ي

  .صحيح حديث وهو )أه�  إ��
  :أهله إىل رجع وإذا مكة يف جيوز الصيام أن أ4$< واN وا�S'اب

  .املسلمني على ختفيفاً شرع احلكم هذا أن النصوص من الظاهر ألن - 

 تاكفار يف الصيام أن على أمجعوا العلم أهل أن قريباً سيأتينا كما أيضاً عليه ويدل - 
 يعطي املسألة تلك على فإمجاعهم، واحلرم احلل من مكان أي يف جيوز احملظورات

 هنا يصوم أن احلاج من بواملطلو التخفيف فيه شرع أمر احلج يف الصيام أن تصوراً
 .أهله إىل يرجع أن إىل أيام سبعة بتأخري عليه خفف الشارع لكن، هناك أو

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
S0 �< إذا وا���E2 �ً20م: ه�H ة  .g Dّ7< �مأ4 2^

  .العلم أهل بإمجاع وهذا:هدي عليه احملصر أن -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة دلت

�E'ِuَ;E'ِuَ;E'ِuَ;E'ِuَ;    E%ُ*E!B7E�ُ((((- - - - ::::اآلية عيه ودلت - E%ُ*E!B7E�ُ�E%ُ*E!B7E�ُ�E%ُ*E!B7E�ُ�    	@";َ	@";َ	@";َ	@";َ    @!@OE��َE��@!@OE��َE��@!@OE��َE��@!@OE��َE��    @�B�@�B�@�B�@�B�    ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��((((----]]]]196/البقرة.[  

  .ثبوته فيه إشكال وال اإلمجاع عليه ودل - 
 عليه :إذاً، الترتيب وجه وهذا احلنابلة مذهب على أيام عشرة يصوم أن فعليه يتمكن مل إذا مث

 -  املؤلف وسيفرد، الصيام وهي الثانية املرتبة إىل ينتقل أن فعليه يستطع مل فإن أحصر إذا يذبح أن
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 جيد مل من على الصيام وجوب مسألة يف اخلالف وسنذكر اإلحصار حبكم خاصاً باباً -  اهللا رمحه
  .اهللا شاء إن بابه يف اهلدي

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<·…·…·…·…ääää<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
 E2طء و'% (A جA :(A ا��� #)0%.  

  

 التحلل قبل كان إذا -  اهللا رمحه -  ملؤلفا ومقصود، دنهب فعليه احلج يف اإلنسان وطء إذا
  .األول


	��وא������T�4و����Bא�:� �

 عمر :معنا تقدم كما -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن املستفيضة اآلثار - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب من عددو يرةهر وأبو عباس وابن وابنه

 وال البدنة هذه ذبح قادم من حج فإذا ،احملظور ارتكاب سنة يف ال القضاء يف تذبح البدنة وهذه
  .احملظور ارتكاب سنة يف يذحبها

�:ذ���
	��وא����� �

  .-  عنهم اهللا رضي -  الصحابة آثار - 
  :عليه فالواجب :األول التحلل بعد الوطء كان فإن - 
  .شاة :ا����%$# 0�4= 

  .عليه يقاس فال  األول التحلل قبل الوطء من أخف األول التحلل بعد الوطء ألن - 
  .بدنه األول التحلل بعد بالوطء عليه جيب أنه :ا�*�() ا��'ل= 

�:ذ���
	���وא���� �

 لواأل التحلل بعد ولو وطئ من أن أفىت حيث -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن أثر - 
  الصحابة من يعين ،خمالف عباس البن موال يعل اإلسالم شيخ قال ،هبدن فعليه

 على بدنه وأنزل باشر الذي املباشر على أوجبنا كنا وإذا ،ا�ا�1 ه' ا�*�() ا��'ل وهaا
  .األول التحلل بعد ولو وطئ مبن فكيف الصواب القول

  :-  جداً مهمة -  /مسألة**

 التحلل أن قلنا ًءسوا العقبة مجرة رمي دبع أي :األول التحلل: بقوهلم الفقهاء مقصود
 مجرة رمي هو به املقصود القولني فعلى آخر شيء ومعه بالرمي حيصل أو وحده بالرمي حيصل
 واختيار احلنابلة مذهب هو وهذا، املسألة هذه يف يفيت من عنه يغفل قد جداً مهم تنبيه وهذا، العقبة
  .اإلسالم شيخ
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(Aةا و  .��ة ���

  

  :شاة فعليه العمرة يف اإلنسان وطئ إذا
 بعد أو ،السعي وقبل ،بعده أو ،الطواف قبل الوطء كان سواء :ا�B�E'ر ذه  هaا وإ�== 

  .شاة فعليه العمرة مواضع من موضع أي يف ،التحليق وقبل والسعي الطواف
  .للشافعية وجه وهو بدنه عليه أن :ا�*�() وا��'ل= 

  :��ة 4C$8 أن وا�S'اب

 البدنه يف قوله أخذنا وكما فقط شاة عليه أن العمرة يف وطئ من أفىت عباس ابن ألن - 
  .للعمرة بالنسبة الشاة يف قوله نأخذ

  :من احلج يف بالوطء جيب ما بالعمرة بالوطء جيب /مسألة**

  .النسك فساد - 
  .املضي ووجوب - 

  .اإلمث عليه وأن - 

  .معنا تقدم كما شاة الصواب على وهي الفدية عليه وأن - 
 من لكن، أخرى مسألة يف بينهم خالف على -  األربعة األئمة -  ا���Eه8 ذه  هaا وإ�=

  .احلج إفساد يف ما فيه أن على األربعة األئمة اتفق فقد بالوطء العمرة فساد حيث
   /مسألة** 

  .ذكرنا ما عليه يترتب أنه األربعة األئمة بإمجاع فهو والسعي الطواف قبل الوطء كان فإن - 

 عند وال احلنفية عند يفسد وال فقط احلنابلة عند فيفسد والسعي الطواف بعد كان وإن - 
  .املالكية

  .األحناف إال اجلميع عند فسد السعي وقبل الطواف بعد كان وإن - 
  .األحناف مذهب األقوال وأضعف

 الطواف بعد كان إذا أنه وهو املالكية مذهب والعمرة احلج بفقه وألصقها األقوال وأقوى
من  وانتهى التحلل يف شرع احلقيقة يف ألنه النسك يفسد ال فإنه التحليق إال عليه بقي ومل والسعي

 حيصل احلاج أن جند باحلاج نقارنه أن أردنا وإذا، التقصري إال يبق فلم للعمرة بالنسبة األنساك مجلة
-  املسألة هذه يف أذكر وال ،أوىل باب من فهنا، كثرية مناسك بقاء مع الرمي بعد األول التحلل له

 الطواف بعد أو الطواف بعد يفسد أنه لكن العمرة يف الصحابة أفىت. نعم ، آثار - علي مر أنه
  .األقوال أقوى هو املالكية مذهب النظر حيث من لكن آثار اآلن أذكر فال التفصيل ذ والسعي
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  .��B5Z زو���V CوC�4 وإن
  

  ..اخلمسة األحكام مجيع ،متاماً الزوج على ما مثل فعليها الزوج الزوجة طاوعت إذا
 يوجب فال واحد عامج ألنه الزوجة دون الزوج على فالفدية طاوعته وإن أا :ا�*�() وا��'ل= 

  .كفارتني
  .طاوعته إذا كفارة عليها أن يرون الذين ا�B�E'ر �5 وا�S'اب

 خيرج ن أالزوج على وليس كفارة الزوجة على وليس كفارة الزوج على فإن أكرهها وإذا - 
  .كفارتان فيه جتب ال واحد مجاع فيه يقال هذا ألن، أكرهها اليت زوجته عن أخرى ارةفك

 )DSA(  
  .للفدية التفصيلية األحكام بعض بيان يف يعين

•••• ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
5ة 0Aى: 0L2 و�< ��r�5 35 I'رًا آر و35.  

  

 ثالثة مرة يتطيب مث أخرى مرة يتطيب مث يتطيب كأن واحد جنس من حمظوراً اإلنسان كرر إذا
  :قسمني إىل ينقسم فهو أعضاء يف أو واحد عضو يف الطيب هذا كان سواء

  .يكرر أن قبل يفدي أن :األول القسم - 
 وكفر حنث مث مييناً أقسم لو كما آخر سبب ألنه أخرى فدية عليه جيب فحينئذ

 مرة احلد هذا اقترف مث العقوبة عليه أقيم مث حداً ترفاق لو وكما آخر، ميينا وأقسم
  .أخرى

  .يكفر أن قبل واحد جنس من الذي احملظور يكرر أن :الثاين القسم - 
 فدية الرأس حلق يف أوجب تعاىل اهللا ألن. فقط واحدة كفارة عليه جتب فحينئذ

  .احملظور تكرر ولو جتب الفدية هذه أن اآلية من فيؤخذ تكررت ولو مطلقاً واحدة
  .يفدي أن بعد أو قبل كرره سواء واحد جنس من هو الذي احملظور كرر إذا احلكم اآلن عرفنا إذاً

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .J% 08H;ف

  .كثر ولو كفارات بعدده جيب فالصيد

  ].95/املائدة [----))))@�    (َ�ََl(َ�ََl(َ�ََl(َ�ََl	�@	�@	�@	    �m@Nَ;_4�@m@Nَ;_4�@m@Nَ;_4�@m@Nَ;    ُ(YْB�ُ(YْB�ُ(YْB�ُ(YْB@�4_((((- - - -   :تعاىل لقوله  - 

 املقتول بعدد جيب فإنه واحد بإطالق مت للمصيد اجلماعي تلالق كان ولو جزاء ففيه تقتل ما كل
 وال، خاصة فدية الصيد من مقتول كل يف جيب بأنه صرحية اآلية ألن فيه إشكال ال وهذا، كفارات

  .فقط الصيد يف إال مرات عدة واحد جنس من حمظور ارتكاب وهي القاعدة هذه من يستثىن
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5ة �@0A Dى: أ���س 35 ًاr�5'ر D�A و35.  
  

  :قسمني إل ينقسم فهو أجناس من حمظوراً فعل إذا

  .وجيامع املخيط يلبس كأن :خمتلفة كفارة جنس لكل يكون أن :األول القسم - 
 واحداً قوالً احملظورات بعدد يكفر أن عليه جيب وحينئذ كفارة منهما لكل احملظوران فهذان

  .إشكال وال ،احلنابلة عند
 املخيط ويلبس رأسه يغطي كأن واحده كفارته لكن أجناس من حمظوراً يكرر أن :الثاين مالقس - 

 األخري قسمال هذا ففي واحدة كفارة جنس من كفارات هلا األفعال هذه ،شعره وحيلق ويتطيب
  :خالف
  .كفارتان فعليه وتطيب رأسه غطى فإذا احملظورات بعدد عليه جيب أنه :a���Aه = 

�:وא�����א �

 إذا اليمني كفارة وعلى حدود فيها اليت املعاصي يف احلد إقامة على اسبالقي - 
  .تكررت

 ولو واحدة كفارة فتكفيها واحدة كفارة هلا أجناس من حمظورات فعل إذا أنه :ا�*�() وا��'ل= 
  .واحدة فكفارة ولبس وتطيب غطى فإذا تعددت

  :ا����%$# �5 اFول ا��'ل �5 وا�S'اب

  .ختتلف أجناس هذه ألن - 

 يسافر ال أن اإلنسان أقسم لو ولذلك تداخلت أن يعينال  الكفارة يف االحتاد وألن - 
 عليه جيب ذلك ومع واحدة فالكفارة اجلميع يف خالف مث يقرأ ال وأن يكتب ال وأن

  .له أثرال   الكفارة جنس فاحتاد ميني كل يف الكفارة
 من ارتكبه ما بعدد كفارات يكفر أن جيب أنه وهو احلنابلة مع اهللا شاء إن الراجح أن نقول لذلك

  .احملظورات
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�Aر C5ا  .d أو إ7

  

 من خيرج أن اإلنسان عيستطي وال، شرعي مربر بال النسك من اخلروج نية هو اإلحرام رفض
  :طرق بثالث إال الشرع يف أبداً النسك

  .النسك أعمال يتم أن - 

  .فيتحلل حيصر أن - 

  .فيتحلل منه اشترط ما يقع مث اإلحرام أول يف يشترط أن - 
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  .مطلقاً اإلحرام من خيرج أن لإلنسان ميكن ال األنواع الثالثة هذه عدا فيما
 من فعله ما أن :هذا على ويترتب، إمجاعاً منه يقبل ال فإنه اإلحرام احملرم رفض فإذا

 إذاً، إمجاعاً مرفوض حراملإل رفضه ألن اإلحرام رفض كان ولو الفدية فيها قىتب اإلحرام حمظورات
 ارتكب من على جيب وماذا النسك من اإلنسان ينتهي وكيف اإلحرام رفض معىن اآلن عرفنا

  .اإلحرام رفض أن بعد اإلحرام حمظورات
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
s��220#: %���8ن وA.  

  

  .شرعاً معترب عذر أي أو إكراهاً أو جهالً أو نسياناً كانت سواء األعذار :هنا بالنسيان املقصود
 كفارات من الشرعية باألعذار تسقط اليت األشياء هنا يبني أن -  اهللا رمحه -  املؤلف يريد
  .تسقط ال اليت واألشياء اإلحرام تحمظورا

  :قسمني إىل اإلحرام حمظورات يقسمون احلنابلة

  .-  اهللا رمحه -  املؤلف به بدأ الذي وهو إتالف فيه ليس ما :األول القسم - 
  .-  اهللا رمحه -  املؤلف به ثىن الذي وهو إتالف فيه ما :الثاين القسم - 

 الرأس وتغطية والطيب اللبسك إتالف فيه ليس حمظوراً اإلنسان ارتكب إذا: األول القسم نأخذ
  :فقد
  .إكراه أو جهل أو نسيان من بعذر ارتكبه كان إذا عليه فدية ال أنه :ا���Eه8 ذه = 


@((((---- :تعاىل لقوله - V1@Z@
V1@Z@
V1@Z@
V1@Z				    	َ�	َ�	َ�	َ�    	َ-ْ:Bv�@wُ*	َ-ْ:Bv�@wُ*	َ-ْ:Bv�@wُ*	َ-ْ:Bv�@wُ*    E'ِ�E'ِ�E'ِ�E'ِ�    	@
�BOَ-	@
�BOَ-	@
�BOَ-	@
�BOَ-    E�َ�E�َ�E�َ�E�َ�    	َ-ْxَ�Evَ�	َ-ْxَ�Evَ�	َ-ْxَ�Evَ�	َ-ْxَ�Evَ�  ].286/البقرة [-  ))))

 ا�HY` أ&�� �F� 4�(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ولقول - 
  ).��.  ا��Z/ه)ا و&� وا��N.�ن

  .نسياناً فعلت ولو اإلحرام حمظورات كفارة عن يعفى ال أنه :ا�*�() ا��'ل= 
  )).األذان((

  :اهللا حفظه الشارح قال
  .القادم الدرس إىل إتالف فيه ام ونترك إتالف فيه ليس ما نتم
  .الفدية فعليه معذوراً كان ولو إتالف فيه ليس ما اإلنسان فعل إذا أنه :الثاين القول إذاً

�א�وא���ل�:� �

  بيترت ما على دون اإلمث املعذور عن رفع احلكيم الشارع أن: قال بأن - 
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  )6: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))95((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ16/10/1428 :التاريخ   األحد:اليوم
  

  )8(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 


	���������ل����Wא �

�����א�����،�א����א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
 وأخذنا عذر هناك كان إذا اإلحرام حمظورات فدية سقوط عن المالك باألمس معنا تقدم

  .والراجح اخلالف
 فيه حمظور وكل األظافر وتقليم واحللق كالصيد إتالف فيها اليت باحملظورات نبدأ ليوماو

  :-  اهللا رمحهم -  العلم أهل بني خالف فيها احملظورات هذه ففدية ،إتالف
 من النوع هذا أن على األربعة األئمة اتفق فقد ربعةاأل األئمة إليه ذهب :اFول ا��'ل= 

  .بالعذر فديته تسقط ال احملظورات
�:وא�����א �

 شعره اإلنسانقحل فإذا استدراكه ميكن ال وجه على ذهب احملظور هذا بسبب ذهب ما بأن - 
 ستدركي أن فيمكن املخيط لبس إذا بينما، مثالً – الشعر يعيد بأن احملظور هذا يستدرك أن ميكنه فال
 ولو يسقط ال احملظور أن يرون األربعة األئمة أن اآلن عرفنا، فاملخيط هذا يرتع بأن احملظور هذا

  .إتالف فيه ما يف بالعذر
 احملظورات أن -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ نصرها أمحد اإلمام عن رواية وهو :ا�*�() ا��'ل= 

  .خطأً أو نسياناً أو جهالً العذر نكا سواء بالعذر تسقط الفدية فإن إتالف فيها كان وإن
�:وא�����א �


E�@�@�E�@�@�E�@�@�E�@�@�    I��ََ�lَI��ََ�lَI��ََ�lَI��ََ�lَ    E%ُGE((((----:  تعاىل بقوله - B�E%ُGE
B�E%ُGE
B�E%ُGE
B�    �dMe"@#َ�I��dMe"@#َ�I��dMe"@#َ�I��dMe"@#َ�I�((((----] 95/املائدة.[  

 فيها اليت اإلحرام حمظورات من الصيد أن مع التعمد واشترطت الصيد جزاء يف اآلية وهذه
، اآلية يف يدخل ال بأنه واملكره واجلاهل واملخطئ كالناسي املتعمد غري العذر يف نص واآلية، إتالف

  .إتالف فيها ليس فيه اليت احملظورات ألن أمية بن يعلى حبديث اآلن نستدل أن ميكن وال
بGFوا Nأ4$< وا Oaوا2# ه  .القرآن لظاهر -  :ا�*�(8# ا�

 التفاق احتياطاً يفدي أن إتالف فيه حمظوراً اقترف من أن إ�@�ل وd �� %; وا7F'ط
 �@3 ،قلت كما أمحد اإلمام عن رواية هي وإمنا العلم أهل وعامة املذهب هذا على ألربعةا األئمة

35 +87 D8�01 ا��ا��A ء إن�� N1 ا� ار>@�ب آ�ن إذا ا�20L# و�'ب 04م ا�ا
  .iX9 ا���r'ر
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .و7;ق و>�$8< و08H وطء دون

  

  .مفصالً عليها الكالم معنا وتقدم إتالف فيها اليت احملظورات هذه
  

  :اهلدي مكان يبني أن يريد اهلدي مكان على بالكالم -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ مث
•••• ÙçÏéÊÙçÏéÊÙçÏéÊÙçÏéÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

Dم أو ه0ي وآ��Vآ38: إ���$A م  .ا��
  

 وجبا إطعام أو هدي وكل :يعين: )إطعام أو هدي وكل (-  اهللا رمحه -  املؤلف مقصود
 الواجب ترك وكفدية احلرم يف كانت إذا األذى كفدية احلرم يف نهفمكا اإلحرام أو احلرم بسبب

  .احلرم يف تكون أن جيب فهذه، ذلك وحنو الصيد جزاء وكفدية القارن وكهدي املتمتع وكهدي
 أن جيب مسألتني يشمل :)احلرم فلمساكني: إطعام أو هدي وكل (-  اهللا رمحه -  املؤلف وقول
  :بينهما نفرق

  .الذبح كانم :األوىل املسألة - 
  .التوزيع مكان :-  واإلطعام للهدي بالنسبة :الثانية املسألة - 
  .الذبح مكان وهي :األوىل باملسألة نبدأو ـ

PL<ا #�bFر%�# اF4ً� و7@) ا��� أن لزمه احلل يف ذبح فإن احلرم يف إال جيزئ ال الذبح أن إ
  .آخر هدياً يذبح

�:(د�����Y�Cوא�����א �

��    				�@َ��@َ��@َ��@َ�((((- :تعاىل قوله منها - ُ)B�E6َ*��ُ)B�E6َ*��ُ)B�E6َ*��ُ)B�E6َ*    E%ُG@��I4IZE%ُG@��I4IZE%ُG@��I4IZE%ُG@��I4IZ    �[�@��[�@��[�@��[�@�    oَُ�E�@Hoَُ�E�@Hoَُ�E�@Hoَُ�E�@H    IJEM@&ْ��IJEM@&ْ��IJEM@&ْ��IJEM@&ْ��    I�[�B6@�I�[�B6@�I�[�B6@�I�[�B6@�((((----    ]196/البقرة[ 

  .احلرم: يعين

  .الصيد جزاء يف] 95/املائدة[    ----}}}}�ْ�ْ�Bp@�E#َG�ْ�Bp@�E#َG�ْ�Bp@�E#َG�@1    Bp@�E#َG	�@1oَB	�@1oَB	�@1oَB	�dHEM@9    oَB	dHEM@9	dHEM@9	dHEM@9	    {{{{- :وتعاىل سبحانه وبقوله - 

 ه��� �3/ت(:جابر عن مسلم رواه فيما -  وسلم عليه اهللا صلى -  وبقوله - 
  ).&��/ آ��� و&��

  .احلرم يف إال جيزئ ال النحر أن على تدل والسنة الكتاب من األدلة فهذه
  .احلرم يف يوزع أن بشرط جيزئ احلرم خارج النحر أن: الشافعية لبعض وهو :ا�*�() ا��'ل= 

�:�#"!�وא���ل �

 الذبح أجزأ املقصود هذا حصل فإذا الفقراء إطعام هو والنحر الذبح من املقصود بأن - 
  .احلرم خارج كان ولو
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  :االستدالل هذا على واجلواب

 املناسك يف اهللا إىل تقرباً الذبح وإمنا فقط اللحم توزيع ليس اهلدي من املقصود أن - 
  .وأهم وأعظم أكرب الذبح قصد ولكن مقصود التوزيع أن كما مقصود فالذبح

 العلماء فبإمجاع احلرم خارج ووزع احلرم خارج ذبح إذا أنه اخلالف هذا سياق من وعرف
  .آخر هدياً يذبح أن وعليه جيزئه ال

  :األضاحي حلوم توزيع: الثانية املسألة ـ

  :قولني على الفقهاء فيه اختلف األضاحي حلوم توزيع
  .احلرم يف إال جيزئ ال أنه :اFول ا��'ل= 

�א�
	��وא�����א�:� �

 وزع فإذا احلرم فقراء على التوسعة احلرم يف اهلدي بذبح اإللزام من املقصود بأن - 
 الشارع أوجب أجلها من اليت الفائدة وذهبت املقصود هذا ذهب احلرم رجخا

  .احلرم يف الذبح
 يذبح أن هؤالء عند الشرط إمنا. احلرم أو احلل من مكان أي يف التوزيع جواز :ا�*�() وا��'ل= 

  .مكان أي ففي التوزيع أما
�א�
	��وא�����א�:� �

  .احلرم يف اهلدي توزيع بوجو على صريح دليل يوجد ال بأنه - 
1�  :ا����%$# a5ه  وه' اFول ا��'ل: وا�ا

 على التوسعة مقاصده من أن احلرم يف الذبح من اإللزام من أعلم واهللا الظاهر ألن - 
  .احلرم فقراء

 فهو التوزيع يف اخلالف أما التوزيع من أهم احلرم يف الذبح إيقاع أن :اخلالف من وعلم
 إىل ذهب من ومنهم اجلواز إىل ذهب من فمنهم قهاءالف بني العدد حيث من حىت متكافئ خالف
  .احلرم داخل توزيعه وجوب

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
#20Aذى وFا I�  .و(�'ه�� وا�$

  

 تقدمت اليت الفدية فيها اليت األشياء هذه وحنو واللبس األذى فديةف ،سببه وجد حيث يعين
  .رماحل يف أو احلل يف السبب وجد سواء السبب وجد حيث معنا
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�א�
	� ا����%$#�א���ل�:  

 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل اشتكى ملا -  عنه اهللا رضي -  عجرة بن كعب بأن - 
 عليه اهللا صلى -  يأمره ومل احلديبية يف وقعت القصة وكانت يفدي أن أمره - 

 فدل، احلرم خارج الفدية وقعت وإمنا الفدية ألداء احلرم إىل يذهب بأن -  وسلم
  .احلل يف ولو السبب وجد حيث تكون الفدية أن على احلديث

  .احلرم داخل يفدي أن احلرم خارج حمظوراً فعل من يلزم أنه :ا�*�() وا��'ل= 
i/=���	Cא���F��eא����و:� �

  .احلرم فقراء ينتفع أن - 
1�  :ا����%$# �5 اN ��ء إن إ�@�ل %; وا�ا

 أن لكعب -  وسلم يهعل اهللا صلى -  إذنه وهو صرحياً صحيحاً حديثاً معهم ألن - 
 .احلل من وهي احلديبية يف يذبح

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�C و�0 87+: ا�S76ر ودم��.  

  

 جيب النسك ألداء مكة دخول من املنع وهو اإلحصار بسبب الواجب الدم :يعين اإلحصار دم
  .سببه وجد حيث

 أن معنا وتقدم احلديبية يف ذبح أحصر ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 
 وجد الذي املكان يف اإلحصار دم ذبح جيوز أنه على هذا فدل، احلل من احلديبية

  .اإلحصار فيه
� وذه = �% �B�Lاستطاع إن احلرم داخل إىل اهلدي يسري أن عليه جيب أنه إىل ءا�.  

1�12 - : اFول ا��'ل �5 وا�اS� #ا���0'ا ا��) ا��� �B%.  

 أن واإلحصار األذى فدية يف اخلالف من خروجاً نسانلإل يستحب :قلت كما ذلك مع لكن
 فقراء على توسعة وأيضاً اخلالف من خروجاً فقرائه على ليوزع احلرم إىل والكفارة اهلدي يرسل
  .احلرم
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .5@�ن %@D ا�S'م وZE2ئ

  

 D�5 وهذا مكان كل يف يكون أن جيوز: التمتع ييه بدل الواجب والصوم كفارة الواجب الصوم

  .هذا يف خيتلفوا فلم ا��$< أهD %38 ا��B�Lء %38 إ���ع
 مكان أي ففي الصائم على تقتصر الصيام فائدة أن مكان كل يف الصيام جواز يف والعلة والسبب

  .أجزأه صام
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
ة �B�4 و>ZEئ ، 0%(# ُ��� أو ��ة: وا�0ّم�%.  

  

  .بقرة سبع أو بدنه سبع أو شاة إما هو الباب هذا يف ملذكورا والدم يعين )والدم:(قوله
�א�
	��وא������:� �

 أوشرك شاة: قال]. 196/البقرة [----))))��ْ&@�ِJEM��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ�OE�َ�E��@!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��    @�B�@�B�@�B�@�B�    ِJEM@&ْ@!@    َ;"@	َ;"@	َ;"@	َ;"@	((((- - - -   قرأ ملا عباس ابن أن - 

  .دم يف
  .بقرة أو واحده بدنه عنه أجزأت شياه سبع ذبح عليه وجب من هذا على بناء
 شاة أا وبني جتزئ اليت األشياء هي وما بالدم املقصود ما يبني أن يريد -  اهللا رمحه -  املؤلف إذاً

  .بقرة سبع أو بدنه سبع أو

	��وא������Y'FB��3א��)�jZk�0
����Bא�:� �

  .البدنة بدل ذحبها -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن - 

 .لبقرةا ودم البدنة دم يشمل) دم يف شرك: (قوله وهو عباس ابن أثر عموم وأيضاً - 
  

  .الصيد جزاء باب إىل وانتقلنا الباب انتهى وذا
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�Zاء %�ب 08Sا�  
 وهذا بتسبب أو مبباشرة اإلتالف كان سواء  أتلفه من على جيب ما :هو الصيد جزاء

  .الثمن يف ال الصورة يف واملشاة املماثلة  معنا تقدم كما فيه يشترط الواجب
  :قسمني إىل سمينق املثل معرفة أن أيضاً معنا وتقدم

 اهللا صلى -  النيب أن اآلن أعلم وال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب حبكم يكون أن إما - 
 البخاري واإلمام أمحد اإلمام أن معنا تقدم وقد الضبع يف إال صحيح حديث يف حكم -  وسلم عليه

  .شاة الضبع يف جعل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وهو احلديث هذا صححا
 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن هو الباب يف املروي فجميع الضبع عدا يماف وأما

 أيب بن وعلي عفان بن وعثمان اخلطاب بن عمر :أربعة هم الصيد جزاء يف فتواهم كثرت والذين. - 
 والتمثيل التقدير عنهم روي من أكثر هم األربعة هؤالء، ف-  عنهم اهللا رضي -  عباس وابن طالب
 وعثمان عمر أما، قليل شيء لكن عمر ابن عن وروي قليل شيء لكن مسعود ابن عن اًأيض وروي
  .كثرياً التقدير عنهم فروي عباس وابن وعلي

•••• ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
(A #5ا���� #)0%.  
 :األربعة هم احلكم ذا حكم والذي، عنها بدالً بدنة يذبح أن النعامة قتل من على جيب :يعين

  .-  عنهم اهللا رضي -   عباس ابنو وعلي وعثمان عمر
 شكل يشبه النعامة فشكل ،الثمن حيث من ال اخللقة حيث من ظاهر والبعري النعامة بني والشبه

  .-  عنهم اهللا رضي -  الصحابة به حكم ولذلك البعري
•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <

ة: وا�َ'D4ْ وا�*D�َ8ْz واDw26 و%�>C ا�'�7 و��7ر�%.  
  :أشياء مخسة هذه

 من ذكرهم تقدم الذين األربعة ا حكم هذه: واأليل وبقرته الوحش محار :األول الثالثة - 
  .وجلي واضح البقرة وبني بينها والشبه بقرة احليوانات هذه يف أن حكموا فقد، الصحابة

  :يف بقينا
 وليس املسمى نفس يف الصحابة فتوى يف فيدخالن. األيل أنواع من ومها :والوعل الثيتل - 

 خيتلف الوعل أنواع من نوع إال هو ما األيل نأل الصحابة فتوى نص يف لكن قياساً نقول فال. ساًقيا
  .بالشكل هذا عن هذا

  .أخرى أقوال فيه وقيل القرون يف :وقيل
 الشكل يف اختالف بينها واحد حيوان حيوانات الثالثة هذه أن اللغة أهل اتفق أنه واملهم

  .والوعل الثيتل يشمل األيل يف الصحابة حكم وقد واحد شيء أا ملهمفا، إخل..احلياة ومكان واهليئة
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��  .آ�� وا�_

  

 هو والكبش، كبش الضبع يف أن: الصحيح احلديث يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب حكم
  .الضأن من الذكر

 الشكل حيث من -  اخلارجية اخللقة حيث من والضبع الكبش بني ظاهر أيضاً الشبه ووجه
  .كبشاً يذبح أن ضبعاً قتل من على فيجب، عموماً واحلجم

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .Z�4 وا�Zlا�#

  

 جند فلم عثمان دون عباس وابن وعلي عمر :هم احلكم ذا حكم والذي ،عرت فيها الغزال
 يف ظاهر بينهما أيضاً والشبه عرت فيه الغزال أن حكموا الثالثة فهؤالء ،الغزال قتل يف فتوى لعثمان
  :شيئني

  .اخلارجي الشعر شكل :األول الشيء - 
  .والذيل الذنب شكل :الثاين والشيء - 

  .بعرت الغزال يف الصحابة حكم ولذلك األمرين هذين يف يتشاان والغزال العرت أن الفقهاء فقال
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�0ي وا�_  وا�'%.  

  

، جدي والضب والوبر ال جدي والوبر والضب -  اهللا رمحه -  املؤلف يقول أن ينبغي كان
، عليه مقيس والوبر فتاوى فيه الذي هو الضب أن :والسبب، الضب يقدم أن ينبغي كان :يعين

 تشابه يوجد وال، احلكم ذا عليه حكموا فإذاً، جدي فيه أن ثابت بن وزيد عمر :فيه أفىت فالضب
 جهة من لعله للضب يقارب اجلدي الصحابة جعل لكذ ومع واجلدي الضب بني الشكل يف ظاهر
  .اللحم كمية

 وجه تقدمت اليت احليوانات فإن والضب اجلدي بني الشبه وجه يل يتبني مل التأمل وبعد
 ثابت بن وزيد اخلطاب بن عمر حكم ملاذا أدري ال والضب اجلدي بني لكن واضح فيها الشبه

 أن له ليس بعدهم جاء من أن الصواب فإن حبكم مواحك إذا الصحابة أن معنا وتقدم، احلكم ذا
، جدي الضب يف جنعل أن وجيب مرفوض اجتهاده الصواب على فإنه جيتهد رجل جاءنا فلو جيتهد

 اجلدي هذا يذبح أن ضباً قتل من على فيجب، خاصة املاعز من أشهر ستة بلغ ما هو واجلدي
  .الضب على الفقهاء قاسه والوبر، الصيد عن جزاء
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ة وا�8%'عL�.  

  

 وهو واضح بينهما والشبه. جفرة الريبوع ففي .املاعز من أشهر أربعة أمتت ما هي: اجلفرة
 الشيء هذا يف فتشاا متاماً املاعز كاجترار جيتر -  اجلربوع العامة تسميه الذي وهو -  الريبوع أن

  .مسعود وابن اخلطاب بن عمر: هم احلكم ذا حكم والذي
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .��4ق واFر( 

  

 هو ما يعين ،اجلفرة حتت ما هو بل الفقهاء بعض وقال، اجلدي ودون اجلفرة فوق ما هو العناق
  .اجلفرة من أكرب العناق أن الصواب لكن، املاعز من اجلفرة من أصغر

 مما أكرب عرتاً األرنب فداء نذبح أن فاملناسب الريبوع من أكرب األرنب أن :����� - 
  .للريبوع فداء نذبح

  .-  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر هو - عليه وقفت ما حسب -  هو األرنب يف حكم والذي
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  .��ة وا����#5

  

 احلمامة يف أن رأوا فهؤالء، عباس وابن وابنه عمر :هم فيها حكموا والذين، شاة فيها احلمامة
  .شاة

 االختالف وهذا ؟ احلمامة يشبه طري كل أو املعينة احلمامة ا يقصد هل مامةاحل يف واختلفوا
 طري فكل، وهدر الطري من املاء عب ما كل هنا باحلمامة املقصود: فنقول، املسألة حكم يف يضر ال

 يكرع أن هو املاء وعب، احلمامة حكم نفس فيأخذ احلمامة كصوت بصوت ويهدر عبا املاء يعب
 الدجاج كشرب يشرب ال احلمام فإن، فنقطة نقطة الدجاج كشرب يشرب وال ريعاًتك فيه الطري

 يشبه احلمام شرب أن فنجد، نقطة نقطة املاء من يأخذ الدجاج بينما، ويشرب املاء يف يكرع إمنا
 محامة مسي سواء احلمامة يشبه طائر كل ونقول، شاة احلمامة يف الصحابة جعل وهلذا، الشياه شرب

 نفس فله احلمامة صوت يشبه صوتاً ويصدر الطريقة ذه يشرب فمادام االسم ذا يسمى مل أو
 خاص لطري اسم احلمام قلنا أو احلمام مسمى يف الطيور باقي أدخلنا سواء. شاة فيه أن: احلكم

 به حكم ما بيان من -  اهللا رمحه -  املؤلف انتهى وذا، واضح فاألمر الطيور باقي عليه ونقيس
 وينظر اخلربة أهل من عدالن إليه يندب فإنه الصحابة به حيكم مل طري أو حيوان أي :مث، الصحابة

 أهل وحكم شبيهاً له جند مل فإن معنا تقدم كما خاصة األنعام يمة من احليوانات من يشبه ماذا
  .السابق الباب يف معنا تقدم ما على الصيد قيمة إىل انتقلنا له شبيه ال أنه اخلربة
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  ا��م 08H %�ب
 هذا يف سيبني -  اهللا رمحه -  املؤلف أن أي، املدينة وحرم مكة حرم هنا باحلرم املقصود

 لعظمها مبكة -  اهللا رمحه -  سيبدأ احلال وبطبيعة، واملدينة مكة وشجر وحشائش صيد حكم الباب
  .قدرها ورفع

  

•••• ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
�2م O08H :=$4 م  .وا��;ل ا���

  

  .حترميه يف الفقهاء خيتلف مل واإلمجاع بالنص حمرم :احلرم داخل الصيد
�5
	��وא�����אl'd:� �

 ا" ,/&  ا��9% هmا إن(( :-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - 
m�& C�� ات(�N1 ,/ام �6) وا>رض ا�>/��  ا" 
�)آ  <S2% و� ����Y> j � ا�A��N +.�م إ�� 
 .))ف��2/ إ� �nE��L  �HE و� ;.%F�> j/ و�
 أو احلداد هو: والقني - . وبيوم لقينهم فإنه اإلذخر إال: اهللا رسول يا العباس فقال

 .)ا�ذ�/ إ�(:-  وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول فقال -  الصائغ
 الصيد تنفري وحترمي الشجر وحترمي احلشيش وحترمي الصيد حترمي يف نص احلديث فهذا
  .مكانه للجلوس ولو
 بل اصطياده قصد بغري كان ولو الصيد ينفر أن احلرم داخل يف من على حيرم يعين

 فإن هذا يفعل أن عليه حيرم فإنه مثالً الظل يف سيجلس ألنه مكانه اجللوس بقصد
 حكم احلكم هذا إذاً، احلرم داخل اهللا بأمن آمنة واحليوانات واحلشائش األشجار

  .الصحيحة الصرحية النصوص عليه ودلت عليه جممع
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  .ا���م آO08H 08S و7@<

  

 مل فإن واإلطعام الصيام بني خمري وهو املثل فيه احملرم صيد كحكم احلرم داخل الصيد حكم
 جزاء يف معنا تقدمت اليت واألحكام الترتيب على واإلطعام الصيام بني خمري أيضاً وهو الصيد قوم جيد

  .متاماً الصيد
  :احلرم صيد جزاء وجوب إىل أي :هذا وإىل
8ه< وأ0�7 وا�^��A) ���5: ا�*;g# ا�bF# ا��$< أهD 35 ا���Eه8 ذه = Y35 و 

  .احلرم صيد يف اجلزاء وجوب إىل ذهبوا ا�6;م �B�Aء
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�א�
	��وא�����א�:� �

 النيب أصحاب ألن احلكم ذا حكموا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب بأن - 
  .احلرم يف صاد من على الصيد جزاء بوجوب حكموا -  وسلم عليه اهللا صلى - 

  .واالستغفار التوبة عليه بل الصيد جزاء جيب ال أنه إىل ا��7Fف وذه = 
�א�
	��وא�����א�� �

 .احلرم داخل الصيد جزاء يوجب ما الصرحية الصحيحة النصوص يف ليس بأنه - 
 فهي احلكم هذا إثبات يف كافية الباب هذا يف الصحيحة املروية اآلثار أن :واجلواب

 جزاء بوجوب الصحابة فيها أفىت اليت للفتاوى خمالف يعلم ال إذ الصحابة من إمجاع
  .احلرم داخل الصيد

  :الشجر إىل انتقل الصيد حكم -  اهللا رمحه -  املؤلف بني ملا مث
•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

�XG O: و�2مE� C^8^732 و_9Fا.  
  :باإلمجاع حمرم األخضرين واحلشيش الشجر قطع

) الكأل: (قال أنه أخضراً كونه اشتراط على يدل والذي .السابق احلديث لداللة - 
  .الرطب احلشيش على إال يطلق ال العرب لغة يف والكأل

  :األخضر واحلشيش األخضر الشجر عن خترج أخرى أمور يف بقينا
  :قسمني إىل ينقسم وهو. اآلدمي زرعه ما: األول - 

  .الزرع: األول القسم ـ
  .الشجر :الثاين والقسم ـ
  .عليه فدية وال حيصد أن احلرم يف زرع ملن جيوز أن خالف بال الفقهاء أمجع :فالزرع - 
 اآلدمي زرعه الذي الشجر قطع جواز إىل اجلماهري ذهب ذلك مع لكن :خالف فيه: والشجر - 

  .عليه امع الزرع على قياساً
  .ضعيف شجرال من مينع الذي اآلخر والقول ،ا�S'اب ه' ا��'ل وهaا

 على األربعة األئمة اتفق، اليابس واحلشيش اليابس امليت الشجر قطع حكم :الثانية املسألة - 
  :واحلشيش الشجر من يبس ما قطع جواز

  .به واالنتفاع أخذه فجاز امليت حكم يف اليابس هذا ألن - 
 بعد رةبالشج متعلقاً ظل أو وسقط اآلدمي فعل بغري الشجر من قطع ما :واألخري الثالث - 

 اليبس إىل الساقط هذا مآل ألن يأخذه وأن اإلنسان به ينتفع أن اجلماهري عند جيوز فهذا.كسره
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 هذا كان إن وأما ، منهما كل أخذ فله أيضاً وميوت ييبس أن متعلقاً وبقي سقط الذي ومآل واملوت
  :آدمي بفعل السقوط
 =3�A ء�B�Lل 35 ا��G: به ينتفع أن له جيوز.  
 =>B�535 و Gإذا الصيد فإن الصيد نظري به ينتفع أن جيوز ال: وقالوا. به ينتفع أن جيوز ال :�ل 
  .به االنتفاع جيوز ال هذا فكذلك ميتة أصبح احملرم صاده

بGFوا Nاآلن حنن لكن آمث واآلدمي آدمي بفعل كان ولو به االنتفاع جيوز أنه :أ4$< وا 
  .اآلدمي قطعه مبا االنتفاع عن نتحدث

 فيها يشترط الذبيحة ألن. كبري فارق والشجر الذبيحة بني أن: ذلك على لوالدلي - 
 الذبيحة أكل جواز شروط من املذكي أهلية فإن الذكاة أهل من الذابح يكون أن

 من فافترقا، واألطعمة للذبائح يشترط ما له يشترط ال فإنه وكسره احلطب خبالف
 من اآلدمي قتله مبا جيز ومل شجرال من اآلدمي قطعه مبا االنتفاع فجاز اجلهة هذه

  .الصيد
  :الرعي: أيضاً ويستثىن ـ

	��وא�����א.احلرم يف ترعى ائمه اإلنسان جيعل أن جواز. الرعي جواز إىل ا�B�E'ر ذه = �

�א�:� �

 يف احلرم دخلوا - عنهم اهللا رضي -  وأصحابه - وسلم عليه اهللا صلى - النيب بأن -
 .احلرم حشيش من تأكل ال حىت اائم أفواه ونيكمم كانوا أم ينقل ومل هديهم

  .ظاهر وهذا اجلواز على هذا فدل

 الصف ودخل تركها مث أتان على الصف إىل أتى ملا عباس ابن حبديث أيضاً واستدلوا -
  .احلرم يف وهم األرض من ترعى األتان وصارت

  .ماحلر يف ترعى أن ائمه اإلنسان ميكن أن جيوز ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .احلرم حمظورات من واإلتالف اإلتالف يستلزم الرعي هذا ألن - 
 ولو لبهائمه املرعى يبذل أن لإلنسان جيوز فإنه، النصوص لظواهر مصادم جداً ضعيف قول وهو

  .مستثىن أمر فهو احلرم يف كان
  .الفدية :األخرية املسألة ـ

o بقرة :واملتوسطة الكبرية الشجر يف جيب.  
o شاة :الصغرية الشجرة ويف.  

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب بعض حكم ذا
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 على يدل دليل يوجد ال ألنه فدية واحلشيش الشجر إتالف يف ليس أنه :ا�*�() وا��'ل= 
  .املالكية ذهب هذا وإىل. احلشيش أو الشجر يف الفدية وجوب

  :ا�B�E'ر �5 أ4$< واN وا�S'اب

 توقفنا الشجر جزاء إىل وصلنا إذا مث صحابةال بفتاوى اجلزاء باب كل يف حنكم ألنا - 
، الترجيح قواعد يف اضطراد وعدم تناقض شك ال فهذا الصحابة بفتاوى األخذ عن
 األخذ من مينع مانع أو فارق يوجد وال هنا نقبلها هناك الصحابة آثار قبلنا ماد فما

 .الباب هذا يف الصحابة بفتاوى
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
dّإ   .ا6ذ9

  

  :باإلمجاع ستثىنم اإلذخر

  .- وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قبل من باستثنائه التصريح فيه عباس ابن حديث ألن - 
  

  :املدينة حرم إىلاملؤلف  انتقل مث
•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

  .ا��08H #�20: و�2م
  

  :حمرم املدينة صيد
 =0�4   .وا�^��A) وأ0�7 ���5 :ا�*;g# ا�bF# وه' ا���Eه8

�:�אوא���� �

 عليه اهللا صلى - النيب أن -  عنه اهللا رضي - طالب أيب بن علي عن مسلم أخرجه مبا -

   ).?)ر إ�� �./ .4 &� ,/م ا��%<�A(: قال -  وسلم

 بيت ال بني ما محر - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن اآلخر الصحيح وباحلديث -
  .املدينة

 خيتلي أن لإلنسان فيجوز .حرماً ليست ةاملدين أن إىل :ا�*�() ا��'ل وه' ا��7Fف وذه = 
  .صيدها يقتل وأن شجرها يقطع وأن خالها

�א�
	��وא�����א�:� �

  .خاص نقل إىل ال عام نقل إىل إلثباته حيتاج كبري حكم حرم فيها املدينة بأن -
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  :وجهني من الدليل هذا على واجلواب

  .الصحابة من ددع نقله فقد عاماً نقالً نقل املدينة حترمي أن :األول الوجه - 
 عاماً نقالً تنقل أن األحكام ثبوت يف يشترط ال إذ منكرة قاعدة القاعدة هذه أن :الثاين الوجه - 

 الذي فيكون خاصاً نقالً إال لنا تنقل مل مهمة أحكاماً جند ولذلك اخلاص بالنقل فيها يكتفى بل
 أصحاب إىل وصلت أن إىل التابعني من قليل عدد عنه ورواها اثنان أو واحد الصحابة من رواها

  .املسلمني علماء عمل هفوخيال صحيح غري شرط فهذا، التسعة أو الستة الكتب
 صحيح حرم هلا املدينة أن وهو األمة إليه ذهب ما اهللا شاء إن :ا�ا�1 :هذا على بناء

 صحيح يف-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن والصحيحة الصرحية األحاديث نرد وكيف وثابت
  .والتعليالت األقيسة هذه مثل يف املدينة حرم أنه ممسل
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
dاء وZ� C8A.  

  

 قتل يف ليس أنه -  اهللا رمحه -  أ0�7 ا�56م 34 وذآ 0Gا5# ا%3 وا��9رO ا����%$# ذه = 
  .جزاء فيه أن أعلم ال: أمحد اإلمام قال ،التوبة فيه وإمنا جزاء املدينة صيد
  .الشجرة قاطع أو الصيد قاتل سلب هو  واجلزاء. جزاء فيه أن :)ا�*�( وا��'ل= 

�א�
	��وא�����א�:� �

 حرم يف شجراً يقطع عبداً رأى أنه -  عنه اهللا رضي -  سعد عن مسلم أخرجه مبا -
- عنه اهللا رضي - فقال العبد سلب أرجع: فقالوا إليه قومه فجاء .سلبه فأخذ املدينة

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول نفلنيه شيئاً أرد كنت ما: 
 شجر قطع يف جعل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن يرى سعد بأن صريح احلديث فهذا

 دون املعتدي ثياب: هو الرواية هذه على :بالسلب واملقصود، املعتدي سلب صيده قتل أو احلرم
�:وא�����، اجلهاد يف السلب عن خيتلف الباب هذا يف فالسلب، دابته �

 أن وألجل الكافر ا يتقوى ال ألن الدابة أخذ فيه جاز إمنا اجلهاد باب يف السلب أن -
 .املدينة حرم يف مفقود املعىن وهذا املسلم ااهد ا يتقوى

  .العبد دابة أخذ عنه اهللا رضي سعداً أن ينقل مل أنه اآلخر والشيء -
 التعزير على أمثلة ضربوا مفإ القيم وابن اإلسالم شيخ اختيار من الظاهر هو: القول وهذا

 أنه يرون أم هذا فظاهر، املدينة شجر قطع من لبس أخذ ومنها أمثلة عدة وذكروا الشرع يف املايل
  .جزاء الشجر وأخذ املدينة صيد يف وأن السلب يؤخذ
  .ا�S'اب ه' ا��'ل وهaا
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 إجياب نقل أنه ميعل ال أنه :- هو من وهو-  أمحد اإلمام قول وهو جداً كبري إشكال يف بقينا
 فيكون اطالعه وسعة وورعه بعلمه نفى إذا أمحد اإلمام فمثل مشكل، احلقيقة يف فهذا اجلزاء

 رمحه -  أمحد اإلمام أن يل يظهر والذي أمحد اإلمام من الكلمة هذه على جواباً أجد مل وأنا: إشكال
 وإال اجلزاء وجوب يف يحبصر ليس أنه يرى -  اهللا رمحه -   كأنه لكن األثر هذا على وقف -  اهللا

 يرى يكون أو -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن مروية سنة مطلقاً خيالف ال أمحد اإلمام فإن
  .قوي وإسناده مسلم يف احلديث فإن ذلك يرى أمحد اإلمام أن يل يبدو ما لكن احلديث ضعف
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  )7: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))96((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ17/10/1428 :التاريخ   االثنين:اليوم
  

  )9(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 
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  5@# د9'ل %�ب
  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .5@# د9'ل %�ب

  

 دخول يف سنة أول أن -  اهللا رمحه -   وذكر، مكة بدخول املتعلقة األحكام فيه يوضح باب :يعين
 املؤلف فات فمما، السنة هذه تسبق اليت السنن بعض -  اهللا رمحه -  وفاته أعالها من يدخل أن مكة

  :-  اهللا رمحه - 
 أنه 4ً�إ��� و7@) وا���Eه8 اFر%�# ا�bF# ذه  0�A=  :االغتسال استحباب - 

  .يغتسل أن مكة يدخل أن أراد إذا لإلنسان يستحب
  .اراً يدخل أن :أيضاً ويستحب - 

 فيها وبات توقف مكة يدخل أن أراد ملا -  عنه اهللا رضي - عمر ابن أن :ذ���ود��� -
  .- وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول يصنع كان هكذا: وقال اراً واغتسل

 يدخل وأن االغتسال استحباب وفهموا احلديث هذا من أخذوا -  اهللا رمحهم -  واألئمة
 مرة إال ليالً -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب يدخل ومل جائز أيضاً فهو: الليل يف الدخول وأما.اراً

 كما مقصود أمر وهو اراً يدخل أن ويستحب ليالً يدخل أن فيجوز ،اجلواز دليل وهو. واحدة
 وأن يغتسل أن يتقصد أن لإلنسان ويستحب ينبغي بل صدفة وقع عرضياً أمراً وليس األئمة فهم

  .اراً مكة يدخل
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  :املؤلف ذكرها اليت السنة إىل نأيت مث
•••• ÊÊÊÊÙ^ÏÙ^ÏÙ^ÏÙ^Ï<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

  .أ4;ه� 35: 3�2
  

  .C8A �ًA;9 أd >$4 اجلملة حيث من أعالهاً من مكة دخول استحباب
#8 %�� ذهب لكن�A�^بأعلى مير طريقه كان ملن مكة أعلى من الدخول يستحب أنه إىل ا� 

  .فال وإال مكة
 كان إذا مكة أعلى من الدخول استحباب يرون العلم أهل مجيع أن اخلالف هذا من ويفهم

 الشافعية بعض فقط مطلقاً االستحباب يرون اجلماهري: قلت وكما، مكة بأعلى مير اإلنسان طريق
  .مكة بأعلى رمي طريقه كان إذا: واحدة حال يف بمستح أنه يرون

 ألن أو األسهل ألنه وقع الدخول هذا بأن القول من أرجح وهو ا�ا�1 ا��'ل وهaا
 وأمحد ومالك حنيفة أبو الثالثة األئمة فإن الطريق هذا من طريقه إمنا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب

  .أعالها من الدخول تقصد -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وأن مقصود أمر هذا أن يرون كلهم
�:وא�����א �

 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن وغريمها عائشة وحديث عمر ابن حديث يف ثبت مبا - 
  .أعالها من مكة دخل: - 

 ابن أو عائشة قول من فائدة نعلم ال فإنا الصحابة حىت فهم هذا أن: نقول أن نستطيع بل
 أمر أنه أو مستحب أمر ذاه أن إال مكة أعال من دخل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن عمر

  .مقصود
 ملن اجلماهري وعند مكة بأعلى مير طريقه كان ملن باإلمجاع نقول أن نستطيع ثابتة سنة هذه فإذاً

  .مكة ىأعل غري من: يعين الطريق هذا بغري مير طريقه كان
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0Eب 35 وا����% (�% #�8�.  

  

  .الباب هذا من ماحلرا املسجد يدخل أن ويستحب :يعين

	��وא������T�B6א���J����=eא�:� �

 هذا من املسجد دخل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن سننه يف البيهقي أخرجه ما - 
  .الباب

 يف قريش بني حيكم أن أراد ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن ثبت ما وأيضاً - 
  .شيبة بين باب من دخل احلجر وضع
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 دخول يعين :مسلم يف وليس البيهقي يف وهو مسلم إىل خطأ ضهمبع نسبه البيهقي وحديث
 احلديثة العمارة بعد اآلن له وجود ال الباب وهذا، شيبة بين باب من -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب

 فإنه الكعبة إىل اجته مث السالم باب من دخل من أن السالم باب من الدخول أن اشتهر لكن للحرم
  .اآلن موجوداً يعد مل نفسه الباب فإن وإال ةشيب بين باب من سيمر

  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .ورد �5 و�Gل C202 ر�A: ا��k8 رأى QAذا

  

  .ورد مبا ويدعو يديه اإلنسان يرفع أن البيت رؤية دعن ويستحب :يعين
�א�
	��وא��������LCא�:� �

 أنه -  موسل عليه اهللا صلى -  النيب إىل مرسالً -  اهللا رمحه -  جريج ابن رواه ما - 
 تصلح ال جداً ضعيفة أو ضعيفة جريج بن ومراسيل، ذلك يصنع كان

  .لالستدالل

 ذهب هذا وإىل .ويدعو يديه يرفع بأن ذلك يصنع أن لإلنسان يشرع ال أنه :ا�*�() ا��'ل= 
  .-  اهللا رمحه -  مالك اإلمام

�:ذ���
	��وא���ل �

 -  النيب يصنعه يكن مل: وقال ذلك أنكر -  عنه اهللا رضي -  اهللا عبد بن جابر بأن - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى

 حبج خاصة عناية اعتىن أنه ذلك يف والسبب أمهية هلا احلج يف اجلليل الصحايب هذا وآراء
 يف الترجيح عند كبرية مرتلة ورواياته وآرائه لفتاويه كان هنا ومن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب

  .والعمرة احلج مسائل
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>g ف'X2 �ً��X_5.  

  

 سنة واالضطباع، األيسر عاتقه على وطرفيه األمين عاتقه حتت الرداء وسط يضع أن هو االضطباع
  .الصحيحة األحاديث يف لثبوته

  :أن يعلم أن وينبغي
 بالطواف اإلنسان يبدأ أن أوشك فإذا ،اإلحرام عند ال الطواف إرادة عند يسن إمنا االضطباع - 

  .امليقات من حيرم حني من ال اضطبع
  .احلج طوافات من غريه دون فقط القدوم طواف يف سنة اإلضطباع أن: الثاين األمر - 
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  .إليها مندوب سنة أنه يف خيتلفوا مل العلم أهل بإمجاع سنة :القدوم طواف - 
 ا����%$# 35 ا��$< أهD 0�4 -  يسن ألنه. مقصود). يبتدئ: (-  اهللا رمحه -  املاتن وقول

8ه<Yعبادة بأي يشتغل ال وأن بالطواف يبدأ أن يسن  ليطوف احلرام املسجد دخل ملن:- و 
  .املسجد بتحية وال حىت أخرى

 معهم يصلي فإنه الفريضة إقامة وصادف دخل إذا أنه: وهي واحدة مسألة هذا من واستثنوا
  .بالطواف يبدأ أن له يشرع فإنه الصورة هذه عدا فيما. لفريضةا

 اهللا رمحه -  املؤلف كالم يدل هذا وعلى. القدوم طواف عن يغين للمتمتع بالنسبة العمرة وطواف
 يطوف أن للمتمتع يشرع فال. صحيح وهذا. واملفرد بالقارن خاصاً القدوم طواف جعل ألنه - 

  .لعمرةل ثانياً يطوف مث للقدوم أوالً
�:ذ���
	��وא����� �

 أم متمتعني قدموا الذين -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب حال ظاهر أن - 
  .القدوم طواف عن أجزأهم وقد العمرة طواف وهو واحد بطواف اكتفوا
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  .بكله احلجر :أيبد أن أراد إذا الطائف حياذي أن :الطواف لصحة يشترط
  .احلجر بعض بكله حياذي أن وجيوز

  .احلجر بعض أو احلجر ببعضه حياذي أن جيوز وال
  .احلجر لبعض أو لكل حماذي اجلسم كل يكون أن هو الشرط :إذاً

�א�
	��א������:� �

 يف كما اجلسم بكل يستقبل أن وجب استقباله شرط ما أن: هذا على الدليل: قالوا - 
  .عندهم قاعدة كأا. صالةال يف القبلة استقبال

 اآلخر بالبعض استقبل ولو الكعبة باب جهة من جسمه وبعض الطواف بدأ إن :هذا على بناء
  .احلجر جسده جبميع يستقبل مل ألنه يصح ال الطواف فإن احلجر
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 بن اإلسالم شيخ ذهب هذا وإىل، احلجر بعض جسده ببعض يقابل أن جيوز أنه :ا�*�() ا��'ل= 
  .-  اهللا هرمح -  تيمية

�:ذ���
	��وא����� �

 يكونوا مل أم الصحابة وحال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب حال من الظاهر أن - 
 مقابل احلاج أو املعتمر جسد يكون حبيث احلجر مأما كامالً تاماً انتصاباً ينتصبون

 .األسود للحجر بكله

 أن وهو ئدةوزا ظاهرة مشقة األزمان هذه يف سيما ال الشرط هذا يف أن كما - 
 سيما ال عظيمة مشقة هذا ففي احلجر كل جسده بكل اإلنسان يستقبل أن نوجب

  .املواسم يف

 إىل احلجر من اإلنسان يبدأ أن الواجب إمنا .الشرط هذا على دليل ال أنه كما - 
 كل أو احلجر بعض استقبل وسواء بكله أو ببعضه احلجر استقبل سواء احلجر
  .احلجر

 اشترطنا ولو به العمل يسع الذي وهو اهللا شاء إن ا�ا�1 ا��'ل 'ه ا�*�() ا��'ل وهaا
  .الناس على عظيمة مشقة لدخل احلنابلة اشترط ما

  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
C�$��2و C$�  .و�2

  

 االستالم يستحب أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم وظاهر. باليد املسح :هو االستالم
 باليد املسح وهو االستالم بني جيمع أن هو احلجر استالم مراتب من األوىل الدرجة وأن والتقبيل
  .والتقبيل
  .التقبيل مع االستالم :ا���# أن ا��$< أهD 35 آ*8 ذه  هaا وإ�=

 االستالم بني اجلمع فيه حديث أي أجد فلم كثرياً حبثاً األحاديث مجيع يف حبثت ولكين
 الصحيحة األحاديث أما، ضعف فيهما ولكن بينهما اجلمع سنية يف صرحيني حديثني يف إال والتقبيل
  .التقبيل أو االستالم إىل تشري فهي الصرحية

  .تقبيل بال االستالم: -  عنه اهللا رضي -  جابر حديث ففي - 

 رأيت أين لوال وقال احلجر قبل أنه -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر حديث ويف - 
 يذكر ومل التقبيل هوفي. قبلتك ما يقبلك -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول

  .االستالم
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��a� B�Fا Nأن أ4$< وا:  

 عند صوت إظهار بال احلجر على فمه اإلنسان يضع حبيث. استالم بدون التقبيل :األوىل املرتبة - 
 عليه اهللا صلى -  النيب أن وينقلون بصوت تقبيل بدون وضعاً احلجر على شفتيه يضع وإمنا احلنابلة
 من كثري يصنعه ما خبالف وهذا اهللا بيت عند التأدب من نوع فيه هذا وألن صنع هكذا -  وسلم
  .الطريقة هذه ختالف بطريقة يقبلون حيث اليوم الناس
ب إذًاGFا Nأن أ4$< وا #�< يوجد ال ألنه يل ظهر هكذا. استالم بال التقبيل  :اFو�= ا��

  .تعبدية األمور وهذه. بينهما جيمع حديث
 اهللا صلى -  النيب أن الصحيح احلديث :هذا على ودل. اليد تقبيل مع االستالم :الثانية املرتبة - 
  .يده وقبل بيده احلجر استلم -  وسلم عليه
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 احلجر يستلم فإنه عليه شق إذا أنه معنا تقدم) يده قبل (التقبيل مع االستالم: يعين )شق وإن(
 صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن حديث يف ثابت هذا وأن يده يقبلو عليه ميسح يعين

  .ذلك فعل -  وسلم عليه اهللا
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 مع بشيء احلجر يستلم أن: وهي االستالم مراتب من مرتبة -  اهللا رمحه -  املؤلف ترك
  .الشيء هذا ويقبل

 احلجر استلم-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن مسلم رواه الذي احلديث يف صح ملا - 
  .وقبله مبحجن

 إىل اإلنسان فيشري، تقبيل بال بيده: يعين). إليه أشار اللمس شق فإن( :األخرية املرتبة مث
  .يده يقبل أن بدون احلجر

  :املراتب فصارت
  .االستالم عن جمرداً التقبيل - 

  .التقبيل مع االستالم مث - 

  .تقبيله مع حنوه أو عصا من بشيء احلجر استالم مث - 

  .تقبيل بال اإلشارة مث - 
  .احلجر استالم مراتب هي فهذه
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 غري املعاصرة احلج مواسم يف أا نقول أن نستطيع األخري عدا ما املراتب هذه أن خيفى ال وكما
 ال ومدافعة ونزاع شقاق من -  التقبيل أو االستالم وهو - األمر هذا إليه يؤدي وما الزحام لكثرة مشروعة

 أن اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وأن سيما ال مبثلها اإلسالم يأيت
 املواسم هذه مثل يف أنه تقتضي اإلسالم قواعد أن الشك يصح مل أو احلديث هذا صح وسواء ليقبل يزاحم

 شديد زحام من عليه يترتب ملا يشرع ال التقبيل أن نقول أن نستطيع أنا رمضان يف والعمرة احلج مواسم - 
  .باآلخرين وإضرار

 املرأة اختالط إىل يؤدي التقبيل أن على هذا وبنو للمرأة يشرع ال التقبيل أن إىل اجلمهور وذهب
 على املرأة حمافظة وجوب على الدالة العامة النصوص تأباه مما والرجل املرأة بني املساس وكثرة بالرجال
  .بالرجال االختالط من جسدها

 يف العمرة يف أو احلج يف الزحام يف اليوم األسود للحجر النساء تقبيل من اليوم يقع ما :نقول مث
 لشيء املرأة تعرض من اإلنسان يلحظه ملا التقبيل ذا آمثة املرأة وأن حمرم أنه إنسان أي يشك ال رمضان

 غاية التقبيل فإن إشكال بال الشرع حيرمه وجه على واالختالط بالرجال واملساس احلياء ذهاب من عظيم
 العلم أهل بإمجاع الفقهاء بإمجاع حمرم واملساس االلتصاق مع بالرجال املرأة اختالط بينما سنة أنه هنالك ما

 أن املرأة ويل على أو املرأة على يشري أن العلم طالب على ينبغي ولذلك النصوص تقتضيه الذي وهذا
  .حمرم الزحام يف لالتقبي
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  .ورد �5 و�2'ل

 يبدأ أن أراد إذا كان -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن وغريه جابر حديث يف ثبت - 
  .كرب احلجر واستقبل بالطواف

 -  النيب إىل املرفوعة الصحيحة األحاديث يف وليس، الصحيحة األحاديث يف ثابت فالتكبري
 -  عمر ابن عن صح لكن ،فقط التكبري إال الطواف بداية عند يثبت دعاء -  وسلم عليه اهللا صلى
 أخذ فإن، الطواف بداية عند) أكرب واهللا اهللا، بسم (:فيقول يبسمل كان أنه -  عنه اهللا رضي

 عندي فهو تركه وإن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن بأثر أخذ فقد األثر ذا اإلنسان
 مشروعاً الذكر هذا كان ولو -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن منقول مضبوط رأم احلج ألن أوىل

 عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عناية شدة مع سيما ال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن نقلل
 لكثرة -  عنه اهللا رضي -  منه اجتهاداً يكون أن ميتنع فال عمر ابن أثر وأما األخري حبجه -  وسلم
 وعند األكل عند وكما. ضعيف وهو صح إن الوضوء عند كما. الشرع يف بالبسملة عمالاأل بداية
 فلعل يبسمل العبادة يف شرع إذا اإلنسان أن كثرية مواضع يف الشرع يف جاء فقد وغريه القرآن قراءة

  .العبادات من غريه على الطواف عبادة على قاس -  عنه اهللا رضي -  عمر ابن
بGFوا Nأ4$< وا A��8 Br2 (� يقول أن إال لإلنسان يشرع ال أنه) :أكرب اهللا( ،

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  بالنيب تأسياً
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 يساره عن الكعبة جيعل أن جيب فإنه بالطواف بدأ إذا الطائف أن على :واإلمجاع النص دل
  .ينهمي عن انصرف وكرب احلجر استقبل فإذا

�:ذ���
	��وא����� �

 طاف وقد )&����� 1ZZ� �mوا( -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قول - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  كذلك

 اإلنسان جيعل أن أي اهليئة هذه على يكون الطواف لكون كثرية حكماً العلم أهل وذكر
  :العلم أهل من تاستنباطا احلكم وهذه،�א��Q�/�eIא�e=��@��3א������(�1، يساره عن البيت
 األيسر الشق على يعتمد فإنه يساره عن البيت جعل إذا الطائف أن :عليه ونقتصر: منها - 

 أقوى هذا، لإلنسان األمين الشق كرم الشارع أن املعلوم ومن شأناً أرفع األمين الشق يكون وبذلك
 تكلف فيها أيضاً حلكموا األخرى التعليالت من ذكر وما. التكلف من فيه ما وفيه. املذكورة احلكم

 يف سيما ال النصوص يف جاء ما على هذا مثل يف اإلنسان يقتصر أن فالواجب احلكمة هذه من أكثر
 امتثال هي احلكمة أن عدا احلكمة وطلب تعليلها يصعب قد اليت األعمال احلج يف يكثر فإنه احلج

 أما، سيأتينا كما النصوص من حوواض يظهر الذي هو هذا، احلج هذا يف وذكره اهللا وتعظيم األوامر
  .ظاهر تكلف ففيها احلج يف احلكم بعض التماس
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 تعبداً زاد فإن املقدار هذا على يزيد أن له جيوز وال سبعة الطواف يف األشواط عدد أن :أي
 ألنه الطواف بطالن إىل ةباإلضاف مبتدع فهو متعبداً نقص فإن ينقص أن له جيوز وال مبتدع فهو

  .العلم أهل بني عليه جممع األمر وهذا ركناً منه نقص
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  .األئمة باتفاق سنة وهو، اإلسراع مع اخلطى مقاربة :هو الرمل

 ال واملكي يرمل أن له يسن فاألفقي، املكي بغري خاصة سنة الرمل أن على يدل هذا) األفقي: (قوله
  .يرمل أن له يسن
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�:ذ���
	��وא����� �

 ذه فثبت، رمل املكي على ليس: قالوا أم عباس وابن عمر ابن عن ثبت ما - 
 .مكة خارج من قدم مبن خاصة سنة أا الفتاوى

 هم يرملون كانوا الذين أن الصحابة حال عن املروية اآلثار: ذلك على يدل أنه كما - 
  .كينيامل دون مكة خارج من يقدمون الذين
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D52 (�AFا (A اaاف ه'Xا� �ًg;g >g (^�2 �ً�%أر.  

  

  .الثالثة باألشواط خيتص وأنه القدوم بطواف خاصة سنة الرمل أن -  اهللا رمحه -  املؤلف أفاد
�:ذ���
	��وא����� �

 صلى -  النيب أن عمر ابن حديث من -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن صح ما - 
  .مشياً وأربعاً سعياً ثالثاً قدومه يف طاف مكة دخل إذا كان -  وسلم عليه اهللا

 كان أنه وعلى، القدوم طواف يف: يعين. قدومه يف كان الرمل أن على النص عمر ابن حديث ففي
 طواف ختصيص يف نص فاحلديث )أربعاً ومشى ثالثاً سعى( يقول ألنه األوىل األشواط الثالثة يف

 اية إىل الرمل يف اإلنسان يستمر أن يسن وال يشرع ال فإذاً الثالثة شواطاأل وختصيص القدوم
  .الطواف

  :الكعبة عن باالبتعاد إال السنة ذه يأيت أن يستطع مل فإن  /مسألة** 
 =3�A ء�B�Lل 35 ا��G: السنة هذه من أوىل الكعبة من القرب.  

 الكعبة من اإلنسان قرب وكلما. الكعبة لتعظيم الكعبة حول كان إمنا الطواف ألن - 
  .الطواف مبعىن اإلتيان يف أوىل كان

 ليست التابعي من الفتوى - .بدليل وليست. التابعني لبعض بفتاوى: استدلوا كما - 
 تأيت اليت الفتاوى احلكم إثبات سياق يف يذكروا أن العلم أهل اعتاد لكن - بدليل

  .التابعني عن
 عن البعد إىل بالسنة اإلتيان أد ولو الكعبة عن بعيداً كان ولو بالسنة يأيت أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .الكعبة

 تتعلق اليت السنة على ومقدمة أوىل العبادة بذات املتعلقة السنة أن املشهورة للقاعدة - 
  .العبادة مبكان

  .ا�18�S ه' ا�*�() ا��'ل وهaا
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>$��2 Eآ3 ا��5ة آD ا���8() وا�.  

  

 األسود احلجر يستلم كان -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن مسلم حصحي يف ثبت - 
  .اليماين واحلجر

  .يستلمهما أن لإلنسان يشرع ال الشاميني الركنني أن مبفهومه يدل وهذا
 األسود احلجر إال البيت من يستلم ال أنه وهو هذا على األمر واستقر العلم أهل وأطبق

 صلى -  النيب عن يأت مل ألنه. التقبيل دون فيه االستالم يشرع ماينالي الركن أن إال ،اليماين والركن
 مل إذا اإلشارة اليماين احلجر يف يشرع ال كذلك، التقبيل دون االستالم إال فيه -  وسلم عليه اهللا

 وغريه والتقبيل لالستالم بالنسبة اليماين احلجر مرتبة أن هذا من وتبني، يستلم أن اإلنسان يستطع
  .ينصرف وإال يستلم أن استطاع فإن فقط االستالم وهي دةواح مرتبة

 اآلخرة ويف حسنة الدنيا يف آتنا ربنا: (فيقول يدعو اليماين احلجر استلم إذا أنه: والسنة
 حديث وهو -  عنه اهللا رضي - السائب بن عطاء حديث يف ثابت وهذا، )النار عذاب وقنا حسنة

  .ثابت صحيح
 مبا يدعو أن وله ،والقصد التعيني سبيل على آخر دعاء بأي ويدع أن الركنني بني يشرع وال

 والركن األسود احلجر بني اإلنسان يدعو أنه يشرع ال: كذلك، املطلق الدعاء سبيل على شاء
 بدعاء يدعو أن له يشرع ال اآلن - األسود واحلجر اليماين الركن بني الدعاء عن حتدثنا وحنن. اليماين

 دعاء يتقصد أن هذا يف يشرع فال الدورة تكملة :يعين .اليماين الركنو األسود احلجر بني معني
 هو فهذا عام بدعاء دعا وإن مبتدع فإنه املكان ذا خاص أنه رأى معيناً دعاء تقصد فإن معيناً

 مكان هذا ألن القرآن يقرأ أن أو يدعو أن فإما صامت وهو يطوف ال أن لإلنسان وينبغي ،الواجب
 املعني غري القرآن بقراءة أو بالدعاء إما فيه اهللا إىل اإلنسان يبتهل أن بيناس وخضوع عبادة

  .مطلق عام بدعاء وإمنا واملقصود
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  .1S2 �<.. .ا�X'اف 35 ��8ً� >ك و35

  

  .باطل الطواف فإن يسرياً ولو الطواف من شيئاً ترك من
�א�
	��وא������:� �

 إىل األسود احلجر بني ما طوافه يف استغرق -  سلمو عليه اهللا صلى -  النيب أن - 
 عمل فقد املقدار هذا عن اإلنسان نقص فإذا، شيئاً منه يترك ومل األسود احلجر
 .طوافه فيبطل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أمر عليه ليس عمالً
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  .صحيح غري ا����%$# �40: = فطوافه: نية بال اإلنسان طاف إذا
  :قسمني إىل ينقسم نية بال والطواف

 من رجل إتباع بقصد الكعبة حول يطوف كمن. مطلقاً نية بال يطوف أن :األول القسم - 
 كان ولو طوافاً يعترب وال باطل طوافه أن الشك فهذا ،األسباب من سبب ألي حلاقه أو الرجال
 يتبع أن نوى وإمنا مطلقاً الطواف ينو مل ألنه ،لقدومل أو للعمرة يطوف أن بصدد كان ولو حمرماً،

 ال الطواف فهذا طفل عن للبحث يطوف أو تطوف فيمن كثرياً اليوم يقع قد وهذا، الرجل هذا
 حول بالدوران هللا التعبد بقصد ال طفل عن البحث بقصد لكن الكعبة حول يطوف إمنا ألنه جيزئ

  .الكعبة
 طواف أو قدوم طواف أنه ينو فلم ختصيص بال العام الطواف ناوياً يطوف أن :الثاين القسم - 

  :عاماً طوافاً يطوف وإمنا نفل طواف أو إفاضة
 ==$�A  هaأيضاً يصح ال ا��.  

���.�ت ا����ل إ��3 (-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - (.  
 ،املخصصة العبادة ينو مل ولو صحيح هللا التعبد نية وجود مع الطواف أن :ا�*�() وا��'ل= 

  .احلج لعبادة العامة بالنية ويكتفى

 أنه ينو أن بدون العامة الصالة بنية ةالالص يف وقرأ وسجد ركع من على قياساً - 
 اخلاصة النية عن تغين وهي العامة الصالة بنية فنكتفي اآلن سيسجد أو اآلن سريكع

  .العبادة وأجزاء ملفردات
 أو قدوماً سيطوف أنه يعلم أن يطوف أن  أراداإذ لإلنسان وينبغي. األول القول :واألحوط

: منها فروقاً واحلج الصالة بني أن والسبب، اآلن سيطوف لذي اما فيحدد إفاضة أو حجاً أو عمرة
 أن اإلنسان ينسى فقد كثرية وأعماله متباعد فهو احلج خبالف وجمتمع قصري وقتها الصالة أن

 أن أراد إذا اإلنسان أن الشك األحوط ولذلك ، احلج داخل اجلزئية للعبادة خاصة نية يستحضر
  .النية هذه بتعيني يطوفون أم اآلن املسلمني على والغالب، الطواف نوع يعني أن يطوف

  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  122  
 

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .(@�C أو

  

 أشواط سبعة وطاف ميينه عن الكعبة جعل فإذا، ميينه عن الكعبة جيعل أن هو الطواف تنكيس
 وهو -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لسنة خمالف الطواف هذا أن :والسبب، باطل الطواف فإن

  :وجهني من نظري حبث وهو. نظري حبث وهذا، الطواف وصفة هيئة يف ابتداع

 جيري الصحيح الطواف يرى ألنه ،اجلهال من وال فعله أحداً نر فلم. يقع ال أنه :األول الوجه- 
  .معه فيجري أمامه
 الطواف يستطيع بالكاد اإلنسان فإن. املقدرة عدم: حيث من نظري طواف وه :الثاين والوجه - 
  .بالعكس يطوف مبن فكيف اآلن

  .باطل فطوافه طاف إن حال كل وعلى. الوجهني هذين من نظري فهو
 أما) نكسه أو (املعتمدة النسخة شرحنا وحنن). نسكه: (نسخة ويف) نكسه أو (هنا يقول

 يبدأ أن قبل يعني ومل مطلقا إحراماً أحرم بأن نسكه ينو مل أو عيني) نسكه (الثانية النسخة على
 مل الطواف هذا ألن نسكه باقي عليه يبين شيء يوجد ال ألنه وملغى باطل الطواف فهذا :بالطواف

 فإن بالطواف يبدأ أن قبل يعني ومل مطلقاً إحراماً أحرم إذا أنه صحيح وهذا. اًمعين اًنسك فيه يعني
  .يصح ال الطواف هذا

 الثالثة األنساك يعرف ال أنه جتد امليقات إىل احلاج جاء فإذا اجلهال من كثرياً اليوم يقع وهذا
 يأيت مث القران وال التمتع وال اإلفراد ال يعني ال مطلقاً إحراماً باحلج فيحرم األنساك كيفية وال

 أحرمت أنا يقول أحرم ملا اإلنسان كان إذا أنه إال يصح ال طوافه هذا فمثل حيدد أن قبل ويطوف
 هل: له تقول شيئاً يعني ومل مطلقاً إحراماً أحرم إذا لكن. مفرداً يعترب فحينئذ احلج أقصد باحلج
 أما الطواف يعيد أن جيب فهذا شيئاً أقصد مل ويقول ؟ومعتمر حاج أو حاج أو معتمر أنك تقصد

  .فيه إشكال وال مفرد فهذا آخر شيئاً أقصد وال احلج أقصد أنا قال إذا
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  .ا�^�َذروان �V =$4ف أو

  

 أصل يف الزائد اجلزء :هو والشاذروان، الكعبة من يعترب اجلزء هذا ألن، طوافه يصح ال فإنه
 بنوه الذين إن مث عليه يطوف أن اإلنسان يستطيع حبي مربعاً اجلزء هذا وكان، معروف وهو ،الكعبة

 اإلنسان يستطيع ال حبيث مائالً بنوه قبلهم الذين أو اهللا وفقها السعودية احلكومة هي هل أدري فال
 أصالً يطوف أن اإلنسان يستطيع ال أنه وهي أصلها من املشكلة هذه انتهت وذا عليه ميشي أن

 هذا على يطوف أن يستطيع أحد فال ناعم هو أيضاً مائل أنه إىل وباإلضافة مائل أنه اآلن ومالحظ
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 جبواره من على متكأ عليه ميشي أن يتكلف إنسان إال عليه املشي اإلنسان على يتعذر ألنه اجلدار
  .يصح ال فطوافه الشاذروان هذا على اإلنسان طاف إذا أنه: املهم، اآلن يقع أظنه وال تكلف وهذا
 مسماها يف يدخل وال الكعبة من ليس وأنه وجيزئ صحيح عليه الطواف أن :ا�*�() وا��'ل= 

  .الكعبة جلدار دعامة وضعه من عهوض وإمنا
 يف لكن الزوائد هذه بدون املربعة الكعبة هي الكعبة أن الظاهر ألن وجاهة فيه القول وهذا

 مسمى من هو اجلزء هذا وهل البناء تاريخ معرفة أوالً يستدعي املسألة هذه يف الترجيح احلقيقة
 وما الكعبة بناء معرفة ىلإ يرجع املسألة ههذ يف فالترجيح. البيت مسمى من ليس أنه أو الكعبة البيت

  .منه خيرج الذي وما فيه يدخل لذيا
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�0ار أو E�ِا�.  

  

  .الكعبة من احلجر ألن - 
 الكعبة حول الطواف والواجب، الكعبة حول وليس الكعبة يف طاف فقد اإلنسان عليه طاف فإذا

  .يعيد أن وعليه باطالً طوافه يكون ولذلك
  .فقط الشوط هذا أعاد الطواف أثناء علم فإن ¼
 .كامالً الطواف أعاد بعد فيما علم وإن ¼
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4�2ن أو.  

  

  :يصح ال الطواف فإن: عرياناً اإلنسان طاف إذا

 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن رواه ملا - 

 6.  أ�ح "ا أن إ� ;�ة ��9.- ا�H)اف(:قال
  .)ا��Zم

 -  عنه اهللا رضي -  الصديق بكر أبا أرسل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وألن - 
  .مشرك وال عريان بالبيت يطوف ال أن الناس يأمر أن وأمره

  .سترة بال طاف من طواف بطالن على دليالن فهذان
  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  124  
 

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .IE) :>� 1S2 أو

  

  .باطل طوافهف جنساً اإلنسان طاف إذا
�א�
	��وא������:� �

  .);�ة ��9.- ا�H)اف أن(:السابق احلديث - 

 بتطهريه أمر تعاىل واهللا املسجد تنجيس إىل يؤدي رمبا للمتنجس الطواف أن وأيضاً - 
  .للطائفني

 متنجس وهو طاف فإذا الصحة يف شرطاً ليس جناسة بال طاهراً الطواف أن :ا�*�() وا��'ل= 
  .صحيح فالطواف
�:�#"!�وא���ل �

، الطواف يف النجاسة من الطهارة اشتراط على اشتراط على دليل يوجد ال بأنه - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى- النيب إىل مرفوعاً يصح ال احلديث وهذا

 وعليه اإلنسان يطوف قد فإنه كثرية املسألة هذه مثل إىل واحلاجة: الصواب هو القول وهذا
 بالدم إحرامه تنجس اإلنسان يكون فقد، ا يعلم ال ن أأو غسلال من يتمكن ومل ا عاملاً إما جناسة

 فعلى ،يطوف أن قبل النجاسة هذه يغسل أن يتهيأ وال له يتسىن وال به وعلم غريه أو جرح بسبب
  .يعيد أن عليه املذهب وعلى، صحيح طوافه أن اهللا شاء إن الصحيح
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>g ($S2 38ا����م 9$? رآ�� 	 

  

 .- وسلم عليه اهللا صلى - إبراهيم مقام خلف ركعتني يصلي أن لإلنسان يستحب

 ).).).).�َ)@� @%�B9�@!E1ِ�@%�B9�@!E1ِ�@%�B9�@!E1ِ�@%�B9�@!E1ِ� �z�@7I��z�@7I��z�@7I��z�@7I	َ)@�ِQ	َ)@�ِQ	َ)@�ِQ	By[*�@���ُ:By[*�@���ُ:By[*�@���ُ:By[*�@� E�B�E�B�E�B�E�B� ِQ:ُ��((((: تعاىل لقوله - 
 ذهب طاف ملا - وسلم عليه اهللا صلى النيب أن الصحيحة األحاديث يف تواتر وملا - 

 .ركعتني خلفه وصلى املقام إىل
 .سنة :ركعتنيال أن على وا�B�E'ر =

 .الوجوب على الدليل لعدم - 
 كان إذا وسنة .واجب نسك يف الطواف كان إذا واجبتان الركعتني أن :ا�*�() وا��'ل =

 .مسنون لنسك الطواف
 - مفلح ابن الفقيه مال القول هذا وإىل. مطلقاً واجبة الطواف ركعيت أن :ا�*��+ وا��'ل =

 .- اهللا رمحه
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 :�#"! وא���ل

 .حالصري األمر فيها فاآلية ....)�َ)@� @%�B9�@!E1ِ�@%�B9�@!E1ِ�@%�B9�@!E1ِ�@%�B9�@!E1ِ� �z�@7I��z�@7I��z�@7I��z�@7I	َ)@�ِQ	َ)@�ِQ	َ)@�ِQ	By[*�@���ُ:By[*�@���ُ:By[*�@���ُ:By[*�@� E�B�E�B�E�B�E�B� ِQ:ُ��( تعاىل بقوله - 

 أصحابه من أحد عن وال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن حيفظ ال أنه كما - 

 .صالة بال طاف أنه مطلقاً
 صالة هذه وألن به اآلمرة النصوص لوضوح .إشكال بال يل بالنسبة الراجح هو القول وهذا

 وجوب ,وه مفلح ابن اختاره ما فاألقرب،  سنة أا نقول فكيف النسك من مقصودة ةمعترب
 .الطواف ركعيت

 مسجد من مكان أي يف يصليها أن له فيجوز املقام خلف الصالة ترك إذا  :األخرية املسألة

 .احلل يف يصليها أن له وجيوز احلرم من مكان أي يف يصليها أن له وجيوز الكعبة

 .طوى بذي إال يصل مل - عنه اهللا رضي - عمر ملؤمننيا أمري ألن - 
 صلى - النيب أصحاب عن اآلثار تعضده الذي الراجح هو هذا لكن خالف املسائل هذه ويف

 .احلرم أو احلل من مكان أي يف الركعتني يصلي أن جيوز أنه - وسلم عليه اهللا
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  )8: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))97((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ18/10/1428 :التاريخ   الثالثاء:اليوم
  

  )10(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
 بالكالم عن ما -  رمحه اهللا - مث بدأ املؤلف ،  اية الطوافانتهى الكالم بنا يف الدرس السابق إىل

  :يتعلق بالسعي
  

•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
E��2$< ا�� >g.  

 صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب -  رضي اهللا عنه - ثبت يف صحيح مسلم عن جابر  - 
  . ملا انتهى من ركعيت الطواف استلم احلجر قبل أن يذهب إىل الصفا- 

 هل هذه السنة ختتص :لكن اختلف الفقهاء، ة يف صحيح مسلم ال إشكال فيهافهذه سنة ثابت

	���2��Hبطواف القدوم أو هي عامة لكل طواف أو ختتص بشيء ثالث ؟:� �

 الذي عليه اجلمهور أن الرجوع إىل احلجر الستالمه بعد صالة ركعيت الطواف :ا��'ل اFول= 
  . وغريه من أهل العلم-  رمحه اهللا - ا ذهب النووي إىل هذ، إمنا يشرع فقط بعد طواف القدوم فقط

  . أنه يشرع بعد كل طواف بعده سعي:ا��'ل ا�*�()= 
 .سنة مهجورة: وهذه السنة، وهو أنه مشروع بعد طواف القدوم فقط، والصحيح القول األول

لطواف وال أقصد أا مهجورة بسبب الزحام بل حىت يف أيام السعة قل أن جتد أحداً يصلي ركعيت ا
  .مث يذهب ليستلم احلجر مع أا سنة ثابتة

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
C%�% 35 �LSج إ�= ا�J2و :k8��7= 2ى ا� O�G8A.  

 صلى اهللا عليه -  يف مسلم أن النيب -  رضي اهللا عنه - ثبت أيضاً يف حديث جابر  - 

'� V�َ,V7	 � V'�َ,V7	 � V'�َ,V7	 � V'�V7,َ	 �ِ�ِ�ِ�ِ((((- - - -  ملا انتهى من الطواف خرج إىل الصفا من بابه فلما دىن قرأ  - وسلم 
B�[��� ِ!B`	@#@3 E�B� @ @�E!@"�ْ�@�B�[��� ِ!B`	@#@3 E�B� @ @�E!@"�ْ�@�B�[��� ِ!B`	@#@3 E�B� @ @�E!@"�ْ�@�B�[��� ِ!B`	@#@3 E�B� @ @�E!@"�ْ�@�(((( - - - -] 158/البقرة [ %أ ا"  �� مث رقى أ%أ 

  .الصفا واستقبل القبلة ووحد اهللا وكربه
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 الصعود على -  :وهي.-  رمحه اهللا - فاشتمل احلديث على السنن اليت ذكرها املؤلف 
فإن فعلها فقد . هذه األشياء كلها سننو،  والتكبري–.  والتوحيد- .  واستقبال القبلة- .اجلبل

إال أن كثرياً من ،  وإن تركها فقد ترك سنة ال حرج عليه فيها-  صلى اهللا عليه وسلم - اتبع النيب 
الفقهاء أو اجلماهري منهم ومل أقف على خالف وأيضاً مل أقف على حكاية إمجاع أن سنة صعود 

  .للرجل وللمرأةوأما باقي السنن فهي عامة ، اجلبل خاصة بالرجال
  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
�ًg;g �  .و2@

  

وحد اهللا وكربه : وحد اهللا وكربه وذكر بعضهم أن اإلمام أمحد زاد يف مسنده: يف مسلم
واجتهدت أن أجد هذه الفظة يف مسند ، واستدلوا ذه الزيادة على أن التكبري عند الصفا ثالثاً. ثالثاً

لبحث اليدوي وغري اليدوي مل أجد هذه اللفظة يف مسند اإلمام اإلمام أمحد فلم أجدها من خالل ا
لكن اإلشكال هو أين مل أجد هذه ، ويغلب على ظين أا ال تثبت وأا من الزيادات الشاذة، أمحد

 مبا يقتضيه من حيث الشذوذ لكن بداية فإن االلفظة حىت ينظر اإلنسان يف اإلسناد وحيكم عليه
 مما يشري إىل راويوهذا حبد ذاته يشعر اإلنسان أنه هذه الزيادة تفرد ا مسلماً تركها ومل يذكرها 

  .شذوذها وضعفها
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .و�2'ل �5 ورد

  

� إ�  إ� ا" و,%j � ( -  صلى اهللا عليه وسلم -  قول النيب والذي ورد ه
�/<= � ، �  ا���= و�  ا���% وه) ��� آ� ��ء +%</، � 

 فهذا ) أOB3 و�%j وj%9� /G3 وهOم ا>,Oاب و,%jإ�  إ� ا"
 وال أعلم يف السنة ذكر خاص يقال عند الصفا سوى هذا الذكر، الذكر مشروع ويقال على الصفا

 ذكر هذا الدعاء مث دعا اهللا بدعاء عام مث كرر هذا الدعاء مث دعا -  صلى اهللا عليه وسلم - والنيب ،
ومعىن هذا أن هذا الدعاء سيكرر ثالثاً والدعاء العام ، ذلك ثالثاً لدعاء عاماً مث كرر هذا الدعاء فع

  . يصنع هذا العمل إذا كان على الصفاناإلنساهذا ظاهر السنة أن ، سيكون مرتني
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
(^�2 >g ،   .Z�2 >gل 8��5ً� إ�= ا��$< اFول ، g< ��2= �020ًا إ�= ا�9

  

  :بأمرين -  رمحه اهللا - أفادنا املؤلف 

  .هي السعي الشديد:  أن السنة بني العلمني: األمر األول- 
  . أن السن فيما عدا ذلك أن ميشي دوء: واألمر الثاين- 
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  . مسنونانانواألمر
�Ceא���	
  :وא������

 صلى - فلما انصبت قدماه يف بطن الوادي سعى  :  قال-  رضي اهللا عنه - أن جابر  - 
  .- اهللا عليه وسلم 

�L	Cא��n	���:��BO���1(�א��Ce:!وא �

  . أنه يبدأ بالسعي الشديد قبل العلم بستة أذرعa���Aه = 
 وهي منصوص اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه من العلم إىل العلم فقط وال يبدأ قبل :وا��'ل ا�*�()= 

  .العلم بستة أذرع
سعي من العلم  ال:-  رمحه اهللا - قال اإلمام أمحد ، والراجح إن شاء اهللا أنه من العلم إىل العلم

ملاذا يرون أن اإلنسان يتقدم قبل : وال أدري ما هو دليل احلنابلة فقد حبثت هلم عن دليل، إىل العلم
العلم بستة أذرع ؟ فلم أجد هلم دليالً وهم مل يذكروا دليالً لكن لعلهم يستدلون ذا الوادي أنه ملا 

نسان من السعي الشديد إال إذا تقدم انصبت قدماه يف بطن الوادي فلعلهم يرون أنه لن يتمكن اإل
 بني العلمني اجتهاداً وسعياً فرمبا هم  يستكمل املسافة اليتوسعى بقوة قبل أن يصل إىل العلم حىت

  . أنه من العلم إىل العلم-  رمحه اهللا - األمر على ما قال اإلمام أمحد : على كل حال، يستدلون ذا
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .و�2'ل C��G �5 4$= ا��LSو2G= ا��وة 

  

إن الصفا (نع على الصفا وظاهر احلديث أنه مبا يف ذلك قراءة اآلية صيصنع عل املروة كما 
  .يف أول مرة). واملروة

  .وصنع على املروة كما صنع على الصفا: -  عنه  رضي اهللا- لقول جابر  - 
  .فالسنن املذكورة على جبل الصفا تفعل على املروة

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<ä·…<<ä·…<<ä·…<<ä·…<<�]<�]<�]<�]<I<I<I<IVVVV< << << << <
�LSإ�= ا� C8�� �U'5 (A =��2و C8^5 �U'5 (A (^�8A لZ�2 >g.  

  

�:وא������
	�5. وهذا واضح �

فما كان .  أنه سعى على هذه الصفة-  صلى اهللا عليه وسلم - ما نقل عن النيب  - 
. يصنع من الصفا إىل املروة هو نفس الشيء الذي يصنعه من املروة إىل الصفا متاماً

 .ه هو السنةفالدليل على التشاب
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�ً��  .ذه�%C ��8# ور�'D�L2 :#8�� C4 ذ�� �

  

 = وحكاه بعض الفقهاء إمجاع العلماء أن الذهاب يعترب واحدة  من أهل العلمذه  ا���Eه8
  .واإلياب واحدة

ب  أن الذهاب واإليا-  رمحه اهللا -  وهو لبعض الشافعية ونقل عن ابن جرير :وا��'ل ا�*�()= 
  .واحدة

 صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب ) وهذا خطأ(:ل معلقاً على هذا القو-  رمحه اهللا - قال ابن قدامة 
 انتهى يف الصحيحني -  صلى اهللا عليه وسلم -  لو كان ذهابه وإيابه واحدة النتهى بالصفا وهو - 

ورمبا : مث هذا القول ترك ،خطأ: فدل انتهاؤه باملروة على أن هذا القول كما قال ابن قدامة ،باملروة
  .نقول حصل اإلمجاع على خالفه

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .��s ا�^'ط اFول: QAن %0أ %���وة

  

  .ألن الواجب أن يبدأ بالصفا. إن بدأ باملروة سقط الشوط األول

%أ ا"  ( :-  صلى اهللا عليه وسلم -  لقوله -  -  ��  ).أ%أ 
فإذا ، وهذه األلفاظ كلها تدل على وجوب البداية بالصفا) أواابد(ويف لفظ ). نبدأ: (ويف لفظذ

  .خالف وبدأ باملروة فإن هذا الشوط يسقط ويستأنف بداية جديدة من الصفا
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<ÜmIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV  -مبيناً السنن <<<<<I<I<I<I< << << << <

C8A 3�<رة: و�BXا�.  
  

  .علماءليست من الواجبات بإمجاع الالطهارة من سنن السعي ليؤدي العبادة على طهارة و

افعلي ما يفعل (-  رضي اهللا عنها -  قال لعائشة -  صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب  - 
  ).احلاج غري أن ال تطويف بالبيت

وإذا كانت احلائض جيوز هلا أن تسعى ففي هذا دليل على أنه جيوز ملن مل يكن على طهارة 
  .أن يسعى وال يعترب من شروط السعي كما يقوله اجلمهور يف الطواف

فإذا مل يكن اإلنسان على طهارة . هذا احلكم بالنسبة للطهارة الصغرى ال إشكال فيه مطلقاً
ويف القدمي قبل أن يوسع احلرم هذه ، بأن أحدث حدثاً أصغر فال إشكال يف صحة السعي مطلقاً

 يف باب املسعى ون خارج احلرم وكان الناس خيرجون من باب احلرم ويدخلىالتوسعة ملا كان املسع
،  ذلك الوقت ال إشكال أيضاً يف هذا احلكم وهو أن الطهارة من احلدث األكرب واألصغر سنةيف

 ألا مسألة حتتاج إىل وقت ةآلن مذاكراوالذي حيتاج إىل وقفة وحترير وأنا أذكره : اإلشكاللكن 
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.  الطواف منع احلائض من-  صلى اهللا عليه وسلم -  يرون أن النيب -  رمحهم اهللا - أن الفقهاء : أكرب
  :مث اختلفوا يف ما هو السبب يف املنع

 أن سبب املنع هو أا ليست على طهارة وأن الطواف بذاته من :3�A ا��$��ء �G 35ل= 
  .شروطه الطهارة
 بل السبب يف منع احلائض من الطواف هو أنه فقط أنه ال جيوز :و35 ا��$��ء �G 35ل= 

  .هلا أن تدخل املسجد
 فإنه يرى أن سبب املنع هو حترمي -  رمحه اهللا -   ذهب شيخ اإلسالموإىل هذا القول الثاين

  .املنع من ذات الطواف ملن مل تكن طاهرةودخول احلائض للمسجد 
 هل :أيت إىل البحث اآلخرنفإذا كان السبب يف منع احلائض من الطواف هو دخول املسجد 

ن من حيث الصالة واتصال املسعى اآلن يعترب ضمن حدود املسجد ودخل يف حكم املسجد اآل
الصفوف ودخول احلائض ومن حيث مجيع  األحكام أو إىل اآلن ال يعترب من املسجد؟ هذه املسألة 

  :الثانية حمل خالف: أيضاً
3�A�32 ا��B�Lء ا�= Hإىل اآلن مل يدخل املسجد فبناًء عليه ى من يرى أن املسع�� 

 دخل إىل املسعى مباشرة ال جيب عليه أن جيوز للحائض أن تسعى وال يأخذ أحكام املسجد فمن
يترتب على ، ويصلي حتية املسجد وجيوز للحائض اليت يصلي أهلها يف املسجد أن متكث يف املسعى

  .املهم أنه ليس من املسجد، وهذا أحكام كثرية
وأن اجلدار الفاصل بني املسعى والسرحة .  أن املسعى اآلن من املسجد:وا��'ل ا�*�()=
كما أن التوسعة اخللفية للمسجد اليت تلي . ل على أن املسعى من ضمن حدود املسجداخللفية يد

  .املسعى دلت على أن املسعى دخل ضمن املسجد
يح يف هذه املسألة حيتاج إىل نظر أكثر وتأين واستفسار من القائمني على املسجد هل جوالتر

،  وهذا هو الظاهر أو ال يرون ذلكهم يرون أن التوسعة اليت من قبل املسعى توسعة ضمن املسجد ؟
املهم هو أن الترجيح يف هذه املسألة حيتاج كما قلت لكم إىل مزيد عناية وتأمل وتأين لكثرة ما يترب و

 إىل حترير أنه - كما قلت -لكن الذي يظهر يل بداية وأميل إليه اآلن وحيتاج ، عليها من أحكام

�، من املسجد �، ة ولو مل تتصل الصفوفأن الناس يصلون يف التوسع����� أن البناء اخلاص و�����
بالتوسعة يشبه اخلاص باملسجد مما يدل على أم أرادوا أن يكون من املسجد توسعة على املصلني 

وإذا كانت التوسعة من املسجد فمن باب أوىل أن املسعى يكون من ، وحىت يتسع هلم يف املواسم
أنه يترتب عليه مسائل كثرية : وكما قلت لكم، ملسجدفالذي يظهر اآلن أن املسعى من ا، املسجد

  .جداً فيحتاج إىل نظر آخر وتلمس ألدلة أخرى
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  .وا����رة

  

وستر العورة ، بل هو مستحب، ليس من شروط صحة السعي أن يستر اإلنسان عورته: يعين
  .واجب من حيث هو لكن هو اآلن يتكلم عنه يف السعي


�م�א&%אط�א��U�Y%eא��Ceوא�����א��	
�:� �

 .بأنه إذا سقط شرط الطهارة وهو أعظم فالستر من باب أوىل أن يسقط - 
 

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .وا��'اdة

  

فاملؤلف ،  أنه شرط لصحة السعيوا��aه = ، عند املؤلف سنة، املواالة بني أشواط السعي
  . خالف املذهب يف هذه املسألة-  رمحه اهللا - 

�:�ل�א+=��	��
	��א&%אط�א�Iא"Yوא�� �

  .بالقياس على الطواف فقط - 
 رمحه -  أنه سنة كما قال املؤلف -  رمحه اهللا -  وهو مروي عن اإلمام أمحد :وا��'ل ا�*�()= 

  .يعين من الطواف. السعي أهون: قال اإلمام أمحد. - اهللا 
W3	ود��:� �

هذا . أشواط السعيأنه ال يوجد يف النصوص نص واضح على وجوب املواالة بني  - 
  .أوالً

أنه ثبت عن ابنة ابن عمر أا سعت يف ثالثة أيام ألا كانت امرأة ثقيلة مل : وثانياً - 
در الذي تستطيعه مث تذهب للراحة قتتمكن من السعي املتواصل فكانت تسعى ال

  .وترجع واستمرت هكذا ملدة ثالثة أيام حىت أمتت السعي
 اإلنكارال سيما وأنه مل ينقل عن املعاصرين هلا . له املواالةويف هذا دليل على أنه ال تشترط 

  .عليه رضي اهللا عنها
هل يشترط :  هل تشترط املواالة بني الطواف والسعي؟ وبعبارة أخرى/مسألة**

  أن يقع السعي بعد الطواف؟
 إىل أن:  إمجاع أهل العلم-  رمحه اهللا -  بل حكاه املاوردي .ذه  ا���Eه8 35 أهD ا��$<= 

  .مطلقاً يف العمرة واحلج. السعي ال يصح إال إذا كان بعد الطواف
  . أن هذا ال يشترط مطلقاً ال يف العمرة وال يف احلج:وا��'ل ا�*�()= 
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  .أنه شرط إال للمعذور: -  رمحه اهللا -  وهو رواية عن اإلمام أمحد :وا��'ل ا�*��+= 
1�  .ى قبل أن يطوف فإن سعيه ال جيوز وأن من سع.ه' ا��'ل اFول ا���@) أ���4ً� :وا�ا

  :لذلك سنورد إيراداً ليتضح هذا القول: لكن حنتاج إىل تأين يف فهم هذا القول
 سأل يوم العيد عن رجل سعى قبل أن يطوف -  صلى اهللا عليه وسلم - إن النيب :  فإن قيل- 

  ).اM26 و� ,/ج(: فقال
اف وهو طواف القدوم أو طواف  أن هذا السعي الذي وقع يوم العيد تقدمه طو:فاجلواب

وذا نعلم أنه جيب ملن ، وذا أجاب اخلطايب والنووي عن هذا احلديث وهو جواب صحيح، العمرة
أراد أن يفيت جبواز تقدمي السعي على الطواف يوم العيد أن يعلم أن هذا مشروط بأن يتقدم هذا 

ره بعض الفقهاء من أن تقدمي السعي وأن ما يذك، السعي طواف ولو قبل يوم العيد كما قال األئمة
إذاً هذا اجلواز ال يتعلق بيوم ، على الطواف جيوز وأن هذا اجلواز خاص بيوم العيد ليس بصحيح

ولذلك البد أن ينتبه اإلنسان إىل أن ، لسعي تقدمه يف األصل طوافاالعيد وإمنا سببه أن هذا 
 ال هم يوم العيد هلم أي طواف وال عمرة أناحلجاج الذين يأتون إىل مىن أو عرفة مباشرة وال يتقد

فهذه مسألة ، جيوز هلم أن يقدموا السعي وأن هذا اجلواز خاص مبن تقدم منه الطواف قبل يوم العيد
جيب أن ينتبه إليها طالب العلم ويفهمها وينبه الذين يقدمون السعي على الطواف بدون تقدمي 

صنع ذلك مث رجع إىل أهله جيب عيه  حلج وأن منطواف ألن السعي سيأتينا أنه ركن من أركان ا
 على بعض ينبين اولذلك مسائل احلج بعضه،  الكامل إىل اآلنلالتحلأن يأيت ويسعى وأنه مل يتحلل 

  .وجيب أن ينتبه احلاج إىل هذا التسلسل حىت ال يقع يف نسك خطأ
   فهل هذا يعترب إخالل ؟لو أن إنساناً ذهب من الصفا إىل املروة مث رجع مع نفس طريقه: سؤال((

 ال يعترب إخالالً ألن الواجب هو أن يسعى بني الصفا واملروة أما الذهاب واإلياب :اجلواب
لتسهيل الزحام فلو أن اإلنسان ذهب مع اإلياب ورجع مع  املوجود اآلن فهو حمدث وضعوه أخرياً

  .الذهاب لصح نسكه
أن : هو) السعي  ( وهي الواجب الذي يتأدى به هذا ركن/مسألة أخرى**

وهذا يؤكد ما قلته لكم أن الصعود عل اجلبل سنة ، يستكمل ما بني اجلبلني ذهاباً وإياباً
 - قال شيخنا اً، ولو أنه سعى ما بني اجلبلني بدون صعود على اجلبل لكان سعيه صحيح

 -  رمحه اهللا -  وهذا كالم جيد منه ،والواجب اآلن يتوافق مع ممر العربات: - رمحه اهللا 
فلو أن اإلنسان مبجرد ما ينتهي من ممر العربات يعطف ، يسهل املسألة ويوضح املقصود

إذاً ، ويبدأ بالشوط الثاين لكان شوطه صحيحاً وكل ما فوق ذلك زيادة وهو من اجلبل
  .عرفنا اآلن حدود السعي
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C�5 ه0ي d �ً����5 إن آ�ن >g :D$�<و O�� 35 SG.  

  

  :أمرين -  رمحه اهللا - ادنا املؤلف أف

  . أن السنة للمتمتع أن يقصر وال حيلق ليبقى من شعره شيء لنسك احلج: األول- 
وعلم من هذا أن احلاج لو أخذ العمرة يف وقت مبكر وعلم أنه سينبت له من الشعر ما يقوم 

 خرجت خمرج -   رمحه اهللا- لكن عبارة املؤلف ، بنسك احلج فإن السنة له أن حيلق وال يقصر
  .قرب نسك العمرة من نسك احلج عند كثري من الناس: الغالب وهو
  :السنة يف حقه إذا طاف وسعى أن حيلق ويتحلل:  أن املتمتع الذي مل يسق اهلدي: الثاين- 

 ملا أمت السعي وصار على املروة أمر أصحابه أن -  صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب  - 
  .يقلبوا النسك إىل متعة

  .أنه سنة: هل هذا القلب واجب أو سنة ؟ وأن الراجح: دم معناوتق
 ملا أمر أصحابه على املروة أن يتحللوا حتلل بعضهم وذهب -  صلى اهللا عليه وسلم - والنيب 

 إىل مكانه مث حتدث الصحابة يف استغرام من أن يأمروا جبعل هذا -  صلى اهللا عليه وسلم - النيب 
 صلى اهللا عليه - فبلغ النيب . لعمرة يف أشهر احلج وقد أتوا للحجالنسك عمرة وهم ال يعرفون ا

 إما من أحد الصحابة أو أبلغه اهللا سبحانه وتعاىل أن الصحابة صاروا يتحدثون ويستغربون - وسلم 
.  وخطبهم-  صلى اهللا عليه وسلم - من هذا األمر وأن بعضهم مل ميتثل االمتثال الكامل فخرج النيب 

  .م أن يتحللوا فتحلل كل الصحابة الذين مل يسوقوا اهلديوأمرهم وشدد عليه
 أن السنة أن اإلنسان إذا طاف وسعى ومل يسق اهلدي أن :وهلذا نقول كما قال املؤلف

  .ينوي هذا النسك عمرة إذا مل ينوه ويقصر ويتحلل
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  .وإDّ7 dّ إذا �7

  

وإال يكن متمتعاً بأن كان مفرداً أو قارناً أو كان متمتعاً لكنه ساق اهلدي فهؤالء :  أي)وإال(
، رة العقبة كما سيأتيناأي إال بعد استكمال املناسك ورمي مج، الثالثة كلهم ال حيلون إال بعد احلج

وهذا معىن . العقبةالسنة للقارن واملفرد واملتمتع إذا ساق اهلدي أن ال حيلوا إال بعد رمي مجرة : إذاً
  ).إذا حج( قول الشيخ
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  .�XG ا��$�8#: وا������ إذا �ع A) ا�X'اف

  

  . قطع التلبية أي وال يشرع أن يقطع التلبية قبل ذلكفاملتمتع إذا شرع يف الطوا
�א���	
�:وא�����א� �

  .-  رضي اهللا عنه - ح عن ابن عباس يإسناد صحببأنه مروي  - 
�'�و��وא�����pא�������:� �

أن احلاج : بدليل. أن من تتبع املناسك علم أن التبية تنقطع إذا أخذ احلاج يف التحلل - 
أيضاً يقطع التلبية إذا رمى مجرة العقبة يعين إذا بدأ يف التحلل فكذلك بالنسبة 

  .للمتمتع إذا شرع يف طواف العمرة فقد شرع يف التحلل فيشرع له أن يقطع التلبية
  .التعليالت تعليالت قوية وتفيد أن من علل ا قد استند على مقصود الشارعوكل هذه 

وليس احلرم الذي هو .  أن اإلنسان يقطع التلبية من حني يدخل حدود احلرم:ا��'ل ا�*�()= 
  .املسجد

�א���	
�:وא�����א� �

: بأن ابن عمر ثبت عنه يف الصحيح أنه كان يقطع التلبية إذا دخل احلرم ويقول - 
  . يصنع ذلك-  صلى اهللا عليه وسلم - لنيب كان ا

ويف الترجيح بني القولني إشكال واخلالف قوي ألن كالً من القولني معه دليل وجيه ويصلح 
سأحتاط : فلو أن اإلنسان قال. وليس يف هذه املسألة احتياط ،فالترجيح فيه إشكال، لالستناد إليه

 ينخل املسجد احلرام فهذا عند أصحاب القول الثاوأستمر يف التلبية إىل أن أبدأ بالطواف أو أن أد
يكون قد خالف السنة ألن تلبيته من حدود احلرم إىل دخول املسجد تلبية خالف السنة عند 

  . احلقيقة اخلالف فيها قوينفليس يف هذه املسألة احتياط أل، أصحاب القول الثاين
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  %�ب LH# ا��� وا���ة
  

•••• <ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏèIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  �� وا���ة%�ب LH# ا�

  

 وكما قلنا ،وهذا الباب يعترب أهم األبواب، باب يذكر فيه تفصيل صفة احلج والعمرة: يعين
  .أنه خالصة فقه كتاب احلج: يف باب صفة الصالة نقول يف هذا الباب
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  .ا76ام %���� 2'م ا��و#2: 3�2 �38$��$ %�@#

  

  .حيرموا باحلج يوم الترويةأن ، أي املتمتعني: يسن للمحلني

فلما كان يوم التروية أهلوا من األبطح أو من : -  رضي اهللا عنه - لقول جابر  - 
  .البطحاء

 صلى - وهو املكان الذي يسمى اآلن املعابدة وهو مكان معروف ويف ذلك املكان نزل النيب 
  . وأصحابه وأحرموا باحلج منه- اهللا عليه وسلم 

  

•••• <<Ù^Î<<Ù^Î<<Ù^Î<<Ù^ÎIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
�D ا�Zوالا76G #2وام %���� 2'م ا��.  

  

  .يسن أن حيرموا باحلج يف هذا اليوم وأن يكون اإلحرام قبل الزوال: إذاً
�א���	
�:وא������ �

 أحرموا باحلج وذهبوا إىل مىن وصلوا -  صلى اهللا عليه وسلم - أن أصحاب النيب  - 
  .فيها الظهر

صلوا يف مىن حمرمني إذاً الشك أم وهذا دليل على أم أحرموا يف الضحى قبل الزوال ألم 
  .تقدم اإلحرام بالنسبة هلم يف ضحى هذا اليوم الثامن

من طلوع : لكن يف أي وقت من الضحى؟ ليس يف السنة شيء واضح وهو أمر فيه سعة
  .الشمس إىل قبيل الزوال فكل هذا وقت إحرام
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�B�5.  

  

 %; -ستحباب اإلحرام من مكة ا أي - وهذا ، رم أن حيرم من مكةأن السنة ملن أراد أن حي: يعين

  :(Zاع %38 ا����%$#

  .ليدرك فضل مكة باإلحرام منها - 
  . أن السنة أن حيرم اإلنسان حيث كان نازالً:وا��'ل ا�*�()= 

 -  صلى اهللا عليه وسلم - ملا ثبت يف األحاديث الصحيحة الثابتة أن أصحاب النيب  - 
  .لذي كانوا فيه نازلني وهو األبطحأحرموا من املكان ا

إذاً السنة أن حيرم ف،  هو الذي تدل عليه النصوص- رمحه اهللا -  اإلسالموهذا اختيار شيخ 
فاملشروع له أن يتقصد اإلحرام من هذا ، اإلنسان يف مكانه الذي هو نازل فيه يف أي جهة من مكة

  .املكان ليأيت بالسنة يف هذا األمر
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .وZE2ئ 35 %�8# ا��م

  

 وال خيتص اإلحرام ببقعة معينة ال املسجد احلرام وال ،وله أن حيرم من أي مكان من احلرم: يعين
  .غريه
 أن من أحرم خارج احلرم فإنه ال جيزئ إحرامه وعليه -  رمحه اهللا -  وBL2< 35 آ;م ا����?= 

  .دم

  .ألنه ترك واجباً وهو اإلحرام من احلرم - 
 أن لإلنسان أن حيرم باحلج يف اليوم الثامن من أي مكان كان فيه من حل أو : ا�*�()لوا��'= 
  .حرم

ألنه ليس يف النصوص ما يدل مطلقاً على تعني احلرم لإلحرام للحاج -: وهذا هو الصواب
فإذا أحرم من احلل أو من احلرم من قريب من مكة أو من بعيد ، يف اليوم الثامن بل النصوص مطلقة

بل رمبا نقول أن اإلنسان ينبغي أن حيرم من املكان الذي هو نازل ،  فاألمر فيه سعة وهو جائزمنها
فيه ولو كان خارج احلرم ألنا إذا رجحنا أن السنة أن حيرم اإلنسان من املكان الذي هو نازل فيه 

ان خارج فإذا نزل عند أقاربه يف مك، فيستوي يف هذا أن يكون اإلنسان يف احلرم أو خارج احلرم
حدود احلرم فال ينبغي له أن يتقصد الدخول للحرم واإلحرام بل حيرم من مكانه مث يأيت إىل إكمال 

  .املناسك
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
=��% k8�  .و2

  

خيرج احلاج إىل مىن ويصلي فيها الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر ويقصر هذه 
  . قصر فيها الصالة بدون مجع-  عليه وسلم  صلى اهللا- الصلوات بال مجع فإن النيب 

 أن املبيت فيها : 4$=��# 0�4 ا���Eه8 وB_�% =@7< ا6���ع=  :واملبيت يف مىن
 وه' :وهaا ا��'ل،  فإن حجه صحيح وال يلزمه أي فديةسنة فإذا خرج اإلنسان إىل عرفة مباشرة

N18 إن ��ء ا�S�5= ��# ه' ا� (A k8�  .أن ا��
 = قد نقول إن فيه شذوذاً ألنه خمالف لفقه الصحابة والسلف والتابعني ومن :وا��'ل ا�9

  .بعدهم الذين أطبقوا على سنية املبيت يف مىن
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
I�^ا� k�$V ذاQA :#A  .��ر إ�= 4

  

 أن السنة للحاج إذا طلعت الشمس أن يذهب مباشرة إىل -  رمحه اهللا - ظاهر كالم املؤلف 
  . يف منرةله ال يسن له أن يرت وأن،عرفة
فينبغي على احلاج إذا خرج  . سنة مقصودة- منرة-  أن الرتول يف هذا الوادي :وا��'ل ا�*�()= 

  .ل يف هذا الواديرتأن ي

.  واخللفاء الراشدون كلهم نزلوا يف هذا املكان-  صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب   - 
  . التأسي- م  صلى اهللا عليه وسل- واألصل يف أفعال النيب 

  )).األذان((
 -  رضي اهللا عنهم -  واخللفاء الذين هلم سنة متبعة -  صلى اهللا عليه وسلم - وإذا كان النيب 

هذا إذا ، نزلوا يف منرة فهذا يدل داللة واضحة جداً أن هذا أمر مقصود وسنة جيب أن تتبع وتفعل
 تتيسر بعض السنن بل قد يكون ال سيما مع وجود الزحام فقد ال. وكل سنن احلج إذا تيسر: تيسر

من األنسب واألوفق شرعاً عدم فعل السنة إذا ترتب عليها ضرر أكثر على اآلخرين أو على من 
لكن املقصود اآلن تقرير السنن وأن هذه السنة وإن استطاع اإلنسان أن جيلس ولو جبانب ، أداها

لسلف أنه جرب أن من نزل يف منرة وذكر بعض ا، الطريق ولو يف أي مكان يف هذا الوادي فإا سنة
فإنه يشعر بالراحة الزائدة واالنبساط وسعة الصدر وهذا ذكره بعض السلف وهذا أمر جمرب ورمبا 

ونترك باقي  ،-  صلى اهللا عليه وسلم -  سنة النيب إتباعيكون هذا صحيح ويكون هذا من مثرات 
  .أحباث عرفة للدرس القادم إن شاء اهللا

  )).انتهى الدرس((
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  :من األسئلة
 .��B�8% ��#وا�ا�1 إن ��ء اN أن ا��'اdة . فيه خالف:  املواالة بني الطواف والسعي- 

 Nا C�7ا�56م أ0�7  ر =�Aارًا  وأوأنه سنة إن واىل بينهما فمستحب وإال فال ، %aBا 5
  .حرج عليه

.  يف خيمته يف منرة- لم  صلى اهللا عليه وس-  مل يذكر يف النصوص متاماً ماذا كان يصنع النيب - 
لكن قطعاً ليست يف الدعاء  ،لكن األصل أن هذه املناسك وهذه األوقات مكان للدعاء واالستغفار

  كالدعاء الذي بعد الزوال وقصده بل يغلب عليها طابع االستعداد ملا بعد الزوال
  ).فقط( الظاهر أنه يف كل شوط يكرب وليس يف الشوط األول : التكبري- 
 ملا استلم ذهب -  صلى اهللا عليه وسلم - جاء فيه حديث وهو أن النيب : من ماء زمزم الشرب - 

لكن يف احلقيقة مل أمتكن من . إىل ماء زمزم وشرب منه ويف بعض الروايات أنه أكثر من الشرب
  .؟النظر يف إسناده هل هو ثابت أوال

  ...هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  )9: (الدرس  الفصل األول  انيةالسنة الث

  ))98((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ22/10/1428 :التاريخ   السبت:اليوم
  

  )11(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

�+,�و+!*��	�(�	�K� �
 وأن يديه يرفع أن الكعبة رأى إذا لإلنسان يشرع ال أنه لكم ذكرت درسني أو درس قبل

 :فائدة الطلبة من اثنان يل أحضر لكن. صحيح كله وهذا الفعل هذا أنكر -  عنه اهللا رضي -  جابر
 بوب أنه مع -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب مع نفعله كنا :قال جابر أن سننه يف أخرج الترمذي أن

 كما تعارض املنت وبني - التبويب - الترمجة بني أنه ذا فظهر) اليدين رفع يشرع ال (:بقوله للحديث
  .الرفع نفى جابر أن من ذكرت ما خيالف أنه

 سقط أنه وجدت األخرى النسخ لبعض رجعت ملا مث إشكال النسخة هذه يف أن احلقيقة ويف
. كنا: وهي) أفكنا:(العبارة وصواب. لإلنكار اليت  )االستفهام مهزة (وهو واحد حرف املطبوعة من

 أمهية اإلنسان يعلم حىت الفائدة هذه ذكرت ولذلك عقب على رأساً املعىن قلب اهلمزة هذه فسقوط
  .املعىن اختالف من عليه يترتب ملا النسخ بتصحيح العناية

 قال من فمنهم: مالعل أهل بني فيه خمتلف منرة يف الرتول وأن عرفة عن الكالم معىن تقدمو
 -  النيب أصحاب أن وذكرت -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب نزله مرتل هو قال من ومنهم سنة،
 سنة املكان هذا يف الرتول أن الصواب وأن يرتلون نوااك اخللفاء سيما ال -  وسلم عليه اهللا صلى

 هي وكانت املسألة ذهه عن احلديث معنا وتقدم، ا يأيت أن اإلنسان استطاع مىت لذاا مقصودة
  .عنها حتدثت مسألة آخر

  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
4A# إ�= ��ر: ا�^�QA k�$V Iذا.  

  

 يشرع ال أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم وظاهر، منرة يف الرتول ذكر ترك أنه معنا تقدم
 رمحه -  كالمه من وعلم، الشمس طلوع بعد: يعين. الوقت هذا يف إال عرفة إىل خيرج أن لإلنسان

، مبتدع فهو تعبداً عرفة إىل ذهب كان فإن، السنة خالف أنه عرفة ليلة عرفة إىل الذهاب أن -  اهللا
  .السنة خالف أنه هنالك ما فغاية ختصه بأعمال ليأيت أو ليستعد عرفة إىل ذهب كان وإن
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�B$وآ ?G'5 dّ3 إX% #)ََ4ُ.  

  

  .عرفة من ليس الوادي وهذا ومزدلفة عرفة بني يفصل الذي الوادي هو: عرنة وادي

 وار26)ا &)+A6/� l آM( :-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
4H �4 أو - �/A3 وادي �4 A3/�.(  

  .إمجاعاً مبوقف ليس الوادي فهذا
  ؟ عرفة من ليس أو عرفة من الوادي هذا هل: وهي أخرى مسألة يف اختلفوا لكن
 =3�A ء�B�L35 ا� �Gفيه الوقوف جيزئ وال عرفة من هو :ل.  

  .منها فهو عرفة من استثين احلديث هذا يف ألنه - 
 =>B�5ل 35 و�G: عرفة من ليس هو بل.  

 هذا يف الوقوف أن: وهي املهمة املسألة على يتفق اجلميع ألن حتته طائل ال اخلالف وهذا
  .عرفه من نعتربه مل أو عرفه من اعتربناه سواء جيزئ ال الوادي

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
 ��E2 38% أن و3�2Brا� Sوا��.  

  

 اآلفاقي: اإلمام خلف ويصلي، تقدمي مجع والعصر الظهر جيمعوا أن وللناس لإلمام يسن
  :-  اهللا رمحه -  املؤلف ذكرها اليت -  هذه اجلمع ومسألة، حاج وكل واملكي

  .اإلمام خلف جيمعون أم عرفة ألهل بالنسبة حىت اإلمجاع حكي
 كالم سياق يف يعنينا الذي إمنا: اآلن عنها نتحدث ولن. القصر :خالف فيها اليت واملسألة

 خالف ففيه القصر أما، C8$4 ا6���ع و7@) ��# :واجلمع، اجلمع – اهللا رمحه -  املؤلف
 صرالق ذكر يف اخلالف لذكر مناسبة تأيت ولعله فيها يقصر املكي أن لعرفة بالنسبة أعلم واهللا واألقرب

 يف إشكال وفيه اجلمع يف إشكال ال أنه يف والسبب، اهللا شاء إن فيه إشكال فال اجلمع أما، بالذات
  :القصر

  .أمر هذا. فيه خمتلف والقصر. عليه متفق اجلمع أن - 
 يف األسباب ومن سبب بوجود يتعلق اجلمع بينما. فقط بالسفر يتعلق القصر أن: اآلخر واألمر - 
  .وقتها يف صالة كل بإقامة ينشغل لئال إليه واالبتهال اهللا لدعاء احلاج يتفرغ أن العظيم املوقف هذا

  .القصر خبالف. سبب ووجود - . اإلمجاع - : اجلهتني هاتني من فيه إشكال ال اجلمع فهذا
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .راآ�ً� و�2?

  

 وجيلس اخليام إىل يرتل أن من أفضل وهو راكباً يقف أن عرفة عشي يف لإلنسان يستحب أنه :يعين
  .فيها

  :هذا على ا����%$# وا��0ل

 ذلك فعل أنه صنيعه من والظاهر. راكباً وقف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
  .احلج يف سيما ال التأسي أفعاله يف واألصل. قصداً

  .راكباً ال األرض على يستحب الوقوف أن :ا�*�() وا��'ل= 
�:ذ���
	��وא�����א �

  .بالدابة وأرفق للدعاء أهيأ هذا بأن - 
 اقتدي ركب إذا الشخص كان فإن. الشخص حال باختالف خيتلف هذا أن :ا�*��+ وا��'ل= 

 فهو للحاج أهيأ الرتول كان وإن. أفضل حينئذ فهو للراكب أهيأ الركوب كان أو بعمله وانتفع به
 يوفق أن حياول دائماً -  اهللا رمحه -  اإلسالم وشيخ، -  اهللا رمحه - اإلسالم شيخ اختيار وهذا، أفضل

 بأن والقول، التعليالت من أو النصوص من كانت سواء األدلة لتنسجم بينها وجيمع األقوال بني

 لسهولة السابق من أكثر متهيئ احلاضر وقتنا يف اآلن وهو .ووجيه قوي :سنة راكباً الوقوف
 الراكب أن: أخرى جهة ومن، جهة من هذا السيارات يف اإلنسان جيدها اليت والراحة الركوب

 فرمبا، املخيم يف الناس مع خمتلطاً منه أكثر واالبتهال للعبادة ويتفرغ االختالط عن ينقطع أنه الشك
 الذي أن مث. أهيأ ألنه. يستحب: الثالث القول وعلى األول القول على راكباً الوقوف أن اليوم نقول
 مسألة هي حال كل وعلى، اخليام داخل منه أكثر وتوجيههم الناس إرشاد من يتمكن راكباً يقف

  .الوقوف بركن تتعلق مسألة وليست أفضلية
 ففيه وراكباً ماشياً احلج مسألة يف يأتينا أقواله يف نفسه اخلالف وهذا /مسألة**

 خيتلف وأنه -  راكباً ويستحب - ماشياً يستحب أنه: متاماً األقوال كهذه أقوال ثالثة
  .الشخص حال باختالف
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ات 0�4JSا� D��  .ا��7# و
  .املوطن هذا يف يقف أن يستحب: يعين

 هذا يف وقف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن أخرب -  عنه اهللا رضي -  جابر ألن - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  يدعو وجعل املوقف

 أن من أهم املوطن هذا يف القبلة واستقبال، القبلة مستقبل املوقف هذا يف يقف أن: والسنة
 يستقبل فإنه الصخرات يستقبل أو القبلة يستقبل أن بني األمر دار فإذا، واجلبل الصخرات عند يقف
 يف الوقوف قصد أن  - اهللا رمحه -  املؤلف كالم من وفهم، الصخرات أو اجلبل استدبر ولو القبلة

 ال املوقف هذا يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وقف إمنا :قال من الفقهاء ومن، سنة :املكان هذا
  .منه قريب مكان ألنه وإمنا قصداً

 أنه كما. له أصل ال بدعة هو بل. اجلبل على الصعود يسن وال /مسألة**
 فهو. أخرى ومنكرات والزحام والضيق التشويش ويسبب احلاج على الوقت يذهب
  .اجلبل على الصعود أي: حمرم أو مكروه

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ورد ��5 ا��40ء و2@*

  .وقوفه حال الدعاء من يكثر أن ويستحب: يعين
�:و�01�234��א�
	��وא����� �

 الدعاء كثرة استحباب الشارع عهد فقد .إجابة موطن املوطن هذا أن :א�ول�א��54 - 
  .اإلجابة مواطن يف والعبادة

: وقال دعاءال من أكثر أي صنع هكذا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :وא����� - 

  .)&����� 1ZZ� �mوا(
 وهو الدعاء الوقت ذلك يف العبادات أنواع أفضل أن -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم من وفهم

: نقول ذلك ومع، العبادات أنواع سائر ومن العلم تعليم ومن الفتوى ومن القرآن قراءة من أفضل
 إطار عن خيرج ال وأن لعباداتا من آخر نوع إىل ينصرف أن الدعاء من تعب إذا لإلنسان ينبغي

 تعداد أو االبتهال أو القرآن كقراءة الدعاء من قريبة العبادة كانت كلما لكن، كان مهما العبادات
 يستطع مل فإذا، غريه أو علم مذاكرة كانت ولو األخرى العبادات من خري فهو تهاوصف اهللا أمساء

 ثالث فهذه، املسألة يتداولون أم األقل لىع الصحابة عن أثر ألنه العلم مذاكرة مسألة إىل ذهب
  :مراتب

-        .وصفاته اهللا أمساء وتدارس القرآن قراءة من: الدعاء من يقرب ما مث - .الدعاء - 
  .العلم تدارس مسألة: والثالث
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .��r# و�' وG? و35

  

 واقفاً كان فلو .عرفة يف يوجد أن عرفة، يف احلصول: -  اهللا رمحه -  يقصد .)وقف ومن( :قوله
 يف وحيصل يوجد أن هو: هنا بالوقوف فاملقصود، كان هيئة أي على أو جالساً أو مضطجعاً أو

  .عرفة
  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
 r�� 35# و�'EA 2'م #A4.  

  

  .الوقوف وقت بداية )عرفة يوم فجر من(:قوله يف -  اهللا رمحه -  املؤلف بني
دات 35 وه' ا����%$# aAه = Lعرفة يوم فجر من يبدأ عرفة يوم الوقوف أن إىل .ا��.  

�א�
	��−��א��X)���−�5X.�Mא�1qم�وא���ل��WS+א:� �

 &4(: له قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن مضرس بن عروة حبديث - 
%�� ��L�; jmه l+2�� وو& ��, D6%3 %+و l+و 
�6 A6/� �ً.� ��3رًا أو %E6 1L  B, �S+و  bFL.(  
 من الوقت على يطلق النهار ألن. الفجر طلوع من يشمل )اراً أو ليالً( :فقوله

  .الفجر طلوع
 من خرج مث الزوال قبل وقف فإن. الزوال بعد من إال يبدأ ال الوقوف أن :ا�*�() وا��'ل= 
 من عدد واختاره، حنيفة وأبو والشافعي مالك: ذهب  هذاوإىل، حجه بطل: إليها يرجع ومل عرفة

  .-  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ منهم حملققنيا
�:�#"!�وא���ل �

 إال الراشدين اخللفاء وال هو ال عرفة يف يقف مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
  .الزوال بعد

 اراً كلمة أن) اراً أو ليالً:(قوله بأن -  عنه اهللا رضي -  املضرس بن عروة :حديث عن وأجابوا
  .األخبار بني مجعاً الالزو بعد ما ا يقصد

1�  .اN رC�7 -  أ0�7 ا�56م �5: أ4$< واN وا�ا

 ال الزوال قبل يقفوا مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  والنيب الصحابة كون أن :الترجيح وسبب
 باإلمجاع للوقوف صحيحاً وزمناً صحيحاً موقفاً يعترب الليل أن: بدليل به يعتد موقفاً ليس أنه يعين
 من الصبح وقف شخص حج نبطل أن جداً يصعب مث، -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب هفي يقف ومل

 فجر من وقف إذا اإلنسان أن الصريح احلديث هذا وجود مع عرفة من خرج مث عرفة يوم ضحى
 يساعد فاحلديث، )اراً أو ليالً عرفة يف وقف وقد (صحيح حجه أن مزدلفة ليلة فجر إىل عرفة يوم
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 اهللا صلى -  النيب فعل مبجرد الزوال بعد مبا له وختصيصهم للحديث وتأويلهم وضوحب أمحد اإلمام
 قبل إال يقف مل من أن عرفت اخلالف هذا مسعت إذا: لكن، يكفي ال والصحابة -  وسلم عليه

 وجيه الثالثة األئمة إليه ذهب ما وأن جدا اخلالف لقوة للفساد حجه وعرض خاطر فقد الزوال
  .األمر هذا مثل يف تياطاالح ويتعني وقوي

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII :ًاية مبينا املوقف:< << << << <

 إ�=EA 2'م   .ا���
  

 يف خيتلفوا ومل البداية يف اختلفوا فهم. باإلمجاع وهذا النحر يوم فجر إىل الوقوف يستمر
  .النهاية

�:א�/�s;�'tא���r�Hא��L'א.�
	��وא����� �

  .-  عنه اهللا رضي -  املضرس بن عروة حديث - 

 +M9 و+A6/�. 4�6 l ا���(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  وقوله - 
 اهللا شاء إن حديث وهو ).,mL A�.� D�5 k;  Bه\ أن

  .حسن

  .واإلمجاع - 
  .صحيح فحجه الليل يف وقف من أن اهللا شاء إن إشكال فال

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .�C أهD وه'

  

  :صفات بثالث اتصف نم هو: للوقوف أهل هو الذي واحلاج، للوقوف أهل وهو :يعين
  .مسلماً يكون أن - 
  .عاقالً - 
  .باحلج حمرماً - 

 عرفة يف وقف من -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم ومشل، للوقوف أهل فهو الثالث ذه اتصف فإذا
  .صحيح حجه فكالمها. عرفة هذه أن جيهل وهو فيها وقف ومن عرفة هي هذه أن يعلم وهو

��وא���ل��LRא��	
�א���WS+א:� �

 أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أخرب -  عنه اهللا رضي -  املضرس بن عروة أنب - 
 أن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب خيربه ومل عرفة متحرياً وتل جبل كل يف وقف
  .جيزئ ال تعيني بال وقوفه
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 فإن عرفة من أنه يعلم ومل عرفة يوم يتحرى جبل يف وقف من: فإذاً، فيه إشكال ال وهذا
 وكثرة املعامل لوضوح أبداً اآلن يتصور فال السابق يف تصور إن وهذا، عرفة يف دام ما حيحص حجه
  .اجلملة يف خارج من أو عرفة من هذه أن اإلنسان خيطئ ال فإنه الناس

  :صور عدة -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم حتت دخل /مسألة**
 واجلم اجلماهري ذهب هذا وإىل  .صحيح وقوفه النائب أن إشكال فال. النائم: األوىل الصورة ـ

  .سياقه عن يغين ضعفه ضعيف خالف وفيه الغفري
  :العلم أهل بني خالف حمل عليه املغمىف. مشكلة مسألة وهي. عليه املغمى: الثانية الصورة ـ
 إىل عرفة فجر من احلاج على أغمي إذا: أي. وقوفه يصح ال عليه املغمى أن :اFول ا��'ل= 

  .باطل حجه فإن أبداً ستيقظي ومل مزدلفة فجر
�:�#"!�وא���ل �

 املغمى من تتأتى وال النية هلا يشترط والعبادة. احلج ركن هو بل عبادة، الوقوف بأن - 
  .عليه

  .صحيح عليه املغمى وقوف أن :ا�*�() ا��'ل= 

  .الصالة أجزاء يف نقوله كما.معنا تقدم كما خاصة نية إىل حتتاج ال احلج أجزاء ألن - 
 أا يل يبدو لكن أمحد اإلمام عن رواية وهي. الثانية الرواية ولعلها. التوقف :*��+ا� وا��'ل= 

  .الثانية الرواية
 ولعله األدلة لتعارض بطالنه أو عليه املغمى حج صحة يف اإلنسان ويتردد. إشكال املسألة يف

 فإنه -  اهللا هرمح -  الشنقيطي الشيخ احلج صحة نصروا الذين احملققني من لكن، أمحد اإلمام توقف
  .عليه املغمى حج صحة يرى
  .عليه املغمى يف كاخلالف السكران يف واخلالف .السكران: الثالثة الصورة ـ

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
1H CE7 dّوإ ;A.  

  

 فال انون وأما، السكران مث عليه املغمى وأيضاً ضعيف فيه اخلالف وأن النائم ذكرنا: إذاً
 ال :بقول ال) خالفاً فيه أعلم ال:(بقوله املرداوي: اإلمجاع حكى وممن وفهوق صحة عدم يف خالف

 عدم يف إشكال ال انون: حال كل على و،األربعة املذاهب بني اخلالف ينفي فكأنه فيه نزاع
 صحة يف إشكال ال والنائم ، قوي خالف وهو والسكران عليه املغمى يف اخلالف إمنا وقوفه صحة
  .وقوفه
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  .صحيح غري حجه فإن وإال حجه صح الشروط فيه حتققت إذا :يعين
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�D ود�B) �Aرًا وG? و35G وبl0�2 و�< ا� C$�G :C8$�A دم.  

  

  :رجع مث الشمس تغرب أن قبل دفع مث الغروب قبل اإلنسان وقف إذا
  .عليه دم فال رجع إذا أنه B�E��A'ر= 

  .الدم حقه يف يتقرر أن قبل رجع ألنه - 
 =>B�5ل 35 و�G: الغروب قبل الدفع مبجرد الدم عليه جيب بل.  

  .ا�S'اب وه' ا��aه  ه': اFول وا��'ل

  .رجع ولو دم عليه فيجب الغروب بعد إال يرجع ومل الغروب قبل دفع إذا :الثانية الصورة ـ

  .الغروب حال عرفة يف يوجد أن الواجب وألن الدم ثبوت بعد رجع ألنه - 
 مث أحرم مث امليقات تعدى من على القياس :ر���(C 4$= و02ل ا�S'اب ه' وهaا

 من خبالف حقه يف الدم يثبت فإنه رجع مث أحرم مث امليقات تعدى من أن: معنا تقدم كما رجع
  .حيرم أن قبل رجع مث امليقات تعدى

  

•••• äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�D ود�B) �Aرًا وG? و35G وبl0�2 و�< ا� C$�G :C8$�A دم.  

  

 نريد اآلن وحنن، واجب الشمس غروب إىل عرفة يف الوقوف أن -  اهللا رمحه -  املؤلف أفادنا
  :الناس بعض بينهما خيلط قد مسألتني يف اخلالف نذكر أن

  .الشمس غروب إىل قبل عرفة يف الوقوف حكم :األوىل املسألة ـ
  .الشمس غروب قبل عرفة من اخلروج ىعل يترتب ماذا :الثانية املسألة ـ

  .مسألتان ومها واحد مبساق فيهما اخلالف حيكي الناس من عدداً فإن
وب إ�= 4A #A) ا�'G'ف :اFو�= ا����i# ـY I�^ا�:  

 دم فعليه تركه فإن. واجب الشمس غروب إىل عرفة يف الوقوف أن إىل ا���Eه8 ذه = 
 حنيفة وأبو املشهور يف والشافعي ومالك أمحد اإلمام ذهب اهذ وإىل، الدم هذاالكالم عن  وسيأتينا
 فعليه الشمس غروب قبل عرفة من خرج من أن على :العلم أهل من الغفري واجلم الفقهاء ومجاهري

  .دم
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�:�#"!�א���ل �

 أكد وقد .دفع مث الشمس غربت أن إىل انتظر -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
 الشمس غربت إذا حىت: فقال بليغاً تأكيداً املعىن اهذ -  عنه اهللا رضي -  جابر

 صلى -  النيب دفع: -  عنه اهللا رضي -  يؤكد كأنه. القرص وغاب الصفرة وذهبت
  .-  وسلم عليه اهللا

 صلى -  النيب هلم لرخص للضعفة ولو الشمس غروب قبل عرفة من اخلروج جيوز كان ولو
 إىل عرفة من االنتقال يف احلاصلة املشقة أن علمال مع مزدلفة ليلة يف رخص كما -  وسلم عليه اهللا

  .معلوم وهذا. مىن إىل مزدلفة من االنتقال يف احلاصلة املشقة من أكرب مزدلفة
 غروب قبل خرج فإن احلج أركان من ركن الشمس غروب إىل الوقوف أن :ا�*�() وا��'ل= 

 - : أمرين من يتركب الكم اإلمام عند فالركن، مالك اإلمام عن مروي وهو. حجه بطل: الشمس
  .عرفة يف والنهار الليل بني ليجمع. الشمس تغرب أن إىل تقف وأن - . الوقوف
 قبل دفع فإن. سنة: الشمس غروب إىل الوقوف أن: للشافعية قول وهو :ا�*��+ وا��'ل= 

  .عليه حرج فال الغروب
�:ذ���
	��وא�����א �

 حتقق الركن هو الذي الوقوف أن كما ذلك من مينع صريح نص يوجد ال بأنه - 
  .السابق بالوقوف

1� اإلنسان فإن. بيناً ظهوراً ذلك يف السنة لظهور .ا���Eه8 �5: اN ��ء إن وا�ا
 من أحد خيرج ال أن وأراد قصداً وقف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن جزم األحاديث طالع إذا

  .الشمس غروب بعد إال عرفة
وج $4=  �2> �5ذا: ا�*�(8# ا����i# ـJ35 ا� #A4 D�G وبY I�^ا�.  

  :أقوال ثالثة على الفقهاء فيه اختلف أيضاً هذا
  .الفقراء على وتوزع تذبح شاة. دم اخلروج يف أن :اFول ا��'ل= 

  .شاة فعليه احلج واجبات من واجباً ترك ومن جاحل واجبات من واجباً ترك ألنه - 
  .التابعني بعض عن حمكي قول وهو، بدنة عليه أن :ا�*�() ا��'ل= 
 فاإلمام، الشافعية عند وقول أمحد اإلمام عن رواية وهو. عليه شيء ال أنه :ا�*��+ وا��'ل= 
 فقد خرج من أن يرى ذلك مع الشمس غروب إىل البقاء وجوب يرى كونه مع -  اهللا رمحه -  أمحد
  .عليه دم وال واجباً ترك

1�  .الصحابة فتوى عليه يدل الذي الوسط القول وهو .دم C8$4 أن: وا�ا
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  .s�A ;A �8ً; وG? و35

  

 وإمنا عرفة يف النهار من جزء أي يدرك مل عمن: هنا يتحدث أن يريد -  اهللا رمحه -  املؤلف
  .عليه شيء فال ليالً إليها جاء فإذا، ليالً إليها جاء

�:����	�2ذ���
	��وא�����א �

 دم وال املواقيت دون سيحرم فهذا. املواقيت دون لهمرت كان من على القياس :א�ول - 
  .أصالً املواقيت يدرك مل ألنه عليه

  .أصالً النهار من جزأ يدرك مل ألنه عليه دم ال ليالً عرفة يدرك الذي كذلك

  .اراَ أدركها من يتناول الغروب إىل عرفة يف الوقوف وجوب أن :وא����� - 
 من على جيب ال: (يقول فهو. القول بنفس اللاستد أنه جتد تأملت إذا الدليل وهذا
 الوقوف عليه جيب ال النهار يدرك مل من أن: والدليل، النهار يدرك مل ألنه) ليالً وقف

  .القول بنفس استدالل فهو، الشمس غروب إىل
 عليه جيب ال النهار يدرك مل من أن وهو. وجيه تعليل وهو األول التعليل على العمدة إذاً

  .املواقيت دون ومرتله مكانه فيمن نقول كما الوقوف وجوب أهل من ليس ألنه فالوقو أصالً
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>g �A02 0�% وبlإ�= ا� #Lد�Z5 #�8@�%.  

  

  .وجوباً: يعين) الغروب بعد يدفع مث(: قوله

 عرفة من يدفع أن لإلنسان جيوز ال أنه -  عنه اهللا رضي -  جابر حديث يف تقدم ملا - 
  .متاماً القرص وذهاب الشمس غروب بعد إال

  .الصريح النص مستندها العبارة فهذه
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  .%�@Z5 #�8د�L# إ�=

  

  .بسكينة ينتقل أن مزدلفة إىل عرفة من ذهابه يف لإلنسان يسن أنه :يعين

 أو عليكم يعين )ا�A�.ZN ا�A�.ZN(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
 مطلقاً سنة بسكينة االنتقال أن الفقهاء كالم وظاهر احلديث وظاهر ،السكينة الزموا

  .صحيح وهذا، زحام بدون ولو
. البدن أعضاء صفات من معنا تقدم كما السكينة ألن، أحياناً اإلسراع تنايف ال والسكينة

  .السكينة مع ببدنه يسرع أن اإلنسان فيستطيع. مجلة البدن صفات من واإلسراع
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 أن الصحيح احلديث يف قوله يف أسامة فأخرب أسامة أردف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب
  .)نص فجوة وجد فإذا العنق يسري كان( – وسلم عليه اهللا صلى -  النيب

  .وتؤده بسهولة يعين )العنق( .أسرع أي )نص:(قوله ومعىن
 جيد مل وإذا املعتدل عاإلسرا يسرع فإنه وفجوة االًجم وجد إذا اإلنسان أن يف نص احلديث

  .اهللا ذكر من يكثر أن مزدلفة إىل عرفة من انتقاله حال يف والسنة، ببطء ميشي فإنه

�ََ;Dِuَ;�َDِuَ;�َDِuَ;�َDِuَ;    E%ُ�ْXَ�((((---- :تعاىل لقوله - E%ُ�ْX;ََ�E%ُ�ْX;ََ�E%ُ�ْX;ََ�            E�B�E�B�E�B�E�B�    s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�    ��I!ُ0ْD	َ;��I!ُ0ْD	َ;��I!ُ0ْD	َ;��I!ُ0ْD	َ;    @�[���@�[���@�[���@�[���((((----] 198/البقرة.[  

    ;Dِuَ;�َDِuَ;�َDِuَ;�َDِuََ�( ( ( ( ----:اآلية يف ألن ظاهر نظر فيه آليةا ذه االستدالل لكن. الفقهاء بعض ذكر هكذا
E%ُ�ْX;ََ�E%ُ�ْX;ََ�E%ُ�ْX;ََ�E%ُ�ْX;ََ�    E�B�E�B�E�B�E�B�    s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�    ��I!ُ0ْD	َ;��I!ُ0ْD	َ;��I!ُ0ْD	َ;��I!ُ0ْD	َ;    @�[���@�[���@�[���@�[���    @ME
B�@ME
B�@ME
B�@ME
B�    ِ!@#Eg@"�ْ�ِ!@#Eg@"�ْ�ِ!@#Eg@"�ْ�ِ!@#Eg@"�ْ�    ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��((((----] ] ] ]  !)��� !)��� !)��� !)���////198[[[[....عند الذكر باآلية فاملقصود 

 يف صريح شيء السنة يف يوجد ال فإنه باآلية االستدالل يصح مل وإذا، االنتقال أثناء ال احلرام املشعر
 من اإلكثار املستحب أن يل يظهر والذي. مزدلفة إىل عرفة من االنتقال أثناء اإلنسان يصنع اذام

 األعظم احلج ركن وعرفة، )األعمال اية يف االستغفار(. الشرع قاعدة أن: ذلك ودليل، االستغفار
  .خطأ أو إخالل أو تقصري من فيه وقع ملا يستغفر أن فينبغي منه انتهى فإذا
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��E2و �B% 38% 38b�^ا��.  

  

 فإن، مزدلفة إىل يصل أن إىل املغرب صالة اإلنسان يؤخر أن السنة أن املؤلف كالم من يفهم
 وعامة اجلماهري عند صالته ولكن، ظاهرة خمالفة السنة خالف فقد مزدلفة إىل يصل أن قبل صلى

  .صحيحة العلماء
 مث الرحال حيط أن قبل املغرب بصالة يبادر فإنه مزدلفة إىل وصل إذا احلاج أن أيضاً والسنة

 صلى -  النيب أن الصحيح احلديث يف جاء كما. العشاء صلى مث الرحال حط املغرب من انتهى إذا
  .ذلك صنع -  وسلم عليه اهللا

  :وهي مشكلة مسألة يف بقينا
  يصنع؟ ماذا أو مطلقاً يقيم وال يؤذن ال أن أو ويقيم يؤذن أن حقه يف املشروع هل
  :العلم أهل بني خالف فيه هذا
 ذكره ما وهذا. صالة لكل ويقيم واحداً أذاناً يؤذن أن حقه يف املشروع أن :اFول ا��'ل= 
  .وإقامتني بأذان صلى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  جابر
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 يقيم وأن يؤذن ال أن املشروع نأ أمحد اإلمام قول عليه استقر الذي القول وهو :ا�*�() ا��'ل= 
  .إقامتني

  :ذ���
	��وא���ل

 يؤذن مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن أخرب -  عنه اهللا رضي -  أسامة بأن-  - 
 فهو جابر من - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل أقرب وأسامة. إقامتني أقام وإمنا

  .-  عنه اهللا يرض -  جابر من باحلال أعلم فهو -  عنه اهللا رضي -  رديفه
  .للصالتني واحدة إقامة يقيم أنه :ا�*��+ ا��'ل= 

 -  النيب أن مسلم صحيح يف -  عنه اهللا رضي -  عمر ابن حديث يف ثابت وهذا - 
  .للصالتني واحدة إقامة أقام -  وسلم عليه اهللا صلى

 إقامة وأقام أذن أنه فيه ليس مسلم يف الذي احلديث، األذان مع: أي الفقهاء بعض قال
 إقامة ويقيم فيؤذن. أذان مع يقصد: قالوا الفقهاء لكن واحدة إقامة أقام أنه فيه ولكن احدةو

  .واحدة
 إذ األقوال أضعف: الرابع والقول .صالة لكل ويقيم صالة لكل يؤذن أنه :ا�ا%� وا��'ل= 

  .دليل له ليس
 -  جابر ذكره الذي والقول -  اهللا رمحه - أمحد اإلمام عليه استقر الذي القول األقوال وأقوى

  .-  عنه اهللا رضي
 – عنه اهللا رضي - وأسامة يثبت -  عنه اهللا رضي -   فجابر: مشكلة املسألة: ترون وكما

 وأعلم أمحد اإلمام قال كما أقرب أسامة إن: نقول أو ؟ النايف على مقدم املثبت: نقول فهل ،ينفي
 األذان ذكر -  عنه اهللا رضي -  جابر لولع. علم عن نفى وقد -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب حبال

 واحداً أذاناً يؤذن الصالة مجع إذا كان -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن حاله من الغالب باعتبار
 ففيه. ورؤية مساع عن ال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب حال غالب على فجرى صالة لكل ويقيم

 مع - عنه اهللا رضي - أسامة أن نقول وأن الوهم إىل جابر ننسب ال أن األقرب لكن، كبري احتمال
  .عارض ألي األذان يسمع مل - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب من قربه

 أم أذان بال يصلون الذين على ينكرون الذين الناس بعض أن عرفنا فاخلال عرفنا وإذا
 أمحد اإلمام رأي عليه استقر الذي وهو قوي قول اإلقامتني جمرد أذان بال الصالة ألن جبهل ينكرون

  .ترون كما جداً وجيه قول وهو
ب ذ�� �5 �@3GFء إن ا�� Nو8�2< وا07ًا أذا(ً� �2ذن نا6(�� نأ ا D@� ة;H.  

  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  151  
 

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
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  .ا����%$# 0�4=  واجب مزدلفة يف املبيت .املزدلفة يف أي

 ��� �mوا( :وقال ا بات -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 
1ZZ���&(.  

  .عليه شيء فال وخرج ا مر فإذا. سنة مزدلفة يف املبيت أن :ا�*�() وا��'ل= 
 املنذر ابن: منهم احملققني من عدد ذهب هذا وإىل ركن مزدلفة يف املبيت أن :ا�*��+ وا��'ل= 
  .اهللا رمحهم وغريهم خزمية وابن

�:وא�����א �

 على احلج متام علق: -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فإن املضرس بن عروة حبديث - 
  .احلرام املشعر عند والوقوف الصالة إدراك

�ََ;Dِu;َ�َDِu;َ�َDِu;َ�َDِu;َ    E%ُ�ْXَ�(((( :تعاىل بقوله:واستدلوا - E%ُ�ْX;ََ�E%ُ�ْX;ََ�E%ُ�ْX;ََ�    E�B�E�B�E�B�E�B�    s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�    ��I!ُ0ْD	َ;��I!ُ0ْD	َ;��I!ُ0ْD	َ;��I!ُ0ْD	َ;    @�[���@�[���@�[���@�[���    @ME
B�@ME
B�@ME
B�@ME
B�    ِ!@#Eg@"�ْ�ِ!@#Eg@"�ْ�ِ!@#Eg@"�ْ�ِ!@#Eg@"�ْ�    
ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��ِQ�@!@6ْ��(((( -] نصاً به فأمر] 198/البقرة.  

1�  .وا�  أ(C ا��'�38 %38 ا�'�s ا��'ل ه': وا�ا
 اآلن مسعتم وأنتم االحتياط العلم طالب عند تثمر اخلالف حكاية أن مراراً نبهتكم كما لكن

 .ركن أنه يرى وهو الدقة يف غاية اختياراته والذي املنذر كابن: احملققني من العلم أهل بعض أن
 ترك إذا حبجه ريأم أنه يعلم وأن الواجب االحتياط اإلنسان عند يثمر والسياق اخلالف هذا فمثل

  .مجلة الوقوف
 له وانتصر كثرية بـأدلة هذا وقرر -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ ذهب /مسألة**

 طلوع قرب إىل يستمر وإمنا الفجر بطلوع تهيني ال مزدلفة يف الوقوف أن كثرياً
  .الشمس

  :منها: كثرية أدلة عدة هلذا وذكر

 من والدعاء الوقوف وقت خنرج فكيف والدعاء الوقوف هو األعظم املقصود أن - 
  .مبزدلفة الوقوف مجلة من أو املبيت مجلة

  .ا�ا�1 ه' ا��'ل وهaا
 حرج فال الفجر طلوع بعد إال ةمزدلف ليلة يدركون ال الذين احلجاج: القول هذا على بناء

 الفجر بعد ءواجا إذا املذهب على بينما الوقوف قتو خروج قبل مزدلفة إىل جاءوا ألم - : عليهم
  .دم فعليهم سيأتينا امك

  .وو�G C8'ي G'ل وه' B8$4< �)ء d - اN رC�7 - ا�^8: ا��9رO ا�aي ا��'ل هaا و$4=
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 حكم يف اخلالف وأخذنا ا واملبيت املزدلفة يف الرتول حكم -  اهللا رمحه -  املؤلف بني ملا
  :وهي األخرى املسألة إىل انتقل املسألة هذه
  .ظاهر فرق املسألتني وبني .املبيت من الواجب القدر ـ

  :مزدلفة يف املبيت من الواجب القدر يف الفقهاء اختلف
  .الليل نصف إىل الواجب القدر أن واجلمهور احلنابلة مذهب وهو :اFول ا��'ل= 
  .عذر بغري أو بعذر خرج سواء عليه حرج فال الليل صفن بعد خرج فإن

�:(�8د��fu����Oא��Fل���א�
	��א+=��	��وא���ل �

: وقالت. دفعت غاب فإذا القمر يرقب من تأمر كانت حيث أمساء حديث :א�ول - 
 هذا أن فتخرب. -  املرأة: وهي ضعينة مجع وهو -  للضعن أذن: عنها اهللا رضي

  .-  وسلم عليه اهللا لىص -  النيب بإذن كان اخلروج

 -  عنه اهللا رضي -  ويقول أهله لبعض يرخص كان أنه عمر ابن حديث :א����� - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول أولئك يف أرخص

 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب استأذنت -  عنها اهللا رضي -  سودة أن :א����� - 
   ،هلا فأذن ثقيلة امرأة وكانت

 - vعنه اهللا رضي -  اسعب ابن حديث :وא�'א� –...  
  ).األذان(

  .بليل خيرج أن له رخص -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن وهو عباس ابن حديث - 
 اخلروج جواز األحاديث هذه ففي، الصحيح يف صحيحة كلها ذكرت اليت األحاديث وهذه

  .الفجر طلوع قبل مىن إىل مزدلفة من
) القمر غروب بعد (أمساء وقول) بليل: (سعبا ابن قول أن: فقالوا :بالنصف التحديد وأما

  .الليل نصف به حيد ما أقرب
  .التحديد هلذا واضح دليل احلنابلة مع ليس أنه التعليل هذا من وعلمنا

. الشمس طلوع قبيل إىل للحظه ولو الفجر طلوع بعد الوقوف هو الواجب أن :ا�*�() ا��'ل= 
 طلوع بعد هو الذي املوقف هلذا للتقوي فيه النوم رعش وإمنا جيب وال للوقوف وقتاً فليس الليل وأما

  .الفجر
 -  النيب نزله مرتل هو وإمنا مشروع وال سنة وال بواجب ليس الوقوف هذا أن ا�*��+ وا��'ل= 
  .األقوال عجائب من وهو، ومىن عرفة بني -  وسلم عليه اهللا صلى
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 حرج فال ذلك بعد خرج فإذا لالرح ترتيل قدر مزدلفة يف املكث الواجب أن :ا�ا%� وا��'ل= 
  .عليه
89 وا��'ل= Fإىل للضعفة قتوال أن احملققني من وغريه املنذر ابن إليه مال الذي وهو :ا 

  ..الفجر طلوع إىل لألقوياء بالنسبة والوقت .خرجوا القمر غرب فإذا القمر غروب
  ...عنيأمج وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى أعلم واهللا هذا
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  )10: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))99((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ23/10/1428 :التاريخ   األحد:اليوم
  

  )12(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .5@# د9'ل %�ب

  

 من وأن، الليل منتصف بعد مزدلفة من اخلروج جيوز وأنه احلنابلة مذهب تقرير معنا تقدم
 بعد جاء أو يعد ومل املنتصف قبل خرج من وأما، عليه دم فال الليل منتصف بعد مزدلفة إىل وصل

 لك ذكرته الذي التقسيم هذا إذاً. احلنابلة مذهب خالصة هذا، ليهع يستقر الدم فإن الفجر خروج
 مسألة يف األقوال السابق الدرس يف لكم ذكرت مث، املنت يف بنصه -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكره اآلن

  :وهي األئمة ومذاهب مزدلفة من اخلروج
  .الليل منتصف بعد اجلواز يرون وا�^�8�A# ا����%$# أن= 
 وأن الشمس طلوع قبيل إىل الفجر طلوع بعد من يبدأ الوقوف أن ون2 ا��7Fف وأن= 

  .املزدلفة من خيرج أن له ذلك بعد مث الرحل حبط يكتفون املالكية
 ال واألقوياءقمر ال غروب بعد خيرجوا أن هلم حكمهم يف ومن الضعفة أن :ا�ا%� ا��'ل وأن= 
  .الشمس طلوع بعد إال خيرجوا أن هلم جيوز

  .احلد هذا دعن وتوقفنا
 وكثرية ماسة إليها واحلاجة كبرية مسألة وهي ا����i# هA Oa) ا�ا�1: الراجح يف وبقينا

ب أن ا���S%# وفتاوى النصوص تتبع من يظهر والذيGFه  اa5 3%ر اaوه' ا��� :

P2L38 ا��% #L�_ه< ا�8Yيف الترخيص كلمة استخدام من القول هذا رجحان وأخذ .و 
 للضعفة نقل النقل وهذا الرخصة إىل العزمية من احلكم نقل معناه والترخيص كرتذ اليت األحاديث

  .الشمس طلوع إىل البقاء وجوب وهو احلكم أصل على األقوياء وبقي احلديث مبوجب
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  :املسائل بعض إىل أنبه أن أريد أين على
 بعد اخلروج يف عندهم إشكال ال اجلملة يف األربعة األئمة أن عرفت األقوال ذكر خالل من ـ

 ال كلهم األربعة األئمة أن احملصلة أن جتد األقوال نستقرئ أن أردنا إذا األربعة األئمة(.الليل منتصف
  .شيء هذا. الليل منتصف بعد اخلروج يف عندهم إشكال

 ابن اختيار فهو العلم أهل من قليل نفر إليه ذهب الراجح أنه قلت الذي القول أن: الثاين الشيء ـ
  .املتقدمني الفقهاء من يسري نفر واختاره وترجيحه القيم ابن عبارة وظاهر راملنذ

 مذاهب أن اآلن فعرفت، اخلالف راسةد عند واعياًَ يكون أن جيب -  قلت كما -  واإلنسان
 من على تثريب فال اخلروج جواز يرون اإلسالمية األقطار يف اليوم الناس مذاهب وهي األربعة األئمة
 لو أنه يرون املالكية إن بل ،اجلمهور بفتوى أخذ ألنه الليل منتصف بعد خرج من على وال أفتاهم
 مث يشرب أو يطعم مما يسرياً شيئاً له وأصلح الرحل ونزل دقائق عشر ملدة بالسيارة ووقف وصل
 الراجح يعرف الطالب وكون .سعة فيها فاملسألة، مالك اإلمام عند عليه حرج فال وخرج ركب
 من يطبقه من أو به يفيت من به يعذر مما الناس ومذاهب العلم أهل بني اخلالف فيعر وكونه شيء

  .العوام
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�QA =$H 1ذاSا�.  

  

 ويصليها الصبح بصالة يبادر أن والسنة مزدلفة يف الصبح صالة مشروعية على دليل فيه
  .- الليل آخر ظلمة: والغلس -  بغلس


	��وא������J���Y.د�BIא:� �

 على يدل مما. الفجر صالة صلى الفجر خرج فلما: -  عنه اهللا رضي -  جابر قول - 
  .الفجر طلوع بعد بالصالة بادر أنه

  .اليوم هذا يف سيما ال الظاهرة السنة خالف فقد الصالة يؤخر من: إذاً
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�QA =$H 1ذاSأ>= ا� 8O�G ، ا��ام ا��^�A �2? أو O0�4.  

  

 ومكانه اآلن أزيل معلوم هو كما اجلبل وهذا، قزح يسمى صغري جبل هو: احلرام املشعر
  .احلرام املشعر يسمى الذي الصغري اجلبل مكان يف أقيم املوجود فاملسجد. مزدلفة يف املوجود املسجد

  :احلرام باملشعر باملراد العلماء واختلف

 مشعراً يسمى ال مزدلفة من املتبقيو. فقط اجلبل هذا احلرام باملشعر املراد :%�_��A >Bل= 
  .مزدلفة يسمى بل حراماً
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  .حرام مشعر كلها مزدلفة أن :ا�*�() وا��'ل= 
1��D هaا ه' ا��ام ا��^� أن أ4$< واN وا�اEا� s�A تسمى املنطقة وباقي 

 اجلبل هذا هو احلرام املشعر لكن فيها الوقوف وجيوز مزدلفة فهي. حراماً مشعراً وليست املزدلفة
  .فقط

�:ذ���
	��وא����� �

  .احلرام املشعر إىل ركب الفجر صلى فلما :قال -  عنه اهللا رضي -  جابر أن - 
 يف يكن مل أنه على دليل احلرام املشعر إىل يركب -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فكون

 عليه اهللا صلى -  النيب أن هذا نتيجة لكان حراماً مشعراً كلها مزدلفة أن قلنا لو وإال احلرام املشعر
  .خطأ كله وهذا. مزدلفة دخل مث مزدلفة خارج كان -  وسلم

 هذا إىل يأيت أن لإلنسان تيسر فإن بالذات املكان هذا هو املشعر أن أعلم واهللا األقرب إذاً
، فيه نازل هو الذي املكان يف يقف فإنه يتيسر مل وإن بالسنة واقتداء جيد فهذا فيه ويقف املكان

 يكاد إليه والذهاب. احلرام املشعر إىل يذهب أن اإلنسان على يتعذر يكاد أنه اليوم املعلوم ومن
 الوقت ضياع إىل أدى إذا احلرام املشعر إىل الذهاب إن: نقول مث، املواصالت بسبب متعذراً يكون

 معنا تكررت اليت القاعدة أخذنا فقد يستحب ال فإنه بالدعاء تركيزه وعدم اإلنسان ذهن وتشتت
 بزمان أو مبكان تتعلق اليت الفضيلة على مقدمة العبادة بذات تتعلق اليت الفضيلة أن: ((اراًمر

  )).العبادة
 الداعي ذهن ويشتت الناس على زحاماً يسبب اليوم املكان هذا إىل الذهاب كذلك فهنا

 راًمبك وصوله بسبب السيارة يف نزوله مكان كان أو تيسر إن لكن مكانه يف يبقى أنه فاألقرب
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  بالنيب اقتداء فيه املسجد إىل فالذهاب املسجد من قريب
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O ا�$Cz و0��2�  .و2@

  

 اهللا ووحد القبلة استقبل صلى ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن مسلم صحيح يف ثبت
  .ودعا وكربه وهلله

 معنا الذي هذا جابر حديث يف أنه مع الناس من كثري عنه يغفل مما والتكبري احلمد والتهليل
 الصفا ففي وكربه اهللا وحد -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إن: قوله من -  عنه اهللا رضي -  يكثر
 يف الدعاء يف لإلنسان ينبغي أنه على دليل فهذا. وهلل ووحد كرب قال وهنا ووحد كرب أنه ذكر

 اهللا تقديس مبعىن هو الذي الدعاء من الطلب مبعىن هو الذي الدعاء مع يكثر أن احلج مناسك
 رضي -  جابر حديث ظاهر هو كما أهله هو مبا عليه والثناء وليله وشكره ومحده وتعاىل سبحانه

  .-  عنه اهللا
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  .ا�38�2 } 4ََ�Aٍَت 3ْw5 َأQِAَ >�ُ_ْAََذ�{ : و�2أ

  

 عليه اهللا صلى -  النيب أن على هذا قاسوا ولعلهم صحيحة سنة العمل هلذا ليس -

�ََ;Dِu;َ^َDِu;َ^َDِu;َ^َDِu;َ    %ُ�ْXَ^((((  أيضاً هنا يقرأ فقالوا) ) ) ) ��������    #3	#3!`	#3!`	#3!`	a�� �!a�� �!a�� �!a��    ��������    !`!�     ��7,	��7,	��7,	��7,	    �'�'�'�'(((( قرأ -  وسلم%ُ�ْX;ََ�%ُ�ْX;ََ�%ُ�ْX;ََ�    E�e�E�e�E�e�E�e�    
s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�s2	َ;@!@�((((....        
اءة أن وا�S'ابG 38<ف 0�4 ا�38�2 ه�'G'ا�  �C أd DH ا��ام %���^�

 مراراً أخذنا وقد للسنة اتباعاً تركه يف ألن الدعاء هذا يقول ال أن يتحرى أن اإلنسان على وينبغي
)) يترك أن العبادة يف املتروك يف السنة أن: ((وهي مفيدة قاعدة قرر -  اهللا رمحه -  االسالم شيخ أن

 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قبل من يفعل مل ما يترك أن اإلنسان نوى إذا أنه وهي فائدة هذا ويف
  .الفعلية كالسنة التركية فالسنة موجبة سنة فعل كأنه سنة ذاا دح يف النية فهذه
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 -  جابر لقول. احلديث لفظ إىل أقرب لكان جداً يسفر حىت: -  اهللا رمحه -  املؤلف قال لو
 مزدلفة من رجخي وأن يسفر حىت اإلنسان يدعو أن والسنة، جداً أسفر حىت فدعا -  عنه اهللا رضي

  .الشمس تطلع أن قبل
بGFوا Nوج أن أ4$< واJا� D�G ع'$V I�^ا�  � صلى -  النيب ألن -  :وا

 خمالفاً ذلك فعل وألنه فعلية سنة فهذه. الشمس تطلع أن قبل مزدلفة من خرج-  وسلم عليه اهللا
  .واجبة شركنيامل وخمالفة الشمس طلوع بعد إال مزدلفة من خيرجون ال كانوا الذين للمشركني

بGF�A Nب أ4$< وا'�وج وJت ا6(��ن >�@3 إذا ا�i8B<و C� 5'رFا D�G 
  .ا�^�X< I$� أن
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 ر85# أ�ع: ��5ًا %$� QAذاE7.  

  

  :فيه العلماء واختلف، ومىن مزدلفة بني وادي هو حمسر وادي
 =D8�A I8� ��B�5: مىن من وال مزدلفة من ال.  
 =GوD8: مىن من لكنه مزدلفة من ليس بل.  

 اليت األحكام فإن مىن من أو مىن من هو قلنا سواء حتته عملية فائدة ال اخلالف هذا وأيضاً
  .ختتلف ال فإا هي هي حمسر وادي على تترتب

  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<I< << << << <
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 ر85# أ�ع: ��5ًا %$� QAذاE7.  
  

  .حجر رمية: السرعة هذه قداروم أسرع الوادي هذا بلغ إذا اإلنسان أن السنة

 وادي جاء ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  جابر لقول - 
  .قليالً حرك حمسر

 لكن، اإلسراع من احلكمة يف اختلفوا إمنا الفقهاء بني إمجاع حمل الوادي هذا يف واإلسراع
) ذراع 545 ( بنحو قدرت جراحل رمية ومقدار، فيها إشكال ال سنة فهذه ذلك ويقصد يسرع أن

  .املسافة هذه السرعة ومدة الوادي هذا قطع أثناء يف اإلنسان فيسرع
 السيارات ازدحام أن باعتبار عدمه من اإلسراع إمكانية إىل ترجع أن معلوم: السنة وهذه

 يف النية فتكفي وإال ونعمت فبها متكن فإذا السنة هذه يطبق أن من اإلنسان ميكن ال قد اليوم
  .األجر حصول
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  :مسائل فيه احلصى أخذ
 ال وأنه شاء مكان أي من احلصى أخذ جيوز أنه على اتفقوا األربعة األئمة أن :األوىل املسألة - 

  .ا مر بقعة أي من أخذه إذا إشكال
  .االستحباب يف اختلفوا اجلواز على االتفاق بعد :الثانية املسألة - 
  .مزدلفة من احلصى يلتقط أن يستحب أنه إىل ا�B�E'ر aAه = 

�:ذ���
	��وא�����א �

 حيب رجالً وكان مزدلفة من احلصى يلتقط كان - عنه اهللا رضي-  عمر ابن بأن - 
  .- وسلم عليه اهللا صلى- النيب إتباع

 يستحبون كانوا: قال أنه -  عنه اهللا رضي -  جبري بن سعيد عن روي ما :א����� - 
 وعن) كانوا( :العلم يف املربز التابعي قول عن مراراً وتكلمنا مزدلفة من احلصى أخذ
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب يقصد وأنه اللفظة هذه أمهية

 الرمي يف واملبادرة الرمي يف املبادرة على يساعد مزدلفة من األخذ أن :א������א����� - 
  .سنة: سيأتينا كما
بGFالسنة ألن الليل يف ال الصبح صالة بعد يعين) مزدلفة من( :مبقوهل مقصودهم أن :وا 

  .الغد ألعمال ويستعد اإلنسان يرتاح أن الليل يف
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 ومل: قالوا هكذا. شاء مكان أي من احلصى اإلنسان يأخذ أن املستحب أن :ا�*�() ا��'ل= 
 االستدالل أن مع نهم فيأخذ معيناً مكاناً يقصد ال أن املستحب أن: يعين وهذا). مىن من: (يقولوا
 القول أصحاب -  هكذا قالوا هم لكن مىن على ينصب االستحباب أن على يدل به استدلوا الذي
  .-  اهللا رمحه -  قدامة ابن ومنهم الثاين

�א�
	��وא�����א�:� �

 فأمره. يل القط: عباس البن قال العقبة غداة -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
 من مزدلفة غري من أخذوها أم على يدل مما اشرالع اليوم صبح احلصى بلقط

  .مزدلفة خارج
 على وتصدق الفجر صالة بعد على حىت تصدق الغداة ألن حمتمل احلديث ذا واالستدالل

 أن االستدالل وجه لكن. يتأتى ال احلديث لفظ من مىن من أخذت أا فتعيني. الشمس طلوع بعد
 واهللا والظاهر) مىن يف اللفظ هذا عباس البن قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن: (قال قدامة ابن

 ألفاظ احلديث فلهذا أخرى ألفاظ من ولكن) العقبة غداة( قوله من  الاالستنباط هذا أخذ أنه أعلم
 -  النيب جتاوز أن بعد كان األمر هذا أن تفيد داود أيب سنن ويف النسائي سنن ويف الترمذي سنن يف

  .ذ استدل قدامة ابن لعل، فحمسر وادي -  لموس عليه اهللا صلى
 =C8A ل'G +��g: مجيل قول هو احلقيقة يف لكن عليه نص أحداً أر ومل النسائي إليه أشار 

 وادي جماوزة بعد احلصى اإلنسان يلتقط أن السنة أن: يرى فهو التبويب خالل من إليه وأشار. جداً
 يل القط قال حمسراً جاوز فلما(:-  عنه اهللا رضي -  سعبا ابن لقول. مىن أول يف يعين. مباشرة حمسر

  .مىن يدخل ما أول احلصى يلقط أن اإلنسان يستحب أنه على دليل اللفظ هذا ففي) احلصى
 يف وإمنا ليتأخر اجلمار عند يلقط مل فهو القولني بني جيمع القول هذا أن وجدت تأملت وإذا

 وجيه احلقيقة يف القول فهذا احلصى بلقط لفةمزد فجر يف الذي الدعاء عن يشتغل ومل مىن أول
 حمسر وادي بعد يتوقف أن يستطيع ال اإلنسان ألن اليوم به نعمل أن ميكن ال أنه العلم مع وقوي
  .الزحام مع حصى ويأخذ ويرتل

  .آخر شيء ا اإلتيان وإمكان شيء السنن أو الراجح القول تقرير أن معنا تقدم لكن
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Oن و04د'���.  

  

  .العقبة مجار مع يعين سبعون اجلمار عدد
 املتعلقة اجلمار الوقت هذا يف يلقط أن اإلنسان أن السنة أن -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة وظاهر

  .التشريق بأيام املتعلقة واجلمار العقبة جبمرة
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بGFوا Nا التشريق مأيا مجار وأما العقبة مجار أخذ باآلثار املقصود أن :أ4$< وافإ 
 يعتين أن فاملستحب اليوم هذا يف أما، لإلنسان يتيسر مما مىن غري من أو مىن من التشريق أيام تلتقط

 السنة بل نظر فيه): سبعون وعدده (-  اهللا رمحه - املؤلف قوله ففي، فقط العقبة جبمار فقط اإلنسان
  .فقط السبع التقاط

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .�0قوا�� ا���� 38%

  

 وما التمر نواة: النواة حجم يقارب ما وهي، املقدار ذا تكون أن املستحب أن: يعين
  .وعرضاً طوالً األصبع أمنلة أيضاً يقارب

�:ذ���
	��وא����� �

 أن جابر حديث ويف عباس ابن حديث يف نص -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن - 
-  وسلم عليه اهللا صلى -  يقول اخلذف يف تستعمل اليت للحصى يكون احلصى لقط

 غريهم به خيذفون العرب كان الذي هو اخلذف وحصى) اخلذف كحصى( :
  .املقدار هذا ومقداره باألصبع

 من أصغر أو بكثري املقدار هذا من أكرب أخذ فإن الوجوب سبيل على التحديد هذا أن واعلم
 وحذر احلجم ذا أمر -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن به يرمي أن جيوز ال فإنه بكثري املقدار هذا

  .الوجوب على داللة ظاأللفا هذه ويف )وا�:�) إ<�آ1( :وقال. عليه الزيادة من
 الغلو إىل أشار احلديث ألن األصغر احلجر أخذ من أشد األكرب احلجر أخذ أن أيضاً واعلم

 بأخذ ال الكبري احلجر أخذ هي الناس خمالفات أكثر وألن النقص إىل ال الزيادة إىل إشارة والغلو
  .الصغري احلجر

 يتوسط أن فالواجب الصغري فيأخذ متساهل هو من الناس من يوجد قد حال كل على لكن
 أكرب أو قليالً منه أصغر هو ما أو احلجم هذا يأخذ وإمنا نفسه على ويتشدد يتقعر ال وأن اإلنسان

  .قليالً منه
 ألنه أخرى مرة يرمي أن به رمى من وعلى جيزئ وال جيوز ال فهذا الكبري احلجر أخذ أما

  .الشرعية الشروط فيه تتوفر مل حبجر رمى
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  :مسائل عدة العبارة هذه يف

. الرمي بغري يشتغل ال أنو بالرمي يبادرأن  مىن إىل وصل إذا احلاج أن السنة أن :األوىل املسألة ـ
  .مىن حتية هو الرمي ألن

 الطريق سلك مىن من خرج ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن: ذلك على ويدل - 
  .الرمي غري بشيء يشتغل ومل الرمي إىل بادر أنه على يدل مما الكربى إىل توصل اليت

  .صحيح وهذا. جتزئ ال فإا وضعاً وضعها إن أنه). رماها( :قوله من يفهم :الثانية املسألة ـ

). حصاة كل مع يكرب حصيات بسبع رماها مث(:-  عنه اهللا رضي -  جابر لقول - 
 يصدق ال العرب لغة يف الرمي ألن جيزئ ال الوضع أن على يدل) رماها مث(:فقوله
  .يرميها أن يشترط فإذاً، الوضع على

 وحتتسب. الرمي يصح فال واحدة لةمج رماها فإن. متتابعاً الرمي يكون أن :الثالثة املسألة ـ
  .واحدة

 مجلة والرمي توقيفية والعبادات. هكذا رماها -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 
  .النبوية للصفة خمالفة واحدة

 رمى ساعة نصف بعد مث األول احلجر رمى فإذا. الرمي بني يوايل أن جيب أنه :الرابعة املسألة ـ
  .باطل فالرمي الثاين
 العقبة مجرة ا ترمى اليت اجلمار حصى بني الرمي يف املواالة حكم: وهي خالف املسألة هذه ويف

  :التشريق أيام أو
  .سنة: املواالة أن على B�E��A'ر= 

 بعد الست ورمى واحدة رمى من فإن. املواالة اشتراط على دليل يوجد ال ألنه - 
  .سبعاً رمى أنه عليه يصدق ساعة نصف

  .الشافعية من الفقهاء بعض قليل نفر ذهب وإليه للصحة شرط املواالة أن :ا�*�() وا��'ل= 
�א�
	��وא�����א�:� �

 بني والتفريق توقيفية العبادة وهذه متوالية رماها -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب رمي صفة خيالف احلصى

dء إن �� و�� N1 ا��'ل أن ا� رمى مث حجراً رمى من وأن ا�*�() ا��'ل �5 ا�ا
 وقت يف تؤدى واحدة عبادة هذه ألن جديد من الرمي يعيد أن عليه أن األحجار باقي ساعة بعد

  .واحد
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 فيها يشترط اليت العبادات أن(: وهي مفيدة قاعدة له اإلسالم شيخ أن: معنا تقدم لكن
 ويف والوضوء احلج يف املواالة بشرط لباإلخال بأس ال عذر هناك كان فإذا العذر عند تسقط املواالة

  .كثرية نصوص عليها دلت مفيدة قاعدة وهذه.  )شيء كل
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  :سبع

  .بسبع رماها أنه -  عنه اهللا رضي -  جابر حديث يف ملا - 
  .واحدة مجلة يرميها وال أخرى بعد واحدة يرمي أن البد يعين: ومتعاقبات

 الرمي يكون أن فالبد، املواالة يف اخلالف ذكر معنا وتقدم املواالة مسألة معنا تأيت اًوأيض
  ).متعاقبات(:قوله شرح معنا تقدم إذاً، -  اهللا رمحه -  املؤلف قال كما متتابعاً
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 أن إذا يده يرفع أن وهي الصفة هذه صنع تقصدي أن :ا����%$# 0�4=  :لإلنسان يسن :يعين
  .إبطه بياض يرى أن إىل يرمي


	��وא�����א�T�B6א���J��:א�:/��� �

  .مكانه إىل احلجر إيصال على إعانة هذا يف بأن - 
 عن سئل ملا التابعني فبعض....القول هذا يسند شيئاً أجد فلم للحنابلة آخر قوالً وتلمست

 وال تصل مل تابعي فتوى لكنها إبطه بياض رأى أن إىل يده يرفع أن أمر مث. تصنع هكذا: قال الرمي
  .صحايب قول تكون أن إىل

 حاجة فال إليها حيتج مل وإن صنعها إليها احتاج إن الصفة هذه أن أعلم واهللا فاألقرب
  .لفعلها

 ألن، يرفع ال أن بأس فال الدرجة هذه إىل اليد رفع بدون احلجر يوصل أن يستطيع كان فإذا
 اليوم الرفع هذا أن كما، نص أي الباب هذا يف وليس نصوص إىل حتتاج العبادات يف الكيفيات هذه
، كثري وهذا خلفه من فيعمي يده يرفع احلجاج من كثرياً ألن. خلفه من عني فقع إىل يؤدي ما غالباً

 سنة اليد رفع نأ فرضنا إذا -  الناس بعض عند بتهوينها نقول رمبا السنن بعض اجلهل كثرة مع فاليوم
 كثرة نرى الرمى وأثناء كثري بل نادراً أو متوقعاً ضرراً ليس الضرر وهذا، الضرر يقع ال حىت - 

  .جداً كثرية وهي الرمي بكيفية املتعلقة املخالفات
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 .حصاة كل مع يكرب: قال أنه -  عنه اهللا رضي -  جابر حديث يف ملا - 
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8 وا�E< ا���Eه8 ذه = Ll35 ا� Dفقط باحلصى إال الرمي جيزئ ال أنه إىل :ا��$< أه.  
  .الصغرية احلجارة هي العرب لغة يف واحلصى
�א�
	��وא�����א�:� �

 أخرى أعيان وجود مع فقط احلصى بلقط أمر -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
  .الشيء ذا إال يرم مل ذلك ومع. األرض على

  .باطل رميه فإن احلجر بغري رمى فإن
 وهذا. احلصى إىل باإلضافة كالطني فقط األرض جنس من هو مبا الرمي جواز :ا�*�() ا��'ل= 

  .الثالثة األئمة فيه وخالفوا األحناف مذهب
1�#8 4��دات هF Oaن ا�B�E'ر �5 وا�اL8G'< عن جاء ما إىل يهاف نصري أن فيجب 

 جيوز ال األرض جنس من ليس مبا الرمي أن اخلالف سياق من وعلم -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب
 ال فإنه أشد أو احلجر كتحجر متحجراً كان ولو املتحجر االمسنت أو باخلرسانة كاللرمي. باإلمجاع

 األخرى باألشياء الرمي عن فضالً مصنع هو وإمنا األرض جنس من ليس ألنه به يرمى أن جيوز
 يفعل أنه اعتقد وإذا ا الرمي جيزئ ال باإلمجاع فهذه املصنعة املعدنية باألشياء أو بالنعال كالرمي

  .آمث فهو اهللا إىل وتعبداً تقرباً ذلك
 األرض جنس من ليس ما أما. األرض جنس من هو ما: يف ينحصر اخلالف أن: عرفنا إذاً

  .به الرمي جيزئ فال
 موالها من احلجر تتناول كانت -  عنها اهللا رضي -  احلسني بنت سكينة أن ثبت أنه: لقي فإن

  ؟ هللا تعبداً املرمى يف به ورمت اخلامت فأخذت السادس أو اخلامس يف يده من احلجر فانتهى وترمي
 ليست إذ به حيتج ال عملها سكينة وأن صحيح غري -  عنها اهللا رضي -  رميها أن: فاجلواب

  .به يستدل ال العمل وهذا الفقهاء من ال -  عنها اهللا رضي -  قدرها وعظيم فضلها مع
 رضي -  أرادت هي وإمنا بعملها يستدل ممن ألا ذا االستدالل عن األئمة أعرض ولذلك

 ترمي أن عليها وكان بصحيح ليس عملها لكن النية هذه يف مثابة وهي اهللا شعائر تعظيم -  عنها اهللا
  .حبجر
 ا�d 35 (5%0 أ(C ا�ا�1 أن 2��=: إذًاE�%.  
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 ال أنه الفقهاء من كبري عدد ذهب هذا وإىل، أخرى مرة باحلجر يرمي أن لإلنسان جيوز ال يعين
  .األحجار من به رمي مبا نرمي أن جيوز

�א�
	��وא�����א�:� �

  .املرمى من أخذه ال احلصى بلقط أمر -  وسلم عليه اهللا صلى -  الرسول بأن - 

  .أخرى مرة يستعمل فال عبادة يف استعمل احلجر هذا أن :א����� - 
  .- اهللا رمحه- تيمية بن اإلسالم شيخ واختاره اجلمهور مذهب لكم قلت كما القول وهذا
  .به رمي مبا الرمي جواز :ا�*�() ا��'ل= 

  .به رمي مبا الرمي من املنع على دليل ال ألنه - 

  .حصيات بسبع اجلمرة رمى أنه عليه يصدق به رمي مبا رمى من وألن - 
 مبا اإلنسان يرمي ال أن جداً ويتأكد. به رمي مبا اإلنسان يرمي ال أن أ4$< واN وا7F'ط

  .املرمى من يأخذ ال أن. به رمي
 احلقيقة ففي به رمي مما يأخذ أن لكن فيه حرج فال به يرم مل مما املرمى أرض من أخذ إذا أما

  .يعيد أن فاألحوط صنع فإن يصنع ال أن ينبغي
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
d�2? و.  

  

  .العقبة مجرة يرمي أن بعد يقف أن لإلنسان يسن ال أنه :يعين

 إىل انصرف مث رمى وإمنا يقف مل أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن صح ألنه - 
 .املنحر

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�X�28# و��$�B ا��$G.  

  

  .العقبة مجرة يرمي أن أراد إذا التلبية يقطع اإلنسان أن السنة أن :يعين

 يليب -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول يزل مل: قال أنه عباس ابن عن صح ملا - 
  .العقبة مجرة رمى حىت

  .فيه إشكال ال وهذا
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  ؟ الرمي ينهي أن إىل يستمر أو حجر أول مع التلبية يقطع هل: يف اختلفوا لكن
  :خالف فيه

  :وغريه أمحد مذهب يف قولني على
  .حجر أول مع التلبية يقطع أنه :اFول ���A'ل= 

�:����	�2وא�����א �

 ثبت ألنه .التلبية عن بالتكبري سينشغل احلجر برمي احلاج ءبد بعد أنه :א�ول�א����� - 
  .حصاة كل مع يكرب كان أنه مسلم يف

 ابن حلديث رواية كتابه يف رجأخ - أمحد اإلمام عم -  حنبل أنه :א������א����� - 
  .حجر أول رمى حىت يليب يزل مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن عباس

  .متاماً الرمي ينهي أن بعد إال التلبية يقطع ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 
بGFوا Nول ا��'ل أ4$< واFانشغال وهو القوي وللتعليل به استدلوا الذي النص لظاهر ا 

  .بريبالتك احلاج
 -  العلم لطالب مفيدة قاعدة رجب ابن عند ألن. الضعف عليها فالغالب حنبل رواية أما

 عنها أعرض اليت األحاديث أن( :العلل شرح يف قررها (:-  اهللا رمحه -  لكنه غريه وعند عنده وهي
 والضعاف واملوضوعات الغرائب عليها يغلب أنه التسعة أو الستة كالكتب املشهورة الكتب أصحاب

 أنه عليه يغلب ألنه التسعة الكتب يف ليس حديثاً وجد إذا اإلنسان يفرح ال أن فينبغي) واملعضالت
 االسالم كشيخ العلم أهل من احملققني بعض  جتد ولذلك لضعفه األئمة عنه أعرض ضعيف حديث

 يف أمحد خيرجه مل احلديث وهذا: بقوهلم احلديث عن اإلعراض على يستدلون أحياناً القيم وابن
  .األحاديث من كبرياً عدداً أخرج أنه مع مسنده

 هذه تقرير ليقرأ رجب ابن علل شرح إىل اإلنسان رجع ولو جداً مفيدة القاعدة فهذه
  .كبرية فوائد فيه فسيجد القاعدة

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
(5  .ا�S) D8$? %�0 وZE2ئ ، ا�^�V I$'ع %�0 و2

  

 يبدأ ومىت الرمي يف اجلواز وقت يبدأ مىت العبارة ذه يبني أن يريد -  اهللا رمحه -  املؤلف
  .الفضيلة وقت

 الشمس طلوع بعد رمى فمن العلم أهل بإمجاع صحيح: الشمس طلوع بعد الرمي: فنقول
  .باإلمجاع صحيح ورميه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب سنة وافق فقد
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  .الرمي جواز وقت يبدأ مىت :الثانية املسألة ـ
  :قولني على فيها اختلفوا وقد. العلم أهل بني خالف املسألة هذه يف
  .الليل منتصف بعد يبدأ الرمي جواز وقت أن :اFول ا��'ل= 

�:��د���א��Fل���א�(�T�67وא���ل �

 فخرجت خترج أن وأمرها سلمة ألم أذن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :1=�3 - 
  .الفجر طلوع قبل رمت أا هذا على احلديث يف ونص .الفجر طلوع قبل ورمت

  .يثبت ال ضعيف حديث أنه احلديث هذا على واجلواب

 يف عباس ابن حديث يف أذن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن استدلوا :א����� - 
  .الرمي اخلروج فائدة وإمنا. بليل اخلروج يف للضعفة ومسلم البخاري

 يرموا أن للضعفاء وجيوز الشمس طلوع بعد إال ايرمو أن لألقوياء جيوز ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 
  ).القمر غروب بعد أو الليل منتصف بعد إما. (القمر غروب بعد أو الليل منتصف بعد

�:א��Fل���א�(�T�67وא���ل �

 قبيل إال خيرج ومل احلرام املشعر يف وقف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
  .الشمس طلوع بعد إال يرم ومل اإلشراق

  .والرمي اخلروج يف األقوياء دون فقط للضعفة أذن إمنا وأنه - 

 قبل الرمي عن ى أنه عنه صح -  عنه اهللا رضي -  عمر ابن بأن: أيضاً واستدلوا - 
  .الشمس طلوع
بGFوا Nا ه' أ4$< واaالشمس طلوع بعد إال لألقوياء الرمي جيوز ال أنه :ا��'ل ه .

 وغروب الليل منتصف هو الليل ومنتصف. القمر وبغر بعد أو الليل منتصف بعد للضعفاء وجيوز
  .األخري الثلث أول يف يكون القمر

 فهذا .يسري فرق ولكنه فرقاً بينهما فإن يسري وقته القمر وغروب الليل منتصف بني الفرق إذاً
  .الليل من األخري الثلث أول وهذا الليل نصف
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>g   .C�5 آ�ن إن: ه��2 �ً20

  

  .بالنحر يبادر أن الرمي بعد السنة أن: يعين

 مجرة رمى ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  جابر لقول - 
 وستني ثالثاً فنحر .-  وسلم عليه اهللا صلى -  هديه وحنر املنحر إىل ركب العقبة

  .بقي ما :يعين .غرب ما لينحر علياً وأعطى
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  .هديه من أكلي أن حنر إذا اإلنسان أن ويسن
  .هديه من يأكل أن جيب بل :العلم أهل بعض وقال

 ذبيحة كل من يأخذ أن تقصد -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن: جداً وجيه بالوجوب والقول
 عليه اهللا صلى -  النيب سنة نتبع أن فينبغي نسكاً أنه ورأى تقصداً هذا تقصد أنه شك وال قطعة

 القول لكن سنة هذا أن يرون الغفري واجلم اجلمهور أن صحيح ،الذبيحة من نأكل وأن -  وسلم
  .متوجه بالوجوب

  .املسنون اهلدي ومن الواجب اهلدي من يأكل أن -  األكل يعين -  هذا يف ويستوي
 الواجب اهلدي من فيأكل ذبائح بعشر اهللا إىل تقرب فلو واحدة ذبيحة: الواجب فاهلدي

  .املسنون اهلدي ومن
  .الفقراء على اللحم يوزع أن عليه بل بالذبح يكتفي ال أن لإلنسان ويسن
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P$�2أو و S�2.  

  

  .حلق حنر ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن الصحيحة األحاديث يف ثبت - 
 أن له فاملستحب حيلق أن اإلنسان أراد وإذا، حيلق أن واملستحب، يقصر أو حيلق أن فالواجب

  :ميناأل بشقه يبدأ

 - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  أنس عن الصحيح يف ثبت ما - 
  .األمين بشقه بدأ حيلق أن أراد ملا

 أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن صح ألنه. التقصري دون احللق -  قلت كما -  واملستحب
  )))األذان.... ((.ثالثاً للمحلقني دعا
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  .الشعر يعمم أن الواجب أن إىل ا�B�E'ر ذه = 

  ]27/الفتح [----))))�@�qB){�@6I�@qB){�@6I�@qB){�@6I�@qB){�@6I�    E%ُG@��I4IZE%ُG@��I4IZE%ُG@��I4IZE%ُG@��I4IZ    @�Hِ!e7َ)I�@�@�Hِ!e7َ)I�@�@�Hِ!e7َ)I�@�@�Hِ!e7َ)I@((((----  :تعاىل لقوله - 

  .الرأس مجيع مشلت اآلية ألن عام التحليق أن على اآلية فدلت
�.א�ول�א�����������א �

 عمم  -  وسلم عليه اهللا ىصل -  والنيب بالتحليق أمرت اآلية أن :א������وא����� - 
 عليه اهللا صلى -  بتفسريه نقتدي أن فيجب الكيفية جهة من لآلية مفسر فهو الرأس
  .لآلية العملي -  وسلم
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  .الرأس ببعض االكتفاء جيوز: احلنفية مذهب وهو :ا�*�() وا��'ل= 
  .شعرات بثالث االكتفاء جيوز: للشافعية وهو :ا�*��+ وا��'ل= 

1� شعره كل سيقصر كان إذا القص يطال أن يشترط وال، ا�أس >��d 53 >8%0 أ(C وا�ا
  .الرأس يعمم أن الشرط لكن
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S�<و C�5 أة  .أ(�$# 0Gر ا��

  

  .أمنلة قدر تقصر وإمنا. احللق هلا يشرع وال التقصري للمرأة املشروع
�:ذ���
	��وא����� �

 إC�, ��3 ا���Nء ��� �.�:( -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله - 
4�.�� /.GEL.(  

  .احللق دون التقصري إال حقها يف يشرع ال أنه. إمجاع حمل املسألة هذه مث - 
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  )11: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))100((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ24/10/1428 :التاريخ   االثنين:اليوم
  

  )13(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
 السنة أن وذكرنا للمرأة بالنسبة السنة على الكالم كان)) املاضي الدرس يف ((األخري املبحث

  .أمنلة قدر التقصري رقد وأن احللق دون التقصري للمرأة بالنسبة باإلمجاع
 النساء على ليس ( :قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن وهو هذا على الدليل وذكرنا

 ويركن التصحيح يف قوله يعتمد ممن صححه وممن صحيح احلديث هذا) التقصري عليهن وإمنا حلق
  .-  اهللا رمحه -   حامت أبو: إليه

 يفيد البحث بعد مرفوعاً نصاً أجد مل: األمنلة قدر وهو: التحديد هذا على الدليل يف بقينا
 ورمبا -  البحث بعد املسألة ذه تاملعنيا وهن املؤمنني أمهات عن فتوى أجد ومل التحديد هذا

 هو هذا بأنه -  عنه اهللا رضي - اخلطاب بن لعمر فتوى العمدة إمنا البحث بعد أجد مل ولكنين يوجد
  .اهللا شاء إن احلكم هذا إثبات يف عليها ويعتمد التقصري مقدار
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>g 0G D7 C� Dء آ(� dّا����ء إ.  

  

 التحلل وأن. والتحليق الرمي بعد حيصل وأنه. األول التحلل بيان -  اهللا رمحه -  املؤلف يريد
  ).النساء إال(:بكلمة املقصود وسيأتينا النساء إال احملرم على ممنوعاً كان ما كل حل يفيد األول

  :وهو املهم منها نأخذ كثرية أقوال على الفقهاء بني خالف حمل األول التحلل به حيصل وما
 الرمي: ثالثة من اثنني بفعل حيصل األول التحلل أن واجلمهور احلنابلة مذهب :اFول ا��'ل= 

  .والطواف واحللق
�א�
	��א�3LR.�وא���ل��WS+�2א	����:� �

 طيبت: قالت -  عنها اهللا رضي -  أا حالصحي يف عائشة حديث :א�ول�א����� - 
  .يطوف أن قبل وحلله حيرم أن قبل إلحرامه -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول

 -  نظري وجهة من -  رائعاً استنباطاً حجر بن احلافظ استنبطه :باحلديث االستدالل وجه
  .الطواف بذكر تكتفي مل واحللق الرمي بعد حصل التحلل أن لوال: قال أنه وهو
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) يطوف أن قبل وحلله( :لقوهلا مقنعاً تعليالً جتد ال فإنك النص تأملت إذا فإنك صحيح وهذا
 استنباط يف جداً وجيه احلقيقة يف احلافظ ذكره فما والطواف أطيب هذا سبق واحللق الرمي أن إال

  .اللفظ هذا من احلكم هذا

 1�E� %E6و, ر&.�1 إذا(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله :א������א����� - 
M, 1Z� Mء آ�� -  عائشة حديث من مروي وهو ).ا���Nء إ� 
  .ضعيف احلديث هذا لكن. -  عنها اهللا رضي

  .األحناف مذهب وهذا. يرم مل ولو يعين فقط باحللق حيصل األول التحلل أن :ا�*�() ا��'ل= 
 -  أمحد إلماما عن ورواية املالكية مذهب وهذا .فقط بالرمي حيصل التحلل أن :ا�*��+ ا��'ل= 
  .-  اهللا رمحه

�:(د�������fu�#"!�وא���ل �

 إذا: قالت أا  -  عنها اهللا رضي -   عائشة حديث يف جاء ما :א�ول�א����� - 
 إ� ��ء آE6 M, 1Z� M% ا�A9E2 �5/ة ر&.�1
  .ا���Nء

 -   اهللا رسول قال: قالت أا -  عنها اهللا رضي -  سلمة أم حديث :א������وא����� - 
  .حتلو أن العقبة رميتم أنتم إذا لكم أذن اليوم هذا إن -  وسلم يهعل اهللا صلى

 صلى -  رسول قال: قال أنه -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن حديث :א������وא����� - 

��ء آE6 M, 1Z� M% ا�A9E2 ر&.�1 إذا:(-  وسلم عليه اهللا 
  ).ا���Nء إ�

 يثبت ال ضعيفة األحاديث ذهوه بالرمي االكتفاء يف القوم عمدة هي الثالثة األحاديث وهذه
 العقبة جلمرة الرمي أن إثبات يف يصح ال أنه الصواب لكن العلم أهل بعض حسنها وإن شيء منها

  .- وسلم عليه اهللا صلى- النيب إىل ثابت حديث التحلل يف وحده يكفي

 .املروية لآلثار وخمالف جداً الصواب عن بعيد قول فهو الثاين القول :األقوال هذه أضعفو
  .الصحابة فتاوى من فهو موقوفاً روي الضعيفة األحاديث هذه بعض ألن

 :ثالثة من اثنني بفعل إال حيصل ال التحلل أن واضح بشكل -  اهللا شاء إن -  األقوال هذه وأصح
  .والطواف واحللق الرمي

 أسامة وحديث -  عنه اهللا رضي -  جابر حديث سياق تأملت إذا: الترجيح سبب
 أن جتزم تكاد مسلم يف أنس وحديث -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب نسك توصف اليت واألحاديث
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 أن احلالق وأمر مكانه إىل ذهب مث فنحر املنحر إىل ذهب مث رمى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب
  .احلرم إىل وذهب وتطيب اغتسل مث األيسر مث األمين الشق حيلق

 حتلل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن فرضنا لو ألنا ملاذا؟. الترتيب ذا جيزم اإلنسان يكاد
 صلى -  النيب أن فرضنا لو، آخر ترتيب يوجد فال حلق مث وتطيب حتلل فسيكون والذبح الرمي بعد
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  لذلك تبعاً سيكون وحنر رمى أن بعد الرمي مبجرد حتلل -  وسلم عليه اهللا

 صلى -  النيب يؤجل أن ويبعد النظافة التطيب من املقصود ألن جداً بعيد وهذا تطيب أن بعد حلق
 يقتضي احللق ألن قاحلل قبل يقدمه أن ويبعد للطواف والتهيؤ والتطيب التنظف -  وسلم عليه اهللا

 على التحلل قدم -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن جداً فيبعد، إشكال بال النظافة وعدم الشعث
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب كان فإذا، جلياً له هذا ظهر حاديثاأل اإلنسان تأمل وإذا، احللق
 حنر مث رمى -  وسلم عليه اهللا صلى -  أنه بالتأمل السنة دلت إذاً، املقصود هو فهذا احللق بعد حتلل

 يكتفي أن البني اخلطأ فمن، الطواف إىل وذهب -  عنها اهللا رضي -  عائشة وطيبته حتلل مث حلق مث
  .ذلك بعد املخيط ويلبس ويذهب ويتحلل احللق عن ويعجز ميبالر اإلنسان

 ار>@  0�A ذ�� D�A 35 أن أرى وأ(� ا�B�E'ر a5ه  ه' ا�ا��i�5 #8A;9 3@� 1# وه)
�I وه' ا76ام r�5'رات r�5 35'رًا� s8Jا�� D�G أن D$��2 اaإذا ه ��$G C)ط أ�^2 D$��$� 

  .g;g# 35 اD�L2 38�g أن

 إال فيها ليس والنصوص واألحاديث ثالثة من اثنني يفعل :يقولون  /مسألة**
 للطوافكان  إذا بأنه ذلك وعللوا. الثالثة هذه مع الطواف اأدخلو لكن واحللق الرمي

  .أوىل باب من األول التحلل يف يؤثر فألن الثاين الكبري التحلل يف تأثري
  .األول التحلل حل وطاف رمى فإذا •
  .ولاأل التحلل حل وطاف حلق وإذا •
  .ثالثة من اثنني بفعل

  .-  اهللا رمحه -  املؤلف كالم يف عليه منصوصاً سيأيت كما منهما الثالث بفعل حيصل األخري والتحلل
 وأنه واحللق بالرمي إال اإلنسان يتحلل ال أنه اهللا شاء إن الراجح أن املسألة هذه خالصة إذاً

  .العقبة مجرة برمي يكتفى ال
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  :أمور عدة يشمل ما ا����%$# 0�4 هنا بالنساء املقصود
  .الوطء :األول - 
  .املباشرة :والثاين - 
  .بشهوة اللمس :والثالث - 
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  .التقبيل :والرابع - 
  .النكاح عقد :واخلامس - 

 جنس من هو مما باملرأة يتعلق ما كل: يقولون احلنابلة فكأن التمثيل شك بال واملقصود
  .األول التحلل يتحلل أن قبل عنه ممنوع وفه الرفث
 عدا وما. خاصة الوطء: أمحد اإلمام عن رواية وهو هنا بالنساء املراد أن :ا�*�() وا��'ل= 
  .جائز فهو الوطء

  .فقط به املنع فيتعلق احلج يف األكرب احملذور هو الوطء ألن - 
 الوطء إىل غالباً تؤدي باشرةوامل بشهوة واللمس التقبيل ألن األول القول أعلم واهللا واألقرب

 حل فقد: قال األحاديث يف إنه مث، حمرماً احلاج فيها بقي اليت األيام وهي انقطاع طول بعد سيما ال
 املباشرة أن كما، املمارسات هذه مجيع تشمل عامة النساء إال وكلمة. النساء إال شيء كل له

 من حيل أن إىل منها ممنوعاً اإلنسان فيبقى فثالر معىن يف داخلة وهي اإلحرام حمظورات من والتقبيل
  .بالنساء يتعلق ما وهو األمر هذا جنس
ب: عليه بناءGFا Nفإنه وتطيب الثياب ولبس األول التحلل حتلل إذا اإلنسان أن أ4$< وا 
 سبيل على أو املزاح سبيل على كان سواء بالنساء يتعلق فيما الكالم جيتنب أن ويتأكد عليه ينبغي

  .جلدا
 كان سواء ن يتعلق وما النساء أمور يف التحدث مسألة على نص الفقهاء من أحداً أر ومل

 وهي كثرياً تقع أخرى بأشياء مثلوا لكنهم منه املنع على الفقهاء ينص مل ..أو باجلماع أو بالنكاح
  .لك ذكرت اليت اخلمسة هذه

 بال كان وإن املنع يف داخل أنه أعلم واهللا يظهر أحياناً إخواننا بعض من يقع الذي األمر فهذا
 املعىن يف داخل لكنه الفقهاء ذكرها اليت واملباشرة بشهوة واملس والوطء التقبيل من أهون أنه شك
 جيتنب: أي: األشياء هذه مثل جيتنب أن اإلنسان على ينبغي لكن منها أهون هو أقول أين مع العام
  .الثاين التحلل يتحلل أن إىل بالنساء يتعلق ما كل
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 أهل بعض يقول كما حمظور من إطالقاً وليس ربه إىل اإلنسان ا يتقرب عبادة يعين: نسك
 حمظور من إطالق جمرد والتقصري احللق أن قالوا الذين على يرد أن -  اهللا رمحه -  املؤلف ولعل العلم
  .وهكذا بالصيد له أذن مث الصيد من ممنوعاً كان أنه كما فيه له نأذ مث منه ممنوعاً كان كأنه

  .ربه إىل به اإلنسان يتعبد نسك التقصري أو احللق أن يبني أن يريد -  اهللا رمحه -  فاملؤلف
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 عليه اهللا صلى -  والنيب سيما ال النصوص عليه تدل الذي ا�S'اب ه' ا��'ل وهaا
 يف ال العبادات يف يكون إمنا وهذا مرة وللمقصرين ثالثاً للمحلقني دعا الصحيح احلديث يف -  وسلم

  .املباحات
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 التأخري هلذا ليس أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة وظاهر، دم التقصري أو احللق تأخري من يلزم ال
  هو وهذا، احلج أشهر انتهت ولو شاء ما إىل يؤخر أن له بل حد
  .التوقيت على يدل دليل ال إذ احلج أشهر انتهت ولو شاء ما التأخري له أن :ا����%$# a5ه = 
  .احلج أشهر اية إىل التأخري له أن :ا�*�() وا��'ل= 

  :�#"!�وא���ل

 احلج مناسك فإن باحلج خاصة عبادة وهي عبادة التقصري أو احللق أن تقرر إذا بأنه - 
  .بأشهره ينتهي احلج وزمن منهز ويف وقته يف تؤدى أن جيب

 تنتهي أن إىل عمداً التأخري له جيوز ال أنه :اN ��ء إن �� %; ا�S'اب ه' ا��'ل وهaا
  .احلج أشهر
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 حللقوا والنحر الرمي: وهي: العاشر اليوم أعمال يف ويؤخر يقدم أن لإلنسان جيوز أنه :يعين
  .بعض على بعضها يقدم أن فله. والطواف
�:ذ���
	��وא����� �

 صحايب من أكثر عن جاءت اليت املتواترة نقولال أو املشتهرة األحاديث يف ثبت ما - 
 أعمال عن سئل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن الصحيح وخارج الصحيح يف

 فيها التقدمي عن (حاديثاأل ألفاظ بعض وهذا والتأخري فيها التقدمي عن العاشر اليوم

  .),/ج و� اM26(: فقال) والتأخري
 على يترتب وال ذلك يف حمظور ال وأنه بعض على األعمال بعض تقدمي جواز يف نص فهذا

  .دم فعله من
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  .احلج أعمال وباقي احلج أركان باقي عن للكالم خمصص الفصل هذا
  .عيوالس الطواف: فاألركان
  .والرمي املبيت: واألعمال
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>g �8L2 =ف ، 5@# إ�'X2د ا���رن وL2_# %�8# وا��Lاف: ا�'V �2رةZا�.  

  

 أمجع اليت احلج أركان من ركن الزيارة طواف أو اإلفاضة طواف يسمى الذي الطواف هذا
  .هب يأيت مل إذا اإلنسان حج يصح وال فيها ركن أنه على العلم أهل

  .)الزيارة طواف: الفريضة بنية واملفرد القارن ويطوف مكة، إىل يفيض مث: (-  اهللا رمحه -  وقوله
 طواف يطوف أن يشترط وال اإلفاضة طواف يطوف أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة ظاهر

  .اإلفاضة طواف يطوف أن قبل القدوم
 عرفة من جاء من أن وهو -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكره ما خالف على وا��aه = 

  .قارناً أو متمتعاً كان إن القدوم طواف يطوف أن عليه يطوف أن وأراد ومزدلفة
 يطوف فإنه مفرداً أو قارناً كان وإن رمل بال القدوم طواف يطوف فإنه متمتعاً كان إن لكن

 ام فغاية، واملفرد للقارن بالنسبة القدوم طواف طاف يكن مل إذا هذا الرمل مع القدوم طواف
 بطواف يأيت أن عليه جيب وال يطوف أنه يبني أن يريد أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم من يستفاد
  .ذلك قبل القدوم
 ويطوف: يقول أن جيب بل له معىن ال) واملفرد القارن ويطوف (هنا -  اهللا رمحه -  املؤلف وقول

 يف الرمل عليهما ألما ملفردوا القارن -  اهللا رمحه -  املؤلف خص إمنا، واملتمتع واملفرد القارن
 أهل من -  اهللا رمحه -  املؤلف غري أن جتد ولذلك، الصورة هذه يف يعين. املتمتع دون القدوم طواف

 على -  اهللا رمحه -  املؤلف فاقتصار واملتمتع واملفرد القارن على ينصون احلنابلة والفقهاء العلم
 يتناول احلكم ألن اجلميع يذكر أن الواجب وكان احلقيقة يف معىن له ليس هنا واملفرد القارن
  .اجلميع

 طواف يطوف أن أراد إذا  واملتمتع واملفرد القارن أن 2ون ا����%$#=  :سبق ما تلخيص
  .اإلفاضة طواف يطوف مث أوالً القدوم طواف يطوف أن فعليه اإلفاضة

  .رملي ال وهو يرملون هؤالء أن: هو والفرد والقارن املتمتع بني الفرق إمنا
 القدوم طواف يطوفوا أن املتمتع وال القارن وال املفرد ال مجيعاً عليهم ليس أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .مباشرة اإلفاضة طواف يطوفوا بل
  .ا�S'اب ه' ا�*�(): ا��'ل وهaا

 - أمحد اإلمام به تفرد احلقيقة يف قول أوالً القدوم طواف يطوفون أم :وهو األول والقول
 مل ولذلك القول هذا -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام أقوال من علي مر ما أضعف ومن ،-  اهللا رمحه
 قول قدوم طواف يطوف بأنه فالقول، الطواف هذا مشروعية على أحد -  اهللا رمحه -  اإلمام يوافق

 على يوافقوه مل أمحد اإلمام أصحاب من كثري أو -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام أصحاب حىت ضعيف
  .القول هذا
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 هذه يف واخلالف، النحر ليلة منتصف بعد فيه اإلنسان يطوف أن فيه جيوز الذي الوقت أول
 ومىت -  مزدلفة؟ من جرخي أن لإلنسان جيوز مىت - : ومها: تقدمتا مسألتني يف متاماً كاخلالف املسألة

 اخلالف نفسه هو املسألتني هاتني يف املذكور فاخلالف العقبة؟ مجرة برمي يبدأ أن لإلنسان جيوز
  اإلفاضة؟ طواف جواز وقت يبدأ مىت مسألة يف وجد الذي

  :أن معنا تقدم
-  من خيرج أن فلإلنسان مزدلفة ليلة انتصفت فإذا الليل منتصف بعد من أنه 2ون ا���Eه8

  .اإلفاضة طواف ويطوف احلرم إىل مباشرة مزدلفة
وج >�0م �'از ا�ا�1 ا��'ل نوأJ35 ا� #Lد�Z5 (5 �9ص وا�X'اف وا�
#L�_��%.  
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 ولو، والنحر واحللق الرمي بعد يكون أن ويسن، العيد يوم يف اإلفاضة طواف يقع أن يسن
 وأن العيد يوم يف يقع أن هي الكاملة السنة ألن. حسناً لكان هذا إىل أشار-  اهللا رمحه -  املؤلف أن

 العيد يوم أعمال من ينتهي أن إىل الطواف اإلنسان يؤخر أن السنة فإذاً، األعمال هذه بعد يقع
 قول معىن هذا إذاً، العيد يوم يف الطواف هذا وجيعل يطوف مث واحللق والنحر الرمي وهي األخرى
  .يومه يف ويسن -  اهللا رمحه -  املؤلف

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
Cو� O89i<.  

  

  .اإلفاضة طواف تأخري وله: يعين
  :اإلفاضة طواف إليه اإلنسان يؤخر أن جيوز الذي احلد يف العلم أهل واختلف
 =#$%�����A ون  .احلج أشهر عن أخرجه ولو بزمن حمدود غري تأخرياً يؤخر أن له أن 2
  .فقط التشريق أيام اية إىل يؤخر أن له أنه :ا�*�() وا��'ل= 
  .فقط احلج أشهر اية إىل يؤخر أن له أن :ا�*��+ وا��'ل= 
89 ا��'ل وهaاFاب ا��'ل ه' ا'Sء إن ا��� Nأكثر إىل يؤخر ال أن يشترط أنه وهو ا 

 الوقوف بعد احلج يف العبادات أعظم من هو بل احلج ركن هو بل عبادة ألنه احلج أشهر اية من
 احلج أعمال أداء زمان هي اليت احلج أشهر عن العظيم نسكال وهذا العمل هذا خنرج فكيف عرفة يف
  ؟
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 سألةم يف اخلالف وسيأتينا، احلج أركان من ركن والسعي، بالسعي احلاج يقوم الطواف بعد
  .السعي حكم

  :أخرى مسائل اآلن يعنينا الذي لكن
  .العلم أهل بإمجاع. الثاين التحلل حتلل فقد سعى إذا أنه :األوىل املسألة - 
  :سعيان يلزمه املتمتع أن :الثانية املسألة - 

o العمرة يف :األول السعي.  
o احلج يف :الثاين والسعي.  

. للعمرة: األول السعي: مرتني يسعى نأ املتمتع يلزم أنه .ا���Eه8 ذه = : هذا وإىل
  .للحج: الثاين والسعي

�:��د���א�3LR.�وא���ل �

 املتمتعني شأن ذكر أنه -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن حديث :א�ول�א�����:�1=�3 - 
 يف نص وهذا أخرى مرة واملروة الصفا بني سعوا مث: قال مث حجهم ووصف
  .املقصود

 خيرجه مل -  اهللا رمحه -  البخاري وأن معلول وأنه ضعيف حديث بأنه :احلديث عن وأجيب
  .معلقاً أخرجه وإمنا مسنداً

 فيها أجد فلم للحديث ذكروها اليت العلل تأملت وقد 18�H ا��20+ أن وا�S'اب
 احلديث هذا يضعف أن حاول اإلسالم شيخ ومنهم تثبت ال لكنها أشياء ذكروا وهم تثبت على
  .احلديث ذاه تضعيف يف مقنع بشيء يأت مل لكن

 وصفت أا الصحيح يف عنها ثبت -  عنها اهللا رضي -  عائشة أن :א������א����� - 
 مرة واملروة الصفا بني طافوا املتمتعني أن على ونصت والقارن واملفرد املتمتع حج

 حديث آخر يف املذكور التفصيل هذا بأن وأعل .املسألة يف نص وهذا .أخرى
 عليه اهللا صلى -  النيب إىل مرفوعاً يصح ال هوأن. الزهري كالم من مدرج عائشة
  .-  وسلم
بGFوا Nذا مرفوعاً صحيح احلديث أن :أ4$< وااهللا رمحه -  البخاري صنيع يشعر و 

  .كامالً مرفوعاً أخرجه فإنه - 
  .أوالً هذا .باإلدراج احلديث على احلكم يف سبباً -  اهللا رمحه - االسالم شيخ يذكر ومل
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 السنة من أنه شيئاً وصف إذا الزهري اإلمام الفقيه احلافظ أن وتكراراً مراراً امعن تقدم: ثانياً
 فرضنا فلو، استقراًء السنة مبعرفة مجيعاً له شهدوا ألم اإلنسان به يستدل أن ويصلح ثقل له فقوله

 دليل هذات حبد فهذا مرتني سعوا متتعوا الذين الصحابة أن يثبت وأنه الزهري كالم من الكالم هذا أن
  .-  اهللا رمحه -  الزهري كالم من مدرج احلديث بأن سلمنا إذا هذا، قوي
 اإلمام عن رواية وهو مرتني يسعى أن يلزم وال واحد سعي جيزئه املتمتع أن :ا�*�() وا��'ل= 
  .-  اهللا رمحه -  االسالم شيخ هلا انتصر أمحد

�:و�����O�w�N�67�NO'7وא���ل �

 مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب أن :قال -  عنه اهللا رضي -  جابر أن - 
  .واحدة مرة إال واملروة الصفا بني يسعوا

 حجوا -  الصحابة مجلة -  -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب أكثر أن املعلوم ومن
 أقل أو كثر أو مخسة قال من فمنهم وحسبوا معدود نفر قران بنسك حجوا الذين وأن متمتعني

 كان وإذا، -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب من قليلة مجاعة فهم معدود نفر هم حال وبكل
 واحداً سعياً إال يسعوا مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب إن: يقول-  عنه اهللا رضي- جابر

 - النيب أصحاب من املتمتعون جابر اجلليل الصحايب كالم يف يدخل ما أول فمن واملروة الصفا بني
  .-  وسلم عليه اهللا صلى

 جمعللو النصوص بني للتوفيق القارنني فقط املقصود بأن احلديث هذا عن اجلمهور وأجاب
 ولكي النايف على مقدم واملثبت، عاماً نفياً ينفيه وجابر آخر سعياً يثبتون عباس وابن عائشة فإن بينها

 القارنني على كالمه ملحي بأن عباس وابن عائشة قالت ما وبني بينه جنمع ذكر ما جابر على حنفظ
  .فقط

1�  .اFول ا��'ل ا4$< واN وا�ا
 قوي قوله لكان عائشة حديث وتضعيف عباس ابن حديث تضعيف اإلسالم لشيخ سلم ولو

 الواقع يف -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ أعلها اليت األحاديث هذه أن اإلشكال لكن ومتوجه جداً
 الراجح فنقول. قوله وقوة -  اهللا رمحه -  استدالله يف دحيق وهذا، وصحيحة ثابتة بل معلولة ليست

 يسعى أن عليه املتمتع أن رأوا الذين املسلمني فقهاء من وغريهم األربعة األئمة من اجلماهري مع
  .للحج والثانية للعمرة األوىل مرتني

 ا��2/ة د��-( :قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن: االسالم شيخ أدلة منو
 اإلنسان أداها اليت املناسك أن على دليل هذا ويف قال. )ا�A&�.E <)م إ�� �ا�� 6�

 سهلة مسحة جاءت إمنا والشريعة عليه تسهيالً النسكني بني حتلل وإمنا احلج يف عنه جتزئ العمرة يف
 فإن وإال التحلل ذا ويتمتع الراحة من قسطاً ليأخذ النسكني بني يتحلل أن اإلنسان على اليسر فمن

  .للمتمتع بالنسبة حىت واحد شيء واحلج العمرة نسك
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 صحيح وحديث -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن عن صحيح حديث معنا امد ما: نقول لكن
 هو اهللا شاء إن ويكون القول هذا عن العدول ميكن ال فإنه -  عنها اهللا رضي -  عائشة عن آخر

  .الراجح القول
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 سعي عن جيزئهم السعي هذا فإن القدوم طواف مع سعوا إذا واملفرد القارن أن على دليل هذا يف
  .بعرف الوقوف على مقدماً كان ولو احلج ركن هو ويكون احلج

�א�
	��وא������:� �

 عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنها اهللا يرض -  عائشة عن مسلم اإلمام أخرجه ما - 

.e 4)ا6=(: هلا قال -  وسلم �FGوا��/وة ا� =POB> 4� 
=B, =L/للقارن بالنسبة السعي إجزاء يف صريح نص وهذا ).و�� 

  .احلج يف السعي عن بذلك يكتفى فإنه سعى فإذا، احلج سعي عن ولاأل واملفرد
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن ذلك يصنعا أن واملفرد للقارن السنة أن: نقول بل

 طواف مع السعي اإلنسان يقدم أن: وهو. ذلك صنعوا القران نسك يف وافقوه الذين وأصحابه
  .القدوم

 يقدموا أن قارناً أو مفرداً منهم احلاج كان إذا مكة أهل يستطيع هل / مسألة**
  .باآلفاقي خاص احلكم هذا أن أو ؟ اآلفاقي يقدمه كما السعي

ب أن: اجلوابGFا Nا أن أ4$< واa�9ص ا��@< ه (G�A��%.  - كما يشترط ألنه 
 طواف: هو هنا والنسك املسنون والطواف. ونسك مسنون طواف بعد السعي يكون أن معنا تقدم

 ا���Eه8 ذه  و���a، قدوم طواف هلم ليس إذ مكة ألهل يشرع ال القدوم وطواف القدوم

  .ا��@) ���2ول وG�A�� d) �9ص ا��@< هaا أن إ���O�@7 >B_�% �ً4 إ���4ً� و7@)
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  .باإلمجاع الثاين التحلل حتلل فقد ويسعى يطوف أن بعد أنه وذكرنا الثاين التحلل وهو
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 اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  جابر حديث من مسلم صحيح يف ثبت - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -   وشرب زمزم إىل ذهب سعى ملا -  وسلم عليه

 الوحيد املوضع وهو. زمزم ماء من الشرب فيه جابر حديث يف الثاين املوضع هو وهذا
 ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام وأخرج، مسلم صحيح يف املوجود

 من الشرب جابر حديث يف إذاً، منها وشرب زمزم إىل ذهب يسعى أن وقبل القدوم طواف طاف
 اإلمام مسند يف ثابت وهو مسلم خيرجه مل منهما واألول مسلم يف ثابت منهما الثاين. مرتني زمزم
: منهما األول، فقط أمحدB�Fا Nأ4$< وا C)ذ أ�� C)F دL< C% D� C)i >B2% وH? ر

 لطواف أو العمرة لطواف الطواف هذا كان سواء القدوم طواف بعد السنة من فليس .أ�87(ً�
 طاف إذا أنه السنة إمنا زمزم من ويشرب يذهب أن السنة من ليس والقارن للمفرد بالنسبة القدوم

  .حيحالص احلديث يف ثبت كما منه ويشرب زمزم إىل يذهب احلج وسعي طواف بعد يعين العيد يوم
  .السنة من ليس األول املوضع إذاً
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  .أحب ما حتقيق به ينوي أن زمزم شرب حال لإلنسان يستحب أنه يعين

-  عنه اهللا رضي -  عباس ابن حديث يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 

�/ب ��� ز&Oم &�ء(:  �.(  
 ابن احلافظ عبارة وظاهر حجر بن احلافظ فحسنه حهتصحي على املتأخرين عامة احلديث هذا

 يف املنتهى فإليه صححه عيينة ابن كان فإن. له عيينة ابن تصحيح بعضهم ونقل حتسينه أيضاً القيم
 حال كل على، واملنتهى فإليه صححه فإذا احلديث أهل أئمة ومن العلل أئمة من إمام وهو التصحيح

  .ثابت اهللا شاء إن فهو عيينة ابن عن تصحيحه ونقل صححوه: يعين ثابت اهللا شاء إن احلديث هذا
 أن ويستحب، حيب ما حتقيق بنية زمزم يشرب أن يشرب أن أراد إذا اإلنسان أن فاألحسن

 أنفع اآلخرة مصاحل بتحقيق االشتغال ألن الدنيا أمور من ينوي ال وأن اآلخرة أمور من أمراً ينوي
  .الدنيا مصاحل بتحقيق االشتغال من للعبد
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 بني ما ميتلئ أن إىل أي يتضلع أن إىل يشرب أن زمزم ماء من شرب إذا ويستحب: يعين
  .زمزم ماء من أضالعه
��T'(O�J(ن��=���
	����א�وא������LSو���א��x�0SO��4�w��3��;:� �

  .زمزم من لعنتض أنا املنافقني وبني بيننا ما آية أن عباس ابن حبديث - 
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل مرفوعاً يثبت وال ضعيف حديث احلديث وهذا
بGF�A Nا أن أ4$< واaه d 3�2.حاجته قدر يشرب فإنه زمزم إىل اإلنسان أتى إذا بل 

 عليه اهللا صلى -  النيب عن املنقول فإن السنة ظاهر هو أيضاً عليه دليل ال أنه كما وهذا، ويكتفي
 -  النيب أصحاب من غريه وال جابر ال يشر ومل وشربه فأخذه زمزم ماء من له استقي أنه -  وسلم
 يكن مل ولو املاء من أضالعه بني ما ميأل أن وهو القضية هذه تقصد أنه -  وسلم عليه اهللا صلى

 أن السنة من وليس طبيعته على اإلنسان يشرب أن والسنة فاألصل، املاء هذا شرب إىل حباجة
  .منه يتضلع
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 26�3ً� ���ً� أ�`�= إ3� ا���1(: قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن روي
 ابن حديث من روي احلديث هذا لكن )داء آM &4 و��Fًء وا�2ً� ورز+ً�

 فال مرفوعاً أما موقوفاً اإلسناد يف أنظر مل وأنا. موقوفاً يصح لعله لكن. ضعيف حديث وهو عباس
  .موقوفاً يصح قد لكنه مرفوعاً يصح ال أنه إشكال

 &4 و��Fء(:قوله يف الشفاء يف يستعمل زمزم ماء أن إىل إشارة احلديث هذا ويف
Mداء آ(.  

 أصل له أمر غريه مع ممزوجاً أو الدواء يف صرفاً زمزم ماء استخدام إىل إشارة األثر هذا ففي
  .الربكة من العني هذه به وصفت ام إىل باإلضافة .السنة يف
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  :حكمه يف واختلفوا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن ثابت مسنون ليال ثالث مبىن املبيت
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 إن سنة فيها املبيت فباإلمجاع الثالثة الليلة أما والثانية األوىل الليلة يف :املبيت يف هو إمنا واخلالف
 يف اخلالف إذاً، عليه حرج فال يتعجل أن شاء وإن السنة وحقق فيها بات يتأخر أن اإلنسان شاء

  .عشر الثاين وليلة عشر احلادي ليلة املبيت
 واجبات من واجب التشريق ليايل مىن يف املبيت أن إىل العلم أهل وأكثر ا���Eه8 aAه = 
  .-  اهللا رمحه -  املؤلف كالم يف بالدم جيرب مىت تفصيل سيأتينا اكم -  ترك إذا بالدم جيرب الذي احلج

  .اجلماهري عن واجب املبيت أن ناآل يعنينا الذي لكن
�א�
	��وא�����א��2	����:� �

 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب حج وصف -  عنه اهللا رضي -  جابر أن :א�ول�א����� - 
 مىن إىل رجع مكة يف الظهر صلى ملا رواية وعلى مىن يف الظهر صلى ملا أنه وبني - 

  .)&����� 1ZZ� �mوا( :وقال فيها وبات

  .)&����� 1ZZ� �mوا(:بقوله الدليل مكة يف صلى أنه األوىل الرواية فعلى - 
 يوم الظهر -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب صلى أين اختلفوا الصحابة ألن :الثانية الرواية وعلى - 

 )&����� 1ZZ� �mوا( :قوله من فالدليل مىن يف صلى أنه الثانية الرواية على العيد
 املسجد يف الصالة وترك مىن إىل الرجوع يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب مبادرة من وأيضاً
  .متأكد فيها املبيت أن إىل إشارة هذا ففي، احلرام

 صحيح يف كما للعباس أذن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :א������א����� - 
 ألنه ذلك يف له ورخص مىن يف املبيت ويترك مكة يف يبيت أن وغريه ريالبخا

  .بالسقاية مشغول
  .عزمية من إال تأيت ال الرخصة ألن عزمية البقاء أن على دليل )رخص( :وقوله
 وإن ويؤجر أحسن فقد اإلنسان فعل فإن سنة التشريق ليايل فيها املبيت أن :ا�*�() وا��'ل= 
  .األحناف مذهب هو وهذا دم وال عليه حرج فال تركه

�א�
	��وא�����א�:� �

 وإال التشريق أيام الرمي لإلنسان ليتسىن فقط شرع إمنا مىن يف املبيت إن :بقوهلم - 
 التشريق أيام الرمي احلاج على ليسهل فقط شرع وإمنا لذاته مبقصود ليس املبيت

  .بذاته هو مقصوداً ليس إذ بواجب وليس سنة فهو فقط الغرض هلذا شرع كان وإذا
 عليه اهللا صلى -  النيب أن علم السنة تأمل ومن البعديف  وغاية الضعف يف غاية قول وهذا

 إما سيأتينا معني جبزاء أفتوا أم يف الصحابة عن آثار سيأتينا وأنه سيما ال فيها املبيت قصد -  وسلم
 أن يرون كانوا أرضاهمو عنهم اهللا رضي أم يشعر وهذا أكثر أو ليلة ترك من على دم أو إطعام
  .متحتم أمر املبيت
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
(58A ة�Eو�= ا�F0 و>$) اE�5 ?8Jا� �� ، ��2رO 34 و�8S7 ، �B$�E2ت %�
9i�28ً; و$G '4022ً; و'V. >g =X�'ا� �B$*5. >g ة�� #� ، C�8�2 34 و�B$�E2 ، ا���
3X�  .ا��^P2 أ�2م 35 2'م آA D): هaا D�L2. 0�4ه� �2? وd ، ا�'ادي و��2

  

 عنه اهللا رضي -  عمر ابن حديث يف مروي -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكره الذي الوصف هذا
 يكرب حصيات بسبع الصغرى اجلمرة فرمى جاء -  عنه اهللا رضي -  أنه وهو البخاري صحيح يف - 

 املروية األخرى اآلثار ويف طويالً يدعو حديثه ويف يدعو ووقف اليمني ذات أخذ مث حصاة كل مع
 مث البخاري يف ليس البقرة بسورة التقدير لكن البقرة سورة بقدر أا -  عنه اهللا رضي -  غريه عن
 تقدير بال الدعاء طول على نص وكذلك طويالً دعاء ودعا الشمال ذات وأخذ الوسطى رمى أنه

  .يقف ومل فوانصر العقبة رمى مث البقرة سورة قراءة مبقدار أنه أخرى روايات يف وقدر
 رضي -  عمر ابن حديث يف املذكور هو -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكره الذي التفصيل هذاو

 -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول رأيت هكذا: قال ذلك -  عنه اهللا رضي -  صنع وملا -  عنه اهللا
  .يصنع

 يرمي بأن يتحراها أن احلاج على ويتأكد الصحيحة األحاديث يف ثابتة كيفية الكيفية فهذه
 طويالً دعاء يدعو أن عليه يتأكد أنه كما -  وسلم عليه اهللا صلى -  بالنيب مقتدياً الصفة هذه على
 بعض ويف، البقرة بسورة حدد الطول هذا أن لكم قلت وكما، املتأكدة الرمي سنن من سنة هذا فإن

  ...))األذان((.. آية مائيت حنو بقراءة الروايات
) حصيات بسبع رماها (قوله عن الكالم يكون اهللا شاء إن وغداً داحل هذا عند توقفنا نكون

 مما بالنقص يتعلق فيما العلم أهل وكالم ربعو أأ ثالث أو حصاتني أو حصاة نقص من يف واخلالف
  .اآلن فيه اخلالف لذكر الوقت يتسع ال
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  )12: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))101((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ25/10/1428 :التاريخ   الثالثاء:اليوم
  

  )14(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
 األوىل اجلمرة يرمي (:بقوله -  هللا رمحه -  املؤلف ذكرها اليت الكيفية هذه أن معنا تقدم

 جاءت الصفة هذه أن معنا تقدم. .الصفة آخر إىل...قليالً ويتأخر يساره عن وجيعلها حصيات بسبع
 يف الكيفية هذه صنع ملا وأنه البخاري صحيح يف -  عنه اهللا رضي -  عمر ابن حديث يف صرحية
 الدرس يف معنا تقدم وهذا يفعل -  وسلم عليه اهللا صلى -  اهللا رسول رأيت هكذا قال الرمي

  .السابق
  

•••• ^ßéÏe^ßéÏe^ßéÏe^ßéÏe<<<<»»»»<<<<ÙçÎÙçÎÙçÎÙçÎ<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
��  .�8S7ت %�

  

 فإن حصيات سبع الرامي يستكمل أن الرمي لصحة يشترط أنه على دليل العبارة هذه يف
  .الرمي بطل أكثر أو واحدة حصاة نقص

 ��� �mوا(: وقال حصيات بسبع رمى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 
1ZZ���&( عليه اهللا صلى -  النيب صنعه عما النسك أداء يف ننقص أن جيوز وال 

  .-  وسلم
  .واحدة حصاة اإلنسان ينقص أن جيوز أنه :ا�*�() وا��'ل= 

�:�#"!�وא���ل �

  .بست أو رميت بسبع أبايل ال -  عنه اهللا رضي -  عمر بن بقول - 
  .وانقطاع ضعف فيه األثر وهذا
  .حصاتني أو حصاة ينقص أن جيوز أنه :ا�*��+ وا��'ل= 

�:وא�����א �

 يقول وبعضنا احلج من رجعنا :-  عنه اهللا رضي -  قال أنه مالك بن سعد حبديث - 
  .خبمس رميت يقول وبعضنا بست رميت

  .وضعفوه باالنقطاع أعل أيضاً احلديث وهذا، حبصاتني رميه نقص فقد خبمس رمى ومن
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  .مخس من البد أنه. ست من البد أنه. سبع نم البد أنه: أقوال ثالثة املسألة يف فصار
 إذا: يعين.ثالث عن العدد نقص إذا الرمي جييزوا مل الفقهاء أن تعلم اخلالف هذا سياق ومن

  .فأقل حصاتني يف اخلالف إمنا جييزوه مل فأكثر ثالث نقص
 من نقص فيمن العلم أهل كالم من عليه اطلعت فيما خالفاً أجد مل فإين الواقع هو وهذا

  .ثنتني نقص أو واحدة نقص يف اخلالف إمنا ثالث قدر احلصا
1� ��G'ا �$d 0���5 32a وC)F ا��gر �H# ��0م أ%0ًا ا���� E2'ز d أ(C أ4$< واN وا�ا

  .�S7>38 34 ا���� %E'از
 وجود عدم قضية من والتثبت أكثر اآلثار مجع إىل حتتاج احلقيقة يف املسألة هذه كانت وإن

 فيها اآلن ذكرت اليت اآلثار هذه. نعم. حصاتني أو حصاة نقص جواز تفيد الصحابة عن فتاوى
 يف يقع لكن فتاوى أو آثار أجد مل حبثت ما وحسب أكثر تتبع إىل حيتاج الباب هذا مثل لكن ضعف

 التابعني عن أو الصحابة عن إما فتاوى اإلنسان لوجد دقيقاً تتبعاً املسألة هذه تتبعت لو أنه ذهين
  .النقص جواز تفيد الصحابة إىل سبواين

 حصاة:قول على النقص جيوز الفقهاء كالم فبحسب اخلالف من مسعتم ما هو حال كل علىو
  .مطلقاً ثالث النقص جيوز وال حصاتني قول وعلى

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
D�L2 اaه :(A Dأ�2م 35 2'م آ P2  .ا��^

  

 اهلدي نفس على التشريق أيام كل يف تفعل بل ولاأل باليوم ختتص ال الكيفية هذه أن :يعين
  .-  عنه اهللا رضي -  عمر ابن الفقيه اجلليل الصحايب ذكره الذي

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ا�Zوال 0�%

  

  .الزوال قبل جيوز ال الرمي أن :يعين
 هذا على العلم أهل وأغلب الفقهاء من ا���Eه8 ذه  وإ�C8 ا����%$# a5ه  وهaا= 
  .الزوال قبل الرمي جيوز ال أنه: القول

�:(�Hא���01:�\�����Yد���وא�����א �

 مث الزوال نتحني كنا: قال أنه -  عنه اهللا رضي -  عمر ابن حديث :א�ول�א����� - 
  .بعده نرمي
 كانوا كما اجلواز وقت بدأ ينتظرون كانوا ألم املسألة يف نص احلديث وهذا

  .الظهر لصالة الزوال ينتظرون
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 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب رمى: قال أنه الصحيح يف جابر حديث :���א���א����� - 
  .الزوال بعد إال بعد يرم مل مث ضحى العقبة مجرة - 

  .الزوال بعد يرمى ما وبني الضحى يف يرمى ما بني فرق أنه يف نص وهذا

  .الزوال قبل الرمي عن النهي -  عنه اهللا رضي -  عمر ابن عن صح :א������א����� - 

 قبل الرمي عن النهي -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر عن روي :א�'א���vא���� - 
  .الزوال

 احلج من مواضع يف رخص -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :א�i1�yא����� - 
 فهذه. التشريق أيام الرمي ويف التشريق ليايل مبيت ويف مزدلفة ليلة يف عديدة

 هو الترخيص مناط أن على تدل -  عنه اهللا رضي -  النيب عن جاءت اليت الرخص
 مل وإال فيه يرخص مل أنه حفظ ما دون -  وسلم عليه اهللا صلى -  عنه جاء ما يف

  .فائدة الترخيص ملواطن يكن
  .أدلة مخسة فهذه

  .التشريق أيام مجيع يف الزوال قبل الرمي جواز :ا�*�() ا��'ل= 
�:�#"!�وא���ل �

  .الزوال قبل املنع يف صريح نص هعن ليس -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 

  .العقبة مجرة رمي على القياس :א������وא����� - 

 يرمي كان أنه للمؤمنني أمرياً كان ملا الزبري بن اهللا عبد عن صح أنه :א������وא����� - 
  .الزوال قبل

  :األدلة هذه على واجلواب

  .نص املسألة يف ليس نقول فكيف املنع على دلت األخرى النصوص أن - 

 أيام نقيس كيف. الكبري الفارق مع قياس فهو العقبة مجرة رمي على القياس اوأم - 
 بينهما؟ الفرق على ينص -  عنه اهللا رضي -  وجابر العقبة مجرة رمي على التشريق

 مصادم قياس فهذا. الزوال بعد رمى ذلك بعد وفيما الضحى العقبة رمى: يقول
  .مطلقاً به عربة وال للنص

  .الثاين النفر يوم وهو عشر الثالث اليوم يف الزوال قبل الرمي زجوا :ا�*��+ ا��'ل= 
  :هؤالء واستدل

 الرمي جواز ختصيص -  عنه اهللا رضي -  عباس كابن الصحابة بعض عن روي بأنه - 
  .عشر الثالث باليوم الزوال قبل
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 أوىل باب فمن مجلة فيه الرمي ترك جيوز عشر الثالث اليوم بأن :كذلك واستدلوا - 
  .الزوال لقب التقدمي

 قبل الرمي جلواز اشترطوا عشر الثالث اليوم يف الرمي أجازوا الذين الفقهاء هؤالء واشترط
 بعد ما إىل يبقى أن البد لكن. الزوال قبل الرمي جيوز: فقالوا، الزوال بعد إال ينفر ال أن الزوال
  .-  اهللا رمحه -  قدامة ابن الفقهاء هلؤالء الشرط هذا على نص، الزوال
89 ا�ا%� 'لا��=Fفقط عشر الثاين اليوم وهو التعجل يوم يف الزوال قبل الرمي جواز :وا 
 الرمي فأجازوا، الزوال بعد إال ينفر ال أن اليوم هذا يف الرمي أجازوا الذين الفقهاء اشترط وأيضاً،

  .الزوال بعد ما إىل يبقى ولكن الزوال قبل
�:�#"!�وא���ل �

 الثاين اليوم يف عليه فنقيس الزوال قبل الرمي زجوا الصحابة بعض عن روي بأنه - 
  .عشر

 الزحام لضرر دفعاً الزوال قبل الرمي جتويز إىل املاسة احلاجة :א������وא����� - 
  .الشديد

 أيام هي املعدودات واأليام معدودات أيام يف بذكره أمر تعاىل اهللا أن :א������א����� - 
 املقصود ألن. الذكر من نوع والرمي لالزوا وبعد الزوال قبل جيوز والذكر التشريق

 ا�H)اف M25 إ��3( :الصحيح احلديث يف كما اهللا ذكر نساكاأل من
  ).ا" ذآ/ �+�&A وا�/&�

، الزوال بعد مبا الرمي ذكر خصت والسنة األيام كل يف الذكر أن دلت اآلية أن :واجلواب
  .ةاملسأل يف خاصة نصوص وجود مع بالعمومات االستدالل يصلح وال

بGFوا Nي أ4$< واa0ل ا�< C8$4 ص'S0 ا��H��5ع و و��Aوى ا�^
#%��S��8 ا�A ا%3 04ا 8%Zالناس فكان السنة نفس يف عمر ابن خيالفه كان الزبري وابن ا� 

 ويرقبه ينتظر عمر ابن وكان الزوال قبل ويرمي خبائه من خيرج الزبري ابن فكان عمر ابن ظرونتين
 ابن يصنعه كان ما ال هذا يف السنة أن يبني أن يريد فكأنه فريمي خيرج مث الشمس تزول حىت الناس
 بينهما وليس عمر وخالف للسنة إتباعا وأكثر منه أفقه عمر وابن عمر ابن خالف الزبري ابن مث الزبري

 تقاوم ال الزبري ابن فتوى صارت وذا رسوله وعن اهللا عن والفهم الفقه يف للمقارنة وجه أي
  .السابقة اآلثار عم النصوص
 %�0 إd ا��^P2 أ�2م ��A �8) ا�E2 (5'ز d أ(C اN ��ء إن ا�ا�1 إذًا
  .ا�Zوال

 بعض جهل سببه إمنا الزوال قبل الرمي من املنع سببه ليس احلج يف يلحظ الذي الزحام ماوأ
 أا املهم، معني وقت يف يرموا أن احلجاج احلمالت أصحاب بعض إلزام أو الرمي بكيفية املسلمني
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 الظن على يغلب مما ولذلك، الناس جهل إىل غالباً وتعود الزوال بعد أو قبل مسألة عن ةجخار أمور
 أول عند الزحام وسيكون، متاماً الزوال بعد وجد كما الزحام لوجد الزوال بعد قدم لو الرمي أن

، أخرى بطرق حيل إمنا الزوال عن تأخريه أو الرمي بتقدمي ينتهي لن الزحام فإذاً الرمي فيها جياز ساعة
 على ووسعت جداً مفيدة توسعة وهي للرمي املباركة التوسعة هذه أوجدوا بعدما أم املشاهد ومن

 واسعاً صار الرمي مكان ألن ملحوظ بشكل الزحام خف التوسعة هذه بعد أنه ملحوظ بشكل الناس
 الزوال بعد سواء اجلمرة هذه لريموا ضاألر من واسع مكان يف ينتشروا أنمن  يتمكنون الناس وصار

  .عشر احلادي اليوم يف الزوال بعد أو عشر الثاين اليوم يف
بGF�A ء إن�� Nص ا'S�$� ��8A Br2 (� ح'U'% C)أ d ز'E2 (5 إd ا�

  .ا�Zوال 0�%
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
D����5 #$�  .ا��

  

 يف ثابت هذا الدعاء أثناء القبلة ستقبالوا، أمكن إذا القبلة مستقبل ويدعو يرمي أنه يعين
  .ويدعو القبلة يستقبل كان أنه: البخاري يف عمر ابن حديث

 ألنه القبلة يستقبل أن الواضحة السنة لكانت عمر ابن حديث يف القبلة استقبال يأت مل ولو
 األوىل رمي بعد الدعاء يتناول وهذا القبلة استقبال العامة الدعاء آداب من نفإ الشرع قواعد من

  .نصوصه عموم يف ويدخل والوسطى
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�ً�َw<َ5ُ.  

  

  .بالكربى ينتهي مث بالوسطى يثين مث بالصغرى يبدأ أن الرمي لصحة يشترط أنه :يعين
  .الترتيب يستدرك أن وعليه يصح ال الرمي فإن الترتيب ذا أخل فإن
 مث الوسطى أخرى مرة يرمي أن فعليه الصغرى مث الوسطى مث بالكربى وبدأ مثالً عكس فإذا

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب صنع ما مع منسجماً الترتيب ليكون الكربى
�=�:�وא���ل��LR�01א���)�W	Cא���	
�T�4א�%]�,�و:� �

 ��� �mوا(: وقال مرتباً رمى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
1ZZ���&( .عنها اخلروج جيوز ال عينةم صفة على جاءت عبادة فهذه.  

 مث الكربى أو الكربى مث الصغرى مث الوسطى رمى فإذا سنة الترتيب أن :ا�*�() وا��'ل= 
  .صحيح ورميه عليه حرج ال فإنه شاء ترتيب بأي أو الوسطى مث الصغرى

� �

�:����	�2�#"!�وא���ل �
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  .حصل وهذا الثالث اجلمار رمي املقصود أن :א�ول�א����� - 

 ),/ج و� اM26( :قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :���א���א����� - 
 حرج ال احلج مناسك يف والتأخري التقدمي أن على فدل .النحر يوم وأخر قدم فيما
  .فيه

( االستدالل على واجلوابQM26 �النيب ألن جداً ضعيف استدالل أنه :),/ج و 
 عبادة النحر: مستقلة عبادة هي اليت ملناسكا يف والتأخري التقدمي أجاز -  وسلم عليه اهللا صلى - 

 العبادات هذه بني والتأخري التقدمي يف بأس فال مستقلة عبادة والرمي مستقلة عبادة واحللق مستقلة
  .الرمي يف كما فيها بالترتيب اإلخالل جيوز ال فإنه الواحدة العبادة أما املنفصلة

 اليت النصوص عن والبعد الضعف يف غاية وهو األحناف مذهب سنة الترتيب بأن والقول
 يف جاءت اليت والكيفية بالترتيب، عنايته على يدل مما -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن جاءت

 أراد -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن واضحة داللة تدل -  عنه اهللا رضي -  عمر بنا عن البخاري
 حمل هذا ألن بواجب ليس اليمني ذات وأخذ للدعاء الوقوف نعم: الصفة هذه على العبادة تؤدى أن

  .إمجاع
 اN ��ء إن وه' ا�*;g# ا�bF# 0�4 وا�  aBAا ا��>8  وه) ا�G�% #LS) أ�5
  .ا�S'اب
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  .أ�ZأO: ا�*��+ A) آ$C رO�5 إن

  

 يوم رمي ذلك يف مبا عشر الثالث اليوم إىل الرمي تأخري جيوز أنه إىل :ا����%$# ذه = 
  .النحر

 جواز يف احلنابلة عند خالف يوجد فال. املذهب داخل نزاع بال احلنابلة عند احلكم وهذا
 وليس أداء فهو أخر إذا الرمي أن على احلنابلة ونص، عشر الثالث اليوم إىل كله الرمي تأخري

 وقت كلها لعيدا يوم مع التشريق أيام أن يرون أم: وهو احلنابلة مذهب تصورنا اآلن إذاً، بقضاء
  .العقبة مجرة رمي ذلك يف مبا عليه حرج فال أخر شاء إن للرمي

 بعده ما إىل يؤخره أو الرمي يوم نفس يف يرمي أن فأجازوا .ا�B�E'ر ذه =  هذا وإىل
 يف خمري فاحلاج، الرابع اليوم يف أيام ثالثة أو الثالث اليوم يف يومني أو يومني يف يوم وجيمع األيام من

  .هكل ذلك
�:ذ���
	��א�3LR.�وא���ل �

 لعبادة اًواحد اًوقتكان  إذاف. الرمي وهي واحدة لعبادة واحد وقت الرمي أيام بأن - 
  .واحد وقت ألنه آخره يف أو الوقت هذا أول يف بالرمي يأيت أن جاز واحدة
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 يف الرمي جيوز يقولون هم. الدعوى بنفس أحياناً يستدلون الفقهاء بعض أن نبهتكم وأنا
 نريد وحنن، للرمي وقت كله عشر واحلادي عشر والثاين عشر الثالث اليوم ألن عشر الثالث ماليو

  .الفقهاء بعض من يقع وهذا الدعوى بنفس يستدلون فهم. للرمي وقت كلها أا على الدليل

 النحر يوم يرموا أن للسقاة أذن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :א������א����� - 
  .األخري اليوم يرموا مث يليه الذي اليوم يف غد بعد منو غداً يرموا مث

 دليل بعده ما إىل يوم رمي بتأخري والرعاة للسقاة -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فترخيص
  .للرمي وقت كلها الثالثة األيام هذه أن على

 مير يرموا أن هلم أذن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب هل احلديث معىن يف الشراح واختلف
 مع عشر احلادي يوم يرموا أن هلم أذن أو ،عشر الثالث اليوم يف عشر والثاين عشر احلادي اليوم
 العقبة مجرة رمي عشر الثاين اليوم يف يرموا أن هلم أذن أو ،عشر الثالث يف يأتوا مث عشر الثاين اليوم

  احلديث؟ هذا معىن يف أقوال أربعة أو ثالثة على الشراح اختلف. عشر احلادي واليوم
 بأن هلم أذن -  وسلم عليه اهللا صلى -  أنه على متفق اجلميع ألن: مطلقاً هذا يعنينا ال لكن

 يف قضية يشكل ال فهذا عشر الثاين أو عشر احلادي املؤخر سواء] يليه [الذي إىل يوم رمي يؤخروا
  .التأخري جواز
 وهو بواجب أخل فقد فعل إنف .يليه الذي إىل يوم رمي تأخري جيوز ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .بيومه الرمي ختصيص
�:�#"!�وא���ل �

 يف ا يعرب والرخصة والرعاة للسقاة رخص -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
 الرخصة وإمنا رخصة هلم يوجد ال املعذورين هؤالء غري أن على فدل. العزمية مقابل
  .يومه يف يوم لك برمي يأيت أن وهي عزمية والباقي. فقط الصنف هلؤالء

 التشريق أيام بعض تأخري وجيوز يومه يف يكون أن البد العقبة مجرة رمي أن :ا�*��+ وا��'ل= 
  .بعض إىل

�:�#"!�وא���ل �

 غد بعد من يرموا أن العقبة مجرة رموا هم إذا( :قوله احلديث يف: فقالوا باحلديث - 
 غد رمي يؤخروا أن مهل العقبة مجرة رموا إذا أم على احلديث فنص) بعده وما لغد
 اإلنسان يؤخر أن جيوز األيام من بعدها وما تؤخر ال العقبة إذاً: فقالوا. بعده ما إىل

  .يليه ما إىل يوم رمي
1�. ملعذور إال. بعده الذي اليوم رمي إىل يوم رمي تأخري جيوز ال أنه أ4$< واN وا�ا

  .آخر يوم إىل يوم رمي يؤخر أن له جاز معذوراً اإلنسان كان فإذا
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 كان ولو بل عامة ملصلحة يكون أن فيه يشترط ال: فيه الرمي تأخري جيوز الذي العذر وهذا
 والسقاة الرعاة -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب هلم أذن من مثل العامة فاملصلحة، خاصة ملصلحة
 معه أو كبرياً أو مريضاً اإلنسان يكون أن مثل اخلاصة واملصلحة، الناس خدمة على يقومون فهؤالء

  .األسباب من سبب ألي يومه يف يوم كل لرمي ايء عليه يشق أو مىن آخر يف ويسكن كثرية عائلة
 -  ذهب هذا وإىل. عاماً العذر يكون أن يشترط وال. عاماً أو خاصاً العذر كان سواء إذاً

 عنه اهللا رضي -  عمر ابن منهم الصحابة من عدد ذهب -  عاماً العذر يكون أن يشترط ال أن: أي
 ال عام فيه يرخص الذي العذر أن: أمحد اإلمام فتاوى ظاهر وهو. القيم ابن اختيار ظاهر وهو - 

  .اخلاصة األعذار من وبغريه به يتعلق وإمنا العامة احلجيج خبدمة يتعلق
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C�<  .C�8�% و2

  

  .بنيه يرتب وأن الرمي يرتب أن عليه فإن أخر فإذا. التأخري جواز على مفرع احلكم هذا
 احلادي اليوم رمي يرمي أنه ينوي أن فعليه عشر الثاين إىل عشر احلادي اليوم رمي أخر فإذا

 ويرمي يرجع مث عشر احلادي اليوم عن الرمي بنية ىالكرب مث الوسطى مث بالصغرى فيبدأ أوالً عشر
  .الكربى مث الوسطى مث الصغرى الترتيب بنفس فيه هو الذي يومه وهو عشر الثاين اليوم عن

 اليوم عن الوسطى يرمي مث عشر والثاين عشر احلادي اليوم عن الصغرى يرمي أن جيزئ وال
 يوم كل عن بنيته الرمي يرتب أن جيب بل جيزئ ال هذا كذلك واألخرية عشر والثاين عشر احلادي

  .بيومه
 وعليه صحيح األول اليوم عن فرميه كذلك والكربى والوسطى يومني عن الصغرى رمى فإن

  .الثاين اليوم عن ويرمي يرجع أن
 أن جيزئه وال. الثاين اليوم عن الثاين املفرد والرمي األول اليوم عن املشترك الرمي فيكون

  .اليومني بني جيمع
  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .دم C�4. ..C8$�A أ9QA Oن

  

 .العلم أهل بإمجاع عشر الثالث ماليو من الشمس بغروب ينتهي التشريق أيام رمي: الرمي
  .الفقهاء من عدد من اإلمجاع يحكقد ف

 يسن وال يشرع وال وتعدى أساء فقد يرم مل وهو عشر الثالث اليوم من الشمس غربت فإذا
  .الواجب هذا ترك مكان شاة يذبح وأن يتوب أن عليه بل يرمي أن
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�\��Lو5LS8. جزءاً الرمي ترك حكم يبني ومل. مجلة الرمي ترك حكم بني -  اهللا رمحه -  واملؤلف

�	O:� �

  .مسكني إطعام ففيه واحدة حصاة ترك إن - 
  .مسكينني إطعام ففيه حصاتني ترك وإن - 
  .دم ففيه اًثالث ترك وإن - 

  .شيء واحلصاتني احلصاة ترك يف ليس: وعنه
 ترك هألن دم عليه أن أوىل باب من فإنه كاملة مجرة أو يوم رمي ترك إذا أنه تقدم مما وعلم

  .حصاتني أو حصاة أو مجرة رمي يف اخلالف إمنا  احلج واجبات من واجباً
1� أو مسكني إطعام فعليه حصاة رمي ترك إن ا����%$# �Gل آ�� أ(C أ4$< واN وا�ا

  .-  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام به يفيت كان الذي وهذا، فشاة ثالث أو فمسكينني حصاتني
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 يف املبيت ترك: مجلة تركه فإذا، واجب أنه الراجح وأن مىن يف املبيت حكم ذكر معنا تقدم
  .احلرم فقراء على ويوزع مكة يف يذبح دم فعليه الثالث الليايل

 أن وعليه يسن وال املبيت يشرع ال فإنه الوقت فات إذا املبيت يف وأيضاً الرمي يف قلنا وكما
  .الواجب لتركه شاة يذبح أنو يتوب
  :خالف ففيه الليايل بعض ترك أما

 =#$%�����A ون. مسكينني فإطعام: ليلتني ترك وإذا. مسكني فإطعام: فكذلك ليلة ترك إذا أنه 2
 كامالً منسكاً ليس ألنه شاة يوجب ال والليلتني الليلة ترك إن: وقالوا، شاة فعليه: الثالث ترك وإذا

 يف املبيت وترك تأخر ملن الثالث الليايل يف املبيت ترك: هو املستقل الكامل نسكامل وإمنا مستقالً
  .تعجل ملن ليلتني

 وهو ليلتني ترك إذا أما، مسكينني إطعام فعليه الثالثة يقيم أن يريد وهو ليلتني ترك إذا: إذاً
 يطعم: يعين. املتأخر يف أنه: فيه األصل: السابق فالتفصيل، مجلة املبيت ترك ألنه شاة فعليه سيتعجل
 أما املتأخر يف هذا الثالث ترك إذا شاة وعليه ليلتني ترك إذا مسكينني ويطعم ليلة ترك إذا مسكني
  .مسكني إطعام فعليه ليلة ترك وإذا شاة فعليه ليلتني ترك فإذا املتعجل
 =C�4وهو عليه شيء وال التوبة وعليه أساء بل. شيء ليال لثالثة ولو املبيت ترك يف ليس :و 
  .أمحد اإلمام عن رواية

1� تدل وعليها املذهب وهي أمحد اإلمام عن املشهورة وهي .اFو�= ا�وا2#: وا�ا
  .-  عنه اهللا رضي -  عباس ابن أثر يف سيأتينا كما الصحابة فتاوى
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
9ج: DE�< (A 385'2 و35 D�G وبlا�.  

  

  :يتعجل أن لإلنسان جيوز أنه يعين

�E�@";َE�@";َE�@";َE�@";َ    (َVN@#*َ(َVN@#*َ(َVN@#*َ(َVN@#*َ    rB;rB;rB;rB;    ِ�E�@�E((((----::::تعاىل لقوله - @Hِ�E�@�E�@Hِ�E�@�E�@Hِ�E�@�E�@H    	�َ;َ	�َ;َ	�َ;َ	�َ;َ    @%Wِْ�@%Wِْ�@%Wِْ�@%Wِْ�    B�E�َ�@�B�E�َ�@�B�E�َ�@�B�E�َ�@�    E�@�@�E�@�@�E�@�@�E�@�@�    @!Vvَx*َ@!Vvَx*َ@!Vvَx*َ@!Vvَx*َ    	َ�;َ	َ�;َ	َ�;َ	َ�;َ    @%Wِْ�@%Wِْ�@%Wِْ�@%Wِْ�    B�E�َ�@�B�E�َ�@�B�E�َ�@�B�E�َ�@�(((( - - - - 
  ].203/البقرة[

 من أحداً الفقهاء من أحد يلزم ومل اآلية لصريح عليه جممع التعجل جواز وهو القدر وهذا
  .لةاملسأ يف نص وكوا اآلية صراحة مع يتأخر أن احلجاج

 مل قبله خرج إذا الذي للوقت حتديد هذا ففي). الغروب قبل خرج: (-  اهللا رمحه -  قوله أما
 النيب إىل املرفوعة النصوص من شيء يف ليس الغروب قبل باخلروج والتحديد، الرمي وال املبيت يلزمه

 هذهو، بذلك التحديد -  عنهما اهللا رضي -  وابنه عمر عن صح لكن -  وسلم عليه اهللا صلى - 

    َ;"@�E�@";َE�@";َE�@";َE((((----: تعاىل لقوله. القرآن بظاهر مؤيدة -  عنهما اهللا رضي -   وابنه عمر عن جاءت اليت الفتوى
(َVN@#َ*(َVN@#َ*(َVN@#َ*(َVN@#َ*    rB;rB;rB;rB;    ِ�E�@�E�@Hِ�E�@�E�@Hِ�E�@�E�@Hِ�E�@�E�@H((((----] فإذا الليل على ال النهار على يطلق أنه األصل العرب لغة يف واليوم] 203/البقرة 

 غروب قبل خيرج أن عليه يتعجل أن أراد من أن ذا فتبني، يومني يف يتعجل فلم الليل أدركه
  .الشمس

  :قسمني إىل ينقسم فهو الشمس غروب إىل وبقي تأخر فإن

 يبقى أن عليه فهذا. اخلروج يتطلبه ما بغري متشاغالً أو. متهاوناً يبقى أن ]:األول القسم [- 
  .عشر الثالث اليوم يف ويرمي ويبيت
 متكنه لعدم أو للخروج واالستعداد األمتعة كتحميل باخلروج النشغاله يتأخر أن :الثاين القسم - 
  :الثاين القسم فهذا. الزحام بسبب اخلروج من
  .ويرمي يبيت أن عليه جيب ا����%$# 0�4= 

  .عذر بغري أو بعذر املغيب أدركه فيمن عام -  عنهما اهللا رضي -  وابنه عمر أثر ألن - 
 يف عليه حرج ال فإنه ذكرنا اليت راألعذا هذه من بعذر املغيب أدركه إذا أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .إرادته بغري بقي وإمنا البقاء ينو مل ألنه اخلروج
 أن DE��2 أن 202 ا�aي ا6(��ن 4$= �@3 %����س أرPA. ا�*�() ا��'ل وهaا

وج 35 ���8@3 و0��2م >��5ً� ���2طJا� D�G وبY I�^ا�.  
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
dّوإ C5Z� k8�  .ا�0l 35 وا�5) ا��
  .-  عنهما اهللا رضي -  وابنه عمر عن اآلثار وهي األحكام هذه على الدليل معنا تقدم

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
وج أراد QAذاJج �<: 5@# 35 ا�J2 =�7 ف'X2 داع'$�.  

  :كثرية مسائل فيه الوداع طواف
  :الوداع طواف .حكمه: األوىل املسألة _
 = � لكن املذهب يف رواية يف إال. حنيفة أيب اإلمام وعند والشافعي أمحد :ا���Eه8 0�4 وا

  .الوداع طواف وجوب يرون فاجلماهري، الوجوب املذهب
��وא���ل��LRא:� �

 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن عباس ابن رواه ما: وهي الثابتة الصحيحة بالسنة - 

��9.- ��%هZ> /�f 1)ن أن ا���س أ&/(: قال أنه 
lF4 و�� pPالصحيح يف هذاو. )ا���.  

 كل من خيرجون الناس رأى ملا أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن صح وأيضاً - 

 <Z)ن ,�� &�1Z أ,% <Y/45 �(: قال األخري اليوم يف جهة
/�f j%�� -.9��(.  

 عند وهو) أمرنا( :للفظ الصحايب استخدام وفيها الصريح األمر وفيها صرحية النصوص فهذه
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب به يعىن صحيحال وعلى اجلماهري
  .سنة الوداع طواف أن للمالكية وهو :ا�*�() ا��'ل= 

�:א���S��Iوא���ل �

  .للحائض رخص -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 

  .عليهم طواف ال مكة أهل أن أمجعوا العلم أهل وبأن - 
 طواف: يعين -  مكة وأهل احلائض: الطواف عليهم جيب ال الناس من صنفان فهذان

 ألن الوجوب سبيل على ال االستحباب سبيل على شرع األمر أن على دليل هؤالء فاستثناء، الوداع
  .باألعذار تسقط ال احلج واجبات

 طواف لكن بدل إىل تسقط أو باألعذار تسقط ال احلج واجبات أن :الدليل هذا على واجلواب
 فاستدالل، مكة أهل على وال يسقط ال أو طيسق حىت احلائض على أصالً بواجب ليس الوداع
  .مكانه غري يف املالكية
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بGFه  ه' واa5 ر'B�Eا� O04د وا��9ر 8� ا��$< أهD 35 ا�����38 35 �0ًا آ
�2# ا��S'ص k$G =_��5 آ�� وه'Sا�.  
  

  ؟ الوادع طواف جيب من على: الثانية املسألة_ 
  .احلرم ارجخ ومرتله مكة من اخلروج يريد إنسان كل على جيب
 قصر مسافة احلرم عن مرتله كان وسواء، عليه وداع طواف فال احلرم داخل مرتله كان فإن

 فقط هم الوداع طواف عليه جيب ال الذي الشخص إمنا، الوداع طواف عليه فيجب ذلك من أقل أو
  .احلرم وأهل مكة أهل

  
 كل على جيب أو ؟ حلجا مناسك من الوداع طواف هل: مهمة مسألة وهي: ةالثالث املسألة_ 
  .مكة من خارج
  :خالف فيها املسألة هذه
 أن إىل الفقهاء من وغريهم األربعة املذاهب أصحاب من العلم أهل من ا���Eه8 aAه = 

  .احلرم من خارج بكل يتعلق وال احلج واجبات من وواجب خاصة احلج مناسك من الوداع طواف
� �

�:��د����#"!�وא���ل �

 الناس من أحداً أمر أنه عنه ينقل مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  نيبال أن :א�ول�א����� - 
 أحد خيرج ال أن أمرهم خيرجون الناس رأى ملا الوداع حجة يف إال الوداع بطواف

  .الوداع طواف طاف وقد إال منهم

 آخر الوداع طواف أن -  عنه اهللا رضي -  عمر عن صح أنه :א������א����� - 
  .باملناسك وعرب -  عنه اهللا رضي -  قال هكذا. املناسك

 الوداع طواف أن رأى أنه -  عنه اهللا رضي -  عمر ابن عن صح أنه :א������א����� - 
  .املناسك آخر

��א����� - � -  النيب لبني مكة من خارج بكل يتعلق كان لو الوداع طواف أن :א�
 يهفعل خرج من كل أن الناس ليعلم واضحاً ظاهراً بياناً ذلك -  وسلم عليه اهللا صلى

 أو الزائرين من أو التجار من أو املعتمرين من أو احلجاج من كان سواء يطوف أن
  .كان صنف أي من
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 من وال احلجاج من يكن مل ولو احلرم من خارج بكل يتعلق الوداع طواف أن :ا�*�() ا��'ل= 
  .املعتمرين

 أن وذكروا. -  اهللا رمحهما -  القيم وابن اإلسالم شيخ اختاره الفقهاء لبعض مذهب وهو
  .املناسك أصحاب من يكن مل ولو الطواف عليه احلرم من اخلارج

�א�
	��وא�����א�:� �

 حني اإلنسان عهد آخر يكون أن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب مقصود بأن - 
 من خرج من وكل والزائر والتاجر واملعتمر احلاج فيه يستوي وهذا الطواف اخلروج

  .احلرم
1� د�8ً; ا��8< ا%3 وd ا�6;م �a2 :8آ و�< ا���Eه8 a5ه  أ4$< واN وا�ا

0���2 C8$4 3آ  .�9رج آD 4$= ا�X'اف و�'ب A) إ�C8 و2
  )).األذان((

  :فريقني إىل انقسموا العلم أهل أن السابق اخلالف من علم
  .احلاج على الوداع طواف وجوب يرى فريق - 
  .خارج كل على الوداع طواف وجوب يرى وفريق - 

 مل القول فهذا فقط واملعتمر احلاج على الوداع طواف جيب: قال أحد الفقهاء من يسل: إذاً
 رجل وهو معترب غري خالفه األحناف من رجل وهو واحد فقيه عن إال الفقهاء من أحد عن ينقل

  .الدين بقلة أيضاً وصف
 ما أما. املعتمر على الوداع طواف وجوب ذكر األحناف من واحد رجل :حال كل على

  :فهم الفقهاء من اهعد
  .أصالً باألنساك يتعلق ال خارج كل على طواف جيب يقولوا أن إما - 
  .األنساك من كنسك فقط احلاج على جيب أو - 

 علمنا وذا، أحد به يقل مل فهذا خارج كل دون واملعتمر احلاج على جيب أنه القول أما
 التفصيلية األدلة بعض اهللا شاء إن ذنأخ: القادم الدرس ويف، العمرة يف الوداع طواف مسألة حكم
  .عليها واجلواب العمرة يف الوداع طواف بوجوب للقول
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  )13: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))102((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ29/10/1428 :التاريخ   السبت:اليوم
  

  )15(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
 إذا أنه عن: مفيداً سؤاالً سأل زمالئكم أحد الوداع طواف عن احلديث نستكمل أن قبل

 يف فنرمي نقدم أن الن جيوز فهل عشر الثاين اليوم يف وجنمع بعده ما إىل يوم رمي نؤخر أن جيوز كان
  .اآلن إليه حيتاج وقد مفيد سؤال وهو ؟ عشر الثاين وعن عنه عشر احلادي اليوم

  :هذا على واجلواب
  .يؤخر أو يقدم أن أعلم واهللا جيوز النصوص من يظهر فيما أنه - 

  :هذا على والدليل

 وايرم أن يف والرعاة للسقاة الترخيص حديث أخرج -  اهللا رمحه -  مالك اإلمام أن - 

 6� ا�.)&.4 �4 </&)ا ?1(: قال لفظه ويف يومني عن يوم يف
 ا>ول 6�(: قال أظنه -  اهللا رمحه -  مالك اإلمام قال. )أ<���

 يف الرمي جواز يف نص فاحلديث. )ا��F/ <)م </&)ن ?1 &����،
  .عشر الثاين اليوم وعن عنه عشر احلادي اليوم

 جواز على دل والنص التقدمي جيوز لككذ التأخري جواز قررنا كما أنه يتلخص: فإذاً
  .األمرين

  

•••• ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV الوداع بطواف يتعلق ما إكمال يف:  
 أو أ�Gم QAنE<ا O0�% :Oأ�4د.  

  

 األول الطواف ويعترب الوداع طواف يعيد أن جيب فإنه طويالً مكثاً ومكث اجتر أو أقام إذا
  .الغياً

�א�
	��وא������:� �
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 Z> /�f)ن أن ا���س أ&/:(-  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله - 
 العهد آخر يكن مل أقام أو اجتر ومن ،)ا�H)اف ��9.- ��%ه1

  .بالبيت الطواف
 مل دام ما طويالً وقتاً بقي ولو خيرج فإنه إعداد أو جتهيز من بالسفر يتعلق مبا اشتغل إن أما

، إصالحها يف فيسعى السيارة بختر أن أو العفش بربط يقوم أن مثل. للسفر باإلعداد إال يشتغل
 ولو باخلارج تتعلق سلع وشراء قصرياً وقتاً بالبقاء أيضاً ويرخص، اخلروج يف هلم يرخص هؤالء فمثل

 بالسفر تتعلق ال سلعاً أخذ أنه ولو بأس فال قصري وقت يف والبقاء الشراء دام ما بالسفر تتعلق مل
  .لسفربا يتعلق ال شيء أي أو كتب أو هدايا يقتين كأن

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
آC وإن< 8Y �b�7 :���� �< أو �QA Pن .إ�C8 ر2 :C8$�A دم.  

  

  :مسائل العبارة هذه يف
� ا���89: اFو�= ا����i# ـb��$� (A ك  :ا�'داع V'اف >

 أ&/( احلائض عن خفف أنه معنا تقدم وقد الصحيح احلديث يف ثبت ملا - 
 إ� ا�H)اف ��9.- ��%هZ> /�f 1)ن أن ا���س

  ).ا���lF� 4� pP أ3 
  :قسمني إىل فينقسم: طهرت مث باخلروج مهت فإن
  .للوداع وتطوف وتغتسل وترجع تبقى أن عليها وجب البنيان تغادر أن قبل طهرت إن ـ
  .الرجوع عليها جيب وال متضي فإا يسري بشيء ولو البنيان جاوزت أن بعد طهرت وإن ـ

 طواف من يتمكنون ال الذين من غريها ئضاحلا على يقاس هل  /مسألة** 
 هذا أو ؟ يطوفوا أن حبال يستطيعون ال الذين كاملرضى الضرورات أصحاب من الوداع
  .فقط باحلائض خاص احلكم

 العلم أهل كتب يف أجده مل، موسع بشكل وحبثها. العلم أهل من املسألة هلذه تعرض من قل
 يرخص كما (-  له كالم سياق يف - :فقال القاعدة هيشب ما ذكر -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ لكن

 يتناول وإمنا باحلائض خيتص ال احلكم هذا أن السياق هذا فظاهر). للضرورة الوداع طواف ترك يف
  .آخر مانع أي أو ملرض يطوف أن يستطع مل حاج كل

 عدد معه حج -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن باحلائض خاص احلكم هذا نقول ورمبا
 ينقل مل ذلك ومع الطواف من يتمكن مل الذي املريض فيهم أن شك وال به ليتأسوا الناس من بريك

  .للحائض إال الترخيص
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1�� d P$��2 أ(C أ4$< واN وا�اb����% dو ��J2 �B% D% ���2ول D�7ج آ 
d هناك يكن مل فإن باحلائض يتعلق أنه على إمجاع هناك كان إن إال للضرورة يطوف أن يستطيع 

  .الصواب القول هو اإلسالم شيخ إليه أشار الذي القول هذا أن شك فال إمجاع
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آC وإن: (-  اN رC�7 -  �2'ل / ا�*�(8# ا����i# ـ< ��  ).إ�C8 ر
  :قسمني إىل ينقسم فإنه الوداع طواف احلاج ترك إذا

  .بعيدة مسافة بعد يرجع أن :األول القسم - 
  .قريبة سافةم بعد يرجع أن :الثاين والقسم - 

  .القريبة واملسافة البعيدة املسافة حد وسيأتينا
  :أمرين يصنع أن عليه فيجب بعيدة مسافة بعد رجع فإن* 

  .وجوباً معتمراً يأيت أن: األول
  .دماً يذبح أن: الثاين

  .عليه شيء فال قريب من رجع وإن* 
  .عليه شيء فال بعيد أو قريب من رجع إن أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .شيء يلزمه فال به أمر ما أدى ألنه - 
�א�����:�وא�O'F,�א��2����CBא��/'�01����e1�DOא���3=��(ن����Cא�'�4ع�(��7
	��وא�����

�	
��7)�T�4و�01�234א�'�4ع�و:� �

 فإذا. واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما. واجب الوداع طواف أن :א�ول�א��54 - 
  .يرجع أن وجوباً فيجب تركه

 بال خرج رجل برد أمر -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر أن :א������א��54 - 
 مخس من حنواً مكة عن تبعد الظهران ومر. الظهران مر من وردوه للوداع طواف

  .كيالً وعشرين
  .الرجوع وجوب على دليالن فهذان
  :الدم استقرار يف الضابط  /مسألة**

  :ا����%$#= :عند

  .وطاف عرج ولو الدم استقر بعيد من رجع إن أنه ـ
  .الوداع طواف ترك بسبب الواجب الدم عليه يستقر مل قريب من رجع وإن ـ

  .الصالة كتاب يف أخذناه الذي اخلالف على القصر مسافة احلنابلة عند والبعيد والقريب
  .باحلرم يتعلق والبعيد القريب أن :ا�*�() ا��'ل= 
  .قريب من رجع فهذا احلرم من خيرج أن قبل رجع فمن ـ
  .بعيد من رجع فهذا احلرم حدود تعدى أن بعد رجع ومن ـ

  .بعيد من رجع من على الدم نوجب أن أردنا إذا والبعيد القريب مسألة إىل حنتاج وحنن
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 وأدى رجع أنه دام ما راجع أي على ا�0م 2'�  d ا�aي ا�ا�1 ا��'ل 4$= أ�5
  .الراجح القول على منه ينتفع ال هنا املذكور فاخلالف الواجب

 عليه يستقر ال فإنه قريب من رجع من أن :ا����%$#=  كالم ظاهر  /مسألة **
  .آخر بلد أو اإلقامة حمل هو القريب هذا كان سواء الدم

 فال الوداع طواف إىل رجعوا مث منازهلم إىل جدة وأهل الطائف أهل ذهب إذا هذا وعلى
 أن أو بلده إىل يذهب أن بني بالقري يف يفرقوا مل فإم احلنابلة مذهب ظاهر هذا. عليهم حرج

  .آخر بلد إىل يذهب
  :للمالكية وهو :ا�*�() وا��'ل= 
  .قريباً كان ولو يستقر الدم فإن السكن موطن هو كان إذا القريب هذا أن ـ
  .يستقر ال الدم فإن آخر بلداً القريب هذا كان وإن ـ

1� خرج إذا نساناإل أن وهو ا����@a5 #8ه  %�8ً� ر���(ً� ��ء إن %'U'ح وا�ا
 مدينة إىل أو الطائف مدينة إىل الرجل خرج فإذا. يستقر الدم فإنه قريباً كان ولو وبلده مرتله إىل

 مدينة يف سكنه كان وإن الدم عليه استقر املدينة هذه يف سكنه كان فإن الوداع طواف وترك جدة
  .اخلروج من عليه حرج وال عليه دم فال حاجة لقضاء إليها وخرج أخرى

 الوداع طواف ترك فقد بلده إىل رجع إذا اإلنسان ألن الراجح هو املالكية مذهب أن وقلنا
 مبكان يسكنون الذين مجيع أن إىل هذا ألدى احلنابلة مذهب بظاهر قلنا لو وألنه قريباً البلد كان ولو

  .الوداع طواف ترك إىل يؤدي وهذا الزحام خيف أن إىل الوداع طواف يؤجلون مكة من قريب
  .الراجح هو اهللا شاء إن القول هذا حال كل على

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�� �< أو �QA Pن2 :C8$�A دم.  

  

  .الواجب ترك يف الدم إجياب دليل قريباً وسيأتينا. الواجب لترك: يعين
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
وج CA�XA 0�4 ا��2Zرة V'اف أ9 وإنJأ: ا�Z�  .ا�'داع 34 أ

  

  :سواء. الوداع طواف عن جيزئ فإنه طاف مث خروجه إىل اإلفاضة طواف اناإلنس أخر إذا
  .الوداع ينو وملأ فقط اإلفاضة بنية طاف - 
  .والوداع اإلفاضة بنية طاف أو - 

  .بالبيت عهده آخر أنه عليه يصدق ألنه. الوداع عن جيزئ الصورتني يف فإنه
  :اإلشكال حمل وهي الثالثة الصورة يف بقينا
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 هذه ففي. خرج مث اإلفاضة طواف ذلك قبل طاف يكن ومل فقط الوداع طواف بنية طاف إذا - 
  :خالف املسألة
 =#$%�����A اإلفاضة عن جيزئ ال اإلفاضة دون الوداع به نوى الذي الطواف هذا أن يرون 
  .ويطوف يرجع أن عليه وجيب الثاين التحلل يتحلل ومل حمرماً زال ما ويعترب

�:وא�����א �

 الوداع نوى وهذا). بالنيات األعمال إمنا: (-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - 
  .اإلفاضة ينو ومل

 بداية يف رشد وابن. ينو مل ولو اإلفاضة طواف عن جيزئه الطواف هذا أن :ا�*�() وا��'ل= 
 هكفا اإلفاضة ينو ومل الوداع ناوياً طاف إذا أنه وهو. للجمهور -  الثاين -  القول هذا ينسب اتهد

  .اإلفاضة عن
�:−��.&��א�ew��Be��0,�−��א�3LR.�وא���ل �

  .عنه فوقع الوجوب وقت وصادف بالبيت طاف الرجل هذا بأن - 

 املسألة هذه معنا تقدمت كما خاصة نية إىل حتتاج ال احلج أجزاء بأن :واستدلوا - 
  .مراراً

 أن إال خاصة نية إىل حتتاج ال احلج أجزاء أن قلنا وإن أنه املسألة هذه يف اإلشكال لكن
 أجزاء لقلنا نية بال عاماً طوافاً طاف كان ولو بالنية خصه كأنه الوداع نوى الرجل هذا أن اإلشكال

 بأن القول يضعف مما وهذا النية وعني الوداع بنية طاف الرجل هذا لكن نية إىل حتتاج ال احلج
  .اإلفاضة طواف عن جيزئ الوداع طواف

��aب و�GFا Nي أ4$< واaأ وا��< C% #5aا� C)أ  E2 ف أن'X2 �ًAا'V 9� 
#U�A}�.  

 اينوو أن اإلفاضة طواف يؤخرون الذين الناس تنبيه العلم طالب على يتحتم هذا على بناء
 يكفيهم فإنه اينوو مل أو الوداع معه انوو سواء اإلفاضة اينوو أن: شيء أهم هو فهذا. اإلفاضة

  .اإلفاضة افطو اينوو مل إذا اإلشكال لكن باإلمجاع
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8 و�2?Y �bآ3 %38: ا���  .وا���ب ا�

  

 خده ويضع كفيه عليه ويبسط. امللتزم وهو والباب الركن بني: خيرج أن أراد إذا احلاج يقف
  .امللتزم هذا على

 ومل ضعيف واحلديث هذا يصنع كان -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن السنن يف وروي
 عن صح لكن، امللتزم التزم أنه أي: العمل هذا صنع أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن يثبت

 عن املروي أن اإلشكال لكن، ذلك يفعلون كانوا أم -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب
 ما: قالوا الفقهاء لكن، اخلروج عند ال القدوم عند هو إمنا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب

 آخر ليكون اخلروج عند وجعلوه، اخلروج وعند القدوم عند مستحب فهو العمل هذا صنعوا موادا
 أصحاب عن مروي العمل هذا دام وما، إليه والتضرع وتعاىل سبحانه اهللا إىل االبتهال بالبيت عهده
  .به بأس فال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب

 ومنهم جماهد الكبري اإلمام ومنهم لمالع أهل بعض وذهب زمزم من يشرب ال أنه وظاهره
 التتبع وبعد، املوضع هذا يف كذلك زمزم ماء من يشرب أن يشرع أنه إىل تيمية بن اإلسالم شيخ

 بشرب املوضع هذا ختصيص استحباب على دليالً اإلسالم لشيخ وال جماهد لإلمام أجد مل
  .يستحب ال أنه فاألصل.زمزم
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�ا�� و>�?b� C%��  .%���40ء و>40'.%

  

 حيث من وتصنع املسجد دخول من ممنوعة ألا الباب عند تقف كذلك احلائض أن ظاهره
  .امللتزم عند يقف من يصنعه ما الدعاء
 أن وال العمل هذا تصنع أن وال املوقف هذا تقف أن للحائض يشرع ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 
  .الوارد بالدعاء تدعو

 عليه اهللا صلى -  النيب يأمرها ومل حائضاً كانت -  عنه اهللا رضي -  صفية ألن - 
 العمل هذا مشروعية عدم يؤكد مما العمل هذا نفسها من هي تصنع ومل -  وسلم

 .للحائض بالنسبة
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: ز�2رة و���2 �G (�ي -  و�$< C8$4 اH N$= - ا���Gو C8�7�H (Uر Cz$ا� 

��B�4.  
  

 اهللا صلى -  النيب قرب ويزور املنورة املدينة إىل يقصد أن احلج من اإلنسان نتهىا إذا يستحب
  .-  عنهما اهللا رضي -  صاحبيه قرب ويزور -  وسلم عليه


	��א+=��	��وא���ل�T�B6א�א������LCא�:� �

 Z6`��3 +9/ي O6ار ,� &4( :-  وسلم عليه اهللا صلى -  بقوله - 
 واهللا واألشبه .),.�L� 6� زار3� Z6`��3( أو ),.ً� زار3�

  .موضوع احلديث هذا أن أعلم
 حديث أي خبصوصه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قرب زيارة مسألة يف يثبت ومل

  .عليها احلث يف وال ثواا أو فضلها يف ال. صحيح
 عبد ابن احلافظ وتوضيحاً تقريراً أحسنهم من احلفاظ من كبري عدد القاعدة هذه قرر وممن

 صحيح حديث أي السنة يف ليس أنه وقرر طويالً حبثاً املسألة هذه حبث -  اهللا رمحه -  فإنه اهلادي
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قرب زيارة مشروعية خصوص على يدل
  .سنة: فهو -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قرب زيارة حكم أما

�5
	��وא������)��=�:� �

 العامة النصوص يف يدخل -  وسلم ليهع اهللا صلى -  النيب فقرب. العامة األحاديث - 
  .املقابر زيارة على احلث فيها اليت
 عليه اهللا صلى- النيب قرب زيارة اإلنسان قاصداً الرحال شد جيوز وال /مسألة** 

: فهو -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قرب زيارة بقصد الرحال وشد فعل فإن، - وسلم
  .الصنع ذا وآمث العمل ذا مبتدع
 صلى -   قربه زار مث -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب مسجد زيارة بقصد الرحال شد نإ وأما

  .عليه حرج فال -  وسلم عليه اهللا
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#LHة و�2م أن: ا��� �B% 35 أد(= 35 أو ا����8ت D5@) 35 ، ا�� O'و(�.  

  

 أن العمرة فصفة، احلج صفة عن الكالم أى ملا العمرة صفة بذكر -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ
  .احلل أدىن من أحرم بامليقات مير مل فإن، به مر إن: يعين امليقات من ا حيرم
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 .إخل. .حيرم أين ومن بالعمرة املكي إحرام وحكم املواقيت عن الكالم معنا وتقدم
 إن مليقاتا من إما املكي وغري املكي اإلنسان ا حيرم أن جيب العمرة أن سبق مما معنا وتبني

  .موضح بشكل هذا تفصيل معنا وتقدم، بامليقات مير مل إن احلل من أو به مر
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d 35 م  .ا��

  

 فعل إن آمث وهو -  العمرة انعقدت احلرم من أحرم فإن - ، احلرم من حيرم أن جيوز ال: يعين
 بالقصد يتعلق فاإلمث، سيأتينا ماك جهالً أو سهواً أو عمداً ذلك فعل إن دم وعليه -  عمداً ذلك

 من بالعمرة أحرم من حكم تفصيل كله هذا، النسيان أو اجلهل مع ولو مطلقاً جيب والدم، والعلم
  .احلرم
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 أو وP$7 و��= �Vف QAذاSG :Dّ7.  

  

 مناسك مجيع امإمت بعد إال يتحلل أن له جيوز ال املعتمر أن -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة ظاهر
  .حمرماً زال وال ملغى فعمله ذلك قبل حل فإن، والسعي الطواف بعد حيلق بأن العمرة
  .حيلق مل أو حلق: حل وسعى طاف إذا املعتمر أن :ا�*�() وا��'ل= 

  .العمرة بأركان أتى ألنه - 
، حمظور من إطالق أو نسك والتقصري احللق هل وهي سابقة مسألة على مبينة املسألة وهذه

 املسألة هذه يف أيضاً فالراجح نسك أنه الراجح كان وإذا، نسك أنه الراجح وأن اخلالف معنا وتقدم
  .والسعي الطواف بعد حلق إذا إال حيل ال أنه

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .وkG آD و>��ح

  

 سياق يف أننا مع تباح بكلمة هنا -  اهللا رمحه -  املؤلف عرب )وقت كل يف وتباح( :قوله
 أيام بعض يف تكره العمرة أن يقول من قول دفع أراد أنه ذلك يف والسبب، العبادات عن مالكال
 فدفعاً، احلج أشهر يف أو النحر يوم يف أو التشريق أيام يف أو عرفة يوم تكره بعضهم كقول: السنة

، تباح اأ العمرة عن نقول أن مطلقاً مبناسب ليس احلقيقة يف ذلك مع لكن). تباح:(بقوله عرب هلذا
  :العمرة بل

 والواجبات واألركان الشروط واستوفت مشروعة أا: قلنا إذا -  :سنة تكون أن إما ـ
  .واملشروعية
  .مشروعة غري صفة على أخذت إذا جتوز ال: نقول أو - 
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 مبناسب ليس نظري وجهة من فهذا ) تباح ( بقولنا العبادات من عبادة عن نعرب أن أما
  .العمرة كعبادة عظيمة عبادة عن التعبري هذا مبثل يعرب ال أن ينبغي وكان
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•••• äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
��ح< (A Dآ kGو.  

  

 بينها يفصل أن يشترط وال، العمرِ بني باملواالة بأس ال أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة ظاهر
  :قسمني إىل ينقسم العمر بني واملواالة، كان فاصل بأي

  .عمرة من أكثر الواحدة السنة يف يأخذ أن االةباملو يقصد أن :األول القسم ـ
، التابعني من الصاحل السلف بني خالف فيها بل العلم أهل بني خالف فيها املسألة فهذه

  .الصحابة عصر يف موجود اخلالف هذا أن يل يظهر والذي
  :قولني على -  اهللا رمحهم -  اختلفواو

  .احلج يف كما واحدة عمرة إال لسنةا يف اإلنسان يأخذ أن يشرع ال أنه :اFول ا��'ل= 
  :القول هذا أصحاب واستدل

  ).واحدة عمرة إال السنة يف يأخذون كانوا ما:(-  اهللا رمحه -  النخعي إبراهيم بقول - 
  .عمرة من أكثر واحدة سنة يف يأخذ أن لإلنسان يشرع أنه :ا�*�() وا��'ل= 

�:�#"!�وא���ل �

 بعضهم عرب بل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب من أربعة أو ثالثة عن بآثار - 
  .عمرة من أكثر الواحدة السنة يف يأخذون أم الصحابة، عمل عليه بأن

�'از وه':  ا�*�() ا��'ل وهaا a9أ �4ة 35 أآ* (A #ا��'ل ه' ا��� 
  .ا�D�4 #%��S وC8$4 اN ��ء إن ا�S'اب

 من طبقة عن ويعرب جداً مهم نهأ) كانوا( :الزهري أو النخعي إبراهيم قول أن معنا وتقدم
 باآلثار مصادم ألنه هنا به نأخذ مل لكن، عليه لالعتماد يصلح وأنه التابعني كبار من أو الصحابة

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن الصحيحة
 كل يف يأخذ كأن قريب وقت يف متعدد عمراً يأخذ أن مبعىن العمرة بني املواالة :الثاين القسم ـ
  .أسبوع كل يف أو يوم

  :خالف فيه أيضاً فهذا

  .مستحب بل فيه حرج وال مشروع هذا أن :اFول ا��'ل= 

 ��� آ�Fرة ا��2/ة إ�� ا��2/ة: (-  وسلم عليه اهللا صلى - لقوله - 
����.  ).ا�A�B إ� O5اء �  �.� ا��9/ور وا��� 

 مرة السنة يف يكون أن احلج شأن ومن تكرر أن العمرة شأن من أنه على احلديث فدل
  .واحدة
 يف أو يوم كل يف يأخذ بأن املعىن ذا العمرة يكرر أن لإلنسان يشرع ال أنه :ا�*�() ا��'ل= 

  .أسبوع كل



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  209  
 

�:א��Fل���א�(�T�67وא���ل �

  .العمل هذا هيةاكر على اأطبقو الصاحل السلف بأن - 
 ضوء على فهمت أن جيب والعامة املطلقة النصوص أن: (واجلماعة السنة أهل عند والقاعدة

) كفارة العمرة إىل العمرة (حديث لنا رووا الذين الصاحل السلف أن جند وحنن). الصاحل السلف فهم
  .االعتبار ذا العمر بني املواالة يكرهون كانوا
  .ا�ا�1 ه' ا��'ل وهaا

 أقوال على وهو: خالف فيه. الكراهة هذه من لنخرج العمر بني الفاصل ضابط يف بقينا
  :قولني منها خذنأ كثرية
 .الشعر فيها خيرج اليت املدة وهي أيام عشرة بنحو بينهما يفصل أن الضابط أن :اFول ا��'ل= 

  .-  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام ذهب هذا وإىل
�:وא���ل �

 رأسه حيمم حىت أخرى يأخذ ال عمرة أخذ إذا كان -  عنه اهللا رضي -  أنس بأن - 
  .أيام عشرة بنحو حيصل ذاوه، الشعر طلوع إىل إشارة. يسود حىت أي

  .عمرتني واحد شهر يف يأخذ أن لإلنسان جيوز أنه :ا�*�() وا��'ل= 
1� F C�5ن اFول ا��'ل: وا�اgب 34 أ��Hأ (�  .و�$< C8$4 اH N$= ا��

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
ض 34 و>ZEئLا�.  

  

 عمرة كانت سواء ،الفرض عن جتزئ نوعها كان مهما اإلنسان يأخذها اليت العمرة أن أي
 مأخوذة عمرة أو امليقات من مأخوذة عمرة كانت وسواء القران عمرة أو التمتع عمرة أو مفردة

  .الفريضة عن زئجت فإا صحيحة عمرة فأي، احلل أدىن من
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ا��� وأرآ�ن

  

  .ا إال يصح وال يتم ال اليت أجزائه هي :احلج أركان
  :أربعة وهي

  .احلج أركان من األول الركن هو اإلحرام ف.اإلحرام: ألولا ـ
�:א+*�(.\�ن��01(��5
	��وא�����א �

���.�ت ا>���ل إ��3:(-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - .(  

  .ركنه فهو به إال احلج يف يدخل ال اإلنسان بأنو - 
  .النسك دخول نية هنا باإلحرام واملقصود

  .واجب اإلحرام أن :ا�*�() وا��'ل= 

  ).�/A6 ا���( :-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
  .-  اهللا رمحه -  قدامة ابن -  نقل فيما -  مال هذا وإىل
  .شرط أنه :ا�*��+ وا��'ل= 

  .الصالة مع الطهارة على قياساً - 
  .النسبة ثبتت إن ظاهر ضعف فيه قدامة البن املنسوب والقول

1� ا��@< E8����A 35 +87#. 0وا7 وا���دى. �ط أو رآ3 أ(C إ�5: وا�ا
  .0�A إذا ا��� �H# 04م وه' وا07ة وا�*�ة

  .واإلمجاع بالنص احلج أركان من الوقوف .الوقوف: الثاين ـ

  ).�/A6 ا���(:-  اهللا رمحه -  فقوله النص أما - 

  .فيه إشكال وال احلج ركن أنه على العلم أهل أمجع وقد - 
  .واإلمجاع بالنص احلج أركان من ركن: الزيارة طواف و.الزيارة طواف: الثالث ـ

��((((---- :فقوله النص أما - ُ;V�[�@�ْ�@���ُ;V�[�@�ْ�@���ُ;V�[�@�ْ�@���ُ;V�[�@�ْ�@�    B�E�@�ْ�	ِ1B�E�@�ْ�	ِ1B�E�@�ْ�	ِ1B�E�@�ْ�	ِ1    ِ\�B�@#ْ��ِ\�B�@#ْ��ِ\�B�@#ْ��ِ\�B�@#ْ��((((----] 29/احلج[.  


V	�@�    ��َ@���َ@���َ@���َ@�    ِ�@�B�[�B�@�B�[�B�@�B�[�B�B�[�B((((----: قوله وأيضاً - ��ِ�	V
��ِ�	V
��ِ�	V
��    ]B�]B�]B�]B�    B�E�@��ْ�B�E�@��ْ�B�E�@��ْ�B�E�@��ْ�((((----] أول هي البيت وزيارة] 97/عمران آل 

  .اآلية هذه يف يدخل ما

  .فيه إشكال وال احلج أركان من ركن أنه على العلم أهل وأمجع - 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  211  
 

  :قوي خالف وفيه احلج أركان من ركن السعي .السعي: الرابع ـ
  .احلج أركان من ركن السعي أن إىل واجلمهور ا����%$# aAه = 

����Yد�����א�
	��وא�����א�\����:(�Hא����� �

 حج اهللا أمت ما"": قالت أا عنها اهللا رضي عائشة عن مسلم اإلمام أخرجه ما :1=�3 - 
  .ثبوته يف إشكال وال مسلم يف وهذا .""واملروة الصفا بني يطف مل رجل

 آ�\ ا" Q6ن ا�2)ا( :-  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله :�א�����א����� - 
1Z.�� �2Nخالف ثبوته يف احلديث وهذا، فرض أي: كتب ومعىن )ا� 

 كالذهيب صححه من ومنهم حزم ابن كاإلمام ضعفه من منهم العلم أهل من كبري
، الذهيب مثل تارة وضعفه تارة فصححه قوله اختلف من ومنهم اهلادي بدع وابن

  .به االستدالل ميكن وأنه مقبول أنه واألقرب

��א������א����� - � فمن]. 158/البقرة [----))))���]��B���B�[���B�[��@#@3    B�[	@#@3ِ!B`	@#@3ِ!B`	@#@3ِ!B`	ْ�@�    E�B�E�B�E�B�E�B�    ِ!B`�ْ�@�@ @�E!@"�ْ�@�@ @�E!@"�ْ�@�@ @�E!@"��    @ @�E!@"�َ,V7	��َ,V7	��َ,V7	��َ,V7	    �V'ِ�V'ِ�V'ِ�V'ِ((((----::::وא�

  .بينها الطواف وجوب الشعائر هذه تعظيم
  .سنة السعي نأ :ا�*�() ا��'ل= 

�:��د���وא�����א �

  .الزبري وابن وأنس عباس ابن مذهب هذا أن :א�ول�א����� - 


@	|@    ;ََ�	;ََ�	;ََ�	;ََ�	((((----::::تعاىل قوله :א������א����� - It@|	@
It@|	@
It@|	@
It    B�E�َ�@�B�E�َ�@�B�E�َ�@�B�E�َ�@�    E'َ�E'َ�E'َ�E'َ�    @}V�[�@H@}V�[�@H@}V�[�@H@}V�[�@H    	@"ِ&ِ1	@"ِ&ِ1	@"ِ&ِ1	@"ِ&ِ1((((----] فرفع]. 158/البقرة 

  .السنية أو اإلباحة على يدل اجلناح
 موجودة كانت اليت الكراهة لرفع اآلية يف اجلناح رفع أن :باآلية االستدالل عن واجلواب

 بينهما السعي من يتحرجون فكانوا صنمان واملروة الصف اجلبلني على كان حيث األنصار عند
 هذا لرفع وإمنا السعي حكم لبيان اآلية وليست، بينهما سعى من على حرج ال أنه اآلية فبينت
  .اخلاص التوهم

 يطَّوف ال أَنْ علَيه جناح فَلَا: (عودمس وابن أيب مصحف يف أنه:א������א����� - 
 من كانت فإن: قالوا .ثابتة قراءة وهذه، عليه جناح فال يطف مل إن:يعين).بِهِما

 خرب بدرجة تكون أن من أقل فال القرآن من تكن مل وإن دليل فهي القرآن
 تكون أن إال مصحفه يف اللفظ هذا مبثل جيزم أن مسعود البن يكن مل فإنه.اآلحاد

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن أو قرآناً
  .شاذاَ قوالً وليس الفقهاء من عدد سنة بأنه القول واختار
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89 ا�*��+ ا��'ل= Fواجب أنه :وا.  
�:وא�����א �

 فقالوا، سنة أنه قالوا الذين نصوص وبني ركن أنه قالوا الذين نصوص بني باجلمع - 
  .بركن وليس واجب هو

 ومنهم .-  اهللا رمحه -  قدامة ابن الفقيه الشيخ منهم احملققني من عدد القول هذا أيضاً واختار
 احلنابلة كبار من رجل ومنهم -  اهللا رمحه -   اجلبل قاضي ابن -  اهللا رمحه -  االسالم شيخ تلميذ
  .النصوص بني مجعاً واجب السعي أن رجح ممن وغريهم  -  اهللا رمحه -  يعلى أبو القاضي وهو

 و�I8 وا�  أ(C ا��gر C8$4 و>0ل ا���A #�8) ا��S'ص C8$4 >0ل وا�aي
آ3%.  

 عن روي وقد كيف األدلة قوة بسبب القول هذا إىل ينساق األدلة استعرض إذا واإلنسان
 هو هذا واجب بأنه القول: نقول نحفن سنة أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب بعض
 أن ؤجير ال اإلنسان فإن العمرة أو احلج يف السعي ترك من ولذلك، النصوص عليه تدل الذي القول
 واجباً ترك بل .آخره إىل.. .ويسعى ويطوف يرجع أن وجيب حمرماً زال ما وأنه ركناً ترك يقول
  .دم وعليه

 القول أنه وبينا أرجح األقوال أي يعنينا ما بقدر القول على يترتب ماذا اآلن يعنينا ال املهم
  .واجب بأنه

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
C<��� ا����8ت 35 ا76ام.ووا�وب، إ�= %�A# وا�'G'ف �C، ا����lا� k8�8 وا��l� 
D2�4# ا����2# أه وا��;ق وا�5) ا�S) ،D8$? %�0 إ�= وZ5د�L# %��=،: وا�

  .وا�'داع
  

  :مرتبة -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكرها سبعة احلج واجبات
  .واجب امليقات من اإلحرام .له عتربامل امليقات من اإلحرام :األول ـ

 مث النسك يريد وهو امليقات على مر من أن خالف بال أمجعوا العلم أهل أن معنا وتقدم
  .الشرع واجبات من واجباً خالف وقد آمث فهو تعداه

�א�
	��وא�����א�:� �

 يعلم وال عباس ابن حديث يف املواقيت حدد -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
 احلكم هذا على فدل، إحرام بال املواقيت هذه جتاوز من املنع إال فائدة لتحديدا هلذا

 .والنص اإلمجاع
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وب إ�= %�A# وا�'G'فlا�.  

  

 عرفة إىل جاء مبن يتعلق والوجوب الوقوف وهذا واجب الوقوف وأن فيه اخلالف معنا تقدم
  .بالليل إليها جاء من دون النهار يف

 الوقوف يف والنهار الليل بني جيمع أن بالنهار عرفة إىل جاء من على جيب نهأل - 
 .بعرفة

  .الصواب هو املسألة هذه يف احلنابلة مذهب وأن، والراجح واخلالف واألدلة هذا معنا وتقدم
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 شاء إن النصوص عليه تدل الذي الراجح وأن اخلالف ذكر معنا وتقدم، واجب مبىن املبيت
  .واجب أنه اهللا

  :مسائل يف بقينا
  .الليل معظم يبقى أن: هو املبيت من الواجب القدر أن :األوىل املسألة ـ

 الواجب القدر أن. واضح وهو حجر بن احلافظ وقرره الفقهاء ذهب وإىل
  .الليل معظم مىن يف البقاء هو

 يبقى أن: يعين. نصفه على يسرية ولو الزيادة :الليل مبعظم واملقصود
 من البقاء كان سواء الليل معظم بقي قد يكون ذا يسرية ولو زيادة مع النصف

  .الليل آخر أو وسط أو أول
  :مسألتني جيد مل من ففي. مىن يف مكاناً جيد مل من :الثانية املسألة ـ

 ؟املبيت ليحقق مىن أرصفةو طرق يف يبقى أن جيب هل :األوىل املسألة -- 
  .مىن عن خيرج أن له أو

1� معه كان إذا نقول ورمبا ينبغي ال بل عليه جيب ال أنه أ4$< واN ا�ا
 يؤذي واألرصفة الطرق على مىن يف يبقى أن جيوز ال يستترن أن ميكن ال نساء
 صلحي مكان يف يبقى أن مىن يف البقاء يف يشترطون الفقهاء ألن نفسه ويؤذي الناس

  .املارة يؤذي أنه كما الناس من لكثري يصلح ال األرصفة على والبقاء ملثله
 ولو األرصفة على وال الطرق يف ال يبقى أن اإلنسان على جيب ال: فنقول

 من لتستخدم وضعت وإمنا اإلنسان عليها لينام توضع مل األرصفة ألن فارغة كانت
  .احلج غري ويف احلج يف املارة قبل
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 الطرقات على أو األرصفة على يبقى أن اإلنسان على جيب ال :نقول إذاً
  .عليه جيب ال أو مناسباً مكاناً جيد أن إما

 مىن حدود على يبقى أن جيب فهل عليه جيب ال قلنا إذا :الثانية املسألة -- 
 أن له جيوز أو ؟ منها جهة أي من ملىن مالصقاً فيه جيلس أن ميكن مكان أقرب يف

  )).األذان((            :خالف هذا يف. مكة من مكان أي يف يبيت مث يذهب
  :ماسة إليها واحلاجة :خالف املسألة هذه يف

 باحلجاج متصالً يبقى أن جيب وال شاء مكان أي يف فيبيت يذهب أن له أنه :اFول ���A'ل= 
  .مىن يف الذين

�:�#"!�وא���ل �

 أي إىل خرج منها إلنسانا يتمكن مل فإذا. مىن يف املبيت أوجب إمنا الشارع بأن - 
 وإمنا آخر شيئاً يغسل أن عليه جيب ال يده قطعت الذي اإلنسان أن كما. مكان
  .اليد غسل ذاك عن سقط كما املبيت وجوب عنه سقط

 أن ميكن مكان أقرب يف جيلس أن مىن يف مكاناً جيد مل إذا وجوباً جيب أنه :ا�*�() ا��'ل= 
  .مىن يف باحلجاج متصالً فيه جيلس

�:�#"!�وא���ل �

 وهو الواجب بأقل أتى يتمكن مل فإذا مىن يف اجللوس أوجب وتعاىل سبحانه اهللا بأن - 
 جتب ال له نقول ال املسجد يف مكاناً جيد مل من أن كما بأهلها متصالً اجللوس

  .الصفوف فيه تتصل الذي املكان يف تصلي أن جيب نقول بل اجلماعة صالة عليك
 النصوص ويف إشكال ففيها احلقيقة يف طويالً وقتاً فيها أتأمل وبقيت إشكال املسألة ويف

 هذه يف الراجح خالهلا من اإلنسان يلتمس الترجيح على تساعد نقاط ثالث سنأخذ لكن، تعارض
  :املسألة

 -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام أن بدليل. خمففاً وجوباً وجوبه مىن يف املبيت أن: األوىل النقطة ـ
 شيخ وقرر، دم فيه أن كله الرمي ترك أن قوله خيتلف مل بينما. فيه شيء ال املبيت كتر أن رواية عنه

 إشكال وال هذا على الدالة واألدلة خمفف وجوب الوجوب أن وهو أمحد مذهب هذا أن اإلسالم
 يف يرمون وإمنا يتركونه ال الرمي لكن مجلة املبيت يتركون الرعاة فهؤالء، خمفف وجوبه املبيت أن يف
  .خمفف وجوب وجوبه املبيت أن إشكال ال فإذاً، يومني عن ميو

 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل عمرفو بعضها اآلثار من جمموعة يف جاء: الثانية النقطة ـ
 ألنه شرع إمنا مىن يف االجتماع أن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب على موقوف وبعضها- 

 ألن بالنهار جنتمع أن ميكن ال مىن ويف االجتماع يشرع األعياد امأي ويف عيد مأيا مىن أيام أن عيد
  .بالليل االجتماع يكون فإذا بالرمي مشغولني احلجاج
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  .بواجب وليس مستحي لألعياد االجتماع أن املعلوم ومن. السلف من مجاعة قرره وهذا
 بات من أن رجاالً يبعث كان -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر أن ثبت أنه: الثالثة النقطة ـ

  .لذاته مقصود البقعة يف البقاء أن على يدل مما مىن إىل يدخل أن عليه جيب مىن حدود خارج
 اتصال مع الصالة وجوب أن جهة من نظر فيه اجلماعة صالة على القياس: أخرياً - 
 على جيب ال هأن إىل أميل أنا لذلك، مىن يف موجود غري املعىن وهذا باإلمام لإلقتداء هو إمنا الصفوف

 اخلالف سياق خالل من لكن، مكان أي يف يبيت أن له بل مىن إىل مكان أقرب يف جيلس أن احلاج
 فيه اجللوس له يتهيأ مكان أقرب يف جيلس أن اإلنسان على يتأكد أنه تعلمون مسعتم ما خالل ومن

 األمر هذا مثل جيابإ على تساعد أدلة يوجد أنه أرى ال احلقيقة ففي الوجوب أما. مبىن يتصل مما
  .دم فعليه مجلة تركه من وأن

  ...حممد نبينا على اهللا وصلى أعلم واهللا
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  )14: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))103((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ1/11/1428 :التاريخ  األحد :اليوم
  

  )16(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 
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  .به يتعلق وما الزحام عند مىن قرب اجللوس وجوب حكم وعن املبيت عن الكالم معنا تقدم
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 قبل الليل نصف بعغد جاء فإن .ا����%$# 0�4=  :واجب الليل نصف بعد إىل مبزدلفة املبيت
  .دم فعليه الفجر صالة بعد جاء وإن عليه شيء فال الفجر

  .كله هذا معنا وتقدم
 .زدلفةم ليلة يف املبيت ترك هلم جيوز أيضاً والرعاة السقاة أن -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة ظاهر

  .مزدلفة ليلة يف فكذلك مىن ليايل يف عذروا الذين منن ألم
  .مزدلفة ليلة املبيت يف أحد يعذر ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 

  .مقداره يف معنا تقدم الذي الواجب املبيت: يعين

 يأذن ومل مىن ليايل املبيت يف األعذار ألهل أذن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 
  .فةمزدل يف هلم

 من إنه قيل حىت مىن ليايل املبيت من بكثري آكد مزدلفة ليلة املبيت وجوب وألن - 
  .األركان

 وال السقاة على وال الرعاة على ال تشق ال واحدة ليلة مزدلفة ليلة املبيت ألن: وثالثاً - 
  .أحد أي على

ب  ه�'  ا�*��()  وه�aا �GFماسـي  ال .مىن ليايل كالترخيص مزدلفة ليلة يف يرخص ال أنه ا 
  .الليل منتصف إىل فقط واجلماهري احلنابلة عند املبيت وأن
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 هذه من واحد بكل تتعلق مباحث عدة معنا وتقدم الواجبات من والوداع واحلالق الرمي
  .التقصري أو :يعين) واحلالق(:وقوله، الواجبات

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
G��  .��3 )وا�

  

 ما مجيع يشمل وهذا، سنن فهي األركان مع وال الواجبات مع تذكر مل اليت األشياء :أي
  .األركان ضمن أو الواجبات ضمن يدخل مل مما املفصلة احلج صفة يف ذكر
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  .و��) وV'اف إ7ام: ا���ة وأرآ�ن

  

 باحلج يتعلق فيما السعي يف معنا دمتق الذي واخلالف ،وسعي وطواف إحرام :العمرة أركان
 اإلحرام يف اخلالف معنا وتقدم .واحد فيهما فاخلالف .فرق وال العمرة يف متاماً أيضاً يوجد

  .والسعي
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 كان ملن احلل من أو به مر ملن امليقات من حيرم أن والثاين يقصر أو حيلق أن :العمرة واجبات
 وما تركه يف جيب وما والتقصري احللق وأحكام املواقيت أحكام عن الكالم معنا تقدم وأيضاً، مكة يف

  .باإلحرام تتعلق اليت األحكام وأيضاً للحلق بالنسبة الواجب القدر هو
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 هذه ترك عن الكالم بتفصيل -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ .نسكه عقدين مل اإلحرام ترك من
  .باإلمجاع وهذا .أصله من احلج ينعقد مل اإلحرام ترك فمن، والسنن واألركان الواجبات

���.�ت ا>���ل إ��3(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - (.  
 أصالً احلج يف يدخل ال فإنه سبب ألي أو عمداً أو نسياناً مجلة اإلحرام اإلنسان ترك فإذا

  .النسك له ينعقد وال
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، نسكه يصح مل :يعين يتم مل فإنه به أتى وإن الركن نية ترك أو ركناً ترك من :العبارة معىن
 يف اخلالف على ركناً ترك إذا أنه باإلمجاع لإشكا فال الركن ترك إذا أما، نسكه يتم مل معىن وهذا

 معنا فتقدم الركن نية ترك وأما، باإلمجاع احلج يفسد الركن فترك ركن إنه قيل إذا لكن األركان
 لصحة وتشترط واجبة أا رأى من العلماء من وأن املناسك ألعمال التفصيلية النية يف اخلالف

  .املسألة هذه يف اخلالف معنا وتقدم، للحج لعامةا بالنية يكتفى أنه رأى من ومنهم ،الركن
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 سهواً :-  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة وظاهر، دم فعليه احلج واجبات من واجب أي ترك من
 اهللا رمحه -  املؤلف نص الدم وهذا، دم عليه جيب اجلميع ففي عذر بغري أو بعذر عمداً أو جهالً أو
 معنا تقدم وأيضاً، البدنة سبع أو البقرة سبع أو الشاة به يقصد الدم أن املنت يف معنا وتقدم، عليه –
 بالشروط يتصف أن فيه فيشترط، قريباً وستأتينا األضاحي يف يشترط ما الدم هذا يف يشترط أنه

  .األضحية يف ازأة

	��وא������T�4א��م�و�U�*+א:� �

 نسيه أو نسكه من شيئاً ترك من ( :قال أنه وموقوفاً مرفوعاً عباس ناب عن روي ما - 
  .مرفوعاً وضعيف موقوفاً صحيح األثر وهذا . )دماً فليهرق

 أفىت أن فمنذ العلم أهل قول هو بل الراجح القول هو الواجب لترك الدم بوجوب والقول
 يفتون كلهم العلماء ومجيع التابعني وتابع والتابعني الصحابة هذا يومنا إىل الفتوى ذه عباس ابن

  .احلج واجبات من واجباً اإلنسان ترك إذا الدم بوجوب
�.א�ول�א���������@3�א �

  .ذا أفىت أنه عباس ابن على أحد ينكر مل أنه :א������א����� - 

 من مطلقاً خمالف له يعلم فال .كاف ذاته حبد وهذا له خمالف يعلم ال أنه :א����� - 
  .التابعني من وال الصحابة

 - vالدم وجوب على اإلمجاع حكي أنه :א�'א�.  
 وممن خالف يوجد فال مجلة الرمي ترك كمن شك، ال الصور بعض يف متحقق واإلمجاع

 فوجوب، - اهللا رمحه- تيمية ابن اإلسالم شيخ مجلة الرمي ترك يف الدم وجوب على اإلمجاع حكى
 العمل هذا هل مسألة يف خيتلفون :يعين .ناطامل حتقيق يف خيتلفون لكن .إمجاع حمل هو حيث من مدال
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 يف خيتلفون إذاً .دماً تركها يوجب اليت الكاملة األنساك من ليس أو الدم عليه نوجب أن يستحق
 عن يبحث ذهب إذا اإلنسان أن حىت، فيه خيتلفوا مل فهذا هو حيث من الوجوب أما، املناط حتقيق

 القول هذا أن اهللا شاء إن علمنا وذا، دم فيه الواجب كتر أن العلم أهل بني خالفاً جيد مل اخلالف
 عباس ابن فتوى من الصحابة رعص من الناس عليه أطبق الذي القول هذا خمالفة وأن الراجح هو

 أطبق اليت الفتوى هذه مثل خيالف أن اإلنسان جيرؤ وال، بالشاذة تكون ما أشبه خمالفة والتابعني
 ألنه .جيوز ال :دليل بال الناس على الدم إجابة أن قيل فإن، يةشرع حجة بال الناس خيار عليها

 دليل وأي .هذا هو الشرعي الدليل :فاجلواب، شرعي دليل بال للمسلم اململوك للمال إخراج
، قوي دليل ذاته حبد فهذا عباس ابن خيالف أحد وال الفتوى هذه مثل على الناس جيمع أنه من أكثر

  .اهللا شاء إن فيه إشكال ال الدم بفوجو، واجلماعة السنة أهل أصول من الرابع األصل هو واإلمجاع
� �Gل  /مسألة** �% Dبعض ترك أو النسك ترك يف الدم جيب :ا��$< أه 

  .دم فعليه األنساك من شيء أي أو واحدة حصاة أو واحدة ليلة ترك فلو .النسك
�:وא���ل �

 ترك من (:لفظ ويف.)سكن بعض أو نسكاً ترك من(:األثر هذا يف عباس ابن بقول - 
  .)نسك من شيئاً أو نسكاً

 الليايل يف املبيت يترك كأن كامالً نسكاً اإلنسان ترك إذا إال جيب ال الدم أن :ا�*�() وا��'ل= 
  .جيب فال وإال .الدم وجب تركه إذا كامل نسك فهذا .الثالث

 فيه وإمنا) النسك من شيئاً ترك من(:فيه ليس عباس ابن أثر يف املشهور اللفظ ألن - 
 .عليه وقفت فيما السنة كتب يف يوجد ال هذا فالتبعيض .نسيه أو نسكه ترك من

 ولو نسك ترك كل يف الدم ليوجبوا الفقهاء بعض به جاء أين من أدري ال لفظ فهذا
  .جزئي
1� مجرة رمي أو الرمي أو مبزدلفة مبيت :كامالً نسكاً ترك إذا إال جيب ال الدم أن :وا�ا

 القول وهذا، كامالً نسكاً يترك أن فاملهم .مجلة والتقصري احللق أو الليايل مجيع املبيت أو كاملة
 خمصوصة أشياء يف إال الدم يوجب ال حىت الدماء يف يضيق من وبني الدماء يف يتوسع من بني وسط
  .فقط
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .C8$4 �)ء A;: ��# أو

  

 فليس الفاضل النقص ناقص احلج لكن .حرج وال ليهع شيء فال احلج سنن من سنة ترك إذا
 متام حيث من بتام ليس لكنه الوجوب متام حيث من تاماً احلج كان وإن، الكامل التمام تام حبج

 فإنه احلج سنن من سنة ترك من أن .هذا اإلنسان يراعي أن وينبغي إشكال بال ناقص فهو األفضلية
 كل ترك على يترتب وما والواجبات واألركان السنن عن الكالم انتهى وذا، الكمال ناقص احلج

  .منها واحد
  :الليل يف الرمي عن نتكلم مل  /مسألة**

  :قولني على الليل يف الرمي حكم يف العلم أهل اختلف
 مجرة رمي يوم الرمي وقت ينتهي بل بالليل يرمي أن جيوز ال أنه للجمهور وهو :اFول ا��'ل= 
  .الشمس غروبب التشريق وأيام العقبة

�א�
	��وא�����א�:� �

  .الليل يف يرم مل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 

  .باليوم يتعلق والرمي .الشمس بغروب ينتهي اليوم وبأن - 

  .الفائت اليوم ال القادم اليوم تتبع ولغة شرعاً الليايل بأن أيضاً واستدلوا - 
  .جائز ليالً الرمي أن :ا�*�() وا��'ل= 

�:وא�����א �

 بعدما رميت :السائل له قال أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن روي مبا - 
 غروب إىل الزوال بعد من يطلق العرب لغة يف واملساء حرج وال افعل فقال أمسيت
  .آخر قول يف الليل منتصف وإىل ،قول يف الشمس

  .ليالً بالرمي للرعاة رخص -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - :أيضاً واستدلوا - 
  :الدليلني على واجلواب

 الرمي ضحى كان) أمسيت بعدما رميت (:قال حني الرمي عن السائل فسؤال :األول أما ـ
 وسكاه الغروب وقبل الزوال بعد رمى أنه شك فال .الضحى يف كانت األسئلة هذه أن العيد يوم

 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أجاب فإذاً، الليل يف يرم فلم العرب لغة يف مساء يسمى هذا ألن مساء
  . اراً رمى أنه وهو احلال مقتضى على السؤال على - 

 للذين دليل فهذا والرعاة للسقاة بالرمي رخص -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن وأماـ 
 رخصة بال عذر هلم ليس الذين يقب هلؤالء رخص إذا ألنه الشمس غروب بعد الرمي جيوز ال قالوا
 وإسناده الدارقطين رواه أنه احلديث هذا عن اجلواب لكن، الشمس مغيب بعد وايرم أن جيوز ال وأنه
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 للسقاة الشمس مغيب بعد الرمي يف رخص -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن يثبت فلم ضعيف
 بعد الرمي جواز عدم يرون للذين قوياً دليالً لكان احلديث هذا صح لو احلقيقة يف وإال والرعاة
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل مرفوعاً يصح ال احلديث لكن الشمس غروب

بGFوا Nفهو النهار يف ورمى احتاط وإن الليل يف يرمي أن لإلنسان جيوز أنه :أ4$< وا 
 وال ضيق وال اإلنسان على حرج وال فارغة شبه اجلمار تكون النهار آخر أن سيما ال ومتأكد أوىل

  .التشريق امأي يف اليوم آخر الرمي يف زحام
 يكون الرمي فإن اراً الرمي من متكنه مع ولو عذر بال ولو الشمس مغيب بعد رمى إن لكن

  .آخره يبني ومل الوقت أول بني -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن صحيح وهو أداًء
 والشريعة الناس على وحرجاً ضيقاً يوجب قد منه املنع بأن:الرمي صحة على يستدل وأيضاً

  .واحلرج الضيق برفع جاءت
 عن أثر وال إشارة وال إمياء ال الرمي من مينع نص املسألة يف ليس دام ما :حال كل وعلى

  .بعد فيه جيوز ال الرمي بأن فالقول صحايب
  .واإلحصار الفوات باب إىل ونأيت
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  وا�S76ر ا�L'ات %�ب
•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <

  .وا�S76ر ا�L'ات %�ب
  

 يسبق قد الشيء إذ املطلق السبق من أخص فالفوات، يدرك فال يسبق ما هو :الفوات
 هو هذا، فات قد يكون يدرك أن ميكن وال يسبق الذي على إال يطلق ال الفوات لكن، ويدرك
  .الفوات

  .والعمرة احلج يف النسك إمتام من واملنع احلبس فهو اإلحصار وأما
  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
35 C<�A ف'G'ا� :C<�A ا���.  

  

 فاته عرفة يف يعين الوقوف فاته من: باإلحصار الباب يختمس مث بالفوات -  اهللا رمحه -  املؤلف أبد
  .النحر يوم -  العيد يوم الفجر بطلوع :يفوت بعرفة والوقوف، احلج

 +M9 أدرك A6/� 4�6 ا���(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
 مفهوم .),E6 1L  B% ا���/ <)م &4 ا��e /BF)ع

  .حجه يتم مل يدرك مل من أن :ثاحلدي

  .احلج فات فقد بعرفة يقف ومل الفجر طلع إذا أنه على اإلمجاع :א������א�����و - 
 على يترتب وماذا الوقوف يفوت مىت) احلج فاته :الوقوف فاته من (:قوله من اآلن عرفنا إذاً

  .احلج فوات: وهو الوقوف فوات
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
D$�<ة و��%.  

  

  :العمرة وهذه، بعمرة حتلل بعرفة الوقوف فاته إذا
  .صحيحة مقصودة عمرة :ا��aه  $4== 

�:ذ���
	��وא�����א �

 فاته رجالً أفىت أنه -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري عن صح بأنه - 
  .القادم العام من وحيج اهلدي من استيسر ما ويذبح بعمرة يتحلل بأن بعرفة الوقوف

  .املعتمر يصنع ما يصنع بأن األنصاري أيوب أبا -  عنه اهللا رضي -  عمر وأفىت - 
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، إليها احلج فسخ مقصودة بعمرة ال العمرة بأعمال يتحلل احلج فاته من نأ :ا�*�() وا��'ل= 
  .العمرة أعمال تشبه اليت األعمال ذه حتلل وإمنا العمرة إىل احلج من ينقلب مل نسكه أن أي

�:�#"!�وא���ل �

 أعمال تشبه أعمال هي فإذاً .عمرتك يف صانع أنت ما اصنع أيوب أليب رعم بقول - 
  .عمرة وليست العمرة
1� أن عمر أثر على واجلواب، عمرة يصبح احلج إحرام أن وهو ا����%$# a5ه  وا�ا

 اهللا صلى -  النيب أن كما بعمرة ليس النسك هذا أا يعين ال) عمرتك يف صانع أنت ما اصنع ( قوله
 ال العبارة هذه إذاً، متاماً حتج مل أا هذا يعين وال احلاج يصنع ما اصنعي لعائشة قال -  لموس عليه

  .بعمرة وليست عمرة أعمال أا منها يقصد
  .اإلسالم عمرة عن جتزئ ال ا����%$# 0�4=  العمرة وهذه  /مسألة** 

  .إليها النسك قلب وإمنا اإلحرام أول يف ينوها مل ألنه - 

���.�ت ا>���ل إ��3( :يقول -  وسلم عليه اهللا صلى -  والنيب - (.  
  .اإلسالم لعمرة أخرى بعمرة يأيت أن فعليه
  .اإلسالم عمرة عن جتزئ العمرة هذه أن :ا�*�() وا��'ل= 

، الشرعي املدلول صحة اإلطالق يف واألصل .عمرة مسوها وغريه عمر الصحابة ألن - 
 عمرة عن جتزئ أا فيها األصل عمرةوال عمرة فهي) عمرة (املؤمنني أمري مساها فإذا

 العمرة نسك فأدخل العمرة عليه أدخل مث مفرداً باحلج أهل من أن كما، اإلسالم
 هذه عنه جتزئ القران صور من الثالثة الصورة وهو معنا تقدم كما احلج نسك على

  .ذلك بعد نواها وإمنا النسك أول يف ينوها مل وهو اإلسالم عمرة عن العمرة
89 �'لا� هaاF1 ه' ا�  .اN ��ء إن ا�ا

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .و�2_)

  

 كان فإن، وجوباً القادمة السنة من يقضي أن بعمرة وحتلل احلج فاته من على جيب :يعين
 أصالً احلج وألن الفائت هذا يقضي أن جيب ألنه .يقضي أن عليه وجب الفريضة حج احلج هذا

 فكذلك تطوع حج كان وإن، فريضة حج فات الذي حجه كان فيمن إشكال وال، ذمته يف واجب
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  .الفوات يف القضاء وجوب وهو اجلمهور ذهب هذا وإىل .يقضيه أن عليه جيب ا����%$# 0�4= 
�:��د���وא�����א �

 �1 &4 (:قال أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن روي ما :א�ول�א����� - 
M &4 وا��� �2/ة <���M وأن دم �26.  <%رك�+ 

(.  
 األئمة باتفاق حجه املرسل هذا ذلك مع لكن مرفوعاً يثبت مل فهو .عطاء مراسيل من احلديث هذا

  :تقويه قرائن به احتفت ألنه األربعة

  .يقويه فهذا باملناسك التابعني أفقه وهو عطاء مراسيل من أنه :األوىل القرينة
 مبا اإلفتاء عنهم صح صحابةال من ستة املرسل احلديث هذا وفق على أفىت أنه :ثانياً

  .عطاء مرسل يوافق
  .مستقل دليل يف سيأتينا كما القرآن بظاهر يتأيد املرسل هذا أن :الثالث

  .األئمة باتفاق حجة صار األمور هذه ميثل تأيد إذا واملرسل

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب من ستة عن مروي هذا أن:א������א������ - 

��((((- - - -   :تعاىل قوله يف القرآن ظاهر هذا نأ�:א������א����� - ]"B*َ�@���]"B*َ�@���]"B*َ�@���]"B*َ�@�    V@6ْ��V@6ْ��V@6ْ��V@6ْ��    @ @!E"I#ْ��@�@ @!E"I#ْ��@�@ @!E"I#ْ��@�@ @!E"I#ْ��@�    B�[�B�B�[�B�B�[�B�B�[�B�    E'ِuَ;E'ِuَ;E'ِuَ;E'ِuَ;    
E%ُ*E!B7E�ُ�E%ُ*E!B7E�ُ�E%ُ*E!B7E�ُ�E%ُ*E!B7E�ُ�    	@";َ	@";َ	@";َ	@";َ    @!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��    @�B�@�B�@�B�@�B�    ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��(((( - - - -] ] ] ]  !)��� !)��� !)��� !)���////196[[[[ هذا يؤيد القرآن ظاهر أن وجه 

  :أمرين بأحد أمر اهللا أن :القول
  .النسك إمتام إما - 
 بأن إال يتم أن ميكن مل أمتم وإذا يتم أن فيجب واتالف بقي .اإلحصار يف الوقوع أو - 
  .القادمة السنة يف به يأيت

  .الوجوب يؤيد القرآن ظاهر أن :يعين، صحيح وهذا
  .الفائت احلج هذا يقضي أن اإلنسان على جيب ال أنه :ا�*�() ا��'ل= 

�א�
	��وא�����א��0O'1��:� �

 يف بل الفائت احلج قضاء وبوج على يدل ما الصحيحة السنة يف ليس :א�ول�א�1' - 

-  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله وهو الوجوب عدم إىل يشري ما الصحيحة السنة
 احلج قضاء أوجبنا ولو )HL)ع �6) زاد ��6 &/ة ا���:(

�.حج من أكثر ألوجبنا الفائت �

 &4 ( :قال أنه -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن عن صح أنه :א������א�1'�−� - 
 L�6 ء �6 ا����S+  .��(.  
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1� ���ه  ر����ن  ور���(�C  اFول ا���'ل  وه�'  ا��B�E'ر  a�5ه   :أ4$�<  واN وا�ا
38%.  

  :الثاين القول أدلة على واجلواب
 جيب ال أنه :يعين) تطوع فهو زاد فما مرة احلج (-  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله أما ـ

 احلديث مينعها لمف أخرى بأسباب الواجبات أما واحدة مرة اإلنسان حيج أن إال الشرع بأصل
 مرة إال العمر يف احلج جيب ال أنه نقول وال حيج أن عليه وجب حيج أن نذر اإلنسان أن لو ولذلك
 تقضي أن جيب :نقول شرعي بسبب الفائتة كذلك، حتج وأن بنذرك تويف أن جيب نقول بل واحدة

  .الفائتة هذه
 أفىت ملا عباس ابن أن :أوالً -  :مرجوحة فهي عباس ابن الفقيه اجلليل الصحايب فتوى وأما ـ

 يعرف وال ذلك على وأمجعوا الفتوى أهل من ليس صغرياً كان القضاء بوجوب الصحابة وكبار عمر
 جيب ال أنه ذلك بعد رأى عباس ابن كرب ملا مث الوقت ذلك يف الصحابة وكبار عمر لفتاوى خمالف
 -  عنهم اهللا رضي -  ففتواهم توىالف أهل من ليس صغرياً كان ملا كانت ففتواهم الفائت قضاء

 حني يف خالف عباس ابن أن فرضنا لو مث، عليها واتفاقهم إلمجاعهم عباس ابن فتوى على مقدمة
 القرآن ظاهر مع املتوافقة عمر ففتوى الصحابة كبار من عمر مع من إمجاع مع عمر فتوى صدور

  .إشكال الب عباس ابن فتوى على مقدمة وهي أقوى عطاء مرسل مع املتوافقة
1�ا��A ء إن�� N35 أن ا C<�A ي ا���F  ���ب 35 ��Fر و�' اa�% 35 

 الذين للمرضى فيقع .يقع ما وكثرياً يقع وهذا ا���د5# ا���# 35 ��2 أن QA C8$4ن اa4Fار
 لعالج أو عملية إلجراء يدخلون الذين األطباء لبعض ويقع .عرفة يف حممولني وال يقفوا أن ميكن ال

 فهذا املستشفى من اخلروج من يتمكنون فال الفجر يطلع أن إىل الوقوف يبدأ حني من طارئ مريض
  .القادمة السنة من يقضوا وأن بعمرة يتحللوا أن وعليهم فائت هلم بالنسبة احلج يعترب
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  .و0B2ي

  

 اجلمهور مذهب =:هو أيضاً اهلدي من استيسر ما ذبح ووجوب، واهلدي القضاء عليه جيب
  .األحناف إال خيالف ومل

�:א�3LR.�وא���ل �

 .اهلدي أوجب عمر فتوى ويف اهلدي أوجب عطاء مرسل يف فإنه .السابقة باآلثار - 
  .اهلدي وجوب على أيضاً تدل القضاء على الدالة فاألدلة

  .أهله إىل وينصرف بعمرة يتحلل بل .هدي عليه جيب ال :ا��7Fف و�Gل= 
 أدلة وقوة القضاء يف قيل فما القضاء مسألة تشبه املسألة وهذه B'را��E �5 وا�S'اب

  .اهلدي مسألة يف هنا يقال أصحابه
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 حجة يف ال القضاء حجة يف القادمة السنة يف يذبح اهلدي وهذا  /مسألة** 
 وقربه اهلدي من معه ما الفائتة احلجة يف اإلنسان ذبح ولو يذبح اهلدي وهذا، الفوات

  .القادمة السنة من آخر هدياً يذبح أن أيضاً عليه جيب فإنه رماحل يف اهللا إىل
 يوجد وال .اإلسالم حجة عن جيزئ الفائت عن املقضي احلج وهذا  /مسألة** 

  .اإلسالم حجة عن جيزئ يكون أن من مينع دليل
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  .ا��ط 2@3 �< إن

  

 وال الشرط مبوجب يتحلل بل شيء يأ عليه جيب وال هدي وال قضاء فال اشترط كان فإن
  .عليه حرج
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  .g D7< أه0ى: ا��k8 34 04و O0ّH و35

  

 رمحه -  املؤلف قال ما صنع البيت عن عدو صده فمن باإلحصار -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ
  :-  اهللا

  .احلج نسك عن صده سواء - 
  .العمرة نسك عن صده أو - 
  .إفراداً أو قراناً أو متتعاً احلج نسك كان وسواء - 
  .األول التحلل قبل أو األول التحلل بعد احلج عن صده وسواء - 

  .ويتحلل احملصرين من يعترب فإنه احلج عن صد إذا
 يتيسر أن إىل حمرماً يبقى أن عليه بل األول التحلل بعد يكون ال اإلحصار أن :ا�*�() وا��'ل= 

 إلمتام ينتظر أن عليه فسهل النساء إال شيء كل من حل األول التحلل بعد ألنه بالبيت الطواف له
  .-  اهللا رمحه -  قدامة ابن مال الثاين القول هذا وإىل، النسك

 التحلل وقبل األول التحلل بعد عذر اإلحصار أن وهو :اFول ا��'ل �5 وا�S'اب
  .األول التحلل وقبل األول التحلل بعد موجودة الطواف من باملنع املوجودة واملشقة .األول
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  .g D7< أه0ى: ا��k8 34 04و O0ّH و35

  

  :)أهدى (:قوله
  .اهلدي وجوب إىل ا���Eه8 ذه = 

�E'ِuَ;E'ِuَ;E'ِuَ;E'ِuَ;    E%ُ*E!B7E�ُ((((---- :تعاىل لقوله - E%ُ*E!B7E�ُ�E%ُ*E!B7E�ُ�E%ُ*E!B7E�ُ�    	@";َ	@";َ	@";َ	@";َ    @!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��    @�B�@�B�@�B�@�B�    ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��(((( - - - -] ] ] ]  !)��� !)��� !)��� !)���////196[[[[....  

 عمرة يف ديهمه ينحروا أن أصحابه أمر -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وألن - 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  البيت عن صد حني احلديبية

 فإنه شيء معه يكن مل ومن يذحبه هدي معه كان فمن جيب ال اهلدي أن :ا�*�() وا��'ل= 
  .وينصرف والتقصري باحللق يتحلل

18�Sب وا�'��2# وا�2# ا�0Bي وH: ----))))	@";َ	@";َ	@";َ	@";َ    @!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��@!@OE�َ�E��    @�B�@�B�@�B�@�B�    ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��ِJEM@&ْ��(((( - - - -    
 أو باهلدي إال اإلنسان يتحلل فال .اهلدي من استيسر ما تذحبوا أن فعليكم :عيني ....]]]]196////���(! ���(! ���(! ���(! [[[[

 اهلدي وجوب تقرير هو األصل :اآلن لكن -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم يف سيأتينا كما ببدله باإلتيان
  .احملصر على
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  .g D7< أه0ى

  

 رمحه -  يقول ألنه يقصر أن وال حيلق أن عليه جيب ال أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم ظاهر
  ).حل مث أهدى(:-  اهللا

  :خالف املسألة هذه ويف
 = أن أو حيلق أن للتحلل يشترط وأنه التقصري أو احللق وجوب رأوا العلم أهل وأكثر ��E��Aه8
  .يقصر

�א�
	��وא�����א�:� �

 بقرائن األمر وأكد أمرهم مث باحللق أصحابه أمر -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
  .احللق وجوب على يدل كله وهذا تأخروا ملا وغضب كثرية

 تتعرض مل واآلية فقط اهلدي بذبح احملصر أمر تعاىل اهللا ألن جيب ال احللق أن :ا�*�() ا��'ل= 
  .اآلية عن زائد لشيء إجياب فإجيابه التقصري أو للحلق

 األحكام من وكم السنة يف ذكر اآلية يف يذكر مل ما ألن :اFول ا��'ل �5 وا�S'اب
 السنة وفصلتها القرآن يف اإلمجال سبيل على ذكرت أو السنة يف ذكرت القرآن يف مجلة تذكر مل إما
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 هو فيه الصرحية السنة وجود على بناء والتقصري احللق فإجياب الشرع على مستغرب بأمر ليس وهذا
  .الصحيح القول

 احللق هل :مسألة على ينبين احملصر على قصريوالت احللق وجوب :قال من العلماء ومن
 املسألة هذه على ينبين بل اجلمهور ذكرها اليت باألدلة يتعلق وال بنسك ليس أو نسك والتقصري

  بنسك؟ ليس أو نسك هو هل :وهي الثانية
 احللق أن معنا فتقدم بنسك ليس أو نسك هي هل مسألة على تنبين كانت إذا: ونقول

  .نسك والعمرة احلج يف والتقصري
  .قصر أو حلق إذا إال احملصر يتحلل ال أن أيضاً جيب هذا على بناء
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  .g Dّ7< أ�2م 4^ة �Hم: QA O0�Aن

  

 القياس -  :الوجوب ودليل، اهلدي عن بدالً الذبح عن بدل حل مث أيام عشرة صام فقده إذا
  .عتاملتم على
 كل عن صام أو الفقراء على ووزعه طعاماً الدم بقيمة ترىاش جيده مل إذا أنه :ا�*�() ا��'ل= 

  .يوماً مد
  .اهلدي له يتيسر أن إىل حمرماً بقي اهلدي جيد مل فإذا بدل للذبح ليس أنه :ا�*��+ ا��'ل= 

 ذكر كما لذكر بدل له كان ولو بدالً له يذكر ومل اهلدي اآلية يف ذكر اهللا ألن -  - 
  .الصيد جزاء يف البدل

 اهلدي جيد مل إذا أنه :يقول قول على أطلع مل .عليها اطلعت اليت العلم أهل الأقو هي هذه
 على اختلفوا العلم أهل وإمنا هذا على نص أحداً أجد مل اليسرية مطالعيت حسب .بدل بال سقط
  :أقوال ثالثة
  .البدل هو ما حتديد يف قولني - 
 يقول وال حمرماً يبقى أن يلزمه بدل له ليس يقول الذي القول هذا لكن .بدل له ليس أنه وقول - 

  .يتحلل أن له
 عليه أقف مل القول هذا الدم عن بدل بدون شيء بدون يتحلل أنه هدياً جيد مل إذا بأنه فالقول

  .به قائل عن البحث أوالً حنتاج لكن الشرع قواعد مع يتوافق قول وهو
 أقوال الثالثة هذه إال املسألة يف ليس كان إذا - :الراجح��A1� QAن ا�*�() ا��'ل :ه' ا

5 %aBا ا��0لFء ا�� (A ع  .ا�^
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  :قسمني إىل ينقسم وهذا .بعمرة يتحلل فإنه عرفة عن صد إن

  .بعمرة يتحلل فحينئذ .الوقوف وقت خروج قبل يتحلل أن :األول القسم ـ
 عرفة يوم خيرج أن إىل عرفة يدخل أن ويرجو ينتظر ويبقى رفةع عن يصد أن :الثاين القسم ـ

  .اإلحصار حكم يأخذ وال الفوات إىل ينتقل فحينئذ
 يأخذ ال لكي .التحلل إىل يبادر أن :يتمكن لن أنه وظن عرفة عن صد ملن ينبغي لذلك

  .الفوات أحكام
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  .بعدو إال يكون ال احلصر أن يبني أن -  اهللا رمحه -  املؤلف يريد

 فأحكام .ذلك بغري حيصر ومل بعدو أحصر إمنا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 
  .السنة جاءت كما فقط بالعدو تتعلق احلصر

 إال رحص ال ( :يقول -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن أن :�$���%$#�א������א����� - 
  . )بالعدو

 النسك إمتام عدم من خيشى ملن أو للمريض شرع احلكيم الشارع أن :א������א����� - 
 إمتام من يتمكن ال الذي املريض كان ولو .ضباعة حديث يف كما يشترط أن

 فأنت تتمكن مل إذا نقول ألنا فائدة لالشتراط يكن مل اإلحصار حكم يأخذ النسك
  .حمصر

 إىل الوصول من اإلنسان مينع ما وبكل وباملرض بالعدو حيصل حصاراإل أن :ا�*�() ا��'ل= 
  .األسباب من سبب فأي يربط أو ميرض أو حيبس كأن .احلرم

�:��د���(QOً���#"!�وא���ل �

 أنه املتأخرون وصححه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن روي ما :א�ول�א����� - 

  .)&�G/ �6) �/ج أو آN/ &4( :قال

 لغة أصل يف وباملرض بالعدو املنع يتناول العرب لغة يف احلصر أن :�א�����وא����� - 
 وال، ا القرآن نزل اليت العرب لغة وفق على باآلية يدخل باملرض فاحلصر .العرب

  .اللغة مقتضى من إخراجه على دليل
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بGFوا Nصرأح إذا وحيل وحيلق يذبح بأن يتحلل فإنه منع إذا اإلنسان وأن .ا�*�() أ4$< وا 
  .فرق وال بالعدو منع كمن فهو األسباب من سبب بأي منع من وأن

  :ألمرين عباس ابن أثر هنا تركنا وإمنا

  .صحايب فتوى على مقدم حديث فهذا.) .أوعرج كسر من (:حديث :א�ول�−� - 

  .القرآن ظاهر القول هذا أصحاب مع أن :وא������−� - 
  .جليل لصحايب فتوى مبجرد متسكوا الذين من أقوى ونص القرآن ظاهر معهم والذين

  .واإلحصار الفوات باب انتهى يكون وذا
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  وا8�UF# ا�0Bي %�ب
•••• äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<I< << << << <

  .وا8�UF# ا�0Bي %�ب
  

 وهو إال يذبح مما مكة يف فليس، وغريها األنعام يمة من احلرم إىل يهدى ما هو: اهلدي
  .أخطأ فقد أضحية مساه ومن .بأضحية وليس هدي

 عيد أيام وهي، خمصوصة أيام يف األنعام يمة من اهللا إىل به يتقرب ما هو :واألضحية
  .األضحى
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  .األنعام ببهيمة إال تكون ال األضاحي أن -  اهللا رمحه -  املؤلف أفادنا

 �(((( - - - -] ] ] ]�@#ْ-َxْ	�ِQ�@#ْ-َxْ	�ِQ�@#ْ-َxْ	�ِQ�@#ْ-َxْ	@�    E%I&َlَ~@ZE%I&َlَ~@ZE%I&َlَ~@ZE%I&َlَ~@Z    E�B�E�B�E�B�E�B�    Bp@"�ِ&@1Bp@"�ِ&@1Bp@"�ِ&@1Bp@"�ِ&@1    ِQ	�@	�@	�@	    ��    ��َ@���َ@���َ@���َ@���B�[���B�[���B�[��    @%E��@%E��@%E��@%E��    B�[���I!ُ0ْ:@�B���I!ُ0ْ:@�B���I!ُ0ْ:@�B��I!ُ0ْ:@�B�((((- - - - :تعاىل لقوله -��������////34[[[[....        
 عن ال ضعيف وال صحيح بأثر وال ضعيف وال صحيح حبديث ال ينقل مل وألنه - 

 منهم أحداً أن التابعني عن وال أصحابه عن وال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب
  .األنعام يمة بغري ضحى

 وإىل .جبناحه طار أو األربع على شىم سواء يؤكل ما بكل التضحية جيوز أنه :ا�*�() وا��'ل= 
  .-  اهللا رمحه -  حزم ابن ذهب هذا

 لظاهر وخمالف والسلف الصحابة وهدي لعمل خمالف جداً وضعيف مستنكر شاذ قول وهو
  .النص لذكره ويضحي يكفي غريها كان ولو األنعام ببهيمة امنت إمنا تعاىل واهللا .القرآن
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  .الغنم مث البقر مث اإلبل واألضحية اهلدي يف األفضل أن -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم ظاهر
  .الغنم مث البقر مث اإلبل :األفضل أن :إشكال بال فهذا :اهلدي يف أما ـ

 -  النيب ألن للهدي بالنسبة هذا الترتيب هذا يف أصالً خالف املسألة هذه يف أن أظن وال
 فال الشياه أصحابه عامة وذبح البقر زوجاته عن وذبح إشكال فال إبالً أهدى -  وسلم عليه اهللا صلى

  .النصوص حيث من وال العلم أهل أقوال حيث من هذا يف إشكال
  
 اإلبل األفضل أن :اجلمهور ذهب وإليه= :األضاحي يف  حىتالترتيب هذا :الثانية املسألة ـ

  .األضاحي يف حىت الغنم مث البقر
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�א�
	�����אوא���:� �

  .مكة يف اإلبل ذبح -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 

  .للفقراء وأنفع وأغلى أنفس بأا استدلوا وأيضاً - 
  .الضأن اجلذع) الشياه (األنعام يمة أفضل األضاحي يف أنه مالك لإلمام وهو :ا�*�() ا��'ل= 

 -  لرسوله خيتار عاىلوت سبحانه واهللا .به ضحى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 
 باإلبل يضحي أن األفضل كان ولو إليه واألحب األفضل -  وسلم عليه اهللا صلى
  .احلج يف صنع كما ذلك لصنع

  .اجلمهور ذا خيالف فهو أفضل خاصة األضاحي يف الغنم جنس :يقول فهو
، لنبيه اهللا يارالخت خري الشياه :قال جهة من اإلنسان نظر فإذا تردد املسألة هذه يف احلقيقة يف

  .إشكال ففيها، وأفضل أنفع ألا اإلبل قال جهة من نظر وإذا
  .))األذان((

  :بشروط إال الشرع يف جتزئ ال األضاحي
  .األضاحي يف جيزئ الذي اجلنس :وهو منه انتهينا األول الشرط - 
  :عنه وعرب .السن :الثاين الشرط - 
  

•••• äÖçÏeäÖçÏeäÖçÏeäÖçÏe<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
dئ وZE2 �B8A :dّإ a� ��D%6�A I�9 38 ، �'اO وiU (ّ�gن ع�� ����ن وا�
Zن ��# وا���i_وا� �BLS).  

  

  .جتزئ ال فإا تبلغها مل فإن معينة سناً تبلغ أن لتجزئ األنعام يمة يف يشترط
�:א�)'ط���א�
	��وא����� �

�)ا �( :-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قول - mL �إ A�N& �إن إ 
/N� 1Z.�� ا(� يف احلديث وهذا )ا�S`ن &m 4عا�B �6ذ

  .ثبوته يف إشكال وال مسلم
  .األضاحي يف لتجزئ البهيمة هلذه معينة سن بلوغ اشتراط يف نص احلديث :إذاً

  

  :-  اهللا رمحه -  املؤلف قاله ما مع يتوافق واحلديث
•••• çãÊçãÊçãÊçãÊ<<<<ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
))dئ وZE2 �B8A :dّع إa�  )).iUن 

  

  .أشهر ستة بلغ ما هو الضأن وجذع
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
(ّ�gو Oا'�.  

  

 الضأن من يكون أن إال .سنة :فاملاعز، البقر من أو اإلبل من أو املاعز من كان سواء يعين
 :يعين :)سنني مخس(:-  اهللا رمحه -  املؤلف قول ومعىن :سنني مخس واإلبل، تقدم كما أشهر فستة

 مخس يتم أن البد بل اخلامسة يف ودخل بعأر مت ما ال السادسة يف ودخل سنوات مخس مت ما
 نقص فإن، سنة يتم أن البد املعز يف وكذلك، سنتني يتم أن :البد البقر يف يقال وكذلك، سنوات

 املشترطة الشروط وجود لعدم مكانه آخر يذبح أن فعليه ذحبه فإن، جيزئ ال فإنه السن هذا عن
  ...هنا ونتوقف، زئةا السن بلوغ وهو الثاين الشرط هو وهذا، شرعاً
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  )15: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))104((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ2/11/1428 :التاريخ   االثنين:اليوم
  

  )17(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&����% ��و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
تقدم معنا آخر الدرس السابق الكالم عن السن املشترط يف األضحية لتجزئ وتبني معنا أنه 

  .يشترط يف مجيع األضاحي أن تكون مسنة إال ما يتعلق بالضأن فيجوز أن يكون جذعاً
ا الدليل من السنة الصرحية وتقدم معن) ولضأن نصفها(:-  رمحه اهللا - وهذا معىن قول املؤلف 

  .الصحيحة يف صحيح مسلم
  . ببيان ما جتزئ عنه الشاة والبدنة-  رمحه اهللا - مث بدأ املؤلف 

  

•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .و>ZEئ ا�^�ة 34 وا07

  

فإنه مل ،  أن الشاة جتزئ عن واحد وهذا بإمجاع أهل العلم-  رمحه اهللا - يقول املؤلف 
  . الشاة جتزئ عن واحدخيالف أحد من أهل العلم أن

WS+א�א����	
�:وא�����א� �

 أيت بكبش -  صلى اهللا عليه وسلم - مبا أخرجه اإلمام مسلم عن عائشة أن النيب  - 
 صلى اهللا عليه - أقرن يطأ يف سواد وينظر يف سواد ويربك يف سواد فأمر به النيب 

1N ا":(ل أضحية مث أخذه فأضجعه وذحبه وقا- وسلم . M9EL 1ا��� 
 4&%��& A&4 أ& M9ELل &��% وfو %��&(.  

 ألنه ضحى بكبش .هذا احلديث يف صحيح مسلم وهو نص يف إجزاء الذبيحة عن واحد
وجتزئ الشاة ،  فذحبه أضحية:ولذلك ختم احلديث بقوله، وهو يف مسلم مصرح بأنه ذحبه أضحية

  :عن الشخص الواحد وعن أهل بيته

  .للحديث السابق الذي ذكرناه - 

 كان الرجل منا : أم قالوا-  صلى اهللا عليه وسلم -  أصحاب النيب وملا روي عن - 
 .يذبح الشاة عنه وعن أهل بيته
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•••• Ù^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<ÜmÙ^Î<Üm<<<<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
#��ة 34 ���  .وا��0(# وا�

  

��# ا���S%# البقرة والبدنة جتزئ عن سبعة V 35 >$ا�� D35 أه 0�4 ا���Eه8
  .وا���%�38 و35 %�0ه<

�א����	
����LRوא���ل�אWS+א:� �

 ذحبنا وحنرنا يوم احلديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن -  رضي اهللا عنه - بقول جابر  - 
  .سبعة

  .واهلدي يف احلديبية هدي واجب حكمه حكم األضحية
 = ال :وقال. إىل أن البدنة ال جتزئ إال عن واحد والبقرة ال جتزئ إال عن واحدوذه  ا�4 3%

فالنفس الواحدة يعين من اإلبل أو من البقر ال تكون إال ، حدةتكون النفس الواحدة إال عن نفس وا
  :وهذا عجيب جداً من ابن عمر إن صح عجيب من جهتني، عن نفس واحدة

  . أنه خالف النص: اجلهة األوىل- 
 -  رضي اهللا عنه -  أنه استعمل األقيسة يف خالف النص وهذا بعيد عن ابن عمر : اجلهة الثانية- 
  .جداً

 أنه مل يعلم بقصة احلديبية ألا مشهورة وواقعة عرفها كل الصحابة ملا فيها ويبعد أن نقول
فإما أن نقول أنه مل يصح عن ابن عمر أو نقول أنه يف هذا املوضع ، من صد املسلمني عن الكعبة

  .رأى هذا الرأي وإن كانت ليست له بطريقة
  .ملسألة فإن احلديث صحيح وصريح يف اوا�ا�a5 1ه  ا�B�E'ر %; إ�@�ل

 سبع البدنة وسبع البقرة جيزئ عن الواحد ولو أراد البقية اللحم ومل /مسألة ** 
  .يريدوا القربة
�א���	
�:وא������ �

  . ازئ من البقرة أو من البدنة ال ينقص بإرادة اآلخرين اللحم دون القربةاجلزءأن  - 
جلميع ذه الذبيحة القربة  إىل أنه يشترط يف البقر واإلبل ليجزئ أن يريد ا:وذه  ا��7Fف= 

  .سواء كانت قربة واجبة أو قربة مندوبة
 وأنه ال ترابط بني إرادة بعضهم اللحم وإرادة بعضهم التقرب إىل وا�ا�1 �5 ا�B�E'ر

  .اهللا باألضحية أو باهلدي
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•••• IIII<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<�]<ä·…<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I< << << << <
  .ا�َ�ْ'راء: وZE< dئ

  

جتزئ يف   إذا اتصفت ا الذبيحة فإا ال يف بيان العيوب اليت-  رمحه اهللا - شرع املؤلف 
فاملهم أي ذبيحة ، الذبح الواجب سواء كان أضحية أو هدي أو دم واجب لترك أحد واجبات احلج

  .واجبة
  

•••• <ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏèIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
  .ا��'راء

  

، وهي اليت أصيبت خبسف العني أو بروز العني،  العوراء البني عورها:املقصود بالعوراء هنا
فإن كانت العني قائمة يعين ليست منخسفة وال بارزة لكن البهيمة ال تبصر ، العور البنيفهذا معىن 

ومع ذلك هذه العوراء من ، ا فهذه البهيمة تسمى عوراء ألا تبصر بعني وال تبصر باألخرى
 : بـوهو يتلخص، والعور املانع من اإلجزاء هو العور البني، البهائم جتزئ ألن عورها ليس عوراً بيناً

 فإذا منعنا العوراء فالعمياء .فإن كانت البهيمة عمياء مل جتزئ من باب أوىل . والربوز-  . اخلسف- 
  .من باب أوىل

v=Iא��	
�:وא������ �

 : قال-  صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب -  رضي اهللا عنه - ما رواه الرباء بن عازب  - 

)A.�[<ا �ز 6(BL � Dا�2)راء ا�4.9 �)ره� :أر
<AS ا�4.9 &/]�� وا��5/2ء ا�4.9 ]���2 وا��/

 �E�L � �ء ا���FB2وا�(.  
  .فهذه أربعة عيوب إذا اتصفت بأحدها الذبيحة مل جتزئ يف األضحية

 

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .وا��LEْ�َء

  

 أن تكون هزيلة وال :حة لكي تعترب عجفاءذبيفيشترط يف ال، العجفاء هي اهلزيلة اليت ال تنقي
فإن ،  ألن النقي هو مخ العظام. ال يوجد يف عظمها مخ: يعين:ومعىن ال تنقي،  الوقتتنقي يف نفس

اتصفت بإحدى الصفتني فإا جتزئ بأن كانت مسينة وليس يف عظامها مخ فهذا النوع من األضاحي 
  :ألمرينجيزئ 

عنينا أن  وإذا كانت مسينة فإنه ال ي. أن املقصود األساس من األضاحي هو اللحم: األمر األول- 
  .تكون العظام خالية من املخ
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 أن العجفاء اشترط فيها أن تكوت هزيلة وال تنقي وهذه ليس هزيلة ال تنقي وإمنا : األمر الثاين- 
  .مسينة وإن كانت ال تنقي

ا��FB2ء ا��� � : ( نص على النقاء فقال-  صلى اهللا عليه وسلم - النيب : فإن قيل
�E�L( ملسألة أن تكون هزيلة أو مسينة-  وسلم  صلى اهللا عليه-  ومل يتعرض .  

 أن املراد ذه العبارة أن تكون هزيلة ألا إذا هزلت من قلة األكل قل : واهللا أعلم:فاجلواب
 صلى - املخ يف عظامها وأصبحت هزيلة من اللحم ومن املخ يف العظام فاألظهر واهللا أعلم أن النيب 

 من متهيئ أن معرفة ما يف العظام من مخ غري :بدليل ،زيلة أراد ذه العبارة اهل- اهللا عليه وسلم 
النظرة األوىل وإمنا نعرف أن العظام ليس فيها مخ إذا رأينا البهيمة هزيلة فكأنه أشار ذا إىل أا 

  .ليست مسينة
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
��ء  .وا�َ�ْ

  

ره الفقهاء من أا ال تستطيع ويعرف العرج بأنه بني مبا ذك،  يقصد ا البني عرجها:العرجاء
أن متشي مع السليمة وإمنا تتخلف عنها فإذا ختلفت عنها وصلت السمينة إىل املرعى قبلها وأكلت 
املرعى وصار هذا سبباً يف أن تكون العرجاء هزيلة هكذا يقرر الفقهاء أن هذا معىن العرجاء وأن هذا 

ا كانت العرجاء إذا وصلت إىل املرعى وجدت ما وظاهر هذا التعليل من الفقهاء أنه إذ، سبب املنع
 هذا ظاهر تعليل .تأكل وأبقت هلا السليمة ما تأكل ومل تصبح هزيلة وبقيت مسينة أنه ال حرج

  .الفقهاء
 جعله عيباً سواء -  صلى اهللا عليه وسلم -  أن العرج هو بذاته عيب فإن النيب :وا���اب

حت مسينة وجيدة املظهر أو صار العرج سبباً يف أن متكنا من إطعام العرجاء إىل أن مسنت وأصب
  .تكون هزيلة ففي الصورتني ال جيوز أن نضحي بالعرجاء

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .وا�Bَْ���ء

  

  :فهذه ال جتزئ اهلتماء هي اليت سقطت ثناياها من أصوهلا

  .ألن هذا نقصاً خمالً بكمال الذبيحة - 
  . أن اهلتماء جتزئ:وا��'ل ا�*�()= 

ن هذا العيب مل يذكر يف حديث الرباء مع أنه وارد يف تعداد العيوب اليت متنع أل - 
  .اإلجزاء

  .وألن هذا العيب ليس مقيساً على أحد العيوب املذكورة يف حديث الرباء - 
بGFأ4$< ه' ا Nا واaئ:وهZE< ء���Bأن ا� .  
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 إذا صارت :فاجلواب اء أن اهلتماء ال تستطيع أن تأكل أكالً جيداً فتصري عجف:فإن قال قائل
  .عجفاء منعناها ألا عجفاء ال ألا هتماء

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .وا�z0Eَاء

  

 وقد يكون .وغالباً ما يكون هذا بسبب قلة األكل، اجلداء هي اليت نشف ويبس ضرعها
  .بسبب كرب السن

  . أا جتزئ:وا��'ل ا�*�()= 

 واألصل يف يمة . األنعام من اإلجزاءألنه ال دليل على منع هذا النوع من يمة - 
 .األنعام أا جتزئ يف األضاحي ما مل يدل الدليل الصريح الواضح على خالف ذلك

  .وليس يف األدلة ما يدل على خالف ذلك
1�  . أ(ZE< �Bئ:وا�ا

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
#_2  .وا��

  

،  فهذه ال جتزئ.ا عالمات املرض اليت يظهر على حاهل:يعين املريضة املقصود ا البني مرضها
الطالوع يصيب  و ما يسمى بالطالوع:ومن أمثلتها  فإن اجلرب مرض بني. اجلرباء:من أمثلتهاو

جنساً من يمة األنعام وهو الشياه النجدية وإذا رأيت الشاة النجدية اليت فيها طالوع أو اثنني أو 
من الشكل مث إذا ذحبها اإلنسان فوجئ ثالثة جتدها على أحسن ما يرام وعلى أطيب ما يكون 

املريضة البني  (: يقول-  صلى اهللا عليه وسلم -  النيب :ويف احلقيقة الفقهاء يقولون، بوجود الطالوع
طر ببالك أا مريضة لكن الطالوع مرض خي وحسن شكلها مسنهاذا رأيتها ورأيت إ وهذه .)مرضها

 أنه مينع من رؤيته : مبعىن. مينع من رؤيته الشعروأيضاً هو مرض بني لكن، وال إشكال يف أنه مرض
  .ذلك جرى كثري من الناس على أن الطواليع متنع من اإلجزاءلو، أمر عارض وإال فهو أمر ظاهر

 الطالوع هل هو عبارة عن جتمع املادة :وسألت بعض األطباء البيطريني عن مسألة وهي
ؤثر على حلم الذبيحة ومل أأخذ جواباً واضحاً الصفراوية وال يؤثر على حلم الذبيحة أو هو جتمع ي

فإن كان هذا ، يركن إليه اإلنسان لكن خالصة كالمه أنه مييل إىل أن هذا املرض يؤثر على اللحم
 وقد نص الفقهاء على أن األمراض اليت تؤثر على .املرض يؤثر على اللحم فال إشكال أنه ال جيزئ

 املريضة -  صلى اهللا عليه وسلم - الً أولوياً يف قول النيب اللحوم متنع من اإلجزاء وأا تدخل دخو
لكن يبقى البحث اآلن يف ما إذا مل يثبت أن له أي تأثري على اللحم حبيث ميكن أزالته ، البني مرضها

قبل الذبح وال يؤثر على اللحم وال ينشق أثناء الذبح وينسكب على اللحم فمثل هذه الصورة حتتاج 
  .ه ال يؤثرإىل حبث إذا ثبت أن
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  .واألصل اآلن أنه مرض مينع من اإلجزاء.... 
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .وا��_��ء

  

  .العضباء هي البهيمة اليت ذهب أكثر من نصف القرن أو األذن هلا
�א�א�=�ع��01א��01�v=l�T��CאZ4qא! ا����%$#وא���ل���3�)��	
�:� �

 عن أن نضحي -  عليه وسلم  صلى اهللا-  ى النيب -  رضي اهللا عنه - بقول علي  - 
  .مبشقوقة األذن أو مكسورة القرن

  .-  صلى اهللا عليه وسلم - وال يصح أبداً مرفوعاً إىل النيب.وهذا احلديث إسناده ضعيف
  . أن مكسورة القرن أو مقطوعة األذن جتزئ:وا��'ل ا�*�()= 

�:وא�����א�����	2 �

�א�ول -   فإين أكره -  رضي اهللا عنه -  أن الراوي حلديث الرباء قال للرباء :א�����
، ما كرهته فدعه وال تضيق على الناس:  فقال له الرباء.النقص يف األذن والذنب

  . ما كرهته فامتنع عليه وال حترم على الناس مباحاً:ويف لفظ آخر
 اللفظ األول واللفظ الثاين واألجوبة كلها تدل على أن النقص يف : جاء بلفظني:جواب الرباء

  .ن ال مينع من اإلجزاءالقرن واألذ

مل يذكره مع األربع اليت ال جتزئ -  صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب �:א������א����� - 
�.واألصل السالمة واإلجزاء �

 ويؤيده أن النقص يف القرن والنقص يف األذن ليس له أي تأثري . ه' ا�ا�1:وهaا ا�*�()
  . فهذا إن شاء اهللا هو األقرب.على اللحم

 فإن .العضباء عند احلنابلة ال جتزئ إذا كان النقص أكثر من النصف:ال إىل البتراءوقبل االنتق
  . ما يتعلق بذلك-  رمحه اهللا - كان النصف فأقل فهي جتزئ مع الكراهة وسوف يذكر املؤلف 

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
اء #�$9ِ��  .%D ا�

  

-انت بتراء قطعاً للذنبوإن ك،  أجزأت:فإن كانت بتراء خلقة،  مقطوعة الذنب:البتراء
  . ال جتزئ: فإا- مقطوعة الذنب من قبل اآلدمي: يعين
  . أن البتراء جتزئ خلقة أو مقطوعة:وا��'ل ا�*�()= 

  .ألنه ال دليل على املنع - 

  . أي أن البتراء جتزئ. السماح بذلك-  رضي اهللا عنه - وروي عن ابن  - 
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  : وحكم اإللية. أما حكم اإللية فيختلف. هذا حكم الذنب/مسألة ** 
وإن .  فإن كان مقطوع أكثر من النصف فإا ال جتزئ. كحكم األذن متاماً:0�4 ا����%$#= 

  .كانت مقطوعة النصف فأقل فإا جتزئ كالتفصيل الذي يف األذن
 =#8�A�^وإن كان قطعاً فإنه ال . إىل أن مقطوع اإللية إن كان خلقة فإنه جيزئوذه  ا� 
  .جيزئ

بGا ا��'ل أaفنفرق بني ما ولد بال اإللية وبني ما ولد بإلية مث قطعت.وه .  
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .وا��z�Eَء

  

  . جتزئ بإمجاع األئمة األربعة:وهي، اجلماء هي البهيمة اليت تولد بال قرن

  .ألا مل تذكر يف حديث الرباء - 

 .وألن هذا األمر ليس له أي تأثري على جودة وكثرة اللحم - 
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<<<<<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<I<I<I<IVVVV< << << << <
�'بEا�� 8Y (ّSJوا�.  

  

 بأي طريقة ولو بغري خبصيتيه ما ذهب :يعين اخلصي هو ما قطعت خصيتاه أو سلتا أو دقتا
  .فاخلصي جيزئ وحكي فيه اإلمجاع، هذه الطرق الثالث اليت ذكرها الفقهاء

5aאZ4;��	
�:وא������ �

 رض :لوجاءوا . ضحى بكبشني موجوئني-  صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب  - 
  .اخلصيتني

  أن الذهاب باخلصيتني بأي طريقة له أثر مجيل وحسن على اللحم:وא������א����� - 
 . ما جاء الذبيحة من الشحم واللحم خري مما ذهب منها:ولذلك قال بعض السلف

  . من اخلصيتني:يعين
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�'بEا�� 8Y.  

  

  . فإنه ال جيزئ إذا كان جمبوباً أي مقطوع الذكر:اخلصي

  .قياساً على قطع األذن - 

  . وذهاب بعضو ينتفع به.وألن هذا نقصاً يف خلقته - 
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  . أن مقطوع الذكر جيزئ:وا��'ل ا�*�()= 

  . أن املقيس عليه األذن واألذن تقدم أا جتزئ:(وً" - 

 - �ً���f:ألنه مل يذكر يف حديث الرباء .  

 - �ً���f: بال فائدة فهو إذهاب لعضو ال فائدة  ألنا إذا أجزنا اخلصاء فإن الذكر يبقى
 .فمن جيوز اخلصاء جيب أن جيوز ابوب. فيه

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
?S35 ا�� DGأ �XG C)G أو C)ذi% �5و.  

  

 أنه جيزئ إذا كان أقل من النصف وال جيزئ إذا كان -  رمحه اهللا - ظاهر عبارة املؤلف 
 إذا كان النصف فأقل فإنه جيزئ مع :ملعتمد هو أنهوتقدم معنا أن مذهب احلنابلة ا، النصف فأكثر

  . وإمنا الذي ال جيزئ هو ما كان أكثر من النصف.الكراهة
�:وא������
	��\'א�����א�א�1' �

أمرنا أن نستشرف (: أم قالوا-  صلى اهللا عليه وسلم - ما روي عن أصحاب النيب  - 
  .ب تدقيق النظر تفادياً للعيو:واالستشراف هو )العني واألذن

  :وهذا احلديث اختلف فيه احلفاظ حىت املتقدمني منهم اختلفوا
 =�  . إىل أن إسناده حسن ومقبول وحيتج بهaAه  ا3% 4�0 ا�
 =(�XGصلى اهللا عليه وسلم-  إىل أنه موقوف وال يصح مرفوعاً إىل النيبوذه  ا�0ار -  

  .األذن أو القرن على كراهية ما قطع منه لالستداللأنه موقوف ومع ذلك يصلح  :والراجح
  . إىل كيفية الذبح-  رمحه اهللا - مث انتقل املؤلف 

  

•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
 ا�b�G D%6# ��5'�# 02ه� ا��8ى: وا���#�).  

  

�א���	
�:א������ �

 أنه رأى رجالً أناخ بدنته لينحرها -  رضي اهللا عنه - ما ثبت عن ابن عمر  - 
  .)- صلى اهللا عليه وسلم- د أقمها قياماً معقودة أو مربوطة سنة حمم:(فقال

|uf��	
�nF[و(ن���=Lא����א���}�.��	
�:و(��1א������ �

 كانوا يربطون -  صلى اهللا عليه وسلم - فما يف سنن أيب داؤد أن أصحاب النيب  - 
  .القائمة اليسرى ومحلها الفقهاء على اليد

  .ى وليست اليد اليمىن والسنة أن نربط اليد اليسر. الرجلني واليد:فالسنة إقامة البدنة على ثالث
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  .فإن حنرها على غري هذه الصفة أجزأ إمجاعاً
 فإن خشي الذابح أن ال يتمكن من السيطرة عليها وهي قائمة فإن /مسألة ** 

األحسن أن يذحبها وهي جالسة ألن الضرر املتوقع منها إذا انطلقت أكرب من حتقيق 
  .السنة من ذحبها وهي قائمة
ي إذا علم اإلنسان من نفسه أنه ال يعرف الذبح أو ال حيسن الذبح وهذا حيصل أحياناً فينبغ

  .قائماً أن يذحبها وهي جالسة
  

•••• <ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏèIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
%# A) ا�'ه0ة ا��) %38 أDH ا���P وا�0Sر���% �B��X8A.  

  

وهذا هو الفرق بني ،  يف الوهدة اليت بني العنق والصدر. أن النحر يكون يف أسفل العنق:يعين
هذا الفرق بينهما ، فإن النحر يكون يف أسفل العنق والذبح يكون يف أعلى العنق، والذبحالنحر 

  .فقط
 ألن ال يعذب الذبيحة البدنة ألنه إذا ذحبها من أعلى :واحلكمة من الذبح يف هذا املوضع

  خبالف إذا ذحبها من أسفل العنق فإن القلب.العنق تأخر خروج الدم وتأملت الذبيحة إىل أن متوت
  .يدفع الدم بسرعة مما يعجل يف موت هذه الذبيحة

 وذبح البدنة يف -  رجل ال يعرف -  . فإن حنرها من أعلى العنق/مسألة ** 
  .وصحيحة وجمزأة موضع قريب من الرأس فإن الذبيحة

&� أ�3/ ا�%م وذآ/ ا�1 :(-  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  - 
MZ6 "ر الدم وذكر اسم اهللا ف) ايأكلفهذا أ.  

 خبالف إن حنر ما يذبح فاألمر .وروي عن اإلمام أمحد أنه إن ذبح ما ينحر فإنه ال يؤكل
 ضعيف جداً ومصادم للنص -  يف احلقيقة - وهو قول ، أسهل لكن إن ذبح ما ينحر فإنه ال يؤكل

نع  ذكره على سبيل الكراهة واالحتياط ال على سبيل التحرمي وامل-  رمحه اهللا - ولعل اإلمام أمحد 
  .فإن حديث ما أر الدم صريح يف اجلواز

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
8ه�Y 1%a2و.  

  

 أن النحر للبدنة خاصة والذبح ملا عداها سواء كان ما عداها من يمة األنعام أو من :أي
، فالذبح يكون للشياه وللماعز وللبقر وللغزال ولألرنب ولكل ما عدا يمة األنعام، غري يمة األنعام

 ألا تشبه يف البعري وألن العلل اليت . إال الزرافة.)مل أطلع على كالم أهل العلم (: تفقهاً:وأقول أنا
  .ذكروها جتتمع يف الزرافة بل الزرافة أوىل ألا أطول على القول جبواز أكل الزرافة
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�B�@4 ز'E2و.  

  

  .بحجيوز أن تذبح ما ينحر أو أن تنحر ما يذ

  .)&� أ�3/ ا�1B وذآ/ ا�1 ا" ��.  MZ6(:للحديث السابق - 
وهذا يدل على أنه إذا قطع العروق وسال الدم جاز األكل مع التسمية بأي طريقة متت هذه 

  .)وجيوز عكسها(:-  رمحه اهللا - وهذا معىن قوله ، اإلراقة
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
: (( و�2'لُ�  .))ِ%ْ�ِ< ا�$Cِz َوا�$Cُz َأْآَ

  

  . بسم اهللا واهللا أكرب:يقول
  . فهي واجبة:ـ أما بسم اهللا

  . فهي سنة:ـ وأما اهللا أكرب
��Leא����	
�:א������ �

ا���1 (  : مث ذحبها ومسى وقال:ما تقدم معنا يف حديث عائشة حيث قالت - 
%��& A&4 أ& M9ELل &��% وf4 &��% و& M9EL(.  

�:@���	5وأما البسملة مع التكبري  �

 صلى اهللا عليه وسلم -  وهو يف الصحيح أن النيب -  رضي اهللا عنه - حديث أنس  - 
 على صفاحهما -  صلى اهللا عليه وسلم -  أيت بكبشني أقرنني فوضع قدمه - 

 -   هكذا قال أنس . وذحبه بيده) وا" أآ9/.1N ا"( :وذحبهما وقال
  . ونص على أنه ذحبه بيده- رضي اهللا عنه 

0! ��% �� ������ �	 � �0x* .��0x* .��0x* .��0x* .����� �� %�� !0:H{{{{::::لقوله.ةأن التسمية واجب:لماءفقال الع:H � 	� ������ �� %�� !0:H � 	� ������ �� %�� !0:H � 	� �� { { { {
]]]]Q	#-��Q	#-��Q	#-��Q	#-��////121[[[[....  

 ولعلهم أيضاً استدلوا على أنه سنة أنه .-  رضي اهللا عنه -  حلديث أنس :والتكبري سنة
  .مذكور يف حديث أنس ومل يذكر يف حديث عائشة
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .))ا�$z>Bُz َهaَا 5ِْ�َ� َوَ�َ� ((

  

  : ثالثة-  صلى اهللا عليه وسلم - ليت فيها ذبح النيب األحاديث ا

ا���M9EL 1 &4 &��% وfل ( :حديث عائشة الذي ذكرت لك وفيه - 
  .اخل. .&��%

1N ا"  : وليس فيه دعاء خاص وإمنا قال-  رضي اهللا عنه - وحديث أنس  - 
  . وذبحوا" أآ9/

لكن حديث  .ا���1 هmا &�= وإ�.= :وحديث جابر وفيه هذا الدعاء - 
  . ضعيف-  رضي اهللا عنه - ابر ج

ب واN 4$< أ(d C 3�2 أن �2'لGF�A:ألنه ال دليل على . اللهم هذا منك وإليك 
ألن هذا ثابت ، إذا كان يذبح عن نفسه وأهل بيته. اللهم تقبل مين ومن آيل:هذا وإمنا يسن أن يقول

 صلى - يصح إىل النيب  إسناده ضعيف وال -  رضي اهللا عنه - يف صحيح مسلم بينما حديث جابر 
  .ومعلوم أن الذبح من أعظم العبادات اليت جيب أن تقيد فيها بالسنة، - اهللا عليه وسلم 

  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�B�7�H ه�d'�2و.  

  

وليس ، -  رمحه اهللا - هذا هو معىن التويل يف عبارة املؤلف ،  يذبح بيده: يعين: يتوالها هنا:معىن
  .يدبر الذبح ويأمر به وإمنا املقصود أن يتوىل الذبح بيدهاملقصود أن يصرف األمر و

 أنه كان يذبح بيده -  صلى اهللا عليه وسلم - ملا استفاض عن النيب. وهو سنة - 
  :-  صلى اهللا عليه وسلم - الشريفة 

  .ـ فذبح يف احلج ثالثاً وستني من اإلبل
  .ـ وثبت يف حديث أنس أنه ذبح بيده

  .بيدهـ وثبت يف حديث عائشة أنه ذبح 
 أن يتوىل اإلنسان الذبح -  صلى اهللا عليه وسلم - فال إشكال أن السنة املتواترة عن النيب 

فالسنة ،  وذحبها بيده: على ذلك بقوله-  رضي اهللا عنه - وهذا ما فهمه أنس حيث نص ، بيده
ة من لإلنسان أن يتوىل ذبح اهلدي واألضحية بيده ما أمكن واستطاع فإن مل يتمكن من الذبح يف سن

فإذا كان برناجمه أو من هو معهم من ، السنوات فإنه ينبغي أن ال يترك الذبح يف كل السنوات
احلجاج أو احلملة اليت هو معهم ال يتمكن معها من الذهاب إىل املساخل والذبح ينبغي على األقل 

  .وصويتأكد أن يتوىل الذبح ولو ملرة واحدة حىت يطبق هذه السنة اليت استفاضت ا النص
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  .أو 2'آD �5$�ً� و0B^2ه�

  

وهو جائز ،  جيوز لإلنسان أن يوكل غريه من املسلمني يف ذبح األضاحي واهلدايا:يعين
  .باإلمجاع بالنسبة لتوكيل املسلم

 وكل علياً كما يف احلديث الصحيح ليتم ذبح ما -  صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب  - 
  .-  صلى اهللا عليه وسلم -  جاء به النيب غرب من اهلدي الذي

  : ففيه خالف:ـ فإن وكل ذمياً
  . جيزئ مع الكراهة:0��A ا����%$#= 

�:د����אZ4qא!�
=��א+=��	� �

  . وإذا جاز أن يذبح يف غري األضاحي واهلدايا جاز فيهاجائزةأن الكتايب ذبيحته  - 
ألضاحي خاصة أن يكون من  أنه يشترط فيمن يوكل يف ذبح اهلدايا وا:وا��'ل ا�*�()= 

  . فإن كان من أهل الكتاب وجب على من وكله أن يذبح بدهلا.املسلمني
�:وא���ل��#"! �

  .بأن هذا الذبح ذبح عبادة وتقرب إىل اهللا والذمي ليس من أهل العبادة - 
 كما أن الكتايب ال جيوز أن ينوب عن املسلم يف : ألنا نقول.وهaا ا��'ل ه' ا�S'اب

 على القول -  أنه ال جيوز أن يصوم عنه وال أن يصلي عنه : فكذلك يف هذه العبادةأي عبادة أخرى
 فكذلك ال جيوز أن يذبح عنه ألن هذا عبادة ونسك - جبواز أن ينوب أحد عن أحد يف الصالة 

  . جيزئ أن يذبح الكتايب: فكيف نقول....)))); (7� (7;!��� A1!� (7;!��� A1!� (7;!��� A1!�A1! ���!((((كالصالة 

ب د�8ً; أ(ZE2 d Cئ إذا ذ%1 ا�@��GF�A(%.  
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  .و0B^2ه�

  

مل يتمكن من الذبح لعدم معرفته أو ملرضه أو ألي سبب من األسباب فإن   أن السنة ملن:يعين
  .السنة أن يشهد الذبح وأن حيضر عند الذبح

 -  رضي اهللا عنها -  من حديث فاطمة -  صلى اهللا عليه وسلم - ملا روي عن النيب  - 

��% أ]�.�  ( أن -  اهللا عنه  رضي- ومن حديث ابن عباس  4&
j/H+ أول D&  � /F_.(�~=א�א�������01א���:� �

��	Cوא�������01א��:� �

  .أن حضوره للذبح يستشعر معه التقرب واخلضوع هللا وحيصل معه مقصود العبادة - 
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  : للكالم عن الوقت ازئ يف الذبح-  رمحه اهللا - مث انتقل املؤلف 
  

•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊIIII<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<IIIIVVVV< << << << <
1%aا� kGة ا��08:وو;H 0�% .  

  

  . ذبح األضاحي واهلدايا: يعين.)وقت الذبح (:قوله
  . ولو قبل اخلطبة: يعين.)بعد صالة العيد(:وقوله

  .فإن الواجب مضي قدر العيد فقط
  . أنه ال جيوز الذبح إال بعد صالة العيد:وهaا a5ه  ا����%$#= 

�:وא���ل�א+=��	� �

 : أنه قال-  صلى اهللا عليه وسلم - باحلديث الصريح الصحيح الثابت عن النيب  - 

)���� �ً% km.�6 %.2ة ا��; M9+ kوهذا نص ) &4 ذ
  .صريح

 لو تأخر اإلمام عن أداء : مبعىن. اجلواز يتعلق بأداء اإلمام الصالة ال بالوقت:وعلى هذا القول
  .الصالة فإنه ال جيوز لإلنسان أن يذبح

  .ولو مل يصل: يعين. ضي قدر وقت الصالة أن وقت جواز الذبح يبدأ مب:ا��'ل ا�*�()= 
�:وא���ل��#"!�����	2 �

 أن آخر زمن الذبح حدد بالوقت فكذلك جيب أن حيدد أوله بالوقت :א������א�ول - 
  .ال بفعل الصالة

�א����� -   القياس على الذين ال تقام فيهم صالة العيد فإن أهل العلم أمجعوا :א�����
 منطقة ألي سبب من األسباب فإن وقت اجلواز على أنه إذا مل تقم صالة العيد يف

  .يبدأ مبضي قدر الوقت الذي تؤدى فيه الصالة
وهذه التعليالت قوية لكن ال عربة ا وال ينظر إليها يف مقابلة النص الصريح الذي نص على 

  .أن البداية بعد الصالة
  .))األذان((
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  .ون يف الدرس القادمحنن بدأنا بأول الوقت فننهيه ونتوقف على آخر الوقت فيك
  :باقي يف أول الوقت

•••• <ÌÖö¹]<ÙçÎ<ÌÖö¹]<ÙçÎ<ÌÖö¹]<ÙçÎ<ÌÖö¹]<ÙçÎ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <
)O0رG (_5 أو(.  
  

، خاص عند القوم الذين ال تقام فيهم الصالة) أو قدره(: بقوله-  رمحه اهللا - مقصود املؤلف 
، قتفالقوم الذين ال تقام فيهم صالة العيد ال ميكن اعتبار الصالة ألا ال توجد فاعترب مضي قدر الو

وهذا ال إشكال فيه ألنه ال ميكن أن نعترب الصالة ، فإذا مضى وقت يتسع للصالة جاز هلم أن يذحبوا
 ألن هذا يؤدي إىل أن ال يضحوا ألنا نقول هلم انتظروا إىل ما بعد وال .حداً يف مكان ال تصلى فيه

  . فإذاً هذه الصورة ال إشكال فيها.توجد صالة
 -----------------------  

  : األسئلةمن
 وال يسمي هذا الغري وإمنا . فإنه ال يقول شيئاً: يعين وكل عن غريه: إذا ذبح عن غريه- 
  .والتسمية اآلن تكون يف املُوكَّلِ والشروط جيب أن تتوفر يف املُوكَّلِ ال يف املُوكِّلِ.ينوي فقط
 فقط الذين أهل بيته) آل فالن(فيدخل يف ) اللهم عن فالن وآل فالن (: عندما يقول- 

يتحدون يف النفقة فإذا كان له أبناء يستقلون مبنازل خاصة هلم فإن على كل واحد منهم أضحية 
  .ألم يتفرقون يف النفقات

 ولذلك الرجل الذي وقصته الناقة مل يأمر . فال شيء عليه: من فاته احلج مبرض مث مات- 
  . فيه بشيء-  صلى اهللا عليه وسلم - النيب 

  ء زمزم على اجلسم بقصد الربكة والدواء ؟ ما حكم رش ما- 
 استخدام ماء زمزم استخداماً خارجياً واستخدامه استخداماً داخلياً ال حرج فيه ألنه ماء .ال بأس

  .مبارك بالسنة الثابتة
   هل يشرع للنساء أن يسعني السعي الشديد بني العلمني ؟- 

�:و"�-�ز��0O'1 به فال يشرع هلن السعي  إال قوالً شاذاً ال عربة.ال يشرع هلن السعي باإلمجاع �

  . فإنه مل ينقل عن نساء الصحابة أا أسرعت بني العلمني. ألنه بدعة:��(وً"
�ً���f��:أن هذا السعي يؤدي إىل انكشاف املرأة .  

 سينص -  رمحه اهللا -  يشترط يف الذابح شروطاً ستاتينا يف كتاب األطعمة فإن املؤلف - 
  .ناسب ذكرها اآلنعليها وليس من امل
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  )16: (الدرس  الفصل األول  السنة الثانية

  ))105((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ3/11/1428 :التاريخ   الثالثاء:اليوم
  

  )18(شرح كتاب المناسك الدرس رقم 

 


	���������ل����Wא �

�����،�א����א������א�����א���������و% ��)���'&���� �%�و���$�و# ��א�و! ��א�

��و+!*��	�(�	�,+K� �
  :النهاية عند وتوقفنا األضحية ذبح وقت يبدأ مىت بيان إىل باألمس بنا الكالم انتهى

  

•••• ÌÖö¹^ÊÌÖö¹^ÊÌÖö¹^ÊÌÖö¹^Ê<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏèVVVV< << << << <
385'2 O0�%.  

  

 اليوم دون بعده يومني ويف ، النحر يوم :ثالثة الذبح أيام أن إىل اهللا رمحهم ا����%$# ذه = 
  .شرع الثالث

�א�
	��وא�����א�:� �

 عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب من مخسة عن -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام بقول - 
  .عشر الثاين باليوم ينتهي الذبح وقت اعتربوا أم :يعين .-  وسلم

 أن :القيم ابن واختيار تيمية بن اإلسالم شيخ واختيار الشافعية مذهب وهو :ا�*�() وا��'ل= 
  .بعده وثالثة النحر، يوم :أربعة الذبح أيام

�א�
	��وא�����א�:� �

  .ذا التحديد طالب أيب بن علي عن روي بأنه - 

 أ<�م آM(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول استدلوا :א������وא����� - 
C>/]أ<�م ا�� k  .)ذ

 أ<�م ا��[/<C أ<�م:(-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول :وא�����א - 
Mالذبح إىل .)أكل(:بقوله ةفاإلشار.)" وذآ/ أآ.  

 وال -  .للذكر أيام فهي -  :كثرية أحكام يف تشترك التشريق أيام بأن :واستدلوا - 
 يف تفترق كيف كثرية أحكام يف اشتركت فإذا. للرمي أيام وهي -  تصام أن جيوز

  .الذبح
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  :الثاين القول أدلة عن واجلواب
 أيضاً عنه روي ولكن أيام بأربعة تحديدال عنه روي -  عنه اهللا رضي -  طالب أيب بن علي أن - 

  .الصحابة قول يوافق ما

  .يثبت ال ضعيف حديث فهو .)ذk أ<�م ا��[/<C أ<�م آM( : حديث وأما - 

 فليست )" وذآ/ و�/ب أآM أ<�م ا��[/<C أ<�م( : حديث وأما - 
  .الذبح جبواز صرحية
 سيما ال احلقيقة يف وجيهة الثاين القول أدلة أن وجد .قول كل أدلة اللبيب املنصف تأمل وإذا
 القول هذا بصحة اجلزم وبني اإلنسان بني حيول مما لكن، التشريق أيام يف األحكام احتاد على القياس
 -  أمحد اإلمام إن بل جداً مشكلة فإا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب عن املروية اآلثار
 الصحابة فهؤالء، ستة وعدد وفالن فالن عن :قال ايةرو ويف .مخسة عن :قال رواية يف -  اهللا رمحه
 قاعدة قررنا وحنن، احلقيقة يف قوهلم عن  العدولجيترئ ال اإلنسان فإن القول هذا عنهم نقل الذين
 ابن طريقة على سيما ال املرجحات أقوى من وأا عندنا مرتلة الصحايب لقول أن :وتكراراً مراراً
 الرواية يف إياهم مبوافقته ملغاة فهي علي خمالفة أما .قبلهم من خيالفوا ومل قول عنهم روي إذا قدامة

  .األخرى
 اليوم يف الذبح من ينتهي أن ينبغي اإلنسان وأن أمحد اإلمام إليه ذهب ما :األحوط نقول لذلك

  .عشر الثاين اليوم مشس غروب قبل أي عشر الثاين
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
O  .�A ��B�$8) و2@

  

  .الكراهة مع لكن الليل يف الذبح جيوز أنه إىل ا����%$# ذه = 
�:א�S'א���د����(�1 �

  .ليالً الذبح جواز يف الفخلا فهو - 
 منه تؤخذ شرعياً دليالً ليس اخلالف أن معنا وتقدم .كثرياً باخلالف يعللون واحلنابلة

  .الكراهة
�:(و�54
��0L@�Yא�Rאز�د����و(�1 �

  .ليالً رميال جواز على القياس :א�ول�א��54 - 

 أن نقول ألنا .اجلواز وقت مجلة يف داخلة التشريق أيام ليايل أن :א������وא��54 - 
  .الوقت مجلة يف داخلة احليثية هذه من فالليايل أيام ثالثة اجلواز وقت
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  .للذبح وقتاً ليس ألنه. يعيد أن فعليه ذبح فإن ليالً الذبح جيوز ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 

	��وא�����א���:��QO)�0O'1ً��א� �

�VHَ	�    rB;rB;rB;rB;    ٍQ���@�[���@�[���@�[���I!ُ0ْD�@���I!ُ0ْD�@���I!ُ0ْD�@���I!ُ0ْD�@�    @�[�((((----::::تعاىل قوله :א�ول�א�1' - ٍQ	VHَ�ٍQ	VHَ�ٍQ	VHَ�    s2�@f�IME#@�s2�@f�IME#@�s2�@f�IME#@�s2�@f�IME#@�(((( - - - -] ] ] ]  !)��� !)��� !)��� !)���////203[[[[.... 
  .للنهار اسم واأليام :قالوا

 فصار اللحم توزيع من التمكن عدم الليل يف الذابح على يغلب أنه :א������א�1' - 
  .األضحية مقاصد من أساس مبقصود خيل ليالً الذبح

  .حسن فهو لألضحية احتياطاً اإلنسان جتنبه وإن .كراهة بال جائز ليالً الذبح أن :�1وا�ا
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
��A =_G Cت QAن�  .وا

  

  .الذبح  هذا يقضي فإنه الذبح جواز وقت خرج إذا :يعين
  :قسمني إىل تنقسم املسألة وهذه

=  :فحينئذ .يذبح أنه نذراً نذر يكون كأن .الواجب الذبح وقت يفوت أن :األول القسم ـ
 الوقت يف ذبح لو يصنع كان كما ذبيحته يف يصنع وأن يذبح أن عليه جيب أنه إىل ا�B�E'ر ذه 

  .بأداء وليس قضاًء والتوزيع الذبح ويعترب .متاماً املشروع
 أن بني خمري أنه فحكمها التطوعات من كانت فإذا .تطوع الذبيحة تكون أن :الثاين القسم ـ

 وليس صدقة حلم يوزع الذي اللحم فإن ووزع ذبح فإذا :ويوزع يذبح أن وبني يذبح فال ميسك
  .أضحية حلم
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)DSA(  
•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
)DSA (و��8��2ن C�'�% )) :اaَ8َ�ٌِ# َأْو َه0ٌْي َهUُْأ(( .  
  

 فقهية مثرات من التعيني على يترتب ملا التعيني أحكام يبني أن -  اهللا رمحه -  املؤلف يريد
  .-  اهللا رمحه -  املؤلف سيذكرها كثرية

  

•••• ÌÖö¹^ÊÌÖö¹^ÊÌÖö¹^ÊÌÖö¹^Ê<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIII<<<<ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏèVVVV< << << << <
  . ))ُأ8َ�ِUٌْ# َأْو َه0ٌْي َهaَا: (( %�'�C و��8��2ن

  

 أو للهدي الذبيحة هذه تعينت أضحية أو هدي هذا الذبائح من ذبيحة على اإلنسان قال إذا
  .سيأتينا كما فيها التصرف جيوز ال معينة وصارت لألضحية
�א�
	��وא������:� �

 احلكم فأفاد :يعين .أطلقه ملا فأفاده .احلكم هذا إلفادة شرعاً موضوع اللفظ هذا أن - 
  .اإلنسان أطلقه ملا

 األضحية وال اهلدي تعني ال اردة النية أن) بقوله (:-  اهللا رمحه -  املؤلف قول من واستفدنا
 واكتفى األضحية أو اهلدي ا ناوياً ذبيحة اشترى فإن، أضحية هذه :يقول بأن التلفظ من البد بل

  .بذلك تتعني ال فإا فقط بالشراء
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
d #8���%.  

  

 إشعار بالنية اقترن إذا :وهي واحدة صورة يف إال التعيني تفيد ال اآلن قلت كما اردة النية
  .تقليد أو

  .اهلدايا من أا على يدل ما البدنة على يعلق أن هو :والتقليد
  .يدمي حىت يسرياً شقاً األمين البعري سنام شق هو :واإلشعار

  .بذلك تعينت تقليد أو إشعار بالنية اقترن فإذا
 تقوم العمل مع النية أن ((:وهي معنا وستتكرر مفيدة قاعدة العلم أهل عند أن :والسبب

  .ديه أو أضحية هذه :قال فكأنه وقَلَّد نوى فإذا، ))اللفظ مقام
 مقام تقوم الفعل مع النية أإن (:القاعدة هذه استعمال وهي متكررة أبواب يف سيأتينا وهذا

 التوقيف ناوياً مقربة وجعلها مزرعته باب فتح إذا اإلنسان فإن :مثالً الوقف يف سيأتينا كما) اللفظ
  .أخرى أبواب يف سيأتينا كما -  بالنية املقترن بالعمل ولكن باللفظ ال مقربة املزرعة هذه صارت

 بنية بالشراء تتعني ال الذبيحة أن معنا تقدم فقد :ناوياً اشترى فإن  /مسألة** 
  .لفظ بدون
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 - االسالم شيخ اختيار وهذا .يتلفظ مل ولو هدياً تعينت بنية اشترى إذا أنه :ا�*�() وا��'ل= 
  .القول مقام قام النية مع العمل وهو الشراء هذا بأن :ونصره -  اهللا رمحه

1� ألن :بقوي ليس هنا-  اهللا رمحه -  الشيخ واختيار ا����%$# a5ه  أ4$< واN وا�ا
 ليعتقه عبداً اشترى فلو.بذلك تتعني ال فإا خيرجها ومل بالصدقة هم إذا اإلنسان أن الشارع طريقة

 هذا وعلى ،عليه حرج فال العبد وأمسك نيته غري فإذا العبد هذا يعتق أن باإلمجاع عليه جيب ال فإنه
  .اللفظ مقام يقوم ال بالنية الشراء أن تبني

 شأن من ألن .الضحايا دون اهلدايا يعين والتقليد اإلشعار مع النية  /مسألة** 
  .الضحايا دون واإلشعار التقليد اهلدايا

 بعد سيأتينا ما إال .بالقول إال تتعني أن ميكن ال األضحية أن األخرية املسألة هذه من فتبني
 ال الذبح قبل اآلن لكن، آخر حكم فحكمها ذحبت إذا لكن به تتعني الذبح فإن الذبح مسألة :قليل

  .فقط بالقول إال األضحية تتعني
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .ه���B وk�8�< :>� ZE2 �B�8% d وإذا

  

 أن العلم أهل بإمجاع وهذا،اهلبة وال البيع جيوز ال أنه :وهو تعينت ألا األول احلكم هذا
  .يهدى أن وال يوهب أن وال يباع أن جيوز ال تعني إذا اهلدي أو األضحية
�:ذ���
	��وא����� �

  .فيها الرجوع له جيز فلم هللا أخرجها أنه  - 

 جنس من صارت تعينت إذا األضحية فإن .الوقف على اجللي القياس :وثانياً - 
  .الوقف

 املالك تصرف فيها يتصرفوا أن للورثة وزجي ال فإنه تذبح أن قبل مات مث األضحية عين فإن
  .واحد حكمهما واهلبة والبيع تعينت ألا كأضحية يذحبوها أن عليهم جيب بل
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dّأن إ �B�0�2 8J% �B�5.  

  

 خبري األضحية يبدل أن لإلنسان جيوز أنه) يبدهلا أن إال(:بقوله -  اهللا رمحه -  املؤلف أفاد
  .العمل هذا يف حرج ال وأنه منها

�א�
	��وא�����א��WS+א:� �

 ألن حسية ال معنوية زيادة وهو .األضحية يف زيادة احلقيقة يف هو اإلبدال هذا بأن - 
  .أخرى يف ولكن األضحية نفس يف ليس الزيادة

  .الفقراء نفع زيادة مع اإلبدال يف حتقق األضحية من املقصود بأن :واستدلوا - 
 األضحية يبيع أن أراد فإذا .البيع دون جائز اإلبدال أن -  اهللا هرمح -  املؤلف كالم وظاهر

  .البيع دون جائز فاإلبدال، جاز يبدل أن أراد وإذا جيوز ال فإنه منها خرياً ليشتري
  .منها خرياً ليشتري :يعين .جائز كالمها والبيع اإلبدال أن :ا�*�() وا��'ل= 

  .البيع من نوع هي املبادلة ألن - 

  .البيع يف موجودة املبادلة جواز يف ذكروها ليتا العلل وألن - 
 يقوم ال أن خشي ملن إال جيوز والبيع اإلبدال أن :ا�S'اب ه' ا�*�() ا��'ل وهaا

 املال سيأخذ أنه ظن فإذا (.البيع عليه حيرم فإنه بالواجب يقوم لن أنه ظن فإذا، البيع بعد بالواجب
 باع إذا أنه ظن إذا أيضاً البيع عليه وحيرم، البيع عليه حيرم فإنه منها خرياً أخرى ذبيحة يشتري ولن

 يعلم أن :وهي واحدة صورة يف جمدد اجلواز فصار، يبيع أن له جيوز ال فإنه منها خرياً جيد لن وحبث
 اإلنسان يبيع أن جيوز الصورة هذه ففي، باع اليت من خرياً أضحية وسيشتري سيشتري باع إذا أنه

  .هامن خرياً ويشتري أضحيته
  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
�ZE2و �BA'H O'�)آ�ن إن: و �L)أ �B� 0قS�2و C%.  

  

 ننتفع أن لنا جيوز اليت األشياء هي ما العبارة ذه يبني أن يريد -  اهللا رمحه -  املؤلف
  .ا باألضحية

 وأن اللنب يشرب وأن يركب أن لإلنسان جيوز :فنقول، الصوف جز :وهي واحدة مسألة وذكر
  .أمور الثالثة ذه األضحية من ينتفع أن له فيجوز .الصوف جيز

  :شرط واحد لكل لكن
  .هلا أنفع اجلز يكون أن :الصوف جز فشرط - 
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 أخذ ألن) ا يضر ال أن(:نقول وال .بابنها ذلك يضر ال أن :احلليب أو اللنب شرب وشرط - 
  .أبداً يضرها ال األنعام يمة من احلليب

  .منها وينقص يضرها ال أن :الركوب وشرط - 
  .الثالثة األوجه ذه االنتفاع جاز الشروط هذه توفرت فإذا

�:ذ���
	��وא����� �

: فقال .اركبها :له فقال هدايا يسوق رجالً رأى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن - 

 .)ارآ��9( – ثالثاً :-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب له فقال .اهلدايا من إا
  .واهلدي باألضحية باملعروف ينتفع أن لإلنسان أنه على احلديث هذا فدل

  

•••• Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .%C و0S�2ق

  

 جزه فإذا، احلنابلة عند :الوجوب ال الندب سبيل على لكن به يتصدق فإنه الصوف جز إذا
 هذه جبميع تصدق أو تربع ليكون أفضل التصدق ولكن به يتصدق أن وله به هو ينتفع أن فله

  .عليه جيب ال لكن األضحية هذه بكل تربع أو تصدق أنه عليه دقليص األضحية

�م�ود����T�4א��:� �

 االنتفاع جنس ومن احلليب أو باللنب االنتفاع جنس من بالصوف االنتفاع أن - 
 .أفضل أنه يرون فاجلمهور :تصدق إن لكن ينتفع أن فله بالركوب
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dو =X�2 زره��� :C<�  .�B�5 ُأ

  

 -  واهلدايا الضحايا بذبح يقوم من وهو -  اجلازر أجرة واهلادي املضحي يعطي أن جيوز ال
  .الضحايا أو اهلدايا من شيء أي أو الرأس أو اجللد من أو اللحم من أعطي كان سواء .منها

�:و�01�234א�Rאز�
�م�
	��وא����� �

  .يعطى أن جيوز ال أنه على أمجعوا فإم .اإلمجاع :א�ول�א��54 - 

 -  النيب أن:-  عنه اهللا رضي -  علي عن ومسلم البخاري أخرجه ما :א������وא��54 - 

 &H2L ���& 4�3  .H23 4  �( :له قال -  وسلم عليه اهللا صلى
 إمجاع حمل ألنه فيه إشكال ال وهذا أعطائه جواز عدم على هذا فدل . )���3%

  .مسعت كما
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 أو اهلدية سبيل على غريه من أو اللحم من منها يعطى أن وجيوز  /مسألة** 
 والضحايا اهلدايا من يعطوا أن جيوز الذين املسلمني مجلة عن خيرج ال اجلازر ألن الصدقة

  .اهلدية سبيل على أو الصدقة سبيل على
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d�8 و��$0ه� 2 d�8ً� و� �B�5 ، D% �L��2 C%.  

  

 ينتفع أن له جيوز أنه إال الضحايا أو اهلدايا من شيء أي وال اجللد اإلنسان يبيع أن جيوز ال
  .البيع دون االنتفاع له فيجوز، باجللد

�:א"��/�ع��4אز�ود��� �

 بعد باجللد واالنتفاع .األضحية من يأكل وأن اهلدي من يأكل أن لإلنسان جيوز أنه - 
 أنفس والضحايا للهدايا بالنسبة اللحم إن بل حلمها من األكل جنس من الذبح

 استعماالً باجللد فاالنتفاع أكالً باللحم االنتفاع جاز فإذا اجللد من غلىوأ وأفضل
  .أوىل باب من

  .شيئاً منها يبيع وال باجللد ينتفع أن لإلنسان جيوزك أنه يف إشكال ال :فإذاً
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8�k وإن�< :�B�%ذ C<أZ�  .وأ

  

 فإا ذحبها وإذا يذحبها أن جيوز فإنه التعيني بعد -  اهللا رمحه -  املؤلف ومقصود تعيبت إذا
  .عنه جتزئ

  :قسمني إىل تنقسم وهي :تفصيل فيه املسألة هذه وحكم

 بأخرى يستبدهلا أن وجوباً عليه جيب فحينئذ .تفريطه أو بتعديه تتعيب أن :األول القسم ـ
  .باألمانة خمل متعد ألنه الشروط حيث من األضاحي يف جيزئ ما ويذبح
  :خالف املسألة هذه ففي .تفريط وال تعد بال تتعيب أن :ينالثا القسم ـ
 =#$%�����A عنه وجتزئ ويذحبها األضحية هذه يضمن ال أنه يرون.  

  .والتفريط بالتعدي إال األمانة يد على ضمان وال أمانة يد يده ألن - 
  .املعيبة هذه جتزئه وال جيزئ ما يذبح أن عليه جيب أنه :ا�*�() وا��'ل= 

 إذا :يقول فإنه األضحية بوجوب يقول عامل فكل .األضحية بوجوب القائلني مذهب وهذا
 وما .الذمة يف واجبة صارت األضحية جتب قال إذا ألنه .منها خبري تستبدهلا أن جيب فإنه تعيبت

  .العيوب من سليماً يذبح أن فيجب الذمة يف جيب
1�  .أمانة يد يده أن ىقتضم هذا ألن .يضمن ال فإنه يفرط ومل يتعد مل إذا أنه :وا�ا

  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  257  
 

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
dّن أن إ'@< #���D ذA C�5) واG 388ا���.  

 ومثال، سليمة أخرى يذبح أن فيجب تعيبت إذا فإا التعيني قبل ذمته يف واجبة كانت إذا
 وجب السنة هذه أضحي أن نذر علي هللا :رجل قال فإذا كاملنذورة :التعيني قبل الذمة يف جتب اليت
  .بالتعيني جتب وإمنا ذمته يف جتب ال فإا بالتعيني الواجبة خبالف سليمة أضحية ذمته يف

 وال بذمته يتعلق فالوجوب الذمة يف الواجب بينما البهيمة هذه بعني يتعلق الوجوب أن :يعين
 أن عليه فيجب وتعيبت الذمة يف واجبة كانت فإذا ذمته يف الذي الواجب هذا بأداء إال الذمة تربأ

  .سليمة بأداء إال تربأ ال الذمة ألن سليمة أخرى يذبح
�:و�01�234��א�
	��وא����� �

  .سرق مث عينه مببلغ الدين يقضي أن أراد من على القياس :א�ول�א��54 - 
 دين يسدد أن عليه جيب فهل سرق املبلغ هذا مث عليه دين أداء يريد مببلغ اإلنسان خرج فإذا

 ألنه ملاذا؟ .يسدد أن جيب :اجلواب ؟ به تسديدك ناوياً كنت الذي املال سرق يقول وإال الرجل
  .الذمة يف واجب

 ضاعت إذا فإنه أمانة يد يدك وأصبحت وديعة املال من مبلغاً إنسان عندك أودع إذا بينما
  .لصاحبه املبلغ هذا تؤدي أن عليك جيب ال فإنه تعدي وال تفريط بدون الوديعة هذه

 األضحية وبني بالتعيني وجبت ولكنها الذمة يف جتب ال اليت ألضحيةا بني الفرق :هنا كذلك
  .الذمة يف وجبت اليت

 أن عليه وجيب تربأ ومل مشغولة ذمته فإن ذبح فإن ذمته لتربأ سليمة أخرى يؤدي أن جيب إذاً
  .أخرى يذبح

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
#8�UFُوا #��.  

 :األضحية أن إىل وأمحد والشافعي مالك :ثةالثال األئمة :ا��$< أهD 35 ا���Eه8 ذه = 
  .سنة


	��W3א�/�3F!��#"!�وא���ل��X.�Mو.��א��5א:� �

 وأراد ا�2[/ د��- إذا(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - 
 &4 و� [/�S> �6 4N�> 4&  L� أن أ,%آ1
j/2� �ًr.�(.  

 فعلق )أ,%آ1 دوأرا( :قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :االستدالل وجه
  .)أحدكم ميسن فال العسر دخلت إذا (:لقال واجبة األضحية كانت ولو باإلرادة األضحية
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 ال كانا -  عنهما اهللا رضي -  اخلطاب بن وعمر الصديق بكر أبا أن :א������א����� - 
  واجباً ذلك أن يظن أن خشية والسنتني السنة يضحيان

  .لكذ مثل -  عنه اهللا رضي -  مسعود ابن عن وروي - 
 بأدلة له واستدل -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ ونصره األحناف مذهب وهو :ا�*�() ا��'ل= 

  .مستطيع كل على عينياً وجوباً واجبة األضحية أن :وهو
�:���1.�وא���ل �

�    E!@6ْ-�@�E!@6ْ-�@�E!@6ْ-�@�E!@6ْ-�@�(((( - - - -] ] ] ] !W�@Ae1@!B�@Ae1@!B�@Ae1@!B�Ae1@!B@    َ;7@)}َ;7@)}َ;7@)}َ;7@)}((((---- :قال تعاىل اهللا أن :א�ول - G��!W�G��!W�G��!W�G��////2[[[[.... الصالة فقرن 

  .واجب وكالمها بالنحر

 الظاهرة اإلسالم وشعائر الظاهرة اإلسالم شعائر من األضحية بأن :(QOً����لوא� - 
  .واجبة

�:�����T�4א�a�F	��C��2وא���ل �

 <A2� 1�6 kS و5% &4(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - 
�6 4/E> �3�G&( الوجوب يف نص وهو.  

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن أبداً يصح وال واللفظ اإلسناد منكر حديث احلديث وهذا
��8�% (A 1� يف اإلسالم شيخ واختيار سنة أا :و%'U'ح أ4$< واN ا�ا�1 :ا�ا

 أم واإلشكال، يضحيان ال وعمر بكر وأبو واجبة األضحية نعترب كيف، جداً ضعيف املسألة هذه
 مثل عن قولن فكيف .واجب ذلك أن يرى أن خشية أنه صرحوا فإم .للوجوب دفعاً يضحون ال

 النيب قول ظاهر إال األضحية سنية رأوا الذين مع وليس :يقول اإلسالم وشيخ مرجوح أنه القول هذا

 هذا أن :نقول وحنن )أ,%آ1 وأراد ا�2[/ د��- إذا(:-  وسلم عليه اهللا صلى - 
 اهللا صلى -  النيب أصحاب أفقه عن املروية واآلثار باآلثار تأيد الظاهر وهذا غىن وفيه كفاية الظاهر

 مل أنه ولو ضعيف الشيخ اختيار أن شك فال اخلطاب بن وعمر الصديق بكر أبو -  وسلم عليه
 يستدل وهو نص املسألة يف وأن سيما ال به وأجدر أوىل لكان املسألة هذه مثل يف اآلثار خيالف

 منها يؤخذ ال وأنه ضعيفة داللة أا معنا تقدم االقتران وداللة وظاهرها اآلية عموم :بالعمومات
 فيما -  اهللا رمحه -  الشيخ فكالم .أخرى قرائن هنا وليس األخرى بالقرائن تتأيد وإمنا مستقل حكم
  .بقوي ليس املسألة هذه يف يل يظهر

  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  259  
 

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�B�%وذ D_A35 أ #G0Sا� �B��*%.  

  

  .بثمنها الصدقة من اهللا إىل وأحب وأوىل أفضل األضحية ذبح
2	����:� �

 .الصدقة يف أبداً حيصل ال وهذا هللا الدم إار األضحية يف املقصود أن :ولא� - 
 بذبح اهللا إىل التقرب وهو األساس باملقصود إخالل الصدقة يف األضحية فاستبدال

  .البهيمة

 - �ً���f: رضي -  أصحابه وهدي -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب هلدي خمالف هذا أن 
 إىل يعدلوا وال يضحوا أن خالف بال معونجي كلهم كانوا حيث -  عنهم اهللا

  .الصدقة
 شاذ وقوله السلف عمل صادم فقد الذبح من خري األضحية بقيمة الصدقة أن زعم فمن

  .جداً وضعيف
  

•••• ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .أg;gً� و0S�2ق و0B2ي i2آD أن و3�2

  

 يقسم أن فالسنة، اوالضحاي اهلدايا حلوم توزيع كيفية يبني أن -  اهللا رمحه -  املؤلف يريد
  :أقسام ثالثة إىل واألضحية اهلدي اإلنسان

  .يأكله قسم - 

  .به يتصدق وقسم - 

  .يهديه وقسم - 
�א�
	��وא�����א��W�eF�0א��O'1��:� �

: الصحابة فقهاء من اثنني عن به مصرحاً منصوصاً جاء التقسيم هذا أن :א�ول�א�1' - 
  .-  عنهما اهللا رضي -  عمر وابن مسعود ابن

 وGL%+)ا آ�)ا(:- وسلم عليه اهللا صلى -  قوله :א������'وא�1 - 
 .)واد�/وا

 من اثنني فهؤالء الصحابة عليه عمل لكن احلديث يف مذكوراً ليس اإلهداء .نعم
  .خمالف هلما يعلم وال الصحابة
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  :قسمني إىل تقسم أن فيها السنة واهلدايا األضاحي حلوم أن :ا�*�() ا��'ل= 

  .يؤكل نصف - 

  .به صدقيت ونصف - 
  .-  اآلن نسيت لكن -  القدمي أظنه للشافعي مذهب وهو

�:وא���ل �

��((((----  :تعاىل بقوله -ُ�ُG;َ��ُ�ُG;َ��ُ�ُG;َ��ُ�ُG;َ    	@&E
B�	@&E
B�	@&E
B�	@&E
B�    ��I"B#ْcَ�@���I"B#ْcَ�@���I"B#ْcَ�@���I"B#ْcَ�@�    @=B-	َ)�ْ�@=B-	َ)�ْ�@=B-	َ)�ْ�@=B-	َ)�ْ�    V!�َE#I"�ْ�@�V!�َE#I"�ْ�@�V!�َE#I"�ْ�@�V!�َE#I"�ْ�@�(((( - - - -] ] ] ] ��������////36.[.[.[.[ 

  .قسمني إىل واألضاحي اهلدي وتعاىل سبحانه اهللا فقسم
  .يسأل ال كنهول الصدقة ألخذ يتعرض الذي :هو واملعتر .السائل :هو والقانع
 يصنع بل مقدر حد وال خمصوص شيء واألضاحي اهلدي تقسيم يف ليس أنه :ا�*��+ ا��'ل= 
  .مالك اإلمام مذهب وهو أراد وكيفما تيسر كيفما

  .التقسيم على يدل ما النصوص يف ليس ألنه - 
1� مما أقوى وهو .الصحابة عن باآلثار املؤيدة النصوص ظواهر معهم ألن .اFول :وا�ا

  .والثالث الثاين القول أصحاب به تدلاس
  

•••• äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
  .%0S< �Bق ُأو8G# إdّ أآ$�B وإن

  

 إال اهلدي ومجيع األضحية مجيع يأكل أن :لإلنسان جيوز أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف أفادنا
  .بأس فال املقدار هذا إال أكالً استغرقها لو وأنه األوقية مقدار

�א�
	��وא�����א��S+אW:� �

��((((---- :قال تعاىل اهللا بأن - ُ�ُG;َ��ُ�ُG;َ��ُ�ُG;َ��ُ�ُG;َ    	@&E
B�	@&E
B�	@&E
B�	@&E
B�((((----] ] ] ] ������ يتناول وهذا .يقيد ومل فأطلق....]]]]36////��

  .أوقية مقدار إال الذبيحة كل
 أمر اهللا ألن .الصدقة اسم :يعين .االسم عليه يقع ما خيرج أن عليه وجب شيئاً يبق ومل أكلها فإن

 أن :يعين، التمثيل سبيل على مذكورة واألوقية، أوقية :االسم عليه يقع ما وأقل والصدقة باألكل
  .الصدقة اسم عليه يقع ما أقل وهو املقدار هذا من حنواً خيرج

  :���H	��1�G���وא�����

 .والصدقة األكل :وتعاىل سبحانه باألمرين أمر اهللا أن - 
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��ز.%0S< �Bق ُأو8G# إdّ أآ$�B وإن dّوإ �B��U.  

  

  .األوقية :وهو املقدار هذا ضمن شيء منها خيرج ملو كلها أكلها إن :يعين

  .هو يفعل ومل بالصدقة أمر اهللا ألن - 

  .الصدقة من البد أنه :اآلثار ظاهر وألن - 
 أراد إذا الواجب ( .اإلطعام ال التمليك الصدقة عند والواجب /مسألة** 

  .اإلطعام ال التمليك والضحايا اهلدايا من يتصدق أن اإلنسان
  .نيئاً اللحم الفقراء ميلك أن جيب بل جيزئ ال فإنه الفقراء وأطعمه وطبخه اللحم أخذ فإن

  .آخر شيء واإلطعام شيء والتمليك .ذلك إىل ينصرف فإنه التمليك أطلق إذا ألنه - 
  .بكثري أنفع وهو اإلطعام من للفقري أنفع التمليك أن أحد على خيفى وال
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>C أو ��O 35: ا�َ�^ a9i2 (A نأ .2_�) 35 4$= و�2م^% �ً�8�.  

  

 ففي يضحي أن أثنائها يف وأراد العشر دخلت أو يضحي أن اإلنسان وأراد العشر دخلت إذا
  .وأظفاره وبشرته شعره من شيئاً ميس أن عليه حيرم فإنه الصورتني

  .ا�B�E'ر ذه =  :هذا وإىل
�:وא�����א �

: قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن وهو ذكره تقدم الذي الصحيح باحلديث - 

 �S> �6� أن أ,%آ1 وأراد ا�2[/ د��- إذا(
4N�> 4& j/2� و�( مسلم يف رواية ويف )[/L  و� 
jر�Fsأ �ًr.�.(  

  .يضحي أن أراد إذا ميسها أن لإلنسان جيوز ال أشياء ثالثة فهذه
 يفعل أن له جيوز بل يضحي نأ أراد ملن األشياء هذه عن اإلمساك جيب ال أنه :ا�*�() ا��'ل= 

  األضحية يرد مل ممن غريه يفعل ما
�:ذ���
	��وא���ل �

 ال فكذلك املخيط لبس من وال الطيب من وال الرأس تغطية من مينع ال املضحي بأن - 
  .الشعر وحلق األظافر تقليم من مينع

  .األقيسة هذه مبثل النصوص نعارض كيف .والتهافت الضعف يف غاية استدالل وهو
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  .الشافعي اإلمام تبناه وهذا .حيرم وال مكروه األخذ أن :ا�*��+ وا��'ل= 
�:א���WO'6دون�א�S'א���
	��وא���ل �

 اهلدي يرسل كان -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن الصحيح احلديث يف ثبت بأنه - 
  .اإلرسال قبل جائزاً كان شيئاً عليه حيرم وال مكة إىل

 اإلمساك جيب مل فإذا األضحية من أعظم مكة إىل هلداياا إرسال أن :بقوله االستدالل وقرر
 ال للكراهة هو إمنا النهي بأن النصني بني جنمع :فقال .أوىل باب من األضحية ففي اهلدايا إرسال عند

  .للتحرمي
1��2م أ(C أ4$< واN وا�ا.  

 من طاألضب الفقهية القاعدة أن :-  اهللا رمحه -  الشافعي اإلمام استدالل عن واجلواب
  .)موضعه يف نص كل النصوص نستعمل أن جيب أنه (:هي الشافعي قاعدة

 أن عليه فيجب يضحي أن أراد ومن .ميسك أن عليه جيب ال اهلدايا أرسل من :نقول نحفن
 .متعارضة أا نرى وال ببعض بعضها النصوص نضرب وال موضعه يف نص كل فنستعمل .ميسك

  .األمر حقيقة دون ذاك أو الفقيه اهذ ذهن يف وجد إمنا التعارض هذا فإن
 اإلمساك وجوب حديث وبني اهلدايا إرسال حديث بني تعارض ال :نقول هنا كذلك

  .للمضحي
1�ا��A ء إن�� Nا C)أ d ز'E2 C� أن أراد إذا أشياء الثالثة هذه من شيئاً يأخذ أن 

  .يضحي
 أن وجيزئ له وجيوز .كفارة وال التوبة وعليه آمث فهو أخذ فإن  /مسألة** 

  .األضحية صحة يف شرطاً ليس اإلمساك هذا ألن .يضحي
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)DSA(  
•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
)DSA(.  
  

  .العقيقة أحكام لبيان الفصل هذا -  اهللا رمحه -  املؤلف خصص
  

•••• ÙçÏèÙçÏèÙçÏèÙçÏè<<<<IIII<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<IIIIVVVV< << << << <
DSA 3�< #�8ا���.  

  

  .والشق القطع :اللغة يف العقيقة
  .هللا شكراً املولود قدوم عند بحتذ اليت الذبيحة هي :اإلصطالح ويف

  .مشروعيتها على -  اهللا رمحهم -   العلماء وأمجع
  :حكمها يف واختلفوا

  .اجلماهري ذهب هذا وإىل .سنة أا :اFول ���A'ل= 
�:وא�����א �

 N�> AZ.N3= أن أ,\ &4( - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - 
km.�6 4� 4 ا�:�م.L����ة ا��Bر<A و�4 (.  

 ا" ;�� -  ا��9� أ&/�3(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  لنيبا وقول - 
 و�4 ��L.4 ا�:�م �C23 4 أن -  و��1 ��. 

A>ر�Bة ا���(.  
  .للوجوب ال للندب األمر أن على دلَّا احلديثني بني مجعنا وإذا

  .الفقهاء وبعض الظاهرية مذهب وهو جيب أنه :ا�*�() وا��'ل= 
�:وא�����א �

  .)أ&/�3(:قالت عائشة حديث يف -  وسلم هعلي اهللا صلى -  النيب بأن - 

 ��  اذ�)ا (:البخاري يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول :واستدلوا - 
A�.  .أمر )اذ�)ا:(فقوله  .)ا>ذى ��  وأ&.H)ا ذ

  .مباحة العقيقة أن :ا�*��+ وا��'ل= 

 أن &�1Z أ,\ &4(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
=N�>.(..  

 ا���'ل  وأن ا�ا�1 ه' اFول ا��'ل أن اN ��ء إن 0E��A و>%0ت 5i<k$ وإذا
89F8? ا�U 0ًا�.  
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .��ة ا��Eر2# و34 ��>�ن ا�l;م 34

  

 ;�� -  ا��9� أن(:قالت أا -  عنها اهللا رضي -  عائشة حديث يف معنا تقدم
�)ا أن -  و��1 ��.  ا"m> 4� 4 ا�:�م.L�� �ر<Aا�B و�4 
  .املقدار هذا اجلارية وعن املقدار هذا الغالم عن نذبح أن السنة أن على هذا فدل).��ة

  .واحدة شاة الغالم عن نذبح أن وجيوز /مسألة** 

 ذk(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن حلديث - 
4� 4N4 ا��.Nة وا������ة .(  

��L.4(:النسائي سنن يف رواية يف ألنه نظر فيه عباس ابن حبديث االستدالل لكن 
4.L��  .خالف ثبوته يف أصله يف احلديث مث .)

 اهللا صلى -  النيب لقول .��ة ا�l;م a) 34%1 أن E2'ز أ(C ا�ا�1 ذ�� �5 �@3

.��  &/4�L _�م آM(:-  وسلم عليهm kmL  �� 2  <)م�� 
C��>و ��N>هن كان وإذا )وان بفك يفي واحدة شاة ذبح فإن بذبيحته مراالر.  
 الصحيح القول وهو القيم ابن ذهب -  واحدة بشاة االكتفاء جواز وهو -  القول هذا وإىل

  .اهللا شاء إن
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
1%a< 2'م C�%��.  

  

  :سابعه يوم تذبح

.��  &/4�L _�م آM(:قال أنه -  عنه اهللا رضي -  مسرة حلديث - m 
kmL  �� 2  <)م شاء إن ثابت صحيح حديث مسرة وحديث .)��

  .السابع اليوم يف يكون الذبح أن على يدل وهو .اهللا
 ال أن واألحوط .الوالدة يوم السابع اليوم حساب يف ويدخل  /مسألة** 

 أيام السبعة يف حيسب فإنه النهار يف مولوداً كان إذا أما الليل يف مولوداً كان إذا حيسب
  .محدأ اإلمام إليه ذهب ما وهو
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 نفسه يف أعد األب كان إن إال السابع اليوم يف يسمى أن ويسن  /مسألة** 
  الوالدة يوم يف يسميه أن السنة فإن الوالدة قبل امساً

  :التفصيل هذا على إذاً
  .السابع اليوم إىل التسمية يؤخر أن يسن فإنه ويبحث امساً يعد مل كان إن - 
 ابنه مسى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن .الوالدة يوم يف يسميه فإنه امساً أعد كان وإن - 

  .والدته يوم يف إبراهيم
 نفس يف وهي األب على واجبة وهي باإلمجاع واجبة التسمية  /مسألة** 

 فإن واجلدة األب أو واجلد األب أو واألم األب تنازع فإذا األب حقوق من حق الوقت
  .بالتسمية األحق هو األب

  .حقوقه من حق هيو عليه واجبة فهي
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
  .و4^32 إ07ى �A (LAت QAن ، 4^ أر%�# �A (LAت QAن

  


	��א������.�B�
�:א������وא���Bع�א������א���Bع�א �

 اليوم يف أنه ذكرت فإا عنها اهللا رضي عائشة عن مروياً منصوصاً جاء هذا أن - 
  .ثالثال األسبوع يف أو الثاين األسبوع يف أو السابع

 الثالث االسبوع تعدى إذا مث توقيفاً إال منها هذا يكون وال :-  اهللا رمحه -  قدامة ابن قال
  .التسبيع يراعي وال كان يوم أي يف يذبح فإنه

  :يعق ال أو يعق هل الفقهاء فاختلف :السابع اليوم فات إذا  /مسألة** 
  .السابع اليوم بفوات ينتهي وال يستمر العقيقة وقت أن إىل ا�B�E'ر aAه = 

�א�
	��وא�����א�:� �

 سبيل على -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ذكره وإمنا التوقيت على دليل ال بأنه - 
 يذكر ومل .عائشة حديث يف يذكر مل السابع باليوم التوقيت أن بدليل االستحباب

  .جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث يف
 فهو ذحبها فإن .العقيقة وقت انتهى السابع يومال مشس بغياب أنه إىل ���5 ا�56م وذه = 
  .إليها ينظر وال ا عربة فال عشر اخلامس اليوم يف األضحية ذبح كمن

1� ظواهر بل التحديد على دليل ال إذ القيم ابن اختيار وهو ا�B�E'ر a5ه  :وا�ا
  .االطالق النصوص
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  ؟ ينتهي ىتم فإىل السابع باليوم يتحدد ال بأنه القول على  /مسألة** 
8 وا�E< ا���Eه8 ذه = Ll35 ا� Dانتهى فقد بلغ فإذا .البلوغ إىل يستمر أنه إىل ا��$< أه 
  .العقيقة وقت

 الكبري يعق هل :مسألة وهي :أخرى مسألة صارت البلوغ بعد نفسه عن يعق أن أراد فإن
  :أقوال وفيها خالف يف مسألة وهي يعق ال أو نفسه عن

 بعد ما: هنا بالكبري ومقصودهم كبرياً كان ولو حىت يعق أن له يستحب أنه :اFول ���A'ل== 
  :رواية يف أمحد اإلمام ذهب هذا وإىل. كبرياً يعترب فإنه مباشرة البلوغ

  .التأقيت على دليل ال ألنه - 

  .كبرياً كان ولو فليذبح نفسه عن الرهن يفك فلكي. مرن الغالم هذا وألن - 
  .كبرياً كان من يذبح أن جيزئ وال يصح ال أنه :ا�*�() وا��'ل== 

  .غريه من يصح وال األب على واجب العقيقة ذبح ألن - 
بGFول ا��'ل :واFاملنع على دليل ال إذ كبرياً كان ولو يضحي أن له أنه وهو ا 

  .السن يف كبرياً اإلنسان كان ولو االستمرار تؤيد النصوص وظواهر
 األحاديث يف موجود ولودامل وحلق :املولود حيلق أن ويسن /مسألة** 

  .وغريه البخاري يف ثبوته يف إشكال فال الصحيحة
  ؟ فضة بوزنه يتصدق أن حلق إذا يشرع هل لكن

  :خالف فيه
  .يشرع أنه :اFول ا��'ل= 

  .بذلك أمر أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن نقل ألنه - 
  .يشرع ال أنه :ا�*�() وا��'ل= 

 الصيب شعر وزن يف ثابت حديث -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن يصح مل ألنه - 
  .فضة به والتصدق

 أن قيل :أمحد اإلمام قال .به بأس ال أنه :أمحد اإلمام إليه مال الذي وهو :ا�*��+ وا��'ل= 
 يثبت وال يعين .فاطمة عن حىت مرسل احلديث وهذا .فضة به وتصدقت احلسن رأس حلقت فاطمة

 وال :-  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام قال مث .هذا فعلت أا قيل :يقول دأمح اإلمام لكن فاطمة عن وال
  .اإلنسان يتصدق أن بأس

 ولكن يشرع ال أنه نقول وال سنة أنه نقول فال .%iس d أ(C :ا�ا�1 ه' ا��'ل وهaا
  .بأس ال :نقول
  .))األذان((
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•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�0وdً وZ�2عُ dو �@2 �B�r4.  

  

  .للعقيقة عظماً نكسر وال الرجل ونأخذ اليد فنأخذ .أعضاء أي :جدوالً معىن
�א�
	��وא������:� �

  .العظام كسر عن ت أا -  عنها اهللا رضي -  عائشة عن روي أنه - 
 األسبوع يف التوقيت فيه الذي احلديث نفس هو العظام كسر عن النهي فيه الذي واحلديث

  .الثالث سبوعواأل عشر واألربع السابع يعين .والثالث الثاين
 التوقيت فيه الذي األثر وصدر .عائشة ا تفت ومل عطاء قول من مدرجة الزيادة هذه لكن

  .عائشة عن يثبت وال مدرج فهو العظام كسر عن النهي وأما ثابت والثالث الثاين باألسبوع
  :لذلك
  .العقيقة عظم بكسر بأس ال أنه مالك لإلمام :ا�*�() ا��'ل= 

0O'1�:� �

  .مرفوع حبديث وال صحيح بأثر ال النهي يثبت مل أنه :ولא��א�1' - 

 .أكمل وجه على بالعقيقة وانتفاع أكثر مصلحة العظام كسر يف أن :א������א�1' - 
  .فيه حرج وال جاز فلذلك

  .ا�S'اب ه' a5 ���5ه  وه' :ا�*�() ا��'ل وهaا
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
�B�@78# و�UFُآ�.  

  

 شروط من البد أنه ويف اللحم تثليث -  التثليث يف :شيء كل يف كاألضحية العقيقة حكم
  .العقيقة يف متاماً يقال األضحية يف قيل الذي والتفصيل جوازه عدم أو البيع جواز مسألة يف اإلجزاء

  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
dّإ C)أ d ئZE2 �B8A ك� (A دم.  

  

 األضحية كسبيل ليس سبيلها وأن قةالعقي يف االشتراك جيزئ ال أنه إىل :ا�B�E'ر ذه = 
  .واهلدايا

�א�
	��وא�����א�:� �

 مقابل بالنفس يكون النفس وفداء النفس فداء هي العقيقة من املقصود بأن - 
  .أمر هذا.النفس
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 عن وال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن يثبت مل أنه :األقوى وهو اآلخر واألمر - 
 اهللا صلى -  عنه جاء كان وإن لعقيقةا يف التشريك أجازوا أم أصحابه من أحد
  .األضحية يف التشريك أصحابه وعن -  وسلم عليه

  .احلكم يف الفرق هذا بينهما أن على هذا فدل
  

•••• ÜmÜmÜmÜm<<<<Ù^ÎÙ^ÎÙ^ÎÙ^Î<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <
d4#: >�3 وَLَا� ، dة و  .ا���8

  

   .الشارع عنه فنهى ألوثام تقرباً ينحرونه وكانوا .للناقة ولد أول حنر :هي الفرعة - 
  .رجب من األول العشر ذبيحة :هي والعترية - 

�:א�=��3
	��وא����� �

 فنهى )��./ة و� 6/ع �( :قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن - 
  .عنهما

 تقرباً ولكن لألصنام تقرباً ال يذبح أن أراد وإن للكراهة ال النهي هذا أن يرون اجلمهور لكن
  .املكان هذا يف بالذبح بأس ال فإنه رجب :يعين بعينه الزمان هلذا قصداً وال هللا

 الترتيب خالف على بقرة مث بدنه مث شاتاً يذبح أن العقيقة يف األفضل أن إىل اجلمهور ذهب :أخرياً
  .األضحية يف علينا مر الذي

  .املناسك كتاب انتهى وذا
  .حممد نبينا على اهللا وصلى العاملني رب هللا واحلمد
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  ) 17: (الدرس  األولالفصل    الثانيةالسنة 

  ))106((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ7/11/1428 :التاريخ   السبت:اليوم
  

  )1(رقم  الدرس الجهادشرح كتاب 


	���������ل�����Wא �

�������א������א�����א �א�����،�������*�����()������'"�!��و����&��و%�"���א�و#�"!��א� ���

��و-#,��	�	+��و'"! .-K� �
  .آ��ب ا����د

 رمحه - يف الدرس السابق انتهينا من كتاب املناسك وهللا احلمد وتطرق املاتن 
 إىل بعض سنن املولود وذكرت بعضاً منها مما اتسع له الوقت وما مل يتسع - اهللا 

مل أذكره ، ووزعنا عليكم اآلن هذه الورقة اليت فيها اآلداب ذكرت فيها ما ذكره 
 وإمنا .اء من اآلداب وعقبت على ما رأيت أنه ال يثبت يف السنة منه شيءالفقه

ذكرته وإن مل يثبت يف السنة ليعلم حكمه وأنه وإن ذكره الفقهاء فليس عليه دليل 
  .صحيح
  

•••• <ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<ÌÖö¹]<Ù^Î<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .آ��ب ا����د
  

واحلنابلة رمحهم اهللا جعلوا ، هذا الكتاب هو آخر كتاب يف قسم العبادات
وعن ، كتاب اجلهاد آخر كتاب العبادات ألنه أفضل ما يتطوع به اإلنسان بالبدن

  روايات كثرية صرح فيها أن أفضل الطاعات البدنية -  رمحه اهللا - اإلمام أمحد 
  .فلذلك جعلوه آخر العبادات، املندوبة هو اجلهاد يف سبيل اهللا
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•••• <äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .آ��ب ا����د
  

 جهد إذا :وهو مشتق من، ق مأخوذ من جاهد جهاداً مصدر مشت:اجلهاد

  . بذل الوسع والطاقة:وهو يف اللغة، بالغ يف قتال عدوه

 قتال الكافر احلريب لتكون كلمة اهللا هي : فهواالصطالحوأما اجلهاد يف 
فاجلهاد يف الشرع إذا أطلق فهو ينصرف إىل هذا املعىن يف األحكام ويف ، العليا

  .النصوص احلاثة
  

•••• ^Î^Î^Î^Î<Ù<Ù<Ù<Ù<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .وه� �ض آ����
  

 . أمجع أهل العلم بال خالف على مشروعية اجلهاد)وهو فرض كفاية: (قوله
  .وأنه مندوب إليه

�:وא��
	�א�������א �

�� ��ت و	� ( : -  صلى اهللا عليه وسلم -  بقول النيب -  - 
�ث ���� ��	���د ��ت ��� �����ه� و	� 

  . وهذا احلديث يف مسلم)%$#" �� ا	!��ق
  :وبعد اتفاقهم على أن اجلهاد مشروع يف اجلملة

  . فرض كفاية:ذه' ا����ه$ وا��& ا�%�$ إ�" أ �= 

 العبادة اليت إذا قام ا من يكفي سقطت عن الباقني وإن :وفرض الكفاية هو
  .مل يقم ا أحد أمثوا أمجعني

� �

� �
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� �

�������ن�א���د���ض�������	
�:وא	 �


	� �� ����{{{{ :قوله تعاىل - ���� �� �	
���� �� �	
���� �� �	
 ������� ��� ������� ������� �� ������� ��� ������� ������� �� ������� ��� ������� ������� �� ������� ��� ������� ������� ��
��� � �� �� !"� #$%&��� � �� �� !"� #$%&��� � �� �� !"� #$%&��� � ��  فاآلية صرحية بأنه .]95/النساء [}}}}&%$# �"! ��

  .فضل ااهدين لكن الكل موعود إن شاء اهللا باحلسىن
  .وهذا نص بأن اجلهاد فرض كفاية

 أن اجلهاد فرض كفاية انتقل للصور اليت - رمحه اهللا -مث ملا بني املؤلف 
  :د فرض عنييكون فيها اجلها

  

•••• ÊÊÊÊ<Ù^Ï<Ù^Ï<Ù^Ï<Ù^Ï<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

*  .و��' إذا ,+
  

  :هناك صور ذكرها الفقهاء يكون اجلهاد فيها فرض عني
 بالقتال فحينئذ البدء على اوأوشكو إذا حضر الصف :ـ الصورة األوىل

  : وهو من كبائر الذنوباالنصرافحيرم 

  .وقد أمجع على هذا أهل العلم - 

 جعل التويل - اهللا عليه وسلم  صلى - ويف احلديث الصحيح أن النيب  - 
  .يوم الزحف من السبع املوبقات

���� -,� ��+*� ��(�� "�)�� { { { {   :ويدل عليه قوله تعاىل - . ��)�� ���� �� ��(�" ��)�� �*+�� �,- ����. ��)�� ���� �� ��(�" ��)�� �*+�� �,- ����. ��)�� ���� �� ��(�" ��)�� �*+�� �,- ����. ��)�� ���� ��
 %��&/� �����0 !
 ��12 %��&/� �����0 !
 ��12 %��&/� �����0 !
 ��12 %��&/� �����0 !
  .]15/األنفال[} } } } ��12 

  . الكتاب والسنة واإلمجاع:فدل على حترمي اإلنصراف يف املصافة
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إال أنه ، اً يف عضد ااهدين وختذيالً هلموإمنا شدد الشارع فيه ألن فيه فت
  :جيوز االنصراف عن الصف يف ثالث صور

 أن ينسحب عن : ومعىن ذلك. أن ينصرف متحرفاً لقتال: الصورة األوىل-
 فإذا خرج .صف املعركة لريجع باستعداد أو بطريقة أخرى تكون أنكى يف العدو

  .ليعود فال بأس

 أي خيرج من الصف لينظم إىل فئة . فئةأن يتحيز إىل : الصورة الثانية-
القائد -  عليها أو ألي سبب أو ألمر األمري األعداءأخرى إما لضعفها أو لتكالب 

  . أو ألي سبب- للجيش

 وما . جيوز له أن ينصرف إذا قابله من العدو ثالثة فأكثر: الصورة الثالثة-
ال جيوز وفهم من كالم الفقهاء أنه ، دون ذلك فإنه ال جيوز أن ينصرف

وليس من ، االنصراف عن واحد وال عن اثنني مهما بلغت القوة فيهما أو فيه
  .مسوغات االنصراف قوة اخلصم أثناء املبارزة

  

  :الثاين مما جيب هو
•••• <äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .أو ,1 0/-* .-و
  

إذا حصر البلد العدو وحضر لقتاهلا فإنه حيرم االنصراف ويصبح اجلهاد من 

 والقتال حينئذ هو :قال الفقهاء ،وهذا حمل إمجاع بني الفقهاء، فروض األعيان
 وهو أعظم أنواع دفع الصائل ألن متكني األعداء من .أعظم واجبات صد العدو

دخول البالد يعين الفساد التام وتعذر إقامة احلدود والشعائر ومفاسده ال حتصى 
 -  حتصى وال تعد  مفاسد متكني األعداء من دخول بالد املسلمني ال- .وال تعد

  .ولذلك جعله الفقهاء من أعظم صور دفع الصائل
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .أو ا���5* ا�34م
  

فإذا طلب اإلمام من فئة أو من ،  طلب اخلروج للجهاد:االستنفار هو
شخص معني اخلروج للقتال وجب على مجيع الذين طلب منهم اخلروج أن 

  .لف منهم فقد ترك واجباً عينياً وهو آمث ومن خت.خيرجوا وجوباً عينياً

�������ذ	�	
�:وא	 �

* ه�(ة �$� ا	��' ( : -  صلى اهللا عليه وسلم -  قوله -  - 
  .)و	�2 ��1د و�0" +/ذا ا-�!�(,� +���(وا
  :فهذه ثالث صور يصبح اجلهاد فيها واجباً عينياً ويضاف إليها

 يكون  كأن. وهي إذا احتيج إىل شخص معني للخروج: صورة رابعة-
ماهراً يف الرماية أو يف استخدام آالت احلرب أو يف التخطيط ولو مل يكن شجاعاً 

 املهم إذا احتيج إىل شخص معني ألي سبب صار اجلهاد يف حقه واجباً .يف املقاتلة
  .عينياً

  .فتحصل عندنا اآلن أربع صور يصبح اجلهاد فيها واجباً عينياً
  

•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .أر0:�ن ��3ً�: �0ط و��6م ا�
  

  . مالزمة الثغر للجهاد والدفع عن املسلمني:الرباط هو

  . هو املوضع املخوف الذي حتيط به األعداء:والثغر

إذاً الثغور ليست هي احلدود ولكن الثغور هي األماكن اليت خيشى من دخول 
  .األعداء إليها

  .القربات الطاعات وأعظم وهو من .واملرابطة مشروعة بإمجاع العلماء
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ر��ط �6م +4 ( : -  صلى اهللا عليه وسلم -  لقول النيب  - 
  .)-#0; ا: 09( �� ا	���0 و�� ����0

وهذا احلديث يبني بوضوح وجالء حقارة الدنيا يف نظر الشارع، فإن رباط 
  .يوم أربع وعشرين ساعة يف مكان واحد خموف أفضل من الدنيا وما عليها

  . إىل قيام الساعة-  عليه السالم - م  يشمل من آد.)من الدنيا (:وقوله

  . يشمل مجيع أنواع مالذ الدنيا)ما عليها(:و

فهذا احلديث من أصح األحاديث يف حقارة الدنيا يف نظر الشارع وجيب أن 
  .يكون نظر املسلم تبعاً لنظر الشارع

  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .أر0:�ن �$/�
  

  .أربعني ليلة ملدة : أن يبقى اإلنسان يف الثغر:الرباطمتام 

,>�م ا	(��ط ( : -  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  - 
 -  لكن هذا احلديث ضعيف وال يثبت إىل النيب .)أر�$6ن 	�0"

لكن روي هذا التحديد عن عمر وابنه وأيب  .-صلى اهللا عليه وسلم 
 اإلنسان فهم جعلوا متام الرباط أن يبقى .-  رضي اهللا عنهم - هريرة 

 .ملدة أربعني ليلة

 :)ساعة(: بقوهلم-  رمحهم اهللا - ومقصود الفقهاء . فساعة:وأما أقل الرباط
 أن الرباط حيصل ولو بزمن قليل وال يريدون الساعة املعاصرة بالتحديد :يعين

الذي نعرفه اآلن وإمنا يريدون أنه وإن بقي اإلنسان وقتاً قصرياً فإنه يعترب مرابطاً 
  .يف سبيل اهللا
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<<<<<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .�& ���ه- 6@�.ً� إّ? 0=ذ ���:  وإذا آ�ن أ�0ا* �3/�$>
  

ال جيوز لإلنسان أن خيرج للجهاد يف سبيل اهللا تطوعاً إال بإذن والديه إذا 
  .كانا مسلمني

 أن رجالً خرج :ملا ثبت يف صحيح البخاري ومسلم - 
 :قال) ألك أبوان؟ (:-  صلى اهللا عليه وسلم - للجهاد فقال له النيب 

فهذا احلديث نص على أنه ال جيوز له أن  .)ففيهما فجاهد (: قال.نعم
  .خيرج إل بإذما ما داما من املسلمني

 أن بر الوالدين من فروض األعيان وجهاد :والدليل الثاين - 
الطاعة من فروض الكفايات وال جيوز لإلنسان أن يقدم فروض 

  .الكفايات على فروض األعيان
  

•••• <ÌÖö¹]<ÙçÎæ<ÌÖö¹]<ÙçÎæ<ÌÖö¹]<ÙçÎæ<ÌÖö¹]<ÙçÎæ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .وإذا آ�ن أ�0ا* �3/�$>
  

يدل على أنه إذا كانا األبوان من غري املسلمني فإنه جيوز أن خيرج بال طاعة 
  . فإنه ال إذن لألبوين الكافرين.وهذا صحيح، وال إذن ولو كان اجلهاد تطوعاً

�:وא��
	�א�������א �

 كانوا -  صلى اهللا عليه وسلم - بأن عدداً من أصحاب النيب  - 
 : بال إذن الوالدين ألما مل يكونا من املسلمني منهمخيرجون للجهاد
  .-  رضي اهللا عنه - أبو بكر الصديق 

  .إذاً ال يلزم أن يستأذن األب الكافر وال األم الكافرة وإمنا اإلذن للمسلمني
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .A$B� .�- ا���$:  و����- ا�34م
  

قبل اخلروج واملسري أن يتفقد فيجب على اإلمام وجوباً  . وجوباً:يعين
  .اجليش

��������א�	
�:وא	 �

 يف معركة أحد استعرض - صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب  - 
 كل فرد من أفراد .اجليش وظاهر هذا اللفظ أنه استعرض مجيع اجليش

 مل يأذن له باخلروج ألنه -  رضي اهللا عنه -فلما وصل إىل ابن عمر 
  .مل يبلغ

 كل اجليش يف - اهللا عليه وسلم  صلى -واستعرض النيب  - 
 -  رضي اهللا عنه - بدر وأيضاً أخرج مجلة من الصحابة منهم أسامة 

  .ألنه مل يبلغ
عام للجيش جيب عليه وجوباً قبل أن ينطلق اجليش الفهذا دليل على أن القائد 

  .للجهاد أن يتفقد اجليش
  

•••• <ÌÖö¹]<ÙçÎæ<ÌÖö¹]<ÙçÎæ<ÌÖö¹]<ÙçÎæ<ÌÖö¹]<ÙçÎæ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

-����.  
  

  :م التفقدهذه العبارة تدل على عمو

o ومالئمة . وسنهم. صالحية األفراد:فيشمل اجليش من حيث الرجال 
  .كل فرد ملكانه

o ومناسبتها . صالح اآللة:ويشمل كذلك اآلالت واملعدات من حيث 
  هلذا اخلروج وبعدها عن األعطال وعدم مضرا للقائمني عليها
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o ًا تكفي للجيش من اخلروج وأثناء الطر:ويشمل أيضايق  املؤونة وأ
   .والرجوع

o ما يتعلق باجليش مما قيل أو مل يقل فإنه جيب أن يتفقد ويشمل كل 
  .هذا اإلمام جيشه تفقداً تاماً على سبيل الوجوب

  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  . و���� ا��DEل
  

 هو الذي يسعى يف منع الناس من اخلروج :واملخذل، وهذا من مجلة التفقد
  :بذكر العلل املهبطة

o ء أقوياءاألعدا( :كقوله(.  
o اجلو حار ال يطاق(:وكقوله(.  
o اجلو بارد يقتل(:وكقوله(.  
o وما جرى جمرى هذه األمثلة) أرض املعركة بعيدة(:وكقوله.  

فأي كالم يقصد منه ختذيل ااهدين ومنعهم من اخلروج فمن يقوله من 
املخذلني فإنه جيب على اإلمام والقائم على اجليش أن يطرده من اجليش وال 

  . مبصاحبة ااهدينيسمح له
  

•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

��B  .وا��
  

 اختار النسخة اليت يف ثالث نسخ خطية -  وفقه اهللا - لو أن احملقق 
  .وهي اليت تتوافق مع باقي كتب احلنابلة لكان أسهل وأوضح) املرجف:(وهي

  . أوضح من املرجفة واملعىن واحد:فاملرجف
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   : هو الذي يقول:املرجف

o )سلمونهلك امل(.  
o )انقطع املدد(.  
o  ) م اليوم وما جرى جمرى هذه األمور مما يرجف .)ال طاقة لنا 

  .باجليش
  .فاملخذل واملرجف جيب وجوباً على قائد اجليش أن مينعهم من اخلروج

  

•••• <äÖçÎæ<äÖçÎæ<äÖçÎæ<äÖçÎæ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

FB  .ا��DEل وا��
  

 ضرر  وعليه منع كل من يف خروجه: أي. التمثيل-  رمحه اهللا - أراد املؤلف 
  .على املسلمني وااهدين بأي طريقة من الطرق

 منع خروج األمحق خشية أن يفشي األسرار أو أن : هل من ذلك/مسألة ** 
  يؤذي باقي اجليش؟

  :فيه تفصيل
ـ إن كان هذا األمحق يعهد منه اإلفساد وخلخلة اجليش ونقل ما ال ينبغي 

  .نقله لألعداء فيجب وجوباً أن مينع
قاً لكن ال يقع منه مثل هذه التصرفات فإنه يسمح له ـ وإن كان أمح

 صلى اهللا عليه - باخلروج ألنه الشك أنه كان مع جيوش املسلمني من عهد النيب 
  . إىل يومنا هذا من يوصف باحلمق ومل مينع من اخلروج-وسلم 
 لكن إذا احتف به قرائن .وصف احلمق ارد ال يعين املنع من اخلروج:إذاً

  .تمالية وقوع األذى على املسلمني وجب منعهتدل على اح
  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا	���دآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  11  
 

•••• <äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

FB  .و���� ا��DEل وا��
  

�������ذ	�	
�:א	 �

�� �2&�"� -3 3�45 { { { {  :قوله تعاىل -  �6+
 ��$(5 �� 3�45 3- �"�&�2 �� �6+
 ��$(5 �� 3�45 3- �"�&�2 �� �6+
 ��$(5 �� 3�45 3- �"�&�2 �� �6+
 ��$(5 ��
  .]47/التوبة [}}}}�/���89 5!��6 ��6��74 ���*�# �/���89 5!��6 ��6��74 ���*�# �/���89 5!��6 ��6��74 ���*�# �/���89 5!��6 ��6��74 ���*�# 

 الفساد يف اجليش : اخلبال هو الفساد.)ما زادوكم إال خباالً(

 لسعوا يف الفساد : يعين)وألوضعوا خاللكم( :وقوله، شر األراجيفون
  .بينكم بالنميمة أو بالطرق األخرى

وإذا تأملت اآلية تأمالً دقيقاً وجدت أا تركز على مسألة واحدة 
 أن االختالف إذا وقع يف اجليش بسبب املرجف أو املخذل صار :وهي

ختالف شر يف كل فاال، هذا من أعظم أسباب نكوص اجليش وهزميته
مكان وأعظم ما يكون إذا وقع يف اجليوش فإن االختالف بني اجليش 

ولذلك ركزت اآلية على منع االختالف ومنع كل ، يذهب قوة اجليش
  .من يتسبب به

  

  : باألحكام اليت تتأتى بعد خروج اجليش مع اإلمام-  رمحه اهللا -مث بدأ 
•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .� و�� أن ���G� H 0-ا��
  

فهذا التنفيل يقول عنه ،  هو إعطاء ااهد فوق السهم الواجب له:التنفيل

يعين أنه جيوز لإلمام أن يعطي ، )له أن ينفل يف بدايته  (:-  رمحه اهللا -املؤلف 
 سهم : نفالً وهو زيادة على نصيبه املقرر شرعاً وهو-  كما سيأتينا - فئة معينة 

  .ا كما سيأتين- للراجل وثالثة للفارس 
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  :لكن هذا خيضع للتفصيل التايل
•••• <ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏè<ÙçÏè<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

*-:0 I/Jا� �:B  .ا��0 0:- ا�K�E و�G ا�
  

  :إذاً

  . الربع:ـ يف البدأة

  . الثلث:ـ ويف الرجعة

  . بداية دخول اإلمام واجليش لدار احلرب:والبدأة هي

  . الرجوع من دار احلرب:والرجعة

 أن اجليش : يعين:)بع بعد اخلمسالر (:- رمحه اهللا -فمعىن قوله املؤلف 
إذا دخل أرض العدو ذاهباً للمعركة فإن اإلمام إذا أرسل سرية يف البدأة فإن له أن 

  .ينفلهم الربع

 اخلمس : أا إذا رجعت السرية ومعها غنائم أخرج من الغنائم:ومعىن هذا
هم مث أعطى هؤالء أصحاب هذه السرية الربع مث قسم الباقي على اجليش مبا في

  .أصحاب السرية
  : إذا ذهبوا وأتوا بالغنائم:إذاً

  .ـ أخذ من الغنائم اخلمس هللا ولرسوله
ـ مث أعطى أصحاب السرية يف البدأة الربع مث قسم الباقي على اجليش مبن 

  .فيهم أصحاب السرية
  .هذا التنفيل يف البدأة وهو يتعلق بالربع

  . يف الرجعة:والثلث
 العدو ورأى اإلمام والقائد العام للجيش فإذا رجع اجليش وخرج من أرض

أن يرسل سرية تتعقب األعداء أو تكشف حال األعداء بعد انتهاء احلرب فلهم 
  .الثلث ويقسم الثلث كما قسم الربع متاماً
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وإمنا صار نصيب أصحاب البدأة أقل من الرجعة ألن اخلروج يف الرجعة 
 .رية يف بداية املعركةوبعد انتهاء احلرب أشق وأصعب مبراحل من بعث الس

 أن إرسال السرية يف أول املعركة أسهل من : وهذا ال يشك فيه فقيه.الشك
  :إرسال السرية بعد انتهاء املعركة

  . ألنه قد أخذ منهم التعب واجلهد ما أخذ:ـ أوالً

  . ألم يتشوفون إىل انتهاء املعركة:ـ ثانياً

  .راح ألن الغالب أن فيهم ج:-  وأخرياً -ـ وثالثاً 
  . له أن ينفل يف بدايته الربع بعد اخلمس ويف الرجعة الثلث بعده:إذاً

�������ذ	�	
�:وא	 �

 نفل الربع يف البدأة -  صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب  - 
  . وهو حديث صحيح.والثلث يف الرجعة

 :-  رمحهم اهللا -  ظاهر احلديث وهو املتوافق مع كالم الفقهاء /مسألة ** 
 الثلث أو الربع ، الربع يف :مام أن ينفل أكثر من ذلك بل له فقطأنه ال جيوز لإل

  .الدخول والثلث يف اخلروج وال جيوز أن يزيد على هذا املقدار
وهذا صحيح ألن احلديث أجاز التنفيل ذا املقدار وماعداه من الغنائم تبقى 

  .وهذا صحيح، حق جلميع ااهدين ال جيوز لإلمام أن ينقصهم عنها

 يف البدأة والرجعة : أنه جيوز أن ينفل أقل من ذلك: ظاهر النص/ألة مس** 
إذا رأى أن األمر يستحق أن خيفض عن ذلك فله أن خيفض عن الثلث أو الربع 

 له :فإذاً،  أن له أن ينقص:وهذا صحيح، حبسب حال اجلهاد ومالبسات املعركة
  .أن ينقص وليس له أن يزيد
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .�.�N�M :م ا��$Lو�/
  

  .وطاعة اجليش لإلمام قوام املعركة. أن يطيع اإلمام:جيب على اجليش

������و"�!�א	 ����	
�:وא	 �

���� �>+��8 �� ��>+��8 ��);�: {{{{ :قوله تعاىل - . ��)�� ���� �� :�;(�� ��8 �� ��>+��8+<� ����. ��)�� ���� �� :�;(�� ��8+<�� �� ��8+<� ����. ��)�� ���� �� :�;(�� ��8+<�� �� ��8+<� ����. ��)�� ���� ��
�6�� (�/� =����6�� (�/� =����6�� (�/� =����6�� (� وهذه اآلية عامة يف طاعة .]59/النساء [}}}}���= �/

وهو أوىل املواضع دخوالً حتت ويل األمر وأشد ما تكون حال املعركة 
  .اآلية

�ً$����������ذ	�	
�:وא	 �

 أمرنا بالسمع :ما جاء عن عدد من الصحابة أم قالوا - 
  .والطاعة يف منشطنا ومكرهنا

والنصوص الدالة على وجوب طاعة ويل األمر يف حال السلم ويف حال 
  .احلرب كثرية جداً بلغت مبلغ التواتر

  .األمر يف املعصية وال طاعة لويل /مسألة ** 

إ�>� ا	?��" ( :-  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  - 
  .)+4 ا	>$(وف

وألن ويل األمر إمنا اكتسب وجوب الطاعة من قبل الشارع  - 
  .فال يطاع فيما خالف فيه الشارع

فإذا أمر مبعصية هللا عز وجل فإنه ال يطاع وال تقدم طاعة املخلوق مهما كان 
  .وهذا حمل إمجاع ،على طاعة اخلالق عز وجل

  .فدل عليه النص واإلمجاع
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 ولو رأوا أن املصلحة يف :يعين) ويلزم اجليش طاعته(:-  رمحه اهللا - وقوله 
خالف ما أمر به ولو تثبتوا وتأكدوا من ذلك فإنه جيب عليهم أن يطيعوا مهما 
كان األمر ألن يف ذهاب كل فرد من اجليش برأيه مفسدة عظيمة وانتشار للجيش 

 اإلخالل أثناء املعركة بطاعة ويل :فالشك أنه من أعظم املعاصي، الل ألمرهوانف
األمر مهما كان رأي الفرد أن هذا األمر خطأ فليس عليه أكثر من أن يبني 

  .وينصح أما الطاعة فهي واجبة ال سيما أثناء اشتداد أمر احلرب
  

•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

�:3 O1وا�.  
  

  .ولو اشتدت احلربالصرب مع اإلمام واجب 

��:و�
ل�����ذ	 �

�)��{{{{:قوله تعاىل - �>� ��?>� ����. ��)�� ���� ����(��>� ��?>� ����. ��)�� ���� ����(��>� ��?>� ����. ��)�� ���� ����(��>� ��?>� ����آل [} } } } �� ���� ��(�� .

  .]200/عمران

&��:و�
ل��� �

 فإن .مجيع النصوص اليت تدل على حترمي التويل يوم الزحف - 
  .الثبات من الصرب

وجيب على الفرد من اجليش بنفسه أن يطيع ولو كلفه قائد اجليش بشيء 
  .يصرب وميتثلصعب فيجب عليه أن 
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  . و? ���ز ا�%Mو إّ? 0=ذ �
الغزو من حقوق ويل األمر العامة واليت ليس ألحد من أفراد املسلمني أن 

  .يفتات عليه فيها

��������א�()�و"�'�	
�:وא	 �

  . النصوص الدالة على وجوب الطاعة:األول - 

العامة ومبا يناسب  أن ويل األمر عادة أعلم باملصاحل :والثاين - 
  .من أمر القتال أو تركه

 ألن إقدام غري اإلمام على اجلهاد قد يدخل مجيع :وثالثاً - 
  .ااهدين يف ما ال حتمد عقباه
  .فال جيوز اجلهاد إال إذا أذن اإلمام

•••• <ÙçÏè<Üm<ÙçÏè<Üm<ÙçÏè<Üm<ÙçÏè<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

�O/َن آ���E� ه& .-وQ��� إّ? أن.  
  . شره وفساده وشدته: يعين)كلبه( 

فجأهم العدو فإنه ال حيتاج األمر إىل إذن أحد ال إمام وال أب وال أم فإذا 
  .وال دائن وال أي شخص بل جيب على مجيع املسلمني أن ينفروا نفرة واحدة

ألن يف متكني األعداء إذا فاجأوا املسلمني يف بالدهم من  - 
  .الدخول والقتل ما فيه من املفاسد اليت تذهب مبصاحل الدين والدنيا

 أنه إذا فجأ العدو البلد وأوشك على الدخول وجب على :حمل إمجاعوهذا 

  :ويستثىن من ذلكو.الناس أن ينفروا
ما إذا أراد اإلمام أن ينظم تنظيماً معيناً ال يتأتى مع الغوغاء وخروج الناس 
بال قائد فإنه جيب على اموعة اليت أراد منها اإلمام أن تتنظم تنظماً معيناً فيجب 

  : لطاعةوجوباً ا

  .ألن يف هذا التنظم مصلحة تعود على مجيع املسلمني - 
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

ب:  وR/�6 ا�%�$��Sدار ا� G� ��$/. ءU$�54�0.  
  

 هي األموال اليت يأخذها املسلمون من الكفار احلربيني على سبيل :الغنيمة
  .فهذه تسمى غنيمة، القهر والغلبة

 وثبت يف احلديث الصحيح أن الغنائم .ذه األمةوالغنيمة مل تبح ألحد قبل ه
 وهذا يف مسلم .يف األمم السالفة كانت ترتل عليها النار فتحرق هذه الغنيمة

  .-  صلى اهللا عليه وسلم - وأبيحت ألمة حممد 
 عليها يف دار باالستيالء: ومتلك الغنيمة ( : يقول-  رمحه اهللا -فاملؤلف 

وال الكفار وهي الغنائم املوصوفة يف التعريف  إذا استوىل اجليش على أم.).احلرب
  .السابق أصبحت بذلك مباشرة من أمالك املسلمني

'��	
	:� �

  . أنه باالستيالء عليها زال عنها ملك الكفار:األول - 

  . أن سبب امللك هو االستيالء التام وقد وجد:والثاين - 
ملسلمني إذاً باالستيالء على أموال الكفار يف دار احلرب تصبح من أموال ا

وال يشترط أن تنتهي املعركة بل إذا استولوا على بعض أموال الكفار أثناء احلرب 
  .فهي ملك للمسلمني للدليلني السابقني سواء انتهت املعركة أو مل تنته

واالستيالء على الغنائم وأا ملك للمسلمني شيء وتقسيمها ومىت يستحقها 
  .- رمحه اهللا  - أفراد اجليش شيء آخر سينص عليه املؤلف 
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  . وهG ��> ��- ا��V:� 3> أهH ا����ل
  

الغنيمة حق ملن شهد املعركة ممن هو من أهل القتال وهو املسلم الذكر البالغ 
  . فما دام حضر املعركة ليقاتل فالغنيمة له.سواء قاتل أو مل يقاتل

�������ذ	�	
�:وא	 �

إمنا الغنيمة ملن (:- عنه  رضي اهللا - قول عمر بن اخلطاب  - 
  .)حضر الوقعة

فااهدون الذين حيضرون أرض املعركة وحيضرون الوقعة هلم أن يتملكوا من 
 فما داموا .الغنائم وهلم حق يف الغنيمة سواء كانت أو مل يقاتلوا ألي سبب

 من خرج :- رمحه اهللا - ويشمل هذا احلكم عند اإلمام أمحد ، حضروا ليقاتلوا
 ومن خرج مع اجليش ليقاتل ويعمل بصنعته كاخلياط .يقاتل ويتاجرمع اجليش ل

فكون اإلنسان خيرج ،  إمنا هم من الغزاة:-  رمحه اهللا - واحلداد قال اإلمام أمحد 
ليقاتل يف سبيل اهللا وليتاجر إذا وجد فرصة فهذا ال خيرجه عن أن يكون من مجلة 

  .ااهدين الذين هلم حق يف الغنيمة

 =Jوا���ل ا�G �: أن من خرج مع املسلمني من التجار والصناع وحنوهم 
  .الحظ له يف الغنيمة

  .ألنه مل خيرج ليقاتل فقط - 
 ألن هذا من الغزاة كما أن احلاج -  رمحه اهللا -  وا��1اب �3 ا�34م أ,�-
فإذا خرج اإلنسان وقصده ونيته احلج ومع ذلك ، من احلجاج ولو خرج تاجراً
  .ذين يرجى هلم املغفرةسيتاجر فهو من احلجاج ال

  

<<<< 
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ج E$�   
  

  : يف تفصيل تقسيم الغنائم-  رمحه اهللا - بدأ املؤلف 
•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

K�Eج ا�E$�.  
  

 أن يدفع ألهل األسالب أسالم :جيب على اإلمام قبل إخراج اخلمس
  .فاألسالب ال ختمس

  .الً من املشركني هو ما يدفع للرجل إذا قتل رج:والسلب
  

�������ن�א	�0/�+)�.���-"ً,�()�א+*��'�	
�:وא	 �

  .)من قتل قتيالً فله سلبه(:-  صلى اهللا عليه وسلم -قوله  - 

  : يف حتديد السلب-  رمحهم اهللا - واختلف الفقهاء 
  : ألن اخلالف متقارب جداً-  رمحهم اهللا - والذي يعنينا رأي احلنابلة  

 =�/0��Sالفرس وآلة الفرس وما معه من نقود :ب يشمل يرون أن السل��� 
 كل ما مع املقاتل املشرك أو الكافر مما :يعين، فهذا هو السلب، ونفقه والثياب

  :يلبس أو حيمل أو يركب
  .ـ ولو كان ما معه باهض الثمن

  .ـ ولو كان ما معه يشكل نصف الغنائم

 =G �Jن فإن لإلمام أن  أنه إذا كان السلب فيه عيناً باهضة الثم:وا���ل ا�
  .يرضي ااهد عنها

بVXصلى اهللا - أنه من قتل قتيالً فله سلبه مطلقاً وهذا حكم من النيب :وا 
 ويف هذا ما فيه . ال ميكن أن خنصصه ال بفتوى صحايب وال بغريه- عليه وسلم 

  .من التشجيع على القتل وااهدة واملبارزة
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   :تتعلق باألسالب /مسألة ** 
 أن خيرج اإلنسان منفرداً للمبارزة بل اجلماهري واجلم الغفريعند جيوز 

  .ويندب إذا علم من نفسه القوة
  .وله إذا خرج أن خيدع خصمه الكافر بكلمة أو حبركة

  .)احلرب خدعة(:-  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  - 

 ملا خرج خدع -  رضي اهللا عنه - وألن علي بن أيب طالب  - 
  . احلرب خدعة- رضي اهللا عنه -  قال مقابله وقتله فقال خدعتين

 .))الدرس انتهى(( 
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  ) 18: (الدرس  األولالفصل    الثانيةالسنة 

  ))107((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ8/11/1428 :التاريخ   األحد:اليوم
  

  )2(رقم  الدرس الجهادشرح كتاب 
 


	���������ل�����Wא �

�������א������א�����א �א�����،�������*�����()������'"�!��و����&��و%�"���א�و#�"!��א� ���

��و-#,��	�+�	�و'"! .-K� �
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جE$� K�Eا�.  
  

 خيرج أن التخميس قبل اإلمام على جيب أنه السابق الدرس يف ذكرنا وحنن
  .عليه تشتمل وماذا هي وما األسالب حكم وعرفنا .األسالب

  

•••• äÖçÎäÖçÎäÖçÎäÖçÎ<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <

جE$� ا�K�E.  
  

  .اجليش على تقسم أن قبل الغنيمة من خيرج أن جيب اخلمس

�I�َJ    E�َJE�ُ*ECI�َJE�ُ*ECI�َJE�ُ*ECI���BC�َE��F���BC�َE��F���BC�َE��F���BC�َE��F�    �FCG�َ��FCG�َ��FCG�َ��FCG�َ�    E�ُ*ECI((((- - - -  :تعاىل لقوله - E�I�E�I�E�I�    KLEMFNKLEMFNKLEMFNKLEMFN    OPَ�
َOPَ�
َOPَ�
َOPَ�
َ    IQG�I�IQG�I�IQG�I�IQG�I�    BQF�BCB5BQF�BCB5BQF�BCB5BQF�BCB5    
ِ:�B;O(�I�F�ِ:�B;O(�I�F�ِ:�B;O(�I�F�ِ:�B;O(�I�F�    SI)I�F�SI)I�F�SI)I�F�SI)I�F�    �F�E(ُ��ْ��F�E(ُ��ْ��F�E(ُ��ْ��F�E(ُ��ْ�    �F��*َF+�ْ�F��F��*َF+�ْ�F��F��*َF+�ْ�F��F��*َF+�ْ�F�    IUI"�F�FCْ��F�IUI"�F�FCْ��F�IUI"�F�FCْ��F�IUI"�F�FCْ��F�    ِ�E��F�ِ�E��F�ِ�E��F�ِ�E��F�    ِ�+ِ4O���ِ�+ِ4O���ِ�+ِ4O���ِ�+ِ4O���(((( - - - -    

  .]41/األنفال[
  .ااهدين على أمخاس األربعة تقسيم قبل خيرج اخلمس نأ على نصت فاآلية

  .املسلمني مصاحل :يف يصرف ورسوله اهللا فسهم ـ

 البخاري صحيح يف وجاء .املطلب وبين هاشم لبين :القرىب ذوي وسهم ـ
 .فقط .قريش بطون دون السهم ذا خصهم -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن
  .املطلب وبين هاشم بين
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  :يصرف :اليتامى وسهم ـ

 =-�. �/0��Sأن اليتامى من يعطى فيمن فيشترط .اليتامى فقراء على ا� 
  .فقرياً يكون

 من أو الفقراء من كان سواء لليتيم يعطى اليتامى سهم أن :ا�G �J وا���ل= 
  .األغنياء

 املساكني وذكر اليتامى اآلية يف ذكر وتعاىل سبحانه اهللا ألن - 
  .صنفان أم على يدل مما

 أن اليتامى يف يشترط ال أنه :أي قدامة ابن الفقيه الشيخ ذهب هذا إىلو
  .بالفقر له عالقة ال برأسه قائم سهم هم بل الفقراء من يكونوا

 يبلغ أن قبل أبوه مات إنسان فكل .يبلغ أن قبل أبوه مات من :هو واليتيم
  .اإلمام عليهم يقسمها املسلمني غنائم يف حظ فله

  .لفقراءا :هم واملساكني ـ

  .املنقطع :هو السبيل وابن ـ

 إذا((:أنه :الزكاة يف قاعدة معنا تقدم ألنه الفقراء فيه يدخل املساكني وسهم
  .))املسكني فيه دخل الفقري أطلق وإذا الفقري فيه دخل املسكني أطلق

 إعطائه ككيفية :متاماً الغنيمة من السبيل وابن املسكني سهم صرف وكيفية
 يعطى وما السبيل ابن حول تفصيالت من الزكاة كتاب يف لقي فما الزكاة من

 هنا معنا يأيت يعطى وكم هو ومن املسكني حول قيل وما يكفية الذي والقدر
  .الزكاة كتاب يف أعطيناه كما فيعطى متاماً

 صرب فإن .البلد إىل يرجع أن قبل الغنائميقسم  اإلمام أن السنة  /مسألة** 
 عليه اهللا صلى -  النيب أن تواتر فقد السنة صريح لفخا فقد البلد إىل رجع حىت
 يقسم -  وسلم عليه اهللا صلى -  كان وإمنا املدينة يف قط غنيمة يقسم مل -  وسلم
 إىل والوايل اجليش يقدم أن قبل الغنائم تقسم أن هكذا فالسنة، احلرب دار يف

  .منها خرجوا اليت املدينة
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 &Y &��� GV�0 ��$�%ا�.  
  

  .أمخاس األربعة :الغنيمة باقي يقسم اخلمس أخرج إذا

 من صنفني نصيب خيرج أن أألمخاس األربعة يقسم أن قبل جيب لكن
  :ااهدين

   .النفل :األول ـ

 التنفيل :هذا معنا وتقدم أمخاس األربعة يقسم أن قبل النفل خيرج أن فيجب
  .الرجعة ويف البدأة يف

   .الرضخ :والثاين ـ
   .ااهدين على أمخاس األربعة يقسم أن قبل الرضخ خيرج أن فيجب 

 كاملرأة .األسهم أهل من ليس ملن الغنيمة من يعطى ما كل هو :والرضخ
 يف نصيب هلم لكن الغنائم يف نصيب هلم ليس فهؤالء .آخره إىل. .والعبد والصيب
  .الرضخ

 غناة ومقدار ماماإل رأي إىل فيه يرجع إمنا .الشرع يف حد له ليس والرضخ
 نصيب بالرضخ يبلغ أن جيوز ال أنه إال، والصبيان النساء من هلم سريضخ الذين
 صورة يف إال والعبيد والصبيان النساء من له املرضوخ هذا غناء كان مهما السهم
 زيادة يستحق الرجل هذا أن كلهم اجليش أذن فإذا اجليش مجيع رضي إذا واحدة
 جيوز ال فإنه ذلك بدون أما بأس فال أكثر أو السهم ىلإ معه يصل مبا الرضخ على
  .ااهد سهم إىل يصل أن عن يزيد أن اجليش لقائد وال لإلمام ال
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&Y &��� GV�0 ��$�%ا�.  
  

 هلم وأا أمخاس األربعة أصحاب هم ااهدين أن خالف بال العلم أهل أمجع
  .أحد فيه ركهميشا وال الغنيمة مخس إخراج بعد

��	
�:ذ	������وא	 �

  .ذكرته الذي اإلمجاع - 

�I�َJ    E�َJE�ُ*ECI�َJE�ُ*ECI�َJE�ُ*ECI���BC�َE��F���BC�َE��F���BC�َE��F���BC�َE��F�    �FCG�َ��FCG�َ��FCG�َ��FCG�َ�    E�ُ*ECI((((-  :تعاىل قوله ألنه .واآلية - E�I�E�I�E�I�    KLEMFNKLEMFNKLEMFNKLEMFN(((( - - - -    
  .للمجاهدين فهو اخلمس هذا عدا ما أن على يدل .]41/األنفال[

  

  :جماهد كل نصيب -  اهللا رمحه -  املؤلف بني مث
•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <

HBا  .أ�YUY &�5 و�/��رس �5& �/
  

 أهل من أحد خيالف فلم باإلمجاع وهذا .سهم له ااهدين من الراجل ـ
  .ذلك على الدالة النصوص وستأتينا .سهم له الراجل أن العلم

  .للفرس وسهمان له سهم .أسهم ثالثة وللفارس ـ

��	
�:��א�����وא	 �

 أن عمر ابن عن وغريه البخاري يف الصحيح يف ثبت ما - 
 أسهم ثالثة الفارس أعطى خيرب يوم -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب

  .واحد سهم والراجل
 الفارس يعطي كان -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن السرية يف متواتر وهذا

 جمموع من يعين واحد سهم يعطيه والراجل للفرس وسهمان له سهم أسهم ثالثة
  .الغنيمة
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 الثابتة الصحيحة بالسنة وأخذوا ا�%�$ وا��& ا����ه$ ذه' هDا وإ�"= 
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن

 :أصيالً عربياً فرساً يكون أن سهمني ليعطى الفرس يف يشترط /مسألة** 
 إذا أوىل باب ومن عربياً ليس أبويه أحد كان بأن هجيناً كان فإن، واألم األب
  .واحد سهم يعطى فإنه عربيني ليسا األبوين مجيع كان


�وא	��:و"�'�()���א�����	 �

 من وأعظم أكرب احلرب يف وإعطاءه العريب الفرس غناء أن :األول الوجه -
  .اهلجني من غريه

 أعطى الغنائم قسمة أراد ملا اخلطاب بن لعمر أمرياً أن :الثاين والوجه -
 بن لعمر القضية رفعت فلما واحد سهم اهلجني وأعطى سهمني العريب الفرس
  .- عنه اهللا رضي -  التقسيم ذا إعجابه وأبدى بل أمضاها اخلطاب

 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وأن عام عمر ابن حديث أن :ا�G �J وا���ل= 
 يعطى أن :الثاين القول أن أي .واهلجني العريب بني يفرق مل معاركه مجيع يف - 

  .بينهما يفرق وال سهمان اهلجني والفرس العريب الفرس
[Bا  :عربياً يكون أن الفرس يف يشترط نهأ أ./& وا\ وا�

  .عمر عن مروي هذا ألن :أوالً -

 أثناء واألداء الغناء يف واهلجني العريب يستوي أن ميكن ال بالفعل ألنه :ثانياً -
  .احلرب يف والفر الكر

 يفرق مل غريها ويف خيرب يف -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب إن :قوهلم وأما
  :عليه وابفاجل :واهلجني العريب بني

 بعد اهلجني وجد وإمنا خيرب غري يف وال خيرب يف ال يوجد مل اهلجني أن
 يدل فهذا -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري فتحها اليت الفتوح
 أيب زمن يف وال -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب زمن يف يوجد مل اهلجني أن على
 استدالل هو بل حمله يف ليس االستدالل فهذا، -  عنه اهللا رضي -  الصديق بكر
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 وهو أقرب :أعلم واهللا فهذا، عربية أفراس فيها وإمنا هجني فرس فيها ليس بوقعة
  .العريب والفرس اهلجني الفرس بني نفرق أن

  :فرسني من أكثر نصيب ااهد يعطى ال  /مسألة** 
  .أربعة أسهم أعطي فرسان معه كان فإذا - 
  .فرسني نصيب إال يعطى ال فإنه وأكثر وسبعة ستةو مخسة معه كان وإذا - 

  .فرسني إىل أعطى أنه اخلطاب بن عمر عن مروي ألنه - 

 إىل قدم كان ولو واحد فرس نصيب إال يعطى ال أنه :ا�G �J وا���ل= 
 فله .واحدة فرس نصيب إال يعطى ال فإنه األصيلة العربية اخليول بعشرات احلرب
  .سهمني كلها وألفراسه .سهم

 نعطيه وال نتوقف مث فرسني إىل م نبلغ أن وهو اXول ا���ل �3 ��1ابوا
  .ذلك من أكثر
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  ._�& �$�� و��Aرآ� � ، _��^ �$�� 5ا��* ا��$L و��Aرك
  

 اية يف فإنه اجليش دون السرايا غنمت وما السرايا دون اجليش غنم ما
  :واجليش السرايا بني باالشتراك ويقسم مجيعاً جيمع املعركة
  .أوالً اجليش غنائم أو أوالً السرايا غنائم كانت سواء ـ
  .أعظم السرية غناء كان أو أعظم اجليش غناء كان وسواء ـ
 اإلمام ويقسمها واحداً مجعاً الغنائم وجنمع بينهم نسوي األحوال كل ففي

  .معنا تقدم ما على

��	
�:و"�'�()���א�����وא	 �

 غزوة يف -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن :األول الوجه  - 
  .عنه العدول ميكن ال نص هذا و .واجليش السرايا بني شرك هوازن
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 ميكن فال واحد جيش والسرايا اجليش أن هو :الثاين الوجه - 
 معينة ظروف يف القتال من عليه ما منهم كل أدى وإن بينهما التفريق
  .واحد شجي اجلميع أن إال معني مكان ويف معني وقت ويف
 إىل وال السرية به أتت ما مقدار إىل ينظر وال الغنائم يف يشترك فاجلميع

 يكون والثلث بالربع التنفيل أن الفقهاء كالم ظاهر أن إال اجليش به أتى ما مقدار
 به أتت مما يكون وإمنا الغنائم جمموع من التنفيل يكون ال وأنه السرية به أتت مما

  .السرية
 يف تسببوا ألم وجيه أنه وجد اإلنسان تأمله وإذا العلم لأه كالم ظاهر هذا
  .الربع أو بالثلث خيصوا أن فاستحقوا املعينة الغنائم هذه إحضار
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ق: ا�%�$�� 3> وا�%�ل S� �/,َر �ح إّ? ، آ/Uا�� FS1وا��  �b3و 
  .روح �$�

  

 مجلة يف األمري أمام رحهيط وال الغنائم من شيئاً يكتم الذي :هو الغال
  .الغنائم

  .والسالمة العافية اهللا نسأل الذنوب كبائر من بل حمرم أنه :وحكمه

��	
�:ذ	������وא	 �

�F�E((((- - - -   :تعاىل قوله - F�E�F�F�E�F�F�E�F�F�    �ُْ�ْ7F��ُْ�ْ7F��ُْ�ْ7F��ُْ�ْ7F�    IWْ�F�IWْ�F�IWْ�F�IWْ�F�    �FCِ��FCِ��FCِ��FCِ�    G�َJG�َJG�َJG�َJ    FXE�F�FXE�F�FXE�F�FXE�F�    I#F��F+I��ْ�I#F��F+I��ْ�I#F��F+I��ْ�I#F��F+I��ْ�(((( - - - -    ]آل 
  .حمرم وهو الكبائر من العمل هذا أن على نص فاآلية .]161/عمران
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   .الغال عقوبة :الثانية ألةاملس ـ

  :قسمني إىل الغال عقوبة تنقسم
 أو احلبس من مناسباً يراه مبا الغال معاقبة اإلمام يتوىل أن :األول القسم -
 يراه مبا يعاقبه أن فلإلمام .باإلمجاع وجائز مشروع وهذا، ذلك غري أو الضرب
  .تعزيرية عقوبة العقوبة هذه فإن يتركه أن ولإلمام .مناسباً

 يقوم بأن .التحريق وهو - اهللا رمحه - املؤلف ذكره ما :الثاين القسم -
  .-  اهللا رمحه -  املؤلف استثىن ما إال كله الغال هذا متاع باحريق اإلمام

  .املفردات من وهو ا�0��S/� ذه' هDا وإ�"= 

�:��א�����وא��
	�א �

 مال بتحريق أمر - وسلم عليه اهللا صلى -  قال مث النيب بأن - 
  .الغال متاع أو لالغا

  .النص ذا احلنابلة فأخذ

 اهللا صلى -  النيب إىل مرفوع صحيح حديث يثبت ال أنه :عليه واجلواب
 عن وال عليه اطلعت فيما أصحابه عن وال بل .بالتحريق األمر فيه -  وسلم عليه

 أثر له يوجد وال منصور بن سعيد رواه ويقولون يروونه أثر هناك إمنا .أصحابه
  .منصور بن سعيد سنن يف

  .التحريق دون مبا يعاقب اإلمام وأن يشرع ال التحريق أن :ا�G �J وا���ل= 

��'���א�����وא��
	�א	
1:� �

 أو رجالً أن البخاري صحيح يف ثبت أنه :األول الدليل - 
 اهللا صلى -  النيب حيرق ومل خيرب فتح معركة يف الغلول يف وقعا رجلني
  .أمتعتهم -  وسلم عليه

 صلى -  النيب أن البخاري صحيح يف ثبت ما :ثاينال الدليل - 
 إضاعة من الغال متاع وحتريق .املال إضاعة عن ى -  وسلم عليه اهللا
  .املال
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 التحريق أن - اهللا رمحه -  أمحد اإلمام عن رواية وهو :ا�I��J وا���ل= 
 ذلك رأى إن به يعزر بل حيرق أن اإلمام على يتحتم فال تعزيراً وإمنا حداً ليس
  .عقوبة بال يتركه وإال أخرى بعقوبة فيعاقب وإال

  .-  اهللا رمحه -  االسالم شيخ اختاره القول وهذا
  .اجلماهري مذهب هو الثاين والقول
[Bا  .ا�G �J ا���ل أ./& وا\ وا�
   :الضعف ووجه .ضعيف الشيخ واختيار

 فإن الشارع عنه ى مبا يعاقب أن لإلمام نسوغ أن يصلح ال أنه :أوالً -
 عنه ى بأمر يعاقب أن لإلمام نسوغ فكيف املال إضاعة عن ى الشارع
  .الشارع

 -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن البخاري صحيح يف ثبت دام ما :ثانياً -
 الشرع يف نظري هلا ليس اليت العقوبة هذه مثل نوجد فكيف الغال متاع حيرق مل

  .حداً أو تعزيراً يصنعها أن لإلمام بأن وحنكم
 كان وإن ضعيفة احلنابلة مفردات من هي اليت املسألة هذه أن يل يظهر فالذي

 اهللا رمحه -  أمحد اإلمام ألن قوية الغالب يف احلنابلة مفردات أن مراراً معنا تقدم
 يظهر املسألة هذه يف لكن .صحيح نص على اعتمد وقد إال األئمة عن ينفرد ال - 
 اإلمام أراد فإن، املتاع حتريق من فائدة ال ألنه واضح ضعفه بل ضعف فيه أنه يل
 من شاء مبا يعزر أن لإلمام ألن باإلمجاع وجائز .جائز فهو املال بأخذ يعزر أن

 وأثناء احلرب يف أم سيما وال املتاع حيرق أن لكن، للمال وأخذ وضرب حبس
 الضعف هذا يقوي أو ويؤيد واضح ضعف فيه القول هذا أن فأرى املعركة
  .التحريق فيها وليس الغلول فيها اليت الصحيحة للنصوص همصادمت
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  :احلنابلة مذهب على يستثىن ما - اهللا رمحه -  املؤلف ذكر مث
•••• Ù^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊÙ^ÏÊ<<<<<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .ا��Uح إ?
  

  .النار يف يدخل أن وال حيرق أن جيوز ال فإنه

 سالح حنرق أن جيوز فال احلرب يف إليه حيتاج السالح ألن - 
 سبيل يف به هو ليجاهد معه يبقى أو لغريه ويدفع منه ذيؤخ بل املقاتل
  .اهللا
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FS1وا��.  
  

  .املصحف حيرق أن جيوز ال كذلك

  .حرمة من له ملا - 
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  .روح �$� و�3
  

 فإنه روح فيه شيء الغال متاع من أن افترضنا إذا روح فيه ما حتريق جيوز ال
  .حيرق أن جيوز ال

  :لوجهني

 له مأكول حيوان فأي .حرمة له احليوان أن :األول الوجه - 
 احليوان إيذاء وعن الذبيحة تعذيب عن الشارع ى ولذلك .حرمة
  .حرمة له ألن إال ذلك وما

 عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :الثاين والوجه - 
  .)النار رب إال بالنار يعذب ال (:وقال بالنار التعذيب
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 أن جيوز فال :روح فيه ما وكل :يعين -  واحليوان واملصحف السالح :إذاً
  .بالتحريق القول على حيرق
  

   :حيرق أن جيوز ال ما إىل هذا إىل يضاف

 .النفقة - 

 .العلم أهل وكتب  - 

  .عرياناً يترك أن جيوز ال فإنه  .عليه اليت وثيابه  - 
 يبقى أن جيوز ال ثيابفال :معلوم ألنه يذكرها مل -  اهللا رمحه -  املؤلف ولعل

 صارت حال كل على حلرمتها العلم أهل وكتب أهله إىل لريجع والنفقة عرياناً
  .أمور ستة املستثنيات اآلن
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: �S�� F$���0ه� أرcً� _���ا وإذا $ّd ا�34م  <$b0  ����bV  �b��Vوو 
"bb/. <$�/�bbب ، ا��+bbو� �bb�$/. �ًbbBاd ًا���bb3 ، Dbbde� <bb�3 Gbbه 
*-$0.  

  

  :قسمني إىل تنقسم املفتوحة األراضي
  .عنوة فتحت ما :األول القسم ـ

  .صلحاً فتحت ما :الثاين والقسم ـ

 عنوة فتحت اليت األراضي أحكام وذكر متاماً فَصلَ -  اهللا رمحه -  واملؤلف
 أن األجدر من كان احلقيقة ويف صلحاً فتحت اليت لألراضي يتطرق مل ولكنه
  .األراضي من النوع هلذا يتطرق
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  :بالعنوة ونبدأ
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: �S�� F$�bb��0ه�bb أر�bb��_ �ًbbcا وإذاbb$ّd م�bb34ا <$bb0 ����bbV �bb��Vوو "bb/. 
  .ا���/�$>

 إذا اإلمام أن إىل ا�:/& أهH 3> ا�%�$ وا��& وا�����ر ا�0��S/� ذه'= 
 مجيع على وقفاً علهاجي أو ااهدين بني يقسمها أن بني خمري فإنه عنوة أرضاً فتح

  .اخلراج عليها ويضرب املسلمني

�:א8(�م��56()�و�4&�א	�3����2א�����وא��
	�א �

 قسم تارة أنه -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن صح مبا - 
 مل فإنه األخرى الفتوحات مجيع يف كما يقسم مل وتارة خيرب يف كما
 أما فقط يربخ يف إال قسم - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن يثبت
  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب يقسمها مل فإنه الفتوحات باقي

�:��$ً��وא��
	�א �

 يقسم أن أراد الشام فتح ملا -  عنه اهللا رضي -  عمر بأن - 
 اهللا رضي -  فقهه من وهذا معاذ عليه فدخل ااهدين بني األراضي

 إىل تؤول الكثرية األراضي بقيت ذلك فعلت إن :له وقال - عنه
 للمجاهدين يدفع من جتد ال مث أقربائه مات إذا الواحد الشخص
  .املسلمني على وقفاً جتعلها أن عندي والرأي .مبؤونتهم ويقوم

 أن من خري وأنه القول هذا وجاهة - عنه اهللا رضي -  عمر فرأى
 - بالل عليه فدخل األمر هذا على عزم مث ااهدين بني يقسم
 األراضي هذه فإن اقسم املؤمنني مريأا ي :وقال -  عنه اهللا رضي
 بن عمر معه فتكلم .الباقي واقسم اخلمس خذ ااهدين حق من

 األرض إبقاء يف املصلحة له وبني -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب
 يا :فقال للمجاهدين عوناً ولتكون تليها اليت األراضي لتفتح وقفاً
 يا :الوق ومجاعة هو دخل مث واقسم اخلمس خذ املؤمنني أمري
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 بن عمر املؤمنني أمري فقال .واقسم اخلمس خذ املؤمنني أمري
 قال .وذويه بالالً اكفين اللهم :-  عنه اهللا رضي -  اخلطاب
  .تطرف عني وفيهم احلول حال فما الراوي

 كان -  عنه اهللا رضي -  غرضه ألن -  أعلم واهللا -  له استجيب وإمنا
 ويفتحون ااهدون ا ينتفع اًوقف األراضي هذه تبقى أن يريد وكان صحيحاً
 للمجاهدين وردأً عوناً صارت فإا وصار وقع ما وهذا تليها اليت األراضي
  .اجلهاد على يعني ما أعظم من األراضي هذه غالت وصارت
 الوقف إىل رجع مث بالقسمة هم :أوالً -  عنه اهللا رضي -  عمر تصرف ففي

  .اإلمام فيهما خمري األمرين أن على يدل مما
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اBً� ./$�� و�+ب d ًا���3 ، Dde� <�3 G0$-* ه.  
 من تصبح األرض هذه فإن وقفاً جيعلها وأن يقسم ال أن األمري اختار إذا
 اخلراج ويبقى األجرة مبرتلة اخلراج ويكون اخلراج عليها وتضرب املسلمني أوقاف
 هذا فإن مسلم إىل لتانتق ولو يده يف هي من أسلم ولو األراضي من يؤخذ
 يف وتصرف األجرة منها يؤخذ اليت األوقاف من ألا وأبداً دائماً يبقى اخلراج
  .املسلمني مصاحل
 أهلها أيدي يف أقرت اليت األراضي هذه على تؤخذ أن هي اخلراج فكرة :إذاً
 وليست األجرة مبرتلة فإا .املسلمني من األرض يتوىل الذي كان ولو وتستمر
  .سيأتينا كما اجلزية مبرتلة

  .اخلراج هو هذا :إذاً
 هذا يسلك كلها األخرية الفتوح يف صار - عنه اهللا رضي-  اخلطاب بن وعمر
 العراق فتح وملا أراضيه أوقف مصر فتح وملا أراضيه أوقف الشام فتح فلما املسلك
 هذا وجاهة رأى أن بعد األراضي يوقف -  عنه اهللا رضي -  فصار .أراضيه أوقف
  .- وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بسنة أخذ -  عنه اهللا رضي -  وهو لالقو
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 �Bاج �G وا��Eا� ��Mد إ�": وا�����Bا�34م ا.  
  

 يلزم وال اإلمام إىل فيها يرجع واجلزية اخلراج قيمة تقدير يف واملرجع :يعين
-  عنه اهللا رضي -  طاباخل بن عمر املؤمنني أمري قدره الذي التقدير على نبقى أن
 قاله الذي التقدير يعترب وال ينقص أو املؤمنني أمري تقدير عن يزيد أن لإلمام بل .

  .عليه النقص وال الزيادة جيوز ال وقفاً -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر

��	
�:ذ	������وא	 �

 يتعلق ألنه لإلمام فيه يرجع مما واخلراج اجلزية تقدير أن - 
 يصلح فما واألزمان األماكن باختالف ختتلف وهي العامة باملصاحل

  .آخرين وأرض وقت يف يصلح ال فقد أرض ويف وقت يف
 باشر الذي اإلمام تقدير إىل يرجع أنه :وهو .ا��اب ه� ه�ا 	��ل ����و
  .- عنه اهللا رضي- عمر بتقدير نلتزم وال القضية

 أو اجلزية - عنه اهللا رضي -  عمر فيها قدر اليت لألراضي بالنسبة لكن
 فيها وقدر املسلمني أئمة من إمام فتحها اليت لألراضي بالنسبة وكذلك اخلراج
 اإلمام تقدير عن العدول الصورتني هاتني يف جيوز فال معينةً وجزية معيناً خارجاً
  .تغيريه جيوز ال ثابتاً مؤبداً تقديراً اهذ ألن

 لإلمام بل عمر ؤمننيامل أمري بتقدير نلتزم ال فنحن األراضي من يفتح ما لكن
  .أنسب أنه يرى معيناً مبلغاً يتخري أن
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  :الثاين القسم نسينا فقد ننتقل أن وقبل
  .صلحاً فتح ما :الثاين القسم ـ
  .- اهللا رمحه -  املؤلف يذكره مل الذي القسم وهو

  
  :قسمني إىل ينقسم صلحاً فتح وما
 ملك وهو أيديهم يف يبقى أن على عليه الكفار يصاحل أن :األول القسم ـ

 وقفاً فيكون .متاماً عنوة فتحت اليت األراضي حكم حكمه فهذا، للمسلمني
 بقيت صلحاً أرضهم فتحت الذين أسلم فإن، األرض هذه على كاألجرة مستمراً
  .األجرة بقيت مسلم إىل األرض انتقلت وإن .األجرة
  

   :فهذا، هلم أنه على عليه صوحلوا ما :الثاين القسم ـ

  .وتورث وتوهب تباع ألهلها ملك أا :ألرضا حكم -

 أو األرض أهل أسلم إذا فيسقط .اجلزية حكم :منها يؤخذ ما وحكم -
  .مسلم إىل انتقلت

 ينتج مما معينا قدراً منهم يؤخذ أنه على الكفار صاحلنا إذا :الثاين القسم :إذاً
 هلم وهو األمالك حكم حكمه قلت كما فهذا هلم ملك واألرض األرض من

 اخلراج سقط مسلم إىل انتقلت أو أسلموا وإذا شاؤوا كيف ويبيعونه يتوارثونه
  .اجلزية مبرتلة هنا اخلراج ألن
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 ربجي فإنه واإلجيار بالبناء أو بالزراعة أرضه يعمر أن اإلنسان يستطع مل إذا
  :أمرين أحد على إجباراً
  .يعمر أو يزرع بأن .عليه بالواجب يقوم أن إما -

   :غريه إىل يدفعها أو -
  .التأجري سبيل على إما ـ
  .االنتقال سبيل على أو ـ

  .األرض منه ترتع أو -

 هو يعمر أن إما :أمور الثالثة هذه أحد بني خمري فهو رابع خيار هناك فليس
 اإلمام فيقوم .منه ترتع أو ليعمل غريه إىل بأجرة أو جمانياً دفعاً يدفعها أو ويزرع
  .فيها بالعمل يقوم ملن وإعطائها األرض هذه برتع

��	
�:ذ	������وא	 �

. ذلك نفعل مل لو يضيع للمسلمني حقاً األرض هذه يف أن - 
  .عمل بدون يشاء وما بتركه املسلمني حقوق تضييع جيوز وال
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   .ا��$اث �$�� يو��
  

  .املرياث انتقال الورثة إىل تنتقل أا :يعين
 على تنطبق املرث أحكام يف قيل ما فكل املورث حكم حكمه والوارث

  .عنوة أرض أو صلح أرض كانت سواء متاماً الوارث
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 تنبيه أو فصالً وضع أنه ولو الفيء مال عن بالكالم -  اهللا هرمح -  املؤلف بدأ
  .التنظيم يف أوضح لكان الفيء مال عن بالكالم بدأ ألنه

  .قتال بغري الكفار من تؤخذ اليت األموال هي :والفيء
  .األموال هذه أمثلة -  اهللا رمحه - املؤلف وذكر
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ك �3ل 3> ُأDd و�3A3   .آ���V ��Mل $%0
  

  . اجلزية وهي الفيء أموال من األول النوع هذا

 رأس كل من تؤخذ ، الذمة أهل رؤوس على املضروبة األموال :يه واجلزية
 معاذ حديث يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  والنيب، اإلمام يقدره ما حسب منهم
 قتتعل وال بالرؤوس تتعلق اجلزية فهذه، رأس كل على بدينار الكفار جزية قدر

  .باألراضي
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اج dو.  
  

  .كأجرة أصحاا أيدي يف أقرت اليت األراضي من يؤخذ ما :هو اخلراج
  .حبال يسقط ال وأنه باخلراج يتعلق ما تفصيل معنا وتقدم
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 بينياحلر من أو الذمة أهل من التجار من األمر ويل يأخذه ما :هو العشر
 يؤخذ .هلم الطريق وتأمني تركهم مفابل اإلسالمية الدولة حدود جيتازون الذين
  .العشر منهم ونأخذ ا مروا اليت األموال مجيع فنحصي األموال عشر منهم
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6آ�* و�3  �ً.M�.  
  

  .الفيء مصارف ويصرف الفيء من هو فكذلك فزعاً تركوه ما

  .قتال بغري أخذ ألنه - 
 أو خبرب كان سواء فزعاً تركوه ما أن -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة وظاهر

  .غنيمة وليس فيئاً يعترب الكل ففي.ذلك بغري أو جيش قدوم بسماع

 حيصل مل ولو غنيمة يعترب اجليش بسبب فزعاً تركوه ما أن :ا�G �J وا���ل= 
  .قتال

  :فإن
  .الفيء مصارف فيصرف فيئاً اعتربناه - 

  .مفصلة اآلن معنا تقدمت اليت الغنيمة مصارف فيصرف غنيمة هاعتربنا وإن
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 K�dُو K�d ��$�%ء: ا�G�� ف1� G� [��13 <$�/ا���.  
  

 يف يصرف فهذا .ولرسوله هللا هو الذي الغنيمة مخس مخس :هو األخري
 اليت والاألم هذه يصرف أن أراد إذا وجوباً اإلمام على وجيب، املسلمني مصاحل
 إىل يدخل مما وغريها واخلمس واخلراج كاجلزية -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكرها
 أن جيوز وال فاألهم باألهم يبدأ أن الفقهاء صرح كما عليه فيجب الدولة خمزون
 يصلح فيما سواء فاألهم باألهم يبدأ أن جيب بل الفاضل على املفضول يقدم
 فيجب الكتاب يتقاضاه مما أهم القضاة اهيتقاض فما، الدنيا يصلح فيما أو الدين
 مهمة يؤدون الكتاب بينما املنازعات فصل القضاء موضوع ألن بالقضاة يبدأ أن

 غطى فإن :الفقهاء قال، فاألهم باألهم يبدأ أنه همفامل، عنها االستغناء ياإلمكان
 املسلمني على يصرف الباقي فإن فاألهم باألهم وبدأ الدولة حاجات مجيع
 العطايا يف طريقة -  عنه اهللا رضي -  الصديق بكر أليب أن معنا وتقدم، ساويبالت

 يسوي - عنه اهللا رضي -  الصديق بكر فأبو، العطايا يف طريقة اخلطاب بن ولعمر
 الدنيا أن يرى ألنه والعلم الدين يف وفضلهم سابقتهم كانت مهما الناس بني

 نفاضل أن نريد ال تافه أمر هو يقول ولذلك حقرية فهي إليه ينظر بشيء ليست
 لكل فعر بل الناس بني يسو مل - عنه اهللا رضي -  عمر جاء فلما، فيه الناس بني

 -  املوازين ذه الناس بني يفاضل وصار وهجرته وفضله وغناه أسبقيته إنسان
  .-  وأرضاه عنه اهللا رضي
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  وأ,��3�k ا��3D .�- �0ب
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  ��3�kوأ, ا��3D .�- �0ب
  

  .واألمان العهد هي :العرب لغة يف الذمة

 اجلزية دفع بشرط دينهم على الكفار بعض إقرار هي :االصطالح ويف
  .امللة حكم يف والدخول

  .اإلسالم أحكام حتت يدخلوا أن :يعين

 هذه يف اخلالف وسيأتينا املذهب على هذا )الكفار بعض إقرار:(وقوله
  .املسألة

 على الكفار بعض إقرار :هو االصطالح يف ةمالذ عقد أن :فاخلالصة
  .اإلسالم أحكام حتت والدخول اجلزية دفع بشرط كفرهم

 جواز يف الفقهاء من أحد خيالف مل فإنه .باإلمجاع مشروع :الذمة وعقد
  .الكفار بعض يف اخلالف وسيأتينا اجلملة يف وهذا الذمة عقد

�:ذ	������ودل �

  .والسنة .الكتاب - 
  

�I��I)G��    ��َ��َ��َ��َ    FP�B��I)G��F��I)G��F��I)G��F��I0�Yَ��ُ�I0�Yَ��ُ�I0�Yَ��ُ�I0�Yَ    Fُ��((((- - - -   :اىلتع قوله :فالكتاب - EZB�FP�B�I�EZB�FP�B�I�EZB�FP�B�I�EZB�    IQG���ِ�IQG���ِ�IQG���ِ�IQG���ِ�    ��َF���َF���َF���َF�    ِXE�F+�ْ�ِ�ِXE�F+�ْ�ِ�ِXE�F+�ْ�ِ�ِXE�F+�ْ�ِ�    
ِ(I5[َ�ْ�ِ(I5[َ�ْ�ِ(I5[َ�ْ�ِ(I5[َ�ْ�    ��َF���َF���َF���َF�    FP�B�\(F]B�FP�B�\(F]B�FP�B�\(F]B�FP�B�\(F]B�    �F��F��F��F�    FXO(F1FXO(F1FXO(F1FXO(F1    BQG���BQG���BQG���BQG���    BQُ��B;F%F�BQُ��B;F%F�BQُ��B;F%F�BQُ��B;F%F�    ��َF���َF���َF���َF�    FP�B��IF�FP�B��IF�FP�B��IF�FP�B��IF�    F��I&F��I&F��I&F��I&    \^F]ْ��\^F]ْ��\^F]ْ��\^F]ْ��    F�I�F�I�F�I�F�I�    F��I)G��F��I)G��F��I)G��F��I)G��    ��ُ0�ُ���ُ0�ُ���ُ0�ُ���ُ0�ُ�    

F_�*َI6�ْ�F_�*َI6�ْ�F_�*َI6�ْ�F_�*َI6�ْ�    �G*F1�G*F1�G*F1�G*F1    ��ُ`E8B���ُ`E8B���ُ`E8B���ُ`E8B�    #َF�Eaِbْ��#َF�Eaِbْ��#َF�Eaِbْ��#َF�Eaِbْ��    E�F�E�F�E�F�E�F�    KF�KF�KF�KF�    E�B�F�E�B�F�E�B�F�E�B�F�    FP�B(IJ�F>FP�B(IJ�F>FP�B(IJ�F>FP�B(IJ�F>(((( - - - -    
 وهو يد عن اجلزية يعطوا أن القتال منتهى أن :نص فهذا.]29/التوبة[

  .صاغرون
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 اهللا صلى -  النيب أن األحاديث تواترت قد فإنه :السنة وأما  - 
 يقدم من خيري أن أوصاه جيش على أمرياً أرسل إذا كان -  وسلم عليه

 : أمور ثالثة بني عليهم
  .اإلسالم يف يدخلوا أن :األول األمر -

 بدفع للمسلمني وخيضعوا دينهم على يبقوا أن :الثاين مرواأل -
   .اإلسالم ألحكام واالنقياد اجلزية

  .القتال :الثالث واألمر -

 بذلوا مىت كفرهم على الكفار إقرار جواز على دليل هذا ففي
  .اإلسالم بأحكام وأقروا اجلزية
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  .O6:�& و3> ا�0��k$> وأهH ا����س �%$: �:�- و?
  

، الذمة هلم يعقد أنه جيوز من فقط مها الصنفان هذان :الكتاب وأهل اوس
  .نقاتله أو يسلم أن إما خنريه بل الذمة له نعقد أن جيوز فال ملحد جاء فإذا

��	
 الكتاب بأهل بدأ أنه ولو باوس بدأ -  اهللا رمحه -  املؤلف و:ذ	������א	

  .باوس بدأ -  اهللا رمحه -  لكنه مهل تبع واوس األصل هم ألم

��	
�:א:�س�� �

 صلى -  النيب أن الصحيح يف عوف بن الرمحن عبد حديث - 
 أهل سنة م وسن هجر جموس من اجلزية أخذ - وسلم عليه اهللا

  .الكتاب
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�)����	
�:א	=��!���������א�>���و��ض�א	�(��.;�ل�����א	 �

�I�F((((- - - -  :فاآلية -  - F�I�F�I�F�I�    F��I)G��F��I)G��F��I)G��F��I)G��    ��ُ0�ُ���ُ0�ُ���ُ0�ُ���ُ0�ُ�    *َI6�ْ�*َI6�ْ�*َI6�ْ�*َI6�ْ�F_�F_�F_�F_�    �G*F1�G*F1�G*F1�G*F1    ��ُ`E8B���ُ`E8B���ُ`E8B���ُ`E8B�    #َF�Eaِbْ��#َF�Eaِbْ��#َF�Eaِbْ��#َF�Eaِbْ��    E�F�E�F�E�F�E�F�    KF�KF�KF�KF�    
E�B�F�E�B�F�E�B�F�E�B�F�    FP�B(IJ�F>FP�B(IJ�F>FP�B(IJ�F>FP�B(IJ�F>(((( - - - -] أهل على نص تعاىل اهللا فإن .]29/التوبة 

  .الكتاب
•••• ÙçÎæÙçÎæÙçÎæÙçÎæ<<<<ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]ÌÖö¹]<<<<<I<I<I<I<<<<ä·…ä·…ä·…ä·…<<<<�]�]�]�]<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .O6:�& و3>
  

  .األخرى الطوائف من بكتام وأخذ بدينهم دان ومن :يعين
  .))األذان(( 

 لطائفتني إال الذمة تعقد وال اجلزية بلتق ال أنه يرون ا�0��S/� أن معنا تبني إذاً
   :فقط
 .اوس - 1
  .فقط .الكتاب وأهل - 2

  .يقاتل أو يسلم أن فيجب عداهم ومن

 .كافر لكل -   الذمة أي - وتعقد -  اجلزية أي -  تقبل أا :ا�G �J ا���ل= 
  .كفره كان مهما تفريق بال

�:��א�����وא��
	�א �

 األمراء يبعث كان ملا - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
 بني يفصل ومل أمور ثالثة بني الناس بتخيري يأمرهم كان اجليوش وقادة
 خرجت بل غريهم من أو واوس الكتاب أهل من يكونوا أن

 خرج فهو اآلية يف الكتاب أهل ذكر وأما، العموم خمرج األحاديث
 أهل من كانوا اجلزيرة ويف املدينة حول ممن كثرياً ألن الغالب خمرج

 وحصره م احلكم ختصيص اآلية يف بذكرهم املقصود فليس كتابال
  .عليهم
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 اجلزية وفرض الذمة عقد من املقصود أن :الثاين والدليل - 
 وكثب قرب عن يروا وأن باإلسالم هؤالء ترغيب الفقهاء بعض عند
 ويف الكتاب أهل يف حتقيقه ينبغي املطلب وهذا وخرييته اإلسالم عدل
  .الكفار من غريهم

  
 -  تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ا��1اب ه� ا�G �J ا���ل هDاو
  . -  اهللا رمحه

 يف جاءت اليت النصوص عموم عليه وتدل وقوي ووجيه سديد اختيار وهو
  .السنة



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

   ا	���دآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  44  
 

 

  ) 19: (الدرس  األولالفصل    الثانيةالسنة 

  ))108((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ9/11/1428 :التاريخ   االثنين:اليوم
  

  )3(رقم  الدرس الجهادشرح كتاب 
 


	���������ل�����Wא �

�������א������א�����א �א�����،�������*�����()������'"�!��و����&��و%�"���א�و#�"!��א� ���

��و-#,��	�+�	�و'"! .-K� �

  :تقدم معنا الكالم عن أول باب عقد الذمة ووصلنا إىل
  

•••• <äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .�3م أو  �Ol� و? �:�-ه� إّ? إ
  

أي أن عقد الذمة ألهل الكتاب أو اوس على املذهب أو للكفار مجيعاً على 
  .القول الصواب ليست إال لإلمام فقط أو ملن أنابه اإلمام ليقوم مقامه

 =�ً.��Bإ Gk,و  ومل خيالف يف هذه املسألة إال وهDا D3ه' ا����ه$
 يرون أن هذا من اختصاصات األحناف فقط أما مجهور فقهاء املسلمني فإم

  .اإلمام

��	
�:وא	 �

 مصاحل عامة للمسلمني -  أي يف عقد الذمة - أن يف هذا  - 
 :خيتص بالنظر فيها اإلمام فإنه أعلم بتقدير املصلحة

هل تكون يف عقد الذمة ؟ أو يف عدم عقده ؟ مما ال يناسب أن 
  .يكون إال من اإلمام
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

��MB ?و  :.GOm "/.  
  

ملا قرر أن اجلزية واجبة كما تقدم معنا أراد أن يبني من يستنثىن من أهل 
  .الكتاب فال يؤخذ منه جزية

  

•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .و? GOm "/. ��MB و? ا3أة
  

،  على أنه ال جزية على الصيب وال على املرأة وال على انونأمجع أهل العلم
  .فهؤالء ال جزية عليهم

 رضي اهللا -  أمر معاذاً -  صلى اهللا عليه وسلم - يب ألن الن - 
  . أن يأخذ عن كل حامل ديناراً- عنه 

  .فنص على أنه جيب أن يكون بالغاً وإال مل يؤخذ منه
  .فإذاً يستثىن املرأة والصيب وانون باحلديث

  . اإلمجاع: على استثناء هؤالء الثالثةوالدليل الثاين - 
  

•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  ..O-و? 
  

  :العبد ينقسم إىل قسمني
  . عبد كافر ملسلم: القسم األول-

  . عبد كافر لكافر: والقسم الثاين-
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   :ـ فالعبد الكافر الذي ملسلم
فقد أمجع أهل العلم أنه ال يؤخذ منه اجلزية بال إشكال 

  .وأمره واضح وحكمه ظاهر
  

  :ـ وأما العبد الكافر للكافر

 =تؤخذ عليه جزية وإمنا  إىل أنه ال :�Dه' ا����ه$
  .يكتفى باجلزية اليت تؤخذ على سيده ألنه من مجلة مال سيده

  

 =G �Jأن على العبد الكافر حتت الكافر اجلزية :وا���ل ا� 
  .تؤخذ منه كما تؤخذ من األحرار

'��	
�:وא��
	�א�������א�1 �

أن هذا مروي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  :األول -
  .-رضي اهللا عنه- 

 أنه رجل كبري قوي مكتسب فناسب أن تؤخذ : والثاين-
  .منه اجلزية

  .ورجح ابن قدامة القول األول وهو املذهب
  

 كأن العرف والعمل على :وهDا ا���ل وه� ا��Dه' �Vل �Vي أ �
أن العبيد الذين حتت أيدي الكفار يف الدولة اإلسالمية كانت ال تؤخذ 

 ففتوى عمر -  رضي اهللا عنه -  منهم اجلزية إال إن صح األثر عن عمر
  .تكون فاصلة يف املوضوع
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

���. M�:�   .و? ��$
  .إذا كان يف أهل الذمة فقري يعجز عن دفع اجلزية فإا تسقط عنه

 - - - - ))))َ�� ��F�F8E;B� �G�ِ- �c�ْ��َ BQG��� Bde�َ6B� ��َ�F�F8E;B� �G�ِ- �c�ْ��َ BQG��� Bde�َ6B� ��َ�F�F8E;B� �G�ِ- �c�ْ��َ BQG��� Bde�َ6B� ��َ�F�F8E;B� �G�ِ- �c�ْ��َ BQG��� Bde�َ6B((((- :لقوله تعاىل - 
  .]286/البقرة[

 -  رضي اهللا عنه - ر بن اخلطاب وألن أمري املؤمنني عم - 
 .فرض اجلزية على طبقات الناس وجعل أدىن الطبقات الفقري املعتمل

  . العامل:يعين
فإذا كانت هذه أدىن طبقة فإذاً الفقري الذي ال يعمل ال جزية عليه وهو 

 من عجز عنها من أهل الكتاب فإا تسقط عنه وال :إذاً، املقصود مبن يعجز عنها
  . يستطيع أن يؤديهيلزم بشيء ال

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

��� Uًر أه�m <3:  و�ت �3Ddُأ.  
  

  . بأن بلغ الصيب وأفاق انون فإن اجلزية تؤخذ منه:من صار أهالً

 بال حاجة إىل :أي) أخذت منه (: بقوله-  رمحه اهللا - ومقصود املؤلف 
  .جتديد عقد الذمة

��������א�	
�:وא	 �

 بداية من أمري املؤمنني عمر ومن تبعه من  أنه تواتر عن اخللفاء- 
اخللفاء الراشدين وخلفاء املسلمني أم مل يكونوا جيددون العقد 

ولو كانوا  ملن يبلغ من أهل الكتاب وال ملن يفيق من اانني
جيددون العقد لنقل هذا نقالً متواتراً لكثرة من يبلغ من الكفار 

موعة من صبيان الكفار وهذا أمر معلوم أنه يف كل فترة يبلغ جم
 أنه البد -  صلى اهللا عليه وسلم - ومل ينقل عن أصحاب النيب 

  .من جتديد العقد هلم
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

 ا��Sلdo G�.  
  

 أنه إذا بلغ فإنا ال ننتظر به حوالً جديداً من حني بلغ بل تؤخذ منه :يعين
  .على رأس احلول ولكن تؤخذ منه باحلساب

  . أخذت منه نصف اجلزيةيف نصف السنةـ فإن بلغ 

  . أخذت منه ثالثة أرباع اجلزيةـ وإن بلغ بعد مضي ربع السنة
  ..وهكذا

>ً�6�&1��?�@4�>��4��������	
�:وא	 �

أنا لو انتظرنا يف صيب ويف كل بالغ حوالً ألصبح أهل  - 
 ويف حساب حول كل واحد .الكتاب لكل واحد منهم حول مستقل

ه من املشقة والعنت على ويل األمر وعلى من من أهل الكتاب ما في
  .يقوم بأخذ اجلزية على رؤس الكفار

فالشك أنه جيب وجوباً ولو مل حيل عليه احلول أن تؤخذ منه اجلزية على 
  :.رأس احلول لكن باحلساب فال يظلَم وال يظلم

  .ال يظْلَم بأن يؤخذ أكثر منه - 
ة كاملة ألن هذا جيعل لكل شخص وال يظلم بأن يوجب االنتظار ملدة سن - 

  .حوالً مستقالً وتتفاوت أحواهلم
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

&�$/. 'Bا ا��ا��D0 "�3و  :&����V م  .و��OV 'B� و,
  

إذا بذلوا الواجب املطلوب منهم فإنه جيب أن نقبل منهم وجيب أن نكف عن 
  .قتاهلم

 :ا أرسله قال لربيدة مل-  صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب  - 
 يعين -  وكف عنهم -  اجلزية : يعين- فإن هم أطاعوك فاقبل منهم (

  . )- عن قتاهلم 
فهذا النص صريح بأن الكفار إذا أجابوا إلحدى اخلصال فإنه جيب على أمري 

 وجوباً أن يقبل منهم هذه اخلصلة وأن يكف عن قتاهلم ويأخذ منهم اجليش
لة اجلزية أنه تؤخذ منهم ويكف عن وكما يترتب على قبول الكفار خلص، اجلزية

فإم أصبحوا حتت محاية املسلمني ، قتاهلم أيضاً جيب تبعاً لذلك أن يدافع عنهم
بدفعهم اجلزية فال يقاتلون وال يسلمون لألعداء ألم دفعوا اجلزية وصاروا حتت 

  .ظل وحكم املسلمني فوجب عليهم أن يدافعوا عنهم
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .����ن .�- أDdه� ، و�@�ل و���V& ، و�6 أ�-��& و��
  

  . أن يتقصد آخذ اجلزية إهانة الكافر.�- ا�0��S/�=  :جيب

FP�B(IJ�F> E�B�F� K( ( ( ( ----  :لقوله تعاىل - F� E�F� #َF�Eaِbْ�� ��ُ`E8B�FP�B(IJ�F> E�B�F� KF� E�F� #َF�Eaِbْ�� ��ُ`E8B�FP�B(IJ�F> E�B�F� KF� E�F� #َF�Eaِbْ�� ��ُ`E8B�FP�B(IJ�F> E�B�F� KF� E�F� #َF�Eaِbْ�� ��ُ`E8B�(((( - - - -    
  .]29/التوبة[

   :والصغار يدل على تقصد إهانتهم فمن ذلك
 أرسل ا موليه أو رسوالً من األحرار ـ أنه جيب أن يأيت بنفسه باجلزية فإن

  .فإا ترد ويقال له جيب أن تسلم اجلزية بنفسك
  .ـ ومنها أنه جيب أن يطول انتظاره لكي يسلموا اجلزية

فيقف اإلنسان ،  أنه جيب أن يطول انتظارهم أثناء تسليم اجلزية:ـ ومنها
م اجلزية أيضاً ترك فترة وقوفاً طويالً ينتظر أن يسلم اجلزية وإذا دخل وأراد أن يسل

 وإذا مد يده باجلزية ترك فترة طويلة مث بعد هذه السلسلة من اإلهانات طويلة
وإىل هذا ،  حتقيقاً للصغار املذكور يف اآلية:فكل ذلك، تؤخذ منه مع جذب يده

  .-  رمحه اهللا - ذهب احلنابلة كما ترون وهو مذهب اإلمام أمحد 

 =G �Jسات ال تدل عليها اآلية وال يدل عليها  أن هذه املمار:وا���ل ا�
  .عمل الصحابة بل الواجب أن تؤخذ منهم أخذاً هيناً طبيعياً بال إكرام وال إهانة

��������א�	
�:وא	 �

وأمراء األجناد  -  صلى اهللا عليه وسلم - أن أصحاب النيب  - 
ومن يوليهم اخللفاء على البلدان اليت فيها أهل الذمة كانوا يأخذون 

 أهل الكتاب بطريقة سليمة وبطريقة طبيعية ومل ينقل عنهم  مناجلزية
وإن كان إذالل ، أم كانوا ميارسون هذه املمارسات إلذالل الكفار

الكفار مقصد شرعي بال شك لكن أخذ اجلزية منهم ذه الطريقة 
  .وهذا التفصيل حيتاج إىل دليل
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  :قق بأمرينيتح أن الصغار املقصود باآلية : فاجلواب عنها:وأما اآلية
  . فدفعهم اجلزية حبد ذاته صغار: أن يدفعوا اجلزية: األمر األول-

 فدخوهلم حتت أحكام ملة .ت أحكام امللةحت أن يدخلوا : واألمر الثاين-
  .غري ملتهم هو حبد ذاته صغار

ولو  واملنصف إذا تأمل القولني وجد أن القول الثاين ينسجم مع آثار الصحابة
 اليت ذكرها الفقهاء تفعل يف القرن األول والثاين والثالث كانت هذه التفصيالت

  .لنقلت إلينا ألنه شيء غريب يستحق النقل
          �$�dوه� ا G �Jا���ل ا� [Bا ر,�b� ا\  - ر ا�p��S ا0> ا��$&   و�R�D ا�

.  
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 )H1�(  
  

•••• <Ù^Î<<Ù^Î<<Ù^Î<<Ù^Î<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

)H1� (م ا�34مM/م : و�U54ا &kS0 &هDdأ.  
  

  :رم عقد الذمة إال بشرطنيتقدم معنا أنه حي
  . بذل اجلزية:ـ األول

  . الدخول حتت أحكام اإلسالم:ـ والثاين

فصل يلزم اإلمام أخذهم حبكم ( هنا -  رمحه اهللا - فهذا معىن قول املؤلف 
  .)اإلسالم

 أن يلزموا بأحكام العقود واجلنايات واإلتالفات واحلدود :واملراد باحلكم هنا
إذاً يلزمون بأحكام اإلسالم ويلزمون أيضاً بدفع  تينافيما حيرم عليهم كما سيأ

  .اجلزية
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 إلزام أهل : هذه القاعدة العامة وهي-  رمحه اهللا - وملا ذكر املؤلف 
  :الكتاب بدفع اجلزية ذكر التفصيل

•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .أDdه& kS0& اU54م �G ا���K وا���ل وا�:ض: و�/Mم ا�34م
  

  :إلسالم ذه األموريلزم أن نأخذهم حبكم ا
   . النفس- 
   . واملال- 
  . والعرض- 

��	
1:� �

 صلى اهللا - أن يهودياً قتل جارية على أوضاح هلا فقتله النيب  - 
 صلى اهللا -  فقد أقام عليه احلد وأخذه حبكم اإلسالم .- عليه وسلم 
  .- عليه وسلم 

 أن رجالً وامرأة من أهل الكتاب زنيا فأقام :والدليل الثاين - 
  . عليهما احلد-صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 

ففي هذه األحاديث دليل ، وهذه األحاديث يف الصحيح فال إشكال يف ثبوا
 رمحه -على أن أحكام اإلسالم جتري عليهم لكن بالقيد الذي سيذكره املؤلف 

  . الحقاً وهو أنه يكون من األعمال اليت يرون هم حترميها يف ملتهم- اهللا 
  

•••• <<ÙçÏè<<ÙçÏè<<ÙçÏè<<ÙçÏè<I<I<I<I�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<�]<ä·…<<<<<<I<I<I<IVVVV< << << << <

���: وإ�3�V ا�S-ود ./$�&S6 ون-��:� ��$�.  
  

 فهو حمرم يف . الزنا-  :ما يعتقدون حترميه جيب أن نقيم عليهم فيه احلد مثل
 فهذه األشياء اليت .وهو كذلك:  والقذف- .  وهو كذلك: والقتل-  .كل ملة

  .هي حمرمة يف دين أهل الكتاب نأخذهم ا
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�1�A��BC4ن���/D�&4��������	
�:�وא	 �

  . وقد التزموا حكم اإلسالم.أم يقرون بتحرميها - 
  .فنتج عن هاتني املقدمتني وجوب إقامة احلد عليهم

 يؤاخذون وتقام عليهم احلدود فيما يرون حترميه ولو مل يترتب /مسألة ** 
ه حمرم يف دينهم وال يشترط أن يضاف مع ذلك نعليه حد يف دينهم وإمنا يكتفى بأ

  . فقط إذا كان حمرماً فإنه تقام عليهم احلدود. دينهمأن يرتب عليه حد يف
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .دون �3 �:��-ون ,ّ/�
  .األعمال اليت يعتقدون أا حالل ال تقام عليهم فيها احلدود

  :مثال ذلك
  . فهو ليس مبحرم عندهم.ـ شرب اخلمر

  . فهو ليس مبحرم عندهم.ـ وأكل اخلرتير

  . ألنه ليس مبحرم يف دينهم.وسـ ونكاح احملارم عند ا

فهذه األعمال اليت يرون هم أا مباحة ال تقام عليهم فيها احلدود ولو كانت 
  .حمرمة يف شرعنا

��������א�	
�:وא	 �

أن أهل الكتاب يقرون على كفرهم وهو أعظم من هذه  - 
األعمال فإذا أقروا على الكفر فهو أعظم معصية فمن باب أوىل أن 

، عمال اليت هم يرون أا مباحة وحنن نرى أا حمرمةيقرون على األ

 فإن . أن ال يظهروا هذه األعمال:لكن اشترط الفقهاء لذلك
فيجب أن يسروا ويكتموا ،  انتقض عهدهم:أظهروها كما سيأتينا

شرب اخلمور وأكل اخلنازير ونكاح احملارم فإن أظهروه عاقبناهم 
  .بنقض العهد
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .وُ�/�3M& ا�ّ��$M .> ا���/�$>
  

  .جيب وجوباً على اإلمام أن يلزم اهل الذمة بالتميز عن املسلمني
  

  :والتميز حيصل بأربعة أمور
   .وهو األهم بلباسهم : األمر األول-

فيجب أن يلزموا بلباس خيالف لباس املسلمني ال سيما من حيث اللون حبيث 
  .ذمةإذا رآهم اإلنسان عرف أم من أهل ال

  

   .بشعورهم : واألمر الثاين-

فيجب أن مينعوا من الفرق ألنه سنة املسلمني وأن جتز نواصيهم ليعرف أم 
  .من أهل الذمة

  

   .بركوم : واألمر الثالث-

 ألنه من أشهر العالمات اليت -  رمحه اهللا - والركوب فَصلَ فيه املؤلف 
  .يعرف فيها أنه من أهل الذمة

  

   .بكناهم : واألمر الرابع-

فإنه ال جيوز أن ميكنوا من التكين بكىن املسلمني فال يسمى أحدهم أبو عبد 
وال  .اهللا وال أبو عبد الرمحن وال أبو حممد وال غريها مما خيتص به املسلمون

وإىل .. .. وتقي الدين. نور الدين:باأللقاب العلمية اليت اختص ا املسلمون مثل
  .ذه األلقاب جائز أن التسمي : إذا قيل.آخره
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 فإن . وجيوز أن يتكنوا بغري هذه األشياء مما ال خيتص باملسلمني/مسألة ** 
 فهذه الكنية ال . يا أبا إسحاق: رأى طبيباً نصرانياً وقال- رمحه اهللا - اإلمام أمحد 

 -  ذه الكنية يدل على أنه -  رمحه اهللا - تتعلق باملسلمني وإطالق اإلمام أمحد 
 ال يرى املنع املطلق من التكين لكنه يرى املنع من التكين اخلاص - رمحه اهللا 
 ذا -  رمحه اهللا - ومن مجع من احلنابلة بني روايات اإلمام أمحد ، باملسلمني

اجلمع بأن النفي املطلق واجلواز املطلق جيمع على هذا اجلمع فقد أصاب وعلى 
  .هذا حتمل الروايات املختلفة عن اإلمام أمحد

  

  : إىل مسألة الركوب-  رمحه اهللا - قل مث انت
•••• <Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<Ù^ÏÊ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

ج 0=آ�فُ5ُ $%0 H$d   . و��& رآ�ب _$
  

  : فيجب أن يتميزوا بعدة أمور:بالنسبة للركوب
 ال جيوز أن يركبوا اخليل والفرس مطلقاً ألن يف ركوب :ـ األمر األول

  .الفرس عزة ومنعة وعلو
  

البغال واحلمري واإلبل بشرط أن يستخدموا  جيوز أن يركبوا :ـ واألمر الثاين
  . ألن السرج فيه أيضاً عزة ومكانة ورفعة.السرج
  

 أن يركبوا على جهة بأن يسدل أحدهم رجليه من جهة :ـ واألمر الثالث
  .ويعطي ظهره للجهة األخرى وال يركب معتدالً

  
 فكل ذلك ليتميز أهل الكتاب من الذميني عن املسلمني ولتحقيق االنفصال
 .التام اجلسدي واحلسي الذي يتبعه االنفصال التام املعنوي وما يتعلق بالتشبه
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  الربذعة وهي قماش أو قطن يلقى: اإلكاف هو)بإكاف (:- رمحه اهللا -وقوله 
  .فكل ما ليس بسرج فهو إكاف، فوق ظهر املركوب إياً كان ويركب

  

E1-Fא�-�)Fא�G���������	
�:א	 �

 رضي اهللا - ن أمري املؤمنني عمر اآلثار الصحيحة املروية ع - 
 : حينما اشترط على أهل الذمة جمموعة من الشروط منها- عنه 

  .املخالفة يف هذه األشياء األربع
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

16-�ه& �G ا�����K:  و? ���ز.  
  

  .ال جيوز أن جيلس الذمي يف صدر الس

'��	
	:� �

 : عليهم-  رضي اهللا عنه - نني عمر  أن من شرط أمري املؤم: الدليل األول-
فإذا كان يلزمهم القيام من املكان حلضور ، أن إذا قدم املسلم قاموا له من مكام

  .املسلم فكيف ميكنون من اجللوس يف صدر الس
  

 أن يف جلوسهم يف صدر االس عزة هلم وتعظيماً وهو : والدليل الثاين-
  .ويف الذمي خصوصاًخالف مقصود الشارع يف الكافر مطلقاً 

  .فإذاً ال جيوز أن منكنهم من اجللوس يف صدر االس
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .و? ا��$�م ��&
 فإن األدلة الدالة على عدم تصديرهم يف .ال جيوز أن نقوم هلم ملا تقدم

  .االس دالة كذلك على أنه ال جيوز أن نقوم هلم
األشياء املذكورة يف الكتاب إمنا نص وال خيفى على أي طالب علم أن هذه 

  :ألمرين  -  رمحه اهللا - عليها املؤلف 
  .- رضي اهللا عنه-  أن كثرياً منها جاءت يف شروط عمر بن اخلطاب:ـ أوالً

  . أا كثرية الوقوع:ـ وثانياً

وإال فإنه ال يقتصر يف إذالل الذمي على هذه األمثلة بل يشمل كل ما مينع مما 
  . له أو رفعاً من شأنهاًأو تصديرفيه إعزاز للذمي 

 إمنا هو أمثلة -  رمحه اهللا - فهذه هي القاعدة العامة وإمنا ما ذكره املؤلف 
 -اختارها لكثرة وقوعها وألا جاءت يف شروط أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

  .- رضي اهللا عنه 
  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<I<<<<< << << << <

  .و? 0-اءU���0 &�6م
  .اب بالسالمال جيوز أن نبدأ أهل الكت

ال (: يف احلديث الصحيح- صلى اهللا عليه وسلم -لقول النيب  - 
وإذا رأيتموهم يف طريق فاجعلوهم يف  (: فهذا نص.)تبدؤوهم بالسالم

  . وهذا نص صريح بأنه ال جيوز أن نبدأهم بالسالم.)أضيقه

ب . ومساء اخلري. وصباح اخلري. كيف حالك: أما قول/مسألة ** VX��: 
ث ال يوجد دليل على املنع وليس يف هذه التحايا شيء من التعظيم  حي.اجلواز

  .وليست يف معىن السالم فإن السالم دعاء
ب ا���از إ?VX��: إذا علم من حال الذمي أنه إن خوطب مبثل هذه تكرب 

  .ورأى أنه اعتز فحينئذ جيب أن ال تلقى عليه ال هذه التحية وال غريها من التحايا
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لقول ) وعليكم (: لكن جيب أن يكون بقول الراد.السالم جيوز رد /مسألة ** 
، )وعليكم( : إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا-  صلى اهللا عليه وسلم - النيب 

  .)وعليكم (: فأي ذمي يسلم فإنا نقول له.وهذا احلديث عام يشمل مجيع الصور

 =G �Jليقني أنه قال أنا إذا علمنا على وجه القطع وا: يف املسألة:وا���ل ا�: 
أو لفظة أخرى فيها سب أو ) السام عليكم(:صرحية ومل يقل) السالم عليكم(

  . إذا علمنا أنه سلم سالماً صحيحاً فإنه جيوز أن نرد التحية مبثلها: يعين.دعاء

�I��F�E((((- - - -  :لعموم اآلية -  F�F�E1َ�ِ� ��f+F]َ
 K#O+I]َ*ِ� E�ُ*+\+B1 �َ,ِ-F��F�E�I� F�F�E1َ�ِ� ��f+F]َ
 K#O+I]َ*ِ� E�ُ*+\+B1 �َ,ِ-F��F�E�I� F�F�E1َ�ِ� ��f+F]َ
 K#O+I]َ*ِ� E�ُ*+\+B1 �َ,ِ-F��F�E�I� F�F�E1َ�ِ� ��f+F]َ
 K#O+I]َ*ِ� E�ُ*+\+B1 �َ,ِ-F�(((( - - - - 
  .]86/النساء[

السام (:ديث إمنا ورد على سبب وهو قول اليهودوألن احل - 
  .)عليكم

 :وإىل هذا القول ذهب ابن القيم وانتصر له وهو أنه ال جيب دائماً أن نقول
إذا علمنا أم سلموا سالماً خالياً ) وعليكم السالم (:بل جيوز أن نقول) وعليكم(

  .من اإلساءة

  أي القولني أرجح ؟
 . يظهر يل أن املذهب أصح- ملسألة حتتمل  وا- الذي يظهر يل بعد التأمل 

 خرجت خمرجاً مترتباً على - صلى اهللا عليه وسلم - ألنه وإن كان فتوى النيب 
علة وهي قول اليهودي إال أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب وكم من 

 خرجت بسبب وتعاملنا معها تعامالً -  صلى اهللا عليه وسلم - فتوى من النيب 
ذلك ما ذكره ابن القيم وجيه وخالف قوي فمن أخذ ذا أو ذا فهو مع ، عاماً

 :كما أن يف هذا مصلحة وهي) وعليكم(:يف سعة وأنا أرى أنه ما يزيد على قوله
تربية اإلنسان على معاملة غري املسلم مبا يستحق وفيه تربية على مسألة الوقوف 

  .مع النص
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•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .اث آ��Kl و0$�3> إ,-: و���:�ن
  

وعلى القول بأن عقد الذمة جيوز ، ال جيوز متكني أهل الذمة من بناء الكنائس
  .لكل الكفار فال جيوز ألي كافر أن ميكن من إقامة بيت للعبادة

��	
�:�()����H,Hو"&:وא	 �

 أم ال ميكنون من إقامة كنائس مهما : فهذا حمل إمجاع. اإلمجاع: األول-
  .كان السبب

 شرط عليهم أن ال حيدثوا -  رضي اهللا عنه -  أن أمري املؤمنني عمر :ين الثا-
  .كنيسة

 أن يف متكينهم من بناء الكنائس إظهار لشعائر الكفر بعد أن مل : الثالث-
  . يف عقد الذمة: يعين- تكن وليست داخلة يف العقد 

 اإلمجاع وغريه من أقوى األدلة على منع مسألة إقامة :وهذه الثالث أدلة
  .حداث كنيسة جديدةإ

  : وهي إذا كانت الكنيسة موجودة مث ادمت:نأيت إىل املسألة الثانية
•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

�ً�/t و��0ء �3 ا �-م ���3 و��.  
  

  .ومينعون من بناء ما ادم منها ولو كان ادامه على سبيل الظلم

  : ادام الكنائس ينقسم إىل قسمني:ولذلك نقول
 فإذا ادمت الكنيسة بنفسها فإنه ال .ن ينهدم بنفسه أ:ـ القسم األول
  .جيوز إعادة إعمارها

��	
1:�� �

 شرط عليهم أن - رضي اهللا عنه - أن عمر بن اخلطاب  - 
  .جيددوا ما خرب من كنائسهم
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  : ما ادم ظلماً بأن اعتدي على الكنيسة وهدمت:ـ والقسم الثاين

  . كذلك ال جتدد:����Dه'= 

  .وال يقام عليها دور عبادة للكافرينألن األرض للمسلمني  - 

 =G �Jدمت ظلماً جاز بنائها:وا���ل ا�ا إن اأ .  

 الواقع على املسلم وعلى :ألن الشرع جاء بنفي الظلم عامة - 
  .املعاهد

         [b/�3 <b0ر* ا�b�dا ا���ل اDا\     - وه �b�,ر  -.      [$S1bل ا��bا�� �bفـإذا    وه
الذي أعطوا أن جتدد مـا دام       اعتدي على كنائسهم فإن من متام العقد واألمان         

  .اعتدي عليها ظلماً
  

 فالكالم يف ادام بعض : ادام بعض الكنيسة كادام الكنيسة/مسألة ** 
  .الكنيسة كالكالم يف ادام الكنيسة

   :فإذا سقط نصف الكنيسة

 =�/0��Sبقون يف النصف الذي مل يسقط ي بل . ال جيوز اإلعمار:�:�- ا�
  .اً أو كان سقوطه بنفسهسواء كان سقوطه ظلم

  .وما ذكر من خالف وترجيح هو نفسه يف ادام بعض الكنيسة
  

•••• <Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<Ù^Î<Üm<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  . و3> 6:/$� �0$�ن ./" �3/&
  

مينع أهل الذمة أن يبنوا بنياناً عالياً عن اجلار ولو كان اجلار ليس من 
ق مستوى بنيان املالصقني ما دام جاراً فإن الذمي ال ميكن من رفع البنيان فو

  .املسلم

� �
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��()�و"�'�	
�:وא	 �

 أن عمر شرط عليهم أن ال يطلعوا على بيوت املسلمني ويف : الوجه األول-
  .تعلية البنيان متكني هلم من خمالفة هذا الشرط

 أن يف إعالء البنيان على بنيان املسلم إعزاز للكافر وهو : والوجه الثاين-
  .خالف مقصد الشارع

  .الياً على بناء املسلم فيجب وجوباً أن ينقض الزائد بناء عبنافإن 
  
 فإن مل ينب الذمي بيتاً أعلى من بيت املسلم ولكن اشتراه ففي /مسألة** 

  :هذه املسألة خالف

  . أنه إذا اشترى ومل يعمره هو فإنه ميكن البقاء:��> ا�����ء 3> ���ل= 

  .ألن العلو مل يكن بصنعه وال بيده - 

 =V <3 بل إذا اشترى بيتاً يعلو بيت املسلم فإنه ينقض :�لو3> ا�����ء 
  .الزائد كذلك

��:وא��
	�א�����ذ	 �

بأن العلل املوجودة يف البنيان العايل الذي توىل هو بنايته  - 
موجودة يف البنيان الذي اشتراه متاماً وإذا وجدت العلة فيجب أن 

  .يوجد احلكم
بVXه� ا G �Jا ا���ل ا�Dوه.  
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•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<ä·…<<ä·…<<ä·…<<ä·…<<�]<�]<�]<�]<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  .? ��3وا6� ��
  

  .فيجوز:أي
 بنياناً مساوياً لبنيان املسلم فإنه جيوز وال جيب عليه أن ينقض من بنافإنه 

  .بنيانه ما يرتل به عن مستوى املسلم

 =G �Jم ال ميكنون من مساواة بنيان املسلم:وا���ل ا�أ .  

 أمر بعدم التساوي يف -  رضي اهللا عنه -ألنه إذا كان عمر  - 
ركوب وامللبوس والشعور والكىن فمن باب أوىل يف البنيان فال امل

  .ميكنون من املساواة بينهم وبني بنيان املسلمني
 وأنه ال يلزم باهلدم وأنه ال بأس باملساواة ألن وا�Dي �O-و �G أ � ? ,ج

املساواة يف البنيان ليست كاملساواة يف ما عداها من امللبوس واملركوب وغريه بل 
  . فرق ظاهربينهما
  

•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

&�0��k0 �Bس ، و�V� و �M�dو �d ر��tو3> إ .  
  .ال ميكن الذمي من إظهار شعائره يف املطعم وامللبس والعبادة

  .بل جيب أن يكتم هذه األمور وأن يسر ا

�������ذ	�	
�:وא	 �

 ألم إذا .أن يف متكينهم  من هذا األمر إيذاء للمسلمني - 
شربون اخلمور يف الشوارع ويأكلون يف ار رمضان يطبخون أخذوا ي

اخلنازير ويدقون الننواقيس صار هذا من أعظم اإليذاء للمسلم واملؤمن 
  .الذي يغيضه معصية اهللا

  . أن منعهم من إظهار الشعائر حمل إمجاع:والدليل الثاين - 
  .فال جيوز أبداً أن ميكنوا من إظهار الشعائر
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    ��k. أو G ا و�& ��b�3 HO� إّ? اUb54م أو     .�& �� :  وإن ��6د  1
  .د���

 ثالث -  رمحه اهللا -  فعن اإلمام محد :إذا ود النصراين أو تنصر اليهودي
  :روايات

  :ا�وا�� اXو�"= 
أنه إذا تنصر اليهودي أو ود النصراين فإنه ال يقر وال يقبل منه إال اإلسالم 

  .أو القتل

  .نه مقر بفساد الدين اآلخر فال يقر على دين فاسدأل - 

 =�$ �Jوا�� ا�  : وهي املذهب-  رمحه اهللا -  عن اإلمام أمحد ا�
 إما أن ترجع إىل دينك أو تسلم وال يقر على امللة اليت انتقل :أنه يقال له

  .إليها
 انتقل إذاً تتفق الرواية الثانية مع الرواية األوىل يف عدم إقراره على امللة اليت

  .إليها لكن ختتلف الروايتني باخليار اآلخر
 =�J��Jوا�� ا�  :ا�

  .أنه يقر

ألن انتقال اليهودي إىل النصرانية أو العكس مل خيرج به عن  - 
أن يكون من أهل الكتاب فإنه ما زال من أهل الكتاب فانتقاله داخل 

  .أديان أهل الكتاب ال حمذور فيه
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 فما هي .قر يف الرواية األوىل ويف الراية الثانيةحنن ذكرنا أنه ال ي / مسألة** 
  صيغة عدم اإلقرار ؟ أسلوب عدم اإلقرار؟

  :فيه خالف

 أن عدم اإلقرار يكون بتخيريه بني القتل أو اإلسالم مثالً :ا���ل اXول= 
  .على الرواية األوىل

من بدل دينه (:-  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  - 
  .)فاقتلوه

 = �Jا���ل ا�G: أن صيغة عدم اإلقرا تكون باحلبس واجللد والتعزير 
 أو يسلم على املذهب أو إىل أن يسلم على - والتعذيب إىل أن يرجع إىل دينه 

  .الرواية األوىل
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)H1�(  
  

•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

 G3Dbbا� "bb0ن أ=bb� :  مUbb54ا &bbk, امMbbأو إ�� ، �bb�Mل ا��Dbb0. . u��bb ا
*-�..  
  

 لألشياء اليت تنتقض ا عهود أهل -  رمحه اهللا - هذا الفصل خصصه املؤلف 
فإذا رفض بذل اجلزية أو اإللتزام بأحكام اإلسالم فإن عهده ، الذمة وعقودهم

 ببذل اجلزية وااللتزام بأحكام اإلسالم -  رمحه اهللا - وإمنا بدأ املؤلف ، ينتقض
  .ألا أبرز شعائر إلزام أهل الذمة

  

�������ذ	�	
�:وא	 �

K ((((- - - -   :قوله تعاىل - F� E�F� #َF�Eaِbْ�� ��ُ`E8B� �G*F1 KF� E�F� #َF�Eaِbْ�� ��ُ`E8B� �G*F1 KF� E�F� #َF�Eaِbْ�� ��ُ`E8B� �G*F1 KF� E�F� #َF�Eaِbْ�� ��ُ`E8B� �G*F1FP�B(IJ�F> E�B�F�FP�B(IJ�F> E�B�F�FP�B(IJ�F> E�B�F�FP�B(IJ�F> E�B�F�(((( - - - - 
  .]29/التوبة[

هو أن يبذلوا اجلزية ) وهم صاغرون(: أن التفسري الصحيح لقوله:وتقدم معنا
 فإذا رفضوا فإن العهد انتقض وسيأتينا ماذا يترتب .وأن يلتزموا بأحكام اإلسالم

  .على انتقاض العهد
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  :به عهدهمـ الثالث مما ينتقض 
•••• <äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<äÖçÎ<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV< << << << <

  .أو 6:-ى ./" H��0 &/�3 أو ز �
  

  .ـ إذا تعدى على مسلم بقتل أو على مسلمة بزنا فإن عهده ينتقض

��������א�	
�:وא	 �

 شرط عليهم يف -  رضي اهللا عنه - أن عمر بن اخلطاب  - 
 فإذا كان الشرط بيننا وبينهم أن ال .كتابه أن يضربوا مسلماً عمداً

  .سلماً عمداً فكيف بالقتل العمد العدوانيضربوا م
 بالقتل هنا الذي ينتقض به -  رمحه اهللا -   مقصود املؤلف :ولذلك حنن نقول

  .العهد هو ما يكون عمداً

  . فكذلك تنتقض به عهودهم وعقودهم:ـ وأما الزنا

ألن ذمياً سعى يف أمر امرأة ليزين ا ورفع أمره إىل عمر بن  - 
 . ما على هذا عاهدناكم اصلبوه: فقال-   رضي اهللا عنه-اخلطاب 

  .فصلب يف بيت املقدس
 يعين -  وإذا قيل الزنا هنا - فهذا دليل على أنه إذا حاول الزنا باملسلمة 

 يف ذلك الذمي اختار -  رضي اهللا عنه - وعمر ،  فإن عهده ينتقض- باملسلمة 
كأنه القتل ولذلك صلبه ألن هذا الذمي حاول عبثاً أن يهتك عرض مسلمة ف

 رضي اهللا - عامله معاملة احملارب أو معاملة قطاع الطرق املهم أنه صلبه تعزيراً 
 فلو قتله فقط لتبني بذلك أن عهده . القتل:الذي يعنينا من الصلب، - عنه 
  .انتقض
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�w ، أو K$��6 أو إ��اء �5�BسN �@V أو.  
  

 ينتقض ألن يف هذا العمل ما فيه من إذا فعل أيا من هذه الثالث فإن عهده
وإذا أوقع الضرر واإليذاء باملسلمني انتقض عهده ، اإليذاء واإلغراء باملسلمني

  .وهذا أمر ظاهر
  

•••• <Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<Ù^Î<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<I<<<<< << << << <

  . ����u .�-*:أي. .أو ذآ ا�/x� أو ر��5� أو آ��0� ��0ء
  

اجلزية وهو أعظم أنواع االنتقاض وقد يكون أعظم من االمتناع عن بذل 
  .والدخول حتت أحكام املسلمني

�	�1�
�I	ض�א�J�4א�������	
�:وא	 �

 - صلى اهللا عليه وسلم - أن يهودية كانت تقع بالنيب  - 
 فقام إليها رجل وقتلها فلما رفع إىل -  صلى اهللا عليه وسلم - وتسبه 
  . أهدر دمها- صلى اهللا عليه وسلم - النيب 

ه املرأة بسبب أا سبت فدل ذلك على أن العهد انتقض يف خصوص هذ
  .- صلى اهللا عليه وسلم - النيب 

 فإنه يقتل ولو - صلى اهللا عليه وسلم -  ومن سب النيب :قال شيخ اإلسالم
  .أسلم

 نقبل منه -  صلى اهللا عليه وسلم - فإذا بادر الذمي وأسلم بعد أن سب النيب 
  . يقتل:اإلسالم ونعامله معاملة املسلم ولكن مع ذلك
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*-�. u�� ا.  
  

وتقدم معنا انتقاض العهد يف كل واحد من هذه اخلمس اليت ينتقض ا عهد 
  .الذمي
  

•••• <Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<Ù^Î<Üm<<I<I<I<I<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<�]<ä·…<<I<I<I<IVVVV<<<<< << << << <

  . دون  ��l� وأو?د*
  

 فإذا أتى يهودي أو نصراين بناقض من نواقض العهد فإن .اإلسالم دين عدل
  .إىل آخرهم. .ائه وأبنائه وعبيدهاالنتقاض خيتص به دون نس

���ذ	��:ود	 �

 وأما عهود الباقني .أن النقض وجد منه فاختص احلكم به - 
فهي على وجهها وال جيوز لنا أن منسهم بسوء وإمنا هذا الذي انتقض 
عهده بأي ناقض من النواقض السابقة فإنه يعامل معاملة من انتقض 

  .عهده دون بقية أهله
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  . و,Hّ د3� و��3�
  

  :إذا انتقض عهد الذمي فويل األمر خمري فيه كما هو خمري باألسري
  . إن شاء قتل- 
 -نوإن شاء م .  
  . وإن شاء فداه- 

 وهو أن الذمي الذي انتقض عهده يعامل معاملة األسري ويرجع :وهذا القول
  .إىل رأي اإلمام هو أعدل األقوال

  .-  رضي اهللا عنه - خلطاب وعليه تدل تصرفات عمر بن ا
  .وذا مت كتاب اجلهاد وهللا احلمد ونبدأ إن شاء اهللا تعاىل بكتاب البيوع

 --------------------  
  :األسئلة من
 البد فإنه بالشرح وتلحق عليها أنبه أن نسيت مسألة عن يسأل أخونا_ ** 

 عبارة من هميف) كنيسة بناء جيوز ال(:-  اهللا رمحه -  املؤلف قول أن :وهي :منها
 موجودة وهي والعقد العهد وقام وجدت اليت الكنائش أن -  اهللا رمحه -  املؤلف
 وجد ما أن :الصحيح هو وهذا يهدمها أن األمر لويل جيوز وال تبقى أن جيب فإنه

  .يبقى أن جيب فإنه العقد حني من سابقاً
  :هذا على والدليل

 أهل وعاقدوا عاهدوا الذين -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب أن - 
 منها ادم ما جيددون ال وإمنا .فيها وهي البالد دخلوا كنيسة أي يهدموا مل الذمة
 -  الصحابة سرية هي كما يبقى فإنه للبالد املسلمني فتح حني من املوجود أما

 ادم ما وبناء(:- اهللا رمحه -  املؤلف قول عند يلحق فهذا -  عنهم اهللا رضي
  .)منها
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  ) 22 (:الدرس  الفصل األول   الثانية :السنة
  ))109((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ10/11/1428 :التاريخ   الثالثاء:اليوم

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I1H@ @

   :ا� ���� ����� ��ل
���� ا� �� +&�%  و���رك  و(�&�  ا� و'�&%  ا�$������  رب � ، ا� ���   ا���� ا�
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �

  : -  ا� ر��� -  ا	��	 ��ل 
  . ا	��� آ��ب 

  : يف فيذكرون أقسام مخسة أو أربعة إىل الكتب تقسيم على :الفقهاء مجهور جرى =
  . العبادات كتب : األول

  . ا يتعلق وما البيوع مث
  . به يتعلق وما النكاح مث
  . ا يتعلق وما اجلنايات مث
  .به يتعلق وما القضاء مث

  : ألمرين النكاح على البيوع قدموا وإمنا
  . للنكاح بالنسبة بالبيوع الناس تعامل كثرة : األول - 
 الناس غالب من يقع البيع فإن . للنكاح بالنسبة البيوع أحكام ملعرفة احلاجة شدة : الثاين - 

  . البيوع يف منه أقل الناس يف يقع والنكاح
 هو مباشرة احلج بعد فيذكر البيوع على يقدم أن نبغيي النكاح أن : إىل األحناف وذهب =

  . البيوع كتاب ذلك بعد يذكر مث وتوابعه
  : الترتيب هذا على واستدلوا

 البدل من فيها البد عبادة أا وهي واحدة خصائص يف يشترك والنكاح احلج من كالً بأن - 
  . احلج بعد النكاح جنعل أن يقتضي التشابه وهذا واملال

 مل بينمـا  واجـب  هو : قال من ومنهم . سنة هو : قال من الفقهاء من النكاح أن وأيضاً - 
  . البيع العلم أهل من أحد يوجب

  . البيع وقبل احلج بعد النكاح يكون أن جيب : قالوا هذا على بناء
 تقـدمي  رأى فمن : سعة فيه وأنه اصطالحي أمر الترتيب هذا أن العلم طالب على خيفى وال

 مـن  أسهل لكان اجلمهور وافقوا األحناف أن لو ولكن جيد فهو بعض على األبواب بعض
  . واحد نسق على عندهم الفقه ترتيب يكون األربعة الفقهاء أن حيث
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  : -  ا� ر��� -  ��ل 
  . ا	��� آ��ب 

  . واإلمجاع والسنة بالكتاب مشروع : البيع
  ] 275/البقرة [- )... الربا وحرم عالْبي اللَّه وأَحلَّ ...(-  تعاىل فقوله : الكتاب فأما ـ

  .املسألة يف نص وهو
 صلى -  النيب عن الثابتة باألسانيد املروية النصوص من كثرية عظيمة فجملة : السنة وأما ـ
 : الصحيحني يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله : منها -  : عالبي جواز يف -  وسلم عليه اهللا

  .) رقاالبيعان باخليار ما مل يتف(
 فيه خيالف ومل جائز البيع أن على .العلم أهل من واحد من أكثر حكاه فقد : اإلمجاع وأما ـ

  . أحد
  : -  ا� ر��� -  ��ل 
���د	� :وه�  .  

  . اللغة يف لتعريفه -  اهللا رمحه -  املؤلف يتعرض مل البيع
  . شيء وإعطاء شيء أخذ هو : اللغة يف والبيع
  . املبادلة مطلق هو لغة عالبي أن : -  أجود وهو -  وقيل

  . املطاوعة : وهي . املبايعة من اللغة يف مشتق : والبيع
 وأخـذ  السلعة لتسليم لآلخر باعه ميد واملشتري البائع من كالً ألن الباع من مشتق : وقيل
  . الثمن
  . أقل عليه واالعتراض . أقرب األول املعىن ولعل

 واللغة العرف يف االطالق عند أنه إال تعاقدينامل من كل على يطلق الذي األضداد من والبيع
  . الثمن باذل إىل ال السلعة باذل إىل ينصرف
  : االصطالح يف البيع تعريف ذكر -  اهللا رمحه -  واملؤلف
��ل �  : -  ا� ر��� -  
  .. $#"! إ	� .... وه����د	� 

 التعريف يف األصل عيتاب مل لكنه املقنع عن خمتصر فهذا األصل -  اهللا رمحه -  املؤلف يتابع مل
 تعريفـاً  واختار عنه -  اهللا رمحه -  املؤلف فعدل كثرية مؤاخذات عليه األصل تعريف ألن :

 خيلـو  ويكاد التعاريف أسلم التعريف هذا أن املرداوي ورأى -  اهللا رمحه -  املرداوي ذكره
  . فذكره واالعتراض االنتقاد من

  . االعتراضات من اًسليم تعريفا ذكر بأنه -  اهللا رمحه -  جادأ وقد
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  : -  ا� ر��� -  ��ل 
���د	� وه�  .  

  . له عوضاً آخر وأخذ شيء دفع : هي املبادلة
   : مقصود التعريف من مجلة فكل
  . دفع فيه يكون أن فالبد

  . أخذ فيه يكون أن بد وال
 جديـد  إعطاء وإمنا عوضاً يكن مل فإن دفع عما عوض أنه على مبين األخذ يكون أن البد و

  . اللغة يف للمبادلة تعريف كله وهذا  . مببادلة سفلي
 ففـي  مبادلة أيضاً البيع ألن البيع تعريف من قريب اللغة يف املبادلة تعريف أن تلمس ولعلك
  . جداً عظيم تقارب العرب لغة يف واملبادلة البيع بني احلقيقة
  . باملبادلة البيع عرفوا : يعين . به عرفوه ولذلك

  : -  ا� ر��� -  ��ل 
�% و	� ��ل ���د	� وه�  ��  . ا	&

  . حلاجة ال النفع مباحة عني كل على إال يطلق ال الشرع يف املال
 مـن  النـاس  اعتربهـا  ولو الشرع يف ماالً فليست التعريف هذا عليها ينطبق ال عني وكل

   . األموال
  . شرعاً مبال فليس نفع فيه يكن مل فإن نفعاً يتضمن أن : املال يف فيشترط

  . شرعاً مبال فليس حمرماً كان فإن . مباحاً يكون أن : النفع يف ترطويش
   . لضرورة وال حلاجة ال مطلقة إباحة مباحة تكون أن : املباحة املنفعة هذه يف ويشترط

 وجود جلوازه يشترط : يعين . للحاجة لكن النفع مباخ فإنه . الكلب : للحاجة املباح فمثال
  . آخره إىل ... عيوالر املاشية ككلب : احلاجة
 ذا مباحة لكنها.مباحة الضرورة حال يف امليتة فإن.امليتة:للضرورة النفع املباحة العني ومثال
  . الضرورة وهو القيد

 الـيت  العني ماهية حتديد يف البيع شروط من كامالً شرطاً -  اهللا رمحه -  املؤلف وسيخصص
  . سيأتينا كما -  البيع شروط أهم من ويعترب وتشترى تباع أن جيوز

  : -  ا� ر��� -  ��	� 
�% و	� ��ل ���د	� وه�  ��  . ا	&

  . الذمة يف موصوفاً املبيع كان ولو : يعين
  .الذمة يف موصوفاً يكون أن جيوز بل األعيان من يكون أن املبيع يف يشترط فال

  . سيأتينا كما -  الدين : الفقهاء يسميه ما غالباً الذمة يف املوصوفة والعني
 يوجد وال الذمة يف موصوفاً يكون ورمبا . موجودة مشاهدة قائمة عيناً يكون رمبا املبيع فإذاً
  . العقد حال
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 وصفته كذا يف ومطبوع كذا عنوانه كتاباً عليك بعت : أقول أن : الذمة يف املوصوف مثال
 كتـاب  يف ستأتينا بشروط لكن . العقد إجراء حال موجوداً الكتاب يكن مل وإن وكذا كذا

  . البيع
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
�,+*� أو  ����� .  

 أو مـشاهد  أو الذمة يف كان سواء عيناً املبيع يكون أن إما : يعين   .) مباحة منفعة أو(:قوله
  . منفعة يكون

 وإباحتـها  مباحـة  املنفعة هذه تكون أن :وهي : العني يف يشترط ما املنفعة هذه يف ويشترط
  . لضرورة وال حلاجة ال مطلقة إباحة

  . املنفعة أي -  عليه العقد إجراء جيوز مما وليس شرعاً باطل احملرمة املنفعة فشراء
  : للمنفعة -  اهللا رمحه -  املؤلف مثل

 �	��  : -  ا� ر��� -  -
  . دار آ��"  

 املمر على ال املرور منفعة على يقع العقد ألن . أحسن لكان أدق كان لو التمثيل احلقيقة يف
 األعيـان  من لكان وإال العني هذه على يقع ال والعقد االرض من قطعة وهي نيع املمر ألن

  . مممر كمنفعة : يعين) كممر( : بقوله -  اهللا رمحه -  يريد هو وإمنا األول النوع يف ولدخل
 احلنابلة من وغريه . -  اهللا رمحه -  مراده وهذا املمر على ال املنفعة على العقد يقع أن فيجب
 فلو األعيان من املمر ألن ممر بكلمة ميثل ال أن ينبغي كان احلقيقة يف وهو. األمر هذا وضح

  . ممر كمنفعة :قال
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  . أ�0ه�� -�/. 

 أو املباحـة  لألعيان : تكون فاملبادلة) مبادلة(:بقوله يتعلق وارور اجلار) أحدمها مبثل(:قوله
  .املباحة للمنافع

  . الذمة يف وأعيان مشاهدة أعيان : إىل األعيان قسم -  اهللا رمحه -  املؤلف لكن
  : ثالثة عليها البيع عقد إجراء جيوز اليت األشياء فصارت
  . املباحة العني - 1
  . الدين وهو . الذمة يف وما - 2
  . واملنفعة - 3

 إذا أنه ومعلوم . البيع يف جتوز صور تسع أشياء الثالث هذه من يوجد أن اإلنسان ويستطيع
  . صور تسع عندنا فسيكون أشياء الثالثة هذه بني بادلت
  . العملية نفس بإجراء صور ست تأخذ أن تستطيع أنت مث . صور ثالث ونأخذ

  . بعني عني بيع : األول الصورة ـ
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  . بعني عني بيع فهذا . العقد إجراء حال املوجودة ريال العشرين ذه الكتاب هذا نبيع بأن
  .) الذمة يف ما(: -  اهللا رمحه -  املؤلف يسميه الذي وهو . بدين عني عبي : الثانية الصورة ـ

 كـذا  وصـفته  كـذا  امسه الذي الكتاب عليك بعت أو الكتاب منك اشتريت : أقول بأن
 و الحقاً يسلم الذمة يف موصوف والكتاب اآلن ريال العشرين تعطيين فأنت . رياالً بعشرين

  . عليه يتفق موعد يف
  . مبنفعة عني بيع : ةالثالث الصورة ـ

 فيه أتصرف أن وال أبيعه أن يل جيوز ال فاملمر . املمر وليس املمر هذا منفعة منك أشتري بأن
  . العقد عليها وقع اليت هي املمر هذا منفعة لكن

 بيع ( : وهي التاسعة الصورة يف أنه إال العملية نفس بإجراء صور ست توجد أن تستطيع مث
 ال لكـي  العقد جملس يف العوضني أحد تسليم العقد لصحة يشترط) لذمةا يف مبا الذمة يف ما

 . حترميها على -  اهللا رمحهم -  الفقهاء اتفق اليت الصورة وهي بالدين الدين بيع حتت يدخل
 بـال  جـائزة  مجيعاً فالصور الذمة يف مبا الذمة يف ما بيع وهي التاسعة الصورة هذه عدا فيما

  . البيع عقد إجراء لصحة ليةاألص الشروط عدا إضايف شرط
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  . ا	�0�-3 12� 

  : عقدين :) التأبيد على (: بقوله خيرج أن أراد
  . مؤقتة منافع شراء : أا إال منافع شراء كان وإن اإلجارة فإن . اإلجارة : األول - 
  .وترجع مؤقتة عارية : هاامس على هي وإمنا للمنفعة بتمليك ليست ألا . العارية : والثاين - 

  . العقدين هذين أخرج القيد هذا فإذاً
 ( بعضهم قوله : وهو الفقهاء ذكره آخر قيد عن -  اهللا رمحه -  املؤلف استغىن : القيد وذا
 إذا القيـد  هـذا  إىل حنتاج فال . التمليك سبيل على مبال مال مبادلة :) التمليك سبيل على

  . متليك فيها ليس اليت الصور رجخي التأبيد ألن التأبيد وضعنا
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  . و�"ض ر-� �4" 

   : املذكور التعريف ن فستجد : تأملت لو
   . متاماً الربا على ينطبق

  . متاماً القرض عهلى وينطبق
  . -  اهللا رمحه -  املؤلف استثناه ولذلك البيع عقود من ليسا والقرض الربا لكن

 - )... الربـا  وحـرم  الْبيـع  اللَّـه  وأَحـلَّ  ..(-  : حمـرم  ألنه ىنمستث فهو الربا أما ـ
  ] 275/البقرة[
  . املتواترة النصوص عليه ودلت األمة عليه اتفقت أمر وهو .

 . التمليـك  ال االرفـاق  هـو  األكثر يف فيه امللحوظ ألن البيع من فليس : القرض ماأو ـ
 فيهـا  يقصد البيوع ألن البيوع من فليس التمليك ال اإلرفاق به يقصد كان إذا أنه ومعلوم

  .كذلك فليس القرض أما .التمليك سبيل على املعاوضة
   : البيوع من ليس أنه على ويدل

 الـشرع  حماسن من وهو إليه للحاجة وأجازه أباحه الشارع أن إال الربا من نوع القرض أن
 من وليس إليه الناس وحلاجة لإلمجاع جاز لكنه التأخري مع مبال مال مبادلة القرض فإن وإال

 أن القـرض  يف نشترط ال وحنن الربا من العقد خيلو أن البيع يف يشترط ألنه شيء يف البيوع
 جـاز  لكنـه  نـسيئة  فيه هو ولذلك زيادة فيه ليس الذي الربا صورة من وال الربا من خيلو

  . إليه الناس حلاجة قلت كما باإلمجاع
 يف لدخال خيرجا مل لو ألما :والقرض الربا على -  اهللا رمحه - املؤلف نص ملاذا معنا تبني إذاً

  . البيع تعريف
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  0�  .... و6,*

  . يوجد : يعين ) ينعقد ( ومعىن : فقط بصورتني الشرع يف الييع ينعقد
   . قولية : األوىل الصورة ـ
  . فعلية : الثانية والصورة ـ

 ملـا  الفعليـة  وأخر جوازها على متفق ألنه : القولية بالصورة -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ وإمنا
  . فيه املختلف على عليه املتفق فقدم العلم أهل بني اخلالف من فيها
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  : -  ا� ر��� -  ��ل 
 0�  . و���ل -�768ب 6,*

   . البائع من الصادر اللفظ هو : اإلجياب - 
  . املشتري من الصادر اللفظ هو : والقبول - 

- املؤلـف  سيستثنيه ما إال .وجوباً املشتري من والقبول البائع من اإلجياب يكون أن وجيب
  . - اهللا رمحه

  : -  ا� ر��� -  6��ل 
  . -*0! و���ل -�768ب 

  . مباشرة اإلجياب بعد يكون أن جيب القبول أن : األصل
 يكـون  ان وهـو  : األصـل  هو وهذا . مباشرة املشتري يقبل أن فيجب البائع أوجب فإذا

  .اإلجياب بعد القبول
  . األصل ألا ا بدأ إمنا -  اهللا رمحه -  املؤلف ا بدأ اليت الصورة وهذه

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  . و���1 

 عدم على يدل ما اإلجياب يف يوجد ال أن :بشرط .اإلجياب قبل القبول يكون أن ويصح:يعين
  . العقد إيقاع إرادة

  . االستفهام عن اخلايل املاضي أو األمر بلفظ اإلجياب يكون أن بشرط : أخرى بعبارة أو
 إيقاع إرادة عدم على يدل ما به يقترن ال ان القبول على تقدم إذا اإلجياب يف يشترط : إذاً

  . العقد
  . العقد يتم مل : ذلك على يدل ما به اقترن فإن
 . باطـل  العقد فإن . نعم : البائع قال ولو مقبول بإجياب ليس فهذا ؟ علي أتبيع : قال فإذا
  . العقد إرادة عدم على يدل مبا يقترن ال أن اإلجياب تقدم حال يف يشترط ألنه
 هـذا  بغـري  القبول تقدم فإن . الشرط ذا لكن القبول تقدم احلنابلة عند = : جيوز : إذاً

  . أركانه استوىف ولو باطل العقد فإن الشرط
 وال للترتيب مراعاة بال كيفية وبأي صيغة بأي يصح ولوالقب اإلجياب أن : الثاين والقول =

  . العقد إيقاع يريدان العاقدان دام ما للصيغة
 تـأخر  أو اإلجياب تقدم -  : قيد وال شرط بال صحيح فالعقد العقد أيقاع يريدون داموا فما

 يريد العاقدين من كالً أن دام فما التردد على يدل ما به احتف أو العكس حصل و القبول
  . صحيح فالعقد العقد إيقاع
 هـذا  يفهم أن وميكن كثرية بأدلة له وانتصر -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ ذهب : هذا وإىل

 فتعلـيالت  . سـيأتينا  كما -  اهللا رمحه -  قدامة ابن الفقيه الشيخ تعليالت من أيضاً القول
  . القول هذا إىل مييل أنه على أيضاً تدل -  اهللا رمحه -  الشيخ
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   : -  ا� ر��� -  ل�� )'  
�% 2,� و��"ا#�ً�  �:17� .  

  . الس يف ذلك يقع أ بشرط اإلجياب عن متراخياً القبول يقع أن جيوز : يعين
 وقبول بإجياب جديد من العقد إعادة من والبد باطل العقد فإن الس بعد القبول وقع فإن

  .جديدين
 كـل  ووصل الس من قاموا  حت عمرو جيب ومل . السيارة بعتك : لعمرو زيد قال فإذا

   . قبلت : وقال فاتصل بيته إىل منهما واحد
 بعتـك  : البـائع  يقول بأ . جديد من العقد إجراء من والبد باطل العقد : املذهب فعلى =

  . قبلت : املشتري : فيقول . السيارة
  ؟ ملاذا . باطل فالعقد جديد إجياب بدون. قبلت : املشتري قال فإن
  . الس يف اإلجياب يكون أن التراخي مع يشترطون بلةاحلنا ألن

  : دليلهم
 كـأن  موجوداً الس دام ما :يعين . العقد معىن يف الس أن : ذلك على الدليل : قالوا - 

 رد وإذا البيع رد املشتري فكأن الس انفض فإذا اإلجياب وهو موجود العرض وهو العقد
 اإلجياب ألن إجياب غري من وقع القبول ألن جديد بإجياب الإ يعقد أن ميكن مل لبيع املشتري

  . املعىن يف رد األول
 وقتـاً  األمر تراخى ولو الس غري يف ولو التراخي مع يصح اإلجياب أن : الثاين والقول =

  . طويالً
  . التراخي مع الس يف البقا اشتراط على دليل يوجد ال ألنه - 

  . -  اهللا رمحه -  تيمية بن سالماإل شيخ ذهب : أيضاً هذا وإىل
  . الصواب القول وهو

 قال فإذ ؟ عنه رجع يكون قد بعقد البائع هو الذي املوجب نلزم أن هذا من يلزم قيل فإن **
 فنكـون  . نعم : فقال ساعات ست بعد عمرو وجاء السيارة بعتك - لعمرو زيد-  : شخص

  ؟ عالبي عن النظر صرف يكون وقد يبيع بأن البائع ألزمنا
 جملـس  هذا صار . قبلت : وقال املشتري جاب إذا ألنه. بصحيح ليس هذا أن : فاجلواب

   . البيع عن عدلت : يقول أن فللبائع اخليار فيه واملشتري للبائع العقد وجملس اجلديد العقد
 يرفض أن الس خيار مبقتضى له ألن البائع إلزام أنواع من نوع أي اإلجياب تأخري يف فليس

  . عةالبي
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
6�?*� -�� ا<�=> �8ن : .?- .  

  . الرد يقطع مبا يشتغل ال أن ويضاً الس يف يكون أن : الثاين الشرط هو هذا
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 ذلـك  بعد ىأجاب مث العقد موضوع عن خارج بشيء املشتري واشتغل البائع أوجب فإن
  . القبول املشتري ويعيد اإلجياب يعيد بأن العقد إعادة إىل منهما كل وحيتاج باطل فالبيع

  : والدليل
 األول فاإلجيـاب . والرد اإلعراض على يدل ما املشتري تشاغل يف أن : األول الدليل هو - 

  . جديد إجياب إىل الثاين القبول فيحتاج مردود
 التفصيل هذا على دليل ال إذ متاماً السابقتني املسألتني يف كاخلالف املسألة هذه يف واخلالف

 هذه وتتم فيه تكلموا الذي العقد بغري اشتغلوا ولو املبايعات هذه يتبايعون املسلمون زال ماو
  . االنقطاعات هذه مبثل اإلبطال السلف من أحد عن ينقل ومل البيوع

  . جديد صوري عقد إجراء إىل حاجة بال صحيح والعقد فيه حرج وال جائز أنه فالصواب
  : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  . ا	��	�� �=�ا	@ وه%  

  . القولية الصيغة هي والقبول اإلجياب من تقدم وما : يعين
  

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  . ا	+*��1 وه% و-�*��Bة  
  . املعاطاة : وهي الفعلية الصيغة : الشرع يف العقد إلجياد الثانية الصورة

  . ونافذ صحيح : املعاطاة عقد أن إىل واجلماهري واألحناف واملالكية احلنابلة ذهب =
  : هذا على واستدلوا

 الـسنة  وال القرآن يبني ومل . بشيء مقيد غري مطلقاً والسنة القرآن يف جاء البيع عقد بأن - 
 معينـة  وكيفية بصفة حيدد ومل الشرع يف جاء عقد وكل.البيع عقود إلجراء تفصيلية كيفية

 العقـود  إجـراء  يقـر  عرفال فإن العرف إىل رجعنا وإذا .العرف إىل كيفيته يف يرجع فإنه
  . قولية صيغة املبادلة هذه أثناء يف يكن مل ولو واملبادلة باملعاطاة

  . قولية بصيغة إال البيع عقد إجراء ميكن ال أنه وهو . للشافعية : الثاين والقول =
 صـيغ  إىل ينظـر  ما بقدر العقود حقيقة إىل ينظر ال  -  اهللا رمحه -  الشافعي أن : والسبب
 ننظـر  ال أنا إال العقد إيقاع املتبايعني من كالً قصد كان وإن : يقول فهو . عقودال وأشكال

  . البيع إرادة تفيد قولية صيغة يوجد مل وهو الظاهر الشكل إىل ننظر وأنا القصد هلذا
 هـذا  فـإن . للحقيقة ال للصورة ينظر أنه وهو املباديء أضعف من الشافعي عند املبدأ وهذا
 إىل الوقـت  نفس يف به وأدى اجلائزة العقود من املنع إىل به أدى الشافعي اإلمام عند املبدأ

 اإلمـام  عنـد  ليس أصل وهو الشافعي أصول أضعف من احلقيقة يف فهو باطلة عقود إجازة
 يـستغرب  الـيت  الشافعي أصول من لكنه -  اهللا رمحه -  مالك عند وال -  اهللا رمحه -  أمحد

 العقـد  وشكل بظاهر عنده العربة أن : وهو األصل اهذ مثل يؤصل أن الشافعي من اإلنسان
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 وإىل هذه كمسألتنا : اجلواز واضح شيء من املنع إىل به أدى : لكم قلت وكما . حبقيقته ال
 هـو  إال حيرمها الشافعي عدا فيما الفقهاء مجيع يكاد اليت الظاهرة احليل من هي صور جواز
  . كثرية أمثلة البيوع تابك يف سيأتينا كما -  العقد ظاهر إىل منه نظراً

  . اجلماهري مذهب هو واضح هو كما : والراجح
  . الشروط : وهو املباحث أهم من مبحث إىل -  اهللا رمحه -  املؤلف انتقل مث

��ل �   -  ا� ر��� -  
  ...و�D6"ط  

  . توفرت إذا إال العقد يصح ال . شروط سبعة البيع عقثد لصحة الفقهاء اشترط
 من الثاين الشرط أن فسيأتينتا األمهية حسب الشروط هذه رتب -  اهللا رمحه -  املؤلف ولعل
  . -  اهللا رمحه -  املؤلف به فبدأ العقد إجراء مبدأ هو األول الشرط أن إال الشروط أهم

  : األول الشرط
  : -  ا� ر��� -  ��ل 
 )1 (%G"ا�	ا ��H,� .  
  . التراضي البيع لصحة يشترط

  . الطرفني من كل يارباخت العقد يقع أن : هو والتراضي
  . التراضي فقد االختيار فقد فإذا

  : الشرط هذا على والدليل
 فنصت .] 29/النساء [- )... منكُم تراضٍ عن تجارةً تكُونَ أَنْ إِلَّا ...( -   : تعاىل قوله - 

  . التجارة يف التراضي من البد أنه على اآلية
  . بالتراضي إال يصح ال العقد أن رأى فكلهم . اهريماجل : التراضي اشتراط إىل وذهب =

 هـذا  بإسقاط يتعلق فيما شاذ خالف نظري وجهة من هو التراضي يف يوجد الذي واخلالف
 لكنه معترباً يكون قد خالف فهذا للعاقدين اخليار بقاء مع بتصحيحه يتعلق ما أما . الشرط

  .به للتطويل حاجة فال التراضي اشتراط إىل يؤول
 قـول  فهو العاقدين وإجياب قبول بظاهر نكتفي وأنه بشرط ليس التراضي بأن : لالقو أما

  . احملققني الفقهاء والنصوص الشرع مقاصد عن بعيد شاذ
  : -  ا� ر��� -  ��ل 
  <� I@6 J� !"K� <- L� .  
  .-  اهللا رمحه -  املؤلف عليه نص ولذلك . متاماً التراضي نقيض اإلكراه

  : نيقسم إىل ينقسم واإلكراه
 جرى إذا العقد إبطال يف األدلة له ذُكرت والذي بالبحث املقصود وهو . حق بغري إكراه - 

  . حق بغري الذي اإلكراه مع : يعين -  معه
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 وإذا . حبق البائع رضى أبطلنا إمنا ألنا . العقد معه يصح وهذا حبق اإلكراه : الثاين القسم - 
  .العقد صح حبق الشرط سقط
 الـدين  لوفـاء  مملوكاته أو أمتعته أحد ببيع املدين احلاكم يلزِم أن : السقوط هذا أمثلة ومن

  . عليه الذي احلال الدين لوفاء أي -  عليه الذي
 صحة فروع كل عليه تنبين نافذ صحيح عقد فهو البائع رضى عدم مع كان ولو العقد فهذا
  . البيع عقد

  : اهذ وقتنا يف مفيدة وهي : العلماء ذكرها / مسألة **
   : العقد هذا فحكم : املال ليدفع متاعه فباع مال دفع على اإلنسان أكره إذا - 
  . الكراهة مع صحيح أنه : احلنابلة عند =
 كان وإذا . البيع على ال املال دفع على وقع اإلكراه فألن : احلنابلة عند صحيح أنه أما ـ

  . صحيح فالعقد : العقد عليها جرى اليت املباعة بالعني يتعلق ال اإلكراه
  . الصحة دليل وهذا

 : قالوا ولذلك . مثنها من بأقل السلعة سيبيع غالباً املكره هذا أن : فدليلها الكراهة وأما ـ
  . مكروه هو
  .-  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ تبناه قول وهو.كراهة بال صحيح البيع هذا أن :الثاين القول =

  : دليله
 املضطر هذا فنوقع املضطر هذا من الشراء عدم إىل يؤدي قد العقد هذا بكراهة القول أن - 
  . زائد ضرر يف

  .االضطرار بيع :الفقهاء عند يسمى العقد وهذا
 يـشتري  الـشخص  فتجد بالتورق الناس يستخدمه فيما كثرياً هذا وقتنا يف يقع العقد وهذا
 هـي  بل املؤجلة ةالقيم من قطعاً أقل حاضرة بقيمة السيارة هذه يبيع مث مؤجلة بقيمة سيارة

  . املثل سعر من أقل
  ؟ املضطر بيع يف تدخل املعاصرة الصورة هذه فهل

  : قسمني إىل ينقسم أنه : نظري وجهة ومن . فيه اخلالف على ـ
 بغـرض  -  زائـد  مؤجـل  بثمن : يعين -  بالتقسيط السيارة يشتري أن : األول القسم - 

 يريـد  وإمنـا  العقد هذا جيري أن إىل رمبضط ليس ألنه املضطر بيع من ليس فهذا . التجارة
 بيـع  أحكام من حكم أي يأخذ وال شيء يف املضطر بيع من ليس فهذا . والتجارات التزيد

 : عليها املتفق املضطر بيع أحكام ومن املضطر بيع يف اخلالف مسعتم اآلن وأنتم -  . املضطر
 املراعاة من وليس املثل سعرب يشتري بأن يراعيه أن املضطر يراعي أن استطاع ملن ينبغي أنه
  .املثل بسعر يشتري أن املراعاة من لكن إحراج يف املضطر هذا يوقع ألنه يشتري ال أن
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 ال اإلنسان ألن الضطر بيع صورة صورته كانت وإن املضطر بيع من ليس األول القسم : إذاً
  . مضطر وهو إال احلال البيع قيمة من أكثر مبلغاً ذمته يف وجيعل يشتري أن ميكن

 حاالً ديناً يسدد أن يريد أو يتزوج أن يريد كأن . اضطراراً ذلك يفعل أن : الثاين القسم - 
  . الناس بعض يصنعه كما العالج يريد أن أو إليه اضطر

  . املضطر لبيع الفقهاء ذكرها اليت األحكام عليه وتترتل املضطر بيع من الثاين القسم فهذا
  : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  . ا	�@"ف MN�O ا	*���K6 0ن أن) 2( 
  . التصرف جائز العاقد يكون أن : العقد لصحة الثاين الشرط
  . الرشيد املكلف احلر : هو التصرف وجائز

  . األموال يف التصرف حيسن رشيداً يكون وأن عاقالً بالغاً يكون وأن حراً يكون أن فيشترط
 الـسفاهات  يف يقـع  فـال  : أي) األمـوال  يف التـصرف  حيسن (بقوهلم الفقهاء ومقصود

 يكـون  أن) التـصرف  حيسن (بقوهلم يقصدون وال سفيه أنه ا عليه حيكم اليت والتصرفات
 ال من ومنهم التجارة حيسن من الناس فمن : يشترط ال هذا فإن بالصنعة عارفاً متميزاً تاجراً
  . والشراء البيع من مينع ال : التجارة حيسن ال ومن . التجارة حيسن

 يف إيـضاح  مزيـد  وسيأتينا السفاهات يف يقع أخرقاً يكون ال أن : هذا هو مقصودهم فإذاً
  . احلجر كتاب مباحث من مهم مبحث فهو احلجر كتاب
  : الشرط هذا اشتراط على الدليل

 إِلَيهِم فَادفَعوا ارشد منهم َآنستم فَإِنْ النكَاح بلَغوا إِذَا حتى الْيتامى وابتلُوا(- :تعاىل قوله - 
مالَهورشيداً يكون وأن يبلغ أن : يعين . النكاح يبلغ أن فالبد] 6/النساء [- )أَم .  

 يصح ال العقد وأن الشرط هذا دليل اآلن وذكرنا الشرط هذا -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكر ملا
  : االستثناء يشبه ما ذكر العاقد أهلية بتوفر إال

��ل �  : -  ا� ر��� -  
  <� I@6 ف"@Q %�R ��+S% إذن -=�" :و	و .  
 رمحه -  املؤلف أعاده وإمنا األساسي الشرط من يصح ال أنه معلوم : والسفيه الصيب تصرف

 وهذا . الويل إذن : بشرط والسفيه الصيب تصرف جواز : وهو حبكم يستثىن أنه ليبني -  اهللا
 بأهل ليس فإنه . الويل له أذن ولو يعقد أن جيوز ال : فانون . والسفيه بالصيب خاص احلكم
  . الويل هلما أذن إذا والسفيه الصيب الشرط هذا من يستثىن : إذاً . للعقود

  : الويل إذن يستثىن أنه على والدليل
 بتمكينـهم  إال يكون ال اليتامى وابتالء] 6/النساء [- )...الْيتامى وابتلُوا(-  : تعاىل قوله - 

 الـصيب  لويل أن على اآلية فدلت   ؟ ال أو العقد حيسنوا هل لينظر ودالعق بعض إجراء من
  . العقود بإجراء هلما يأذن أن والسفيه
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   : شرطان الويل إذن يف ويشترط
 باطـل  فإذنه فيه مصلحة ال مبا هلما أذن فإن . مصلحة فيه مبا إال هلما يأذن ال أن : األول - 

  . باطل والعقد
 عقـد  مـن  أكثر أو عقد بإجراء هلما يأذن بأن مطلقاً ال مقيداً إذناًً هلما يأذن أن : والثاين - 

  . العاقد أهلية اشتراط مع ينتناىف فهو املطلق اإلذن أما مقيدة معينة معلومة لكنها
 لو . والقليل الكثري يف الصيب قبل من العقد إجراء جيوز فإنه الويل هلما أذن فإذا / مسألة **

 جرى أنه دام ما صحيح فالعقد الثمن يف الباهضة -  األعيان من نكا مهما -  ببيع هلما يأذن
  . للصيب مصلحة فيه مبا إال يأذن لن الويل أن نفترض ألنا . الويل بإذن

  . الويل العقد يباشر أن يشترط وال العقد يباشر أن فللصيب للصيب الويل أذن وإذا/ مسألة **
 يـسرياً  كان فيما إال األولياء إذن بال العقود إجراء هلما جيوز ال : والسفيه الصيب/ مسألة **

  . العقد يصح فإنه يسرياً شيئاً يشترى أو يباع الذي الشيء كان فإذا
   : ذلك على والدليل

 فدل . األمور من وسهل خف فيما ويشترون يبيعون زالوا ما والناس الصحابة صبيان أن - 
 من الصبيان منع الصحابة من أحد عن ينقل مل إذ األمور هذه مثل أجاز الشارع أن على هذا

  .يسري هو مما ا العرف جرى اليت العقود إجراء
 فجاز عليه مترين وفيه الصيب على ظاهرة فيه مضرة وال خفيف أمره اليسري أن : الثاين األمر

  . املصاحل هذه لتحقيق
  . الثالث بالشرط القادم الدرس يف اهللا شاء إن ونبدأ الثاين الشرط انتهى وذا
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  ) 23 (:الدرس  الفصل األول  السنة الثانية 

  ))110((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ14/11/1428 :التاريخ   السبت:اليوم
  

@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I2H@ @

   :ا� ���� ����� ��ل
���� ا� �� +&�%  و���رك  و(�&�  ا� و'�&%  ا�$������  رب � ، ا� ���   ا���� ا�
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� %و+& . �
   .الثالث بالشرط اليوم ونبدأ والثاين األول الشرط وأخذنا البيع شروط عن الكالم معنا تقدم

  : -  ا� ر��� -  ��ل 
�J ا	,+� ����� ا	*��KQ Jن وأن  "�4 �O��.  
  . الشريعة يف األموال من تعترب أن : أي . شرعاً ماالً املباعة العني تكون أن : الثالث الشرط
  . حاجة لغري مباحة منفعة فيها عني كل هو : الشرع يف واملال

 فيها منفعة ال لكن أعيان فإا . كاحلشرات : منفعة فيها ليس اليت العني : القيد ذا وخرج
  .الشرع يف ماالً ليست فهي

  . الشرع يف مبال ليس فإنه. كاخلمر :حمرمة لكنها منفعة فيها اليت األعيان : القيد ذا وخرج
 مبـال  ليـست  فهذه.كامليتة:الضرورة عند لكن مباحة منفعة فيها اليت األعيان :أيضاً وخرج
  . شرعاً

  . شرعياً ماالً ليست فهذه . كالكلب : للحاجة مباحة منفعة فيها اليت األعيان : أيضاً خرجو
 مـا  :هـو  الشرعي واملال. شرعياً ماالً يكون أن : وشرائه بيعه ليجوز املبيع يف يشترط إذاً

  . السابقة بالصفات اتصف
 أن األمثلة يف راعى لكنه القاعدة هلذه أمثلة ذكر العامة القاعدة -  اهللا رمحه -  املؤلف بني وملا

  : وتباع تشترى أن جيوز اليت األعيان أجناس ليشمل املسائل يف ينوع
��ل �  : -  ا� ر��� -  
  . وا	��Uر آ�	�=.  

  . يشترى وأن يباع أن فيجوز الشرع يف مال : يعين . الشرعية األموال من واحلمار البغل
 يشترط ال وتشترى تباع أن جيوز اليت األعيان أن إىل املثال ذا -  اهللا رمحه -  املؤلف وأشار

  : والبغل كاخلمار طهارا يف اختلف ولو الشرعية األموال من هي بل طهارا على يتفق أن
  . طاهرة اأ يرى من -  اهللا رمحهم -  الفقهاء فمن =
  . جنسة أا يرى من -  اهللا رمحهم -   الفقهاء ومن =
  

  : وجهني من واحلمار البغل وشراء بيع جواز على والدليل
  . مباح نفع وفيها حاجة بال االقتناء مباحة عني احلمار أن : األول الوجه - 
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 إىل -  وسلم يهعل اهللا صلى -  النيب عهد من زالت ما األمة فإن . اإلمجاع : الثاين والوجه - 
  . إمجاع فهو . أحد من نكري بال والبغال احلمري وتشتري تبيع وهي هذا يومنا

 اجلملـة  يف متفـق  وألنه أشياء عليها سنقيس ألنا واحلمار بالبغل بدأ -  اهللا رمحه -  واملؤلف
  . بيعه جواز على

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  . و-Mر! ا	�M ودود 

  . القز جينت الذي الدود هو : القز دود
  . احلرير أنواع أفخم : هو والقز
  . ويشترى يباع أن جيوز احلشرات من النوع فهذا

  : وشرائه بيعه جواز على والدليل
  . مباح نفع فيها طاهرة عني العني هذه أن - 

  . مباح نفع فيه املبيع يكون أن وهو . الثالث الشرط قاعدة هو الدليل وهذا
 طـاهرة  عـني  أا من تقدم ملا وشرائها ببيعها بأس ال النوع هذا تنتج اليت الدودة هذه فإذاً

  . النفع مباحة وأيضاً
   . صغريه : يعين بالدب يبدأ أن قبل الدود هو : وبزره

 سيأيت النفع كان وإن جيوز لنفعه بيعه جيوز ما أن ليفيد : عليه -  اهللا رمحه -  املؤلف نص وإمنا
 ولـذلك  احلاضر يف موجود منه يرجى الذي النفع نيكو أن املبيع يف يشترط وال املستقبل يف

  . بزره على نص
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  . 	I1@Q 0�@1 ا	�% ا	�N�H' و��Sع وا	+�. 

  : أمرين يف به وينتفع . معروف حيوان : الفيل - 
  . ا يقاتل اليت الدواب أعظم من فهو احلرب يف : األول األمر ـ
  . للفيل بالنسبة هذا   . وغريها تعةاألم نقل يف : الثاين واألمر ـ
 أن وهـو  : بشرط تشترى وأن تباع أن جيوز البهائم سباع أيضاً . البهائم سباع : الثاين - 

  . للصيد تصلح
  . فيها فائدة ال ألنه تشترى أن أو تباع أن جيوز فال للصيد تصلح ال كانت فإن

 بيـع  جـواز  إىل : إمجاعاً اهحك الفقهاء بعض إن بل -  العلم أهل وأكثر اجلماهري ذهب =
  . للصيد تصلح اليت البهائم وسباع الفيل وشراء

  : احلكم هذا على واستدلوا
  . مباحاً نفعاً فيها بأن - 
  . حاجة بال تقتىن أن جيوز وبأنه - 
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  . احلمار على وبالقياس - 
 قليل عدد ذهب وإليه . تباع أن وال تشترى أن جيوز ال البهائم سباع أن : الثاين والقول =

  . العلم أهل من
  : بأمرين واستدلوا

  . جنسة أعيان أا :األول األمر - 
  . الكلب وشراء بيع حكم وسيأتينا . الكلب على القياس : الثاين واألمر - 

 تـستخدم  الـيت  والفيلة الصيد يف ا ينتفع اليت البهائم سباع بيع جواز أعلم واهللا والراجح
  .ومباحة نافعة استخدامات

  : وجهني من نظر فيه قياس الكلب على القياس ألن : اجلماهري بمذه وهو
 بيعـه  جاز : جنساً كان وإن احلمار ألن . أقرب باحلمار السباع إحلاق أن : األول الوجه - 

  . والشراء البيع من دائماً متنع ال فالنجاسة . البهائم سباع فكذلك وشرائه
 من يغسل فالكلب . األحكام من جبملة الكلب خص احلكيم الشارع أن : الثاين والوجه - 

 جبملـة  الشارع فخصه . الصالة يقطع منه واألسود بقتله اإلسالم أول يف وأمر سبعاً ولوغه
  . البهائم من : يعين األخرى األعيان من غريه عليه يقاس فال األحكام من

  . الشرط ذا البهائم سباع وشراء بيع جواز الراجح أن : واخلالصة
 يـصلح  مما يكون أن على نصوا إمنا -  اهللا رمحهم -  الفقهاء أن : يل يظهر الذي/ مسألة **

  . وقتهم يف البهائم بسباع به ينتفع الذي هو العمل هذا ألن : للصيد
 بـه  ينتفعون : احلاضر وقتنا يف هو كما الصيد غري بشيء البهائم بسباع ينتفع أن أمكن فإن

  . مباح شيء يف به ينتفع أن هو واملناط ةالعل ألن جيوز أيضاً فإنه كثرية بأشياء
  . الصيد لغري ولو جاز االنتفاع حصل فإذا

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  Xّإ Y1K	ا .  

  . يشترى أن وال يباع أن جيوز فال : يعين
 اهللا رمحهم -  الفقهاء من وغريهم وأمحد والشافعي مالك : الثالثة األئمة -  اجلماهري ذهب =
  . حمرم : الكلب اءوشر بيع أن إىل - 
 ى : -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن : ثابتة صحيحة بأسانيد: الصحيحني يف ثبت ملا - 

  . الكلب مثن عن
  .) خبيث الكلب مثن (: قال أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن روي وملا - 
 يومـاً  جـاء  إنف(: الكلب بائع يف قال أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن روي وملا - 

  .) التراب من كفه فامأل الثمن يطلب
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 على واضحة داللة يدل وجمموعها السنن يف وبعضها الصحيحني يف بعضها األحاديث وهذه
  . الكلب بيع وأبطل ى الشارع أن
  . يشترى وأن يباع أن جيوز الكلب أن : الثاين القول =
  . للتعليم وأقبل أطوع وهو . يواناتاحل من غريه من أكرب نفعه بل مباحاً نفعاً فيه ألن - 

  . األحناف ذهب هذا وإىل
 النـصوص  تبلغهم مل أنه : إليه ذهب من يف يقال ما وأحسن ضعيف شاذ قول : القول وهذا
 ـرد  السلف عمل مع الصحيحة الصرحية النصوص هذه خيالف أن لإلنسان ليس فإنه وإال
  . النصوص ا يصادم علل

  . غريه دون املعلم الكلب بيع جيوز هأن : الثالث والقول =
 كلب إال الكلب مثن عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن سننه يف النسائي رواه ملا - 

  . صيد
 حديث وهو : قال احلديث هذا أخرج ملا -  اهللا رمحه -  نفسه النسائي اإلمام أن : واجلواب

  . منكر
  . -  وسلم عليه اهللا صلى -  لنيبا إىل مرفوعاً يثبت وال ضعيف االستثناء فهذا

  . الصحيحة الصرحية النصوص مع يتفق الذي اجلماهري مذهب وهو األول القول : والراجح
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  . وا	DU"ات 

  . احلشرات تباع أن جيوز وال : يعين
 ألـا  باطل عليها فالعقد نفع هلا ليس واحلشرات . نفع له يكون أن املبيع يف يشترط ألنه - 

  . الشرعية األموال من ليست
 يف نفـع  الـسابق  يف نفع هلا ليس اليت احلشرات لبعض كان لو أنه الفقهاء تعليل من وعلم

   . األموال من تصبح فإا املعاصر هذا وقتنا يف أو الالحق
 ألنه صحيح عقد العقد فإن املختربات على وباعها كبرية بكميات حشرات اإلنسان مجع فلو

 هلا ليس ألنه احلشرات يف البيع -  اهللا رمحهم -  الفقهاء أبطل وإمنا منفعة فيها عني على عقد
  . مباح غري وال مباح ال نفع أي وقتهم يف
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 U@�	وا .  

  . احلنابلة عند يشترى وال يباع أن جيوز ال املصحف =
 أعـاد  أنـه  ولو . حلشراتا على املصحف يعطف املؤلف كون الشراح من كثري انتقد وقد

 وأكثر وأحسن أوىل لكان مستقلة مجلة يف املصحف بيع منع وجعل العطف حرف مع الفعل
  . املصحف مع أدباً

  . استنقاذاً يشرى أن يكره وال املصحف يباع أن الجيوز  أنه إىل احلنابلة ذهب =
 سبيل على كان ذاإ يشترى أن يكره وال املصحف بيع جيوز وال يصح ال احلنابلة مذهب إذاً

  . االستنقاذ
  : بدليلني احلكم هذا على واستدلوا

 يف : يعين  . فيه تقطع األيدي أن وددت -  عنه اهللا رضي -  عكر ابن أن : األول الدليل - 
  . املصحف بيع
  . وتشترى تباع اليت السلع من يكون أن للقرآن ورفعةً وتقديراً احتراماً : الثاين والدليل - 
  . حرج وال ببيعه بأس ال أنه : الثاين القول =
  . اهللا كالم على ال واحلرب الورق على يقع العقد ألن - 
  . هذا مثل إىل تدعو احلاجة وألن - 
  . نكري غري من املصاحف على يتبايعون املسلمون زال ما وألنه - 

  . الثاين القول على والعمل
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  . وا	���� 

  . باإلمجاع حمرم : امليتة وبيع  . مليتةا بيع جيوز وال : يعين
 واخلرتير امليتة بيع حيرمان ورسوله اهللا إن:قال أنه الصحيح يف- عنه اهللا رضي- جابر حلديث- 

  .واخلمر واألصنام
  . امليتة بيع حترمي على واإلمجاع النص فدل

  . جنسة ألا : ذلك على يدل والتعليل -   
  . عليه وجممع واضح أمر وهذا ةامليت شراء وال بيع جيوز ال : فإذاً

   . واجلراد -  . السمك -  : ومها ميتتان : ذلك من يستثىن .) وامليتة (وقوله
  . وشرائها بيعها فجاز : ا ينتفع أن وجيوز طاهرة اجلراد وميتة السمك ميتة ألن
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 J�O":	,7] وا	ا .  
  . السماد أو الروث : ومعناها . معربة فارسية كلمة : السرجني

  . احليوان من اللحم مأمولة غري أرواث وهي النجسة األرواث : يعين) النجس (: وقوله
  . تشترى أن وال تباع أن جيوز ال النجسة فاألرواث

  : لدليلني
  . جنسة أا : األول - 
  . امليتة على قياساً : والثاين - 
  . تشترى وأن تباع أن جيوز أنه : الثاين والقول =
  . ذلك على زال ما الناس عمل ألن - 

 صادم إذا به يؤخذ ال الناس عمل ألن.تشترى وال تباع أن جيوز ال أنه : أعلم واهللا والراجح
 العتبـاره  أهـل  هو ممن صدر إذا ويعترب به يعتد إمنا الناس عمل وألن.النص معىن أو النص
  . به عربة فال العوام عمل وأما السلف أو الصحابة كعمل

 مـا  كـل  وال اإلنسان وال الفيل وال البغل وال احلمار مساد اإلنسان يشتري أن جيوز ال فإذاً
  . جنس بأنه روثه على حكمنا

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  . ا	,7:� وا\ده�ن 

  . جنسة ألا . النجسة األدهان شراء وال بيع جيوز ال
  . حترميه على امع امليتة شحم على جلياً قياساً تقاس وهي
 قياساً قلت كما وأيضاً جنسة ألا تشترى أن جيوز وال تباع أن جيوز ال النجسة األدهان فإذاً
  .امليتة شحم على

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 X,7:� و��	ا .  

 ومهـاً  منـه  سـقطت  كأا النسخ كل يف ثابتة وهي الواو حرف اهللا وفقه احملقق على سقط
  .) تنجسةامل وال ( يضيف النسخة هذه معه فالذي

  .فيها جناسة بوقوع تنجست مث طاهرة األصل يف هي اليت األدهان ا يقصد املتنجسة األدهان
  . تباع أن وال تشترى أن جيوز ال : احلنابلة فعند =
  . امليتة يف الشحم على قياساً - 
  . السابقة املسألة وهي  . األعيان جنسة األدهان على وقياساً - 
 . تطهريها ميكن أن بشرط تشترى وأن تباع أن جيوز املتنجسة دهاناأل أن : الثاين والقول =

  . تباع أن جاز تطهر أن أمكن فإذا
  : ذلك على واستدلوا
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 الطهـارة  إىل سـتؤول  األدهان هذه كانت إذا . وعدماً وجوداً علته مع يدور احلكم بأن - 
  . املنع علة زالت فإذاً
  . العلم أهل من احملققني من عدد ذهب هذا وإىل

 هـي  املتنجسة األدهان أن : والسبب . احلنابلة مذهب : املسألة هذه يف أعلم واهللا والراجح
 مـع  يدور احلكم : ويقولون . جنسة اآلن لكنها طاهراً أصلها كان وإن جنسة الشرع عرف
 وجـوداً  علته مع يدور واحلكم جنسة اآلن فهي علته مع يدور احلكم صحيح : نقول . علته

  . البيع قبل فلتطهر تطهر أن ميكن كان وإذا وعدماً
 طـاهرة  األصـل  يف كانـت  وإن متنجسة كانت إذا األدهان أن : بوضوح يل يظهر فالذي

  . تشترى أن أو تباع أن قبل تطهر أن فيجب جنسة اآلن أا إال األعيان
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  . -�H ا_�S@��ح و�76ز 
  . النجسة دون تنجسةامل : على يعود) ا(: قوله يف الضمري
  . الضوء إشعال يف الدهن هذا استخدام : يعين االستصباح فيجوز

  . بالنجسة االستصباح جيوز وال
  :دليلني إىل حنتاج : إذاً
  . باملتنجسة االستصباح جواز على : األول - 
  . النجسة من املنع وعلى : والثاين - 
 امليتـة  جبلد االنتفاع جواز على القياس : عليه فالدليل : باملتنجسة االستصباح جواز أما ـ

 بـه  االنتفاع جيوز ذلك ومع احلنابلة عند جنساً يبقى الدباغة بعد امليتة جلد فإن الدباغة بعد
  . املتنجسة األدهان عليه فنقيس

 ورسـوله  اهللا أن : فيه ذكر حيث املتقدم جابر فحديث النجسة من املنع على الدليل وأما ـ
 بـه  تطلى فإنه امليت شحم اهللا رسول يا أرأيت : فقالوا واخلمر واألصنام واخلرتير امليتة حرم

 هو . ال ( -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فقال الناس به ويستصبح اجللود به وتدهن السفن
  . حرام االنتفاع : يعين احلنابلة قال.) حرام
 وال اجللـود  بدهن وال باالستصباح ال جيوز ال بالنجسة االنتفاع أن على بنصه احلديث فدل

  . االنتفاع أنواع من ذلك بغري وال السفن



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  21  

 

  . واملتنجسة بالنجسة االنتفاع جيوز أنه : الثاين والقول =
 البيع وهو عنه املسئول إىل ينصرف) حرام هو . ال(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله ألن - 
  .السياق موضوع هو ليس الذي االنتفاع إىل ال

 الشرع يف نظائر وله به بأس ال النجسة باألعيان االنتفاع أن : اهللا شاء إن أقرب القول وهذا
 أو احلراسـة  أو بالـصيد  : به ينتفع ان وجيوز يشترى أن وال يباع أن جيوز ال الكلب فهذا

  . الشارع أجازه مما ذلك بغري أو الزرع
  . به حنكم أن لنا صاغ الشرع يف نظري احلكم هلذا كان وإذا

  :نيةالثا املسألة
  : -  ا� ر��� -  6��ل 
 %� "�4 07:� .  

  . املسجد يف ذلك يكون أن جيوز ال لكن باملتنجسة االستصباح جيوز
  . املسجد إىل ندخله أن جيوز فال جنس اإلحراق بعد خيرج الذي الدخان ألن - 

 ال أو النجـسة  العـني  ا تطهر االستحالة هل : وهي أخرى مسألة على مبنية املسألة وهذه
  ؟ تطهر

 تطهـر  االستحالة أن إشكال بال : اهللا شاء إن الراجح وأن الطهارة كتاب يف معنا وتقدمت
 الـصفات  يف ختتلـف  أخـرى  عـني  إىل عني من النجسة العني تقلب ألا النجسة األعيان

 زالـت  النجسة العني هذه وأوصاف واألوصاف بالعلل األحكام يربط إمنا احلكيم والشارع
  . اهرةط أخرى عيناً وأصبحت

  . النجسة األعيان ا تطهر االستحالة أن األقرب فإذاً
  . املسجد غري ويف املسجد يف االستصباح جيوز : ذلك على فبناًء

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
��K6 Jن وأن  `	��6��م �J أو  ����� .  
 مـن  مقامـه  يقوم ممن أو السلعة مالك من العقد يصدر أن : البيع شروط من الرابع الشرط

  . غريه أو وكيل
  . باطل فالعقد املالك غري من صدر فإن

  : الشرط هذا على الدليل
 ما تبع ال(: -  عنه اهللا رضي -  حزام بن حكيم حديث يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله - 

  .) عندك ليس
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  : معنيني أحد على إال احلديث محل ميكن ال أنه : االستدالل وجه
  . الغائب مالك تبع ال : يعين عندك يسل ما تبع ال : األول املعىن ـ
  . لك مملوكاً ماليس تبع ال : يعين عندك ليس ما تبع ال أو ـ

 الغائبـة  اململوكـة  العني جواز على أمجعوا العلم أهل ألن : األول املعىن على محله ميكن وال
  . جوازها على أمجعوا

  .) لك مملوكاً ليس ما تبع ال (: على حيمل أن إال يبق مل : إذاً
 بغري يتصرف أن لإلنسان جيوز فال رأيت كما ظاهر وهو باحلديث االستدالل وجه هو وهذا
  . ملكه

 -  وسـلم  عليـه  اهللا صلى -  والنيب لغريه ملك هو اإلنسان ميلك ال ما أن :الثاين الدليل - 
  .)منه نفس بطيب إال مسلم امرئ مال جيل ال(: يقول
  . اًشرع غريه مال يف يتصرف أن لإلنسان فليس

 اجلملـة  يف أما ستأتينا مسائل عدا فيما عليه جممع اجلملة يف الشرط هذا أن : الثالث الدليل
  . ميلك ال ما يبيع أن لإلنسان ليس أنه عليه جممع فإنه

   -  ا� ر��� -  ��ل 
��	� -*�J ا<�"ى أو �4"! �1` -�ع �8ن   <- �cإذ: '	 I@6 .  

  . باطل فالعقد : ماله غريب غريه ملك اشترى أو ، غريه ملك باع إذا
  : لوجهني

 ميلـك  ال ما بيع حترمي على الدالة واألدلة . حكيم حديث من معنا تقدم ما : األول الوجه - 
  . اإلنسان

  . أمالكه من ليست ألا العني هذه تسليم على يقدر ال أنه : الثاين والوجه - 
  . الدليالن هذان احلكم هذا على دل فإذاً

 يكون العقد فإن ملكه بغري اشترى أو باع إذا اإلنسان أن -  املسألة هذه يف : الثاين القول =
  . بطل وإال العقد صح أجاز فإن املالك إجازة على ويوقف صحيحاً
  : القول هذا أصحاب واستدل

 دينـاراً  أعطـاه  -  وسـلم  عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  عروة حبديث - 
 بـاع  -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل راجع وهو مث شاتني اربالدين فاشترى شاةً ليشتري
 اهللا صـلى  -  الـنيب  له فقال وشاة بدينار-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل فرجع إحدامها

 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب من والدعاء .) ميينك صفقة يف لك اهللا بارك(: -  وسلم عليه
  . عمله على له إقرار
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 دون مـن  اشترى : األول العقد ففي والشراء بالبيع وتصرف تصرف اجلليل الصحايب فهذا
 -  النيب صحح ذلك ومع السلعة مالك إذن دون من باع : الثاين العقد ويف له املشترى إذن

  . له ودعا بل العقدين -  وسلم عليه اهللا صلى
 احلديث هذا عن اخلروج ميكن وال فيه صريح احلديث ألن الراجح القول هو : القول وهذا

  . املالك أجازه إذا الفضويل وتصرف بيع إقرار فيه الذي الصريح
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
�% 	� ا<�"ى وإن    �d���d6  %d:��  و	d'  إذd-  �dc>  ذ  0d� و	Mdم  -�_�dOزة  	IdR  �d  :ا	*

0��H ا	��D"ي*- �ًK1� .  

  . الفضويل تصرف احلنابلة فيها يصحح اليت الوحيدة الصورة هي الصورة هذه
  : بشرطني احلنابلة عند يصح . ميلك ال من : وهو الفضويل تصرفف

  . اآلخرين مال بعني وال ماله بعني يشتري وال . الذمة يف يشتري أن : األول الشرط - 
   . العقد يف له اشترى من يسمي ال أن : الثاين والشرط - 

  . العقد صح الشرطان وجد فإذا
   . له ملكاً السلعة وأصبحت العقد مت : له املشترى أجاز فإن
 ولـيس  السلعة فلزمته . أحداً العقد أثناء يسم مل ألنه اشتراها من السلعة لزمت : رفض وإن

  . له املشترى جيز مل إذا البائع إىل السلعة يرد أن له
 املعـني  كان وسواء . مبعني أو الذمة يف سواء . لغريه يشتري أن جيوز أنه : الثاين والقول =

 وسـواء  . له املشترى مال من أو . الفضويل تصرف املتصرف املشتري : أي نفسه مال من
  . املالك إجازة بشرط العقد وجيوز يصح الصور مجيع ففي يسمه مل أو له اشترى من أي مساه

  : القول هذا أصحاب واستدل
  . السابقة املسألة يف املذكور باألدلة - 

  . -  عنه اهللا رضي -  عروة حبديث استدالالً فيجوز
  . الثانية الصورة ويف األوىل الصورة يف اهللا شاء إن جيوز أنه إشكال وال
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  : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  X�4" ��6ع و J:�آ�	ا ��� I��  . O�Q" -. وا	*"اق و�@" ا	�Dم آ3رض :2,�ة 

 األراضي -  اهللا رمحه -  املؤلف يقصد : أوالً .) عنوة فتح مما املساكن غري يباع وال ( : قوله
  . أوضح لكان القيد هذا ذكر أنه ولو . تقسم ومل عنوة حتفت اليت
  . والعراق ومصر الشام كأرض تقسم مل اليت األراضي يقصد هو إذاً

 علـى  وقفاً جيعلها وإمنا ااهدين بني يقسمها ال أن اإلمام رأى اليت عنوة املفتوحة األراضي
 جيوز ال والوقف أوقاف ألا . تشترى أن وال تباع أن جيوز ال األراضي هذه املسلمني عموم

  . تصرف بأي فيه يتصرف وال يشترى وال يوهن وال يباع أن
  : األراضي هذه بيع حترمي على والدليل

 املـسلمني  على األراضي هذه أوقف -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري أن - 
 فـال  املـسلمني  على وقفهاأ كان وإذا . للمجاهدين يدفع األجرة مبرتلة خراجاً عليها وجعل

  . تشترى وال تباع أن جيوز
 بيعه عمر فأبطل والعراق الشام أراضي يف واشترى باع الصحابة بعض أن : الثاين الدليل - 

  . شرائه وأبطل
 عن نتكلم وحنن .عنوة فتحت اليت األراضي :يعين .وتشترى تباع أن جيوز أنه :الثاين القول=

  . عنها احلديث سيأيت واملساكن فالبيوت واملساكن البيوت عن ال عنوة فتحت اليت األراضي
 بـدفع  املشتري يلتزم أن بشرط عنوة فتحت اليت األراضي وشراء بيع جواز الثاين القول إذاً

  . اخلراج
  . -  اهللا رمحه- اإلسالم شيخ تقريرها يف وأطال نصرها - اهللا رمحه- أمحد اإلمام عن رواية وهو

 رمحه -  اإلسالم شيخ قول : القول هذا أصحاب عند وقف ياألراض هذه أن عن : اجلواب
 العلماء أن : بدليل . مستقل عقد هي بل جهة كل من وقفاً ليست األراضي هذه أن : -  اهللا

 ال والوقـف  األراضـي  هذه هبة جواز : وبدليل . يورث ال والوقف تورث أا على أمجعوا
 مـن  وقفاً ليست اخللفاء أوقفها اليت ياألراض هذه : -  اهللا رمحه -  الشيخ فيقول . يوهب

 تقدم الذي املنافع بيع : ذلك ونظري . أخرى جهة من وحمررة جهة من وقف هي بل جهة كل
 إجـارة  فهو وجه كل من إجارة وليس وجه كل من بيعاً ليس املنافع فبيع الباب أول يف معنا
 عقد فهو التأبيد حيث من بيع وهو اإلجارة يف موضوعها املنافع ألن منافع بيع أنه حيث من
  . عليه غلب التأبيد عقد ألن البيع يف ذكروه لكنهم اإلجارة وبني البيع بني

 اإلجـارة  عقد وبني البيع عقد بني املنافع فبيع : عقدين بني هي عقود الشرع يف يوجد فإذاً
  . احملررة واألراضي املوقوفة األراضي بني : تقسم مل اليت واألراضي
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 بـني  ومجع توضيح وفيه -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ من جداً بديع التقرير هذا أن والشك
  . املنع على تدل اليت النصوص وبني وشراؤها األراضي هذه جواز على تدل اليت النصوص
  : وتشترى تباع أن جيوز أنه : أعلم واهللا واألقرب

   . الصحابة من وقع ألنه : أوالً - 
  . شديد حرج هذا مثل من املنع يف ألن : وثانياً - 
 : أي رقاـا  على تضرب أن هو األراضي هذه قفوا أو حني اخللفاء مقصود ألن : وثالثاً - 

 فـال  واستمر األجرة وهذه اخلراج هذا ضمن فإذا األجرة مبرتلة خراج : نفسها األرض على
  . العقد تصحيح من مفسدة وال البيع من حرج
 وفهـم  فقـه  وفيـه  للمـسلمني  أسهل وهو ملالع عليه اهللا شاء إن القول هذا قلت وكما

  . الصحابة عن جاءت اليت للنصوص
  ؟ العقد أبطل -  عنه اهللا رضي -  اخلطاب بن عمر ملاذا : قيل فإن **

 أن املـسلمون  يفهـم  أن وخشي اخلراج هي اليت األجرة ضياع من خشي ألنه : فاجلواب
 يـد  يف األراضي وأبقى ذلك من منع ولذلك يسقط اخلراج أن مسلم إىل انتقلت إذا األرض

  . اخلراج ليبقى الذمة أهل
 ألن يبطلـه  مل أنه : أي . البيع أبطل ملاذا عرفنا -  عنه اهللا رضي -  عمر مقصود عرفنا وإذا

  . اهللا شاء إن حرج فال واألجرة اخراج استمرار ضمنا فإذا االعتبار هلذا وإمنا وقف األرض
 بـال  وتشترى تباع أا والعراق ومصر الشام يأراض أن قرون ومنذ اليوم العمل هذا وعلى
  . حرج

 ال عنوة فتحت اليت األراضي إن تقولون كيف : احلنابلة على اعتراضاً قيل فإن / مسألة **
  ؟ وتشترى وتباع إشكال بال عنوة فتحت ومكة تشترى وال تباع

 احملققـني  من كثري مذهب وهذا عنوة فتحت أا شك ال -  اهللا شرفها -  مكة أن : اجلواب
 وسـلم  عليه اهللا صلى -  النيب لكن . فاحتاً باجليش -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وداخلها

 بينهم وال املهاجرين بني مكة يقسم ومل بيوم وأعطاهم بيته يف كل أهلها وأقر فيها خطب - 
 صلى -  النيب مبحضر ويشترون فيها يبيعون وصاروا أهلها بأديدي أقرها وإمنا األنصار وبني

  . احلكم هذا يف خصصت أا على فيدل . والصحابة -  وسلم عليه اهللا
 األراضي بني من خمصوصة مكة أن . هذا مبثل مكة عن جييبون فهم . احلنابلة مذهب هذا =

 يف أقرهـا  فتحهـا  ملا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن وهو الدليل ذا عنوة فتحت اليت
  . أهلها أيدي
 ألصحاب دليل وأراضيهم ببيوم مكة أهل تصرف ويكون إشكال ال اجحالر القول وعلى
  . الثاين القول
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  . غريهم وعند احلنابلة عند تباع أن جيوز فاملساكن . املساكن وباقي األراضي عن حتدثنا
 مـساكن  فيهـا  وبنوا خططاً ااقتطعو -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب أن وذلك - 

 البـصرة  يف سـيما  ال مـصر  ويف العراق ويف الشام يف:نكري غري من فيها واشتروا وباعوا
  . -  عنه اهللا رضي -  وتبايعوا مساكن فيها وبنوا كثرية خططاً أخذوا فإم والكوفة

 ال املسكن ىعل يقع احلنابلة عند فالبيع املسكن اإلنسان باع وإذا املساكن يف إشكال ال فإذاً
  . املسكن أرض على

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  Xو I@6: ��- ��c "g�	ا .  

  . تنبع اليت العيون ومثله . البئر قعر يف املتجمع املاء هو : البئر نقع
  . تشترى أن وال تباع أن جيوز ال املياه فهذه

  . البئر جدر -  احلائط مبعىن والبئر النبع فيها اليت األرض اإلنسان يبيع أن وجيوز
  . يشترى وال يباع أن جيوز ال فإنه نفسه املاء أما
  . اجلمهور ذهب هذا وإىل =

  : واستدلوا
  .الفاضل املاء بيع عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن صحيحه يف مسلم أخرجه مبا- 
 يف شـركاء  : النـاس : لفظ ويف املسلمون (- وسلم عليه اهللا صلى- النيب بقول:واستدلوا - 

  .) والنار والكأل املاء:ثالث
 جيـب  وإمنا حاجته عن الفاضل املاء يبيع أن لإلنسان جيوز ال أنه على األحاديث هذه فدلت

  . حاجته عن الفاضل املاء يبذل أن وجوباً عليه
 جيـوز  : حاجته عن الفاضل النابعة العني من واملتبقي البئر يف الذي املاء أن : الثاين القول =
  . يشترى وأن يباع أن
 عـن  ينتج ما ميلك األرض ميلك ومن األرض حكم فحكمه أرضه من نابع املاء هذا ألن - 

  . األرض
  . اململوكة األرض غري يف الذي املاء على : احلديث ومحلوا

 يكون أن بني تفصيل بال املاء بيع عن ى احلديث ألن . األول القول : أعلم واهللا والراجح
  .اململوكة غري األرض يف أو اململوكة األرض يف
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 وأن املـسألة  ذهـه  يف اخلالف وذكر املاء بيع حكم عن الكالم السابق الدرس يف معنا تقدم

 األدلـة  وتقدمت مطلقاً احلاجة عن الزائد املاء بيع جيوز ال أنه أعلم واهللا يظهر فيما الراجح
  . املاء بيع حكم : وهي سألةامل ذه تتعلق مبسائل اليوم ونبدأ .واملناقشات

  : حيز إذا املاء حكم : األوىل املسألة ـ
 جيـب  ال فإنه خزان يف أو بركة يف أو وعاء يف احليازة هذه كانت سواء ماء اإلنسان حاز إذا

  : يبيعه أن وله شاء مبا به ينتفع أن له له ملك هو بل املاء هذا يبذل أن عليه
  . ملكاً أصبح باحليازة ألنه - 
 يف واحلديث الناس عن ليستغن حيتطب أن رجالً أمر -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وألن - 

  . املاء حكم احلطب وحكم . الصحيح
 ممـا  غـريه  أو بوعاء حيز إذا املاء وكذلك احلطب سيبيع فإنه احلطب حاز إذا الرجل فهذا

  . املالك تصرف فيه يتصرف أن فله حازه ملن ملك فهو ذكرت
 زاد ما يبذل أن جيب أنه عني أو بئر يف أرضه يف املاء وجد من أن تقرر إذا:لثانيةا املسألة ـ

   . املاء ذا الناس وأحق أوىل هو:نقول ذلك مع فإنه حاجته عن
 الذي املاء على يعتدي أن لغريه جيوز وال غريه على مقدم فهو املاء ذا حاجة له كانت فإذا

 األرض صـاحب  حيتاجه ما أما فقط احلاجة عن زائدال بذل جيب وإمنا األرض صاحب حيتاجه
  . له فهو
  : تفصيل فيه حكمه وبيعها باملاء السيارات تعبئة من وقتنا يف اآلن يقع ما : ذلك على بناء
 ألنه . قررنا ما حسب جيوز ال فهو مباشرة البئر من السيارات ميأل البئر صاحب كان إن ـ

 يف تكلـف  ولـو  حاجته عن زاد ما يبيع أن له جيوز ال واإلنسان بيعاً حاجته عن الزائد باع
  . يبيعه أن جيوز ال ذلك ومع منها املاء إخراج يف اإلنسان يتكلف أيضاً البئر ألن إخراجه

 يعـيب  مث األمـور  هـذه  أشبه ما أو برك يف أو كبرية خزانات يف املاء يضع كان إن وأما ـ
  . مباح وعمله جائز فهذا منها السيارات

 أوالً حيوزوه بل مباشرة البئر من يبيعوه ال أن املاء ببيع يتاجرون الذين يتنبه أن بجي هنا ومن
  . املالك تصرف فيه يتصرفون ذلك بعد مث خزانات أو برك يف

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
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 بيـع  حكم على ينطبق متاماً املاء يف ذكر الذي فالتفصيل.املاء حكم حكمه :والشوك الكأل
  . اإلنسان أرض يف ينبت الذي الكأل

  . املسألة هذه يف الراجح هو املسألة تلك يف والراجح
 يدخل وال له ملك فهو . واختياره باعتنائه أرضه يف اإلنسان أنبته الكأل كان فإن / مسألة **
 جيوز ال الذي كألال يف واألصل بعمله نبت ألنه . املالك تصرف فيه يتصرف أن وله املنع يف
  . اهللا بأمر خرج الذي والنبات الكأل فيه األصل -  حاجته بعد اإلنسان حيوزه أن

 مـن  تـدخل  بال خرج ما املقصود لكن اهللا بأمر كله فعله وبدون اإلنسان بفعل خرج وما
 له ملك هو فكذلك الكأل فيها لينبت زرع بال األرض أبقى أو هو زرعه فإن األرض صاحب
  . املالك تصرف فيه يتصرف
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
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 أخـذه  ملـن  وهو مباح احلاجة عن الزائد والكأل احلاجة عن الزائد املاء أن سبق مما معنا تبني
 هـذا  يأخذ وأن األرض هذه يف يدخل أن لإلنسان فيجوز مملوكة أرض يف وجد إذا ولذلك

 يف عليه حرج وال األرض مالك حاجة عن زائدال والكأل األرض مالك حاجة عن الزائد املاء
  . ذلك
 لكـن  باألخـذ  متلـك  املباحات فإن املباحات شأن هذا ألن األخذ مبجرد متلكه أخذه وإذا

 قبل يستأذن وأن األرض صاحب على أذى دخوله يف يكون ال أن األرض دخوله يف يشترط
  . الدخول

 وال استأذنه فإذا ضرر بال داخلال دخول مينع أن األرض صاحب على حيرم أخرى جهة ومن
  . مينعه أن عليه حيرم فإنه عليه ضرر

 هل لكن . آمث فهو : ضرر بال إليها الدخول من الناس األرض صاحب منع فإن / مسألة **
  بالقوة؟ وقهراً قسراً يدخلو أن للناس جيوز

 املانع وألن ياه،إ اهللا أباحهم الذي حقهم ليستنقذوا يدخلوا أن هلم.نعم :قال من الفقهاء من=
  .حق بال منع ألنه ظامل

 يف ملـا  أرضه إىل الدخول جيوز ال لكن فهوآمث حق بال منع إذا بل : قال من الفقهاء ومن =
  . التأمل عند تعلم اليت املفاسد ومن الفوضى إيقاع ومن الضرر من هذا

  . الصحيح هو الثاين القول وهذا
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 للمشتري تسليمه البائع يستطيع ال مما املبيع كان فإن تسليمه على يقدر أن املبيع يف يشترط

  . صحة شروط معنا تقدم كما الشروط هذه ألن . باطل العقد فإن
  : وجهني من الشرط هذا على والدليل

 عن ى:- وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن صحيحه يف أخرج مسلم اإلمام أن:األول الوجه- 
  .الغرر بيع وعن احلصاة بيع

  . الغرر أعظم من التسليم على القدرة وعدم الغرر من املنع يفيد ثابت حديث فهذا
   . إشكال بال يباع أن جيوز ال واملعدوم كاملعدوم تسليمه عن املعجوز أن : الثاين والوجه - 

 ختلف وإذا فيه إشكال ال ثابت شرط فهو . الصحيح واالعتبار النص الشرط هذا على فدل
  . باطل فهو البيع عقد عن الشرط هذا

  : بالتفصيل بدأ الشرط قرر ملا مث
��ل �  : -  ا� ر��� -  
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  . اآلبق هو فهذا عليه يقدر ال الذي اهلارب العبد :هنا باآلبق املقصود

  : ألمرين يشترى أن جيوز وال يباع أن جيوز ال فاآلبق
  . اآلبق العبد شراء عن ى أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن روي أنه :األول مراأل - 
  . مسلم يف الذي احلديث معنا وتقدم الغرر عن النهي : الثاين األمر - 
  . اآلبق العبد يباع أن جيوز أنه : الثاين والقول =
  . حزم ابن مذهب وهو . البيع لصاحبها فجاز مملوكة عني ألنه - 
  . ورده أخذه استطاع من على اآلبق العبد بيع جيوز أنه : الثالث لقولا =

  : هؤالء واستدل
 مـن  حـق  يف منتف وهو التسليم عن والعجز للغرر هوم إمنا اآلبق العبد بيع من املنع بأن- 

  .ويأخذه يرده أن يستطيع
 علـى  يقدر ممن املشتري يكون أن بشرط البيع جيوز أنه . الصواب هو : الثالث القول وهذا
  . ورده أخذه

  : وفاته يستطع مل مث يأخذه أن أو يرده أن يستطيع أنه يظن اآلبق العبد اشترى فإن/ مسألة **
  . األصل من العقد يبطل : قال من الفقهاء فمن =
  . واإلمضاء الفسخ بني املشتري خيري بل : قال من الفقهاء ومن =

  . واإلمضاء الفسخ بني خيري أنه . الصحيح هو الثاين القول وهذا
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  . و<�رد 
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  . الشارد اجلمل بيع جيوز وال : يعين
 األحكـام  فـإن  التفصيل حيث من اآلبق العبد يف متاماً كاخلالف الشارد اجلمل يف واخلالف

  . متاماً متطابقة
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 "�Bو %�  . ه�اء 

 الطـري  اعتاد ولو له ملكاً الطري كان ولو اهلواء يف الذي الطري يبيع أن لإلنسان جيوز وال أي
  . مكانه إىل الرجوع

  . اآلن تسليمه عن معجوز ألنه - 
 ملـك  متامـاً  يشبه الرجوع اعتاد الذي لصاحبه اململوك اهلواء يف الذي الطري / قيل فإن **

  . يشترى وأن يباع أن جيوز الغائب اإلنسان وملك عنه الغائب اإلنسان
 الذي والطري املالك بإرادة يرجع الغائب امللك ألن : ظاهر فرق بينهما إن بل : وابفاجل ـ
 بـإرادة  يرجع بل شاء مىت الرجوع على جيربه أن للمالك وليس نفسه بإرادة يرجع اهلواء يف

  . اجلهة هذه من واضح فرق فبينهما .نفسه
 إىل الرجـوع  تعتـاد  اليت الطيور من كان إذا اهلواء يف الطري بيع جيوز أنه : الثاين والقول =

  . مكاا
  . الرجوع إىل التسليم تأخر وإن تسليمه على يقدر الطري هذا ألن - 
 الـصفقة  وإمتام طريانه أثناء للمشتري ووصفه الطائر احلمام بيع على اعتادوا الناس وألن- 

 من ليتأكد طار إذا إال الطري يشتري ال من الناس من إن بل الناس عمل هنذا على جرى وقد
  . خاصة الطري يف صفة من أو عنده املطلوبة الطريان كيفية
  . بالقبول أوىل وهو والرجحان القوة ظاهر الثاين القول وهذا
  . الحقاً وإمنا اآلن تسليمه ميكن ال كان ولو ببيعه بأس فال الرجوع معتاد الطري كان فإذا
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 `�Sو %���ء  .  

  . املاء يف له اململوك السمك يبيع أن نسانلإل جيوز ال
 ما اجلهالة من هذا ويف التسليم على مقدور غري فهو السمك هذا يسلم أن يستطيع ال ألنه - 

  . العقد يبطل
 هـذه  عـن  ويغين : شروطاً للجواز وذكروا . املاء يف السمك بيع جواز : الثاين القول =

 وباقي . اصطياده ميكن أن : بساطة بكل نقول أن والتفصيالت الفقهاء ذكرها اليت الشروط
 شـروط  ألا منها فائدة ال تطويلية شروط أا نظري وجهة من تطويل احلقيقة يف الشروط

 إمكانيـة  الـسمك  يف يـشترط  : نقول فنحن االصطياد إمكان من االستيثاق منها أرادوا
 يف لكونه أو كحصورة بركة يف لكونه سواء يصاد أن أمكن فإن . تطويل بال فقط اصطياده

 عليه ومقدور يصاد أن ميكن فمادام األسباب من سبب ألي أو املاء لشفافية منها يرى بركة
  . يباع أن فيجوز
 فـال  يباع أو يصاد أن أمكن إذا أنه : الصواب هو املختصر الشرط ذا الثاين القول وهذا
  . ذلك يف حرج

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  Xب و�@=� J� "�4 ��R�4.  

 علـى  القدرة عدم بسبب اجلهالة : وهي السابقة للعلل . املغصوب يبيع أن لإلنسان جيوز ال
 عقـد  الذي املغصوب تصرف يف وليست الغاصب ف تصر يف املغصوبة العني ألن. التسليم

  . واضح أمر وهذا . باطل عقده وهلذا العقد
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 J� "�4 ��R�4 و��در �أ#&! 12 .  

 أخـذ  يـستطيع  أو يأخذ رجل على أو الغاصب على بيع إذا إال املغصوب بيع جيوز ال : أي
  . الغاصب من العني

  . العقد قبل من متحقق فالتسليم . يده يف العني فلكون : الغاصب أما
 لكونـه  حقـه  يف منتفية والغرر اجلهالة فألن : الغاصب من العني يأخذ أن استطاع من وأما

  . الغاصب من املغصوبة العني ترديس أن يستطيع
  .الغاصب من العني يأخذ أن يستطيع ممن أو غاصبه من املغصوب بيع جيوز أنه :صحيح وهذا

 . يـستطيع  ال أنـه  لـه  تبني مث الغاصب من العني يأخذ أن يستطيع أنه ظن فإن/ مسألة **
  . متاماً اآلبق والعبد الشارد اجلمل يف كالكالم فيها فالكالم

  
  : السادس الشرط

   : -  ا� ر��� -  6��ل 
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�1�ً� �K6ن وأن) 6( *�  . R+� أو -"ؤ�6 
  . باملبيع العلم : السادس الشرط

  : طريقني من إال باملبيع العلم ميكن وال
  . الرؤية ـ
  . الوصف أو ـ

  : باملبيع علم بال العقد مت فإن
  . باطل العقد أن إىل : العلم أهل عامة فذهب =

  : ذلك على واستدلوا
  . الغرر أعظم من باملبيع اجلهل وقالوا .الغرر عن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بنهي - 
 فهـو  السلعة املشتري رأى فإذا . وصحيح جائز باملبيع علم بال البيع أن : الثاين والقول =

 واختـاره  الفقهـاء  بعض ذهب هذا وإىل . فسخ شاء وإن العقد وأمضى أمت شاء إن باخليار
  . -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ

 الغـرر  صور أوضح من هذا وأن املبيع معرفة بدون العقد يصح ال أنه: أعلم واهللا والراجح
  . الغرر عن النهي : حديث يف تدخل اليت

 العقـد  وأن اجلمهور قول رجح فتارة: املسألة هذه يف تردد نفسه- اهللا رمحه- اإلسالم وشيخ
 أن علـى  يـدل -  اهللا رمحه-  وتردده ياراخل وللمشتري صحيح العقد أن رجح وتارة باطل

  . اختياره يف يتثبت مل وأنه ونظر وتردد إشكال حمل املسألة
 القـول  هو أنه يل بالنسبة واضح قلت كما وهو قدامة ابن اختيار هو العقد ببطالن والقول
 إىل يفـضي  مـا  غالبـاً  هذا فإن بالسلعة التام اجلهل مع عقد تصحيح ميكن ال وأنه الراجح

 فكيـف  البيـع  عقد أركان أحد السلعة ألن الواضح الغرر من أيضاً وهو والرتاع قالشقا
 يـصححون  الذين من أتعجب وأنا ؟ العقد عليها وقع اليت بالسلعة اجلهل مع العقد نصحح

  . العقد هذا
 مـع  العقد بصحة القول ترجيح يف أن أرى : احلقيقة يف لكن العقد يصححون ال :اجلمهور

  . الشرع مقاصد عن بعيد أنه وصف وال رؤية ال مطلقاً ةبالسلع العلم عدم
 الثـاين  القول على فينبغي . عندي شيئاً تشتري . شيء عندي : لك قلت لو أين : هذا معىن
 هذا ماهو . عندي شيئاً تشتري : لك أقول أن من أعظم غرر وأي العقد هذا يصححون أم

  . جداً خبيسة أشياء إىل جداً عظيمة أشياء من تتراوح اإلشياء فإن ؟ الشيء
  . ظاهر رجحانه وأن الصواب هو وأنه اجلمهور رأي هو : املسألة يف رأيي : املهم

  : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  . I@6 	' ... و�1HO ر$! أو 6"! 	' �� ا<�"ى �8ن  
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 قدللع مقارنة الرؤية كانت سواء - : املبيع معرفة ا حيصل اليت الرؤية : هنا بالرؤية املقصود
  . املبيع يتغري ومل للعقد سابقة الرؤية كانت أو -  .

  . املبيع معرفة معها حيصل اليت الرؤية بل . رؤية أي ال : هنا بالرؤية املقصود : إذاً
  .) وجهله رآه أو (: هنا -  اهللا رمحه -  املؤلف قول التقرير هذا حيقق

 ألنـه  إما -  : املبيع جيهل أنه إال املبيع رأى املشتري كون مع ولكن املبيع اإلنسان رأى إذا
 معه يتمكن ال مبا مستتر وهو رآه أو -  . املطلوب الوجه على يره ومل يتثبت فلم بعد عن رآه
 وإمنا املعرفة تفيد مل الرؤية وهذه رآه إذا . األسباب من سبب ألي أو - . رؤيته يف التثبت من

  . املبيع ير مل وكأنه شيء ال تعترب الرؤية هذه فإن املبيع جيهل بقي
 معرفـة  ا حيصل اليت الرؤية تكون أن جيب الرؤية أن حيقق أن يريد -  اهللا رمحه -  فاملؤلف

  . املطلوب الوجه على املبيع
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 أو Rو �	 ��- X %+K6 �ً�1S: '	 I@6 .  

  . الوصف : املبيع معرفة طريقي أحد أن ذكرت
  : هو املبيع ةمعرف طريقي أحد الوصف واعتبار

   . اهللا شاء إن الصواب وهو . اجلمهور مذهب =
 مقـام  قـائم  الوصف أن يرون ال للذين بالنسبة اخلالف سياق عن يغين مبا ظاهر ورجحانه

 يقـوم  الوصف أن الصواب وأن هذا إىل باإلشارة ونكتفي ضعيف ومذهبهم البيع يف الرؤية
  . شرعياً وصفاً كان إذا الرؤية مقام

 السلم عقد يف يكفي مبا املبيع صفات بيان معه حيصل الذي الوصف : هو لشرعيا والوصف
 هـذا  يف يعنينـا  والذي التفصيل اهللا شاء إن وسيأتينا إمجاالً - السلم عقد يف يكفي والذي ،

  . الثمن ا خيتلف اليت الصفات بيان هو -  الباب
  . الثمن افيه خيتلف اليت الصفات مجيع يبلني أن أو الصفات من يبني أن

  . املبيع معرفة شرط يتحقق ومل باطل هنا فالوصف السلم يف جيزئ ال مبا املبيع وصف فإن
 الـسلعة  وجاءت السلم يف جيزئ دقيقاً وصفاً للمشتري السلعة البائع وصف فإن/مسألة **

  : للمواصفات مطابقة
 بل . الرؤية ونبد بالوصف اشترى أنه ولو اخليار للمشتري ليس أنه يرون : اجلمهور فإن =

  . للمشتري خيار وال البيع ثبت للوصف مطابقة السلعة جاءت إذا
 بعـد  اخليـار  له فإن رؤية بال الوصف طريق عن اشترى إذا املشتري أن : الثاين والقول =

  . األحناف ذهب هذا وإىل    . للسلعة مطابقاً الوصف كان ولو الرؤية
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 البيـع  تصحيح من الغرض ألن . اجلمهور بمذه -  أعلم تعاىل واهللا -  للصواب واألقرب
 اخليـار  له جعلنا وإذا . األوصاف السلعة طابقت إذا اخليار للمشتري يثبت ال أن بالوصف

  . الوصف يف فائدة فأي
 إن : نقول املهم ؟ الوصف أو الرؤية يشترط هل : مسألة إىل ونرجع الرؤية يشترط نقول إذاً

 اتفـق  ملا مطابقة األوصاف دامت ما له خيار ال فإنه سلعةال رأى إذا أنه األقرب أن اهللا شاء
  . العقد يف عليه

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 X��6ع و .�� %� J?- J�	و %��,+"دG J6"ع  .  

 بطـن  يف الذي احلمل هذا عليك بعت : للمشتري البائع قال فإذا : بطن يف محل يباع ال ـ
 : باطـل  البيـع  فـإن  : الفرس بطن يف وجودامل احلمل إىل وأشار الفرس وعني الفرس هذه

  : أمور لعدة . باإلمجاع
  . تسليمه على مقدور غري احلمل هذا أن : األول األمر - 
  . اجلهالة يف مغرق فهو واحلياة الوصف جمهول البطن يف احلمل أن : الثاين واألمر - 
   . واملضامني قيحاملال بيع عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن : الثالث واألمر - 

  . الفحول أصالب مايف : واملضامني  . البطون يف ما : واملالقيح
  . الشريعة مقاصد وتشهد . العامة النصوص له تشهد لكن ضعف فيه احلديث وهذا

  . الصحيح واالعتبار الضعيف والنص اإلمجاع : احلمل بيع بطالن على دل إذاً
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 J�	و %�  . G"ع 

  . باطل فالعقد بيع فإن . يباع أن جيوز ال الضرع يف اللنب
  : أوجه من أيضاً هذا على والدليل

 واللنب الظهر على الصوف بيه عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن : األول الوجه - 
  . الضرع يف

 قوفاًمو صحيح أنه األوجه هذه من والصواب . ومرسالً وموقوفاً مرفوعاً روي احلديث وهذا
 صلى -  النيب إىل مرفوعاً وضعيف عكرمة عن مرسالً ثابت وصحيح وثابت عباس ابن على

  . -  وسلم عليه اهللا
 الثابتـة  الـصحابة  بفتـاوي  وتأيد قائله إىل صح الذي املرسل احلديث أن:مراراً معنا وتقدم

 معنا تتكرر اليت القاعدة على ينطبق احلديث فهذا   .لالحتجاج يصلح أنه الشرع وبأصول
  . املراسيل هذه مبثل حيتجون األربعة األئمة أن يرى اإلسالم شيخ وأن : مراراً

 جمهـول  : متاماً جمهول الضرع يف املوجود اللنب هذا ألن . الغرر عن النهي : الثاين الوجه - 
  . اعتبار من أكثر من جمهول فهو . واجلودة الصفة حيث من وجمهول الكمية حيث من
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 ومـا  العقد عليه وقع ما الضرع يف فيجتمع يتجدد الضرع يف اللنب أن : الثالث والوجه - 
 وهـذا  ميكـن  ال العقد عليه وقع وما املستجد بني والفصل املشتري ملك ليسمن مما استجد

  . بغريه املبيع واختالط اجلهالة يؤكد املعىن
  . وجائز صحيح الضرع يف اللنب بيع أن : الثاين القول =
  . لنب من الضرع يف ما تقدير اخلربة أهل ويستطيع مشاهد ضرعال يف اللنب ألن - 

  . وضعيف جداً ساقط : القول وهذا
  : وهو تفصيل -  املسألة يف : الثالث القول =
  : أقسام إىل ينقسم الضرع يف اللنب بيع أن - 
  . باحلديث املقصود وهو . جيوز ال : فهذا الضرع يف املشاهد اللنب يبيع أن :األول القسم ـ
 بيع يشبه ألنه باطل أيضاً فهذا . الشاة هذه من معينة معلومة آصاع يبيع أن: الثاين القسم ـ

  . الصالح بدو قبل الثمر
 . الـشاة  هذه من تكون أن يشترط مطلقة الذمة يف موصوفة آصاع بيع : الثالث القسم ـ

  . -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ أجازه الثالث النوع وهذا
 هـذه  إىل ينقـسم  الضرع يف اللنب بيع أن وهو مسعت الذي التفصيل : لثالثا القول : إذاً

  : أقسام الثالثة
  . يصح وال جيوز ال : والثاين األول القسم - 
  . -  اهللا رمحه -  تيمية ابن اإلسالم شيخ وأجازه . اجلمهور منعه قسم : الثالث والقسم - 
 أيـام  مخسة ملدة البقرة يستأجر بأن حللبها البهيمة استئجار اجلمهور عند جيوز ال / مسألة **

  . اللنب على احلقيقة يف وقع العقد ألن ليحلبها
 رمحه -  إنه بل . جائز : معلومة ملدة للحلب الدابة استئجار أن إىل : اإلسالم شيخ وذهب =

 أصول مع يتوافق وأنه باجلواز للقول نصرة املسألة هذه يف خاصاً مستقالً مصنفاً صنف -  اهللا
  . الشرع
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 J6د"+,� .  

 علـى  بيعا إذا يكون إمنا : الضرع يف اللنب بيع وحترمي الدابة محل يف احلمل بيع حترمي أن أي
  . واالستقالل االنفراد سبيل

  . باإلمجاع : صحيح فالعقد تبعاً بيعا إذا أما
  . عباإلمجا : صحيح فالعقد : حامل وهي أو : لنب وفيها الشاة باع فإذا

  : العقد هذا صحة على والدليل
 وعـن  عنـها  الكـالم  وسيأتينا . املصراة بيع صحح -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن - 

 صـلى  -  النيب صحح ذلك ومع لنب وفيها بيعت املصراة أن هنا يعنينا الذي لكن . تفصيلها
  . اخليار للمغرور وجعل العقد -  وسلم عليه اهللا

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  Xو `:� %� �Q3ر� .  

  . الفأرة يف املسك اإلنسان يبيع أن : احلنابلة عند جيوز ال =
  . املسك فيه الغزال جلد من يكون الذي الوعاء : هي املسك وفأرة

  : املسك فيها اليت الفأرة بيع من املنع على احلنابلة واستدل
  . جودته وال كميته تعرف ال : جمهول بأنه - 
  . ونافذ صحيح البيع هذا أن : الثاين والقول =
  . بالقشرة املغطاة الثمرة تشبه فهي احلافظ كالوعاء للمسك بالنسبة الفأرة ألن - 

 وألن . فـساده  إىل يؤدي قد الفأرة من املسك إخراج ألن : الصحيح هو الثاين القول وهذا
 الشراء جواز العلماء أمجع اليت الفواكة يف اللب يغطي الذي كالقشر هي بالفعل املسك فأرة

  . فيها والبيع
  . الثاين القول . أعلم واهللا فاألقرب
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 Xى و�c %� "�Q .  

  . باإلمجاع . جيوز ال : التمر داخل النوى بيع
 . متاماً جمهولٌ وهو كبرياً يكون وقد. صغرياً أو قليالً يكون فقد . وصفه يف اجلهالة لعظم - 

  . واضح وأمره . الغرر بيع عن -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ي يف داخل فهو



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  37  

 

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  . Hm" 12� و�Rف 

  . الظهر على الصوف بيع حترمي يرون : اجلماهري =
  : بأمرين هذا على واستدلوا

  . تسليمه على معجوز الظهر على الصوف ان : األول - 
 إىل يـؤدي  وهـذا  . العقد بعد ينبت مبا لطخيت بيع إذا الظهر على الصوف أن : والثاين - 

 البائع ملك من وماهو العقد عليه وقع الذي املشتري ملك من ماهو خيتلط حيث املبيع جهالة
  . العقد بعد نبت مما
 إىل يؤدي ال وأن. احلال يف اجلز : بشرط الظهر على الصوف بيع جيوز أنه : الثاين والقول =

  . املرداوي صراحة ورجحه القيم ابن إليه مال لقولا وهذا. البهيمة إيذاء أو إيالم
 نص معنا تقدم الذي احلديث ألن : الظهر على الصوف بيع جيوز ال أنه أعلم واهللا واألقرب

 هذا إدراك وألن . الظهر على الصوف بيع عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  فإنه املسألة يف
 فليجعل العقد بعد يتم أن البد الصوف جز ألن . بعه مث الصوف جز : يقال بأن سهل أمره
 اهللا رمحه -  الصنعاين الشيخ ذهب : اجلمهور قول وهو : املنع إىل أي: هذا وإىل . العقد قبل

  . اهللا شاء إن الصواب وهو ونصره - 
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  .7�   . �1*� ��. و�Uc! و
 هذه وأشباه والثوم كالبصل رضاأل حتت مستتر منه املقصود كان نبات كل : بنحوه املقصود
  . األرض حتت مستتر منها املقصود يكون اليت النباتات

 ورمبـا  كـبرية  كانـت  ورمبا صغرية قليلة املستترة الثمرة كانت فرمبا . اجلهالة : املنع وعلة
  . موجودة فاجلهالة. تصب مل ورمبا مبرض أصيبت

  . وصحيح جائز األرض حتت مستتر منه املقصود ما بيع أن : الثاين والقول =
  : أمهها من كثرية بأدلة كثرياً نصراً ونصروه اإلسالم وشيخ القيم ابن ذهب هذا وإىل

  . بيعها يتم أن قبل تفسد رمبا البيع قبل بإخراجها املزارع ألزم إذا البقوالت هذه أن - 
  . للقلع اطاشتر بدون األرض باطن يف وهي األشياء هذه يبيعون الناس زال ما أنه : ثانياً - 

 يف تبـاع  أـا  الـشيخ  وقت يف العرف كان وإذا . اجلمهور مذهب : أعلم واهللا والراجح
 قبـل  يبـاع  البصل أن يعرف منكم أحد فهل . القلع بعد تباع أا وقتنا يف فالعرف األرض

 ال والفجـل  والثوم البصل : األشياء هذه مثل أن اآلن العرف من أعرفه ما كل فإن ؟ القلع
  . األكثر وهو . القلع بعد الإ يباع
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 وقعـت  كثرية مشاكل نعرف وحنن القلع بعد إال يباع ال أنه أعلم واهللا الراجح : كلٍ على
 لسوق تصلح ال أو صغرية أو مبرض مصابة أا فتبني القلع قبل الثمار باع املزارع أن بسبب

  . آخره إىل ... معني
  . الغرر بيع عن النهي ويؤيده يهووج قوي املسألة هذه يف اجلمهور مذهب : فنقول

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 Xو I@6 ��- �:�  . وا	�,�-&ة ا	�>

 -  هريـرة  أبـو  وفسر . بكذا لك فهو ملست ثوب أي : الرجل يقول أن هو : املالمسة ـ
 ليتبايعـا  صاحبه ثوب الرجلني من كل يلمس أن : وهو آخر بأمر املالمسة -  عنه اهللا رضي

  . الثوبني يف نظر وال تدقيق غري من
  . املعىن هذه حول تدور كثرية بتفسريات وفسر

  . بكذا علي فهو إيل نبذت ثوب أي للبائع املشتري يقول أن هي : واملنابذة ـ
 اهللا صلى -  النيب وألن . اجلهالة من فيه ملا . الفقهاء بإمجاع . باطل : واملنابذة املالمسة وبيع
  . واملنابذة املالمسة بيع عن ى : ومسلم البخاري صحيح يف -  وسلم عليه
 كان فإن . غامن أو غارم إما منهما كل واملشتري فالبائع . القمار من شبه يف البيع هذا وألن

 العكس كان وإن املشتري هو الكاسب صار قليل والثمن املستوى الرفيعة الثياب من الثوب
  . البائع هو فالكاسب

 صـلى  -  النيب أن ومسلم البخاري يف نص معنا وحنن احلكم تقوي علل هذه حال كل على
  . البيعني هذين عن ى : -  وسلم عليه اهللا

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  X0�2 و J� !0��2 !�Ucو .  

  . حتديد بدون عبيد من عبداً اإلنسان يبع أن جيوز ال
  . حتديد بال بستان من خنلة أو . قطيع من شاة يبيع كأن) وحنوه (: وقوله
  . باطلة البيوع فهذه

  . الغرر عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 
 اهللا رمحـه  -  النووي يقول ولذلك األحكام من مجلة منه تستنبط الذي العظيم احلديث وهذا

  .) الشرعية األحكام من مجلة عليه تقوم عظيم حديث هو (: - 
  . الغرر عن هيللن . باطل : أعيان مجلة المن حمدده غي عني بيع إذاً

   . متفاوتة كانت أو متساوية األعيان هذه أقيام كانت سواء باطل البيع وهذا
 هذا من شاة عليه باع إذا فإنه:متاماً متساوية قيمها الشياه من عشر الشبك يف عنده كان فإذا

  .باطل العقد هذا فإن املكان
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 يف يوجـد  ال كان ولو . قليالً العدد كان ولو باطل فالعقد أعيان بني من عني عليه باع وإذا
  . باطل البيع فإن الثالث هذه من شاة عليك بعت :فقال . ثالثة إال الشبك
 املقصودة هي املباعة األعيان هذه من واحدة أي تعرف ال فإنه . اجلهالة : تقدم كما : والعلة
  . بالعقد

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  Xؤ! و�,/�Sا Xّإ �ً,�*� .  

 جمهـوالً  اسـتثىن  فإن . معيناً الشيء هذا يكون أن إال منه شيء واستثناء مبيع بيع يصح ال
  . باطل فالبيع

 املـستثناة  هـي  واحدة أي يبني ومل واحدة إال الشياه من القطيع هذا عليك بعت : قال فإذا
  . باطل كله فالبيع

  . باإلمجاع صحيح فالبيع إليها وأشار هذه إال القطيع هذا عليك بعت : قال فإن
  . باطل : أنه قلنا فالبيع : املستثىن يبني ومل استثىن إذا : مسألة إىل نرجع

   : الدليل
 الثنيـا  عن ى : -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن : سننه يف داود أبو أخرجه ما : أوالً - 
  . تعلم أن إال
  . الثنيا عن ى : -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن صحيحه يف مسلم أخرجه ما :وأيضاً - 

  . يعلم مل ما على النهي وحيمل
 أن ميكـن  ال املبيـع  ألن . جمهول كالمها واملستثىن املبيع جيعل اهول استثناء أن : ثالثاً - 

  . املستثىن وال املبيع ال نعرف لن إذاً جمهول واملستثىن املستثىن عرف إذا إال يعرف
  . جمهولة كلها الصفقة يصري اهول استثناء فإذاً

 ال أنه معنا وتقدم .) بالعقد إفراده جيوز ما إال استثناء جيوز ال أنه (: العلم أهل عند والقاعدة
  .للمعلوم إال بالعقد اإلفراد جيوز

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  . IR :وأB"ا�� و01O! رأ�S �6آ. ���ان �J ا�S/,� وإن  

  . صح : وأطرافه وجلده رأسه يؤكل حيوان من استثىن وإن يعين
  .البيع وصح االستثناء صح : املأكولة الشاة وجلد وأطراف رأس البيع أثناء البائع استثىن إذا

  : ذلك على والدليل
  .)األذان (باملشاهدة معلومة املستثنيات هذه أن - 
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 صح : املبيع وأطراف ورأس جلد البائع استثىن إذا : املسألة هذه نتم : اهللا حفظه شيخنا قال
  . صحيح االستثناء فهذا . باملشاهدة معلوم املبيع أن : هو الصحة سبب أن لناوق االستثناء
   : ذلك على والدليل

  . معلومة اآلن وهي تعلم أن إال الثنيا عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن - 
 املـشتري  علـى  اشـترط  كان فإن . واألطراف واجللد الرأس : األشياء هذه استثىن إذا مث

  . استثناه ما املستثين يعطي وأن يذبح أن املشتري على جبفي :الذبح
 له بل يذبح أن املشتري على جيب ال فحينئذ : الذبح املشتري على يشترط مل البائع كان وإن

 اسـتثىن  ما قيمة -  واجللد واألطراف الرأس قيمة املستثين يبعطي ولكن حية الشاة يبقي أن
  . يذبح أن يلزمه وال
  : هي واملسألة : الكلب بيع حبكم تلحق -  باألمس اهانسين-  / مسألة **

  . اهلر بيع حكم
  . جائز اهلر بيع أن إىل : األربعة األئمة : العلم أهل مجهور -  اجلماهري ذهب =

  : هذا على واستدلوا
 على تدل كلها األوصاف وهذه ، حاجة بال اقتنائه جيوز النفع مباح طاهر حيوان اهلر بأن - 

  . البيع جواز
 واختاره مفلح ابن إليه ومال القيم ابن واختيار أمحد اإلمام عن رواية وهو : الثاين والقول =

  . جيوز ال اهلر بيع أن : املرداوي
 الكلـب  بيـع  عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن صحيحه يف مسلم أخرجه ملا - 

  .واهلر
 بعـدة  : البيـع  منع يف الصريح مسلم يف الذي الصحيح احلديث هذا عن اجلمهور وأجاب

 ضـعفه  ممن فإنه ضعيف فهو مسلم يف كان وإن احلديث هذا أن : األول اجلواب -  : أجوبة
 الرب عبد ابن األئمة من ضعفه وممن السنن يف باإلضطراب عليه حكم ألنه الترمذي اآلئمة من

  .-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل مرفوعاً يثبت وال : قال حيث
  . فيه نفع ال الذي اهلر على حممول احلديث أن : ينالثا اجلواب - 
  . التحرمي على ال الكراهة على حممول احلديث أن : الثالث اجلواب - 

 احلـديث  طـرق  مجع يل يتسن ومل احلديث حتقيق على متاماً ينبين : املسألة هذه يف والراجح
  . طويل وقت إىل حيتاج فهذا . الترمذي ضعفه وملاذا مسلم صححه وملاذا فيه والنظر

 وإن الصواب هو أمحد اإلمام عن ورواية القيم ابن اختيار أن كالم فال احلديث صح إن لكن
  . متاماً القوة واضح اجلمهور فقول احلديث يصح مل

  . أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى أعلم واهللا هذا
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  ) 25 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))112((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ16/11/1428 :التاريخ    االثنني:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I4H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �

 الرأس واجللـد واألعـضاء واألطـراف وأن         واستثناءل اللحم   تقدم الكالم عن بيع مأكو    
  .وانتهينا من هذه املسألة ،  صحة هذا االستثناء:الصواب 

 وذكرت ما يتعلق ذه املـسألة وأن        .) وال عبد من عبيد وحنوه     (:وكنا تكلمنا على مسألة     
ن مسائل هـذه    بيع عبد من عبيد ال جيوز ولو تساوت القيمة ولو قل العدد، وباقي مسألة م              

  .) وال عبد من عبيد وحنوه (:العبارة وهي من مسائل قوله
 إذا صار العبيد أو الشياه أو أي شيء مما سبق التمثيل به متساوي القيمة ومتـساوي                 :وهي  

  .أيضاً من جهة الصفة حبيث تتطابق أوصاف هذه األشياء اليت بيع واحد منها 
 ألن الغرر يف هذه     .) ك واحداً من هذه األشياء    بعت علي  (:ال بأس بقوله    :ففي هذه الصورة    

  .الصورة منتف متاماً 
وغالباً ما يقع هذا يف اجلامدات واملصنوعات وحنوها فهي تتطـابق يف الـصفة وتتطـابق يف                 

  .القيمة
 احلية من ائم األنعام أو العبيد أو ما شابه هذه األشياء فيكاد يتعذر أن تطـابق                 ءاألشياأما  

 والقيمة، وقد تتطابق القيمة مع اختالف يف األوصـاف وتتطـابق القيمـة              األوصاف متاماً 
  .العتبارات أخرى لكن األوصاف ختتلف 

فقد جتد مثالً من املاعز الذكر ما قيمته تساوي األنثى الختالف السن أو لرغبـة املـشتري                 
 ذكـر   فهنا تطابقت القيمة لكن مع اختالف بني يف الوصف بل إن هذا:بالذكر دون األنثى    

  .واآلخر أنثى 
 اخلالصة أنه يصعب أن تتطابق الصفات يف األعيان احلية ال سيما يمة األنعام ولكـن                :فإذاً  

  .قد حيصل هذا يف املصنوعات واملنتوجات اجلامدة وهو كثري 
 . اللـون    : وختتلف يف شيء واحد وهـو        . متاماً   متطابقة : السيارات اجلديدة اليوم     :فمثالً  

   .يارات اليت من طبقة واحدة يف الصفة ال ختتلف إال يف اللون فبالنسبة للس
 فإنه ال يوجد    :فإذا وجدت سيارة من نفس املوديل جديدة بنفس اللون وبنفس املواصفات            

  .أي فرق بني السيارتني 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  42  

 

 بعت عليك سيارة مما يف املعرض وكل الذي يف املعرض من موديل واحد ونـوع                :فإذا قال 
 رمحه  -  فهذا على الصواب جيوز وإن كانت عبارة املؤلف        :ة واحدة   واحد ولون واحد وصف   

  .أن هذا البيع ال جيوز ألنه عمم - اهللا 
  . هذا جيوز :لكن كما قلت 

 انتهينا من مسألة استثناء املعني من مسألة استثناء رأس وجلد وأطراف احليوان املأكول               :إذاً
  :وبقينا يف مسألة اليوم

  : -  ر��� ا� - ��ل  
 :K2و 'UD	ا �.  

  . فال جيوز أن يستثىن :أي) وعكسه الشحم (:معىن قوله
  . ى عن الثنيا إال أن تعلم -  صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب :والسبب 

  .وتقدير الشحم يف احليوان املأكول اللحم ال ميكن أن يضبط 
ن املـستثىن    أل . فالبيع باطل    : بعت عليك هذه الشاة واستثنيت ما فيها من حلم           :فإذا قال   

  . فالبيع باطل .جمهول وال ميكن معرفة املستثىن منه إال مبعرفة املستثىن 
  . الشحم يأخذ عكس حكم استثناء الرأس واجللد واألطراف :إذاً 
فإن استثىن نوعاً معيناً من الشحم وهو اإللية فقط فإن هذا االستثناء جائز ألـا            /  مسألة   **

  .هولة يف داخل اجلسم مشاهدة معلومة مقدرة وليست جم
  . جائز وال حرج فيه فإذا انتفت اجلهالة صح العقد :فاستثناء هذا النوع من الشحم فقط 

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  .�U	وا.  

   . احلمل يستثينيعين  وال يصح أن 
 وما قيـل يف     . للجهالة   . ال يصح    : فإنه   . بعت عليك هذه الشاة وأستثين محلها        :فإذا قال   

م يقال يف احلمل حيث ال ميكن معرفة صفة هذا احلمل وال هل هو حي ؟ أو ميـت ؟                    الشح
  .فهو جمهول 

  . جائز : أن استثناء احلمل :والقول الثاين =
  . باع أمة واستثىن محلها -  رضي اهللا عنه -  ألن عبد اهللا بن عمر -  

 أن  :على أثر ابن عمر      واجلواب   . ال جيوز    : أن استثناء احلمل     :والقول الراجح إن شاء اهللا      
ومن املعلوم أن العتق لـيس مـن عقـود          ) نه أعتق جارية واستثىن محلها    أ (:لفظه الصحيح   

  .املعاوضة فال بأس فيه باستثناء اهول 
 ى عـن بيـع      -  صلى اهللا عليه وسلم      -  أن النيب    :ومما يدل على رجحان مذهب احلنابلة       

ال يصح استثناء إال ما جيـوز بيعـه          (: وهي أنه     وتقدم معنا باألمس قاعدة    .احلمل منفرداً   
  . أنه ال جيوز بيع احلمل منفرداً -  رمحه اهللا - وتقدم يف نص املؤلف ) منفرداً
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  . -  رمحهم اهللا -  هذا مما يؤيد مذهب احلنابلة :إذاً 
 عبارة عن استبقاء وليس بيعاً جديداً فـال         : إن قيل أن استثناء احلمل هو        :والشيء الثالث   

  .ذ هذه األحكام إمنا هو استبقاء للحمل على ملك البائع يأخ
 االستثناء واختالف العبارة ال يعين اختالف املعىن والنيب         : أن كلمة استبقاء تعين      :فاجلواب  

  . ى عن الثنيا إال أن تعلم فاالستبقاء هو استثناء -  صلى اهللا عليه وسلم - 
وإذا اعتربناه استثنائي واستبقاء فهو أيـضاً حمـرم          إذا اعتربنه عقداً جديداً فهو حمرم        :فإذاً  

 فهو باطل وجمهول ورمبا كان احلمل واحد        .ولذلك ال أرى ي وجه لتصحيح استثناء احلمل         
أو اثنان أو رمبا كان أنثى أو ذكر أو رمبا كان حي أو ميت ورمبا كان بصحة جيدة أو رمبـا                     

وتقدم معنا حكم بيع احلمل وما قيل فيه   وهذه كلها أشياء موغلة يف اجلهالة        سيئةكان بصحة   
  .من نصوص وآثار فهو كذلك ينطبق على هذه املسألة 

 وجيب أن   . ال جيوز    : فاستثناء احلمل الذي قد ميارسه بعض الناس اليوم يف بيع يمة األنعام             
ئالً  إما أن تشتريها باحلمل أو أن تنتظر إىل أن تلد مث تشتري الشاة حا       :يبطل العقد وأن يقال     

  .ليست حامالً 
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  �� ��- I@6و �	3آ�����O %� :n�?-ن و��  . آ"

 وال جمال للخالف يف هذه املسألة بسبب أن إخراج . جائز باإلمجاع  :بيع ما مأكوله يف جوفه      
 وهل يتصور أحد أن يبيع البيض بال قشره ؟          .هذا املأكول من جوف القشر إفساد للسلعة        

  . ال ميكن أبداً .ممكن ؟  هل هو 
 ما مأكوله يف جوفه جيوز أن يباع يف جوفه باإلمجاع ألنه إذا أخرج فسد فال إشكال يف                  :إذاً  

  .هذه املسألة 
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   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
  �1�,S %� 0�D�	ا YU	وا !"D� %� !�Uc>ء و���	و-�� ا.  

  . صحيح :يعين 
  . الفول :الباقالء هو 

  . جائز وصحيح:اجلوز واللوز واحلب داخل السنبل وكل ما شابه هذه األعيانفبيع الباقالء و
   :لدليلني 

  . أنه مستتر يف قشره األصلي : األول - 
  . أن هذه األعيان تقاس على ما مأكوله يف جوفه : والثاين - 
 ى عن بيـع     -  صلى اهللا عليه وسلم      -  أن النيب    : -  وينبغي أن يكون األول      -  الثالث   - 

 فمفهـوم   . جاز بيعه ولو يف سنبله       : ومفهوم احلديث أنه إذا اشتد احلب        .حىت يشتد   احلب  
  .احلديث يدل على اجلواز 

 أن هذه األشياء ال جيوز أن تباع ال اجلوز وال اللوز وال احلب يف سـنبله                 : والقول الثاين    =
  .وال الفول قبل أن يقشر وكل ما شابه هذه األمور 

  .ه وهذا االستتار يؤدي إىل اجلهالة واجلهالة متنع من صحة البيع  ألن هذه األعيان مستتر- 
وكأن هذا القول نظري وال أظن أنه عمل ذا القول من بداية الناس بالبيع والشراء ألننا ما                 

   .علمنا أن اجلوز واللوز يباع بدون قشره 
  . األصلي  ما زال الناس يبيعونه بقشره:فيبدو يل أن اجلوز واللوز والفستق والفول 

فالراجح والذي عليه العمل هو القول األول وال أظن القول الثاين كما قلت إال قول نظري                
  .ال ميكن تطبيقه 

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  �ً��1*� J�/	ن ا�K6 وأن.  

  :يشترط أن يكون الثمن معلوماً 
  . من جهة القدر - 
  . ومن جهة الصفة - 
  . ومن جهة النوع - 

  . أن يعرف البائع كل ما يتعلق بالثمن : معلوماً واملقصود بكونه
  :والدليل 

  . أن الثمن أحد طريف العوض فوجب أن يبني - 
 فالتفصيل الذي قيل يف معرفة السلعة يأيت معنا هنـا متامـاً يف              :ـ وأما كيفية معرفة الثمن      

املبيع معرفة الثمن من حيث الرؤية ومن حيث الوصف وكل ما قيل من مسائل تتعلق مبعرفة                
  .تأيت يف معرفة الثمن متاماً وال فرق ألن العقد اشتمل على سلعة ومثن فالكالم فيهما واحد 
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 يـشترط معرفـة     : جعلوا هذا الشرط شرطاً واحداً فقالوا        -  رمحهم اهللا    - ولو أن الفقهاء    
 رأوا التفصيل لزيـادة التوضـيح       -  رمحهم اهللا    -  لكن هم    . كان أوضح    .السلعة والثمن   

  .يد على كل شرط حبد ذاته ليعلم أن الثمن البد أن يعرف والسلعة البد أن تعرف وللتأك
 ال حنتاج إىل إعادة الكالم فيما يتعلق بكيفية معرفة الثمن ألنه يكون بالرؤية والوصف               :إذاً  

  .على ما تقدم 
   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
�8ن -��2 -"���   .  

   . املكتوب :املرقوم هو 
  . يعين وجهاله : ومقصود الفقهاء . السلعة بثمنها املكتوب عليها  فإن باع:يعين 

  .أما الثمن املكتوب عليه والذي قرأ وعرف فهذا غري داخل يف مسألتنا 
 ألن الثمن   : فهذا ال جيوز العقد عليه       . هم يريدون املرقوم الذي جهله البائع واملشتري         :إذاً  

  . ومعرفة الثمن شرط لصحة العقد .جمهول 
 عمرو بكم ؟ فيقول     : بعت عليك هذه السيارة فيقول       : أن يقول زيد لعمرو      :رة املسألة   صو

 بأن تكون السيارة غائبـة أو  . بالسعر املكتوب عليها وهو ال يعرف السعر املكتوب عليها           :
  .بعيدة أو مستترة 

  .فهذه الصورة ال جتوز 
  . بيع الشيء بسعره املرقوم عليه جائز أن : القول الثاين =
  . ألنه إن مل يعرف اآلن عرف إذا رأي الرقم - 

  .وإىل ذهب شيخ اإلسالم بن تيمية وهو رواية عن اإلمام أمحد 
 ألنه تقدم معنا مراراً أنه البد من معرفة السعر ومعرفة املبيع يف             . املنع   :واألقرب واهللا أعلم    

  .عقد احلال ال يف املآل ألن الشقاق إمنا حيصل عند املعرفة بعد جملس ال
 بـل إين    . بسعرها املكتوب عليها     :فالبد قبل أن يتم العقد أن يعرف الثمن وال نكتفي بقوله          

 وال يصرح بالسعر إال ويريد إخفـاء        : أنه غالباً ال يقول البائع مثل هذا اللفظ يعين           :أقول  
  . باملكتوب عليه : بكذا ومل يقل:شيء على املشتري وإال لو كان األمر على ظاهره لقال 

 إذا أردت أن تبيع فـصرح       : نقول   . األمر سهل ومذهب احلنابلة أوضح       :وعلى كل حال    
بالثمن وال تقول باملكتوب ولو كان املكتوب سيتضح عنـد الوصـول إىل الـسيارة أو إىل                 

 صرح باملكتوب بسعره يف جملس العقد ليدخل البائع علـى بينـة             :السلعة أياً كانت فنقول     
  .ى بينة  علياملشتروليكون أيضاً 

  .فالصواب إن شاء اهللا مع احلنابلة وأنه ال جيوز البيع بالرقم إال أن يعلم للمشتري والبائع 
  .وغالباً سيكون معلوماً للبائع واجلاهل هو املشتري 
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وقد حيصل أن البائع واملشتري جيهالن وذلك بأن يضع السعر على السلعة من وقت طويل مث             
 بعت هذه السلعة عليك بالسعر املكتوب وال أذكـر          :مثالً   :ال يذكر كم السعر اآلن فيقول     

  .اآلن كم وضعنا سعر هذه السلعة لكن ننظر إذا وصلنا إىل السلعة 
  .إن كان السعر جمهوالً للبائع أو املشتري أو ألحدمها فإنه ال جيوز :فعلى كل حال 

   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
  �o�  .أو -3	 دره' ذه�ً� و

 بعضه ذهب وبعضه فضة ومل يبني البـائع مقـدار          :ن يكون الثمن ألف درهم     ال جيوز أ   :يعين
  .الذهب ومقدار الفضة 

  . أن مقدار الذهب والفضة من جمموع القيمة جمهول، واجلهالة متنع صحة البيع :وعلة املنع 
 بعت عليك هذه السلعة بألف درهم ذهباً وفضة فإن الـثمن            : أنه إذا قال     : القول الثاين    =

  . نصفها ذهب ونصفها فضة :مناصفة يكون 
  . ألن اإلطالق هذا يفهم منه املناصفة - 
 علمنا  . صح مطلقاً    : بعت عليك بألف درهم ذهباً وفضة        : أنه إذا قال     : والقول الثالث    =

  .مقدار الذهب والفضة من جمموع الثمن أو مل نعلم 
  :واستدل هذا القائل 

 . جـاز    : فحيثما سدد املشتري ألف درهـم        .  ألف درهم  : بأن السعر اآلن معلوم وهو       - 
مهما سدد فالسعر يف األخري معلوم سواء سدد بثالثة أرباعه فضة وربعه ذهب أو بالعكس أو             

  . فإذاً العقد جائز . ألف درهم :باملناصفة ففي األخري واملآل سيكون الثمن 
رة وتفريق بـني     أن ال يكون للناس نظ     : بشرط   . وجيه جداً وصحيح وراجح      :وهذا القول   

 فإذا كان للناس رغبة زائدة يف الدنانري أو رغبة زائدة يف الدراهم يف وقت               .الذهب والفضة   
 .من األوقات أو يف مالبسات معينة فإنه جيب وجوباً أن يبني مقدار الدراهم ومقدار الدنانري                

  . ومقدار الفضة، فهذا جيب وجوباً الذهب مقدار :يعين 
 فالبيع  . بعت عليك بألف ريال دنانري وأريل        :آلن فيتعني البيان فلو قال      وأما يف وقتنا هذا ا    

 فهو مسمى لعملة يف     .ال جيوز ألن الدينار اآلن عملة موجودة يف بلد ويف بلد آخر ويف ثالث               
أكثر من بلد والدينار يف البلد الفالين خيتلف متاماً قوة ومقداراً وقوة يف الشراء عن الدينار يف               

  .خر البلد اآل
 بعت عليك بألف ريال ونقول األلف ريـال         : نقول يف وقتنا هذا ال يصلح أن يقول          :فإذاً  

  .معروفة ولكن حتضر قيمة األلف ريال بعضها من األريل وبعضها من الدنانري 
 فهذا ال يـصلح  .أريل ودوالرات مثالً  : بعت عليك بألف ريال      :كذلك ال يصلح أن يقول      

بني الدوالر ويرون أن له قيمة أكثر مثالً من معادلـة مـن بعـض               ألن الناس يفرقون اليوم     



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  47  

 

العمالت األخرى ولو كانت تعادله يف القيمة إال أم يرغبون يف الدوالر أكثر لرواجه وقوته               
  .وألنه يباع يف أي سوق أو ألي سبب آخر 

لنـاس   أنه إذا مجع بني نوعني من النقد فيشترط لصحة العقد أن ال يكون عنـد ا                :اخلالصة  
عرف ورغبة يف أحد النوعني أكثر من اآلخر فحينئذ البد من البيان وإال إذا مل يكـن هـذا                   

أن األلف درهم معروفة كيفما سددت هذه        :واقعاً بني الناس فإن القول الثالث الذي يقول       
  . فهذا قول وجيه وهو من حيث املعىن قوي . جاز :األلف 

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 �?�  . -� ا	:*" أو -�� 6,

  . باملبلغ الذي يقف عليه السعر بال زيادة فإنه جائز : أي .إذا باع عليه مبا ينقطع به السعر 
  .لكن يف احلقيقة بعد التأمل والنظر وجدنا أنه فيه اختالف يف تعريف ما ينقطع به السعر 

 بع هذا   : فيقول   .دة   أن البيع يكون مبا ينقطع عليه السعر أثناء البيع مزاي          :ـ فاملعىن املتبادر    
   .مزايدة وما ينقطع عليه السعر فهو يل بكذا

  .هذه الصورة هي املتبادرة للذهن وكثري من الشراح يفرع على هذه الصورة 
 اشتريت منـك هـذه   : أن يقول الرجل لبائع السلع قبل أن يبدأ بالبيع          :ـ الصورة الثانية    

اً يف افتتاح السوق قبل أن يبدأ بـالبيع وال           وهذا يكون غالب   .السلعة مبثل ما تبيع به نظريها     
 أنا  :يدري بكم سيبيع فهنا ال يوجد حراج وال مزايدة لكن ال يدري هو بكم سيبيع فيقول                 

   .شتري منك مبا ينقطع به السعر كيفما بعت هذه السلعة فأنا أريد اليت نشبهها بنفس الثمن 
قيم وشيخ اإلسالم أن يأخذ اإلنسان       ذكرها ابن ال   : وهي الصورة اليت     :ـ الصورة الثالث    

  . والذي ينقطع به السعر هو يف النهاية عند احملاسبة . كيلو بكذا - من البقال تباعاً كل مثالً 
   . ختتلف متاماً يف احلقيقة إذا تأملت ذلك :هذه ثالث صور 

 بـسبب    إذ رمبا يرتفع الثمن    . األقرب أنه ال يصح      : وهو البيع مزايدة     : فالصورة األوىل    - 
مالبسات املزايدة ارتفاعاً ال يرضاه املشتري مطلقاً مث حيصل بعد ذلك الشقاق والرتاع بقوله              

  . ما كنت أظن أن يبلغ السعر هذا املبلغ :
 ألن السعر سيكون متصوراً ومعروفاً وحمدوداً بني . األقرب فيها الصحة : والصورة الثانية   - 

عن الظن أحياناً وإمنا حتديد متقارب بني سـعرين         سعرين متقاربني وليس هناك مزايدة خترج       
  .متقاربني فهذا ال إشكال فيه وغالباً ما يقع يف السلع اليسرية الرخيصة 

بل إن شيخ اإلسالم وابن القيم يزعمون أن هذه . هذه الصورة ال بأس ا   : الصورة الثالثة    - 
م يكون على وفـق هـذه       س لعله يف زمنه   االصورة بالناس إليها ضرورة ون أكثر معاش الن       
  . إليها حاجة ماسة أو ضرورة حباجةالصورة وال ميكن أن مينع الشارع صورة الناس 
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 سواء كانت حاجة الناس ملثل هذه الصورة ماسة أو ليست مباسة ضرورية             :وعلى كل حال    
  .أو ليست بضرورية فهي جائزة وال حمظور فيها 

  .وذا كمل صور البيع مبا ينقطع عليه السعر 
   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
  . 	' I@6 :أو -�� -�ع ز06 وHO>! أو أ�0ه�� 
  . فإنه ال يصح : بعت عليك مبا باع به زيد :إذا قال 

  . جمهول، وجهالة السعر تبطل العقد : ألن ما باع به زيد - 
  . فهو صحيح وجائز : أنه إذا باع مبا باع به زيد : والقول الثاين =
 يستعملون هذه الصيغة إال بتعليق السعر على رجل له خربة بأسـعار              ألن الناس غالباً ال    - 

  .مثل هذه السلع 
 أبيع عليـك  :فيقول . وألن عمل الناس فيما جيهلون من أسعار السلع يكون غالباً كذلك        - 

  . إىل أخره ..مبثل ما باع فالن سيارته أو بيته أو غلته أو مثاره 
 ألن حاجة الناس يف مثل هـذه الـصور          .قال احلنابلة   واألقرب واهللا أعلم أنه ال جيوز كما        

إما بأن يعـده أن ال يبيـع        .تندفع بأن يعرف ما باع به زيد مث يتم العقد وال حرج يف ذلك               
السلعة أو بأخذ عربون أما إمتام الصفقة متاماً والعقد وإاء األمر على أساس أن سعر السلعة                

ة جداً ألن السعر جمهول متاماً إىل أن يبيع زيـد            فهذه جهالة واضح   .هو مبثل ما باع به زيد       
فإن باع زيد رمبا رضي املشتري أو البائع مبا باع به زيد ورمبا سخط ما باع به زيد مث وقـع                     

  .بينهما الشقاق والرتاع
 ال يوجـد مقـصد      : يعين   .وهذه الصورة ما متس احلاجة إليها وال يوجد معىن لتصحيحها           

 هذه الصورة ألن احلاجة تندفع كما قلت لكم بـأن يؤجـل         شرعي جيعل الفقيه يصحح مثل    
  .إمتام الصفقة إىل ما بعد معرفة السعر الذي باع به زيد 
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   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
  . IR : وإن -�ع )�-ً� أو �R"ة أو �?�*ً� آ. ذراع أو �+�M أو <�ة -0ره' 

أيت بـصور جـائزة مث يرجـع     يأيت بصور ممنوعة مث ي-  رمحه اهللا   -  نالحظ أن املؤلف     :يعين  
  .للصورة املمنوعة مث يتكلم عن الصور اجلائزة 

  . وال يصح بيع املالبسة واملنابذة :فبدأ 
  . إذاً انتقل إىل العيان اليت تصح . ويصح ما مأكوله يف جوفه :مث 

  . مل يصح : قال . إىل آخره ... فإنه باعه برقمه:مث رجع فقال 
  . صح ...باع ثوباً أو صربة  وإن :مث رجع مرة أخرى وقال 

فهذا يف احلقيقة خيالف الترتيب املنطقي واملتبادر للذهن أن جيعل العقـود الـصحيحة مجلـة       
 إمنا فرق هـذا  -  رمحه اهللا - واحدة مث جيعل العقود الغري الصحيحة مجلة واحدة لكن املؤلف       

  .التفريق ليبني املسائل املتشاة اليت بعضها يصح وبعضها ال يصح 
  .فيجعل املسائل املتشاة مجيعاً يف مكان واحد اليت تصح واليت ال تصح 

 يبني مسائل الثنيا يف مكان واحد فيذكر ما يصح من الثنيا وما حيرم من الثنيا مث ينتقل                 :فمثالً  
ملسائل املستتر فيبني ما يصح وما ال يصح مث اآلن انتقل إىل مسائل بيع الصربة غري معروفـة                  

  : ما يصح وما ال يصح وهو بدأ اآلن باألشياء اليت تصح العدد وسيبني
��ل  ��  : -  ر��� ا� - 
  . IR : وإن -�ع )�-ً� أو �R"ة أو �?�*ً� آ. ذراع أو �+�M أو <�ة -0ره' 

 كـل ذراع بكـذا   : ذهب اجلمهور من أهل العلم إىل أنه جيوز أن يبيع اإلنسان الثـوب   =
 ولو جهل مقدار الصربة ومقـدار الثـوب   .كذا والصربة كل قفيز بكذا والقطيع كل شاة ب   

  .وعدد الشياه 
  :واستدلوا على هذا 

 وما الـثمن    . بأن الصربة مشاهدة معلومة والقطيع مشاهد معلوم فهو حتت نظر املشتري             - 
فهو يعلم مبعرفة عدد األذرع واألقفزة وعدد الشياه، فصار كل من املبيع الـسلعة والـثمن                

  .جهول معلوماً معروفاً وليس مب
  .ولذلك ذهب اجلمهور إىل تصحيح هذا العقد 

 بعت عليك هذه الصربة كل قفيز منها بدرهم فال إشكال ألنه لـن              :وهذا صحيح فإذا قال     
  .يسلم الدراهم إال بعد معرفة كم قفيز يف هذه الصربة 

ـ                    ذه فإذاً مت معرفة الثمن مبعرفة عدد األقفزة يف هذه الصربة وال إشـكال إن شـاء اهللا يف ه
  .املسألة
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  :مث انتقل املؤلف إىل ما ال جيوز 
��ل  �  : -  ر��� ا� - 
  . 	' I@6 ... وإن -�ع �J ا	@�"ة آ. �+�M -0ره'  

   . صح :إذا باع الصربة كل قفيز بدرهم 
  . مل يصح :وإذا باع من الصربة كل قفيز بدرهم 

  ملاذا ؟
هم وحنن ال نعلم هذا املبعض       كل قفيز من هذه الصربة بدر      :ألن من هذه للتبعيض وهو يقول     

  . فهذا وجه اجلهالة الذي أبطل العقد ألن هذا املستثىن واملبعض غري معلوم .ما مقداره
 لك بعضها كـل قفيـز       : كأنه قال    : هذه صربة طعام لك منها       :فإذا قال البائع للمشتري     

   ملاذا ؟. كم املبيع اآلن ؟ ال ميكن أن يعلم .بدرهم 
ة املشاهدة كلها مبيعة وإال لدخلت يف املسألة األوىل ولكن بعض هذه            ألنه ليست هذه الصرب   

  .الصربة هو املبيع وهذا البعض جمهول 
  . أن هذا البيع صحيح وجائز : والقول الثاين =
 . ألن قيمة كل جزء من هذه الصربة معلوم وبقدر ما يأخذ من األجـزاء ينعقـد البيـع                    - 

 كل قفيز بدرهم فاآلن سعر القفيـز معلـوم وهـو            فاملشتري يأخذ من هذه   .والقفيز معلوم   
  . كل قفيز قل أو كثر :الدرهم والكمية معلومة وهي أنه 

 ألن اجلهالة غري موجودة     . أن هذا صحيح وأن القول الثاين أقوى         :والذي يظهر واهللا أعلم     
  . فإن كالً من العوض واملعوض معلوم ويتبني مبجرد االستالم يعين مبجرد الوزن .اآلن 

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  �:K2د6,�رًا و Xّدره' إ �N��- أو.  
  . فإن العقد باطل . بعت عليك مبائة دينار إال درهم :إذا قال 

  . فإن العقد باطل : بعت عليك مبائة درهم إال ديناراً : قال أو
 تقدم ال ميكـن   ألنه كما.ألن قيمة الدينار جمهولة واستثناء اهول من املعلوم يصريه جمهوالً       

أن يعلم املستثىن منه إال مبعرفة املستثىن واملستثىن جمهول فصار كل من املستثىن واملستثىن منه               
  .جمهول 

 أن البيع صحيح وخيصم من املائة درهم قيمة الدينار الواحد وقيمة الدينار             :والقول الثاين   =
  .علوم صار الثمن كله معلومليست مبجهولة بل هي معلومة لغالب الناس وإذا كان املستثىن م

 إذاً لـيس    . تسعني   :فإذا باع عليه مائة درهم إال ديناراً وقيمة الدينار عشرة دراهم فالثمن             
  .مبجهول 
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 وال شك أن طالب العلم إذا قرأ القول الثاين وتعليل القـول             . هو الصواب    :والقول الثاين   
الر وأنت ما تعرف قيمة الدوالر فـإن         بعت عليك مبائة ريال إال دو      :الثاين علم أنه إذا قال      

  .هذا العقد باطل حىت على القول الثاين 
ألن هذا معلوم من التعليل فإذاً إذا كانت العملة املستثناة جمهولة املقدار للبائع أو املـشتري                

  .فإن الثمن جمهول والعقد باطل 
 خيرج من هذا القـول      فإذاً طالب العلم ما يأخذ األقوال جامدة وإمنا يأخذ القول ويعلم مىت           

  .إذا مل تتحقق فيه الشروط 
   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
  . أو  

  .هذه زائدة أيضاً تشطب ألا ليست يف النسخ 
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
�1�ً� و�Xً�H7 �6*&ر ��12 و	' 6�. آ. �,K- ��H&ا *�  . 	' I@6 :أو -�ع 

فـصل يف تفريـق     ( : -  رمحه اهللا    -  قدامة   يف هذا املوضع من أصل املنت وهو املقنع قال ابن         
 رمحه اهللا   -  اآلن بدأ يف مسائل تفريق الصفقة وكأن املاتن          -  رمحه اهللا    - فإذاً املؤلف   ) الصفقة

  . ما أراد أن يكثر من الفصول فلم يعقد هلذه املسائل فصالً خاصاً لكنه يف املقنع فصل - 
  .ل تفريق الصفقة  بالكالم عن مسائ-  رمحه اهللا - فإذاً بدأ املؤلف 

 بيع ما جيوز بيعه وما ال جيوز بيعه بعقد واحـد            :والعقد الذي فيه تفريق الصفقة تعريفه هو        
  .بثمن واحد 

  .فإذا باع على هذه الصفة فهي من مسائل تفريق الصفقة 
 بعت عليك هذه السيارة وهذه السيارة مبائة ألف فليست مـن مـسائل تفريـق          :فإذا قال   

  .جيمع بني ما جيوز وبني ما ال  وإمنا مجع بني ما جيوز وما جيوز الصفقة ألنه مل 
  : بدأ بالصورة األوىل :ومسائل تفريق الصفقة هلا ثالث صور 
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  �	��  : -  ر��� ا� - -
�1�ً� و�Xً�H7 �6*&ر ��12 و	' 6�. آ. �,K- ��H&ا *�  . 	' I@6 :أو -�ع 

  . باطل : فالعقد .لوم وجمهول  مع:إذا مجع يف الصفقة الواحدة بالسعر الواحد بني 
 سعر السيارتني . بعت عليك هذه السيارة اليت تراها أمامك وسيارة أخرى : أن يقول    :مثاله  

  . والسيارة األخرى جمهولة متاماً . مائة ألف :
  . هذا العقد ال يصح : فعند احلنابلة =

  :تعليل البطالن 
لى السلعتني ألن تقسيط الثمن يشترط له        أنه يف مثل هذه الصورة ال ميكن تقسيط الثمن ع          - 

معرفة قيمة السلعة اهولة إلمكانية التقسيط فإذا جهلت قيمة السلعة اهولة مل ميكن مـع               
  . فبطل العقد ألن الثمن جمهول .ذلك التقسيط

  .وهذا صحيح بال إشكال 
 .يمة السلعة اهولة     أن تقسيط الثمن على السلعتني ال ميكن إال مبعرفة ق          : تعليل املنع    :إذاً  

وإذا مل يعرف اإلنسان قيمة السلعة اهولة مل ميكن تقسيط الثمن وإذا مل ميكن تقسيط الثمن                
  .صار جمهوالً والثمن اهول يبطل العقد 

  .فهذا احلكم صحيح وثابت واجلهالة ذه الكيفية تؤدي إىل إفساد البيع 
 بعت عليك هذه الشاة وما يف بطن األخرى         :ول  واملثال املشهور الذي يذكره الفقهاء أن يق      

 فالشاة هذه معلومة لكن ما يف بطن األخرى جمهول الثمن والـصفة والكيفيـة واحليـاة                 .
  .واملمات كما تقدم معنا 

   :ويستثىن من هذه الصورة األوىل 
  : بقوله-  رمحه اهللا - ما ذكره املؤلف 

  . صح يف املعلوم بقسطه : فإن مل يتعذر
  : صورتني : هذه املسألة يستثىن يف

 بعت عليك هذه الـسيارة      : فإذا قال    . إذا حدد قيمة كل من السلعتني        : الصورة األوىل    - 
  . قيمة هذه السيارة سبعني وقيمة تلك ثالثني .والسيارة األخرى مبائة ألف 

  ففي هذه الصورة.إذاً بني سعر كل واحدة من السلعتني وإن كان الثمن واحد والعقد واحد    
  .يصح العقد 

 بعت عليك هذه السيارة املـشاهدة       : أن ال يتعذر علم اهول بأن قال         : الصورة الثانية    - 
 ألنـه مـا دام      . صحيح   :املعلومة وسيارة أخرى جمهولة مث أمكن معرفة هذه اهولة فالبيع           

ننـسب  أمكن معرفة السيارة اهولة فيمكن تبعاً لذلك أن نعرف سعر السيارة اهولـة مث               
  .القيمة إىل جمموع قيمة السيارتني 
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 بعت عليك هذه السيارة والسيارة األخرى وعلمنا صفة السيارة الـيت كانـت              :فإذا قال   
جمهولة مث تبني أن قيمة السيارة املعلومة مائة وقيمة السيارة اهولة مخـسني صـار جممـوع                

  .هولة تبني أنه بنسبة الثلثني إىل الثلث  فإذا نسبنا قيمة املعلومة إىل ا. مائة ومخسني:القيمتني
  . سبعني ألف :فتبني اآلن أن قيمة السيارة املعلومة هي 

 . صـحت    : وقاعدة الفقهاء أنه مىت أمكن التقسيط يف تفريق الصفقة           :إذاً أمكن التقسيط    
  .صحت فيما يصح وبطلت فيما يبطل 

  طل العقد ؟ أنه ما دام علمت السيارة اهولة فلماذا نب:فإن قلت 
 فالعقد حني مت هو باطل يف هـذه الـسيارة           . أن العقد مت ووقع والسيارة جمهولة        :فاجلواب  

 وإمنا صححنا العقد يف املعلومة بعد أن علمنـا قيمـة            .اهولة صحيح يف السيارة املعلومة      
  .اهولة 

تبطـل وأن   إذاً هذه هي الصورة األوىل من مسائل تفريق الصفقة وعلمنا مىت تصح ومـىت               
  .األصل أا باطلة إال يف صورتني 

  :مث بدأ بالصورة الثانية 
��ل  �  : -  ر��� ا� - 
�:' ��12 ا	/�MO\�- Jاء ,6 ���% : وإن -�ع �2�Dً� -�,� و-�J �4"! آ*�0،أو  IR 

 �?:�- ���@c.  
معلـوم   أو باع مشاعاً لكـن       . يعين ومل يستأذن هذا الغري       :إذا باع مشتركاً بينه وبني غريه       

املقدار بأن كانت هذه الصربة مشتركة بني زيد وعمرو لكن من املعلوم أن نـصفها لزيـد                 
  .ونصفها لعمرو 
  . ألنه ميكن تقسيط الثمن بوضوح وسهولة .فالعقد صحيح 

  .فإذاً ال جهالة يف الثمن مث إذا قسط الثمن صح يف نصيبه وبطل العقد يف نصيب شريكه 
صربة مبائة ريال ومن املعلوم أن نصفها له ونـصفها لـشريكه             بعت عليك هذه ال    :فإذا قال   

فصار نصف الصربة صح العقد فيها خبمسني ريال والنصف اآلخر الذي للشريك بطل فيـه               
  .العقد وإمنا صحح العقد يف هذه الصورة ألنه ميكن تقسيط الثمن 

صحح فيما صـح     أنه مىت أمكن تقسيط الثمن يف تفريق الصفقة فإنه ي          :والقاعدة كما تقدم    
  .ويبطل فيما ما بطل 
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   :مث بدأ بالصورة الثالثة 
��ل  �  : -  ر��� ا� - 
�� وا�0ة +R أو 0�2ًا و�"ًا، أو #ً> و#�"ًا ،�cوإن -�ع 0�2! و0�2 �4"! -=�" إذ: 

 �?:�- .q	ا %��% 0�2! و IR.  
نه وبني آخر أو باع     ما هو الفرق بني هذه املسألة واملسألة السابقة ؟ إذا باع عبداً مشتركاً بي             

  عبده وعبد غريه ؟
 ال . امللـك منفـرد   : ويف الصورة الثانيـة  . امللك مشترك : أنه يف الصورة األوىل      :الفرق  

  .اشتراك 
  .فهذا هو الفرق فقط بني الصورتني 

   . مشاع ومشترك ويف الصورة الثانية منفرد :فإذاً يف الصورة األوىل 
 صح ىفيما يـصح     :بداً وحراً أو خالً ومخراً صفقة واحدة         أو ع  .فإذا باع عبده وعبد غريه      

  .فيه وهو العبد واخلل وبطل فيما يبطل فيه وهو العبد ملك للغري واخلمر 
  . أن هذا العقد صحيح . هذا هو مذهب احلنابلة =

  :تعليل احلنابلة 
يفاء  أن لكل من أجزاء العقد قيمة ختصه معلومة فصح العقد يف ما ميلك اإلنـسان السـت                 - 

  .شروط البيع وبطل يف اآلخر لعدم استيفاء شروط البيع 
  . املالية اليت تقدمت معنا : ويف اخلمر سقط شرط . امللك :ففي عبد غريه سقط شرط 
  . الصحة والتعليل هو ما مسعت :إذاً هذا هو مذهب احلنابلة 

  . باطل : أنه إذا باع عبده وعبد غريه فالعقد: والقول الثاين =
  .مجع يف عقد واحد بني احلالل واحلرام فنغلب جانب احلرام  ألنه - 
  .)) األذان((

   .نتم الفصل 
  . أن العقد ال يصح ألنه مجع بني احلالل واحلرام فغلب احلرام : وهو :إذاً ذكرنا القول الثاين 

  . أن العقد صحيح ما مل يكن طريف الصفقة حمرم بالنص أو اإلمجاع : والقول الثالث =
  . باطل :باع عليه خالً ومخراً فإن العقدـ فإذا 

  . صحيح :ـ وإذا باع حراً وعبداً فإن العقد 
   . ألن اخلمر حيرم بيعه بانص واإلمجاع - 

  .والصواب مذهب احلنابلة وهو أنه جيوز تفريق الصفقة يف هذا العقد ويقسط الثمن 
عبداً مث نقسط الثمن على      نقدر احلر عبد وننظر كم قيمته لو كان          :ـ فإذا باع حراً وعبداً      

  .وفق ذلك كما تقدم معنا 
  . نقدر اخلمر خالً مث نقسط القيمة على وفق ذلك :ـ ويف مسألة اخلمر 
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 بل ننظر إىل قيمة اخلمر عند أهل الكتاب ونقسط الثمن على وفق قيمة              :وقال بعض الفقهاء  
  .اخلمر عند أهل الكتاب 

له شرعاً وال ينظر لقيمه عند مستحليه بل املتعني         وهذا القول ضعيف جداً فإن اخلمر ال قيمة         
إن شاء اهللا أنا ننظر إىل اخلمر كأنه خل ونقيمه على هذا األساس ونقسط القيمة حسب قيمة                 

  .هذا اخلمر لو كان خالً
 --  
  .. حممد نبينا على اهللا وصلى أعلم واهللا
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  ) 26 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))113(التسلسل العام لدروس الزاد   هـ17/11/1428 :التاريخ   ثاء الثال:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I5H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �

 وبقـي ،  صورة كل وحكم الصفقة تفريق وصور فقةالص تفريق مسائل عن الكالم من انتهينا
  :وهي أخرية مسألة علينا

  :-  ا� ر��� -  ا	��	 ��ل 
  .ا	�Uل HO. إن :ا	��qر �D�1"ي	و 

 يف يـصح  اليت للصور راجع احلكم وهذا .الصفقة عليه فرقت أا جهل إذا اخليار للمشتري
 منـهم  ألحـد  ليس باطلة فهي الصفقة تفريق فيها يصح ال اليت الصور وأما،  الصفقة تفريق
  .اخليار
  .الصفقة عليه فرقت ألنه :للمشتري اخليار وثبت
 .جـداً  كـثرية  هذا وأمثلة السلعتني، يف قصد وله واحدة بصفقة اإلنسان يشتري ما وغالباً

 واآلخر بناء وأحدمها له، ملكاً ليس واآلخر اآلخر والعبد عبدي عليك بعت :قال إذا :مثاله
 ودخـل  تضرر الصفقة املشتري على فرقنا إذا :فهنا باآلخر، إال يتم ال اأحدمه وعمل جنار،
  .مجلة العقد رد شاء وإن الصفقة من يصح فيما أمضاه شاء إن اخليار له :فنقول النقص عليه

  :للمشتري فقط اخليار وإمنا له خيار ال البائع أن -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم ظاهر/ مسألة**
   .علم على دخل ألنه -  :للبائع خيار ال أنه .اجلمهور مذهب وهذا =
  .-  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ اختيار وهذا .للبائع أيضاً اخليار يثبت أنه : الثاين والقول =

 أنه جهل بأن صحيح، العقد أن ظن إذا إال اخليار للبائع يثبت ال أنه :اهللا شاء إن والصحيح
  .اخليار له بتيث فحينئذ الكيفية هذه على يبيع أن جيوز ال
 مثـل  أن يعلم إذا يؤدب أن ينبغي بل اخليار، له يثبت ال فإنه ومعرفة علم على باع إن أما 

 أن عـن  فضالً يؤدب أن ينبغي فإنه ينعقد ال أنه يعلم بيعاً باع مث ينعقد وال جيوز ال البيع هذا
  .اخليار يعطى
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  فصل
  ]فيما ي عنه من البيوع وحنوها[

  :ا� ر��� -  ��ل )' 
�ـ@ـ. .  

 البيوع وهذه،  تصح ال اليت البيوع من مجلة الفصل هذا يف يبني أن -  اهللا رمحه -  املؤلف أراد
  :املآخذ خمتلفة تصح ال اليت

  .الربا مأخذه فبعضها - 
  .الواجبات تعطيل مأخذه وبعضها - 
  .آخر مأخذ له وبعضها - 

  .عنها املنهي البيوع من مجلة لبيان معقود الفصل أن :املهم
  :-  ا� ر��� -  ل�� 
 Xو I@dd6 �dd��	ا: Jdd�� �dd�M1Q �dd*�7	0 اdd*- �HN0اddc ،%c�dd/	ا I@dd6ح و�ddK,	ا "N�ddSو 

  $#"!؟ إ	� ... I@6 ��- "�@2 وX .ا	*��د
  :والثاين األول البيع -  :البيوع هلذه العامة القاعدة

  .)) حمرماً صار :واجب ترك إىل أو حمرم فعل إىل أفضى إذا املباح العقد أن(( 
 فعـل  إىل أفـضى  إذا املباح العقد أن ((:والثانية األوىل املسألة وهي :املسائل هذه عدةقا إذاً

 حتتها تدرج أن ميكن :القاعدة وهذه .))حمرماً بذلك يكون فإنه واجب ترك إىل أفضى أو حمرم
  .العادات وباختالف الناس باختالف ختتلف اليت املسائل من كبرية مجلة
  :لسببني  -  اهللا رمحه -  املؤلف وخصها ذكرت إمنا :قلت كما وهي املسألة نأخذ :إذاً
  .اهللا كتاب من نصاً فيها أن :األول السبب - 
  .املذكورة للقاعدة كالتمثيل تكون أن :الثاين والسبب - 

  :-  ا� ر��� -  ��	� 
 Xو I@6 ���	ا: J�� ��M1Q �*�7	0 ا*- �HN0اc %c�/	ا.  

 اإلمـام  جلـوس  بعد يكون الذي النداء :هنا الثاين اءبالند واملقصود :الثاين النداء بعد البيع
  .آمثان والعاقدان .حمرم :النداء هذا بعد فالبيع املنرب على

  :ذلك على والدليل
 إِلَى فَاسعوا الْجمعة يومِ من للصلَاة نودي إِذَا َآمنوا الَّذين أَيها يا(- :وتعاىل سبحانه قوله - 

  .البيع ترك مسألة يف ونص صرحية فاآلية .]9/اجلمعة [- )..الْبيع وذَروا هاللَّ ذكْرِ
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 يقولـه  كما جائز الشراء أن) البيع يصح وال(:-  اهللا رمحه -  املؤلف كالم ظاهر/ مسألة **
   .الشراح بعض

 جرى ألنه ملاذا؟ .مبقصود وليس -  اهللا رمحه -  املؤلف لكالم بظاهر ليس هذا أن :والصواب
 من البيع أن البيع كتاب أول يف معنا تقدم وألنه .الشراء فيه دخل البيع أطلق إذا أنه رفالع

 رمحه -  املؤلف اقتصار أن :نقول أن التكلف فمن .والشراء البيع على يطلق الذي األضداد
 يف منـصور  الشيخ أيضاً إليه وأشار الشراح من عدد ذكره وهذا .تقصري البيع على -  اهللا

  .)والشراء(:ويقول يستدرك كأنه أنه ارباعتب الروض
  .لوضوحه هذا مثل -  اهللا رمحه -  املؤلف على يستدرك ال أنه :أقول أن أريد حال كل على

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 J�� ��M1Q �*�7	... ا �	إ !"#$.  

 ال الـذين  أما .اجلمعة تلزمهم بالذين خيتص التحرمي أن : -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم ظاهر
 أنه اجلمعة تلزمه ال من وكل النداء يسمع ال ومن واملرضى والصبيان كالنساء اجلمعة لزمهمت

  .البيع عقد حقهم يف حيرم ال
  :ذلك على والدليل

 السعي عليهم جيب ال وهؤالء السعي عليه أوجب من البيع عقد من منع إمنا تعاىل اهللا أن - 
  .البيع عليهم حيرم فال
 وهؤالء اخلطبة ومساع الصالة عن اإلنسان به ينشغل ال ألن البيع حرم إمنا تعاىل اهللا وألن - 
  .أصالً عليهم جتب ال ألنه انشغاهلم يف حرج ال

 النـداء  مساع قبل السعي عليه جيب من اجلمعة تلزمه من مع احلكم هذا يف يستوي/ مسألة**
 مدة إىل اخلطبة يسمعو املسجد إىل ليصل حيتاج الناس من زيداً أن قدرنا فإذا اخلطبة، إلدراك
  .فيه هو الذي مكانه من ساعة نصف

 روح مـن  أخذ املعىن وهذا يشتري، أن وال يبيع أن له جيوز ال اآلذان قبل ساعة نصف فمن
 اإلنـسان  جلـس  فـإذا  اخلطبة، مساع إىل لنسعى البيع عن ى إمنا اهللا ألن ومفهومه، النص

 سـاعة  ربـع  قبل ما إىل وجلس ساعة فنص إىل املسجد إىل ليصل حيتاج وهو ويبيع يشتري
  .البيع عن اهللا ى أجلها من اليت احلكمة سيضيع قطعاً فهذا

  .البيع يعقد أن -  عليه بناء -  جيوز وال النهي من املقصود املعىن يف داخلة الصورة هذه :إذاً
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   .اجلمعة تلزمه ال واآلخر اجلمعة تلزمه ممن العاقدين أحد كان إذا/ مسألة **
  : -  اهللا رمحهم -  العلماء بني خالف فيها الصورة فهذه

 تلزمـه  ال من على فقط ويكره اجلمعة، تلزمه من على حيرم العقد هذا أن :قال من منهم =
 على حيرم فإنه اجلمعة تلزمه رجل مع البيع وعقدت أرضاً متلك امرأة أن قدرنا فإذا اجلمعة،
  .فقط رهفيك :للمرأة بالنسبة وأما البيع، يعقد أن الرجل

 اآلخـر  الطرف وعلى -  .تلزمه من على -  :البيع هذا مثل عقد حيرم أنه :الثاين والقول =
  .احملرم يف وقع فاجلميع .تلزمه ال الذي

  .] 2/املائدة [- )..والْعدوان الْإِثْمِ علَى تعاونوا ولَا( -   :تعاىل لقوله - 
 يكون أن اجلمعة تلزمه ال ملن نسوغ كيف نهأل اهللا، شاء إن الصواب هو :الثاين القول وهذا
  .الطرفني على حمرم أنه الصواب :إذاً تلزمه، من على اجلمعة ضياع يف سبباً

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  I@6ح و�K,	ا "N�Sد و��  .ا	*

  .حترم ال فإا العقود من عداه ما أما البيع، عقد هو فقط احملرم أن :أي
  :ليلنيبد هذا على احلنابلة واستدل

 عدا فما] 9/اجلمعة [- ).. الْبيع وذَروا( -   .البيع على نص تعاىل اهللا أن :األول الدليل - 
  .النهي يف يدخل ال البيع

 فإنه النكاح خبالف اجلمعة عن ا االنشغال ويكثر تكثر اليت هي البيوع أن :الثاين الدليل - 
  .جلمعةا عن االنشغال إىل جتويزه يؤدي وال يقع ما نادراً

 أو تربعـات  عقـود  كانـت  سواء العقود مجيع أن : - املسألة هذه يف -  الثاين والقول =
 تفويت إىل أو اجلمعة ضياع إىل أدت إذا جتوز ال املباحات حىت األعمال مجيع بل معاوضات

  .حمرمة وهي اخلطبة، مساع
 يعقد أن له جنوزو بريال قلماً يشتري أن اإلنسان مننع كيف الصواب، القول هو القول وهذا

  ألف؟ مبائة امرأة على النكاح
 له وجنيز تأمل إىل حيتاج وال الذهن يشغل ال الشراء هذا أن مع قلماً يشتري أن مننعه وكيف

 اليـسرية؟  السلع هذه شراء من مضاعفة بأضعاف أكثر الذهن يشغل الذي النكاح يعقد أن
 فمـذهب  املسائل، هذه مثل بني قيفر ال الشرع وأن هذا مبثل يأيت ال الشارع أن شك فال

  .ضعيف املسألة هذه يف احلنابلة



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  60  

 

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 Xو I@6 ��- "�@2 J�� !&q�6 ًا"�# ، Xح و<S %� �,��.  
  : مخراً يتخذه ملن العصري وبيع الفتنة يف السالح بيع مسائل :املسائل هلذه العامة القاعدة

  .))مباحاً نفسه يف هو كان وإن حمرماً صار رمحم إىل أدى إذا املباح العقد أن((
  .وتطبيقها فهمها إىل العلم طالب حاجة أشد ما :عظيمة قاعدة وهذه

  . الصحيح واملعىن واألثر والسنة الكتاب من :القاعدة هذه على الدليل
 - )..والْعـدوان  الْـإِثْمِ  علَـى  تعـاونوا  ولَا( -  :وتعاىل سبحانه قوله ـ :الكتاب فمن - 
  .]2/املائدة[

 - )..عدوا اللَّه فَيسبوا اللَّه دون من يدعونَ الَّذين تسبوا ولَا(-   :وقوله ـ                  
  .] 108/األنعام[
 بيـع  عـن  ـى :وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن السنن يف جاء فما ـ :السنة من وأما - 

  الفتنة يف السالح
 يف لعـن  -  وسـلم  عليه اهللا صلى -  النيب أن :السنة من الثاين والدليل ـ                  

 كان ملا لكن عصري منه لينتج العنب يعصر إمنا العاصر أن مع .عاصرها أحدهم :عشرة اخلمر
  .ذلك بسبب العاصر لعن مخر إىل يتحول أن منه يقصد العصري هذا

 علـى  عامله أن -  عنه اهللا رضي -  قاصو أيب بن سعد عن روي فما ـ :اآلثار من وأما - 
 بئس:عنه اهللا رضي -  فقال .عصرياً إال تصلح وال زبيباً تصلح ال العنب مثرة إن :قال بستانه
 إال يـصلح  ال عنبـاً  سـيبيع  وإمنا اخلمر يبيع لن أنه املعلوم ومن .اخلمر بعت إن أنا الشيخ

  .عصرياً إال يصلح ال العنب اهذ لكن عنباً سيبيع وإمنا العصري حىت يبيع فلن عصرياً،
 مثـل  إباحة من النفتح وإال حكمها، أخذ احملرمة النتيجة إىل أدى ما فإن :املعىن من وأما - 

  .الشرور من عظيماً باباً األعمال هذه
 ذكـر  وإمنـا  الصحيح واملعىن واآلثار املتكاثرة النصوص عليها تدل املهمة القاعدة هذه إذاً

  .أمثلة اهل -  اهللا رمحه -  املؤلف
  .فتنة يف سالح وال مخراً يتخذه ممن عصري بيع يصح وال :إذاً
 أنه يتحقق أن له يشترط مخراً يتخذه ممن العصري بيع حترمي أن إىل احلنابلة ذهب =/ مسألة**

  .مخراً يتخذه ملن العصري يبيع أن له جيوز فإنه ظنه على غلب أو ظن إن أما مخراً، سيتخذه
 ظنـه  على غلب لو بل مخراً سيتخذه املشتري أن يتحقق أن يشترط ال أنه :الثاين والقول =

  .التحرمي يف لكفى ذلك
 ألن -  :اهللا شـاء  إن الصحيح وهو -  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ اختيار :الثاين القول وهذا
 يف ستـستخدم  الـسلعة  هذه أن يقيناً ويعلم يتحقق أن كثرية صور يف عليه يتعذر قد البائع
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 هذه سيستخدم أنه املشتري وحال القرائن باعتبار ظنه على يغلب أن غالباً الواقع اوإمن احملرم
  .اهللا حرم فيما السلعة

 الـيت  األمـور  يف سيما ال العلم، يتحقق أن يشترط وال به يكتفى فهذا ظنه على غلب فإذا
  .ستستقبل

 أمر اهللا حرم ملا االستراحة هذه اختاذ فإن استراحة الناس من جمموعة استأجر إذا :ذلك مثال
 طبيعة إىل النظر من ظنه على يغلب قد لكن اآلن اإلنسان منه يتحقق أن ويصعب املستقبل يف

 عليه حيرم فحينئذ اهللا معصية يف املكان هذا سيستخدم أنه باملستأجر احملتفة والقرائن املستأجر
  .هللا حرم ما يف املكان هذا سيستخدمون هؤالء أن ظنه على غلب إذا يؤجر أن

 لكـن  -  القاعدة هذه يلغي أقول ما -  قد التحقق اشتراط وهو احلنابلة مذهب احلقيقة ويف
 غلبـة  هـو  الواقع أن فستجد تأملت إذا الصور غالب يف ألنه القاعدة، هذه فائدة من يقلل
  .اليقيين العلم ال الظن

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 X1' 0�2 و:� "��K	 .  

  . لكافر مسلماً عبداً يبيع أن جيوز وال :يعين
  :بدليلني احلكم هذا على احلنابلة استدل

  .املسلم على الصغار إيقاع جيوز وال املسلم على صغاراً هذا يف أن :األول - 
  . باالبتداء؟ فكيف ممنوعة املسلم العبد على الكافر يد استدامة أن :الثاين - 
 ببيعـه  الذمي يلزم ولكن ومت العقد صح مسلماً عبداً الذمي اشترى إذا أنه :الثاين والقول =

  .فوراً
 نقـول  مث العقـد  نـصحح  أن الفائدة ما جداً ضعيف مذهب وهو األحناف، مذهب وهذا 

 مـذهب  على غريب وهذا فوراً ليبيعه العيد اشترى هو ملاذا إذاً فوراً العبد بع الذمي للكافر
  .مقبول ريغ عقالً وهذا العقل وحتكيم بالعلل يعتنون أناس ألم األحناف
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  .L�*6 ��12 	' إذا 

  .الشراء صح :عليه يعتق مسلماً عبداً الكافر اشترى إذا :أي
  :صورتني يف اشتراه إذا اإلنسان على يعتق إمنا والعبد

 وهـذا  مسلماً عبداً اإلنسان اشترى إذا كما .منه حمرم رحم ذا كان إذا :األوىل الصورة ـ
  .العقد يصحف :أخوه العبد

 :الشراء على العتق معلق يكون أن :- اشتراه إذا اإلنسان على يعتق فيما - الثانية الصورة ـ
  .الشراء يصح أيضاً فحينئذ

 وأن التعليـق،  :الـصورتني  هاتني إال يوجد وال الصور عن النظر بغض العامة القاعدة :إذاً
  .العقد صح :عليه يعتق من اشترى إذا أنه العامة القاعدة لكن .رحم ذا يكون

 ولـذلك  للمـسلم،  نفع ففيه الرق، من املسلم للعبد ختليصاً الشراء هذا يف أن -  :والتعليل
  .العقد هذا -  اهللا رمحهم -  الفقهاء صحح

  .فتنة يف السالح أو مخراً يتخذه ملن العصري بيع على تنطبق وشواهد أدلة من ذكرنا وما
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
�% أ1S' وإن  !06: "�Oُأ �12 �	إزا �K1�.  

 بـأن  الكافر السيد نلزم فإنا أسلم مث الكفار من الكافر ملك حتت الذي العبد كان إذا :يعين
  .ملكه من العبد هذا خيرج

 اإلخـراج  كيفية أن :ذلك يف والسبب .اإلخراج كيفية إىل -  اهللا رمحه -  املؤلف يتطرق ومل
 يف مثناً جعله شاء وإن أعتقه شاء وإن وهبة شاء وإن باعه شاء فإن :الكافر املالك إىل راجعة
  .كانت طريقة بأي ملكه حتت من العبد هذا خيرج أن فاملقصود سلعة،

  :هو والدليل
   .] 141/النساء [- )سبِيلًا الْمؤمنِني علَى للْكَافرِين اللَّه يجعلَ ولَن( -   :تعاىل قوله - 
  .دينه على خطر إسالمه بعد العبد بقاء يف وألن - 
  .اإلذالل من فيه وملا - 

  .ملكه من أسلم إذا العبد هذا خيرج أن عليه جيب أنه وهو :إمجاع حمل املسألة هذه ولذلك
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 Xو %+KQ ���Q�K�.  

  .سيده من نفسه العبد يشتري أن هو :املكاتبة
  .الكافر السيد حتت العبد أسلم إذا تكفي ال فاملكاتبة

 ولذلك اإلسالم يقره ال ما وهذا السيد، وتصرف ملك حتت املكاتبة مدة يف العبد هذا ألن - 
 إليهـا  أشرت اليت الطرق من طريقة بأي يده عن العبد بإخراج نأمره بل باملكاتبة نكتفي ال

  .قريباً
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  .��H�12 ا	*�ض و6�:u :��	� إ	�..وآ��-� -�� -���O J وإن  

 املسألة هذه أخر -  اهللا رمحه -  املؤلف ملاذا أدري وال الصفقة، تفريق مسائل من املسألة هذه
 األصـل  خـالف  أنه الغريب بل احلنابلة فقهاء من كثرياً خالف بذلك وهو املوضع؟ هذا إىل

 الفـصل  آخر ذكرت اليت الصفقة تفريق مسائل مع املسألة هذه جعل املقنع فإن املقنع وهو
 مـسائل  مع موضعها بل مناسب غري هنا هلا -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكر احلقيقة ففي السابق،

 مكان ال املسائل ضمن املسألة هذه إدخال أن فستشعر املنت قرأت إذا ولذلك الصفقة، تفريق
  .التكلف من شيء فيه وأنه له

  : -  ا� ر��� -  ��ل 
  .وآ��-� -�� -���O J وإن  

  .البيع وبطل الكتابة صحت :العبد مع تعامله يف وكتابة بيع بني اإلنسان مجع إذا
 اآلن فهـو  .وكاتبتك فالن عبدي عليك بعت :لعبده اإلنسان يقول أن :املسألة هذه صورة

  .وكتابة بيع بني مجع
  .البيع بطل :وكاتبتك فالن عبدي عليك بعت :وقال وكتابة بيع بني مجع فإذا

  .ماله على ماله اإلنسان يبيع أن يميستق وال .ماله على ماله باع احلقيقة يف ألنه - 
  .ميلك ال والعبد العبد على باع ألنه :ثانياً - 

  .باطل :البيع فعقد
 أـا  صحتها يف يقدح وال الشروط فيها اكتملت مكاتبة ألا .صحيح فهو :املكاتبة عقد أما

 حيـصح  فهـو  العبيد إلعتاق متشوف الشارع ألن :وثانياً أوالً هذا باطل آخر بعقد قرنت
  .العبيد اعتاق فيها اليت العقود

 احلنابلـة  مقـصود  وأن مقصودهم؟ هو وما .وكتابة بيع بني مجع إذا احلكم اآلن عرفنا :إذاً
  .لك ذكرت الذي املثال بينه كما املكاتب العبد لنفس يعين ومكاتبة بيع بني جيمع أن بذلك
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  .وR"ف -�� أو  

 بيع مسائل قاعدة :املسائل هذه وقاعدة التمثيل، سبيل على ذكر هذا) وصرف بيع أو(:قوله
 عـوض  يف أقـول  - )عقد يف أقل مل أين والحظ(- واحد عوض يف جيمع أن ((:هي وصرف

 :يقـول  أو وصـارفتك،  عليك بعت :يقول كأن)) واألحكام احلد خمتلفي عقدين بني واحد
  .واحد بعوض :عريفالت يف لك قلت كما - واحد بثمن لكن .وأجرتك عليك بعت
  .املسائل هذه من صارت .ألف مبائة املزرعة هذه وأجرتك البيت هذا عليك بعت :قال فإذا
  . -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكرها اليت املسائل يف القاعدة اآلن عرفنا :إذاً

  : -  ا� ر��� -  6��ل 
  IR %� "�4 �-��K	ا .  
 يف إال العقـود  صـحت  :يعين .) تابةالك غري يف صح(:بقوله -  اهللا رمحه -  املؤلف مقصود

 -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم لظاهر خالفاً .تصح والكتابة يبطل البيع فإن والكتابة البيع مسألة
 وإمنا هذا يريد ال وهو تصح ال اليت هي الكتابة أن هذا اإلنسان قرأ إذا الذهن إىل املتبادر فإن

  .البيع دون الكتابة فقط يصح فالذي تابة،والك البيع صورة يف إال يصحان العقدين أن يريد
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  u:�  .��H�12 ا	*�ض و6

  :مسألتان :اآلن عندنا
  .واحد عوض يف احلد خمتلفي عقدين بني فيه مجع الذي العقد حكم :األوىل املسألة ـ

   :حكمه
  .ونافذ وصحيح احلنابلة، عند جائز أنه =
  .فيه حمذور ال ألنه - 
  .الربا شبهة على وال غرر على ال يشتمل ال وألنه - 
   .تصح ال العقود هذه مثل أن :الثاين القول =
 لـه  يشترط فالصرف .اآلخر عن ختتلف عقد كل وأحكام عقدين بني اجلمع ميكن ال ألنه - 

  ختتلف؟ وأحكامهما عقدين بني جنمع فكيف .البيع يف هذا يشترط وال التقابض
 .العقـد  تـصحيح  من متنع ال عقد كل وأحكام حقيقة تالفاخ بأن :هذا عن احلنابلة أجاب

 أي يوجد ال فإنه وقوي، ووجيه صحيح احلنابلة ذكره وما .األحكام اختالف يف ضرر وأي
  . الثمن احتد ولو العقد هذا مثل إلبطال معىن

  
  

  : املسألة فهذه عقدين، على أطلق الواحد الثمن أن مشكلة معنا تبقى لكن
  :هنا بقوهلم -  اهللا محهمر -  احلنابلة حلها
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 u:�  .��H�12 ا	*�ض و6
  .الصفقة تفريق مسائل يف سبق فيما كطريقته هنا التقسيط طريقة

 قدرنا ملا مث .ألف ومخسني مبائة :مثالً واحد بعوض مزرعة واستأجر بيتاً اإلنسان اشترى فإذا
 مجعنـا  فـإذا  ألفـاً  أربعني املزرعة إجيار وقيمة ألف مثانني البيت قيمة أن وجدنا البيت قيمة

 جممـوع  إىل البيـت  قيمـة  نسبنا وإذا .وعشرين مائة النتيجة صارت األربعني مع الثمانني
 عليـه  وقـع  الذي للثمن رجعنا فإذا .الثلث :املزرعة إجيار وقيمة .الثلثان :صارت القيمتني

 إجيار قيمة اًألف وأربعون البيت بيع قيمة ألف فمائة للمزرعة، وثلثه للبيت ثلثاه :نقول العقد
 قيمـة  مقتـضى  على للثمن وتقسيم وإنصاف عدل فيه الكيفية ذه التقسيط وهذا .املزرعة

  .السوق يف السلعتني
 العـدل  وقوع إىل تؤدي التقسيم يف الطريقة وهذه . الراجح هو :لك قلت كما القول وهذا

  .اهللا شاء إن العقد يف
    : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  .أ#�� -�� 12� -�*� وU6"م  

 املؤلف كالم يف ذلك صورة وسيأتينا أخيه شراء على شراؤه وحيرم أخيه بيع على بيعه وحيرم
  . -  اهللا رمحه - 
  .آمث وفاعله .حمرم :أخيه شراء على والشراء أخيه، بيع على البيع ـ
 يف احلـديث  وهـذا ) أخيه بيع على أحكم يبع ال(:-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 

  .الصورة هذه حترمي يف نص وهو الصحيحني
 البيـع  مفهوم يف يدخل الشراء أن معنا تقدم ملا احلديث نفس فهو الشراء حترمي دليل وأما - 
  .البيع أحكام عند الكالم عند الشراء أحكام تكرار إىل حباجة لسنا فنحن .واللغة الشرع يف

  .الدليل نفس هو أخيه اءشر على والشراء أخيه بيع على البيع حترمي على هنا الدليل ولذلك
) ضرار وال ضرر ال(:وسلم عليه اهللا صلى -  قوله :العقدين هذين حترمي على الثاين الدليل - 

 فسخ إىل يؤدي البيع على البيع ألن اإلضرار واضح وهو بأخيه إضرار أخيه بيع على والبيع
  .األول البائع على اإلضرار من فيه ما هذا ويف األول، العقد

 يـسبب  مـا  كل عن النهي :العامة الكبار قواعده من احلكيم الشارع أن :لثالثا الدليل - 
  .املسلمني بني والبغضاء التفرقة تسبب اليت األعمال من العمل وهذا والتشاحن، البغضاء

 والعلـل  النـصوص  هذه أخيه شراء على والشراء أخيه بيع على البيع حترمي على دل :فإذاً
  .املذكورة
  : -  أ#�� -�� 12� ا_c:�ن -�� �Rرة ���,ً� -  : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
6��ل آ3ن   J�	 1*� ا<�"ىS ة"D*-: ))�cََأ َ̀ �ْ/�Hَ1َ ُأ2ِْ?ْ�ِ �ٍ*َ:ْ�ِ-ِ(( .  
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 الـسلعة  هذه نفس عليك أبيع :يعين أعطيك أنا :اآلخر له قال بعشرة سلعة اشترى إذا إذاً
  .أخيه بيع ىعل البيع من أنه شك ال فهذا .بتسعة مثناً منها بأقل

 األول البـائع  سلعة من أجود سلعة لكن الثمن نفس بعشرة عليك أبيع أنا :قال لو وكذلك
  .الصورة نفس فهو
  .حمرم :الثاين عمل الصورتني ففي

  .أخيه بيع على اإلنسان بيع صورة هي فهذه
  :الشراء أما

��ل �  : -  ا� ر��� -  
6��ل آ3ن  J�	 1*� -�عS �*:�-:)) 2ِْ,0ِي �Hَ�ْ�  .))Dَ2ََ"ٌة ِ

  .بعشرة :منك أشتريها أنا :يعين
  . أخيه شراء على الشراء من أيضاً فهذا

 منـك  أسـتأجرها  أنا :اآلخر له فقال بعشرة الشقة هذه منك استأجرت :قال لو وكذلك
  .أخيه شراء على الشراء من فهذا .بعشرين

 مما أيضاً فهذا .األعيان يستول املنافع فيه السلعة أن إال متاماً بيع عقد هو اإلجيار عقد ألن - 
  .أخيه شراء على الشراء ضمن يدخل

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 n:+�	 0��*� و6*.  

 مـرة  العقـد  وإجراء األول العقد فسخ إىل أدى إذا يكون إمنا النهي أن :العبارة هذه ظاهر
  .أخيه شراء على الشاري أو أخيه بيع على البائع مع أخرى

  .النهي يف يدخل ال فهذا جديدة سلعة على جديدة صفقة إلمتام وأ إلجراء كان إذا أما
  .احلنابلة مذهب ظاهر هو هذا =

 الـيت  املستأنفة العقود أما . العقد عليها مت اليت بالسلعة يتعلق النهي أن :الصحيح هو وهذا
 ةصور عن هو إمنا النهي ألن النهي هذا يف تدخل ال فإا أخرى سلع على املستقبل يف ستأيت

  .املعني العقد هذا يف البيع عن البائع ثين حماولة :وهي فقط واحدة
 من أحداً أر مل بل الشراح، من مجلة به صرح -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكره الذي املفهوم وهذا

  .الفقهاء من ال األحاديث شراح من املفهوم هذا خبالف صرح الشراح
 البيع أدى إذا مبا يتعلق إمنا النهي أن وهو .املعىن هذا على األحاديث شراح مع احلنابلة فاتفق

  .العقد فسخ إىل
 بيـع  على البيع كان إذا فيما هو إمنا النهي أن -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم مفهوم/ مسألة**

  .أخيه بيع على اإلنسان ببيع بأس فال العقد ولزوم اخليار مدة بعد أما .اخليار مدة يف أخيه
  :هذا على احلنابلة واستدل
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 إـاء  املـشتري  يستطيع لن ألنه البائع على الضرر يدخل لن اخليار مدة انتهاء بعد بأنه - 
  .العقد

 ما أيضاً يشمل أخيه شراء على والشراء أخيه بيع على البيع عن النهي أن :الثاين والقول =
  .ولزومه العقد وثبوت اخليار زمن انتها بعد يكون

 إا يف يسعى رمبا أقل بثمن لسلعته نظرية سلعة على حصل رمبا بأنه علم إذا املشتري ألن - 
 حيـث  األول البائع وبني بينه الشجار يقع أن إىل هذا أدى ورمبا شرعية، غري بطريقة العقد
  .األول العقد يف به مكر أو غلب أنه يظن
 كـثري  كالم من نلمس أنا :التوقف وسبب . وتوقف جداً كثري تردد عندي املسألة هذه ويف
 وإدخال املعىن هذا توسيع يريدون ال أخيه، بيع على البيع مفهوم توسيع عدم العلم أهل من

 بعـد  ما أما املعني، العقد :هذا يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب مقصود وإمنا كثرية صور
 هـذا  مفهـوم  يوسع من العلم أهل من وقلة النبوي احلديث هذا يف يدخل فال العقد انتهاء

  .عنه املنهي البيع وهذا احلديث
 يف ألنه وجيه أيضاً الثاين القول ألن . تردد -  احلقيقة يف -  املسألة هذه يف عندي وقع فلهذا

 لفسخ وحماولة العقد إلاء وحماولة ونزاع شقاق األول واملشتري البائع بني سيكون الغالب
  .األول العقد يف غلب بأنه الشعور متاهات يف ودخول العقد
  .راجحاً قوالً فيها عندي فليس .وإشكال احلقيقة يف تردد يف اإلنسان يقع املعنيني فبني

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
����H ا	*�0 و�6?. .  

  .باطل العقد أيضاً ، حمرم أخيه بيع على اإلنسان بيع كون مع أنه :يعين
 األول لعقدا أما .الثاين العقد :يعين -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم يف هنا العقد ببطالن واملقصود

  .فيه إشكال فال
  .الثاين العقد إىل ينصرف بالبطالن مقصودهم :إذاً

  :البطالن دليل
  .الفساد يقتضي والنهي عنه، منهي : الثاين العقد هذا أن - 
  .أخيه بيع على اإلنسان لبيع وتسويغ إمرار العقد تصحيح يف وألن - 
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 إال واإلمث، التحرمي مع ونافذ صحيح :هأخي بيع على اإلنسان بيع يف العقد أن :الثاين القول =
  .صحيح العقد أن

  :هؤالء واستدل
 يعرض أن :يعين أخيه بيع على يبيع أن بالنهي يقصد وإمنا العقد إىل ينصرف ال النهي بأن - 

 منـهي  العمل بعد صار العقد فوقوع العقد، وقوع قبل هو إمنا األمر وهذا أخيه عرض على
 منهي عقد اآلن عندنا فليس ولذلك العقد ذات إىل ال لعرضا هذا إىل ينصرف فالنهي .عنه
  .الفساد إىل النهي يؤدي حىت عنه

 أدى ما أن الشارع قاعدة وألن قوية األول القول أدلة ألن .باطل الثاين العقد أن :والصواب
  .حمرم فهو حمرم إىل

 والتحـرمي  العقـد  تـصحيح  فبني العقد نصحح مث أخيه بيع على يبيع أن وحنرم مننع وكيف
  .ومنافاة مناقضة

  .اهللا شاء إن الصحيح هو املسألة هذه يف احلنابلة مذهب :فإذاً
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  J��� )�,� J2 وا��2ض -,:��g ر-�6ً� -�ع و X ��6ع �- �g�:c.  

  : -  اهللا رمحه -  يقول :مسألة هذه .نعم
  .العقد وبطل    .جيز مل ...نسيئة به يباع ال ما مثنه عن واعتاض بنسيئة ربوياً باع ومن

 عكـس  : مؤجلـة  ريال آالف بعشرة قمح كيلو مائة اإلنسان يبيع أن :املسألة هذه صورة
  .السلم
 األجـل  حـل  إذا مث مؤجلة ريال آالف بعشرة قمح كيلوا مائة يبيع أن :اآلن عندنا واملهم
  .األوىل الصورة يف القمح عن عوض الرز فصار رز كيلو مائة آالف العشرة بدل أعطاه
  :الصورة فهذه

   ملاذا؟ .احلنابلة عند حمرمة =
 يبيع أن لإلنسان جيوز ال ألنه .نسيئة به يباع أن جيوز ال مبا نسيئة ربوي بيع إىل تؤدي ألا - 

 بيـع  على حيلة العقد هذا فصار .نسيئة جيوز ال أنه إال التفاضل جاز وإن نسيئة بالقمح الرز
  .نسيئة به عيبا ال الذي جبنسه ربوي

  .احلنابلة نظر وجهة هذه
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 بشرط :صحيح العقد هذا أن : -  اهللا رمحه -  قدامة ابن ونصره تبناه الذي :الثاين والقول =
  .الربا على حيلة يكون ال أن

  :قدامة ابن دليل
 بيع احلقيقة يف هو األجل انقضاء بعد -  املثال يف -  األرز تسليم أن : -  اهللا رمحه -  يقول - 
 لألرز بيعاً احلقيقة يف وليس األرز هذا النقد من ذمته يف مبا اشترى كأنه النقد من الذمة يف ملا

  .)األذان (.. بالقمح
  :املسألة هذه نتم
 حقيقـة  وأن جائز العقد هذا أن -  اهللا رمحه -  قدامة ابن الفقيه الشيخ نظر وجهة هذه إذاً

 األرز وهو األخري يف سلم الذي لربويا اجلنس هلذا الذمة يف الذي للمال شراء هو العقد هذا
  .املثال يف
  .لغريها وحترم للحاجة جتوز الصورة هذه أن :الثالث القول =

  . -  اهللا رمحه -  تيمية بن اإلسالم شيخ اختاره القول وهذا
 وجيـد  األجـل  حلول عند النقد هذا جيد ال النقد املال ذمته يف من جيد ال أن :احلاجة ومثال

 املـال  ذا يسدد أن النقد وجود لعدم يسدد أن احتاج فهنا املثال يف كاألرز رآخ ربوياً ماالً
  .ذمته يف الذي للدين الربوي

  .-  اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ يريد اليت للحاجة مثال فهذا
  :أن يل يبدو :الراجح

  .الثالث القول األقوال أضعف  - 
  . -  اهللا رمحه -  قدامة ابن اختيار :األقوال وأصح - 

  : أنه :سببوال
 للحاجـة  حمرمـاً  فيكون الربا على حيلة وأنه ربوي عقد أنه العقد هذا على حنكم أن إما ـ

  .مطلقاً جيوز ال الربا ألن احلاجة ولغري
 ولغـري  للحاجـة  فنصححه قدامة ابن يقول كما ربوي بعقد ليس بأنه :عليه حنكم أن أو ـ

  .احلاجة
  . مطلقاً مستقيم غري فهذا الربا بشبهة ونعلل للحاجة يصح أنه :نقول أن أما

 يف قدامة ابن الشيخ كالم وأن ضعيف هنا -  اهللا رمحه -  الشيخ اختيار أن نظري وجهة فمن
  .وأوجه أقوى املسألة هذه
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 ملقاصـد  األقرب القول وأن :أقوال ثالثة على املسألة هذه يف واخلالف املسألة صورة ذكرنا
  .املسألة هذه يف -  اهللا رمحه -  قدامة ابن اختيار هو -  أعلم واهللا -  الشرع

  :بأمرين املسألة هذه عن الكالم نستكمل
  :اإلخوان بعض على أشكلت ألا -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة شرح :األول األمر ـ

 يف وستأيت -  الربوية األموال أحد باع من :يعين )ربوياً باع ومن(:اهللا رمحه -  املؤلف يقول 
 مؤجـل،  النقـد  مـن  بـثمن  باعه :يعين) بنسيئة (بالقمح :هلا ولنمثل - مفصلة الربا باب

) به(قوله ويالرب به يباع ال ما :يعين) نسيئة به يباع ال ما (املؤجل الثمن هذا عن) واعتاض(
 بـه  يباع أن جيوز ال مبال عنه اعتاض يعين) نسيئة (املثال يف القمح وهو األول الربوي يعين

  .التقابض فيه يشترط باألرز القمح ألن باألرز القمح يبادل كأن نسيئة
 عبـارات  ترتل أن استطعت بتأين املثال قرأت وإذا -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم معىن هذا إذاً

  . اهللا شاء إن بوضوح املثال على -  اهللا رمحه -  املؤلف
 هذا مث مؤجلة، ألف مبائة حال اًرز باع ولنقل مؤجل، بثمن ربوياً اإلنسان باع إذا/ مسألة**

 فهـذه  تـصارفا،  مث القمح، من صاع مائة املشتري ذمة يف له اليت ألف باملائة اشترى البائع
 على حيلة العقد هذا عقد قد كان فإذا الربا، على حيلة تكن مل ما احلنابلة عند جتوز الصورة

  .جيوز ال فإنه الربا
 أرز صـاع  مائة مين اشتريت مث مؤجلة ريال بألف قمح صاع مائة منك اشتريت إذا :فمثالً
 من يعترب وال ذميت يف ما ويسقط ذمتك يف ما فيسقط نتصارف أن جاز : مؤجلة ريال بألف
 أن وبينك، بيين االحتيال سبيل على ذلك يكون ال أن :بشرط احلنابلة عند حىت املسألة هذه

 عقـدان  ألمـا  بـأس  فال حيلة يكن مل فإذا النسيئة، مع باألرز القمح لبيع حيلة يكون ال
  .منفصالن
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
�0ًا <�gً� ا<�"ى أو  c 0ون- ��  .�g�:c -� -�ع 

  .العينة :تسمى اليت املسألة هي :املسألة هذه
 ،).نـسيئة  به باع ما بدون نقداً شيئاً اشترى (:بقوله هنا العينة يفسر -  اهللا رمحه -  ؤلففامل

 ومـا  األول العقد هو ما معنا وسيتبني فقهه من وهذا الثاين بالعقد بدأ -  اهللا رمحه -  فاملؤلف
  .الثاين العقد هو

  . النسيئة مع بالشيء الشيء بيع :هي فالعينة
  . -  اهللا رمحه -  ؤلفامل ذكره ما :االصطالح ويف

 منـه  أقـل  حـال  بثمن السلعة هذه يشتري مث مؤجل بثمن سلعة التاجر يبيع أن :وصورته
  .للعينة املشهورة املعروفة الصورة هي هذه مؤجالً،
 املـسألة  أن املعلوم ومن الثاين بالعقد فبدأ) نقداً شيئاً اشترى(:يقول -  اهللا رمحه -  فاملؤلف

 حمـل  هـو  الثـاين  البيع ألن الثاين بالبيع بدأ لكنه املؤجل البيع وهو األول العقد من ستبدأ
  .فيه إشكال ال فهذا مؤجالً شيئاً اإلنسان يبيع أن أما، اخلالف

 الـيت  الـصورة  هذه أن إىل : واخللف السلف من العلم أهل من واجلماهري احلنابلة ذهب =
 الربا من أقبح هؤالء عند هي بل الربوية العقود من وهي حمرمة أا :العينة :وهي لك ذكرت

 العقـود  تزيد ال :يعين حترمياً، إال العقود تزيد ال احليل أن اإلسالم شيخ قاعدة ألن الصريح،
  .اهللا معصية يف وإيغاالً حترمياً إال احملرمة

  :كثرية بأدلة احلكم هذا على اجلمهور واستدل
 واشـتغلتم  البقر أذناب وأخذمت ينةبالع تبايعتم إذا(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله :منها - 

  .) ترجعوا حىت عنكم يرتعه ال ذالً عليكم اهللا سلط..بالزرع
 هـذا  مثل يف الطرق جمموع لكن ضعف عن منها شيء خيلو ال كثرية طرق له احلديث وهذا

  .لغريه صحيحاً أو لذاته حسناً يكون أن إىل الضعف من تنقله احلديث
  .للشرع العامة باملقاصد يؤيد وأنه اسيم ال به، حيتج مما أنه املهم

 وذم احليلـة  حتـرمي  يف متكـاثرة  الشرع ونصوص احليل، من البيع هذا أن :الثاين الدليل - 
  .فاعلها

 إىل درهم بثمامنائة عبداً باعته -  عنه اهللا رضي -  أرقم بن زيد ولد أم أن :الثالث الدليل - 
 -  عائشة فسألت - حالة :يعين -  نقداً مدره بستمائة منه اشترته مث - مؤجلة :يعين-  العطاء
 مـا  بـئس (: -  عنـها  اهللا رضي -  عائشة فقالت العمل، هذا حكم عن -  عنها اهللا رضي

 إال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب مع جهاده أبطل أنه زيداً أبلغي شرييت، ما وبئس اشترييت
  .)يتوب أن
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 قبـل  مـن  هذا تقول أن هلا وليس اً،توقيف إال عائشة من يصدر ال احلكم وهذا :احلنابلة قال
  .اهلادي عبد ابن صححه وممن اهللا شاء إن صحيح إسناده األثر وهذا، الرأي
  .حمرم العينة عقد أن على تدل أدلة ثالثة فهذه

  .الشافعي اإلمام مذهب وهو .جائز العينة عقد أن :الثاين القول =
  : هذا على واستدل

 عقـد  كـذلك  :الثاين والعقد واألركان، الشروط مستويف صحيح عقد األول العقد بأن - 
 أن لنـا  ولـيس  جائزة، الظاهر حيث من املعاملة فهذه واألركان الشروط مستويف صحيح
  .والشراء البيع من الناس مقاصد يف نتدخل
 العقـود  لظواهر ينظر أنه :وهو -  اهللا رمحه -  للشافعي األصل هذا على التعليق معنا وتقدم

 مـن  اجلمهـور  يصححه ال ما -  اهللا رمحه -  يصحح ذلك على وبناء عقدال حلقيقة ينظر وال
 علـى  الشافعي نتابع ال حنن :يقول الشافعية بعض أن جند ولذلك العينة، عقد :ومنها العقود

 فهـو  قولـه  خـالف  على دليل وجد إذا أنه على نص -  عنه اهللا رضي -  ألنه احلكم هذا
  .)بالعينة تمتبايع إذا (:وهو الدليل وجد واآلن مذهبه،

 العينـة  عقد :أي وهو  اجلمهور مذهب هو -  اهللا شاء إن -  الراجح القول حال كل وعلى
 الذي الصريح الربا من أقبح وهو بالباطل الناس أموال أكل من وهو الربا على احليلة واضح

 دعونخيا بالعينة واملتعاملون اهللا خيادع ال هذا ألن العقد يف عليها منصوص صرحية زيادة يأخذ
  .اهللا
 وهـي  أزمان ومن ذلك وقبل عصرنا يف الوقوع كثرية وهي العينة مسألة حكم هو هذا :إذاً

  .ربوية عقود وهي الصحة ظاهرة بعقود الربا ألكل وسيلة تتخذ
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  X [K*	�-.  

 ما لمبث أو بأكثر يشتري أن :هنا بالعكس ومقصوده .جازت :عكس فإن :أي) بالعكس(قوله
  .مؤجالً به باع

  :ألف مبائة مؤجلة سيارة عمرو على زيد باع إذا :مثاله
  .العكس وهي ، جاز :بأكثر أو ألف مبائة اشتراها فإن
  .العينة وهي حرم : بأقل اشتراها وإن
 مـن  وهـو  جائز هذا أن ومعلوم جاز، :الثمن من بأكثر أو مبثل مؤجالً باع من اشترى فإذا

 تقـع،  ال الصورة هذه أن عليكم خيفى ال لكن فاعله، على يثرب الو فيه حرج وال اإلرفاق
 البيع قضية يف دخول بال مباشراً إقراضاً يقرضه أن له فإن أخاه يرب أن أراد إذا اإلنسان ألن

  .العينة من وليست بأس ال فإنه فعل إن :حال كل على لكن السلعة، طريق عن والشراء
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  :أخرى صورة فلها العينة عكس أما/ مسألة**
 أكثر مؤجل بثمن السلعة يشتري مث شخص على حال بثمن السلعة اإلنسان يبيع أن وصورا

  :جداً بسيط الفرق العينة وعكس العينة قضية ولتسهيل منه،
  .الربا آكل عند السلعة تكون :العينة

 .الربا معطي عند السلعة تكون العينة وعكس
   .هي فهي الصورة أما الفرق، هذا فقط 

 حاالً يشتريه مث بثمن مؤجالً فيبيعه سبق، اليت العينة فهي :الربا آكل عند السلعة انتك فإن
 بـثمن  يـشتريها  مث حال بثمن فيبيعها الربا معطي عند السلعة تكون :العكس أو،  أقل بثمن
  .مؤجالً أكثر
 هـي  اليت السلعة كانت إن : بسيط بينهما فالفارق العينة وعكس العينة تفهم أن أردت فإذا
 .العينة عكس فهي الربا معطي عند السلعة كانت وإن العينة فهي الربا آكل عند احليلة حمل

  .بينهما الفارق هو هذا فقط
  :قسمني إىل ينقسم حكمه :) العينة عكس (حكم ـ
   :األول القسم - 

  .باالتفاق حمرمة فهي : الربا على احليلة العينة عكس من املقصود كان إذا -         
 مذهب داخل خالف فيه :العينة عكس فإن الربا على احليلة املقصود يكن مل وإذا -         

  :احلنابلة
   .جائزة هي :قال من فمنهم = 

   .حمرمة هي :قال من ومنهم =
 فـرق  وال مكشوفة الربا على حيلة وهي متاماً، العينة حكم العينة عكس حكم أن والصواب

 واحـد  فـاألمر  الربا آكل عند من العقد يبدأ أن أو الربا معطي عند من العقد يبدأ أن بني
  .بينهما فرق فال نفعاً جر قرض على حيلة فهي احلكم، على أثر أي األمر هلذا وليس

 :أي الكـالم  هذا يف بالعينة فاملقصود احملرمة الربوية العقود من العينة أن تبني إذا/ مسألة**
   :خالف ففيه األول العقد أما .الثاين العقد

 على به ليتحيلوا الثاين العقد يعقدوا أن حيرم لكن جائز األول العقد :قال من الفقهاء فمن =
  .الربا

 هـذه  إىل التوصل به املقصود ألن األصل من حمرم األول العقد بل :قال من الفقهاء ومن =
  .احليلة



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  74  

 

 كـان  إنو حمـرم  فهـو  الربا على احليلة األول بالعقد املقصود كان إن :قال من الفقهاء ومن =
  .- اهللا رمحه- اإلسالم شيخ اختيار وهذا جائز، فهو ظاهره على إجرائه األول العقد من املقصود

 عقـود  يوقعون من غالب ألن املانع للقول اإلسالم شيخ اختيار مرد أن فستجد تأملت وإذا
  .نفعاً جر الذي للقرض للتوصل الثاين للعقد التوصل إال األول العقد من يقصدون ال الربا

 شـيخ  شـرط  يتحقـق  فدائماً األمر، هذا فيها األول العقد من يقصد العينة عقود فغالب 
 فيـه  الذي القول يعين( واألول الثالث القول فيكون الربا على حيلة يكون أن وهو اإلسالم
 قـول  مها والتطبيق الواقع حيث ومن متقاربان قوالن) مطلقاً املنع فيه الذي والقول تفصيل
 نقداً شيئاً اشترى أو(: -  اهللا رمحه -  املؤلف قول معىن تقدم، ما هذا :إذاً .ةاحلقيق يف واحد
 العينـة  وصـورة  الكالم هذا معىن عرفنا فاآلن .)جيز مل :بالعكس ال نسيئة به باع ما بدون

  .)بالعكس ال (- هنا - بقوله -  اهللا رمحه -  املؤلف ومقصود العينة عكس وصورة
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
�Jd  أو ، 0d*-  "d�=Q  ��+dR  أو ، )�,�d�  �d}  -*0 أو ، O,:� -=�" ا<�"ا! وإن   "d�4 

�6"�D�  .�Oز :ا-,� أو أ-�! ا<�"ا! أو ، 
  .نقداً به اشتراه مما أكثر مؤجله بأقساط باعه من :يعين) اشتراه وإن(:قوله

 فـإن  .بالدنانري واشترى بالدراهم باعه :يعين )جنسه بغري اشتراه وإن(: -  اهللا رمحه -  وقوله
  .جاز :بالدنانري واشترى بالدراهم باعه
 ألف خبمسني منه اشتراها مث درهم، ألف مبائة مؤجلة سيارة عمرو على باع زيد :املسألة مثال
 يف الـثمن  عـن  خيتلف البيع يف الثمن أن :اآلن اختلف والذي الربا عقد صورة حالة، دينار

   :فحينئذ .الشراء
  .الربا من وليست زةجائ الصورة هذه :احلنابلة يقول =
  .الربا يف العقد هذا يوقع فلم جائز، الثمنني بني التفاضل ألن - 
  .أيضاً جيوز فال آخر بثمن اشتراه إذا أنه :الثاين والقول =
 حتقيـق  ويف الثمنية، معىن يف يشتركان منها كالً املثال، يف والدنانري الدراهم من كالً ألن - 

  .العقد حقيقة على اليؤثر فاختالفهما الربا،
 :الربا على الباردة احليل من لكانت احلنابلة إليه ذهب مبا قيل ولو الصواب، هو القول وهذا

 ال وهـذا  أخرى عملة بأي أو بالدوالرات أو بالدنانري ويشتريها بالرياالت السيارة يبيع بأن
  .مطلقاً الربا صورة عن بالعقد خيرج

 اختلف إذا يرون احلنابلة وأن) جنسه بغري(: -  اهللا رمحه -  املؤلف قول معىن اآلن عرفنا :إذاً
 وإن ربا العقد هذا أن الصواب وأن ربا ال فإنه به باع الذي الثمن عن به اشترى الذي الثمن

  .ذلك تعليل وعرفت اجلنس اختلف
   .))�,� ��} -*0 أو (-  ا� ر��� -   و��	� 
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 ال ألنـه  - .مبثـل  أو بأكثر أو بأقل :زجا :مثنه قبض بعد مؤجلة بأقساط باعه من اشتراه إذا
  .هنا للربا شبهة
 مجيع سداد انتهى السنة متاما بعد مث سنة ملدة مؤجلة ريال ألف بسبعني سيارة باع رجل :مثاله

 بأقل أو بأكثر أو الثمن مبثل السيارة هذه يشتري أن له فحينئذ الثمن مجيع واستلم األقساط
  .الثمن عمجي استالمه بعد وذلك شيء يف الربا من وليس
 مت املؤجل الثمن ألن الربا أنواع من نوع أي هناك ليس مطلقاً، هنا ربا ال ألنه .صحيح وهذا

 العقد انتهى ألنه الصورة هذه يف أعطى مما أكثر املشتري ذمة يف يثبت مل فإذاً كامالً استالمه
 تقـع  قد ة،الصور هذه تقع ما أقل ما لكن .واضح وهذا آخر جديد بعقد وبدأنا متاماً األول

 يف مـصلوح  أي لـه  ليس السداد  بعد ألنه الربا على للمتحيلني بالنسبة منها فائدة ال لكن
 جديـداً  شراًء السلعة يشتري أن ويريد الربا على حيلة يكون ال أن إال اللهم السلعة، شراء

الربا شبهة وال الربا أنواع من نوع أي هناك يوجد ال فحينئذ.  
 متـام  بعـد  فإنه سنة ملدة ريال ألف مبائة سيارة عمرو على زيد باع إذا :لك قلت كما :إذاً

 ومبقـسط  أكثـر  أو أقل أو مثل كاش مببلغ السيارة يشتري أن فلزيد السنة وانتهاء السداد
 بأقـساطه  مت األول العقـد  ألن األول بالعقـد  عالقة له ليس جديد عقد فهو وبأقل وبأكثر

  .سلعته واستالم
   .)Q ��+R=�" -*0 أو(: -  ا� ر��� -  ��	� 

 النقص إىل :يعين هنا الصفة بتغري واملقصود .بأس ال فإنه أقل بثمن صفته تغري بعد اشتراه إذا
  .الزيادة إىل ال

 حصل أشهر ستة مضي وبعد سنة ملدة مؤجلة ألف مبائة سيارة عمرو على زيد باع إذا/ مثاله
 مـؤجالً  باع الذي هذا اشترى مث السيارة قيمة بنقص احلادث هذا وأثر حادث السيارة على

 احليلـة  وليس الصفة نقص سببه النقص هذا لكن به باع مما أقل بقيمة السيارة هذه اشترى
 الـذي  النقص بسبب وإمنا الربا على حتيالً ليس اآلن النقص ألن بأس ال فحينئذ :الربا على
  :النقص يكون أن بشرط. به بأس ال فهذا .العني على طرأ

  .املبيع صفة نقص مع متناسباًو .الثمن نقص مع متناسباً
 سـبعني  قيمتها تكون ما بدل فصارت حادث السيارة على -  املثال – يف حصل إذا :فمثالً

 دفع إن لكن حرج فال ألفاً ستني فيها دفع فإذا ألفاً ستني قيمتها احلادث بسبب صارت ألفا
  .الربا عقود من فإنه أقل أو مخسني فيها
 احليـل  نـأمن  حىت الصفة يف والنقص القيمة يف النقص بني تناسباً هناك ونيك أن جيب :فإذاً

  .الربوية
�J أو(:-  ا� ر��� -  ��	�  "�6 �4"�D�(.  
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 على عمرو باع مث مؤجلة سيارة عمرو على زيد باع فإذا بأس فال مشتريه غري من اشتراه إذا
 أو أقـل  كان سواء للسعر ننظر وال حرج فال خالد من السيارة زيد اشترى مث السيارة خالد
 األول البـائع  بـني  الـذي  الثـاين  العقد وألن الربا حيل من يكون أن يبعد هذا ألن أكثر

 يتفـق  بـأن  ثالثية حيلة كانت إذا :إال األول بالعقد له عالقة ال جديد عقد الثاين واملشتري
 السلعة هذه نهم أنت فاشتري أقساط أنا عليه بعت من كل :يقول بأن العقد هذا على الثالثة

 املعطـي  هـو  والثالث ثابتني اثنني :ثالثة بني تدور السيارة هذه أن فتجد .منك أنا وأشتريها
 إذا الربـا  عقود من وهذا الثالثة هؤالء بني تدور السيارة أن فتجد .جديد عقد كل يف للربا
 اشـترى  الـذي  ذهب بأن اتفاق أي بدون مصادفة مت إذا أما .الثالثة بني باالتفاق مت كان

 مـن  واشترى مؤجلة بأقساط باع الذي جاء مث ثالث شخص على السوق يف وباعها السلعة
  .األطراف بني ما لبعد للربا شبهة أي هناك وليس حرج ال فإنه الثالث الشخص هذا

   .)ا-,� أو أ-�! ا<�"ا! أو(:ا� ر��� -  و��	� 
  .الربا آكل : هنا حنن نسميه الذي أو أقساط البائع على يعود) ابنه أو أبوه (:قوله يف الضمري

 أو زيد أبو السيارة هذه اشترى مث سنة ملدة ألف مبائة مؤجلة سيارة عمرو على زيد باع فإذا
 املعاملـة  هـذه  تكون ال أن :تقدم كما :بشرط .حرج ال فإنه خاله أو عمه أو ابنه أو أخوه
  .الصورية املعاملة هذه إجراء على يتفقوا بأن الربا على حيلة
  .) 1  (.حمرمة فهي الربا على حيلة كانت فإن

  .الربا على حيلة تكون ال ورمبا الربا على حيلة تكون رمبا املعاملة وهذه
 أخيه وبني بينه وليس نظيفة السيارة هذه أن يعرف وأخوه مؤجل بثمن سيارته زيد باع فإذا
 الـيت  السيارة هذه على احلصول بقصد السيارة منه واشترى املشتري إىل ذهب مث اتفاق أي

 تواطـؤ  أي هناك ليس ألنه شيء يف الربا من ليس فهذا جيدة حبالة وأا نظيفة أا هو يعرف
 البيـع  هـو  الـذي  األول بالعقد عالقة أي له وليس فيه حرج ال الثاين والعقد العقد، على

  .أقساط
 أبوه ال أجنيب رجل السيارة اشترى وإن حرج ال فإنه ابنه أو أخوه أو أبوه السيارة اشترى إذا :إذاَ
 أبيه من تتصور احليلة ألن -  اهللا رمحه -  املؤلف يذكرها مل ولذلك أوىل باب من فيجوز أخوه وال

 أن مـن  للحـذر  واألخ األب على نص إمنا .معرفة بينهما ليس أجنيب رجل من تتصور وال وأخيه
 هنـاك  ليس ألنه صحيح قول وهو احلنابلة عند جيوز فإنه حيلة هناك يكن مل فإذا حيلة هناك يكون

  .املعاملة هذه من حمذوراً

                                        
 .- حفظه اهللا – مبراجعة شيخنا أثبت ما والصحيح: بأس فال التسجيل يف كانت: مالحظة -  1
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  البيع يف الشروط باب
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  .ا	��� �% ا	D"وط -�ب 

 من عقد خيلو أن قل ألنه الشروط األمهية يف يلي هو نقول ورمبا األبواب، أهم من الباب هذا
  .شرط
  .العالمة :غةالل يف الشرط :)الشروط باب(: -  اهللا رمحه -  قوله
 اإللـزام  كان فإن .العقد بسبب منفعة فيه ماله اآلخر املتعاقدين أحد إلزام :االصطالح ويف

 العاقـدين  أحد ليس آخر رجل من اإللزام كان وإن .الشروط من فليس العقد بسبب ليس
 العقـد  بسبب اإللزام يكون أن والبد العاقدين أحد من يكون أن فالبد .الشروط من فليس
  .منفعة فيه له يكون أن والبد

  : -  ا� ر��� -  ��ل 
 �H,� I�UR.  

  :قسمني إىل الشروط تنقسم
  .صحيحة شروط :األول القسم_ 
   .فاسدة شروط :الثاين والقسم_ 
  :أقسام ثالثة إىل تنقسم وهي الصحيحة، الشروط :األول القسم ـ
  :العقد مقتضى من هو ما اشتراط :الصحيحة الشروط من :األول القسم - 

   .السلعة يقبضه أن عليه يشترط كأن
 .يشاء كيفما بالسلعة - البائع :يعين-  يتصرف أن عليه يشترط أن أو

 بدون يقتضيها العقد ألن حاصل، حتصيل هي اليت الشروط من هو الشروط من النوع فهذا
 يـذكر  مل وإمنا الشروط هذه يقتضي العقد ألن واجبة هي بل باإلمجاع، جائزة وهي الشرط،

 حاجـة  فال الشروط هذه يقتضي العقد أن من :لك قلت ملا النوع هذا -  اهللا رمحه -  فاملؤل
 هـذا  ذكر املقنع وهو الكتاب أصل -  الشرط هذا ذكر األصل أن العلم مع عنها، للكالم
 هـذا  ألن جيـد  إياهـا  وتركه -  اهللا رمحه -  املؤلف تركها اليت املسائل من فهذه - الشرط
  .حاصل حتصيل الشرط

 وكون ، الثمن وتأجيل كالرهن (:بقوله -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأه الذي هو :الثاين مالقس - 
  .)كاتباً العبد

 أن عـن  خترج تكاد ال غالباً .للمشتري أو للبائع منفعة فيه ما اشتراط : هو الثاين فالقسم - 
 ختـرج  تكـاد  فال .الرهن كاشتراط البيع لتوثيق أو الثمن يف صفة أو املبيع يف صفة :تكون

   .الثالثة األنواع هذه عن الناس شروط
  . املؤلف عند األول القسم هو الثاين القسم وهذا
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  :  -  ا� ر��� -  ��ل 
 J"ه	آ�.  

 عليك بعت فيقول أخرى سلعة الثمن مقابل يرهنه أن املشتري على البائع يشترط كأن :أي
  .يحصح :الشرط وهذا العقد فهذا .األرض هذه ترهنين أن بشرط البيت هذا
  .للبائع منفعة الشرط هذا يف ألن

  :-  ا� ر��� -  ��ل 
 .�O3Qو J�/	ا.  

  .املشتري شروط من والثاين البائع شروط من األول
  .الثمن تؤجل أن :بشرط السلعة هذه منك اشتريت :يقول كأن
  .الثمن يؤجل أن البائع ويلزم صحيح، الشرط فهذا

 إن صحيح حديث وهو) شروطهم على وناملسلم(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
  .اهللا شاء
   .الشرط بطل يذكر مل فإن باألجل، العلم من فالبد التأجيل اشترط فإن/ مسألة**
   .) تعلم أن إال الثنيا عن ى(:وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 
  .) الغرر عن ى (: -  وسلم عليه اهللا صلى -  وألنه - 

  .اخلالف يف للمتعاقدين وإقحام غرر حمدد دموع إىل ال الثمن تأجيل ويف
 ،)احلصاد إىل (:كقوله حيدد مل وإن معروف موعد إىل الثمن تأجيل جيوز أنه :الثاين القول =
  .) اجلذاذ إىل أو(

 بال والشروط العقود إطالق ألن . حمدد مبوعد األجل حتديد من البد أنه أعلم واهللا واألقرب
 بـني  والـشجار  االختالف إىل دائماً أو غالباً يؤدي عليه متعارف مبوعد ربطت وإن حتديد

  .املتبايعني
 أول بـه  يقـصد  أن حيتمل اجلذاذ وموعد العقد، يف فليذكر معروفاً اجلذاذ موعد كان وإذا
 موعـد  وسـط  يف يكـون  أن وحيتمل اجلذاذ، موعد آخر به يقصد أن وحيتمل املوعد بداية

  .املتبايعني بني خالف ونتك ما غالباً طويلة املدة وهذه .اجلذاذ
  .الثمن لتسليم باليوم حمدد معروف موعد حتديد من البد أنه األقرب لذلك
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  .آ��Qً� ا	*�0 وآ�ن 

  .السلعة يف شرط هذا
  .به اإلتيان ولزم الشرط صح :كاتباً العبد يكون أن املشتري اشترط إذا
  .خاللاإل على يترتب ماذا فسيأتينا :أخل فإن

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  .#@�ً� أو 

 اإليفـاء  مـن  البد فإنه .فحالً العبد يكون أن اشترط أو خصياً العبد يكون أن اشترط إذا
  .بالشرط

  .فحالً يكون أن اشترط أو خفياً يكون أن اشترط سواء .للمشتري منفعة فيه هذا ألن
 علـى  يترتب ماذا فسيأتينا .خصياً رفصا فحالً أو .فحالً فصار :خصياً يكون أن اشترط فإن

  .بالشرط اإلخالل
  : -  ا� ر��� -  ��ل 
�:�1ً� أو   .  

  .الشرط اختل فقد كافراً فبان مسلماً العبد يكون أن اشترط إذا
  .للمشترط خيار فال مسلماً فبان كافراً يكون أن اشترط إن أما
 -  اهللا رمحـه  -  أمحد اإلمام عند فإنه مسلم أنه تبني مث كافراً العبد يكون أن أشترط :قال إذا
  .خيار ال

  ملاذا؟
 مقـصود  كـان  مهما كمال هي بل السلعة، يف نقصاً اإلسالم صفة جنعل أن ميكن ال ألنه - 

  .يسقط الشرط فهذا املشترط،
 يف أشترط أنا :قال لو :يعين .خيار فال ذكياً فبان أمحقاً اشترطه فإن :مفلح ابن قال/ مسألة**

 الذكاء صفى ألن . -  اهللا رمحه -  مفلح ابن عند له خيار فال ذكياً فبان قاًَأمح يكون أن العبد
  .احلمق صفة من أكمل

  .العقد يف الذي الشرط مبقتضى إخالل الشرط ذا اإلخالل وأن .اخليار له أن :والصواب
 رجالً يكون أن فيه يناسب ال العبد هذا عمل ألن الناس لبعض مقصوداً يكون قد احلمق ألن
  .))األذان((..ضره ذكياً كان فإن أمحقاً، عبداً يكون أن البد بل ذكياً عبداً أو

  .األول النوع من الثاين القسم نتم
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  : -  ا� ر��� -  6��ل 
  ��  .-K"ًا وا\

  .بالشرط أخل فقد ثيباً فبانت بكراً األمة تكون أن اشترط إذا :يعين
  .مقصوده البكارة ألن - 

  .له خيار فال :راًبك فبانت ثيباً اشترطها فإن
  .غريها من أكمل البكارة صفة ألن - 

 ـذا  صـحيح  مقصود له كان إذا اخليار فله بكراً وبانت ثيباً اشترطها إذا أنه :والصواب
 فال صحيحاً قصداً هذا من ويقصد ثيباً األمة تكون أن يشترط قد الناس بعض فإن الشرط،

 :نقـول  وال ثيبـاً  يريدها هو أنه دام ما بكراً دامت ما خيار لك ليس نقول وال عليه، حرج
  .ثيباً يريدها هو دام ما بكراً دامت ما خيار لك ليس

  .اخليار فيها له يثبت أن أنه فالصواب
  .الصحيحة الشروط من األول النوع انتهى وذا

 مـن  الثاين للنوع اهللا شاء إن غداً نتطرق مث النوع ذا اإلخالل على يترتب ماذا :وسيأتينا
 .روطالش
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  ) 28 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))115((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ22/11/1428 :التاريخ    األحد:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I7H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,-  .�  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% �
 مل الـذي  الـشرط  وهو األول الشرط وذكرنا الصحيحة الشروط أقسام عن الكالم تقدم

 مـن  وانتـهينا  الثاين الشرط من ومناذج وصور الثاين والشرط -  اهللا رمحه -  املؤلف يذكره
  .الثاين الشرط صور تقرير
  :بالشرط أخل إذا احلكم :وهي واحدة مسألة :الثاين الشرط مسائل من باقي
 كانـت  إذا املـشتري  ـا  أخل أو البائع ا أخل مث مرادة مقصودة صفة عليه اشترط فإذا

  :التايل التفصيل على فاحلكم املشتري، على مشترطة
  :قسمني إىل احلكم ينقسم ـ
 إال حقـه  يف الشرط فقد ملن فليس تعذر فإذا :املبيعة السلعة رد يتعذر أن :األول القسم - 

  .األرش تقدير كيفية وسيأتينا ،األرش
 مـع  اإلمضاء بني اخليار حقه يف الشرط فقد فلمن يتعذر ومل الرد أمكن إذا :الثاين القسم - 

 السلعة أخذ شاء وإن الثمن كامل وأخذ فسخ شاء إن خمري فهو العقد، فسخ أو األرش أخذ
  .األرش معها وأخذ

  :األرش تقدير وكيفية
 هـذه  كانـت  إذا السلعة قيمة ونقدر املطلوبة الصفة هذه ونبد السلعة قيمة نقدر بأن هو

  .البائع يدفعه القيمتني بني والفرق فيها املطلوبة الصفة
 البـائع  يدفعـه  القيمـتني  بني والفرق الصفة مع السلعة وقيمة صفة بال السلعة قيمة نقدر

  .للمشتري
 إمنـا  له، خيار ال أنه طبالشر أخل الذي هو كان إذا فيما البائع أن التفصيل هذا من وفهم
  .للمشتري فقط اخليار
 بالشرط أخل إذا بصحيح وليس العلم، مع عمداً بالشرط البائع أخل إذا فيما صحيح وهذا

  .للطرفني اخليار يثبت  فحينئذ نسيان أو جبهل معذوراً
 القرآن، وحتفظ وتكتب تقرأ معلمة، األمة تكون أن البائع على املشتري اشترط :ذلك مثال

 هـذا  مـن  ختلو أمة فباعه بالشرط اإليفاء عليه جيب أنه جهل أو الشرط هذا نسي لبائعوا
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 أخـذ  مع اإلمضاء املشتري اختار فإذا اخليار وللبائع اخليار للمشتري نقول فحينئذ الشرط
 الثمن إرجاع يعين الثمن، ودفع السلعة باسترداد أو بالقبول إما اخليار له أيضاً فالبائع األرش

  .باخليار العقد طريف - باخليار فاجلميع ،للمشتري
 فيهـا  يكون العقود غالب أن العلم مع بعذر بالشرط أخل البائع كان إذا فيما الصورة هذه

 بـني  اخليـار  لـه  أنه مسعت ما هو فاحلكم عذر بغري اإلخالل كان فإذا عذر، بغري اإلخالل
  .الثمن وأخذ السلعة رد وبني األرش أخذ مع اإلمضاء
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 �Ucط أن و"�D6 �N��	ا: �,KS 0ار	ًا ا"H>.  

  .) البائع يشترط أن وحنو(:قوله
 -  الـشرط  وهـذا  الصحيحة، الشروط أقسام من الثالث بالقسم -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ

 يف البـائع  من نفعاً أو السلعة يف معلوماً نفعاً يشترط أن :تعريفه - الثالث القسم هذا :يعين
  .ةالسلع

  .عليها التعليق سيأيت كما املقصود توضح -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكرها اليت واألمثلة
  :الشرط هذا حكم

  .الزم شرط وأنه الشرط، هذا صحة إىل اجلماهري ذهب =
  :هذا على واستدلوا

 جابر اشترط بعريه - وسلم عليه اهللا صلى- النيب منه اشترى ملا - عنه اهللا رضي-  جابر بأن- 
 ظهـر  اشترط يعين- املدينة إىل محالنه- وسلم عليه اهللا صلى -  النيب على - عنه اهللا رضي- 

  .املبيع يف نفع اشتراط فهذا، املدينة إىل البعري
  .يصح وال باطل الشرط هذا أن :الثاين والقول =

  :بطالنه على واستدلوا
  .وشرط بيع وهذا .وشرط بيع عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 

  .الشروط من النوع هذا صحة وهو اجلماهري مذهب أعلم واهللا والراجح
 هـو  -  اهللا رمحـه  -  أمحـد  اإلمام قال بل ضعيف، حديث أنه :احلديث هذا على واجلواب

  . -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن يثبت ال احلديث فهذا .منكر حديث
 ويفي يؤدي أن عليه طاشتر من ويلزم به يعمل وأنه الشرط هذا صحة الراجح أن معنا فتبني

  .بالشرط
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  : -  ا� ر��� -  ��ل 
 �Ucط أن و"�D6 �N��	ا: �,KS 0ار	ًا ا"H>.  

  : وهو الصحيحة الشروط من الثالث للقسم األول املثال هو هذا
 الـدار  عليك أبيع :فيقول .سنة ملدة الدار سكىن املشتري على ويشترط الدار يشتري أن - 

  . صحيح الشرط فهذا، عليها يتفقون مدة ألي أو شهر ةملد أو سنة ملدة أسكنها أن بشرط
  :الشرط هذا صحة على ويدل

  .تعلم أن إال الثنيا عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن - 
 وإال حمـدداً  معلوماً يكون أن البد املنفعة اشتراط أن -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم من وفهمنا

  .يبطل الشرط فإن
  :هذا على واستدلوا

 عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن وهو الشرط صحة على الدال احلديث بنفس - 
  .املنفعة وهو املبيع من شيئاً البائع استثىن فقد الثنيا من وهذه تعلم، أن إال الثنيا

  .املمات إىل ولو معلومة غري مدة إىل ولو املبيع من شيء استثاء جيوز أنه :الثاين والقول =
  :هذا على واستدلوا

 خدمـة  عليه واشترطت سفينة اجلليل الصحايب أعتقت -  عنها اهللا رضي -  سلمة أم بأن - 
 حمددة غري منفعة -  عنها اهللا رضي -  فاستثنت .ميوت أن إىل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب

  .املوت إىل تستمر بل
  . حمدداً معلوماً يكون وأن املستثىن معرفة من البد أنه والراجح

 وهو عتق عقد سلمة أم أجرته الذي العقد بأن عنه جياب فإنه صحته ثبتت فإن :ديثاحل وأما
  .املعاوضات عقود يف يتسامح ال ما العقد هذا يف ويتسامح املعاوضات، عقود من ليس
 أن فالبد منفعتها يف أو السلعة ذات يف شرطاً يشترط أن أراد إذا أنه فالراجح .صح إذا هذا

  .االنتفاع فترة حتدد مل إذا قطعاً سيقع الذي الرتاع من روجاًخ حمدداً معلوماً يكون
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
���G إ	� ا	�*�" أو��>ن   J�*� .  

 فالـسنة  تقـدم  كمـا  -  عنه اهللا رضي -  جابر حديث يف عليه منصوصاً جاء الشرط هذا
 ملـا  بـه  اإليفاء عليه اشترط من ويلزم صحيح شرط فهو الشرط هذا على نصت الصحيحة

  .اهللا شاء إن فيه إشكال فال -  عنه اهللا رضي -  جابر حديث من معنا تقدم
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�1�@+Q .  
 فهذا بيعامل يف البائع من نفع اشتراط أو املبيع يف منفعة اشتراط : هو الثالث القسم أن ذكرنا
 أشـتري  :أقول كأن املبيع يف البائع منفعة اشتراط وهو :الثاين للقسم التمثيل هذا أو القسم

 يف لكـن  البائع مبنفعة يتعلق الشرط فهذا الدار إىل احلطب حتمل أن بشرط احلطب هذا منك
  .باملبيع تتعلق منفعة يعين - املبيع
   :وجائز صحيح الشرط فهذا

 إىل حيمله أن عليه واشترط حطباً ذمي من اشترى -  عنه اهللا ضير -  مسلمة بن حممد ألن - 
  .مرتله

 علـى  دالة الصحيحة الشروط من الثالث النوع هذا صحة على الدالة النصوص أن كما - 
  .الشرط من اخلاص النوع هذا صحة

  .باشتراطها بأس ال مباحة منفعة الشرط هذا يف أن كما - 
 للحطـب  فـالبيع  وإجيارة، بيعاً يتضمن العقد هذا صار :الشرط هذا اشترط فإذا/ مسألة**

 ولـو  فيـه  حرج وال صحيح واحد بثمن عقدين بني اجلمع أن معنا وتقدم .لنقله واإلجيارة
 يف البـائع  نفع يشترط أن بأس ال فإذاً العقود هذه من النوع وهذا عقد كل أحكام اختلفت

  .املبيع
 أن على احلطب هذا منك اشتريت :يقول كأن :املبيع غري يف البائع نفع اشترط فإن/مسألة**

  .اجلدار هذا يل تبين
 تـدل  النصوص ألن صحيح أيضاً العقد وهذا أخرى عني يف وإمنا املبيع يف ليس النفع فاآلن
 ويدخل الشريعة مقاصد مع متوافق فهو الظلم أو الغرر من نوع أي يشتمل وال صحته على

 عقـد  فهو تعلم أن إال الثنيا اشترط -  وسلم يهعل اهللا صلى -  النيب أن العام احلديث ضمن
 مـن  منفعة أو املبيع يف البائع من منفعة اإلنسان يشترط أن بني فرق وال اهللا شاء إن صحيح

 ويلزم اهللا شاء إن صحيح الصورتني يف فالشرط الصورتني بني فرق وأي املبيع، غري يف البائع
  .نفسه على التزم مبا أو نفسه على اشترط مبا والوفاء باألداء اشترطه من
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  .ا	��� -?. :<"��O J�- J�B وإن  

 بالقـسم  فقط يتعلق احلكم وهذا .باطل :احلنابلة عند البيع فغن شرطني بني اإلنسان مجع إذا
  .األخري الثالث

 اشتراط ىلإ يعود القيد هذا إمنا .عليه حرج فال والثاين األول القسم يف شرطني شرط إذا أما
  .املبيع يف البائع نفع اشتراط أو املبيع يف منفعة

 فيها أتصرف وأن إياها تقبضين أن بشرط السيارة هذه منك اشتريت :قال لو :األول فالقسم
  .األول القسم حتت يدخل وهذا :شرطني   شرط؟ من اشترط كم أشاء، كيفما

 فـاآلن  جديدة تكون وأن أبيض لوا يكون أن بشرط السيارة هذه منك اشتريت :قال وإذا
  .الثاين القسم حتت يدخل وهذا شرطني اشترط

 يف وهذا شرطني فاشترط تكسره، وأن حتمله أن بشرط احلطب هذا منك اشتريت :قال وإذا
  .باطل والشرط باطل والعقد احلنابلة، عند جيوز ال وهذا الثالث القسم

  :هذا على واستدلوا
 ما بيع وعن بيع يف شرطني وعن وسلف بيع عن ى -  لموس عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
  .ميلك ال

  .الشرطني عن النهي يف نص فهذا : -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام قال
 القـيم  وابن اإلسالم شيخ اختارها -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام عن رواية وهو :الثاين القول =

  .صحيح :أقل وأ أكثر أو ثالثة أو شرطني اشتراط أن.احملققني من وعدد
 علـى (فقولـه  ،)شروطهم على املسلمون(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قول لعموم - 

  .واألقل واألكثر والثالثة والشرطني الشرط يشمل مجع وهو عام) شروطهم
 الـشروط  مـن  والثـاين  األول القسم يف شرط من أكثر صحة على بالقياس واستدلوا - 

  .الصحيحة
  .بيع يف شرطني عن ى : نص احلديث فإن :ديثاحل عن اجلواب يف بقينا

 صـلى  -  النيب ي معىن يف أي :احلديث هذا معىن يف اختلفوا العلم أهل أن :عليه فاجلواب 
  :أقوال مخسة إىل اختلفوا شرطني، عن -  وسلم عليه اهللا
 نقداً الشيء هذا عليك بعت :يقول أن الشرطني عن النهي معىن أن :منها الراجح القول =

 عـن  النـهي  : احلـديث  فحملوا،  العينة صورة وهي .منه بأكثر نسيئة منك واشتريته بكذا
  .العينة صورة على .شرطني
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  :هذا على واستدلوا
 يقـصد  هنـا  الـشرط  عن فالنهي .ببعضه الشيء تسمية اللغة ويف الشرع يف يعهد بأنه - 

  .ضروبامل على الضرب نطلق أن كما املشروط، هو هنا فالشرط العقد، بالشرط
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن : املعىن هذا على احلديث هذا محل على الثاين والدليل - 

 علـى  احلديث هذا تطبق أن أردت وإذا .الربا أو أوكسهما فله بيعة يف بيعتني باع من :قال
 عليه اهللا صلى -  النيب بيعتني اإلنسان باع فإذا العينة، على إال ينطبق ال فإنه املعامالت صور

 :هنـا  بأقلـهما  واملقصود .أقلهما :يعين :أوكسهما .الربا أو أوكسهما له أن أخرب -  وسلم
 األوكس فأيهما ألف بعشرين نسيئة واشتراها آالف بعشرة بنقد سيارة باع فإذا .املال رأس

  .املال رأس وهو .آالف العشرة وهو النقد واألقل؟
 متامـاً  تنطبق أا فستجد عنها املنهي عامالتامل صور على احلديث هذا تطبق أن أردت وإذا
 يف وقـع  األقل يأخذ مل إذا اليت وهي اآلخر من أكثر أحدمها مثنني فيها اليت فهي العينة على
  .الربا يف هذه املعاملة يف وقع .الربا يف الصورة هذه
 الـنيب  ي ظاهر عن خترجنا قوية أشياء إىل حنتاج ظاهره خالف على احلديث هذا حلمل :إذاً
 -  الـنيب  هـذا  :يقول -  اهللا رمحه -  أمحد واإلمام . شرطني عن -  وسلم عليه اهللا صلى - 

 حنتـاج  ولـذلك  وصـحيح  وواضح صريح نص .شرطني عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى
 وشـيخ  بالذات -  اهللا رمحه -  القيم ابن هلا انتصر اليت األدلة هذه الظاهر هذا عن للخروج
 معىن أن وبني فيها أطال الذي هو -  اهللا رمحه -  القيم ابن لكن أيضاً -  اهللا رمحه -  اإلسالم

  .األمرين هذين بداللة العينة هو عليه إال ينطبق ال الذي شرطني عن النهي
 أو أوكـسهما  فله :يقول -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب وأن العقد على يطلق الشرط أن

  .لعينةا صورة على إال تنطبق ال الصورة وهذه الربا
 .وبثالثـة  وبشرطني بشرط اإلنسان يبيع أن جيوز أنه :وهو الثاين القول :أعلم واهللا والراجح

  .والثالث والثاين األول القسم يف
 بـني  مجعاً املعىن هذا على محله يتعني أنه إال صحيحاً حديثاً كان وإن احلديث هذا ألن :أوالً

 سيما ال شرط وإجازة شرطني عن للنهي لةمعقو واضحة علة يعلم ال وألنه .واآلثار النصوص
  .الثالث والقسم الثاين القسم بني فرق وال باإلمجاع الثاين القسم يف الشرطني جنيز أنا

 إن الـصواب  هي -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام عن الثانية الرواية اهللا شاء إن نقول حنن ولذلك
 الـيت  للنصوص وأقل وأكثر ثالثة وأ شرطني أو شرطاً يشترط أن لإلنسان جيوز وأنه اهللا شاء

  .ذكرت
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 �H,���0S و: .?0 �6�2�0ًا ا|#" 12� أ�0ه�� آ�<�"اط ، ا	* "#$:  و�d"ض  آ:1

  .وR"ف وإ�Oرة و-��
 أن اإلنـسان  علـى  حيرم :الفاسدة والشروط .الفاسدة الشروط :الشروط من الثاين القسم

 أنـة  لإلنـسان  جيوز وال للشرع، خمالفة ألا .آمث فهو داًفاس شرطاً اشترط فإن يشترطها،
  .احملرمة العقود يقتحم
  :أقسام ثالثة إىل ينقسم الثاين القسم وهذا

 يف عقـد  اشـتراط  آخر، عقد يف عقداً يشترط أن :الفاسدة الشروط من :األول القسم - 
 أمـا  شروط فيها ليس فتلك واحد، بثمن عقدين مجع وبني الصورة هذه بني ختلط وال عقد،
  .آخر عقد يف عقد يشترط فهو الصورة هذه
  .باطل فهو آخر عقد يف عقداً اشترط فإذا

  :مثاله
6��ل    .)و�"ض آ:1(: -  ا� ر��� -  ا	��	
  .السلم :هنا به قصودامل :السلف
 عقـد  وهـو  آخر عقداً اشترط فهو .تقرضين أن بشرط أسلمك :يقول أن :املسألة صورة

  .والقرض السلف صورة فهذا .القرض
   .) و-��(: -  ا� ر��� -  ��ل 

 ألـف  تقرضـين  أن بشرط السيارة هذه عليك أبيع :يقول كأن :ظاهرة البيع صورة :أيضاً
  .القرض عقد :وهو آخر شرطاً البيع عقد إىل أضاف فهو .ريال

   .) وإ�Oرة (: -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 املثل بأجرة كان سواء بيتك تؤجرين أن بشرط املبلغ هذا أقرضك :يقول كأن .الشيء نفس

 وهو عقد يف عقد اشتراط فهذا أجره إذا إال يقرضه ال أن اشتراط فمجرد بأقل، أو بأكثر أو
  .مسعت كما الفاسدة الشروط من
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  ) وR"ف (: -  ا� ر��� -  ��ل 
 الدراهم هذه تصارفين أن بشرط بييت أوأجرك ال :يقول كأن .الصورة نفس كذلك والصرف

  .الصرف عقد اإلجارة بعقد عبيه فيشترط .بالدوالرات الرياالت هذه أو .نريبالدنا
 عقـداً  اآلخر على أحدمها الشتراط -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكرها اليت الصور هي هذه :إذاً

  .آخر
  :املسألة هذه حكم

  :باطل والشرط العقد وأن .جتوز ال أا :حكمها
 بيعـة،  يف بيعتني أجرى وهذا،  بيعة يف بيعتني عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 

  .األول العقد يف آخر عقداً اشتراطه بسبب وذلك
 اشتراط حترمي على يدل مما.وسلف بيع عن ى:-  وسلم عليه اهللا صلى- النيب بأن واستدلوا- 

  .آخر عقد يف عقد
 اإلمـام  عن ايةرو وهو آخر عقد يف عقد اشتراط جيوز أنه :املسألة هذه يف :الثاين القول =

  .القيم وابن اإلسالم شيخ واختارها -  اهللا رمحه -  أمحد
 حتـرمي  علـى  يدل ما الشرعية واملقاصد القواعد يف وال الشرعية النصوص يف ليس ألنه - 

  .آخر عقد يف عقد اشتراط
 علـى  املـسلمون  (:يقـول  -  وسلم عليه اهللا صلى -  والنيب احلل املعامالت يف واألصل - 

  .) شروطهم
 فال .آخر عقد أي يف القرض عقد اشتراط ويستثىن .وسلف بيع :الثاين القول على ستثىنوي

 :قال فلو ا، بأس فال العقود باقي أما آخر عقد أي يف القرض عقد يشترط أن لإلنسان جيوز
 فـال  تـؤجرين  أن بشرط إليك أسلم تبيعين، أن بشرط أصارفك تؤجرين، أن بشرط أبيعك
  .جيوز ال فإنه تقرضين أن بشرط أؤجرك :قال لو كنل العقود، هذه يف حرج

  .فذكرناه :اجلواز دليل أما
 عليـه  اهللا صلى -  النيب فألن -  :آخر عقد على دخل إذا القرض صورة يف :املنع دليل وأما

  .نفعاً جر قرض كل عن ى -  وسلم
  .راآلخ العقد وهو زائداً نفعاً له قرضه جر فقد القرض يف آخر عقداً اشترط وإذا

 ألن جيوز ال بأقل أو بأكثر أو السوقية القيمة مبثل مت سواء اآلخر العقد أن نقول حنن ولذلك
 مـن  بأقـل  كان لو وحىت بكثر أو بأقل كان سواء .اآلخر العقد نفس هوم جره الذي النفع
  .وحمرم ممنوع فهو القرض إلجراء مشترطاً دام فما السوق سعر
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  .فاسد والشرط صحيح البيع أن :الثالث والقول =
 .اإلجـارة  الثالث؟ القول على الفاسد منهما فأي .تؤجرين أن بشرط عليك أبيع :قال فإذا

  .صحيح األول والعقد الفاسدة هي املشترطة فاإلجارة
   .الثاين القول :اعلم واهللا والراجح

 سـبق  كمـا  العينة عقد على حيمل أن فهو .بيعة يف بيعتني عن ى :حديث عن اجلواب وأما
 هـذا  بني ولكن بيعة يف بيعتني عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن وهو اآلن فصيلهت

  .العينة على إال تنطبق ال الصورة وهذه) الربا أو أوكسهما فله بيعة يف بيعتني باع من(:بقوله
  وسلف؟ بيع عن ى -  اهللا رمحه -  أنه وهو :الثاين دليلهم عن اجلواب هو وما

 وإمنا القرض، صورة ونستثين احلديث هذا مبفهوم نقول ألنا جواب إىل حنتاج ال أنا :اجلواب
  .للحديث آخر لفهم أو منه أقوى لعارض به يعمل مل حديث عن اإلنسان جييب

 النـاس  من وكثري فيه حرج وال جائز أنه بيعة يف بيعتني لعقد اهللا شاء إن الراجح القول :إذاً
 الـيت  بيـوم  يبيعون الذين :احلاجة صور أبرز ومن سةما حاجة العقد هذا إىل حيتاج اليوم

 منفعة اشترطوا إن أما .آخر بيتاً يؤجرهم أن املشتري على يشترطون ما غالباً فيها يسكنون
 تؤجرين أن بشرط البيت عليك أبيع :يقول :يشترطون ما غالباً لكن به، بأس ال فهذا السكىن

 للمجتمع منفعة وفيه للمشتري منفعة وفيه لبائعل منفعة وفيه صحيح العقد فهذا .اآلخر بيتك
  .الشرع مقاصد من أي مع يتعارض وال شرعي حمظور أي فيه يوجد وال
  .إليه متس الناس وحاجة الصواب هو القول هذا أن اهللا شاء فإن
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  :بالثاين بدأ مث
��ل �  : -  ا� ر��� -  
��� أو ، ��12 #:�رة X أن <"ط وإن   L+c ����	ا Xّ���6 أو ، رد! وإX Xو ��H6 

Xو ��  .و�0! ا	D"ط -?. :ذ	` 6+*. أن أو ، 	� ��	�Xء أL�2 إن أو ، 6*�
 يبطل وإمنا العقد معه يصح لكن العقد ينايف ما يشترط أن :الفاسدة الشروط من الثاين النوع

  .باطل كالمها والشرط العقد فإن األول القسم خبالف الشرط،
  :املسألة هذه صور

  .) ��12 #:�رة X أن <"ط وإن(: -  ا� ���ر -  6��ل ـ 
   .النقص هي :العربية اللغة يف اخلسارة

 فالعقـد  خبسارة بعتها فإن علي خسارة ال أن بشرط السلعة هذه منك أشتري أنا :قال فإذا
  .األول البائع على اخلسارة وتكون باطل األول
  .احلنابلة عند باطل الشرط فهذا
 إذا املـشتري  على الضمان يكون أن يقتضي العقد ألن العقد، مقتضى ينايف الشرط هذا ألن

  .فيها اخلالف وسياتينا .العقد مقتضى ينايف احلقيقة يف العقد فهذا السلعة إليه انتقلت
��� أو(: -  ا� ر��� -  ��ل ـ  L+c ����	ا Xّرد! وإ (.  

  .الكساد ضد وهو .بيع :يعين :نفق
  .أردها فإين وإال السوق يف ومتشي تباع أن طبشر السلعة هذه منك أشتري أنا :فيقول

  .ربح بدون ولو السلعة تباع أن اشترط :والثاين .اخلسارة عدم اشترط :فاألول
  .السابق للتعليل العقد مقتضى ينايف فهذا

6*��� و��H6 X و���6X X أو( : -  ا� ر��� -  ��ل ـ  (.  
  .يعتق وال يهب وال يبيع ال أن :عليه اشترط

 وإمنا السيارة هذه ب وال السيارة هذه تبيع ال أن بشرط السيارة هذه عليك أبيع اأن :يقول
  .معك تبقى
  .الشرط هذا عليه فيشترط .تعتقه وال تبيعه وال البه أن بشرط العبد هذا عليك أبيع وأنا

  .فاسد والشرط صحيح العقد :املذهب فعلى
 العقـد  ألن تـشاء  ما تصنع وأن قتعت أن ولك ب أن ولك تبيع أن لك :للمشتري فنقول

  .فاسد والشرط صحيح
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��	�Xء أL�2 إن أو( : -  ا� ر��� -  ��ل ـ  �	 (.  
  .يل العبد هذا فوالء أعتقته إذا بشرط العبد هذا عليك أبيع أنا :يقول
  .صحيح والعقد .باطل :أيضاً الشرط فهذا

   .)ذ	` 6+*. أن أو (: -  ا� ر��� -  ��ل ـ 
   .يعتق وأن يهب نوأ يبيع أن :يعين

  .العبارة يف مثبتاً يصبح فاملنفي
  .السيارة هذه تبيع أن بشرط السيارة هذه عليك أبيع انا :فيقول

  .السيارة هذه ب أن بشرط السيارة هذه عليك أبيع أنا
  . السابقة األمثلة يف املنفي عكس عليه يشترط :إذاً

  .صحيح والعقد باطل الشرط هذا فكذلك
  : -  ا� ر��� -  ��ل 
  .و�0! ا	D"ط -?. 

  :الفاسدة الشروط من الثاين النوع حكم هذا .احلكم هو هذا
  .صحيح فهو العقد وأما وحده الشرط هو يبطل الذي أن

  :احلكم هذا على احلنابلة واستدل
 أواق تسع على أهلي كاتبت إين :وقالت عائشة إىل جاءت -  عنها اهللا رضي -  بريرة بان - 

 .يل الـوالء  ويكون واحدة دفعة الثمن لك نقدن شئت إن:عنها هللا رضي -  قال .فأعينيين
 -  عنـها  اهللا رضي -  رجعت فلما فرجعت .لعائشة الوالء يكون أن فأبو أهلها إىل فذهبت

 -  عنـها  اهللا رضي -  عائشة عند -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فإذا عائشة على ودخلت
 هلم واشترطي -  اشتريها يعين -  خذيها(:سلمو عليه اهللا صلى -  النيب فقال باألمر فأخربت

 بال ما(:فقال الناس يف خطيباً -  وسلم عليه اهللا صلى -  قام مث) اعتق ملن الوالء فإمنا الوالء
 كان وإن باطل فهو اهللا كتاب يف ليس شرط كل اهللا كتاب يف ليس شروطاً يشترطون رجال

  .) أعتق ملن الوالء وإمنا أوثق اهللا كتاب شرط مائة
  .العقد وصحة الشرط إبطال يف ونص صحيح فاحلديث

  .ثبوته يف إشكال ال الصحيحني يف احلديث وهذا
 الباطـل  هو الشروط من النوع هذا :وقال احلديث ذا متسك -  اهللا رمحه -  أمحد واإلمام
  .هلا الوالء وصار عائشة إىل بريرة وانتقلت العقد صحح -  وسلم عليه اهللا صلى -  والنيب
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 .صحيح قصد ملشترطه يكون أن :بشرط.صحيح الشروط من النوع هذا أن :الثاين القول =
 هـذا  وإىل .صـحيح  قصد ملشترطه يكون أن :منه البد القسم هذا يف بالذات الشرط وهذا
  . -  اهللا رمحهما -  القيم وابن اإلسالم شيخ أيضاً ذهب

  :واستدلوا
 حيقـق  شـرط  فكل) شروطهم لىع املسلمون(:قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 

  .به ويؤخذ صحيح فإنه الشرع مع يتناىف وال صحيحاً غرضاً
 واشترطت إمائها من أمة أو عبيدها من عبداً عليه باعت مسعود ابن امرأة بأن :واستدلوا - 

 مـسعود  ابـن  سأل وملا .الثاين الشرط هذا عني هو فهذا .بالثمن هلا فهي باعها إذا أنه عليه
  .الشرط صحح : -  عنه اهللا رضي -  باخلطا بن عمر
  بريرة؟ قصة على اجلواب هو ما :بريرة قضة على اجلواب يف بقينا

 فيـه  شـرط  كـل  يقولون أم الثاين القول يف قلنا أنا فاجلواب .للنص خمالف أنه :اجلواب
 :الشرطني ذين جائزة الشروط فهذه .النصوص من نصاً خيالف وال العاقدين ألحد مصلحة
  .النصوص من نصاً خيالف ال وأن - 2 .العاقدين ألحد منفعة فيه يكون أن - 1

  .) أعتق ملن الوالء إمنا (:هو والنص نصاً خيالف هذا املعتق لغري الوالء اشتراط :فمثالً
  .العقد ملقتضى متاماً مناقض الشرط فهذا

ـ  عليهـا  تدل قاعدة وال شرعي نص منها املنع يف ليس اليت األخرى الشروط أما  صوصالن
  .إبطاهلا على يدل دليل هناك فليس

 امـرأة  شرط نفس هو وهذا .يل إال أبداً تبيعه ال أن :بشرط العبد هذا عليك بعت :قال فإذا
 احلفـاظ  املـشترط  أغراض أعظم ومن غرض للمشترط ألن صحيح شرط فهذا مسعود ابن

  .العبد هذا سالمة على
 أئمة املوايل من الناس سادة كان والثالث الثاين القرن يف سيما ال العلم طالب من يكون كأن

 يبيعه ال فإنه اإلنسان باعه إذا ولذلك خاصة معاملة يعاملوا أن البد فهؤالء .املوايل من الناس
  .مثال وهذا به، اإلضرار عدم ضمن وقد إال

 منك آخذها وأنا يل إال العمارة هذه تبيع ال أن بشرط العمارة هذه عليك بعت :يقول وكأن
  .نبالثم

 ويراعيه شخص على العمارة يبيع قد الناس من كثرياً أن :للمشترط احلاصل النفع أمثلة من
 العمارة ذه ينتفع وال يبيع أن يريد كان إذا اشترى الذي هذا أن فرييد مثنها يف فيها وحيابيه

   .للبائع ملن؟ ترجع أن
  .صحيح فهو ملشترطه نفع وفيه نصاً خيالف ال شرط كل :حال كل فعلى
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 هـذا  اشترطت ملاذا :له فقلنا .تبيعها ال أن بشرط السيارة هذه عليك بعت :أحدهم قال إذا
 الـشرط  هـذا  فهل .يبيعها ال أنه أريد .أريد هكذا لكن .غرض أي يل ليس :الشرط؟قال

  باطل؟ أو صحيح
  .القضية هذه نراعي أن فالبد .صحيح غرض له ليس ألنه ملاذا؟ .باطل
 كـان  إذا لكن العقد، مقتضى يناقض فعالً فإنه صحيح لغرض وليس التحكم رد كان فإذا

  .به بأس فال صحيح لغرض
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  Xّط إذا إ"> L�*	ا .  

  .احلنابلة عند حىت صحيح فالشرط العتق شرط إذا
 يعتق أن املشتري ويلزم صحيح فالشرط .تعتقه أن بشرط العبد هذا عليك بعت :يقول كأن

  .اشترى ذيال العبد
  :هذا على الدليل

 الوالء أن :والثاين .بريرة تعتق أن :األول -  :شرطني عائشة على اشترطوا بريرة أهل أن - 
  .اإلعتاق اشتراط وصحح الوالء اشتراط -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فأبطل .هلم

  .صحيح بالذات الشرط هذا أن على هذا فدل
 إذا :ذلك من الوسائل بشىت ويتطلبه فيه ويرغب لعتقل متشوف الشارع أن :الثاين الدليل - 

  .اشتراه من يعتق أن املشتري على البائع اشترط
  .دليالن العتق اشتراط صحة على دل إذاً

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 ))َ̀ �cِ0َ% َأْن 1َ2َ� َوِ-ْ*ُ�ُ,ْQَ Jَ�َ}/	ا �	ٍث ِإَ<َ(َ }Xَوِإ <َ�َ �َ�ْ-َ �,َ,َ�ْ-َ ((IR.  

  .والتعليق البيع صح عيني :صح
 بيـع  ال فإنه وإال أيام ثالثة مضي قبل بالثمن تأتيين أن على السيارة هذه بعتك :له قال فإذا
  .البيع أفسخ فإنين وإال يعننيك .بيننا
  :دليالن عليه يدل .صحيح والتعليق العقد فهذا

  .الشرط هذا تصحيح -  عنه اهللا رضي -  عمر عن روي أنه :األول - 
  .تفصيله سيأتينا كما الشرط خيار على القياس :والثاين - 
  .)شروطهم على املسلمون(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله عموم :الثالث - 

  .صحيح وهو الصورة هذه صحة على تدل األدلة فهذه
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 )) َ̀ 6��dل  أو ،)) َز0ٌ6ْ َرGِ% َأْو ِ-Kََ&ا gْOَِ�ِ,% ِإْن َوِ-ْ*ُ�  HQ"d�1	J:)) ِإْن  َ̀ d�ُgْOِ  َ̀ d��Uَ-ِ 

}Xَوِإ Jْه}"	��َ َ̀ 	َ ((X I@6 ���	ا. 
  

َ̀(: -  ا� ر��� -  ��	� ـ     .)َز0ٌ6ْ َرGِ% َأْو ِ-Kََ&ا gْOَِ�ِ,% ِإْن َوِ-ْ*ُ�
  .آخر شيء على البيع يعلق أن : وهو :الفاسدة الشروط من الثالث النوع هو هذا
  .فاسد فالشرط :آخر شيء على البيع علق فإذا

  :الشروط من النوع هذا فساد على -  اهللا رمحهم -  احلنابلة استدل
  .ذلك مينع والتعليق - املبيع يف :يعين - امللك نقل البيع مقتضى بأن - 

 جتـد  مـا  فغالباً العقد، مقتضى يناقض ألنه أبطلوه أيضاً الشروط من النوع هذا صار :فإذاً
  .العقد مقتضى يناقض الشرط أن وهو .املعىن هذا حول الفاسدة الشروط يف يدورون احلنابلة

 يتـضمن  وال العمومات حتت يدخل وأنه صحيح الشروط من النوع هذا أن :الثاين القول =
  .صحيح فهو .ربا وال غرر وال ظلم ال املعاوضات، عقود حمذورات من حمذور أي

  .فال الوإ البيع فتم زيد جاء فإن .صح :زيد جاء إن الشيء هذا عليك بعت :قال فإذا
  .فكذلك :جنحت إن السيارة هذه عليك بعت :قال وإن
  .فكذلك : تزوجت إن البيت هذا عليك بعت :قال وإن

  .الشرع قواعد من شيئاً ختالف وال صحيحة الشروط وهذه
  .للمذهب خالفاً صحيح والعقد صحيح الشرط هذا وأن . الصحيح هو :الثاين والقول

�1" 6��ل أو:-  ا� ر��� -  ��	� ـ 	JHQ: )) ِإْن َ̀ �ُgْOِ  َ̀ d��Uَ-ِ }Xَوِإ  Jْه}"	�d�َ  َ̀ d	َ (( X 
I@6 ���	ا.   

 من فهي تعليقاً فيها ألن الثالث، القسم حتت داخلة جهة ومن مستقلة جهة من الصورة هذه
 نصاً فيها ألن مستقلة مسألة وهي الفاسدة الشروط من الثالث القسم حتت داخلة اجلهة هذه

  .خاصاً
 جئتك إن :له قال إذا - .الدائن :هو واملرن .املدين :هو الرهن -  :للمرن اهنالر قال إذا

  .لك فالرهن وإال وكذا كذا قبل بالثمن
  .احلنابلة عند باطل كالمها والشرط فالبيع

  :هذا على استدلوا
 رمحـه  -  أمحد واإلمام .)راهنه من الرهن يغلق ال(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - 

 :يقول أن احلديث هذا معىن: -  اهللا رمحه -  فقال .الصورة ذه متاماً احلديث هذا فسر -  اهللا
  .ذا متاماً -  اهللا رمحه -  ففسره .لك فالرهن وإال كذا إىل بالثمن جئتك إن
  .فيها حرج ال وأنه جائزة الصورة هذه أن :الثاين والقول =

  :وجهني من احلديث على واجلواب
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  .ضعيف أنه :األول الوجه - 
 مـن  يعين :الرهن أخذ (.شرط بدون العقد مبقتضى الرهن أخذ :معناه أن :الثاين والوجه - 

  .)) األذان((.عنه املنهي هو هذا .) شرط بدون العقد بنقتضى .املرن قبل
  .) البيع يصح ال  لك فالرهن وإال حبقك جئتك إن (:مسألة إذاً

 كما واختارها أمحد عن رواية وهو العقد وصحة .البيع صحة :الثاين القول أن اآلن معنا تبني
  .القيم وابن اإلسالم شيخ لكم قلت

 -  الـنيب  عن يثبت ال ونقول صحته يف نقدح أن إما -  :جوابني بأحد :احلديث عن وأجابوا
 إذا :يعـين  -  العقد مبجرد للرهن املرن أخذ على حنمله أن أو -  .-  وسلم عليه اهللا صلى
  .السداد عن تأخر
 :ولعمـوم  الـشريعة  مقاصد من شيئاً ينايف ال ألنه الشرط هذا صحة :اهللا شاء إن اجحوالر

  .)شروطهم على املسلمون(
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  ) 29 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))116((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ23/11/1428 :التاريخ    االثنني:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I8H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �

    : -  ر��� ا� - ��ل ا	��	
��H7ل  Y�2 .آ J�  . 	' �6"أ :وإن -��2 و<"ط ا	�"اءة 

  . أن يشترط الرباءة من كل عيب جمهول:ال يصح عند احلنابلة
  :م إىل قسمنيسالرباءة من كل عيب تنقو

 كأن يقـول    . أن يربأ إليه من كل عيب معلوم مساه، وأوقف املشتري عليه           :ـ القسم األول  
 العيب الفالين، فهذه الرباءة صحيحة وليس للمشتري بعد ذلك أنـه يـرد              :يف هذه السلعة  
  .السلعة بالعيب

  . -  رمحه اهللا - وهذه الصورة غري داخلة يف كالم املؤلف 
  . أي الذي مل يسمه ومل يبينه البائع أثناء العقد. الرباءة من العيب اهول:ـ القسم الثاين

  . وهو شرط ساقط وللمشتري أن يطالب خبيار العيب.فهذه الرباءة عند احلنابلة ال تصح
  :واستدل احلنابلة على هذا القول

  .ل ذلك بأن خيار العيب ال يثبت إال بعد العقد فليس أن يسقطه قب- 
 رمحه  -  وهو رواية عن اإلمام أمحد       : يف مسألة الرباءة من كل عيب جمهول       : والقول الثاين  =

  : أن الرباءة من كل عيب. - اهللا 
  . إن كان العيب غري معلوم للبائع صحت الرباءة منه- 
  . وإن كان معلوماً للبائع مل تصح الرباءة منه ولو شرطه- 

  : على هذا احلكم-  رمحه اهللا - واستدل اإلمام أمحد 
  . بأن هذا هو فقه الصحابة والذي أفتوا به- 

  :واستدل على هذا
 باع غالماً على زيد بن ثابت بثمامنائة درهـم          -  رضي اهللا عنه     - ) عمر بن اخلطاب  ( بأن   - 

 بعد ذلك يف الغالم عيب مل تسمه واختصما         :واشترط عليه الرباءة من كل عيب مث قال زيد        
 فنظر يف املسألة مث قضى بأن حيلف بن عمـر           -  رضي اهللا عنه     - فان  فارتفعا إىل عثمان بن ع    

أن ليس يف العبد عيب يعلمه فأىب ابن عمر أن حيلف وارجتع الغالم مث صح الغالم فباعه ابـن               
 -  رضي اهللا عنه     -  وإمنا رفض ابن عمر      -  بضعف الثمن تقريباً   - عمر بألف ومخسمائة درهم     
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ان داخلة يف بيعه وشرائه تورعاً، ولذلك واهللا أعلم يسر اهللا           أن حيلف ألنه مل يرد أن جيعل األمي       
  .أمره بأن باع العبد بضعف الثمن

فهذا األثر دال على أن البائع إذا برئ من كل عيب وهو ال يعلـم اآلن عيـوب الـسلعة                    
فالرباءة صحيحة وإن برئ من كل عيب وهو يعلم هذه العيوب فإن الرباءة باطلة وللمشتري          

  .يار العيب بعد ذلك ولو كان مشترطاًأن يطالب خب
وهذا القول اختيار شيخ اإلسالم وابن القيم وهو قول صحيح تدل عليه اآلثار وتدل عليـه                
املقاصد العامة اليت تدل على اعتبار الشروط اليت ال ختالف مقتضى الشرع وهـذا الـشرط           

  .منها
  : ر��� ا�-  )' ��ل  
���hc أآ/" وإن -��2 دارًا 12� أD2 �Hc"ة أذرع  ...IR   

 : بانت مخسة عشر ذراعاً مثالً     :إذا باعه داراً أو أرضاً على أا عشرة أذرع فبانت أكثر يعين           
  .صح البيع

  . ألن هذا النقص نقص على املشتري، فإذا أسقطه فله احلق كما إذا أسقط خيار العيب- 
مبلكـه شـريكاً،    ووجه أن هذه الزيادة نقص على املشتري أن هذه الزيادة ستدخل عليـه              

  .ودخول الشريك يف امللك نقص يف املعىن
إذاً زيادة األذرع نقص على املشتري مع أا زيادة لكن هي نقص يف املعىن ألنه سيدخل عليه                 
شريكاً يف امللك، ألن هذا الزائد سيبقى يف ملك البائع ألنه إمنا باع له عشرة أمتار أو عشرة                  

ك البائع صار شريكاً يف األرض أو يف البيت للمـشتري           أذرع فقط وإذا بقيت الزيادة يف مل      
  .وهذا هو وجه النقص

  : ر��� ا�-  )' ��ل  
  . IR : أو أ�. 

 إذا بانت أقل فهو صحيح بأن تبني أن الدار تسعة أذرع وهـو              . فأيضاً يصح  :إذا بانت أقل  
  .نقص على البائع فإذا رضي به صح كما إذا وجد عيب يف الثمن

 أن الثمن سيقسط على السلعة وبذا ينقص الثمن         :بائع يف هذه الصورة   ووجه النقص على ال   
  .الذي استلمه البائع، وذا ينقص الثمن الذي اشتراه البائع

فإذاً إذا تبني النقص فالبيع صحيح لكن لكل من املشتري والبائع يف هذه الصورة اخليار كما                
  .سيأتينا لكن الكالم اآلن عن صحة العقد

تة والسبب يف صحة العقد هو أنه نقص إما على البائع أو علـى املـشتري                وصحة العقد ثاب  
 جاز، كما إذا    :وهذا النقص الذي على البائع أو على املشتري إذا رضي به من عليه النقص             

  .أسقط خيار العيب
  : ر��� ا�-  )' ��ل  
 �G"4 ت��  . ا	��qر: و	��1HO J و
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 أن جيهل الزيادة    - 1 :تري اخليار لكن بشرطني   إذاً مع صحة العقد إال أنه يثبت للبائع واملش        
  . وأن يفوت بذلكم غرضه- 2 .أو النقص

فإن مل ينطبق الشرطان بأن كان البائع يعلم بأن األرض زائدة فإنه ال خيار له بل اخليار فقط                  
  .للمشتري وكذلك لو كان يعلم أا ناقصة فال خيار له بل اخليار للمشتري

 املشتري يعلم أن هذه األرض اليت بيعت عليه على أا عشرة أذرع             وأيضاً يف املقابل إذا كان    
  .هي يف احلقيقة أكثر من هذا املقدار أو أقل فليس له اخليار واخليار للبائع فقط

  .إذاً يثبت اخليار ملن جهل وأيضاً ملن فات غرضه أما إذا مل يفت الغرض فال خيار له
ذا رضي البائع ببذل الزيادة بنفس القيمة فـال         إ) يتبني فيها فوات الغرض وعدمه    / (مسألة**

 ألنه ال ضرر عليه وألن مقصوده ال يفوت، إال إذا ترتب على الزيادة فوات               :خيار للمشتري 
  .غرض املشتري

وهذا قد يتصور وممكن أن اإلنسان يتكلف له أمثلة لكنه قليل جداً، قليل جـداً أن يفـوت                  
 يتلمس له اإلنسان أمثلـة وهـي قليلـة جـداً            :غرض املشتري بزيادة األمتار، فهذا يعين     

واالشتغال به يف احلقيقة ليس له فائدة كبرية ولذلك الفقهاء ملا ذكروا هذه املسألة مل يقولوا                
  .إال إن فات غرض املشتري ألنه صورة نادرة جداً

لكن إذا تصور أن املشتري يفوت غرضه بزيادة األمتار ألي سبب من األسباب ألي سـبب                
األسباب فإنه ال حرج عليه أن يرد البيع وإال فاألصل أن البائع إذا بـذل الزيـادة                كان من   

  .بنفس الثمن أنه ال خيار عليه
 إذا رضي املشتري بشراء األرض الناقصة بنفس الثمن فال خيار للبـائع          : الصورة األخرى  - 

  .ألنه ال ضرر عليه مطلقاً
  .ونفس الشيء إذا فات غرض البائع فإنه له اخليار

وفوات غرض البائع يف هذه الصورة أقل وأبعد وأكثر تكلفاً من فوات غرض املشتري فيما               
إذا زادت األمتار فإنه ال يكاد اإلنسان يتصور مثاالً مستقيماً ليس فيه تكلف ملسألة إذا باع                
اإلنسان أرضاً على أا عشرة فبانت تسعة ورضي البائع ببذل كامل الثمن فأي ضرر يدخل               

  .ع ومىت نتصور أنه فات غرضهعلى البائ
 رمبا يكون للمشتري غرض بأرض -  أقرب من هذه الصور      : يعين - أما يف الصورة األوىل رمبا    

  . لكن العكس هذا قليل جداً -  رمبا - حمددة بدون زيادة وال نقص
 إذا بذل املشتري الثمن على الناقص أو رضي البائع بالثمن على الزائد فال خيار حينئذ                :إذاً

  . ال ضرر على كل من البائع واملشتري يف كل صورة ختصهماألنه
  .وذا مت الباب
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وقبل أن ننتقل إىل باب اخليار نذكر بصورة خمتصرة مسألة التورق ألنا نسينا أن نتطرق إليها                
  :عند الكالم على العينة ونقول

  .التورق
 فإن كان اشترى    .نه أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ليبيعها بثمن حال أقل م          : تعريفه :التورق

 وهذه يف السابق قـد ال       .السلعة بثمن مؤجل ليبيع بثمن مماثل أو بأكثر فليست من التورق          
 فقد يشتري اإلنسان السلعة بثمن مؤجل ليبيع بثمن حـال أو  .تتصور ولكن اآلن قد تتصور   

  .مساوي ال سيما يف السلع اليت ال ختتلف القيم فيها بالتأجيل واحللول كاألسهم مثالً
 رمبا يشتري اإلنسان السهم بثمن مؤجل ولو كان أكثر من احلال مث قبل أن               - فاألسهم مثالً   

  . هذا مثال.يبيع يرتفع السوق ويبيع مبثل أو بأكثر مما  اشترى به مؤجالً
  . التورق إمنا يكون إذا باع بثمن حال أقل مما اشترى به مؤجالً:على كل حال حنن نقول
  .هذه هي صورة التورق

 مجاهري أهل العلم من السلف واخللف إىل صحة هذه املعاملـة،            : ذهب اجلماهري  = :مهاحك
 يشتري السلعة مؤجلة مث يبيع حال بأقل على         : يعين .بشرط أن يبيع على غري من اشترى منه       

  .غري من اشترى منه
  :واستدل اجلماهري على هذا

  . بأن األصل يف املعامالت احلل- 
 ألن األصل يف الربا أن يدفع املرايب نقداً ليأخذ أكثـر منـه              .د وبأن الربا صورته ال توج     - 

  . وهذه األمر مل يتحقق يف بيع التورق ألن اآلخذ شخص آخر غري املعطي.نسيئة
 وهو قول بعض الفقهاء ومنهم الشيخ العالمة عبد الـرمحن           : واستدلوا أيضاً بدليل وجيه    - 

أكالً أو شرباً أو لبساً أو ركوبـاً وقـد           أن اإلنسان قد يشتري السلعة لينتفع ا         :السعدي
يشتري السلعة لينتفع من مثنها وال فرق بني أن يشتري السلعة لينتفع منها أو لينتفـع مـن                  

  .مثنها
  .وهذا دليل إذا تأملته جتد أنه دليل جيد وفيه فقه وفهم لصورة املسألة

ا شيخ اإلسـالم بـن    وهو رواية عن اإلمام أمحد اختارها ونصرها ومتسك : القول الثاين  =
 كنا نراجعه مراراً يف هذه املسألة فال تزيده املراجعة إال ثباتـاً علـى               :تيمية وقال ابن القيم   

 ال تزيد   : احليل ال تزيد العقود إال حترمياً، يعين       :القول وكان يقول لنا إذا راجعناه يف التورق       
  .العقود احملرمة إال حترمياً

  .بن عبد العزيزوذهب إىل هذا القول أيضاً عمر 
  :واستدل هؤالء

  . بأن عقد التورق حيلة على الربا- 
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  . وأن أي عقد املقصود منه دفع املال الكثري املؤجل ألخذ مال قليل حال فهو ربا- 
  . صحة التورق وأنه جائز:والراجح رجحاناً ليس بيناً رجحاناً ضعيفاً

  .ري جيد وفيه فقه ملا ذكره الشيخ عبد الرمحن السعدي وهو من وجهة نظ:أوالً
 ألن هذا القول هو قول عامة فقهاء املسلمني بل قبل شيخ اإلسالم رمبا الـذين يـرون       :ثانياً

 رواية لإلمام أمحد واختيار عمر بن عبد العزيز ورمبا إذا حبثت حبثاً             :التحرمي يعدون باألصابع  
  .ازدقيقاً جتد مع هؤالء واحد أو اثنني وأما باقي الفقهاء فكلهم يون اجلو

 أن العقـود    : ألن القاعدة الشرعية اليت قررها عدد من أهل العلم منهم شيخ اإلسالم            :ثالثاً
 وإذا طبقت هذه القاعدة     .اليت بالناس إليها حاجة ملحة وليس هلا بديل فإن الشرع ال مينعها           

  .على التورق جتد أنه ينطبق متاماً
أقرب إىل احلل واإلباحـة ممـن        من يتعاطى التورق حلاجة ملحة عارضة فهو         :ولذلك نقول 

 ألنا نقول أن التورق جائز بنـاء علـى   .يتعاطى التورق ملزيد االستثمار والتوسع يف األموال    
  . فينبغي أن يضبط ذا القيد.هذه القاعدة الشرعية

 أن يكـون عـن   : يشترط جلواز التورق هذا الشرط وهو-  رمحه اهللا  -  فإن شيخنا    :ولذلك
  .حاجة

 أن الـذي  : احلقيقة أن نشترط هذا الشرط وجنعله شرطاً للجواز، مبعـىن      لكن ال نستطيع يف   
  :يريد التورق لغري حاجة حيرم عليه لعدة أمور

 . هو مطلقا: بل الذين قالوا باجلواز قالوا. أن هذا الشرط مل يشترطه أحد من الفقهاء:ـ أوالً 
  . وقرروا أنه جائز مطلقاً بدون شرط أو قيد. قرروا اجلواز :يعين

 ألـم يـستدلوا     . ألن النصوص اليت استدل ا ايزون تدل على مطلق اجلـواز           :ـ ثانياً 
  .بالعمومات والعمومات تدل على اجلواز املطلق

 ألنـه   . ينبغي لإلنسان أن ال يتعاطى عقد التورق إال مع حاجة واضحة           :لكن مع ذلك نقول   
  .من منع هذا العقدحينئذ يقرب متاماً للجواز وال يبقى يف النفس شيء وتردد 

 وإن كـان    .وأما إذا أخذه تزيداً وتوسيعاً للتجارات فإنه يكون يف النفس من جوازه شـيء             
الراجح اجلواز لكن تعلمون أنتم كما تقدم معنا مراراً أن املسائل الفقهية ليست أبداً علـى                

ها مستوى واحد من الوضوح وأن بعض املسائل جيزم اإلنسان بأا مباحة وجـائزة وبعـض              
يتوقف فيها وبعضها تكون قريبة للجواز مع أن اإلنسان ينبغي أن حيتاط وينبغي لطالب العلم               
أن يعلم ذلك وأن املسائل ليست على حد سواء وإمنا املسائل على حد سواء عنـد العـوام                 

 أما طالب العلم    . هذا عند العوام   . حالل وحرام  :واجلهال الذين عندهم املسائل قسمني فقط     
عاطى النصوص جيب أن يعلم أن املسائل ليست على مـستوى واحـد وأن دالالت               الذي يت 

  .النصوص عليها ختتلف فينبغي أن يتعامل معها على قدر داللة النص على اجلواز أو املنع
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  باب اخليار
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  .-�ب ا	��qر 

  . اسم مصدر من الفعل اختار:اخليار يف لغة العرب
  . طلب خري األمرين بني اإلمضاء والفسخ:ح فهووأما يف االصطال

  .وهذا التعريف ال يتعلق فقط بالبيع بل يف البيع وغريه
 يف االصطالح العام العلمـي هـو        - فاخليار يف االصطالح وال أقصد يف االصطالح الفقهي         

  . طلب خري األمرين بني الفسخ واإلمضاء:.هذا
جادوا حيث أثبتوا من أنواع اخليار ومن صـفات         واحلنابلة يف باب اخليار أبدعوا وحققوا وأ      

  .أنواع اخليار ما مل يثبته كثري من الفقهاء
 أخذ يف هذا الباب باآلثار والنصوص واملعاين الـصحيحة كمـا            -  رمحه اهللا    - فاإلمام أمحد   

  .سيأتينا عند مناقشة كل نوع من أنواع اخليار
  : -  ر��� ا� - ��ل  
  .وه� أ�:�م 

  .احلنابلة سبعةأقسام اخليار عند 
  .والتقسيم راجع لسبب اخليار فبحسب السبب تنقسم أنواع اخليار

  : -  ر��� ا� - ��ل  
  . #��ر ا	�17]:ا\ول 

  .خيار الس هو اخليار املنسوب للمجلس
  .والس يف األصل هو مكان اجللوس

هو مـضطجع   سواء مت التعاقد وهو جالس أو وهو قائم أو و. مكان التعاقد:واملقصود به هنا  
  .أو على أي صفة

 خيار املكان الذي وقع فيـه       : املقصود خبيار الس يف االصطالح الفقهي يف هذا الباب         :إذاً
  .التعاقد سواء كان عن طريق اجللوس وقع أو بغري هذه الصفة
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   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
�% ا	���  h�/6 .  

  . عقد البيع خبيار الس وأنه مشروع يف-  رمحه اهللا - بدأ املؤلف 
  :وإىل هذا 

 -  على رأسهم اإلمام أمحد      . وهو إثبات خيار الس    : ذهب اجلماهري من السلف واخللف     =
  . - رمحه اهللا 

 يف الـصحيحني    - واستدل الفقهاء الذين ذهبوا هذا املذهب بأدلة صحيحة ثابتة يف الصحاح          
  :وغريمها

 صلى اهللا عليه وسلم     - النيب   قول   : حديث ابن عمر وهو الصحيحني وهو      : الدليل األول  - 
إذا تبايع الرجل فهما باخليار ما مل خيخري أحدمها صاحبه فإن خري أحدمها صاحبه فقـد                (: - 

  .)وجب البيع
  :واستدلوا أيضاً بـ

 -  صلى اهللا عليه وسلم     - قال النيب   : وهو قوله  -  رضي اهللا عنه     -  حديث حكيم بن حزام      - 
  .)قا وبينا بورك هلما وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهماالبيعان باخليار مامل يفترقا فإن صد(:

  .وهذا أيضاً يف الصحيح
  :واستدلوا بـ

  . ومنهم ابن عمر راوي احلديث. أن الصحابة عملوا خبيار الس- 
  .مما يدل على أن هذا املعىن حمفوظ ثابت عمل به الصحابة ومل ينسخ

 أنه  ال يثبت للمتبايعني خيار الـس،         : وهو . وهو مذهب أيب حنيفة ومالك     : القول الثاين  =
  .بل إذا مت العقد باإلجياب والقبول فقد لزم وال خيار ولو كانوا يف الس

  :واستدلوا على هذا بنصوص
 أن اهللا   : وجه االستدالل  .)إال أن تكون جتارة عن تراض منكم      (: قوله تعاىل  : الدليل األول  - 

  . التفرقتعاىل اشترط لصحة البيع التراضي ومل يذكر
 ى الرجل أن يبيع الطعـام إذا ابتاعـه   -  صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب : الدليل الثاين - 

  .حىت يستوفيه
 جلواز بيع البائع ملا اشتراه أن يـستوفيه فقـط ومل            -  صلى اهللا عليه وسلم      - فاشترط النيب   

  .يشترط انتهاء خيار الس
ستغرب كل العلماء املعاصرون لإلمام مالـك        قول ضعيف جداً ولذلك ا     :وهذا القول الثاين  

 استغربوه جـداً    . عن هذا احلديث   -  رمحه اهللا    - والذين أتوا بعد ذلك إعراض اإلمام مالك        
 وبعضهم تكلم يف هذا القول لإلمام مالـك بكـالم   -  رمحه اهللا - وبعضهم الم اإلمام مالك  
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 - فه ومع ذلك مل يأخـذ بـه   شديد جداً ألن اإلمام مالك أخرج هذا احلديث يف املوطأ ويعر  
 ومل يستغربوا على األحناف ألن      -  رمحه اهللا    -  وإمنا استغربوا على اإلمام مالك       . - رمحه اهللا   

  .هذا ليس بغريب على األحناف ألم دائماً يتركون النصوص
 إذا رجعت لكالم اهل العلم جتد أم يشنون محلة على اإلمام مالك وال يتكلمـون                :ولذلك

فة ألن هذا ليس بغريب عن أيب حنيفة لكن بالنسبة لإلمام مالك رجل معـروف               عن أيب حني  
باألخذ باآلثار والعمل ا ولذلك يستغرب عليه جداً أنه مل يأخذ حبديث ابن عمر يف مـسألة                 

  .خيار الس
وهذا يعطي اإلنسان صورة واضحة وجلية وأنه ال أحد معصوم وأنه ينبغي لإلنسان أن يتبـع     

  .بع الرجالالنص وال يت
   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
 !�,*�- I1@	وا.  

  . ويثبت خيار الس يف الصلح الذي هو مبعىن البيع:أي
  : ألن الصلح كما سيأتينا ينقسم إىل قسمني- 

  .ـ صلح مبعىن البيع
  .ـ وصلح ليس مبعىن البيع

  . ألنه سيأيت يف باب الصلح.وال يعنينا اآلن هذا التقسيم
 الصلح على   : ما هو الصلح الذي مبعىن البيع؟ فالصلح الذي مبعىن البيع هو           :الذي يعنينا هنا  

  .مال
أن يقر اإلنسان بأن يف ذمته دين لفالن أو أن هذه السلعة اليت يف يده هي لفـالن مث                   / مثاله

  .يصاحله عن الدين أو عن السلعة مبال
 وإذا ثبت اخليـار يف      . البيع  ملاذا؟ ألنه مبعىن   .فهذا الصلح مبعىن البيع ويثبت فيه خيار الس       

  .البيع فيثبت أيضاً فيما يكون مبعناه
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  .وا_�Oرة 

  . ويثبت خيار الس يف اإلجارة:يعين
 ألن اإلجارة يف الواقع ليست يف معىن البيع بل هي بيع لكنها بيع للمنافع وليست بيعـاً                  - 

  .لألعيان
بيع يف حقيقة العقد إال من حيث أن هذا بيع للمنافع وهذا            وليس هناك فرق بني اإلجارة وال     

  .بيع لألعيان
إذا تبايع الرجالن فهمـا     (: -  صلى اهللا عليه وسلم      - وإذا كانت بيعاً دخلت يف قول النيب        

  .)باخليار
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  .فإذا أجر زيد بيته لعمرو فكل من املؤجر واملستأجر باخليار ما داما يف الس
   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
  .وا	@"ف وا	:1' 

  . ويثبت خيار الس يف الصرف ويثبت أيضاً يف السلم:أي
 فهو بيـع    . ألن الصرف والسلم بيع إال أنه أضيفت إليه شروط باإلضافة إىل شروط البيع             - 

  .خمصوص
ويسترط فيه مـا يـشترط يف   (: يقول-  رمحه اهللا - ولذلك سيأتينا يف باب السلم أن املؤلف     

فنصوا على أنه يشترط يف السلم شروط البيع وزيادة فهوز بيـع إال             ) يةالبيع والشروط التال  
  .أنه بيع خاص له شروط خاصة

  . -  رضي اهللا عنه - فإذا تبني وثبت أنه بيع دخل يف عموم حديث ابن عمر 
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  .دون N�S" ا	*��د 

  . دون باقي العقود اليت مل تذكر فليس فيها خيار الس:يعين
  :والعقود اليت مل تذكر تنقسم إىل أقسام

  . كالنكاح والعتق. العقود الالزمة من الطرفني ال على سبيل املعاوضة:ـ القسم األول
  .فإن عقد النكاح الزم من الطرفني لكن ال على سبيل املعاوضة

  . كعقد الرهن. العقود الالزمة من طرف ولو كانت ىل سبيل املعاوضة:ـ القسم الثاين
  . العقود اجلائزة من الطرفني ولو على سبيل املعاوضة:قسم الثالثـ ال

 لكل من أطراف العقد فسخ      : أي . فهذه عقود جائزة من الطرفني     . كعقد الشركة والوكالة  
  .العقد بدون رضى اآلخر

  .وهذا معىن أن يكون العقد جائزاً
 .ى املـذهب جـائزة   اعقود اليت اختلف يف كوا جائزة أو الزمة وهي عل    :ـ القسم األخري  

  .كعقد املزارعة واملساقاة
  .)دون سائر العقود(: -  رمحه اهللا - هذه أربعة أنواع للعقود اليت تدخل يف قول املؤلف 

  : الدليل على ذلك-  :الدليل على استثناء هذه العقود
 ألن . أن العقود اجلائزة واملختلف يف جوازها يستغىن جبوازها عن اشتراط خيـار الـس          - 

  .من طريف العقد فسخ العقد وليس حباجه إىل خيار السلكل 
 -  فهو الزم ال يدخل فيه خيار الس ألنه ليس من املعاوضات والنيب              :ـ أما القسم األول   

 إمنا نص على البيع فيدخل يف البيع وما يف معناه دون مـا لـيس يف                 - صلى اهللا عليه وسلم     
  .ضاتمعناه من العقود اليت ليست من عقود املعاو

   ما هو الضابط الذي يضبط العقود اليت ليس فيها خيار جملس؟:فإذا قلت
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   :فاجلواب
كل عقد ليس من عقود املعاوضات أو منها لكنه من العقود اجلائزة فال              (: ان نقول  :الضابط

  .)خيار جملس فيه
و  كل عقد تعرضه على هذا الضابط فيتبني هل ه         :هذا ضابط يريح اإلنسان من تعداد العقود      

  .من عقود خيار الس أو ليس من عقود خيار الس
  : -  ر��� ا� - ��ل  
�J ا	����J�*6 ا	��qر  .K	و.  

 أن العقد يقع جائزاً يف مدة خيار الس وإن كـان أصـله   :هذا هو مثرة إثبات خيار الس     
خ فيها إال    فالبيع األصل فيه أنه من العقود الالزمة اليت ليس ألحد من الطرفني الفس             .اللزوم

  .بسبب شرعي
  . وقوع العقد الالزم جائزاً مدة خيار الس:فثمرة خيار الس

ولكل مـن املتبـايعني     (: يريد أن يصرح بثمرة إثبات هذا العقد بقوه        -  رمحه اهللا    - فاملؤلف  
  .)اخليار

   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
 �ً�"2 ��"+�6 '	 ��.��Hc3-0ا- .  

  . التفرق باألبدان:اهري عند اجلم= :املفصود بالتفرق
 أنه  : ومعىن التفرق باألقوال   . التفرق باألقوال  : املالكية واألحناف  = :واملقصود بالتفرق عند  

 رضي  -  فقد حصل التفرق قوالً ولزم البيع ومحلوا حديث ابن عمر            :مىت مت اإلجياب والقبول   
  .مابأقواهلما ال بأبدا) ما مل يتفرقا(: على هذا املعىن يعين- اهللا عنه 

  .الذي يعنينا اآلن أن اجلماهري يقصدون بالتفرق التفرق باألبدان
  .مث حيملون هذا التفرق على العرف

  :واستدلوا على هذا
وهذا اللفظ موجود يف حديث ابن      ) ما مل يتفرقا   (: قال -  صلى اهللا عليه وسلم      -  بأن النيب    - 

 وقت خيار   -  عليه وسلم     صلى اهللا  -  والنيب   .عمر ويف حديث حكيم ويف الصحيحني كالمها      
الس بالتفرق ومل جيعل هلذا التف رق باألبدان حداً معلوماً وكل ما اتى يف الشرع ومل حيدد                 

 فالتفرق املذكور يف هذا احلديث نرجع يف معناه إىل     .حبد جاء عن الشارع فمرجعه إىل العرف      
  .العرف ألنه مل يرد يف الشرع ما يبني حده

 الرجالن يف الصحراء ومها ميشيان فالتفرق بأن ياخذ هذا مـن هنـا    إذا تبايع :ولذلك نقول 
 ألن هذا التفرق هو التفرق املعـروف يف         . -  رمحه اهللا    - وهذا من هنا كما قال اإلمام أمحد        

 ألنه ال ميكن أن يتفرقا حبيث ال يرى بعضهما اآلخر الم اآلن يف     .اعراف الناس يف الصحراء   
  .ن هنا وأخذ أحدمها من هنا فقد تفرقا ولزم البيع فإذا أخذ أحجهما م.الصحراء
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  .والتفرق حني إجراء العقد يف غرف املنازل يكون باخلروج من الغرفة إىل غرفة أخرى
والتفرق يف السفينة الكبرية بأن يرتل إىل األسفل أو يصعد إىل األعلى أو يذهب إىل مقـدم                 

  . كبرية أن تكون السفينة:السفينة أو غلى مؤخر السفينة بشرط
   مىت يكون التفرق؟ كيف يتفرقون؟ : جلس أحدمها أمام اآلخر :وإذا كانت السفينة صغرية

 إذا كانوا يف مكان صـغري حمـدود     . انه ال يشترط أن حيصل التفرق      :غرضي من هذا املثال   (
  .)وبقيا بأبداما يف هذا املكان فإنه ال تفرق لو يبقى العقادان يف البحر سنة فال تفرق

  : -  تكتبون -  حىت تتضح هذه املسألة ولذلك
 إذا بقي العاقدان يف غرفة واحدة مل خيرجا منها فإن خيار الس يبقى ولو بقيا مدة                 :مسألة**

  .طويلة ولو ناما واستيقظا واكال وشربا وبقيا على ذلك مدة طويلة فإن خيار الس يبقى
نوم ولو طال يف غرفة بال تفـرق        وقد نص الفقهاء على هذه املسألة بل نصوا على مسألة ال          

فإنه يبقى خيار الس كما هو وال يسقط ألن الشارع ربط التفرق باألبدان فمـا دامـت                 
  .األبدان موجودة ومل تتفرق فإن احلكم يبقى كما هو ولو طالت املدة

  .)ما مل يتفرقا عرفاً بأبداما(: -  رمحه اهللا - وإذاً هذا معىن قول املؤلف 
  .يكون بتفارق األبدان فقط التفرق :إذاً
   مىت  ينتهي خيار الس؟:ذا مت البيع باهلاتفإ/ مسألة**

  . عند إاء املكاملة: ينتهي خيار الس:اجلواب
 فهـل   .فإن انتهت املكاملة بسبب خلل يف االتصاالت ال باختيار كل من املتعاقدين           / مسألة**

  ذا التفرق انتهى جملس اخليار؟نقول هلما أن يستئنفا املكاملة إلمتام العقد؟أو 
األقرب أنه مل ينته أن هذا التفرق حصل بغري اختيارمها فهو يقاس على ما لو أكرهـا علـى                   

  .التفرق
 عند العود للمكاملة يستمر خيار الس إىل أن يتم إـاء املكاملـة خبيارمهـا                :ولذلك نقول 

  .وبتصرفهما
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  ) 30( :الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))117((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ28/11/1428:التاريخ    السبت:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I9H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �

  : -  ر��� ا� - ��ل  
 !�?�Sأو أ !��+c وإن:u�S .  

 وإن نفى البائع واملشتري خيار الـس        :يعين) وإن نفياه (: -  رمحه اهللا    - معىن قول املؤلف    
  . سقط:بأن تبايعا على أن ال خيار أصالً

  . ألنه حق هلما وقد أسقطاه- 
 أثنـاء   أسقطاه يف: بعد أن ثبت هلما خيار الس      :يعين) أو أسقطاه (: رمحه اهللا  - ومعىن قوله   [

  .الس
   :فأيضاً يسقط

فإن تبايعا على أن ال خيار بينهما فقـد وجـب           (: -  صلى اهللا عليه وسلم      -  لقول النيب    - 
  .)البيع

  :) أسقطاه (:و) نفياه(: -  رمحه اهللا - فصار الفرق بني قوله 
  .ـ أن النفي يكون إسقاط ألصل اخليار من حني انعقاد العقد

  .ار الس يف أثناء السـ واإلسقاط يكون تنازل عن خي
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
�?� أ�0ه�� Sر ا|#":وإن أ��# %�- .  

 بقـي حـق     : خيار الس ومل يسقطه اآلخر     :إذا أسقط أحد املتبايعني إما البائع أو املشتري       
  .اآلخر على وجهه

مبقتـضى   ألن احلقوق الشرعية اليت ثبتـت        . ألنه حق ثابت له مل يسقطه فبقي على حاله         - 
النصوص ال تسقط إال بتنازل صاحب احلق عنها أو بإسقاط الشارع عنها أو هلا بسبب خلل                

 فيما عدا هاتني الصورتني ال تسقط احلقوق اليت أكـسبها الـشارع ألحـد               .معني يف العقد  
  .املتبايعني
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   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 �Q0� ho�  . 	Mم ا	���:وإذا 

  . قضى جملس العقد:يعين) ذا مدتهوإ(: -  رمحه اهللا - معىن قوله 
  . ألن خيار الس ليس له مدة معينة يف الشرع وإمنا مدته هي مدة خيار الس- 

   . إذا تفرقا:يعين) إذا انقضت مدته(: معىن:إذاً
  .لكان أوضح وأقرب للفظ احلديث) وإذا تفرقا(: قال-  رمحه اهللا - ولو أن املؤلف 

  :قط اخلياروالدليل على أما إذا افترقا س
  .)فإذا افترقا فقد وجب البيع(: -  صلى اهللا عليه وسلم -  قول النيب - 

فهذا نص صريح على أنه إذا انتهت بتفرق األبدان سقط خيار وليس ألحد منهم أن يرجـع           
  .عن العقد

  : خبيار الشرط-  رمحه اهللا -  وبدأ املؤلف .وذا انتهى الكالم عن خيار الس
��ل  �  : -  ر��� ا� - 
 %c�/	0:ا��% ا	* !�B"�D6 أن .  

  . من أنواع اخليارات خيار الشرط: والثاين:أي
 أن يشترط كل من البائع أو املشتري أو أحدمها اخليار يف إمضاء البيع أو فسخه مـدة                  :وهو

  .معلومة
  .فهذا هو خيار الشرط

ن حيث   خيار الشرط م   - ) وجيب أن تتنبه إىل هذه املسألة      (:وخيار الشرط من حيث األصل    
   :األصل

 إمنا . فإن أحداً من الفقهاء مل ينازع يف أصل مشروعية خيار الشرط         . ثابت بالسنة واإلمجاع   - 
  . أما هو من حيث هو فإنه مشروع باتفاق الفقهاء- اختلفوا يف بعض تفاصيل أحكامه

 اإلمام النووي من الشافعية والشيخ الفقيـه        :وقدحكى اإلمجاع على مشروعية خيار الشرط     
  . اهلمام من األحناف وهو إمجاع ثابت إن شاء اهللابن

   :ـ وأما الدليل من السنة
 حلبان بن منقذ وكان خيدع يف البيع قال له النيب           : -  صلى اهللا عليه وسلم      -  فقول النيب    - 
 صـلى اهللا    -  ملا اشتكى هذا الصحايب كون النتس خيدعونه قال          -  صلى اهللا عليه وسلم      - 

  . ال خمادعة:يعين)  ال خالبة:ت فقلإذا بايع(: - عليه وسلم 
 أنه مىت خدع وغنب فإن له أن يرجع يف البيع ويفسخ            .فثبت اخليار هلذا الصحايب ذا الشرط     

  .العقد
البيعان باخليار ما مل يفترقـا إال بيـع         (: صلى اهللا عليه وسلم    -  قول النيب    : والدليل الثاين  - 

  .وهذا اللفظ ثابت يف الصحيح) خيار
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  .فقهاء والشراح كلهم فيما وقفت عليه على أنه خيار الشرطوقد فسره ال
  . خيار الشرط مشروع بالسنة الصحيحة الثابتة وباإلمجاع احملفوظ إن شاء اهللا:فإذاً

  .) أن يشترطاه يف العقد:الثاين(: -  رمحه اهللا - فهذا معىن قول املؤلف 
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 ���1*��0ة  .  

  .خيار الشرط أن تكون املدة معلومة حمددة معروفة لطريف العقد أنه يشترط لصحة :أي
  :وإىل اشتراط معلومية املدة 

 واعتبوا ختلف معلومية املدة مفـسد للعقـد         . ذهب اجلماهري من اهل العلم واجلم الغفري       =
  .وللشرط

  . ألن جهالة شرط اخليار يفضي إىل اجلهالة والغرر وهي أسباب تفسد العقود- 
 أن العقد يصح والشرط يفسد ويكون العقد الزم         . وهو قول عند احلنابلة    :اين والقول الث  =

  .من حني العقد وسقط خيار الشرط
 يكـون لـه     : وملل كان الشرط جمهوالً قالوا     . أن العقد والشرط صحيح    : والقول الثالث  =

  .اخليار ملدة ثالثة أيام
 له اخليـار    - عليه وسلم    صلى اهللا    -  قياساً على حديث حبان بن منقذ حيث جعل النيب           - 

  .ثالث ليال
  . يثبت الشرط واخليار ويوقت له هذا التوقيت الشرعي: فقالوا

 جعل اخليار ملن اشترى شاة مصراة ثالثة أيام وهذا          -  صلى اهللا عليه وسلم      -  وألن النيب    - 
  .))مل تتضح يل] املسند[أو يف ] مسلم(([يف 

  .بالذاتفاعتبار هذه املدة جاءت النصوص يف اخليارات 
 وجيه جداً   - كما ترى -  وهو قول    .-  رمحه اهللا    -  اختاره شيخ اإلسالم     :وهذا القول الثالث  

 : ألن الثاين  . الثاين :يليه يف القوة القول األول وهو مذهب اجلماهري يليه وهو أضعف األقوال           
  .يلزم العاقدين بالعقد ويسقط حقهما يف اخليار

 بل إبطـال العقـد      .الشارع ال يأيت مبثل هذا احلكم     واإلنسان إذا تأمل هذا القول يشعر أن        
  .أرفع للضرر من إمضاء العقد وإلغاء الشرط

  . القول الثالث هو أحسن األقوال والثاين هو أضعف األقوال:على كل
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   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 �16�B �	و.  

  :مدة الشرط تنقسم إىل قسمني
  .ـ وطويلة .ـ قصرية

  .قلها باإلمجاع ولو كانت حلظة فال حد أل:فأما القصرية_ 
  . فهي حمل خالف:وأما الطويلة_ 
 بشرط أن ال تكون مدة متطاولـة  . إىل أنه ال حد لطول مدة خيار الشرط: فذهب احلنابلة =

  . وإال فإا صحيحة مهما طالت.تفسد املقصود من البيع كأن يشترط عشر سنني
  :واستدل احلنابلة على هذا القول

 دلت على مشروعية خيار الشرط جاءت مطلقة ومل تبني مـدة معينـة               بأن النصوص اليت   - 
فإذا أخذنا بإطالق النصوص دلت على صحة اشتراط املدة  .يصح الشرط فيها وبعده ال يصح     

  .ولو كانت طويلة
  . لألحناف أن خيار الشرط ال جيوز أن يتجاوز ثالثة أيام: القول الثاين=
 فدل  . ويف املصراة أيضاً ثالثة أيام     . ثالث ليال  - ه   رضي اهللا عن   -  ألن الشارع حد حلبان      - 

  .على أن اخليارات حتد مبثل هذا املقدار
 ـ أن حديث حبان الذي فيه التحديد بثالث ليال أن رواية التحديد بثالث  :واجلواب عليه

  . وأن احلديث يف الصحيح بدون حتديد. ضعيفة:ليال
  .يار الشرطـ وأما املصراة فهي رد بالعيب وهو خيتلف عن خ

  . وهو مذهب املالكية. أن خيار الشرط خيتلف باختالف السلعة: القول الثالث=
  :واستدلوا على هذا

 وجتربة السلعة ختتلف    . بأن املقصود من خيار الشرط هو أن يقوم املشتري بتجربة السلعة           - 
  . فبعضها حيتاج إىل وقت طويل وبعضها حيتاج إىل وقت قصري.باختالف السلع

ح واهللا أعلم مذهب احلنابلة فهو حمكم يف هذه املـسألة ومـضبوط وينـسجم مـع                 والراج
  .النصوص

 مع أم أي املالكية هلم أقوال مسددة يف املعـامالت  .أما مذهب املالكية فهو أضعف األقوال 
لكن يف هذه املسألة قوهلم ضعيف ألنه يفضي إىل االختالف الشديد ومن يضبط املدة املناسبة               

 واملدة املناسبة هلذه السلعة ويصبح ضبط اخليارات أمر صعب ويدخل الناس يف             هلذه السلعة 
  .متاهات ونزاعات

فاألقرب أن للبائع أو املشتري أن يشترط املدة اليت تناسبه سواء كانت ثالثة أيام أو أربعة أو                 
  .أكثر أو أقل حسب ما يناسبه ويتسىن له الفحص عن السلعة

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
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  .-�0اؤه� �J ا	*�0وا 
  . املدة الطويلة أو القصرية من العقدوابتداء :أي

 إذا شرطا خيار الشرط حني العقد فإن مل يشرطاه أثناء العقد فمن حني شـرطاه                :واملقصود
  .فيما إذا كان يف مدة خيار الس

إال يف  فإذا عقدا العقدة ومها يف الس يف الساعة اخلامسة ومل يشترط هو شرط خيار الشرط                
 من حـني    :الساعة السادسة وهم ما زالوا يف الس فخيار الشرط يبدأ من الساعة السادسة            

  . أما إن شرطاه من العقد فمن العقد.شرطاه
 ابتداؤه مـن    :ال يؤخذ على إطالقه     ) وابتداؤها من العقد  (: -  رمحه اهللا    -  قول املؤلف    :فإذاً

  .هالعقد إذا شرطاه يف العقد وإال فمن حني شرطا
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
��Q0 أو �?*�!  ho�  . -?.:وإذا 

  .) بطل:..وإذا مضت مدته(:قوله
  . ومل يفسخا العقد لزم البيع:يعين

  .فمن حني تنتهي املدة فإن البيع يصبح الزماً والسلعة ملك املشتري والثمن ملك للبائع
  :استدل احلنابلة على هذا

  . ومنع منه خيار الشرط وقد بطل فإذا بطل لزم العقد. بأن األصل يف عقد البيع اللزوم- 
 اتفق عليه مجيع الفقهاء اللهم إال قول للمالكية حيث          .وهذا القول هو يف الواقع شبه إمجاع      

يرون أنه إذا  انتهت والسلعة ما زالت بيد البائع فإن انتهاء املدة هو يف الواقع فسخ للبيـع                   
  .وليس إلغاء له

   . ما إذا انتهت املدة والسلعة يف يد البائع: هذه الصورة وهيفاملالكية ينازعون يف
أما إذا انتهت املدة والسلعة يف يد املشتري فبإمجاع الفقهاء مت البيع وانعقد ولزم وبطل خيار                

  .الشرط
   عرفنا اآلن ملاذا أنا قلت أن هذا القول أشبه ما يكون إمجاعاً؟:إذاً

  .نةألنه مل يستثىن إال هذه الصورة املعي
   .والصواب مع اجلمهور أن العقد يصبح الزماً ولو كانت السلعة يف يد البائع

  .فمن حني ينتهي مدة خيار الشرط يلزم العقد وينتهي خيار الشرط
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   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  .-?...أو �?*�! 

  . خيار الشرط ولزم البيع:يعين
   :فإذا قطعاه
  . أبطلنا خيار الشرط الذي لنا:ـ بأن قاال

  .ـ أو أوجبنا البيع
  .ـ أو أمتمنا البيع

ـ أو أي لفظ يدل على قطع خيار الشرط لزم البيع وانتهى خيار الشرط بإمجاع الفقهاء بال                 
  .خمالف

 إذا أبطاله بإرادما هنا مل خيالف أحد أن البيع لزم وأن خيار الشرط انتهى إمنا اخلالف                 :إذاً
  .اليسري فيما إذا انتهت املدة

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
�% ا	���  h�/6و...  

  . ال يثبت إال يف املذكورات:يعين) إىل آخره...ويثبت يف البيع(: -  رمحه اهللا - معىن قوله 
  . فال خيار شرط فيه-  رمحه اهللا - فكل ما مل يذكره تاملؤلف 

على على  وال يثبت إاليف البيع والصلح مبعناه واإلجارة        (: قال -  رمحه اهللا    - إذاً لو أن املؤلف     
  .لكان أوضح ألن هذا مقصود احلنابلة) مدة تلي العقد

  .أن خيار الشرط ال يثبت إال يف هذه العقود املذكورة فقط
  . فلإلنسان أن يشترط يف كل العقود. أن خيار الشرط يثبت يف كل العقود: القول الثاين=
  .عقود ألن احلكمة اليت من أجلها شرع الشارع خيار الشرط موجودة يف كل ال- 

وهذا القول اختاره أيضاً شيخ اإلسالم وهو كما ترى من اقوة واالنـسجام مـع مقاصـد                 
  .الشرع

  .فهو الراجح إن شاء اهللا
�% ا	���(: -  ر��� ا� - ��	�   h�/6و(.  

  . باإلمجاع:يثبت خيار الشرط يف البيع
  . ألن النص الذي جاء يف السنة إلثبات خيار الشرط إمنا ورد يف البيع- 

  .فال إشكال يف ثبوته يف عقد البيع
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   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
 !�,*�- I1@	وا.  

  . ويثبت يف الصلح الذي مبعىن البيع:أي
وتقدم معنا نظري هذه العبارة يف خيار الس وبينا أن الصلح الذي هو مبعىن البيع ما يكـون                  

  .بعوض عن عني أو دين ثابتة يف الذمة
عىن البيع والصلح الذي ليس مبعىن البيع يف كتاب الصلح، إمنـا            وسيأتينا الصلح الذي هو مب    

الذي يعنينا اآلن أن الصلح ذا املعىن وهو ما يكون بعوض مقابل عني أو دين حكمه حكم                 
  .البيع يف ثبوت خيار الشرط

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 ��  .وا_�Oرة �% ا	&

  .ة ويثبت خيار الشرط يف اإلحارة اليت يف الذم:يعين
  . اإلجارة على عمل يف الذمة:يعين) اإلجارة يف الذمة(: -  رمحه اهللا - معىن قول املؤلف 

  .وذا يتضح املقصود بعبارة سهلة
   . اإلجارة على عمل يف الذمة: اإلجارة يف الذمة:إذاً

  .فهذه اإلجارة يثبت فيها خيار الشرط
 .ط فالبناء هذا عمـل يف الذمـة        استأجرتك على أن تبين يل هذا احلائ       :فإذا قال زيد لعمرو   

  .فيثبت فيه خيار الشرط
  . استأجرتك على أن ختيط هذا الثوب فكذلك:كذلك لو قال

  .استأجرتك على أن تعلم زيد الكتابة والقراءة فكذلك
  .استأجرتك على أن حتفظ عمرو األلفية كذلك

  . فيدخله خيار الشرط. ألن هذا عمل يف الذمة- 
   :الدليل على ذلك

 وإذا كانت بيع دخلت يف      .إلجارة كما تقدم معنا مراراً إمنا هي بيع لكنه بيع للمنافع           أن ا  - 
  .النصوص الدالة على مشروعية خيار الشرط
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  : ما يستثىن من ذلك-  رمحه اهللا - مث بني املؤلف 
��ل  �  : -  ر��� ا� - 
 0�  .أو 12� �0ة 1Q X% ا	*

  :إذا استأجر شيئاً مدة معلومة فينقسم إىل قسمني
  .ـ إما أن تلي املدة العقد

  .ـ أو أن ال تلي العقد
 كأن يستأجر هذا البيت يف حمرم على أن يبدأ األجـار يف   : أن ال تلي العقد    :ـ القسم األول  

  . فالعقد وقع يف حمرم وبداية األجار يف صفر فاملدة ال تلي العقد بل بعد العقد بشهر.صفر
 يصح فيهـا خيـار   :تئجار الشيء وقتاً معلوماًفهذا النوع من اإلجارة على الوقت أو من اس      

  . أن ينتهي وقت خيار الشرط قبل أن يبدأ األجار: بشرط.الشرط
  .ففي هذه الصورة يصح خيار الشرط وهو الزم للطرفني

 كأن يستأجر اآلن بيتاً معلوماً يبدأ مـن         . أن يسنأجر مدة معلومة تلي العقد      :ـ القسم الثاين  
  . عند احلنابلة= :لنوع من اإلجارة ال يدخله خيار الشرط فهذا ا.حني انعقاد العقد

  :واستدل احلنابلة على هذا
 _ : بأنه إذا أدخل خيار الشرط على استئجار بيت مدة معلومة فإنه ال خيلو مـن أمـرين                 - 

 وهذا ال جيوز    . أن ال يبدأ باالنتفاع بالعني املستأجرة إال بعد انتهاء خيار الشرط           :األمر األول 
  .تأجر احلق يف االنتفاع بالعني املستأجرة من بداية العقدألن للمس

 أن يبدأ باالنتفاع بالعني املستأجرة من حني العقد وهذا ال جيوز ألنه ينـاقض    :احلال الثانية _ 
  .خيار الشرط إذاً ما الفائدة من خيار الشرط

ينة إذا كانـت     أن خيار الشرط ال يكون يف استئجار عني معلومة مدة مع           :وهلذا قال احلنابلة  
  .املدة تلي العقد

  . أن خيار الشرط يدخل اإلجار ولو على مدة تلي العقد: القول الثاين=
  . ألنه ال ضرر وال ظلم ألي منهما- 

  .فإن مت العقد وأمضياه فاألمر واضح
 من العني   : أي .وإن اختار املستأجر الفسخ فإنه يدفع من األجار بقسط ما انتفع من املستأجر            

  . وذا ال يقع ظلم على أي منهما.املستأجرة
  .وهذا القول الثاين هو األقرب واألصح إن شاء اهللا

  .واليوم الناس على هذا العمل
 استأجرت منك البيت ويل اخليار يوم أو يومني أو ثالثة أو أقل أو أكثـر مث يـذهب                   :يقول

  .ويتأمل يف أمره وينظر هل يناسبه مث يأيت ويتم العقد فهذا ال حرج فيه
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لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا اختار املستأجر الفسخ فيجب عليه أن يدفع بالقسط من قيمة مدة               
اإلجارة وهذا ما ال يفعله كثري من الناس بل خيتار الفسخ ويظن أنه بالشرط األول مل جيـب                  

  . وهذا خطأ.عليه أن يدفع القسط املقابل للمدة اليت بني متام الشرط وانعقاد العقد
  . يكون القول الثاين إن شاء اهللا هو األقرب وهو األنفع للناسفبهذا الشرط

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 ����R 0ه�� دون�\ !�B"> وإن:IR .  

  .إن اتفق البائع واملشتري على أن يكون خيار الشرط ألحدمها دون اآلخر صح هذا الشرط
  :والتعليل

عاقدين وملصحتهما فإذا رضيا أن يكـون   أن الشارع الكرمي إمنا شرع هذا اخليار رفقاً بالنت         - 
  . صح:اخليار ألحدمها

 .ويف بعض العقود ال ميكن أن ينتفع مشترط اخليار إال إذا كان خيار الشرط له دون صاحبه                
  .فإن كان هلما مل ينتفع خبياره مطلقاً ال سيما يف العقود املعاصرة

ف اآلخر قول مهم وفيـه  فالقول بتصحيح أن يكون خيار الشرط من أحدمها إذا رضي الطر       
  .نفع للناس وال تأباه النصوص وال القواعد العامة

  .ولذلك نقول إذا شرط املشتري أو البائع هذا البائع فال بأس
  .ويف الغالب يكون من يشترط هو املشتري لغرض أو آلخر

وكما قلت لكم رمبا ال يتحقق انتفاعه من الشرط إال إذا كان هو الذي اشترط فقـط دون                  
  .ائعالب

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  .وإ	� ا	=0 أو ا	�1. 6:�u -3و	� 

  . بأول حلظه يدخل فيها الغد أو الليل فإنه يسقط خسار الشرط:يعين
  :واستدل احلنابلة على هذا احلكم

 بأن إىل يف لغة العرب موضوعة النتهاء الغاية ومعىن انتهاء الغاية أن ما بعـدها ال يـدخل    - 
دل على أن الوقت الذي بعد إىل ال يدخل يف حكم الوقت الذي قبـل إىل                وهذا ي .فيما قبلها 

  .وهو ثبوت خيار الشرط
  . دخل الغد يف خيار الشرط. إىل الغد: أنه إذا قال: والقول الثاين=
 :يعين) وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم    (: كقوله . ألن العرب تستعمل أيضاً إىل يف معىن مع        - 

   .مع أموالكم
يف أموال املسلمني احلرمة فإذا أمكن إدخال الوقت يف خيار الشرط فهو أحفـظ               واألصل   - 

  .ملال املسلم
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 ألن محل اللفظ على املتعـارف عليـه يف   .والراجح واهللا أعلم بقوة ووضوح مذهب احلنابلة   
  .اللغة والذي استعمل أكثر أوىل وأوجب من احلمل على ما استعمل على خالف األصل

مال املسلم فحرمة مال البائع ليست بأكثر من حرمة مال املـشتري وال             وأما التعليل حبرمة    
  .العكس فرمبا كان من مصلحة املشتري انتهاء اخليار ليتملك العني متلكاً تاماً

 أن حنفظ مال املسلم ألنه قد يكون حفـظ          : ال يرد علينا يف مثل هذه املسألة أن نقول         :فإذاً
  .مال املسلم بإاء خيار الشرط

  .جح إن شاء اهللا هو القول األول وهو مذهب احلنابلة ملا ذكرت لكمفالرا
  : -  ر��� ا� - )' ��ل  
  . ا	+:n و	� �� ���4 ا|#" وqS?�:و	�J 	� ا	��qر 

  . أن من له اخليار جيوز له أن  يفسخ العقد ولو كان اآلخر غائباً أو كان ساخطاً:يعين
  :والدليل على هذا

عل الشارع من حقه حل العقود فإنه ال يتوقف على رضـا            أن من ج  (: قاعدة شرعية وهي   - 
  .)الطرف اآلخر وال حضوره كما نقول يف الطالق

 حل للعقد وقد جعله الشارع من حقوق الزوج فله أن حيل هذا العقد حبضور               :فالطالق اآلن 
 الشارع الكرمي جعل ملن لـه خيـار         : كذلك نقول  .أو غياب الزوجة وبرضاها أو سخطها     

 يف حل العقد وكل من له احلق يف حل العقد فإنه حيل العقد حبضور أو غيـاب                  الشرط احلق 
  .اآلخر وسخطه أو رضاه

وهذه قاعدة مفيدة ما دام الشارع جعل لك احلق يف حل العقد فأنت تستخدم هذا العقد مىت           
  .شئت وال يشترط ال احلضور وال الرضى من الطرف اآلخر

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 0�  . 	�D�1"ي:ة ا	��qرJ6 وا	�1` 

  . ـ وخيار الس. ـ خيار الشرط:املقصود باخليارين
  .وهذه املسألة مسألة مهمة

  . ذهب احلنابلة إىل أن ملك السلعة مدة اخليار للمشتري=
  .وسيأتينا ما يترتب على هذا القول بعد مناقشة هذا القول بنفسه

  :واستدلوا على هذا بأدلة
 الذي فيه خيار الشرط عقد تام مكتمل الشروط فيـسبب نقـل              أن العقد  : الدليل األول  - 

  .امللك
من باع عبداً وله مال فماله لسيده      (: قال -  صلى اهللا عليه وسلم      -  ان النيب    : الدليل الثاين  - 

  .)إال أن يشترط املبتاع
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من باع خنالً بعد أن تؤبر فثمرا ملـن باعهـا إال أن             (: -  صلى اهللا عليه وسلم      -  وقال   - 
  .) املبتاعيشترط

  .فاحلديثان نص على أن السلعة تدخل يف ملك املشتري مبجرد الشرط
  . أن السلعة مدى اخليارين تبقى على ملك البائع: والقول الثاين=
 ألن هذا العقد وإن استوىف الشروط إال أنه عقد ناقص بوجود خيـار الـشرط والعقـد                  - 

  .الناقص ال ينقل امللك
عة يتوقف فيه فإن فسخ املشتري تبينا أنه مدة اخليارين مـن             أن ملك السل   : القول الثالث  =

  .ملك البائع وإن أمضيا البيع تبينا أن مدة اخليارين من ملك املشتري
 ألن ما استدلوا به من نصوص واضـحة وألن القـول   . مذهب احلنابلة  .والراجح واهللا اعلم  

  .عة ليس هلا مالك وال ميكن أن توجد سل.الثالث فيه تردد يف ملك السلعة يف زمنه
هلذا نقول هذا القول الذي ذهب غليه احلنابلة وهو مهم جداً قول سديد وفيه فقه للنصوص                

  .ال سيما حديث ابن عمر الذي ذكرت فإنه أشبه ما يكون بالنص على مثل هذه املسألة
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  .و	� ��cؤ! ا	�,+@. 

  . وللمشتري مناء السلعة املنفصل:أي
  . ولو فسخا العقد بعد ذلك-  رمحه اهللا - ود املؤلف ومقص

  .فالنماء املنفصل من حق املشتري
  :والسبب يف ذلك

  . أنا حكمنا أن السلعة ملك له يف مدة اخليار واإلنسان إذا ملك الشيء ملك منائه- 
 ما خيرج من يمة االنعام من لنب وما خيرج من الـدجاج             :أمثلته كثرية مثل  :والنماء املنفصل 

ومنه الكسب فإن الكسب من النماء املنفصل فإذا كسب على هذه السيارة مدة اخليـارين               
  .فإن الكسب له

 أن النماء املنفصل يرجع أيضاً للبائع فإذا فسخ املـشتري العقـد رجعـت               : القول الثاين  =
ع السلعة والنماء املنفصل للبائع وهذا القول مبين على أن ملك السلعة يف مدة اخليارين للبائ              

  .وإذا كانت السلعة على ملك البائع فالنماء أيضاً للبائع
 ألن ضمان السلعة يف مدة اخليارين على املشتري         .والراجح هو األول بال إشكال إن شاء اهللا       

  .)اخلراج بالضمان(: يقول-  صلى اهللا عليه وسلم - والنيب 
ري أن النماء املتصل    للمشت) النماء املنفصل والكسب  (: -  رمحه اهللا    - وفهم من قول املؤلف     

   .للبائع
  .وهو مذهب احلنابلة بل مذهب اجلمهور أن النماء املتصل للبائع
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  .))األذان((
  :من األسئلة

  ـ ما هي مثرة اخلالف يف مسألة امللك مدة اخليار؟
  : مثرة اخلالف يف هذه املسألة املهمة تنقسم إىل قسمني- 

 بـضمان   -  رمحه اهللا    - ي سيعقد املؤلف     وسياتينا يف الفصل الذ    . الضمان :القسم األول _ 
السلع قبل القبض واخلالف يف ضمان السلع قبل القبض هو نفس اخلالف يف ضمان السلعة               

  .مدة اخليارين
 هو الذي نتحدث عنه وهو النماء املتصل واملنفصل والكسب فهـو ينـبين          :الثمرة الثانية _ 

فصل وغداً نتحدث عن املتصل إن شـاء         وحتدثنا عن املن   .متاماً على مدة امللك مدة اخليارين     
  .اهللا

 -----  
 باملناسبة حتدثت يف أول كتاب البيوع عن التورق الذي جتريه املصارف وضربت به بعض               ...

األمثلة وذكر يل عدد منكم انه فهم من هذا املثال أين أقول جبواز التورق وهو أن يـشتري                  
  .أسهم أو سلعة حسب ما جتريه البنوك

ا ضربت هذا املثال أن أتكلم عن حكم هذه املسألة وهذه املسألة اليت جتريهـا               وانا مل أقصد مل   
البنوك التورق املنظم ختتلف متاماً عن مسألة التورق اليت جتحدثنا عنها يف الدرس السابق وما               

  .قبل السابق
فالتورق املنظم الذي جتريه البنوك حالياً هذا له حكم آخر ويف كثري من صورة هـو حيلـة                  

فة على الربا فأنا ال أريد مطلقاً الكالم عن حكمه وإمنا مثلت به متثيالً ألظـن لبيـع                  مكشو
  .املضطر أو ملسألة أخرى

  .املهم أين ال أريد أن أحتدث يف ذلك الدرس عن حكم هذه املسألة
  . سبحانك اللهم وحبدمك أستغفرك وأتوب إليك...
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  ) 31 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 

  ))118((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ29/11/1428:التاريخ    األحد:ليوم ا

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I10H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �
 لآلجرومية يكون الغد مغرب الزاد يف درس آخر هذا أن لشرحبا نبدأ أن قبل أنبه أن أحب
 .الدراسـة  يف يوم أول مع احلج بعد الدروس بداية وتكون .الورقات لنظم يكون غد وبعد

 للمراجعـة  فرصـة  ليكون بأسبوع االمتحانات قبل نتوقف مث أسبوعني ملدة الدراسة وتكون
 .هلا واالستعداد

 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .وآ:�� ا	�,+@. ��cؤ! و	� 

 شاء إن احلنابلة مذهب أن وبيان فيه واخلالف والكسب املنفصل النماء عن الكالم معنا تقدم
 .املتصل النماء عند وتوقفنا قوي املسألة هذه يف اهللا

 مفروضـة  املسألة هذه أن تعلمون وأنتم .للبائع أنه :احلنابلة عند = :حكمه املتصل فالنماء
 .العقد فسخ إذا فيما

 .للبائع حال بكل املتصل فالنماء العقد فسخ إذاف
 .للبائع املتصل فالنماء العيب مع ردها إذ فإنه بالعي الرد على قياساً - 

 .للبائع اخليارين زمن مدة يف املتصل النماء أن :العلم أهل مجهور ذهب هذا وإىل
 .للمشتري أيضاً املتصل النماء أن :الثاين القول =
 .له فهو بفعله وحصل ملكه يف وقع مناء ألنه - 

 القـول  على :القول هذا وعلى .الراجح وهو تيمية بن اإلسالم شيخ ذهب القول هذا وإىل
 الكتـصل  النماء قبل قيمتها حتسب السلعة فإن الرد اختار إذا للمشتري املتصل النماء بأن

 .للمشتري القيمتني بني الفرق البائع ويدفع املتصل النماء وبعد
 ومـا  .للعبيد بالنسبة صنعة وتعلم ـ .للدواب بالنسبة السمن ـ/ املتصل نمارال أمثلة ومن
 .املثالني هذين أشبه

 القيمـتني  بني فالفرق مسنت أن بعد قفيمتها وكم تسمن أن قبل الشاة هذه قيمة كم :فنقول
 .للمشتري بدفعه البائع يلزم
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 نوع هو الكسب ألن تقدم اكم املنفصل كالنماء فيه الكالم) وكسبه(: -  اهللا رمحه -  وقوله
 عـن  قيل ما فكل واحد بكالم والكسب املنفصل النماء عن تكلمنا وكنا املنفصل النماء من

 .واحد العبارة شرح ولذلك الكسب عن متاماً يقال املنفصل النماء
  - : ا� ر��� -  ��ل )'  
 .ا	�*�J و�G�2 ا	���� �% أ�0ه�� Q@"ف :I@6 وX وU6"م 
  .الس خيار ويف الشرط خيار يف :اخليارين يف أيضاً -  اهللا محهر -  املؤلف مقصود

 .اخليارين زمن بالثمن البائع وتصرف بالسلعة املشتري تصرف حيرم
 :التعليل

 مـسوغ  بـال  أخيه حق يسقط أن للمسلم جيوز وال اآلخر حق يسقط التصرف هذا أن - 
 .شرعي

 :مسألتان احلكم هذا من ويستثىن
 وقطع منه إمضاء يعترب هذا فإن السلعة يف وتصرف فقط للمشتري اخليار كان إذا :األوىل ـ

 يف وتصرف فقط للبائع اخليار كان إذا وكذلك .الرضا على دليل التصرف هذا ألن .للخيار
 .الرضا على دليل ألنه للبيع إمضاء وهو للخيار قطع فإنه الثمن

 مـع  املشتري تصرف :العكس أو .بإذنه أو املشتري مع البائع تصرف إذا :أيضاً ويستثىن ـ
 .التصرف يصح حينئذ فإنه .بإذنه أو البائع
 .املشتري :مع تصرف اآلن فهو للمشتري أخرى أرضاً بالثمن البائع استأجر إذا/ ذلك مثال

 .وصحيح جائز التصرف فهذا املشتري بإذن لكن لزيد أرضاً بالثمن استأجر أو
 اخليار فإن البائع بإذن زيد على باعها أو لبائعا على السلعة املشتري باع إذا العكس كذلك
 .احلق له من بإذن مت ألنه يسقط

  - : ا� ر��� -  ��ل )'  
 �G�2و J�*�	ا �H��. 

 .اخليار مدة يف :يعين) فيها(:قوله
 .املعني بالثمن يتصرف أن عليه حيرم املشتري أن :يعين) املعني عوضه(:وقزله

 جيوز ال العقد يف املعني املبلغ هذا فإن وعينه املال ذا ارةالسي هذه اشتريت املشتري قال فإذا
 أو البيـع  ميـضي  أن إما أن إىل مستقل مكان يف يبقيه أن عليه بل فيه يتصرف أن للمشتري

 .العقد يفسخ
 :قـال  فلو التصرف من املشتري مينع ال فإنه الذمة يف كان لو أنه أي) املعني عوضه(:وقوله

 أن وللمـشتري  الذمة يف هذه ألف فاملائة ألف املائة يعني ومل ألف ائةمب السيارة هذه اشتريت
 .للمشتري بالنسبة هذا يشاء كيف فيها يتصرف
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 خبـالف  .الذمـة  يف الـذي  وال املعني ال بالثمن يتصرف أن له ليس البائع :البائع إىل نأيت
 .املشتري

 الـسيارة  وأخذ آالف العشرة واعطاه آالف بعشرة السيارة هذه منك اشتريت :له قال فلو
 .اخليار زمن مدة آالف العشرة يف يترف أن للبائع فليس

 شـيئاً  يقض مل فالبائع الذمة يف املعينة غري آالف بعشرة السيارة هذه منك اشتريت :قال ولو
 هـذه  مثالً عليه حييل بأن الذمة يف الذي الثمن هذا يف يتصرف أن له جيوز ال ذلك ومع اآلن

 .وزجت وال خطأ احلوالة
 .العوض يف يتصرف أن له جيوز وال العوض يف املبيع يف تصرف ألا ملاذا؟

 يف يتـصرف  أن له جيوز وال الذمة يف الذي الثمن يف يتصرف أن له جيوز املشتري :اخلالصة
 .املعني الثمن

 .الذمة يف الذي وال املعني ال الثمن يف يتصرف أن له جيوز ال والبائع
 .والثمن السلعة من كل يف واملشتري البائع من لك تصرف حكم عرفنا وذا

  - :  ا� ر��� -  ��ل )'  
 .ا|#" إذن -=�" 

 .جائز اآلخر بغذن التصرف أن معنا تقدم
 .حقه أسقط فقط به أذن فإذا اآلخر حلق منه منع التصرف ألن - 

  - : ا� ر��� -  ��ل )'  
  "�=- �-"7Q ����	ا. 

 حيلب أو .الدابة يركب كأن التجربة سبيل على يتصرف أن التصرف حترمي من يستثىن :أي
 .السيارة يقود أو .السفينة يف يبحر أو .الشاة
 .جائز هذا فمثل

 .املبيع لتجربة الشرط خيار شرع وإمنا .والتجربة االختبار سبيل على التصرف هذا ألن - 
 .الشرط خيار مع يتعارض ال التصرف فهذا

 يأخـذ  أن :مثالً املقبول من فليس .للتجربة أنه عرفاً همن يفهم الذي بالتصرف :ذلك ويقيد
 سبيل على سافرت إمنا ويقول شهر ملدة اا وإىل شهر ملدة مكة إىل ا ويسافر للتجربة سيارة

 .التجربة
 سـبيل  علـى  العـني  يف التصرف جواز يقيد فإذاً .للسلعة استهالك هذا جتربة ليست فهذه

 .آمث وهو جيوز ال فإنه وإال رفالع يف مقبوالً يكون بأن التجربة
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  - : ا� ر��� -  ��ل )'  
  Xّإ L�2 ي"�D�	ا. 

 .التحرمي مع فيجوز املشتري عتق التصرف حترمي من أيضاً ويستثىن :أي
 .صحيح والعتق التوبة وعليك العتق ذا آمث انت :فنقول العبد عتق عللى املشتري أقدم فإذا

 :هذا على واستدلوا
 .الشارع ملقصود تأدية احلكم هذا جتويز ويف عليه وحث للعتق يتشوف حلكيما الشارع بأن - 
 .حمرم أيضاً العتق ان  .العتق حىت جيوز ال أنه :الثاين والقول =
 .البائع حق على يعتدي أن للمشتري جيوز وال البائع حق على اعتداء العتق هذ يف ألن - 

 يدخل ال بأن مشروط ذلك لكن العبيد عتقل تشوف الشارع ألن .الصحيح هو الثاين القول وهذا
 .اآلخرين على الضرر

 يـستثىن  ال البائع عتق أن على مبفهومه يدل) املشتري عتق (-  اهللا رمحه -  املؤلف قول/ مسألة**
 : فإن .كذلك وهو املشتري عتق يستثىن الذي وإمنا

 .مطلقاً جيوز ال البائع عتق أن يرون املذهب =
 :ذلك وعللوا

 اخليـارين  زمن السلعة أن معنا تقدم ملا .يعتق ال أو يعتق حىت البائع ملك يف ليست عةالسل بأن - 
 .احلنابلة عند مطلقاً جيوز ال البائع فعتق .املشتري أمالك من هي

 تـصرف  وبني البائع تصرف بني اخليارين زمن العتق مسألة يف يفرقون احلنابلة أن :اآلن لنا فتبني
 فيه ملا جيوز ال كالمها واحد املشتري وتصرف البائع تصرف : صوابال القول على وأنه املشتري

 .اآلخرين حق على االعتداء من
  - : ا� ر��� -  ��ل )'  
 .	��qر! �:n ا	��D"ي وQ@"ف 

 .فقط للمشتري اهليار كان إذا :يعين : خلياره فسخ املشتري تصرف
 .وأوضح أوىل كانل بشرط أو بعبارة هذا إىل نبه -  اهللا رمحه -  املؤلف أن ولو
 .وحده له اخليار كان إذا خلياره فسخ املشتري تصرف :إذاً

 :ذلك على والدليل
 .الرد من ومنع البيع لزم فقد رضي وإذا الرضا على دليل التصرف هذا أن - 

 وهذا .كذلك ليس البائع أن خلياره فسخ املشتري تصرف أن -  اهللا رمحه -  املؤلغ كالم من وفهم
 .للخيار فسخاً يعترب ال السلعة يف البائع صرفت ان :املذهب هو

 .للمشتري اخليارين زمن الامللك أن معنا تقدم ملا ملاذا؟
 ملن؟ اخليارين زمن السلعة ملك مسألة -  :املسألة هذه على تنبين اليت الفروع كثرة : اآلن فعرفتم

 ويـرى  القواعـد  يف ةاملسأل هذه حول رجب ابن كتبه ما يراجع أن العلم لطالب جداً املفيد ومن
 .العلم لطالب مفيد وهو املسألة هذه على كثرية فروعاً فرع كيف

  - : ا� ر��� -  ��ل )'  
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 J���ت و ��H,� .#��ر! -?. 
 .خياره بطل البائع مات وإن خياره بطل املشتري مات إن.خياره يبطل ميوت منهما واحد أي
 .يورث ال اخليار حق ألن - 

 .للورثه البيع ولزم وبطل حقه انتهى املوت مبجرد ولذلك
 .تورث اليت احلقوق مجلة من اخليار حق ان :الثاين والقول=

 .الس خيار يف الس انتهاء وإىل الشرط خيار مدة احلق ويستمر للورثة ينتقل حق وهي
 أن جيوز فال .تورث اليت احلقوق مجلة من هذا ألن اهللا شاء إن الصحيح هو الثاين القول وهذا

 .احلق هذا من الورثة مننع
  - : ا� ر��� -  ��ل )'  
 .وا	�:�"S. ا	,��6M- �Oدة ، ا	*�دة q6 J2"ج �4,ً� ا	���� �% J�4 إذا :ا	/�	� 

 .الغنب خيار : اخليارات أنواع من والثالث أي) غنب إذا :الثالث(
 .واخلديعة النقص هو :العرب لغة يف والغنب

 .العرب لغة يف الغنب هو هذا
 عن خيرج غبناً املبيع يف غنب إذا(:بقوله -  اهللا رمحه -  املؤلف ففسره االصطالح يف نبالغ وأما

 )العادة
 .العادة عن خيرج غبناً املشتري أو البائع يغنب أن الغنب خيار :إذاً

 .للبائع بالنسبة الثمن وبنقص للمشتري بالنسبة الثمن بزيادة وذلك
 للمـشتري  حـق  مبجرده يثبت ال الغنب ارخي أن إىل اجلمهور ذهب = / - مهمة - مسألة**

 .ذكرها سأيت معينة حاالت يف إال يثبت ال بل فاحشاً كان ولو والبائع
 .مطلقاً يثبت الغنب خيار أن :الثاين والقول =

 :احلمهور واستدل
 ال فقـل  بايعت إذا(: -  عنه اهللا رضي -  حلبان قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 

 .بالشرط إال يثبت ال الغنب خيار ان أفاد احلديث ان :ستداللاال وجه .)خالبة
 .مطلقاً يثبت الغنب ان [:الثاين القول أصحاب واستدل

 .غريه خيدع أن للمسلم جيوز وال خديعة الغنب بأن  - 
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 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .ا	*�دة q6 J2"ج �4,ً� ا	���� �% J�4 إذا 

 الـسعر  يف يغـنب  ان :يعـين  .العادة عن خارجاً نيكو با؟ن الغنب -  اهللا رمحه -  املؤلف قيد
 .العادة عن خيرج غبناً عليه بالزيادة

 يرجع بل حمدود قدر وال معني حد له ليس الغنب أن على -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة فدلت
 .فال وإال كذلك فهو غبناً اعتربوه فما التجار عرف إىل فيه
 وإذا للمشتري احلق ثبت الثلث الزيادة كانت فإذا .بالثلث يقدر الغنب أن :الثاين والقول =

 .للبائع احلق ثبت الثلث النقص كان
 .اخلمس :ذلك يف الضابط :وقيل =
 .الربع :وقيل =

 .العرف إى ذلك يف يرجع انه الصواب أن اهللا شاء إن خيفى وال
 حد الب للمغبون احلق أثبت الشارع أن العرف إىل ذلك يف يرجع أنه على األدلة أقوى ومن
 .العرف إىل فيه يرجع فإنه حد بال الشرع يف جاء شيء وكل
 .معني مبقدار السلع تنضبط أن ميكن ال أنه بالعرف تقييده رجحان على الدال :الثاين األمر

 الـسلع  بعض يف باملائة مائة زيادة بل بغنب ليس بعضها ويف غنب السلع بعض يف مثالً فالثلث
 الـسلعة  طبيعة إىل يرجع وهذا غنب يعترب السلع بعض يف ئةاملا يف عشرة وزيادة بغنب ليست

 .والقيمة
 أو ثالثة غنب؟ هذا هل .ريالني كم؟ تصبح باملائة مائة عليه زيد إذا ريال قيمتها اليت فالسلعة

 .بغنب فليس مخسة؟ أو أربعة
 (...).غنب؟ هذا هل .ألف مائة كم؟ باملائة عشرو زيادة مبليون اشتري الذي البيت لكن

 .القيمة حيث ومن السلعة طبيعة :هي حيث من السلع تفترق :إذاً
 بـل  أقل أو أكثر أو اخلمس أو الربع أو الثلث نقول بأن معلوماً حداً نضع أن أبداً ميكن فال

 .لك ذكرما الذين الدليلني هلذين العرف إىل ذلك يف يرجع أن البد
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 اخلـالف  يف اجلمهـور  مع فاحلنابلة .صور ثالث يف إال يثبت ال احلنابلة عند = :الغنب خيار
 .صور ثالث يف إال احلنابلة عند يثبت ال الغنب خيار :آنفاً ذكرته الذي

 .الركبان تلقي :األوىل الصورة ـ
 .النجش بيع :الثانية والصورة ـ
 .املسترسل بيع :الثالثة والصورة ـ

 فإنـه  الركبان تلقي عن الكالم حذف -  اهللا رمحه -  املؤلف أن اخلطأ من احلقيقة يف :ولذلك
 أن مـع  الركبان تلقفي وترك النجش بيع عن بالكالم -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ تالحظ كما
 يف موجـود  كتابـه  -  اهللا رمحه -  املؤلف منه اختصر الذي األصل يف موجود الركبان تلقي
 يف إال غـنب  خيـار  يوجد ال أنه احلنابلة عند املعتمد املذهب أن هذا إىل أضف الكتب مجيع

 .صور الثالث هذه على ىنص فكلهم .صور ثالث
 .احلقيقة يف مطلقاً املناسب من ليس حذفها فلذلك

 .الركبان تلقفي :وهي :األوىل بالصورة نبدأ :إذاً
 .صور ثالث يف الغنب خيار خيصصون احلنابلة أن عرفنا أن بعد

 .الركبان تلقي :منها األوىل فالصورة
 :مباحث الركبان تلقي ويف
 إىل القدوم قبل منهم والشراء الركبان لتلقي الرجل خيرج أن هو :تعريفه :األول املبحث ـ

 .األسعار ومعرفة السوق
 .الركبان تلقي هو هذا
 .صحيح والعقد .حمرم :الركبان تلقي :حكمه ـ

 :ذلك على الدليل :الدليل
 باخليـار  فسيده منه فاشترى تلقاه فمن اجللب تلقوا ال(: -  وسلم عليه هللا صلى -  قوله - 

 )السوق أتى إذا
 إىل هـبط  إذا باخليـار  السلعة صاحب أن إال العقد تصحيح وعلى املنع على دل فاحلديث

 .السوق
 علـى  بعضكم يبع وال الركبان تلقوا ال(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله :الثاين الدليل - 

 )تناجشوا وال بعض
 .صريح ي فهو .الركبان تلقوا وال :منه الشاهد
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 الـسوق  إىل يهبطوا أن قبل حمرم الركبان تلقي أن العلم أهل قويل من الصحيح :الثالثة املسألة ـ
 .السوق إىل وصوهلم وإمنا البلد دخوهلم أبداً املناط فليس البلد خارج أو البلد داخل سواء

 ومل .الـسوق  سعر بنفس منهم واشترى الركبان تلقى إذا فيما فقهاءال اختلف :الرابعة املسألة ـ
 .الغنب من نوع أي عليهم يدخل

 .للبائع خيار بال :يعين العقد صحح ومعىن .العقد صحح من الفقهاء فمن =
 :ذلك على واستدل

 .يغنب مل اآلن وهو عليه الغنب لضرر دفعاً اخليار له أثبت إمنا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بأن - 
 :السوق بسعر منه اشترط لو حىت اخلري له أن يرون الذين واستدل

 للركبان وأثبت الركبان تلقي عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فإن :قالوا .النص بظاهر - 
 .منه بأقل أو السوق سعر وبنفس باع إذا بني التفريق إىل يشر ومل مطلقاً واخليار احلق

  .معه وستتكرر العلم لطالب مفيدة املسألة وهذه
 جاء الذي باملعىن يأخذ من فمنهم العلم أهل بني خالف يقع ما غالباً فإنه املسألة هذه أصل أقصد
 .وفقه على احلديث جاء الذي باللفظ يأخذ من ومنهم أجله من النص
 .مهمة مسألة وهي

 معـىن  يكون أن :بشرط املعىنب يأخذ اإلنسان أن:املسألة أصل يف الراجح اهللا شاء إن فيها الراجح
 .فيه خيتلف ال حبيث الظهور من وهو خالف فيه ليس عليه متفق
 كالم فله .العيد دقيق ابن الفقيه الشيخ) أنس مل ؟إن (منهم احملققني من عدد أشار القيد هذا وإىل

 فإن اإلنسان فيه يتوقف ال حبيث املعىن ظهر إذا ما حالة يف أنه إىل فيه أشار مهم املسألة هذه حول
 .باملعىن األخذ األرجح

 وال اللفـظ  بظاهر يأخذ أن فاألسلم فيه العلماء اختلف أو املعىن له يظهر مل أو اإلنسان تردد وإذا
 .املعىن على يعول

 خيـار  ال أنـه  املـسألة  هذه يف اهللا شاء إن الراجح نقول:املسألة أصل يف الترجيح هذا على بناء
 للضرر دفعاً اخليار هلم أثبت إمنا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن هب املقطوع من ألنه .للركبان

 الـسوق  بسعر منهم اشترى كان فإذا .للسوق معرفتهم عدم بسبب عليهم وقع رمبا الذي والغنب
 .اهللا شاء إن عليه حرج فال

 هـذا  أي اهللا شاء إن وهو صحيحاً يقع البيع وأن خيار ال أنه املسألة هذه يف اهللا شاء إن فالراجح
 ظـاهراً  كـان  مـىت  باملعىن يأخذ اإلنسان ألن .النص ظاهر مع يتعارض ال رجحناه الذي القول

 .واضحاً
 .باخليار فنحكم أمثناه إذا للخيار مالزم واالمث الغنب على مترتب اإلمث ألن يأمث وال
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 بيـع  :وهـي  الغـنب  خيار فيها يتحقق اليت الثانية صورةلل ننتقل األوىل الصورة بينا أن بعد
 .النجش

 .واإلثارة االستخراج :العرب لغة يف والنجش
 .السلعة ليشتري  غريه يثري الناجش كأن
 .للمشتري تغريراً قيمتها يف السلعة شراء يريد ال من زيادة فهو االصطالح يف وأما 

 عـن  ـى  -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن:ومسلم البخاري أخرجه ملا :حرام والنجش
 .النجش

 .)اتناجشو وال الركبان تلقوا ال(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  قوله من :أيضاً الصحيح يف وملا
 تبني فإذا الغنب خيار وهو اخليار لصاحبه يثبت فإنه ثبت إذا النجش أن اآلن عرفنا/ مسألة**
 .فسخه وبني العقد إمضاء بني اخليار املغبون  فللمشتري جنش العقد يف أن
 احلكم؟ فما .احلقيقي مثنها إىل لتصل الناجش زاد إذا/ مسألة**

 :أقوال ثالثة على املسألة هذه يف كثرياً اختالفاً اختلفوا العلم أهل أن :اجلواب 
 الـشراء  يريد ال وهو السلعة يف يزيد إنسان أي وأن .حمرم العمل هذا أن :األول القول =

 .حمرم فعمله
 .للمشتري اخليار يثبت :عليه ءبنا
 .إليه مندوب العمل هذا أن :الثاين القول =
 .البائع حلق حتصيل الزيادة هذه يف ألن - 
 الزيادة وهذه للمشتري تغرير ا حيصل اليت الزيادة النجش عن النهي من املقصود والن - 

 .تغرير فيها ليس
 .حمرمة وال مندوبة ال .مباحة أا :الثالث والقول =

 -  وسـلم  عليـه  اهللا صلى -  النيب ألن :أوالً ملاذا؟ ..يل يظهر فيما] حمرم)[... (:والراجح
 .بعض من بعضهم اهللا يرزق الناس دعوا :يقول
 .كذباً يزيد ألنه :ثانياً
 .الشراء يريد وال يزيد ألنه :ثالثاً
 ولـو  السلعة هذه يف رغبة هلم الناس ان يظن املشتري الن باملشتري حىت غرر الواقع يف فهو

 أنـه  يل يظهر فالذي مرغوبة أا ظن السلعة يف يزيد رآه فلما يشتر مل رمبا املزايدة عن توقف
 .للنجش العام احلكم عن خيرج ال وأنه حمرم
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 ومل كـذا  فيها أعطيت أو هكذا فيها اعطيت :يقول أن النجش صور من :وهي مسألة باقي
 .النجش من فهذا املبلغ هذا فيها يعط

 القـصيد  بيت هو وهذا اخليار إثبات النجش من أنه الصورة هذه على حكمنا على ويترتب
 .املسألة يف

 أن فللمـشتري  الغـنب  خيار نثبت لذلك تبعاً فنحن النجس من أا فيها نثبت مسألة فكل
 .سخط أو البائع رضي يفسخ

 .السوم هذا من قريب بثمن املشتري ليشتري مرتفعاً سوماً يسومها أن :النجش صور من ـ
 .احلراج أثناء يف الزبادة متاماً يشبه تأملت إذا وهو تغرير احلقيقة يف هذا ألن
  ))األذان((

 بكـثري  مثنـها  مـن  بأكثر البائع سامها فإذا/مسألة آخر وهي -  ننتهي حىت املسألة هذه نتم
 .الغنب خيار له ويثبت جنش فإنه الثمن هذا من قريب بثمن املشتري ليشتري

 حتد كم :نقول السلعة حد إذا يعين) حدها(:اليوم الناس بعرف عنه نعرب ما هو :سامها ومعىن
 انت تشتري حىت عظيماً رفعاً مثنها ورفع بكذا عليك سأبيع يعين أحدها أنا :يقول سلعتك؟

 وإىل النجش ومن التغرير من الشك يتعرب فهذا منه قريب أنه إال هذا من أقل كان ولو بثمن
 وهو تيمية ابن اإلسالم شيخ ذهب النجش صور من الصورة هذه اعتبار إىل :يعين القول هذا
 وإن السلعة أخذ شاء إن للمشتري اخليار عليه بناء ويثبت صحيح قول وهو جداً وجيه قول
 .ردها شاء
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�J �2م   �U	زة ا�O0رس ا\ول -*0 إ	هـ1428ا  

  
  ) 32 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))119((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ19/12/1428:لتاريخ ا   السبت:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I11H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �

واين سائالً املوىل سبحانه وتعـاىل أن يقبـل         مع بداية الدروس بعد هذه اإلجارة أرحب بإخ       
 وكنا توقفنا يف آخر درس      ...األعمال الصاحلة يف األيام الفاضلة سبقت من عشر ذي احلجة         

وتكلمنا فيه عن اخليارات على اخليار الثالث وهو خيار الغنب وحتدثت فيه عن الصور الثالث               
  .اليت يعتربها احلنابلة من صور خيار الغنب

 وتوقفنا عند املسترسل ومل نتكلم عنه وهـو الـصورة           . الركبان وزيادة الناجش    تلقي :وهي
  .الثالثة اليت يثبت فيها اخليار وهو خيار الغنب للمشتري

    : -  ر��� ا� - 6��ل ا	��	
 .S"�:�	وا.  

  : هو الذي جيهل الثمن وال حيسن املماكسة وال املبايعة فتجتمع فيه صفتان:املسترسل
  . يعرف الثمن أن ال: األوىل- 
 . أنه ال حيسن البيع والشراء واملماكسة واملبايعة وحماولة احلط من الـثمن            : والصفة الثانية  - 

  .سواء كان البائع أو املشتري
  . غنب املسترسل:ويسمى عند الفقهاء

 حكـم غـنب     :يعـين ) حكمه( ومعىن قولنا    .بعد أن عرفنا ما هو املسترسل نأيت إىل حكمه        
  .املسترسل
  . حمرم:سترسلـ غنب امل

  .)غنب املسترسل حرام (-  صلى اهللا عليه وسلم -  لقوله - 
  . أن غبنه من الغش واخلداع للمسلم وهو حمرم: والدليل الثاين- 

  .ذه الصورة الثالثة اكتملت صور خيار الغنب
إذا وقع الغنب فإنـه يـثنب       / بعد ذلك نبني مسألة تشترك فيها مجيع الصور وهي مسألة مهمة          

  . اخليار:يف الصور الثالثللمغبون 
  

  :لكن اخلتفوا يف اخليار
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  . إما إمساك أو رد. أنه خمري بني أن ميسك السلعة أو يردها بال أرش: فاحلنابلة يرون=
  . أن املغبون خمري بني الرد أو االمساك مع حط الثمن الذي غنب فيه: والقول الثاين=

  . مع حد مقدار ما غنب فيه من الثمن:يعين
 فهو مغبون خبمسني فله أن ميسك ويأخذ من البـائع           :رى السلعة مبائة وهي خبمسني    فإذا اشت 

  .مخسني
  .والراجح واهللا أعلم مذهب احلنابلة له أن ميسك أو يرد فقط

  :والدليل على ذلك
 : خري املشتري بني أمرين    - سيأتينا-  يف حديث املصراة     -  صلى اهللا عليه وسلم      -  ان النيب    - 

  .إما أن ميسك أو يرد
 خري  -  صلى اهللا عليه وسلم      - فإن رد رد معها صاعاً من متر وهذا ال يعنينا يف مسألتنا لكنه              

  .املشتري بني أمرين فقط إما اإلمساك أو الرد
فإذا نظرنا إىل هذا احلديث علمنا أن ما ذهب إليه احلنابلة إن شاء اهللا أقرب وهو أن املشتري        

  .خمري بني اإلمساك والرد فقط
  . النوع الثالث من اخليارات بدأ بالرابع-  رمحه اهللا -  املؤلف مث ملا أى
��ل  �  : -  ر��� ا� - 
  . #��ر ا	�0	�]:ا	"ا-� 

  . اخليار الذي يثبت بسبب التدليس:يعين
  . إما من الدلسة وهي الظلمة-  : مأخوذ من أحد شيئني:والتدليس يف لغة العرب

  . أو من الدلس وهو اخلديعة- 
  . ألن املدلس أخفى وخدع. أنه مأخوذ منهماواألقرب واهللا اعلم

 كل فعل يزيد به الثمن ولو مل يكن : فأحسن وأوضح التعاريف أن يقال هو     :وأما يف االصالح  
  .عيباً

  .فالعيوب ال تدخل معنا يف خيار ألن هلا خياراً خاصاً وهو خيار العيب
 تؤدي إىل زيادة الثمن من غري        املقصود خبيار التدليس األفعال اليت يقوم ا البائع واليت         :إذاً

  .العيوب
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  : أن التدليس يثبت اخليار ذكر األمثلة-  رمحه اهللا - مث ملا بني املؤلف 
��ل  �  : -  ر��� ا� - 
  .آ�:�06 <*" ا	�7ر�6 

  .هذا املثال األول من أمثلة التدليس
سواد ناصع  وهو أن يعمد البائع إىل اجلارية اليت لون شعرها أشقر أو أبيض أو أسود وليس ب               

  .مث يصبغ هذا الشعر ليكون أسوداً سواداً ناصعاً ترغيباً للمشتري
  .فهذا البائع أظهر شعر اجلارية خبالف ما هو عليه لزيادة السعر

  .وحنن نقول التدليس كل فعل يزيد بعه الثمن ولو مل يكن عيباً
األسود لزيادة   كون شعر اجلارية أشقر ليس من العيوب لكنه صبغه ب          :فهذا ليس من العيوب   

  .السعر إذا علم أن املشتري يرغب بأن يكون شعر اجلارية لونه أسود
  .وهو مثال واضح

   :الثاين
  : -  ر��� ا� - ��ل  
 !0�*7Qو.  

  . وكتجعيد شعر اجلارية:يعين
  .كأنه واهللا أعلم كان جتعيد الشعر نوع من الصفات املرغوبة يف اجلواري يف وقتهم

  .لشعر الناعم ترغيباً للمشتري فقد دلس عليهفإذا قام البائع بتجعيد ا
هذا إذا اعتربنا أن جتعيد الشعر من الصفات احملمودة املرغوبة وال شك أن الفطر الـسليمة                

 وإن اعترب يف عـرف      .تأىب مثل هذا العمل ألن جتعيد الشعر الناعم ليس من صفات اجلمال           
عيم الشعر اجلعد ليس من اجلمـال    قوم من اجلمال فهو يف احلقيقة ليس من اجلمال كما أن تن           

بل اجلمال إبقاء الشيء على ما خلقه اهللا سبحانه وتعاىل إذا مل يكن عيباً وحنـن نتحـدث يف          
  .التدليس الذي ليس من العيوب

  .فإذا كان شعر اجلارية جعداً وليس جعودة تعترب من العيوب فاألوىل تركه على ما هو عليه
ر اجلارية الذي أصله ناعم تدليساً على املشتري ألنه يرغب          الذي يعنينا اآلن أنه إذا جعد شع      

  .يف هذه الصفة فعمله حمرم
  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  132  

 

  : ر��� ا�- )' ��ل  
 �HG"2 0,2 �	�Sوإر �"�	ء ا�� ��Oو.  

  . هي اليت تطحن احلب:الرحى
فإذا مجع املاء مث تركه إذا جاء املشتري لينظر إىل الرحى فإن الرحى ستتحرك بشرعة وتطحن                

 والواقع أن .وتعمل بشكل فعال أكثر فيظن املشتري أن هذا من عادة هذه الرحى          كمية أكرب   
  .ليس من عادا أن تطحن ذه السرعة وإمنا طحنت بسرعة بسبب إمساك املاء

 ملاذا؟ ألن جريان الرحى ببطء ليس من العيوب ما دام طبيعياً وهو يزيـد               .فهذا من التدليس  
  .ست هي عليها يف الواقعزيادة السرعة لتظهر السلعة بصفة لي

  . على التدليس-  رمحه اهللا - هذا هو املثال األخري من أمثلة املؤلف 
  :حكمه

  . حمرم:التدليس
ال تصروا اإلبل وال الغنم فمن ابتاعها فهو خبـري          (: -  صلى اهللا عليه وسلم      -  لقول النيب    - 

أو إن شاء أمـسكها     ) النظرين بعد أن حيلبها إن شاء ردها وصاعاً من متر وإن شاء أمسكها            
  .وإن شاء ردها وصاعاًمن متر

  .فهو خمري إما أن ميسك ويعطي البائع صاعاً من متر أو يرد
  .التدليس بنص هذا احلديث حمرم

  :وهو حمرم لثالثة أمور
  .ـ هلذا احلديث

  ،ـ ولإلمجاع
 :الت والغش واخلداع يف مجيع األمور ال سيما يف املعـام   .ـ وملا تقدم أنه من الغش واخلداع      

  .حمرم
  :وخيار التدليس يثبت

 فاخليار . له أن يرد خبيار الندليس مىت شاء إال يف التصرية          : يعين . عند احلنابلة على التراخي    =
  .فيها فقط ثالثة أيام

  .فيفرقون يف التدليس بني التصرية وغريها من التدليسات
 صـلى  - لم أن النيب  أنه يف حديث التصرية يف اللفظ الذي أخرجه مس: قالوا :سبب التفريق 

  .)فهو باخليار ثالثة أيام (: قال- اهللا عليه وسلم 
  .فأثبت له اخليار يف التصرية ملدة ثالثة أيام فقط

وسيأتينا مسألة مدة اخليار يف خيار العيب وهو ينطبق على خيار التدليس ونـذكر اخلـالف               
  .والراجح يف هذه املسألة

  : ر��� ا�-  )' ��ل  
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 [��q	*�:ا	ر ا��# Y.  
  . اخليار الذي يثبت بسبب وجود عيب يف السلعة أو يف الثمن:يعين

  .وخيار العيب ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة
  .)إال أن تكون جتارة عن تراض منكم(: فقوله تعاىل:ـ أما الكتاب

  .ومن املعلوم أنه لن يرضى بالسلعة املعيبة
 رجالً باع عبداً فيه عيب فـرده         أن -  رضي اهللا عنها     -  فحديث عائشة    .ـ وأما من السنة   

) اخلراج بالضمان (: -  صلى اهللا عليه وسلم      -  وغلت العبد فقال النيب      :املشتري فقال البائع  
  . كما أن املشتري كان ضمان العبد عليه يف فترة التجربة كذلك له غلته:يعين

إىل  وضـعفه أو أشـار       .وهذا احلديث فيه خالف كثري وممن صححه حيىي بن سعيد القطان          
ضعفه عدد من األئمة لكن معىن احلديث صحيح وثابت أن اخلراج بالضمان ويكاد جيمـع               

  .اهل العلم على معىن هذا احلديث
  : -  ر��� ا� - ��ل  
� ���� ا	���� �,6 ��  .وه� 

هو ما ينقص قيمة    (: فيقول . أن يعرف العيب الذي يثبت به اخليار       -  رمحه اهللا    - يريد املؤلف   
  .)املبيع

ابلة ال يريدون قصره على العيب الذي يسبب نقص القيمة بل يشمل مـع ذلـك                لكن احلن 
  .نقص العضو وإن مل ينقص معه الثمن

وال خيفى عليكم أنه توجد عيوب قد ال ينقص معها الثمن وإن كانت عيب يف عرف النـاس              
  .أو عيب عند املشتري بالذات حلاجته اخلاصة هلذه السلعة

 هو كل وصف مذموم يقتـضي       : أن العيب  :ألحسن أن نقول   التعريف األعم وا   :لذلك نقول 
  .سالمة السلعة منه

  .يف هذا يكون التعريف يشمل الصور مجيعاً إن شاء اهللا
  . بذكر األمثلة-  رمحه اهللا - مث شرع املؤلف 
 -  رمحـه اهللا     -  ماذتا يترتب على خيار العيب فـسيتكلم عنـه املؤلـف             :وأما احلكم أي  

  .بالتفصيل
  .فنا خيار العيب وأنه ثابت بالشرع وما هو العيب الذي يثبت معه اخليار اآلن عر:إذاً
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�% ا	��/�.: ر��� ا�- )' ��ل  .  
 �G"آ�.  

  . كمرض املبيع:يعين
  .وهو يقضصد كل ماله من نفس وحياة مما ميرض

  . مهما كان املرض يسرياً:يعين) كمرضه(:وقوله
 للمشتري وهذا يؤخذ من عموم كـالم        فجنس املرض يعترب من العيوب اليت يثبت ا خليار        

  . -  رمحه اهللا - املؤلف 
  . فاملرض بأنواعه سواء كان يسرياً أو شديداً هو من العيوب:وهو صحيح

  : ر��� ا�-  )' ��ل  
 ��HQأو ز�6د JْSِو �o2 0��  .و

 وهو  .إذا فقد عضو أوسن يف املبيع أو فقد جزء يف املبيع الذي ليس له حياة فهو من العيوب                 
  . بني ظاهر يف املبيعنقص

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 L��"	ا �cوز.  

  .يشمل زنا الغالم وزنا اجلارية) زنا الرقيق(
  .أما زنا اجلارية فهو من العيوب بإمجاع العلماء فلم خيالف فيه أحد من الفقهاء

ين وأما زنا الغالم فهو عيب كذلك عند مجاهيثر أهل العلم مل خيالف إال األحناف فهـم الـذ    
  .فرقوا بني زنا اجلارية وزنا الغالم

  .والصواب الذي الشك فيه أن زنا اجلارية والغالم من أكرب العيوب
  .ومذهب األحناف يف الغالم ضعيف جداً

 عيب يف دين العبد وأيضاً يف الدنيا ألنه يفسد اجلارية أو            : يعين :والزنا عيب يف الدين والدنيا    
  .هر ما يكونالغالم على املالك والرد به من أظ

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 ���"Sو.  

 وكون العبد ممن يسرق هذا من العيوب اليت للمتري رد العبد إذا تبني أنه من الـذين                  :يعين
  .يسرقون وهو كما قلنا يف الزنا عيب يف الدين والدنيا
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   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  .وإ-��� 

  . وهربه:يعين
من سيده فهذا من أكرب العيوب ألن هذا العيب يؤدي إىل           إذا كان العبد معروف بأنه يهرب       

  .عدم انتفاع املشتري بالعبد
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  . و-�	� �% ا	+"اش 

إذا كان العبد أو اجلارية عف عنه أنه يبول يف الفراش فإن هذا من العيوب اليت يرد ا ألنه                   
  .يتعب أهل البيت ويلوث فرشهم

هذه العيوب يـشترط    )  وبوله يف الفراش   .وإباقه.وسرقته.وزنا الرقيق  (: -  رمحه اهللا    - قوله  
 فإن وقعت من ابن تسع فأقل فليست من         .لتكون من العيوب أن تقع من ابن عشر فما فوق         

  .العيوب وليس للمشتري أن يرد ا
  .ألن الصغري قد يقع منه مثل هذه االعمال مث تستقيم حاله

يب ينسب إىل فعل العبد وقصده يشترط فيه ان يكون مـن    ان كل ع  (:والقاعدة عند احلنابلة  
  .)ابن عشر فما فوق

  . الزنا والسرقة واإلباق والبول أو غريها:سواء كانت هذه األشياء
  .كل فعل ينسب إىل العبد من العيوب يشترط فيه ان يكون من ابن عشر فما فوق

غري قد يقـع منـه بعـض         نظر احلنابلة يف اشتراط هذا الشرط قوية ألن الطفل الص          ةووجه
  .املمارسات اليت ال تكون له خلقاً  وإمنا بسبب صغر سنه مث إذا كرب اعتدل حاله

��ذا YQ"�6 12� #��ر ا	*�Y: -  ر��� ا� -  )' ��ل   �ً,��� .  
       0d*- Yd�*	ي ا"�D�	8ذا 12' ا�:      �d>3ر- �K:d���d��� J�d- �d ا	�U@d          -  أ u:d� �dوه 

 Y�*	وا -J�/	أو رد! وأ#& ا .  
  .نابلة يف خيار العيب خيتلف حكمهم عن خيار التدليس عند احل=

 ـ إما أن ميسك مع أخذ االرش وسيأتينا ما هـو   :ففي خيار العيب املشتري خمري بني أمرين
  .األرش وكيف خنرج االرش

  . ـ أو يرد
  :واستدل احلنابلة على هذا

ملشتري جزء مـن     إن العيب هو عبارة عن نقص يف العني املباعة وإذا فات على ا             : بقوهلم - 
  .العني املباعة فله أن يأخذ مقابل ذلك وهو األرش

 يف صـورة    -  إال   . أن املشتري ليس له إال اإلمساك أو الرد        : والقول الثاين يف هذه املسألة     =
  . بتلف املبيع مثالً فحينئذ له األرش-  إذا تعذر الرد -   :واحدة

  : -  أي الثاين - واستدل أصحاب هذا القول 
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 إن التصرية نوع من العيب فإنه املشتري خدع بإظهار احلليب على :صراة وقالوا حبديث امل - 
 بني أمرين إما اإلمساك أو      -  صلى اهللا عليه وسلم      -  ومع ذلك خريه النيب      .غري ما هو عليه   

  .الرد مع صاع من متر
والقول الثاين صحيح ويؤيده النص وإن كان اإلنسان من حيث النظر قـد يترائـى لـه أن              

هب أقوى لكن مع وجود هذا النص الذي خيري املشتري بني الرد واإلمساك فقط لـيس                املذ
  .لإلنسان أن يصري إىل هذا احلديث وإن رأى أنه خيالف املعىن الذي يقع يف ذهنه

 الراجح إن شاء اهللا أنه ليس له إال الرد أو اإلمساك إال يف صـورة واحـدة                  :على كل حال  
  .وهي إذا تعذر الرد

  . وكيفية حتديد األرش-  رمحه اهللا -  كالم املؤلف مث نأيت إىل
  : -  ر��� ا� - 6��ل  
       0d*- Yd�*	ي ا"�D�	8ذا 12' ا�:      �d>3ر- �K:d���d��� J�d- �d ا	�U@d          -  أ u:d� �dوه 

 Y�*	وا -.  
  .كيفية حتديد األرش تقدمت معنا ونعيد اآلن بياا

  .ه السلعة صحيحة ان ينظر اإلنسان إىل قيمة هذه السلعة معيبة وقيمة هذ:كيفية ذلك
فإذا فرضنا أن قيمة السلعة صحيحة مائة وقيمة السلعة معيبة مخس وسـبعني فـتالحظ أن                

  . الربع:الفرق من حيث النسبة بني العدد
نأخذ هذا الربع وهو الفرق بني القيمتني ونطبقه على الثمن احلقيقي فإذا كانت هذه السلعة               

 وعلى البائع أن يرد عشرين رياالً مـثالً         .ستنيبيعت بثمن مقداره مثانني فتكون القيمة كم؟        
  .إىل املشتري إذا رأى املشتري أن ميسك السلعة

 اآلن أنت خمري بني أن متسك السلعة وتأخذ عشرين رياالً عند احلنابلة على املـذهب                :فنقول
  .على املثال الذي قلت أو ترد السلعة وتأخذكامل الثمن

  . خالفوعرفت أن قضية اإلمساك مع األرش حمل
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  : -  ر��� ا� - 6��ل  
 0*- Y�*	ي ا"�D�	8ذا 12' ا�.  

  . بعد العقد:يعين) بعد(
فإذا يشترط لثبوت اخليار أن يعلم بالعيب بعد العقد أما إذا علم بالعيب قبل العقد فال خيار                 
له وال أرش وال يستطيع أن يرد وليس هناك إال حل واحد وهو أن يأخذ الـسلعة ويـدفع                   

  .ل يف العقد على بينة فإنه علم بالعيب قبل العقدالثمن ألنه دخ
  : -  ر��� ا� - ��	�  
 J�/	أو رد! وأ#& ا.  

  . مهما بلغت.إذا اختار املشتري الرد فإن مؤونة الرد على املشتري
  .)على اليد ما أخذت حىت تؤديه(: -  صلى اهللا عليه وسلم -  لقول النيب - 

ث بني الفقهاء يف أن مؤونة الرد على املـشتري          مل أجد خالفاً يف هذه املسألة مع بعض البح        
  .وهو من وجهة نظري قول ضعيف جداً إذا كان البائع يعلم بالعيب

فإذا كان البائع يعلم بالعيب وأرسل السلعة إىل املشتري عاملاً بالعيب مث اكتشف املـشتري               
 املـشتري ال    العيب فإلزام املشتري برد السلعة على نفقته يتناىف مع الظلم الذي وقع علـى             

سيما يف وقتنا هذا إذ قد يكون إرسال السلعة ومؤونة حتميلها وإرساهلا بالربيد أو بغريه تفوق                
قيمة السلعة فكيف نلزم املشتري مبؤونة الرد مع أن البائع هو الذي كتم العيب فإذا كـان                 

ـ             :أحد من الفقهاء قال    سألة  بأن مؤونة الرد على البائع فهو الشك الراجح وإن كانـت امل
إمجاع بأن مؤونة الرد على املشتري فمؤونة الرد على املشتري وليس لإلنسان أن خيرج عن               

  .اإلمجاع
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
1 ا	���� أو L�2 ا	*�0 Q ا\رش:وإن J�*Q .  

  . عند املشتري بأن أكله أو أتلفه بإحراق كاحلطب أو بأي صورة من الصور:يعين
  . تلف املبيع إذا:هذه الصورة األوىل 

 أو أعتق املشتري العبد فهنا فاتت السلعة ألن العبد صار حراً ال يبـاع               :أي) أو أعتق العبد  (
  .وال يشترى
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  : -  ر��� ا� - 6��ل  
  .J�*Q ا\رش 

  :يتعني يف هذه الصورة األرش
  . ألن الرد متعذر- 

الثاين الذين ال يرون    وحنن سبق وأن قلنا أنه إذا تعذر الرد فإنه يتعني األرش حىت على القول               
  .أخذ األرش إذا اختار املشتري اإلمساك

  .ففي هذه الصورة كاالتفاق بينهم أنه إذا تعذر الرد فله األرش ألنه ليس هناك حل آخر
  : إىل نوع آخر من التعذرات-  رمحه اهللا - مث انتقل املؤلف 

��ل  �  : -  ر��� ا� - 
��0O! وإن ا<�"ى �� 	' 6*1' ���2 -0ون آ:"! ، آ�7ز  !":K� ه,0 و-�} c*�م ، 

  �K:d�3� : رد أرش آd:"! ، وإن آ�dن آ��d} د�dOج    : ��d1 أر<�d ، وإن رد!      :��0Sًا 
J�/	ا .K- �Oر.  

 إذا مل ميكن العلم بالعيب إال بعد كسر السلعة فهـذا ينقـسم إىل   :هذه املسائل واحدة وهي   
  :قسمني

 . هلا قيمة مالية حىت بعد الكـسر  السلعة اليت: يعين. ما ملكسوره قيمة مالية   :ـ القسم األول  
 . ألن بيض النعام وجوز اهلند يستخدم بعد الكسر كإناء أو كوعاء           .كبيض النعام وجوز اهلند   

  .فلمكسوره قيمة مالية
 ـ إما أن يرد السلعة ويـرد معهـا    :فإذا كان ملكسوره قيمة مالية خري املشتري بني أمرين

  . على البائع أتلفه- األرش ألنه أتلف ما ملكسوره ماليه 
  .ـ أو ميسك وله األرش

 ما إذا كسر هذه السلعة مبـا      :ويستثىن من هذا صورة واحدة وهي واضحة عند التأمل وهي         
 . كوعـاء  :ال يفوت ماليتها كأن يكسرها بالنصف فاآلن يستطيع البائع أن ينتفع ا متاماً أي             

 أو الـرد    .ساك وأخذ األرش   اإلم : أنه خيري بني   :لكن إن كسرها مبا يفوت ماليتها فاحلكم هو       
  .ودفع األرش

 فهذه السلع إذا كـسرت لـيس   . ما ليس ملكسوره مالية كالبيض والبطيخ:ـ القسم الثاين 
  .لقشور البيض وال لقشور البطيخ أي مثن وال ينتفع به بشيء

 ألنا تبينا أن هذه السلعة ال نفع فيهـا ومـن            .فهذا حكمه أن يرجع املشتري بكامل الثمن      
  . البيع أن يكون املبيع مما ينتفع بهشروط صحة

 أنه ال جيب على املشتري أن يرد الكسر ال كسر البيض يف املثـال وال                :ويترتب على ذلك  
  .كسر البطيخ ألنه ال قيمة له شرعاً فلم يلزم برده

 وأن بينهما فرقاً يف     . عرفنا اآلن الفرق بني ما يكسر وله قيمة وما يكسر وليس له قيمة             :إذاً
  .ةالنتيج
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  : وقد أوضحه إيضاحاً جيداً-  رمحه اهللا - وإذا تأملت وجدت أن هذا معىن كالم املؤلف 
) وإن اشترى ما مل يعلم عيبه بدون كسره ، كجوز هند وبيض نعـام             ( : -  رمحه اهللا    - يقول  

فكـسره فوجـده    (  لكن إذا كان مما ينتفع بكسره      .هذا أمثلة ما ال يعلم عيبه بدون كسره       
  .) رد أرش كسره: فله أرشه ، وإن رده:أمسكه(فاحلكم ) فاسداً

رجـع بكـل    (وهذا هو القسم الثاين الذي ليس ملكسوره ماليـة          ) وإن كان كبيض دجاج   (
  .ألنا تبينا أنه ليس له قيمة يف الشرع) الثمن

  : إىل مدة خيار العيب-  رمحه اهللا - مث انتقل املؤلف 
��ل  �  : -  ر��� ا� - 
��"اخ  Y�2 و#��ر.  

  . أنه يثبت للمشتري على التراخي ولو مل يبادر برد السلعة:يعين) يب متراخخيار الع( 
  :دليل احلنابلة

  . أن هذا اخليار إمنا شرع لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتراخي: قالوا- 
  . هذا كله تفصيل مذهب احلنابلة.وإذا اختار املشتري الرد فإن السلعة تكون أمانة يف يده

  . إما أن يرد أو ميسك:ر العيب يثبت على الفور أن خيا: القول الثاين=
ال ضرر  (: يقول -  صلى اهللا عليه وسلم      -  ألن يف التأخري إيقاع الضرر على البائع والنيب          - 

  .)وال ضرار
  .وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم وال خيفى إن شاء اهللا أنه أرجح القولني

ا أن ال ترد وال متسك فإن هذا ال معىن           أم . إما أن ترد وإما أن متسك      : نقول له  :ألن املشتري 
  .له وهو من اإلضرار بالبائع

  .يستثىن من هذا إذا مل يعلم املشتري بالعيب إال بعد حني
 إذا علم بالعيب ومل يتمكن لظرف خاص من إخبار البائع وال مـن تـسليم                :ويستثىن أيضاً 

  . أنه معذور. الصورتنيالسلعة إال بعد زمن فكذلك يثبت له اخليار ولو بعد فترة يف هاتني
أن يعلم بالعيب لكن ال يتمكن من إخبار البائع وال من إرجاع السلعة إال              / الصورة الثانية ( 

  .)بعد فترة لظرف طارئ فحينئذ له اخليار ولو تباعد الوقت
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   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 �G"	. ا�	0 دO�6 '	 ��.  

 على التراخي يشترط احلنابلة أنه يثبـت        هذا مفرع على قول احلنابلة أن خيار العيب يثبت        
 وهو أوضح عالمـات     . كتصرفه .على التراخي إال إذا ظهر من املشتري ما يدل على الرضا          

  .الرضا
  .إذا تصرف باملبيع ببيع أو هبة أو إهداء فإن هذا من أدلة الرضا

  . كل ما يدل على الرضا فإنه يقطع خيار العيب.التصرف مثال/ وهذا مثال
 إذا ظهر منه ما يدل على الرضا مع علمه بعيب           .م احنابلة هنا أنه من غري األرش      وظاهر كال 

  .السلعة فإن العقد يثبت وال خيار للمشتري وال أرش
  . أنه إذا ظهر منه ما يدل على الرضا ثبت العقد لكن مع األرش: والقول الثاين=
  .األرش ألن غاية ما يدل عليه التصرف الرضا باملبيع دون إسقاط حقه ب- 

  .وهذا القول الثاين هو القول الصحيح إذا قلنا بأخذ األرش يف العيوب
  وتقدم معنا اخلالف يف قضية هل يؤخذ األرش أو ال يؤخذ األرش؟

   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 ����R ر�o� Xو �Gر Xو 'K� �	إ "��+6 Xو.  

  .حكم حاكمالفسخ ال إىل الرضا وال إىل احلضور وال إىل :يعين) وال يفتقر(
  ملاذا؟

 ألن الفسخ من احلقوق الثابتة للمشتري فال حتتاج مع ذلك إىل رضا وال حكـم حـاكم                  - 
  . فالطالق من حقوق الزوج له أن يطلق بال رضا الطرف اآلخر وال حكم حاكم.كالطالق

وكالرجعة فإن الرجعة من حقوق الزوج فله أن يراجع بال رضا الزوجة وال األولياء وبـال                
  .محكم حاك

وهكذا كل حق ثابت للشخص فله أن يستعمل هذا احلق بدون رضا الطرف اآلخر مـا دام                 
  .حقاً خاصاً به
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  : -  ر��� ا� - ��ل  
 Y�*	0ث ا� J��� ��6,�:وإن ا0,2 �+1�#  "�D���ل � .  

   إذا اختلفا عند من حدث العيب؟: وهي:مسألة مهمة جداً وتكثر احلاجة إليها
 . اختلف البائع واملشتري عند من حدث البيع فالقول قول املشتري           فاحلنابلة يرون أنه إذا    =

  .فقوله مقدم وهو من املفردات اليت انفرد ا احلنابلة عن بقية املذاهب األربعة
  :واستدلوا على هذا

  . بأن العيب جزء األصل فيه عدم التسليم فثبت اخليار لذلك للمشتري- 
  .داتهذا مذهب احلنابلة وهو كما قلت من املفر

 من املذاهب الثالثة وغريهم مـن فقهـاء         -  مذهب اجلماهري من اهل العلم       : القول الثاين  =
  .املسلمني أن القول قول البائع

  :واستدلوا بدليلني
األصـل  / . فإن العيب األصل عدمه وهذا صحيح      . أن األصل السالمة من العيوب     : األول - 

  .عدم العيب
 صلى اهللا عليه وسلم     -  أن النيب    :و حديث صحيح   استدلوا حبديث ابن مسعود وه     : الثاين - 
  .)إذا اختلف املتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان(: قال- 

  .وهذا احلديث نص يف أنه عند االختالف فالقول املقدم قول البائع
  .وهذا القول الثاين هو القول الصحيح

إذا اختلـف   (: يقول - لم   صلى اهللا عليه وس    -  فالنيب   . أن احلديث نص يف املسألة     :والسبب
  .)املتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان

احلنابلة يرون أن القول قول املشتري لكن يشترطون هلذا شرطاً وهو أن ال خترج              / مسألة**
السلعة من يده إىل يد شخص آخر فإن خرجت فليس له خيار ألن العيب قد حيدث عند هذا                  

  .الشخص اآلخر
لعة ألحد أو وضعها عنده أمانة أو خرجت إىل يد شخص آخر بـأي              فإذا أعار املشتري الس   

سبب من األسباب حينئذ سقط خيار املشتري ألن العيب قد حيدث عنـد هـذا الـشخص                 
 هذه املسألة مفرعة على اختيار احلنابلة وهو أن يكون القول قول املشتري وعرفـت               .اآلخر

  .حلديثأن الراجح أن القول قول البائع أو يترادان كما يف ا
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   : -  ر��� ا� - )' ��ل  
  . ��. -> J��6:وإن 	' ��U6. إXّ ��ل أ�0ه�� 

  .إذا دلت القرينة أن قول أحدمها هو الصواب فالقول قوله وال يطالب باليمني
  . ألنا ال نطالب أحداً باليمني إذا ثبت صدقه وظهر مبا ال يدع جماالً للشك- 

ادة أصبع فقال املشتري هذا العيب موجود من قبـل          إذا كان العيب هو عبارة عن زي      / فمثالً
 ملاذا؟ ألنه ال ميكن أن يظهر       . فالقول قول من؟ املشتري    .العقد وقال البائع بل هو بعد العقد      

  .األصبع وينبت بساعة فهذا غري مقبول
  )).......................................نقص يف التسجيل/ ((مثال آخر

  . التخبري بالثمن يثبت يف هذه الصور فقط دون ما داها من الصورمذهب احلنابلة أن خيار
 يثبت فيها خيار التخبري إذا بان األمـر         . التولية والشركة واملراحبة واملواضعة    :وهذه الصور   

 وهذه البيوع من أنـواع البيـوع وإمنـا اختـصت باسـم              .على خالف ما أخرب به البائع     
لسلم نوع من البيوع لكنه اختص ذا االسـم          ا .الختصاصها بصفات كما نقول يف السلم     

  .الختصاصه بصفات خاصة به
كذلك التولية واملراحبة والشركة واملواضعة هي من البيوع لكنها اختـصت ـذا االسـم               

  .الختصاصها بصفات معينة
  : -  ر��� ا� - ��ل  
�% ا	��	��  h�/6و.  

  . هو البيع برأس املال مع اإلخبار به:التولية
  .بعته عليك مبثل ما اشتريته به/ لبائعكأن يقول ا

  . ألنه باع سلعة بنفس ما اشتراها به. تولية: مبثل ما اشتريته به فهذا بيع يسمى بيع:فإذا قال
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
  .وا	D"آ� 
  . أن يبيع بعض السلعة بقسطها من الثمن:الشركة

  .شاركتك يف هذه السلعة/ كأن يقول
لق فاألصل عند احلنابلة أنه شريك معه يف النـصف ألن الـشراكة              شاركتك وأط  :وإذا قال 

  .املطلقة تتقتضي التنصيف
 شاركتك يف هذه السلعة بالربع فعلى املشتري أن يدفع كم؟ ربع الـثمن وهـو                :وإذا قال 

  .شريك يف ربع السلعة
  . املشاركة هي أن يدخل املشتري مع البائع شريكاً يف السلعة بقسطها من الثمن:إذاً

  .وإمنا صارت من بيوع التخبري ألنه يبيع عليه جزء السلعة مبا أخرب به من رأس املال
فإذا قال اشتريت هذه السلعة مبائة ريال مث اشترك معه مشاركة مطلقة فكم سيدفع املشتري؟               

  .مخسني رياالً
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  . هلذا السبب صارت من بيوع التخبري:إذاً
   : -  ر��� ا� -  )' ��ل  
 �U-"ا�	وا.  

  .حبة أن يبيع السلعة برأس ملال وربح معلوماملرا
فإذا قال البائع بعت عليك هذه السلعة مراحبة عشرة باملائة واشتريتها مبائـة كـم سـيدفع                 

  .املشتري؟ مائة وعشرة
  .إذاً هي البيع برأس املال مع ربح البد أن يكون هذا الربح معلوماً

  .علومة وهي أن يبيع برأس املال مع خسارة م:عكسها املواضعة
أبيع عليك برأس ماهلا مع خسارة عشرة باملائة فإذا اشتراها مبائة فكم سـيدفع              / كأن يقول 

  .املشتري؟ تسعني
  .إذاً املواضعة هي عكس املراحبة

وهذه هي صور خيار التخبري وسيأتينا إن شاء اهللا يف الدرس القادم كيفية اخليار واخلالف بني             
  .أهل العلم فيه

  ...ى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنيهذا واهللا أعلم وصل



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  144  

 

  
  ) 33 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))120((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ20/12/1428:التاريخ    األحد:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I12H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� بر � ا����،ا� ���� ا���
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �

  
 لـذلك  تبعـاً  وأخـذنا  بالثمن، التخبري بسبب يثبت الذي اخليار عن تكلمت باألمس كنت

 مـن  االربعـة  البيوع ذه يتعلق ما نبني اليوم األربعة، البيوع هي ما وعرفنا االربعة البيوع
  .أحكام

��ل ��   : -  ا� ر��� -  ا	��	
 0-Xو %� �H*��O J� ��"*�  .ا	��ل رأس ا	��D"ي 

 اكتفـى  -  اهللا رمحه -  املؤلف لكن البائع، وأيضاً املشتري يعرف أن البيوع هذه لصحة البد
 البـائع  معرفـة  يـشترط  األصل يف لكن بالثمن، عارفاً يكون ما غالباً البائع ألن باملشتري
  .املال رأس عن املشتري لبائعا خيرب بأن املال، لرأس واملشتري

  :الوجوب هذا علة
 هـذه  قيمـة  تعرف أن ميكن وال معنا، تقدم كما البيع صحة شروط من الثمن معرفة أن - 

 وال مـساوياً،  أو نقـص  أو بزيادة إما املال برأس يبيع ألنه املال، رأس عرف إذا إال السلعة
  .املال رأس عرفنا إذا إال الثمن نعرف أن ميكن
 رأس للمـشتري  البائع بني إذا إال تصح ال  واملواضعة والشركة واملراحبة التولية يوعب فإذاً

 معرفة ميكن وال البيع، صحة شروط من الثمن معرفة أن :قلت كما ذلك يف والسبب املال،
  .املال رأس مقدار عرف إذا إال األربعة البيوع هذه يف الثمن
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 األربع البيوع هذه يف للمشتري اخليار يثبت أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم ظاهر/ مسألة**
  .والرد اإلمساك بني :البائع به أخرب ما خالف على األمر بان إذا أكثر، أو أقل بان إذا

  .املسألة هذه يف املذهب -  اهللا رمحه -  املؤلف خالف وقد
 أن يوبـاق  والـرد،  اإلمساك بني اخليار ثبوت وهو -  اهللا رمحه -  املؤلف قول هو ما عرفنا
  .-  اهللا رمحه -  املؤلف خالفه الذي املذهب نعرف

 الصدق، خبالف البائع أخرب ولو الزماً ويقع يصح االربع البيوع هذه يف البيع أن فاملذهب =
 غـري  على البائع به أخرب الذي الزائد املقدار حط مع :أي الثمن، حط مع ويلزم يصح لكنه
 يف اخلسارة ومقدار حطه ومع املراحبة، يف ربحال ومقدار الزائد، :أي حطه ومع الصدق، وجه

  .املواضعة
 وباعها مائة فيها املال رأس أن وأخربه سلعة شخص على شخص باع إذا ـ :املوضح املثال

 قـول  فعلى مثانون، هي السلعة هلذه احلقيقية القيمة أن تبني إذا مث مائة، الثمن؟ فكم تولية،
 وإمنا خيار له ليس احلنابلة وعند والرد، اإلمساك بني اخليار للمشتري : -  اهللا رمحه -  املؤلف

  .بثمانون :السعر فيصبح الزيادة، مقدار حيط أن له ولكن الزماً البيع يقع
 ربـح  مـع  السلعة عليه باع إذا :مثالً املراحبة ففي واملواضعة، واملشاركة املراحبة يف كذلك
 معلوم ربح مع عليه باع فإذا معلوم، بحر مع البيع هي املراحبة أن عرفنا وحنن باملائة، عشرة

 إذا مث وعشرة، مائة الثمن؟ فكم مائة، املال رأس أن وأخربه -  املثال يف -  باملائة عشرة وهو
 ومن عشرة األصلي الثمن من فسنحط تسعون، :هو املال رأس :يعين احلقيقي الثمن أن تبني

 املـال  رأس من فستنقص ، لربحا مقدار من ستنقص ألنك واحد :باملائة عشرة الربح مقدار
 وتسعون، تسعة وعشرة مائة بدل فسيدفع احلقيقية، القيمة بنفس الربح مقدار من وستنقص
 ويف الـشركة  يف وهكـذا  الـربح،  نسبة يقابل وما املال رأس يقابل ما خصم بعد فسيدفع
 املثـال  يفف باملائة، عشرة وخسارة املال برأس :يعين وضيعة، باع فلو الشيء، نفس الوضيعة

 يف قلنا كما املثال جنري وهكذا باملائة، عشرة وننقص ثامنني الثمن فسيكون تسعني أصبح إذا
  .املراحبة

  .املذهب ميثل الذي وهو الثاين القول هو هذا
   :احلنابلة دليل

 تبني مث املطلوب الوجه على املال برأس خيرب مل مراحبة أو تولية البائع أن ظهر إذا أنه :قالوا -  
 وعـشرة  مبائة املثال يف السلعة بشراء رضي قد فهو رحباً، إال املشتري يزد مل هذا فإن أقل نهأ

 اخليار له يثبت فال خرياً، إال املشتري يزد مل البيان هذا فإذا وتسعني، بتسعة أصبحت واآلن
  .فقط الثمن من حيط أن له وإمنا
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 للبـائع  والرد الفسخ بني اخليار تإلثبا معىن ال وأنه جداً قوي قوهلم أن وجدت تأملت وإذا
  .باألقل يرضى ال فكيف باألكثر رضي ألنه الصور هذه مثل يف
  .مطلقاً للمشتري اخليار يثبت أنه :الثالث القول =
  .الثاين الثمن يف خيون األول الثمن يف خان كما البائع أن خيشى املشتري ألن - 
 لـه  فيثبت .بصحيح ليس أنه تبني ذيال األول الثمن يف غرض له يكون قد املشتري وألن - 

  .اخليار
 هـذه  يشتري أن حلف قد املشتري يكون أن األكثر الثمن يف غرض له يكون أن أمثلة من

 غـرض  حيقق فالذي األول، بالثمن اشتراها إذا إال ميينه من خيرج ال فهو الثمن ذا السلعة
  .املراحبة مثال يف األكثر الثمن هو املشتري
 إذا إال الزيادة، مبقدار حيط أن فقط له بل اخليار، يثبت ال وأنه املذهب، هو الراجح :الراجح

  .الثاين القول يف املذكورة كاألمثلة اخليار ثبوت يقتصي سبباً هناك أن تبني
 نثبـت  فحينئـذ  اخليار إثبات إىل يدعو ما وجد إذا إال اخليار يثبت ال أنه األصل نقول إذاً

 وقل املنطق مع جداًومتوافق وجيه احلنابلة ومذهب خيار، ال أنه األصل حيث من وإال اخليار،
 خيانـة  اكتشاف بعد له حصل الذي السعر من بأكثر يشتري بأن غرض للمشتري يكون أن

 ال أنـه  الراجح :نقول فنحن للنادر، ال للغالب الشرع يف واحلكم يقع، أن قل فهذا البائع،
  .البائع زاد ما مبقدار القيمة من له حيط وإمنا الزم والبيع خيار

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
��J�/- .O ا<�"ا! وإن .  

 السلعة هذه اشترى أنه للمشتري يبني ومل مؤجل بثمن السلعة هذه البائع اشترى وإن :يعين
 -  املؤلف عند وهذا والرد، اإلمساك بني اخليار للمشتري يثبت فإنه مؤجالً، لكن الثمن ذا
  . -  اهللا رمحه
 تولية، السيارة هذه يبيع ذهب مث أقساط ألف مبائة) سيارة (سلعة زيد اشترى إذا :لكذ مثال

 به اشترى ما مبثل عليه سيبيع وأنه ألف مبائة السيارة هذه اشترى أنه اجلديد للمشتري ...و
 بـثمن  السيارة هذه اشترى أنه ذلك بعد يتبني مث ألف مائة ويدفع املشتري فيقوم تولية، يعين

 أن تـبني  ألنـه  والرد الفسخ بني اخليار الثاين للمشتري -  اهللا رمحه -  املؤلف ندفع مؤجل،
  .املقدار حيث من ال الصفة حيث من الثمن بإخبار غشه البائع

 الثـاين  للمـشتري  ولكن الزماً البيع يقع بل اخليار للمشتري يثبت ال أنه :الثاين والقول =
 وجنعل للبائع ثبت الذي األجل نفس لمشتريل فنثبت.األول البائع أجل يساوي الذي األجل

  .الزماً البيع
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 واآلن نقـداً  مائـة  األول يف اشترى فإنه خرياً إال احلكم هذا يزده مل الثاين املشترب ألن - 
  .السابقة املسألة يف قلنا كما للمشتري خري زيادة فيه وهذا مؤجالً، مبائة اشترى

 التأجيـل  بسبب املشتري على الضرر دخل إذا وهي واحدة صورة يف إل الراجح، هو وهذا
  .الفسخ :يعين الرد، له فحينئذ

 الشراء من متكينه بسبب املشتري على الضرر يدخل أن على األمثلة وأشهر وأوضح أبرز من
 عليـه  ضاع بيده املال بقي إذا الناس بعض ألن املال، إضاعة يف سبباً هذا يكون أن :مؤجالً

 كـان  فإذا املال، حفظ يف سبباً هذا صار نقداً دفع إذا بينما ينفع ال وما ينفع ما يف وصرفه
 البيـع  مـن  متكينه أن فالشك باملال التصرف حيسنون ال الذين الناس من الثاين البائع هذا

 إذا :نقـول  وال والـرد،  الفسخ بني اخليار له يثبت فحينئذ عليه، للمال إضاعة فيه املؤجل
 عنـه  وكـتم  املال برأس تولية عليه باع البائع ألن ،نقداً املال فليدفع املال تلف من خشي

 أن جيوز ال فإذاً مائة، من أقل نقداً يشتريها أن أراد إذا الواقع يف السلعة هذه فثمن التأجيل،
  .مظلوم ألنه الفسخ له بل االنتظار يضره كان إذا بالدفع نلزمه

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
��J أو   X .��Q �Qد�H> �	.  

 خيـرب  ومل وزوجته وابنه كأبيه له شهادته تقبل ال ممن البائع اشترى إذا أي :العبارة هذه معىن
 اإلمـضاء  بـني  اخليار الثاين للمشتري يثبت فحينئذ الشخص، هذا من اشترى أنه املشتري

  .والفسخ الرد وبني واإلمساك
 يف خيـالف  مل -  اهللا رمحـه  -  فاملؤلف احلنابلة، وعند -  اهللا رمحه -  املؤلف عند احلكم وهذا

 أخـرب  إذا التولية بيوع مسألة ويف املؤجل، البيع مسألة يف خالفهم وإمنا احلنابلة، احلكم هذا
  .الواقع خبالف
 تقبـل  ال من مع هؤالء، مثل مع واشترى باع إذا اإلنسان أن اخليار له يثبت أنه يف التعليل
 أن فالواجب اجلديد، املشتري سابح على يكون وهذا وجيامله سرياعيه غالباً فإنه له شهادته

 وهـذا  له، شهادته تقبل ال ممن لكن الثمن ذا السلعة هذه اشترى أنه اجلديد املشتري خيرب
 مـن  أضـيق  - الثمن بتخبري البيوع -  البيوع هذه أن السابق الدرس يف معنا تقدم ما يؤكد
 اشترى ممن خيرب أن عليه جيب أنه حىت الدقيقة التفاصيل عن باإلخبار ملزم ألنه السوم، بيوع

  .املثال هذا يف كما الثمن على أثر هلذا كان إذا
 أنه هو يظن ما حىت شيء كل بني إذا إال ختبري بيوع يبيع اإلنسان أن ينبغي ما احلقيقة يف فهو

  .عالقة له ليس
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 على تولية السلعة هذه فيبيع لريجع حيلة مثنها من بأكثر السلعة هذه البائع اشتارى إذا :يعين
  .آخر شخص

 الـيت  السيارة فيشتري حيلة مرتفع بثمن أعتقه الذي غالمه من الشخص يشتري أن :مثاله
 قالوا وهم احلر لغالمه يعطيه إمنا الثمن أعطى إذا وهو لغالمه الثمن ويعطي مبائة بسبعني تقدر
 هـذه  ويبيع السوق إىل يذهب مث منه سيده يشتري وال سيده من يشتري ال العبد ألن احلر

 مـن  أكـرب  بثمن السلعة هذه تصريف من ليتمكن حيلة الزيادة وهذه مبائة تولية بيع السلعة
 هـذا  ويعتـرب  والرد اإلمساك بني للمشتري اخليار يثبت احلالة هذه مثل ففي احلقيقي، مثنها

 مثنـها  من بأكثر يشتري بأن وغشه خدعه شك ال ألنه للمسلمني، واخلداع الغش من العمل
  .حيلة

 بـثمن  أجنيب من آخر شخص من يشتري أن :السورة هذه من أقبح وهو أيضاً ذلك من ـ
 :ويقول لزيد فيأيت .بينهما يقسم تولية باعه إذا ذلك بعد حيصل الذي الربح أن ويتفقا مرتفع

 وأقـول  توليـة  بيعهـا  من مكنليت احلقيقي مثنها من أكثر بثمن السلعة هذه منك سأشتري
 له وقال األسعار يعرف الذي التاجر ورأى جاء إذا الناس من كثرياً ألن املال برأس اشتريت

 هـذا  أن يعلـم  ألنه يتشجع الثمن بنفس سأبيعها الثمن ذا السلعة هذه اشتريت أنا التاجر
 فـإذا  السعر ذا ريأشت فأنا السعر ذا اشترى التاجر هذا كان إذا فيقول خيدع مل التاجر

 فهـو  للسلعة احلقيقي الثمن على زائد ربح أخذ من ليتمكن حيلة السعر يف زاد التاجر كان
  .والرد اإلمساك بني اخليار األمر تبني إذا وللمشتري آمث وهو حمرمة حيلة

  :الشرح يف ذكرها صور ثالث الفقهاء وأحلق
 إىل شخص يأيت أن :يعين حيلة، ال  اباةحم مرتفع بثمن يشتري أن .احملاباة :األوىل الصورة ـ

 :له نقول له، وإعانة حماباة مبائة خبمسني تقدر اليت السلعة منه ويشتري السلع يبيع فقري رجل
 بـرأس  خترب أن فيجب الثمن بتخبري السلعة هذه تبيع أن أردت إذا لكن باإلعانة حمسن أنت
 للمـشتري  أيضاً يثبت فإنه خيرب مل فإن ،للبائع وإعانة حماباة السلعة هذه اشتريت وأنك املال

  .والرد اإلمساك بني اخليار
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 املـشتري  هـذا  ختص رغبة السلعة يف كان إذا .ختصه لرغبة اشترى إذا :الثانية والصورة - 
 لرغبـة  يشتري أن اإلنسان أراد فإذا الصفة هذه تعنيهم فال الناس سائر وأما بالذات األول
 السلعة هلذه بالنسبة املعتاد السعر عن ارتفع وإن الثمن، فعارت مهما السلعة فسيشتري ختصه

 أنـه  يـبني  أن عليـه  فيجب الطريقة هذه على اشترى فإذا هو، ختصه خاصة صفة فيها ألن
 الـذي  االرتفـاع  ذا ليس السوق يف السلعة هذه سعر وأن به خاصة صفة لوجود اشتراها
  .به هو اشتراها

 قد وهذا كتاباً يشتري أو الناس ختص وال هو ختصه لصفة سيارة يشتري كأن موجود وهذا
 باهـضة  خمطوطة اإلنسان يشتري أن كثري وهو ذلك مثال الناس، خيص وال هو خيصه -  يقع

 غرض ألي أو املخطوط هذا يف إال توجد ال مسألة يراجع بأن خاصة حاجة فيها له ألن الثمن
 املخطوطات من فليست بعيد من وال قريب من ال املخطوطة هذه تعنيهم ال الناس سائر بينما

 أن فيجـب  الثمن بتخبري يبيع ن وأراد يبيع أن أراد فإذا غريها، عن زيادة فيها وال النفيسة
  .به خاصة لصفة اشتراها أنه خيرب

 مث السلع بعض فيه ترتفع موسم يف اشترى إذا .يفوت موسم يف اشترى إذا :األخري واملثال - 
  .فات موسم يف السلعة هذه اشترى أنه خيرب أن بدون الثمن تخبريب يبيع أن له جيوز فال فات
 كثرية ألشياء موسم احلج قرب ومع القلمية، لألدوات موسم الدراسة بداية مع :ذلك مثال
  .للحرم دى اليت واألضاحي واهلدي الكبرية السيارات مثل
 أن جيوز فال السلعة هذه يبيع أن أراد مث احلج موسم يف أا بسبب مرتفع بثمن اشتراها فإذا
  .املوسم يف اشتراها أألنه أخرب إذا إال الثمن بتخبري يبيع

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
�:?�H ا	@+�� -*} -�ع أو - J� J�/	' ا	و J��6 `	ذ %� !"��qQ J�/	�-: "�D�1� 

  .وا	"د ا_�:�ك -�J ا	��qر
 للمشتري ثبت :يعين بالثمن، هختبري يف ذلك يبني ومل الثمن من بقسطها الصفقة بعض باع أو

  .والرد اإلمساك بني اخليار
 يبيـع  أن أراد مث واحد، بثمن واحدة بصفقة شيئني اإلنسان اشترى إذا :املسألة هذه صورة

 الـسلعة  هذه اشترى أنه خيرب أن وجوباً عليه جيب فإنه الثمن من بقسطه الشيئني هذين أحد
   .واحد بثمن يكون أن :القيد ذا أخرى، سلعة مع :يعين صفقة،

  ملاذا؟
 وهـو  األنظار فيه ختتلف مما السلعتني على الثمن تقسيط أن التعليل :خيرب أن جيب أنه تعليل

 على الثمن وتقسيط تقسيم أن املشتري يعلم أن فيجب القطع من وليس واالحتمال الظن من
  .يشتري ال أو يشتري هل هو يقرر حىت البائع به قام السلعتني
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 فحينئذ متاماً متطابقتني سلعتني اشترى األول البائع كان إذا :واحدة صورة هذا من ويستثىن
 هـذه  ألن صـفقة،  السلعة هذه اشترى أنه خيرب أن الثمن بتخبري باع لو حىت عليه جيب ال

 خيـرب  مل ولو إشكال وال باملناصفة السلعتني على يقسم فالثمن متاماً األخرى كالسلعة السلعة
 أن يرى هو مث واحد بسعر يعين صفقة خمتلفني نوعني من سيارتني مثالً اشترى إذا أما بالثمن

 فيجـب  الثمن بتخبري يبيع أن وأراد الثمن ثلثا هلا السيارة وهذه الثمن ثلث هلا السيارة هذه
 اجلديد املشتري ينظر حىت هو به قام الصفقة سعر من الثمن تقدير أن اجلديد املشتري خيرب أن
  .رد وإال قبل صحيح التقسيم هذا أن رأى إن
  .احلكم هو هذا :إذاً

 هـذه ) مؤجل بثمن اشتراه وإن(:قوله من مجيعاً السابقة الصور يف  :اهللا رمحه -  املؤلف يقول
) الـصفقة  بعـض  بـاع  أو (:والرابعة) بأكثر أو( :والثالثة) ممن أو (:والثانية األوىل، املسألة
  : مجيعاً الصور يف فاحلكم
  .والرد اإلمساك بني اخليار فلمشتر

 اجلديـد  للمشتري تثبت اليت واخلديعة واخليانة الغش من تعترب األعمال هذه أن من تقدم ملا
  .والرد اإلمساك بني اخليار
 وأنـه  األخـرية  الثالث املسائل يف احلنابلة مع متوافق -  اهللا رمحه -  املؤلف أن معنا وتقدم
 يثبـت  ال أنـه  الـصواب  أن تقدم األوىل املسألة ففي األوىل، املسألة يف احلنابلة مع خيتلف

  .معنا وتقدم املذهب وهو اخليار للمشتري
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 ���% M6اد و J�( أو uU6 �,� %�  .#��ر �0ة 
  .الس خيار أو الشرط خيار :هنا املقصود

 على جيب فإنه صنق أو الثمن يف زاد اخليار مدة يف مث معني بثمن السلعة اإلنسان اشترى فإذا
 األول بالسعر يكتفي وال والزيادة األول بالسعر اجلديد املشتري خيرب أن الثمن بتخبري البائع
 هـو  الذي الثمن من جزءاً أصبحت الزيادة أن :والتعليل بالنقص، أو بالزيادة اإلخبار دون
ـ  مل فـإن  يبني أن عليه فيجب التخبري، بيوع يف يبني أن جيب والذي املال رأس  يثبـت  بنيي

  .اخليار للمشتري
 مدة يف أو -  املثال تصور إن -  الس خيار مدة يف مث ألف مبائة أرضاً اشترى إذا :هذا مثال
 أن إما للمشتري البائع سيقول فحينئذ فجأة األسعار ارتفعت كثرياً يتصور وهو الشرط خيار
 مع املشتري واشترى لثمنا يف زاد فإذا البيع، وأبطل الشرط خيار أستعمل أو الثمن يف تزيد

 املـال  رأس وكـذلك  الزيادة مع األصلي املال رأس يبني أن يبيع أن أراد إذا فعليه الزيادة
  .النقص مع األصلي

   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
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��	� -"أس O ��12: LU16,��6 أو 	*�Y أر<ً� �6#& أو   "�q6و �-.  
 جيـب  فإنه املبيع على اجلناية على أرشاً أو العيب عن أرشاً الثمن مع البائع أخذ وإذا :يعين
  .الثمن على املضاف واألرش األصلي الثمن بالتخبري يبيع أن أراد إذا يبني أن عليه
 هذه اشتريت :يقول أن :ذلك معىن وجهه، على يبني أن جيب :الصورة هذه يف احلنابلة وقال

 مثـن  :يقـول  أن له جيوز فال سبعني، :الثمن صارر ثالثني، العيب أرش وأخذت مبائة السلعة
 العيـب  أرش وأخـذت  مبائـة  السلعة هذه اشتريت :يقول أن جيب بل سبعني، السلعة هذه

  .سبعني الثمن فأصبح ثالثني،
 ثالثـني  اجلناية قيمة وكانت مبائة اشتراه الذي املبيع على جىن فلو :املبيع على اجلناية كذلك

  .له حصل ما يلبالتفص يبني أن فيجب سبعني، املبيع قيمة فستكون
  .احلنابلة مذهب هو هذا

 فهي السلعة حقيقة هذا ألن بالباقي، وخيرب السعر من األرش حيط أن له أن :الثاين والقول =
  .بالواقع خيرب فإمنا أخرب إذا وهو -  مثالً -  املثال يف كما بسبعني أصبحت اآلن

 الـذي  النقص ألن بالتفصيل خيرب أن جيب بل جداً ضعيف - نظري وجهة من-  القول وهذا
 بـسبعني  ابتداء السلعة اإلنسان يشتري أن يستوي هل مث السلعة، ينقص العيب بسبب كان
 هـل  بسبعني وتصبح العيب هذا أرش ويأخذ عيب يكتشف مث مبائة السلعة يشتري أن وبني

 يف فإنـه  يستوي ال أنه قطعاً ذلك؟ يعلم ال أن أو يعلم أن اجلديد املشتري عند هذا يستوي
 وكـل  اجلنايـة  بسبب أو العيب بسبب صار السعر نقصان ألن السلعة ستنقص الثاين الاملث

  .السلعة مالية نقصان يسبب منهما
 وهذه التفصيل هذا استثقل وإذا وتفصيل، بدقة خيرب أن جيب أنه احلنابلة قال كما :فالصواب

  .الثمن بتخبري يبع وال مساومة فليبع الدقة
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
  .-� LU16 	' :ا	��� 	Mوم -*0 ذ	` آ�ن إنو 
 أواجلنايـة  العيـب  أرش أخذ دون الثمن يف والنقص الزيادة مسألة إىل فقط :بذلك اإلشارة

  .العقد بعد ولو مطلقاً به خيرب أن جيب اجلناية أو العيب أرش فأخذ
 بعد ا خيرب أن جيب وال العقد متام قبل يعين العقد قبل ا خيرب أن فيجب والنقص الزيادة أما
  .العقد متام

  ملاذا؟
 جيب الذي الثمن من جزءاً أصبح هذا فألن اجلناية وأرش العيب بأرش اإلخبار وجوب أما - 
  .العقد قبل أو بعد يكون أن خيتلف ال وهذا به خيرب أن
 يف الـنقص  أو الزيـادة  هـذه  ألن العقد بعد والنقص بالزيادة اإلخبار وجوب عدم وأما - 

  .تربع هي وإمنا الثمن من تليس احلقيقة
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 ريـال  مائة يسلم أن عمرو أراد ملا مث ريال مبائة سلعة عمرو من زيد اشترى إذا :ذلك مثال
  .الس وخيار الشرط خيار وانتهاء العقد متام بعد تسعني تسلم أن يكفي زيد قال

 البائع على جيب فال املبيع، بقيمة عالقة هلا وليس تربع هي إمنا العشرة هذه خصم احلقيقة يف
  .العقد بعد مت هذا ألن وكذا كذا السلعة هذه يف يل خصم أنه يقول أن الثمن بتخبري
 مـا  األوىل هو لكان بذلك أخرب أنه لو :أقول ذلك ومع وجيه وهو احلنابلة مذهب هو وهذا

 يكـون  غالباً ألنه الثمن من حيط إمنا األول البائع أن الغالب ألن ملاذا؟ الثمن بتخبري يبيع دام
 مراعيـاً  لكن اختياراً السعر من له حط الباهض الثمن يستلم أن أراد فإذا السلعة سعر رفع
 مـن  األول البـائع  حط إذا العقد بعد كان ولو حىت ويتأكد فينبغي السوق يف السلعة سعر

  .الثمن بتخبري البيع قضية فتجنب إال بذلك خترب أن الثمن
   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
��- J:U	�Uل أ#�" وإن .  

 أكمـل  هذا ألن خيرب أن واألحسن فاألوىل باحلال فيها خيرب أن جيب ال اليت األحوال يف :يعين
  .الصدق إىل وأقرب الورع يف

  .السابع بالنوع ونبدأ اخليار من السادس النوع انتهى وذا
  : -  ا� ر��� -  ��ل 
  .ا	����X J�*6#�>ف #��ر :ا	:�-� 

 -  اهللا رمحه -  املؤلف أن والحظ املتبايعني اختالف بسبب يثبت الذي اخليار هو السابع النوه
 وقـد  الثمن قدر يف االختالف يكون قد إذ االختالف هذا أنواع سيبني ألنه االختالف أطلق
 يف يكـون  وقـد  الـثمن  نوع يف يكون وقد السلعة نوع يف يكون وقد املثمن قدر يف يكون

  .الرهن يف يكون وقد التأجيل يف يكون وقد شرط اشتراط
  .حدة على نوع كل سيبني مث أطلق ولذلك كثرية واملشتري البائع بني االختالفات أنواع إذاً
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 أنـواع  أكثر ألنه -  اهللا رمحه -  املؤلف به بدأ وإمنا الثمن بقدر املتعلق باالختالف الشيخ بدأ
 فيـه  يكـون  قد لثمن،ا قدر يف القيمة يف هو غالباً االختالف فإن املتبايعني بني االختالفات

   :املذهب = .الثمن قدر يف أنه الغالب لكن وسيأتينا السلعة يف اختالف
6��ل    : -  ا� ر��� -  ا	��	
  .�UQ	+� ا	/�J �0ر �% ا1�#+� �8ذا 

 وكيـف  يبدأ من سيأتينا -  منهما كل حيلف أن احلنابلة عند فاحلكم الثمن قدر يف اختلفا إذا
 اآلخـر  بقـول  أحـدمها  يرض مل إذا مث حتالفا األصلي باحلكم معنيون اآلن حنن لكن - يبدأ؟

 ولكـل  حتالفا :قال  -  اهللا رمحه -  املؤلف أن ولو .احلنابلة عند احلكم هو هذا .البيع انفسخ
 إذا إنـه  :نقـول  اآلن كل على .احلكم يف وأكمل أوضح لكان احللف طريقة بني مث الفسخ
 - سيأتينا كما -  اآلخر بقول أحدمها يرض مل إذا مث حتالفا الثمن قدر يف الثمن قدر يف اختلفا
  .البيع انفسخ
  :الدليل

 منـهما  فكـل  اآلخر ينكره ملا مدع واملشتري البائع من كالً أن :هذا على الدليل :قالوا - 
 علـى  البينة (:يقول -  وسلم عليه اهللا صلى -  والنيب .آخر وجه من ومنكر وجه من مدع

 وجهـة  هذه .منهما كل على فاليمني منكر، منهما كل وهنا) أنكر من على واليمني املدعي،
  .احلنابلة نظر

  .يترادان أو ليمينه البائع قول القول أن :الثاين القول =
  : هؤالء واستدل

 إذا(: -  عنـه  اهللا رضـي  -  مسعود ابن حديث يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب بقول - 
  .صحيح حديث وهو نص فاحلديث .)يترادان أو البائع قول فالقول البيعان اختلف

  .املشتري قول القول أن :الثالث والقول =
  .بيمينه املنكر قول القول الشرع ويف عليه، الثمن لوجوب منكر ألنه - 

  .املسألة يف نص مسعود ابن حديث ألن .الثاين القول أعلم واهللا والراجح
 القـول  أن وهـو  لوجدته أيضاً أنت تأملت لو شيء إىل قدامة ابن الفقيه الشيخ أشار لكن

 البـائع  قول القول الثاين القول ألن متفقان، أو جداً متقاربان املعىن يف الثاين والقول األول
 يـرض  مل وإذا يتحالفـان  األول القول ويف احلديث بنص يترادان املشتري يرض مل إذا لكن

 -  الـنيب  دام ما قولن لكن متقاربان احلقيقة يف فهما .البيع فسخ أيضاً اآلخر بالقول أحدمها
 إن البـائع  قـول  القـول  للمشتري نقول فنحن للبائع القول أثبت -  وسلم عليه اهللا صلى

  .وانصرف الثمن خذ وإال رضيت
  .متقاربان والثاين األول القول أن العلم مع الثاين القول هو الراجح القول إذاً

1 آ�+�� ���,ً� : -  ا� ر��� -  ��ل )'  U	ا:  
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 1U�� �N�- أوXً.  
  .باحللف البائع يبدأ أن جيب

  :ألمرين
  .جانبه يف قوة نوع وهذا الفسخ عند إليه سترجع السلعة ألن أقوى جانبه أن :األول األمر - 
 قول القول جعل مسعود ابن حديث يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :الثاين واألمر - 

  .به نبدأ فإذاً بيمينه يعين البائع
  .منكر ألنه .باملشتري نبدأ أنا :الثاين والقول =

 حديث وجود مع سيما ال الشك أقوى جانبه ألن .بالبائع نبدأ أنا :احلنابلة مذهب والصحيح
  .مسعود ابن

   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
  ))��  . )) ِ-Kََ&ا ِ-ْ*ُ�ُ� َوِإKَ-ِ ��َ}cَ&ا ِ-ْ*ُ�ُ� َ
  .بالنفي يبدأ أن وجيب وإثبات فين على يشتمل أن جيب البائع ميني أن على العبارة اشتملت

 الذي السعر يثبت أن البائع من نطلب ألنا السعر فلتحقيق واإلثبات النفي على اشتماله أما
   وأما املشتري يدعيه الذي السعر ينفي وأن يدعيه

 علـى  واليمني املدعي على البينة ألن للنفي أا الدعاوى يف اليمني شأن فألن بالنفي يبدأ أنه
  .بالنفي يبدأ أن الدعاوى أميان يف الشأن دائماَ فلذلك وينفي ينكر فهو أنكر من
 ضـرر  وال وجيه فهو بالنفي البدء وأيضاً وإثبات نفي على الشتماله سواء وجيه ذكروه وما

  .املقصود عليه يفوت وال ذا البائع بإلزام
   : -  ا� ر��� -  ��ل )'  
 '( 1U6 ي"�D�	ا: )) ��  . ))ِ-Kََ&ا اْ<َ�َ"6ُْ�ُ� َوِإKَ ��َ}cَ&اِ- اْ<َ�َ"6ُْ�ُ� َ

 الذي السبب هو البائع نقدم جعلنا الذي السبب فإن متاماً املشتري يف يقال البائع يف قيل ما
 للعلـل  بـالنفي  يبـدأ  وأن واإلثبات النفي بني  جيمع أن مسألة وأما املشتري، نؤخر جعلنا

  .السابقة
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   : -  ا� ر��� -  ��ل )' 
 .K	و n:+	' إذا :ا	ل أ�0ه�� 6"ض ��  .ا|#" -

  :أنواع عن األمر خيرج ال حتالفا إذا
 أحلـف  لن قال وأحدمها حتالفا هلما قلنا فإذا .اليمني عن أحدمها ينكل أن :األول النوع ـ

  .اآلخر قول القول أن اليمني عن أحدمها نكل إذا فاحلكم
 رفـض  ملا عمر ابن فإن هماعن اهللا رضي وعثمان زيد مع عمر ابن قصة :ذلك على والدليل

  .السلعة ورد عثمان عليه حكم اليمني
 اآلخـر  ذكـره  مـا  فعالً ويقول فيسلم اآلخر بقول أحدمها يرضى مث يتحالفا أن :الثاين ـ

  .الدعوى وتنتهي وينفذ الزماً البيع يقع فحينئذ صحيح
 رمحه -  املؤلف يريد الذي وهو فحينئذ اآلخر بقول أحدمها يرضى وال يتحالفا أن :الثالث ـ
 .الـثمن  واملشتري السلعة البائع ويأخذ العقد وينتهي للعقد فسخ حيصل إليه يشري أن -  اهللا

  .)يترادان أو (:يقول -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن ملاذا؟
  .البيع فسخ اآلخر بقول أحدمها يرض مل فإذا

  : -  ا� ر��� -  ��ل 
 .K	و n:+	' إذا :ا	ل أ�0ه�� 6"ض ��  .#"ا| -

 انتـهى  فـإذا  بالفسخ بتصرحيهما إال الفسخ حيصل ال وإمنا التحالف مبجرد حيصل ال الفسخ
 افـسخا  نقـول؟  فماذا .ال :قاال فإذا اآلخر؟ بقول أحدكما رضي هل :هلما نقول التحالف

 التحـالف  مبجـرد  نفسخ ر الشروط مستويف الزم صحيح عقد العقد هذا ألن ملاذا؟ .العقد
  .والبائع املشتري بإرادة فسخ إىل حيتاج وإمنا
 أيضاً الفسخ يقع وال بالفسخ، التصريح من البد بل التحالف مبجرد الفسخ يقع ال نقول إذاً

 األمر للعوام بالنسبة لكن الفقهاء عند تدقيقات وهذه الفسخ، من البد بل الرضا عدم مبجرد
 حـصل  بالسلعة أو الثمنب الرضا بعدم أو اليمني مبجرد تفاسخا أما رأى إذا للعرف يرجع

  .الناس عرف إىل يرجع أمر الفسخ ألن الفسخ
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  :ا� ر��� -  ��ل )' 
�8ddن  hddc1*� آ�:dd	ا �dd+	�Q: �dd*Oر �dd	إ �dd��� ،�ddH1/��8ddن  �dd+1�#ا %dd� �H�+ddR: ل�dd�� 

"�D�.  
  .املتبايعني اختالف مبسألة ملحقة املسائل هذه

  : -  اهللا رمحه -  يقول األوىل املسألة
  .مثله قيمة إىل رجعا :الفةت السلعة كانت فإن
 أحـدمها  رضي فإن متاماً السابق التفصيل على يتحالفان فإما تلفت مث السلعة يف اختلفا إذا

  .العقد انفسخ وإال اآلخر بالقول
  األخرى؟ املسألة حكم نفس هلا أن مع املسألة هذه -  اهللا رمحه -  املؤلف أعاد ملاذا إذاً

 كانـت  سواء السلعة يف االختالف أما) مثلها قيمة إىل جعار(:قوله وهو العوض، هو ما ليبني
  .الفسخ حيصل مث يتحالفان أما :واحد فهو بتالفة ليست أو تالفة

  .املشتري قول القول وإمنا يتحالفان ال أما السلعة تلفت إذا املسألة هذه يف :الثاين القول =
 فـالقول  قائمة والسلعة ملتبايعانا اختلف إذا (:قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ألن - 

 قـول  فـالقول  قائمة ليست السلعة كانت إذا أنه احلديث فمفهوم) يترادان أو البائع قول
  .املشتري

 أن احلديث هذا عن واجلواب السابقة املسالة حكم املسألة هذه حكم وأن األول : والصحيح
 مل احلديث هذا رووا الذين ةالروا وأن والشذوذ بالضعف الزيادة هذه على حكم أمحد اإلمام

  .ضعف فيه واحد رجل زاده وإمنا الزيادة هذه يزيدوا
  .أمحد اإلمام ضعفها الزيادة هذه أن :اخلالصة

  .التالفة السلعة على اإلختالف حكم معنا تبني إذاً
  : -  ا� ر��� -  ��ل 
 �*Oر �	إ ���� �H1/�.  

 نظر بدون مباشرة املثل قيمة إىل نرجع ةالسلع تلفت إذا أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف كالم ظاهر
 هـذه  يف أنه يرون احلنابلة فجماهري احلنابلة عامة مذهب وهذا يوجد؟ ال أو مثلها يوجد هل

  .املثل إىل ال القيمة إىل نرجع الصورة
 كان إن ننظر الصورة هذه يف أنه إىل تيمية بن الدين جمد الشيخ وهو احلنابلة أحد وذهب =

  .القيمة إىل رجعنا يوجد مل فإن باملثل، فنبدأ القيمة، إىل رجعنا وإال باملثل اأتين مثل للسلعة
 مثـل  نوجد أن نستطيع أنا دام فما الصحيح، هو -  اجلليل الشيخ هذا -  الشيخ اختاره وما
  القيمة؟ إىل نذهب فلماذا السلعة هذه

 مراسالت قدامة ابن وبني بينه احلنابلة طبقات ذيل يف ترمجة له -  الدين جمد -  الشيخ وهذا
 جداً،فقـد  كـثري  شيٌء واألدب العلم من فيها عليها يطلع العلم طالب أن طيب جداً لطيفة
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 ينضح كتاب قدامة ابن الشيخ له وكتب املسائل من مسألة يف كثرية مراسالت بينهما حصل
  ..)) األذان ((.وأدلته قوله له وبني خيالفه أنه مع والتواضع والعلم باألدب

  : -  ا� ر��� -  ��ل 
�% ا1�#+� �8ن  �H�+R ل��� "�D�.  

 اختلفوا إذا :يعين التالفة، للسلعة يعود صفتها يف الضمري) مشتر فقول صفتها يف اختلفا فإن
 قول فالقول كذا صفتها أن واملشتري كذا صفتها أن البائع فزعم التالفة السلعة هذه صفة يف

  .املشتري
  ملاذا؟

 واآلخر غارم أحدمها اثنان اختلف فإذا دائماً، الغارم قول القول نأ الفقهاء عند القاعدة ألن
  .الغارم قول فالقول غارم غري

  القاعدة؟ هذه دليل هو ما
  .الذمة براءة األصل أن : وهي :عليها املتفق األخرى القاعدة  :القاعدة هذه دليل
 وزعـم  -  كاتـب  السلعة كانت لو -  العبد -  مثالً -  أن البائع وزعم السلعة تلفت فإذا

   ملاذا؟ . املشتري قول فالقول يقرأ وال يكتب ال عامي العبد أن املشتري
  .غارم ألنه
 الـسلع  يف الـشيء  ونفي سترتفع، املتلف هذا فقيمة الصفة هذه أثبتنا إذا أنه :الغرم وجه

  .الثمن ا يزيد صفة فكل املطعومات السيارات :األخرى
 سـيارة  اشـتريت  يقول واملشتري سيارتني منه شترىا املشتري أن البائع زعم لو :وكذلك

 يـدفع  أن للـزم  البـائع  بقول أخذنا لو ألنا .غارم ألنه ملاذا؟.املشتري قول فالقول واحدة
  .قوله فالقول غارم فهو سيارتني قيمة املشتري

 فال ذلك خالف على واألدلة والبينات القرائن دلت إذا أما والقاعدة، األصل حيث من هذا
  .املشتري قول القول أن األصل لكن واألدلة، بالبينات سيأخذ القاضي أن شك

  :-  ا� ر��� -  ��ل )' 
�:n وإذا  0�  .و-��m �ً,Bه"ًا اn:+c :ا	*

 الظلم، هلذا دفعاً الظلم عليه من حلق ثبت إمنا الفسخ هذا ألن والبائع، املشتري حق يف :يعين
  .القادم سللدر نرجئها تفصيل مزيد إىل حتتاج املسألة وهذه
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  ) 34 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))121((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ21/12/1428:التاريخ    االثنني:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I13H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���

-���, �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �
 : -  ر��� ا�- ��ل  
 �ً,B�-ه"ًا و�m n:+c0 ا��8ذا �:n ا	*. 

تقدم معنا باألمس أن احلنابلة يرون أنه يف الصور اليت حنكم فيها بانفساخ العقد فإن العقـد                 
 .ينفسخ يف الظاهر والباطن

خرة وهـذا بالنـسبة للمـشتري        يعين يف أحكام الدنيا وأحكام اآل      :ومعىن الظاهر والباطن  
 .وبالنسبة أيضاً للبائع

 :دليل احلنابلة على هذا
أن هذا الفسخ ثبت لتاليف الظلم الواقع يف وجود اخللل فهو مقيس على الفسخ بالعيـب   - 

 .والفسخ بالعيب يقع ظاهراً وباطناً يف حق املشتري ويف حق البائع
ر والباطن يف حق الصادق ويقع فـسخاً يف   أن الفسخ يقع فسخاً يف الظاه:والقول الثاين =

 ويكون أخذه ملا أخذ أي الكاذب ظلماً وتصرفه كتصرف          .حق الظاهر فقط بالنسبة للكاذب    
 .الغاصب

 .ألن ليس له حق يف أخذ هذا الثمن أو املثمن حسب ما يكون الكاذب - 
واء كان البائع    س .إذاً القول الثاين أنه فسخ يف الظاهر والباطن يف حق الصادق دون الكاذب            

 يعين سواء كان الكاذب البائع على املشتري فإنه ال ينفسخ يف حقه إال ظاهراً               - أو املشتري 
 .دون الباطن وحياسب على هذا الغش يوم القيامة ويعاقب عليه
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 : ر��� ا�- )' ��ل   
 ��+,6 J���ل � .وإن ا1�#+� �% أO. أو <"ط 

ترطاه؟ أو هل أجل الثمن أو مل يؤجل؟ فإن القول          إذا اختلفا هل اشترطا هذا الشرط أو مل يش        
 . سواء كان النايف هو البائع أو النايف هو املشتري:قول من ينفيه

 :والدليل على ذلك
 .أن األصل براءة الذمة واألصل العدم - 

 .ودائماً القول مع من يؤيده األصل والظاهر
ا فإما يتحالفان على قاعدة املذهب  أنه إذا اختلفا يف الشرط أو األجل وحنومه   :والقول الثاين 

 .السابقة
 . ألن األصل عدمه. أن القول قول من ينفيه:والراجح
 : ر��� ا�- )' ��ل   
 . �UQ	+� و-?. ا	���:وإن ا1�#+� �% J�2 ا	���� 

 بل  : ويقول البائع  . اشتريت منك هذه السيارة    : كأن يقول املشتري   :إذا اختلفا يف عني املبيع    
 .األخرىبعتك السيارة 

 .فاآلن حصل اختالف يف عني املبيع
 أنه لـيس القـول قـول        :احلكم) حتالفا وبطل البيع  (: -  رمحه اهللا    -  يقول املؤلف    :فاحلكم

 .املشتري وال القول قول البائع بل يتحالفان
 :الدليل؟ الدليل على ذلك

 .أن كالً منهما يدعي ما ينكر اآلخر - 
 .شتري ينكر ذلكفالبائع يدعي أن هذه هي السلعة وامل

 .واملشتري يدعي أن تلك هي والبائع ينكر ذلك
 . أن القول قول البائع:والقول الثاين =
إذا اختلفا املتبايعان فـالقول قـول البـائع أو    (: -  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  - 

  )يترادان
 .فاالختالف يف تعيني املبيع كاالختالف متاماً يف الثمن

 وكما تقدم معنا التنبيه إىل ما ذكره ابن قدامة يف           . أنه القول قول البائع    والراجح إن شاء اهللا   
 .املسألة السابقة وكذلك هنا وهو أن القول األول والثاين متقاربان
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 : ر��� ا�- )' ��ل   
                J�d2 J�/d	ض وا�d*	ا {�d�6 �d�� !0�- �� '�1:Q ��H,� 0d2 Y@dcل   :وإن أ-� آ. 

��H,� {��6. 
أركانه وصح ولزم مث اختلفا هل يبدأ البائع بتسليم السلعة أو املشتري            إذا مت البيع بشروطه و    

فال  .بتسليم الثمن؟ ومل يتفقا فإنه ينصب هلما عدل يأخذ منهما ويسلم كل واحد منهما حقه              
 .نقدم املشتري وال نقدم البائع

 :الدليل أنا ال نقدم أياً منهما؟ الدليل على ذلك
  . لتقدمي أحدمها على اآلخرأما استويا يف احلق فال وجه - 

 .فصار احلكم أن ينصب عدل خارج عنهما ليستلم منهما ويسلم كل واحد منهما نصيبه
 . أن املشتري يلزم بدفع الثمن:والقول الثاين =
 . أن البائع يلزم بدفع السلعة:والقول الثالث =

بدأ وال على البائع     ألنه ال يوجد أي معىن جيعلنا نوجب على املشتري أن ي           . األول :والصواب
 .فالصواب إن شاء اهللا مع مذهب احلنابلة يف هذه املسألة . ألما مستويان.أن يبدأ

 : -  ر��� ا�- ��ل  
 J�/	)' ا ����	و1:6' ا. 

 . للبائع: مث يسلم الثمن. ملن؟ للمشتري. جيب على العدل أن يسلم املبيع أوالً:يعين
 .املبيع أوالً  أنه يبدأ بتسليم :هكذا مذهب احلنابلة

 . فيسلم هذا الثمن وذاك السلعة يف وقت واحد. أن العدل يسلمهما معاً:والقول الثاين =
وإذا تأملت جتد أن القول الثاين ينسجم مع املسألة األوىل ألنا إذا كنا نقول جيب أن ينصب                 

مـه أن   رجل عدل يأخذ منهما وال نلزم أحدمها أن يبدأ كذلك هذا العدل ملاذا نلزمه أن نلز               
 يبدأ بالسلعة قبل الثمن بأي شبء نستدل على هذا اإللزام؟

 . أن نقول يسلمهما معاً: األقرب إن شاء اهللا:إذاً
 يبعد أن يقع التنازع     : يعين . نظرية :وال خيفى عليك إن شاء اهللا أن هذه املسألة إىل حد كبري           

 ...إىل درجة أن يقول أينا يسلم الثمن وأينا
 حنتاج إليها من األساس يف وقتنا هذا ألنه إذا مل يركن أحـدمها لآلخـر     مث هذه املسألة قد ال    

فبإمكانه أن يستخدم طريقة أخرى يف السداد تضمن له إذا مل يستلم الـسلعة أن ال يـستلم        
البائع الثمن بأن يكتب له شيك ومن خصائص الشيك أنه بإمكان حمـرر الـشيك إيقـاف                 

 يستلم السلعة فبإمكانه بعد ذلـك أن يوقـف هـذا    فإذا أعطاه شيك ومل    .التعامل به الحقاً  
 .وهذا أوىل وأحسن وابعد من إقامة عدل يستلم منهما مث يسلمهما معاً .التعامل

 .إذاً باإلمكان تفادي هذا االختالف يف وقتنا هذا باستخدام طرق أخرى يف السداد
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 : ر��� ا�- )' ��ل   
 Xً�� �ً,6إن:وإن آ�ن د "�D� '( �N�- "�O17] ُأ�	ا %� J�/	آ�ن ا . 

 .إذا كان الثمن ديناً حاالً أجرب أوالً البائع مث املشتري
 : تعليلهم:تعليل احلنابلة

 .أن تعلق احلق بالعني أكرب من تعلق احلق بالدين =
 مث نلزم املشتري بدفع     .فمن تعلق حقه بالعني مقدم على من تعلق حقه بالدين ولذلك نبدأ به            

 .الثمن حاالً
تسلم املشتري السلعة وجب عليه وثبت يف حقه جفع الثمن وهو حـال وموجـود   ألنه ب - 

 .فيجب أن يبادر بدفع الثمن مباشرة
 . إذا كان ديناً حاالً فهذا هو احلكم:إذاً

وقد نقول فعالً إذا كان الثمن ديناً حاالً نبدأ باملشتري ألن تعلق حقه بالعني مقـدم علـى                   
 .ع بأن نوجب على املشتري باملبادرة بدفع الثمنالتعلق بالدين وحنن حنفظ حق البائ

 : ر��� ا�- )' ��ل   
�% ا	�01  �ً�N�4 وإن آ�ن:!"oU6 ��� �	�� ����% ا	���� و- 7" ��12� . 

 وإذا كان الثمن غائباً داخل البلد وكذلك لو كان خارج البلد دون مسافة القصر فإنا                :يعين
قه بأن حنجر على املبيع بل وعلـى بقيـة مـال            جنرب البائع على تسليم املبيع ولكن حنفظ ح       

 .املشتري إىل أن يدفع الثمن
 : قال احلنابلة يف تعليل وجوب احلجر:التعليل

 .لئال يؤدي ذلك إىل ضياع حق البائع - 
وذا نكون حفظنا حق كل منهما فأوجبنا على البائع أن يسلم املبيع وأوجبنا على املشتري               

 . أي الثمن إىل البائع كامالً-  يف بقية ماله إال ان يدفع املال أن ال يتصرف ال يف املبيع وال
 .وبذلك نأمن عدم ضياع حق البائع
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  : ر��� ا�- )' ��ل   
 ":*���N��11 ا	+:n:وإن آ�ن �N�4ً� -*�0ًا �H,2 أوا	��D"ي  . 

 . مسافة قصر: ويقصد احلنابلة بالبعيد ما هو:إذا كان بعيدا
ي هذه الصورة ال نلزم البائع بدفع السلعة بل خنري البـائع بـني              فف .أو كان ديناً على معسر    

 .الفسخ وبني أن يدفع السلعة وينتظر وال نلزمه بيدفع السلعة
ألن يف إلزامه بدفع السلعة ضرر عليه ألن ذلك يستلزم أن ينتظر إىل أن يدفع املشتري                 ملاذا؟

 .الثمن وهذا االنتظار فيه ضرر على البائع
 . إذا كان بعيداً: واملسألة الثانية. إذا كان غائباً: املسألة األوىل: يف املسألتني:القول الثاين =

 .ان البائع ال يلزم بدفع السلعة حىت حيضر املشتري الثمن
أن مبىن البيوع على الرضا والبائع إمنا رضي بدفع السلعة حني يـتمكن   -  :التعليل؟ التعليل

 .خر دفع السلعة إىل أن حيضر املشتري الثمن ولذلك له ان يؤ.املشتري من دفع الثمن
 أقرب إىل مقاصد الشرع وأحفظ للحقوق وأبعد عن التنازع          :وال شك أن هذا القول الثاين     

 .ولذلك كله فهو إن شاء اهللا الراجح
 : إىل اخليار-  رمحه اهللا - مث انتقل 
��ل  � : -  ر��� ا�- 
�% ا	@+�  1q1	 ر��q	ا h�/6و. 

 .من واألخري من أنواع اخليارهذا هو النوع الثا
 .وهو اخليار الذي يثبت للخلف يف الصفة

 وأن العلم بـاملبيع حيـصل       . العلمى باملبيع  : تقدم معنا أن من شروط صحة البيع       :معىن ذلك 
 . ـ أو الوصف. ـ إما الرؤية:بأحد طريقني

لف عـن   فإذا علم املشتري باملبيع عن طريق الوصف مث حضرت السلعة فوجد أن الصفة ختت             
 وله أن   .الوصف الذي مت يف جملس العقد فيثبت له حينئذ خيار يسمى خيار اخللف يف الصفة              

 .يفسخ العقد
  :التعليل؟ التعليل

أنه إمنا اشترى هذه السلعة بصفة اتفقا عليها فإذا ظهر املبيع مغايراً هلذه الصفة ثبت لـه   - 
 .احلق يف الفسخ

لفت الصفة هو القول الصحيح إن شاء اهللا وكما قلت      أنه يثبت له احلق إذا اخت      :وهذا القول 
 .متوافق مع إعطاء كل ذي حق حقه

 . أما يتحالفان:والقول الثاين =
 .لكن الصواب أن احلق يثبت للمشتري
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 :املسألة الثانية**
 : -  ر��� ا�- 6��ل  
0�h رؤ��6 �Q �� "�=Qو. 

ب أن تعلم أن هذا اخليار يثبت يف الرؤية          جي : فإذاً . إذا اشترى عن طريق الرؤية املتقدمة      :يعين
 إمنا يثبت يف الرؤية     . فالرؤية املقارنة للعقد ليس فيها خيار      .املتقدمة ال يف الرؤية املقارنة للعقد     

 .املتقدمة
فإذا رأى السلعة اليوم وعقد على هذه السلعة من الغد بناء على الرؤية املتقدمة مث ملـا رأى                  

 . يثبت أيضاً له خيار يسمى خيار اخللف يف الصفة: متغريةالسلعة بعد العقد وجد أا
 : أو كثري منهم   -  قال الفقهاء    . أنه يثبت له اخليار الختالف صفة املبيع       :هذا مذهب احلنابلة  

 .ال سيما يف املطعومات لسرعة التغري
 . أن القول قول البائع:القول الثاين =

 :الدليل
  .ن قوله معه األصل فيقبل واألصل هو عدم التغري وم.أن األصل املتقرر هو عدم التغري - 

 الـتغري   . هل األصل يف السلعة أن تتغري أو أن ال تتغري؟ األصل أن ال تـتغري               :وهذا صحيح 
 .وصف طاريء

 . أن القول ليس للمشتري وال للبائع بل يتحالفان:القول الثالث =
 : ونتيجة أن يتحالفان .تحالفان أما ي . أقرب : أن هذا القول الثالث    :والذي يظهر واهللا أعلم   

 فيجب أن تفهم أنه إذا اخترت هـذا القـول           . الفسخ :ما هي النتيجة؟ أنه عند عدم الرضا      
 .وأفتيت املتبايعان إذا اختلفا به فهذا يعطي فرصة للمشتري بفسخ العقد

 .فيجب أن يتصور اإلنسان ماذا ينبين على القول قبل أن يرجحه
 أن يتحالفا أقرب ألنه ال يوجد معىن واضح يـرجح    :هذا القول    : نقول : على كل حال   :إذاً

 باعتبار أن الصفة متقدمة والصفة املتقدمة قد حيـصل  .به جانب ال املشتري وال جانب البائع      
 .فيها تغيري

 .ذا انتهى الفصل املتعلق باخليارات وننتقل إىل الفصل الذي يليه
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  فصل
 ]حيصل به قبضهيف التصرف يف املبيع قبل قبضه، وما [

 : -  ر��� ا�- ��ل  
 ).@� (!�Ucو <ً�K� . IR و	Mم -�	*�0:و�J ا<�"ى 

 : للحديث عن أمور غاية يف األمهية-  رمحه اهللا - هذا الفصل خصصه املؤلف 
  على من يكون الضمان؟. الضمانات:ـ األمر األول

 .عة مىت جيوز للمشتري أن يتصرف يف السل: يعين. التصرف:ـ األمر الثاين
 . القبض وحقيقته: مهم: وهو أيضاً:ـ األمر الثالث

 رمحـه   -  وقد اعترف شيخ اإلسالم      .وهذا الباب يعترب من أكثر أبواب البيوع غموضاً ودقة        
 : -  رمحـه اهللا     -  يف الفتاوى أن هذا الباب له مآخذ قد ختفى على بعض العلماء قال               - اهللا  

 . الفقهاء واختالفهم فيها كثر تنازع-  وألا ختفى: يعين- وهلذا السبب 
فكثرة التنازع واالختالف من الفقهاء كانت نتيجة خلفاء مآخـذ بعـض مـسائل القـبض           

 .والضمان
 حنتاج محيعاً أن نأخذ هذا الفصل دوء وأن حناول أن نفهم هذا الباب وستالحظ أنه :ولذلك

 .ينبين على هذا الباب عشرات املسائل ال سيما يف وقتنا هذا املعاصر
 يف احلقيقة رتب ترتيباً منطقياً يسهل علـى اإلنـسان أن يتـدرج يف       -  رمحه اهللا    - املؤلف  و

 .مسائل القبض مث الضمان مث التصرف بعد ذلك
 : -  ر��� ا�- 6��ل  
 !�Ucو <ً�K� .و�J ا<�"ى 

 . املذروع واملوزون واملعدود: املقصود بنحو املكيل:من اشترى مكيالً وحنوه
 فكل مبيع حيتاج .كل ما حيتاج إىل توفيه  ) بنحوه(: املقصود :ع وهي قاعدة  أو نقول بعبارة أوس   

إىل توفيه فهو داخل عند احلنابلة وحنن ما زلنا نقرر ونشرح مذهب احلنابلـة مث ننتقـل إىل                  
 .غريه

 . واملـذروع  . واملكيـل  . املـوزون  : كل ما حيتاج إىل توفيه وأشهر وأبرز األمثلة        :املهم إذاً 
 رمحه  - مور حتتاج إىل توفيه وهي داخلة يف األحكام اليت سيذكرها املؤلف             هذه األ  .واملعدود

 . - اهللا
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 : -  ر��� ا�- ��ل  
 !�Ucو <ً�K� . IR و	Mم -�	*�0:و�J ا<�"ى 

 . ان إجراء العقد املستويف للشروط اخلايل عن اخليارات ينتج عنه لزوم العقد:يعين
 .فهذه العقود الزمه من حيث تقع

 .لضمان ومىت جيوز للمشتري أن يتصرف فهي مسائل أخرىأما مسألة ا
أما العقد فهو الزم وال يستطيع املشتري أن ينفك عنه وال البائع أن ينفك عنـه إال برضـا                   

 .الطرفني
 )وه� -�h ا	�@�0(: ر��� ا�- )' ��ل   
 �o��6 ��� ��� ��"@Q I@6 '	و. 

ا حيتاج إىل توفيه كاملكيل واملوزون وحنوه  أن املبيعات إذا كانت مم-  رمحه اهللا  - أفادنا املؤلف   
 .فإنه ال جيوز لإلنسان أن يتصرف فيها إال بعد القبض

 أنه سواء كانت هـذه املوزونـات واملكـيالت مـن            -  رمحه اهللا    - ومفهوم كالم املؤلف    
 .املطعومات أو من غري املطعومات

 أن تكون مطعومة وال أن       أنه ال يشترط يف هذه املوزونات واملكيالت       .وهذا مذهب احلنابلة  
 .تكون غري مطعومة بل األمر عام

 املوزونات واملكيالت واملعدودات واملذروعات ال جيوز لإلنسان إذا اشتراها أن يبيعهـا             :إذاً
 .إال بعد القبض

 إذا باعه جزافاً بدون تقدير      . بيع اجلزاف  :ويستثىن من هذا عند احلنابلة صورة واحدة وهي       
 .عه قبل أن يقبضهفإنه جيوز له ان يبي

 استدل احلنابلة بنصوص صحيحة يف الصحيحني ومسند أمحد وسنن أيب داود ثابتة ال              :الدليل
 :إشكال فيها عن ابن عباس وابن عمر وجابر وغريهم من الصحابة

) إذا اشترى أحدكم طعاماً فال يبعه حىت يقبضه (: قال-  صلى اهللا عليه وسلم - ان النيب  - 
 )ستوفيهحىت ي(:ويف لفظ آخر

 أن املطعومات يف العهد النبوي ال تبـاع إال كـيالً فـدل              : قالوا :وجه االستدالل باحلديث  
 وقـسنا علـى     .احلديث على أن ما بيع بالكيل ال جيوز أن يتصرف فيه اإلنسان حىت يقبضه             

 .املكيالت كل ما حيتاج إىل توفيه كاملعدود واملذروع واملوزون
لة يدل على املكيالت بالذات ويقاس عليه مـا حيتـاج إىل             حديث ابن عباس عند احلناب     :إذاً

 . أن كالً من املكيل واملزوزن واملعدود واملذروع كل منها حيتاج إىل توفيه: جبامع:توفيه
 املبيع بالصفة واملبيع برؤية متقدمة ولو مل يكن مكيالً وال           :ويلحق باملكيل وحنوه عند احلنابلة      

 .كان مما ال حيتاج إىل توفيهموزوناً وال معدوداً يعين ولو 
 : عند احلنابلة اآلن صار الذي ال جيوز أن يتصرف فيه املشتري قسمان:إذا
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 .ـ املوزون واملكيل وحنوه
 . ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة ولو مل يبع عن طريق الكيل والوزن والعد والذرع:ـ والثاين

 .هذا هو خالصة مذهب احلنابلة
 أنه ال جيوز ملن اشترى السلعة أن يبيعها إال بعد القبض مهما .املسألة يف هذه :القول الثاين =

 . بالقدر أو جزافاً:كان نوع السلعة ومهما كانت طريقة االشتراء
 .ومهما كانت طبيعة السلعة مطعومة أو غري مطعومة

 . العموم املطلق:يعين
 .ال جيوز لإلنسان أن يبيع شيئاً إال إذا قبضه

 وهو مذهب الظاهرية واختاره شيخ اإلسالم بـن         -  رمحه اهللا    - ام أمحد   وهذا رواية عن اإلم   
 .تيمية وابن القيم وذهب إليه عدد من احملققني

 : استدلوا:دليل هؤالء
 ى أن تباع الـسلع  -  صلى اهللا عليه وسلم -  أن النيب -  رضي اهللا عنه - حبديث زيد  - 

 .حيث تبتاع وأمر أن تنقل إىل رحال التجار
يشمل مجيع أنواع السلع فإنه مل حيدد مطعوماً وال غري مطعوم وال            ) السلع(:احلديثفقوله يف   

مكيل وال غري مكيل وال ما حيتاج إىل توفيه وال ما ال حيتاج إىل توفيه وال ما بيع بقدر وال ما                     
 .عام) السلع(: فقوله.بيع جبزاف

ام والكيـل ملـا روى    راوي حديث الطع-  رضي اهللا عنه -  أن ابن عباس :الدليل الثاين - 
 وال أحسب إال مجيع السلع حكمها حكم : يعين. وال أحسب كل شيء إال مثله    :احلديث قال 

 .الطعام املذكور يف احلديث املرفوع
ومن أوىل وأهم من يفسر احلديث راويه ال سيما إذا كان فقيها مثل ابن عباس يفمه معـىن                  

 .الكالم ويرتله على األحكام
 هذا مذهب كثري من الصحابة منهم ممن روي عنه بإسناد صحيح منهم  أن:الدليل الثالث - 

 مع أن جابراًَ وابن عباس من الذين رووا أحاديث وجوب القبض قبل بيع              .جابر وابن عباس  
 .املبيع
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 وإىل هذا ذهب . أنه جيوز بيع أي مبيع قبل قبضه مطلقاً عكس القول الثاين:القول الثالث =
 .شيخ الفقيه عطاء بن ابن أيب رباحعثمان البيت ويروى عن ال
 وأما عطاء فال أظن أن هذا القول يصح عنه وهو رجـل يعلـم               .أما عثمان فأظنه يصح عنه    

 .السنن واألحاديث يف هذا الباب أكثر من أن حتصر
وهذا القول غاية يف الضعف ولذلك جتد أن ابن عبد الرب ملا حكى هذا القول مل يشتغل بالرد                  

 . أحسب أم مل تبلغهم النصوص: باالعتذار لقائليه فقالعليه وإمنا اشتغل
أما عثمان البيت ممكن أنه مل تبلغه النصوص وأما عطاء سيد التابعني فيبعد أا مل تبلغـه هـذه                 
النصوص املتكاثرة عن حنو أربعة من الصحابة يف السنن واملسانيد والصحاح فالغالب أنـه مل               

 .يثبت عنه
 عندنا أن هذا القول الثالث ضعيف وهو مناقض لألدلة وصـاحبه             املهم اآلن  :على كل حال  

 .حيتاج أن يعتذر له ال أن جياب عن دليله
 وهو مذهب املالكية ورواية أيضاً عن اإلمام أمحد واختاره من احملققني ابـن  :القول األخري =

 .املنذر وانتصر له واختاره أيضاً الشيخ الفقيه أبو ثور
 أنه ال جيوز    : أيضاً كما ترى ذهب إليه عدد من أئمة اهل العلم وهو           فأيضاً هذا القول األخري   

 . وجيوز إذا بيع جزافاً. حيتاج إىل توفيه:بيع املبيع إذا كان مطعوماً مكيالً أو موزوناً اي
 ما هو الفرق بني هذا القول ومذهب احلنابلة؟

 . تقريباً هذا هو الفرق ال يوجد فرق.املطعوم وغري املطعوم - 
 :ل هؤالء الذين اشترطوا يف املنع أن يكون يف املطعوماتاستد

 .بأن األحاديث اليت جاءت يف الباب كلها فيها إذا باع طعاماً ى أن يباع الطعام - 
وهذا صحيح حديث ابن عباس فيه الطعام وحديث جابر فيه الطعام وحديث ابن عمر أيضاً               

 .طعام فيه أنه ى أن تباع السلعيف الصحيحني فيه الطعام إمنا حديث زيد ليس فيه ال
ومبا تقدم ظهر لك ان دليلهم االعتماد على األحاديث اليت فيها التنصيص على الطعـام وان      
اجلواب على هذا أن هذه األحاديث وإن كانت نصت على الطعام فاألحاديـث األخـرى               

احلديث ال  نصت على باقي السلع مث الذين رووا هذه األحاديث كجابر وابن عباس رأوا أن               
 .خيتص باملطعومات وإمنا يتناول مجيع السلع

 هي األقوال اليت اخترت أن أذكرها لكم ألا أقوى األقوال وبالنظر . ـ أربعة :هذه األقوال
أيضاً إىل من رجح هذه األقوال وإال املسألة فيها حنو ثامنية أقوال وهذا حيقق ما قاله الـشيخ                

 . املآخذ واالستدالل بالنصوصأنه كثر تنازع العلماء فيها خلفار
 أنه ال جيـوز     :األقرب للصواب واهللا أعلم الذي تدل عليه فتاوى الصحابة هو القول الثاين           

 .لإلنسان أن يبيع أي شيء إال بعد أن يقبضه
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 -  صلى اهللا عليه وسلم      -  حديث عائشة أن النيب      . الثاين :ومما يدل على رجحان هذا القول     
هذه األعيان قبل القبض ليست مضمونة على املشتري وإمنا على           و .ى عن ربح ما مل يضمن     

البائع وال يأيت الشرع بأن جيعل الربح إلنسان والضمان على آخر بل الربح والضمان دائماً               
 .متالزمان يف الشرع

 ى عن ربح ما مل يضمن يدل على رجحـان القـول   -  صلى اهللا عليه وسلم   - فكون النيب   
 . أقرب األقوال فهو إن شاء اهللا.الثاين

 : ر��� ا�- )' ��ل   
 �1�� 1Q وإن:�N��	ن ا��G J�� . 

 . وإن تلف املبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع:يعين
 ملاذا؟ ألن القاعدة أن الضمان يتبع التصرف ولو أجزنا          .السلعة قبل القبض من ضمان البائع     

 .يتصرف مل جنعل الضمان عليهللمشتري أن يتصرف لصار الضمان عليه فإذا منعناه من أن 
 . الضمان والتصرف متالزمان إذا منعته من التصرف فارفع عنه الضمان:فإذاً

 .هذه هي قاعدة املذهب
 ان الضابط يف الضمان ليس هو املنع من التصرف وإمنا هو الـتمكن مـن   :والقول الثاين =

 .القبض فكل سلعة ال يتمكن املشتري من قبضها فليس عليع ضماا
 .كل سلعة يتمكن املشتري من قبضها فعليه ضمااو

 جند أن   : وانتصر له وذكر هلذا أمثلة فقال      -  رمحه اهللا    - وإىل هذا القول ذهب شيخ اإلسالم       
 ملـاذا؟ ألن    .الشارع جعل املبيع إذا كان مثراً على رؤوس الشجر فالضمان علـى البـائع             

جه أن يأخذ منه على دفعات ليتفكه به        املشتري ال يتمكن من أخذ املبيع مجلة واحدة ال حتيا         
 . إىل آخره.... وألنه مل ينضج.وليتمكن من تصريفه يف السوق ولعلل أخرى

 ملا وجدنا الشارع جعل الضمان يف الثمر إذا بيع على رؤس النخل على البائع حبثنا عن                 :إذاً
 .السبب فوجدنا أنه لعدم متكن املشتري من قبض هذا املبيع

ل الضمان على البائع يف املكيل ألن املشتري ال يتمكن من قبضه إال بكيله              أيضاً الشارع جع  
 وكيله ووزنه وعده هو القبض كما سيأتينا فما دام مل يكل ومل يوزن ومل يعد ال                 .ووزنه وعده 

 .يستطيع املشتري وال يتمكن من قبضه فالضمان ليس عليه
 يتمكن من قبض هذه الكتب؟ إذا عدها    إذا اشترى الغنسان عشرين كتاباً متشااً مىت       :فمثالً

 إذا  . قبل ذلك هي من ضمان البائع ألنه لن يتمكن من القبض إال بالعد             .البائع وسلمها إياه  
اعتربنا الكتب معدودة وهي تباع عند بعض الناس بالوزن وإمنا يبيعها بالوزن من ال يعـرف                

لكتاب ليس ورقة وإمنا معـىن      قيمة الكتب وإمنا ينظر إىل الورق والورق يباع بالوزن لكن ا          
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ولذلك سيأتيكم إن قدر حقوق التأليف وحكم بيع وشراء حقوق التأليف وهي ترجـع إىل               
 .مضمون الكتاب

 فعند احلنابلة الـضابط     :املهم اآلن اختلف الفقهاء كما ذكرت لكم اآلن يف ضابط الضمان          
 ضابط الضمان هو     وعند شيخ اإلسالم   .مالزم للقبض فما مل يقبض ال يضمن وما قبض ضمن         

 .التمكن من القبض
ولعلك إذا تأملت إذا رجعت إىل املرتل وتأملت ستجد أن الفرق بني القولني يسري وأنـه ال                 

 ألن املشتري إذا متكن من      .يتصور إال يف صور قليلة جداً وإال بني القولني تقارب كبري جداً           
فالضمان عليه فالتمكن مـن     القبض يقبض وإذا متكن من القبض وبذله البائع ومل يقبض هو            

 .القبض قريب من القبض
 .لكن على كل حال هذه قاعدة شيخ اإلسالم وهذه قاعدة املذهب

 : ر��� ا�- )' ��ل   
�� ��Sو�6 �- 1Q :وإن���	ا .?- . 

 . بطل البيع. املبيع:يعين
 .إذا تلف املبيع بآفة مساوية فإن البيع يبطل

 . انفسخ:أي) بطل(: بقوله-  رمحه اهللا - ومقصود املؤلف 
  :والفرق بني االنفساخ والبطالن
 .أن البطالن إاء للعقد من أصله

 .والفسخ إاء للعقد من حني الفسخ فبينهما فرق كبري
 : أن يقـول   -  رمحـه اهللا     - وعلى طريقة الفقهاء التدقيق يف األلفاظ كان ينبغي على املؤلف           

 .انفسخ
 .من ضمان البائعإذاً إذا تلفت السلعة بآفة مساوية فهي 

 .واآلفة السماوية هي كل ما يصيب السلع ويؤدي إىل تلفها بغري إرادة اإلنسان
 . إىل آخره مما ليس لإلنسان فيه يد وال يتصرف فيه...كأن يصيبه احلريق أو صاعقة أو يغرق

ويلحق باآلفة السماوية ما أتلفته احليوانات ألنه ال ميكن تضمني احليـوان ويلحـق باآلفـة                
 .سماوية ما أتلفه آدمي ال ميكن تضمينه فهذا يلحق أيضاً باآلفة السماويةال

 . يلحق باآلفة السماوية كل ما ال ميكن تضمينه:ومن هنا نستطيع أن خنرج بقاعدة 
 وما  . ما أتلفه احليوان   :لكن إذا تأملت ستجد أن ما ال ميكن تضمينه يكاد ينحصر يف املثالني            

 .أتلفه آدمي ال ميكن تضمينه
 .ولذلك سواء جعلت قاعدة أو ذكرت احلكم مباشرة
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 : -  ر��� ا�- ��ل  
 %���1+� -�0	�:وإن أ1Q+� $د ��	�?��:n وإ��oء و J�- "�D� "�# . 

إذا أتلفه اآلدمي ولو كان هذا اآلدمي هو البائع فإنه خيري بني الفسخ وبني اإلمضاء ومطالبـة         
 .املتلف

 :الدليل على هذا التخيري
لى خيار العيب ألن يف كل منهما ثبوت حق للمشتري بـسبب آفـة أصـابت    القياس ع - 

 .السلعة
 .ففي احلقيقة إتالف السلعة هو يف معىن العيب فثبوت اخليار مقيس على خيار العيب

   : ه,� 6��ل-  ر��� ا� - 	JK ا	��	
 �	0�- �+1�� ��	�?� .و
 .قيمة مبثله فإن مل يوجد مثله فال: يعين:هنا) بدله( بـ:املقصود

 املكيل واملوزون الذي ال صنعة لآلدمي فيها فقط ما عداه فهو            : ينحصر يف  :املثل عند احلنابلة  
 .ليس مثلي وإمنا قيمي

 .فكل عني نعتربها مثلية فالواجب عند اإلتالف مثلها
 .وكل عني نعتربها قيمية فالواجب عند اإلتالف قيمتها

وإذا عرفت ما هو املثلي؟ عرفـت تبعـاً لـذلك            ال يقى علينا إال حتديد ما هو املثلي؟          :إذاً
 .القيمي

 . احلنابلة يرون أن املثلي كل مكيل وموزون ال صنعة لآلدمي فيها:إذاً
 . القمح واحلبوب والثمار هذه هي املثليات: غالباً ما سيكون:يعين

ـ :القول الثاين = د  أن املثلي هنو كل ما يوجد نظريه ومساو له يف الصفات بال اختالف يعت
 .به

وهذا املفهوم يوسع املثليات إىل كل ماله نظري ورمبا مل يأت يف زمن من األزمان كثرة املثليات                 
 .يف مثل زمننا هذا ألنه يكثر املصانع اليت تنتج السلع املتشاة متاماً

  ...و ه: القول الثاين:إذاً
 ))األذان((
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 :بعد أن عرفنا اخلالف يف هذه املسألة
 وينبين على ذلك أنه ال جيوز أن نبدأ بالقيمة ويوجد للـسلعة نظـري               .ين القول الثا  :الراجح

 .ومثال
 .فإذا كان هلا مثلي فيجب أن حنضر هذا املثلي وتربأ الذمة به

 .فإذا مل يوجد فحينئذ نرجع إىل القيمة
 .وجيب أن تتساوى السلعتان يف كل الصفات املعتربة اليت يعتد ا أهل اخلربة

 واملشتري يف هل هذا مثلي أو ليس مبثلي؟ فـاملرجع يف ذلـك إىل أهـل         وإذا اختلف البائع  
 .اخلربة

 هذا مثل هذا فما يوجد بينهما من اختالف فغري مؤثر فيعترب مثله متاماً وإذا كـان              :فإذا قالوا 
 .مؤثر فال شك أنه ال يتعرب مثلي

يارتني متاماً ال يوجد     س :فاملوديل اآلن بالنسبة للسيارات يعترب فارق مؤثر أو غري مؤثر؟ يعين          
بينهما أي فرق حىت يف املمشى إال أن هذا موديل وهذا موديل؟ يؤثر بال إشكال وال حنتـاج                  

 .ألهل اخلربة بل هو مؤثر مطلقاً ألن انتاجهم هذه السيارات
فإذاً ستجد هنا يف هذا املثال الذي اخترته أن بني السلعتني من التطابق تام ألنـه إذا ختلـف                   

صفة فستجد أن بينهما تطابق تام جداً ال يوجد فرق إال هذا املوديل ومع ذلك               الشركة أي   
 . ما دام أنه فارق مؤثر يف السعر ويف نظرة الناس فهو فارق يعتد به.هو مؤثر
 : ر��� ا�- )' ��ل   
  .� �76ز Q@"ف ا	��D"ي ��� ��. ��o:و�� 02ا! 

اه جيوز لإلنسان أن يتصرف فيه فور متام اإلشارة إىل املكيل واملوزون وحنوه ما عد   ) ا عداه وم(
 .العقد ولو مل يقبض املشتري السلعة

 جيوز يف احليوانات إذا مل تبع على سبيل العد ويف السيارات ويف عامة الـسلع              :بناء على هذا  
 .جيوز لإلنسان أن يبيع مبجرد متام العقد

ج إىل توفيـه واحليوانـات   ألن املنع من البيع إمنا هو خاص باملكيالت واملوزونات وما حيتـا    
 .والسيارات وغريها ال حتتاج إىل توفيه

 :استدل احلنابلة على اجلواز يف مثل هذه السلع
 كنا نبيع البعري بالبقيع بالدراهم ونقتضي عنها دنـانري ونبيـع   :حبديث ابن عمر أنه قال - 

 .بالدنانري ونقتضي عنها دراهم
 .مر يبيع الثمن قبل قبضه فهذا ابن ع: قال احلنابلة:وجه االستدالل 

 .وأجاب أصحاب القول الثاين بأن هذا بيعاً ملا يف الذمة وحنن نتحدث عن البيوع املعينة
 .ففرق بني بيع ما يف الذمة وبني بيوع األعيان املوجودة املعينة
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وبذلك يتبني أن األمر ليس كما قال احلنابلة ليس كل ما عدا املكيل واملوزون جيـوز بيعـه                  
 .لعقد بل مجيع السلع ال جيوز أن تباع وال أن تشترى إال بعد القبضمبجرد ا

 . بتوسع-  رمحه اهللا - وأما ما هو الذي سيحقق القبض فسيتكلم عنه املؤلف 
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  ) 35 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))122((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ22/12/1428:التاريخ    الثالثاء:اليوم 

  

Š‘@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�I14H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,- �  .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �

يسأل كثري من اإلخوة    ) وإن كان ديناً حاالً      ( : -  رمحه اهللا    –قبل أن نشرع يف درس اليوم قوله        
الدين إما أن يكون مؤجالً أو حاالً ، والدين املؤجل هو الدين الذي ضرب ) ديناً حاالً  ( :ما معىن 

 املبلـغ   :له مدة يسلم فيها الدين ، وأما احلال فهو الدين الذي يستحق التسليم مباشرة ، يعـين                  
زيد مـن    ما يف الذمة ، فإذا اشترى        : -  رمحه اهللا    –النقدي غري املعني ، فالدين يقصد به املؤلف         

عمرو سيارة بألف ريال غري معينة وال مؤجلة فهي دين ولكنه حال ، فهو دين لكنه يف الذمـة ،                    
فكل ما مل يعني فهم يف الذمة ، فهذا يؤدي إىل أنه دين ، وملا مل يضرب له أجل معني فهو دين جال                       

   . فهذا هو معىن هذه العبارة .
   .) جيوز تصرف املشتري فيه قبل قبضه:ما عداهو(:- رمحه اهللا–كنا قد توفقنا باألمس عند قوله

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  !�Ucو .�K- ����	02ا ا �� 1Q وإن: �c��G J�� .   

 : وبعبارة أخـرى     . من ضمان املشتري     :إذا تلف ما عدا املبيع بكيل وحنوه فمن ضمانه أي           
شتري علـى اخلـالف     إذا تلف املبيع الذي جيوز التصرف فيه قبل قبضه فهو من ضمان امل            

 ( : يقول   – رمحه اهللا    – واملؤلف   .السابق يف األشياء اليت ال جيوز التصرف فيها قبل القبض           
ألن احلنابلة يرون أن ما ال جيوز التصرف فيه قبل قبضه هو املكيل             ) ما بيع بغري كيل ووزن      

   .واملوزون 
   :والدليل على ذلك 

   .) خلراج بالضمان ا ( – صلى اهللا عليه وسلم – قول النيب - 
   . أن هذا املبيع دخل يف ملك املشتري وجاز له التصرف فيه فهو من ضمانه : وأيضاً - 

 ما هي األشياء اليت     :وهذه املسألة مبنية متاماً على املسألة األوىل من مسائل هذا الفصل وهي             
   .ضجيوز التصرف فيها قبل القبض واألشياء اليت ال جيوز التصرف فيها قبل القب

 أن مجيع األعيان إذا بيعـت فإنـه ال جيـوز           : القول الراجح يف هذه املسألة       :ولذلك نقول   
التصرف فيها وهي من ضمان البائع وليست من ضمان املشتري ، بناء على القول الـراجح          

   .الذي رجحناه يف تلك املسألة 
 :دا املبيع بكيل وحنـوه      وإن تلف ما ع    ( : -  رمحه اهللا    – عرفنا اآلن معىن قول املؤلف       :إذاً  

   .) فمن ضمانه 
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 بالنـسبة   :تقرر مبا سبق أن كل ما ال يصح التصرف فيه فليس مبضمون ، يعين               /  مسألة   **
للمشتري ، لكن هذه القاعدة عكسها ليس بصحيح مطلقاً ، فليس كل ما يصح التـصرف                

ع ذلك تبقى من     قد يصح التصرف يف بعض األعيان وم       :فيه فهو من ضمان املشتري ، مبعىن        
   - : نذكر له مثالني :ضمان البائع ، مثاله 

 فهذا جيوز للمشتري أن يتصرف فيه ومـع    . بيع الثمر على رؤوس الشجر       : املثال األول    - 
  ذلك يبقى من ضمان البائع  

 فهذا جيوز للمشتري أن يتصرف فيه ومع        . ما منع البائع املشتري من قبضه        : املثال الثاين    - 
   .مان البائعذلك هو من ض

 أن كل ما ال جيوز التصرف فيه فهو من ضمان البائع ، وليس كـل مـا جيـوز                    :اخلالصة  
التصرف فيه فهو من ضمان املشتري بل قد جيوز التصرف ويبقى الضمان مع ذلـك علـى                 

   .البائع 
   .هذا إذاً بيان للقاعدة وبيان لعكس القاعدة وأن فيها استثناء 

     : -  ر��� ا� –6��ل ا	��	
  �o�� J� �N�- �*,�6 '	 ��.   

فإن منعه بائع من قبضه فهو من ضمان البائع ، ولو كانت السلعة مما جيوز التصرف فيه قبل                  
   .قبضه 

   . ولو كان البائع منع املشتري من قبض السلعة لضمان الثمن :وأيضاً 
   . الضمان على البائع :ففي الصورتني 

 وجه ضمان الغصب فيأخذ أحكام ضمان الغصب مبعىن أنه        ويضمنه البائع على   :قال الفقهاء   
يضمن السلعة والنماء املنفصل واملتصل ، وذلك ألن يد البائع يف هذه احلال يد متعدية وهو                

   .يضمن مطلقاً كضمان الغاضب 
 إىل موضوع آخر وهو مهم جداً أيضاً ، وينبغي عليه مـسائل             – رمحه اهللا    –مث انتقل املؤلف    

   .ألة القبض واختالف األعيان فيها كثرية وهو مس
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     : -  ر��� ا� –6��ل ا	��	
�� �K- ��6. أو وزن أو 02 أو ذرع              {�� .@U6و:    .d�,6 �d� -&	` ، و�% �R"ة و

��1 و�� �6,�ول -�,�و	� و�4"! ,-: ���1q�- .   
   . يريد بيان أحكام القبض – رمحه اهللا –املؤلف 

   .يع الكف  تناول الشيء جبم:والقبض يف اللغة 
   . أنه إذا تناول الشيء ببعض الكف أو باألصابع فليس بقبض يف اللغة :ومفهوم هذه العبارة 

 فاخلالف فيه طويل جداً ومتشعب ومضطرب لكن حنن سنلخص اخلـالف            :وأما يف الشرع    
   : فالحظ معي اآلن يف املنت – رمحه اهللا –على وفق ما ذكر املؤلف 

   :سم األشياء املبيعة إىل أربعة أقسم  ق– رمحه اهللا – املؤلف - 
   .)  إخل ...بكيل أو وزن (  وأشار إليه بقوله : ما بيع بتقدير : القسم األول - 
   . ) ...ويف صربة (  وأشار إليه يف بقوله : ما بيع جزافاً : القسم الثاين - 
   . ) ...وما ينقله بنقله (  وأشار إليه بقوله : املنقوالت : القسم الثالث - 
   .) وما يتناول بتناوله (  وأشار إليه بقوله : املتناوالت : القسم الرابع - 
   . ) ..أو وغريه (  العقارات وأشار إليه بقوله : والقسم اخلامس واألخري - 

 تقسيد جيد جداً وحنن سنتكلم عن كل قسم من هذه           – رمحه اهللا    –يف احلقيقة تقسيم املؤلف     
   .اً كيفية القبض األقسام ليتبني لإلنسان متام

   : -  ر��� ا� –6��ل  
�� -�� -�K. أو وزن أو 02 أو ذرع   {�� .@U6و: `	&- .   

 من مكيل وموزون وحنوه فإن قبـضه  : ذهب األئمة األربعة إىل أن ما بيع بقدر أي بتقدير    =
   . بكيله وبوزنه وبعده وبذرعه :حيصل بذلك ، أي 

   .األشياء تقبض بذلك ولو بدون النقل  إىل أن هذه : وذهذب األئمة الثالثة =
 وذهب اإلمام الشافعي فقط من بني األئمة األربعة إىل أن هذه األشياء ال يتم القبض فيها                 =

   .إال بذلك مع النقل 
عند األئمة األربعة حىت األحناف حيـصل القـبض   ) بتقدير ( إذاً عرفنا اآلن أن ما بيع بقدر     

   . إال أن الشافعية أضافوا إىل ذلك أنه البد من النقل  بعده وكيله ووزنه: يعين :بذلك 
   . أن هذه األشياء تقبض بالكيل والوزن والعد :الدليل على أصل املسألة وهو 

 فهـذا   .) إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتـل          ( : -  صلى اهللا عليه وسلم      – قول النيب    - 
   .احلديث صريح بأن البيع يتم بالكيل 

ى أن   ( : -  صلى اهللا عليه وسلم      – أن النيب    : ابن عباس السابق معنا       واستدلوا حبديث  - 
  . بالكيل والوزن والعد والذرع :واالستيفاء يكون بذلك يعين ) يباع الطعام حىت يستوىف 

   :واستدل الشافعية على وجوب النقل 
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ها التجار   ى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوز        : -  صلى اهللا عليه وسلم      – بأن النيب    - 
   . تنقل : فاحلديث نص على أنه ال جيوز أن تباع حىت حتاز يعين .إىل رحاهلم 

والراجح واهللا أعلم يف مسألة بيع املوزونات واملكيالت مذهب اجلمهور وأنه ال يلزم من متام               
   .القبض النقل 

 .حـاهلم   ى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل ر      :وأما اجلواب عن حديث     
 أن هذا احلديث مروي يف السنن وأصله يف البخاري وهو يدل على أن هـذا                :فاجلواب عنه   

   .احلديث وارد فيما بيع جزافاً ، وبيع اجلزاف سيأتينا ، وليس يف بيع املكيالت واملوزونات 
يل وذا عرفنا كيفية القبض يف املكيل واملوزون وكثري من املبيعات اليوم إمنا تباع على سـب               

   .الكيل أو الوزن أو العد ، فإذا مت العد والتمييز هلا فقد مت القبض ، وال يشترط أن تنقل 
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
   .و�% �R"ة  
   . هي الكومة من الطعام غري معلومة املقدار : كما تقدم معنا :الصربة 

 من النقل والتحويل ،     – أي ما بيع جزافاً      – أنه البد يف قبضها      : عند احلنابلة    = :فحكمها  
   .فإن مل تنقل أو حتول فلم تقبض 

   :واستدل احلنابلة ومعهم الشافعية على هذا احلكم 
 كنا نشتري الطعام جزافاً     : حبديث ابن عمر الذي أخرجه اإلمام البخاري ومسلم أنه قال            - 

 ولفظ النقل   .له   عن بيعه حىت ننق    – صلى اهللا عليه وسلم      –من الركبان مث نبتاعه فنهانا النيب       
 : يعين   . كان التجار يضربون على ذلك       :موجود يف الصحيح ، ويف لفظ أيضاً يف الصحيح          

   .على بيع الطعام جزافاً قبل نقله 
 أن بيع الطعام جزافاً يتم قبضه مبجرد التخلية وال          . وهو مذهب األحناف     : والقول الثاين    =

   .يشترط ال النقل وال التحويل 
   : هذا واستدلوا على

 واالستيفاء يكـون    . ى عن بيع الطعام حىت يستوىف        – صلى اهللا عليه وسلم      – بأن النيب    - 
   .بوضع اليد مع التخلية 

 أن ما بيع جزافاً ال يقبض إال بالنقل والتحويل ، والسبب يف             :والراجح إن شاء وبال إشكال      
زافاً البـد مـن نقلـه ، يف          أن األحاديث متكاثرة جداً يف أن ما بيع ج         :ترجيح هذا القول    

الصحيحني وألفاظهما نص يف املسألة وال ميكن اخلروج عن مثل هذه األحاديث بأي تعليـل               
كان ، فإن النقل والتحويل جاء منصوصاً يف األحاديث إذا بيع الطعام جزافاً ، فـالراجح يف                 

   .مسألة البيع جزافاً أنه البد من نقله وحتويله 
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  �1�,- .�,6 ��   .و
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 كاألخشاب واألمتعة واحليوانـات والـسيارات ،    :ما ينقل من األعيان املبيعة البد من نقله         
   . أن تنقل :فهذه األعيان يشترط يف قبضها 
   :استدل احلنابلة على هذا احلكم 

ذا  إذا كان النص دل على أنه البد من نقل األعيـان إ            : قالوا   . بالقياس على بيع اجلزاف      - 
   .بيعت جزافاً فكذلك ما ينقل 

 أن العرف جرى أن مثل هذه األعيان ال يكتفـى يف            : قالوا   . بالعرف   : واستدلوا كذلك    - 
   .قبضها بوضع اليد بال نقل

    .وهذه املسألة تعترب هي أهم مسائل القبض ألن كثرياً من األعيان املبيعة منقولة 
 وإىل هذا ذهب اإلمام     .عيان املنقولة إىل العرف      أنه يرجع يف قبض هذه األ      : القول الثاين    =

   .مالك ، فننظر إىل العرف يف كيفية قبض هذه األشياء ونعمل به 
   . أن قبض املنقوالت بالتخلية فقط . وهو لألحناف : القول الثالث =

   :واستدلوا على هذا 
خليـة ، فـإن      بأن قبض املنقوالت يكون بتسليمها للمشتري بال مشارك وهذا حيصل بالت           - 

   .البائع إذا حلًى بني املشتري والسلعة صارت له ساملة بال مشارك 
   . أنه يرجع فيه إىل العرف كما هو مذهب املالكية : الراجح واهللا أعلم :الراجح يف املنقوالت

 فإن العرف أنه مبجرد مـا يـسلم         – احليوان   – إذا باع اإلنسان الدابة      :من أمثلة الترجيح    
ري هذه الدابة وخيلي بينه وبينها ويسلمه الزمام إذا كان هلا زمام فإن املـشتري               البائع املشت 

   . قبض :يعترب 
 حبصول  – فيما أفهم    – جرى العرف اآلن أن قبض السيارة يكون         . السيارات   :املثال الثاين   

الـث   واألمر الث– . تسليم املفتاح : واألمر الثاين – . كتابة  العقد     : األمر األول    - :أمرين  
   . وأن هذه األمور الثالثة أهم من حتريك السيارة .ك نقل امللكية 

فدل العرف اليوم أن قبض السيارات يكون ذه الثالثة أمور تسليم املفتاح وكتابة العقـد               
   .داخل معارض السيارات والثالث نقل امللكية 

ا أن يبيع وال يشترط     فإذا حصل هذا األمر فإن املشتري يعترب قبض السيارة وله بناء على هذ            
   .حتريك السيارة 
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 فاألخشاب وبقيت يف املستودعات فالكـل يعلـم أن          – مثالً   – األخشاب   :املثال الثالث   
   .املشتري إىل اآلن مل يقبض هذه األخشاب 

إذاً العرف فرق بني بعض املبيعات فجعل النقل يف بعضها شرط للقرض وجمرد التخليـة أو                
   .بعضها يعترب مبجرده قبض وضع اليد على الشيء يف 

)) احلنابلة  (( وأنت اآلن تعلم اآلن اخلالف الذي سقته على ثالثة أقوال ورجحنا فيه مذهب              
   .ال تدخل فيه املكيالت واملوزونات 

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
   .و�� �6,�ول -�,�و	�  

التناول كالدراهم  هذا هو القسم الرابع وهي األعيان اليت جرى العرف يف أن قبضها يكون ب             
والثياب واألجهزة الكهربائية وحنو هذه األشياء اليت يكون قبضها بتناوهلا ، وإىل هذا ذهب              

   :اجلماهري من أهل العلم 
   .أن قبض ما يتناول بتناوله 

 .فالدراهم اآلن إذا باع اإلنسان رياالً بدرهم ، فهل يكون قبضه بوضعه على الطاولـة ؟ ال           
   . البد أن يتناوله املشتري وأنه يتناول البائع الثمن اآلخر :، يعين فالبد من التناول 

 يكون بالتناول ، فإذا اشتريت مثالً ثوباً بعشرة رياالت ما مل تقبض هذا              :كذلك بيع األلبسة    
 الثوب إذا وضعه البائع     – مثالً   –الثوب وتناوله بيدك مل حيصل القبض فال جيوز لك أن تبيع            

   .أمامه ومل تتناوله أنت فال جيوز لك أن تبيعه ولو سلمت الثمن على الطاولة اليت 
   . ما يتناول قبضه بتناوله :إذاً 

   : إىل القسم األخري وهو – رمحه اهللا –مث انتقل 
   : -  ر��� ا� –��	�  
  ���1q�- !"�4و.   

 :ل  ولذلك غريه من احلنابلة يـصرح ويقـو       .العقار  ) بغريه   ( – رمحه اهللا    –يقصد املؤلف   
 – رمحـه اهللا  – ولو أن املؤلف . وغريه كالعقار بتخليته   :والعقار بتخليته ، أو بعضهم يقول       

   .صرح لكان أوضح وأحسن 
   . املقصود بغريه العقارات :إذاً 

 هو كل ما ال ميكن نقله كالدور واألراضي والشجر          : العقار عند الفقهاء     :تعريف العقارات   
   .يف ما ال ميكن نقله من العقارات ، فدخلت األشجار معنا يف تعر

 بأن خيلـي البـائع بـني        :قبض ما ال ميكن نقله وهو القسم اخلامس يكون بالتخلية ، يعين             
   .املشتري والسلعة 
 إذا اشترى زيد من عمرو بيتاً ودفع الثمن ونقل الصك باسم املـشتري              :مثال يوضح هذا    

شتري أن ينتظر عليه يوماً أو يومني أو ثالثة         اجلديد لكن ما زال البائع يف البيت وطلب من امل         
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أو أسبوع إىل أن يتمكن من إخالء املنـزل للمشتري اجلديد مع أن املشتري اجلديد دفـع                
  الثمن وانتقل الصك باسم املشتري اجلديد فهل جيوز له أن يبيع ؟ 

   ملاذا ؟ .ال جيوز 
   . ألن قبض العقارات يكون بالتخلية - 
   .ة هو أن خيلي البائع بني السلعة واملشتري  وألن معىن التخلي- 

وكل هذا مل حيصل يف املثال الذي ذكرت ، فإذاً ال جيوز له أن يبيع ، فإذا خـرج وأعطـاه                     
   .املفتاح فقد خال بينه وبني العقار 

   . قبضه بالتخلية : أن ما ال ينقل : هذا احلكم باإلمجاع باالتفاق .إذاً هذا القسم الثالث 
   .تبني لك أن اإلشكالف هو يف مسألتني ومما سبق 

   . املنقوالت - 
   . واملكيالت واملوزونات - 

أما ما يتناول وال ميكن نقله فهذا ال إشكال فيه ، واملسألة األوىل عليها اجلماهري ، واملـسألة                  
 فيه  اإلشكال يف هاتني املسألتني ، أما ما بيع جزافاً فال إشكال عندي    : حمل اتفاق إذاً     :الثانية  

مطلقاً ألن النصوص واضحة ، ولو كان بعض الفقهاء قد يذكر فيه خالفاً لكن النصوص فيه                
واضحة ، يبقى اإلشكال يف املنقوالت وهو رقم واحد يف حمل اإلشكال والثاين املوزونـات               

   . ما بيع بتقدير :واملكيالت يعين 
   : إىل موضوع آخر – رمحه اهللا –مث انتقل املؤلف 

��ل  �   : - � ا�  ر��–
�:�7Q nز ��. ��} ا	���� -�/. ا	/�J ، وX #��ر ���H وX <+*� :وا_��	�   .   

 إىل حكم اإلقالة يف اية هذا الباب ألن حكم اإلقالة يترتب عليه             – رمحه اهللا    –انتقل املؤلف   
   .أحكام كثرية حبسب التخريج الفقهي هلا ، وسيأيت إيضاح هلذا الكالم 

   . هي الرفع واإلزالة :ة اإلقالة يف اللغ
   . رفع العقد ورفع حكمه :وأما يف االصطالح فهي 

 ( : -  صلى اهللا عليه وسـلم       – أا مستحبة ، لقول النيب       :وحكم اإلقالة من حيث األصل      
   .) يوم القيامة  ( :ويف لفظ ) من أقال مسلماً أقال اهللا عثرته 
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   : -  ر��� ا� –��ل  
  n:�   .ا_��	� 

   .ما هي اإلقالة وحكمها ، باقي أن نعرف حكمها الوضعي عرفنا 
 فسخ ، ويف هذه املسالة خالف بني الفقهاء كثري وطويل لكثرة : -  رمحه اهللا –فاإلقالة عند املؤلف 

   .ما ينبين على هذه املسألة من فروع 
 معىن اإلقالـة     وليست بيعاً جديداً ، وأظنكم تعرفون      : فذهب احلنابلة إىل أن اإلقالة فسخ يعين         =

 أن يبيع زيد على عمرو بيعاً مث يندم عمـرو ويطلـب             :مون حيث املعىن العام، فمعىن اإلقالة هي        
   .اإلقالة من البائع بأن ترجع السلعة إىل البائع والثمن إىل املشتري 

 :دمه وذكر الفقهاء رمحهم اهللا أسباب كثرية ال تعنينا لإلقالة ، أسباب ندم املشتري ، فمن أسباب ن
أن يظهر له أن السعر مرتفع ، ومن أسباب ندمه أن تكون له حاجه يف هذه السلعة مث بعد البيـع                     
تنتهي حاجته من السلعة قبل أن يستمتع ا فرييد أن يرد السلعة ، وحنن يف احلقيقة ال يعنينا ما هي        

    .األسباب اليت جتعل املشتري يطلب اإلقالة 
   .قالة فسخ وهو مذهب احلنابلة وليست ببيع  أن اإل: القول األول :إذاً 

   :واستدلوا على هذا بأمرين 
   . أن اإلقالة يف لغة العرب هي الرفع والرفع يعين فسخ العقد ال إنشاء بيعاً جديداً : األمر األول - 
 أن البيع أخذ مسمى خاصاً واإلقالة أخذت مسمى خاصاً واختالف األمساء يدل             : واألمر الثاين    - 

   .ختالف احلقائق على ا
 أن اإلقالة بيع جديد ، فيشترط هلا ما يـشترط للبيـع ،              . وهو مذهب املالكية     : القول الثاين    =

 إذا مل ميكن حتقيق اإلقالة باعتبارها بيـع فنعتربهـا       :واستثىن املالكية من ذلك صورة واحدة وهي        
   .فسخ 
ن أخذنا أن املكيل قبل القـبض ال         أن يرجع يف مكيل مطعوم قبل القبض وحن        . ما ال ميكن     :مثال  

جيوز بيعـه وهم يعتربون اإلقالة بيع ففي هذه الصورة لن ميكن للبائع أن يقيل املشتري فيقولـون            
   .نعتربها فسخاً ويقيله 

   :دليل املالكية 
   . أن اإلقالة هي عبارة عن مبادلة مال مبال ، وهذه حقيقة البيع : املالكية يقولون - 
وهـذا مـذهب    . أن اإلقالة فسخ بالنسبة للمتعاقدين ، بيع بالنسبة لألجـنيب            :  القول الثالث  =

   .األحناف وهو من أعجب األقوال 
   :الدليل 

 أن اإلقالـة  : فما استدل به احلنابلة وهو : أما الدليل على أا بالنسبة للمتعاقدين فسخ    : قالوا   - 
   .رفع فليست ببيع جديد 

نيب فألن حقيقة اإلقالة مبادلة مال مبال فنعتربها كذلك بالنسبة لألجنيب  وأما أا بيع بالنسبة لألج- 
لـئال تضيع حق األجنيب يف هذه املبادلة كما يف الشفعة ، فإذا اعتربها اإلقالة بيع بالنسبة لألجنيب                 
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متكن من استخدام حقه يف الشفعة ، وإذا اعتربناها فسخاً بالنسبة لألجنيب مل يتمكن من الشفعة ألن 
   .الشفعة تتعلق بالبيع وال تتعلق بالفسخ 

وال خيفى إن شاء اهللا أن هذا قول بعيد جداً من الصواب إذ ال ميكن أن حنكم على عقد واحد بأنه                     
يف حق املتعاقدين فسخ ويف حق األجنيب بيع فهذا ال ميكن أن يقع يف الشرع ألن العقد الواحد له                   

لعقل يف مثل هذه املسألة حىت خرجوا عن املعقول ، إذ            فبالغ األحناف باستخدام ا    .حقيقة واحدة   
   .ال يعقل أن حنكم على عقد واحد بتخرجيني فقيهيني 

الراجح واهللا أعلم مذهب احلنابلة وهو أا فسخ ألن هذا هو حقيقة العقد ، ألن مقصود كل من                  
   .البائع واملشتري يف اإلقالة رفع العقد ال إنشاء عقد جديد 

   قلنا إن اإلقالة فسخ فهل هي فسخ للعقد من أصله أو فسخ للعقد من حينه ؟ وإذا/ مسألة**
اختلف احلنابلة يف هذا اختالفاً كثرياً واألقرب واهللا أعلم الذي مال إليه أيضاً شيخ اإلسـالم أن                 

 فسخ للعقد من حني اتفق والطرفان على الفسخ         :اإلقالة فسخ للعقد من حينه ال من أصله ، يعين           
 على القول اآلخر إذا فسخا العقد تبني أنه مفسوخ من أصل العقد ، وتقدم معنا الفرق بني                  ، بينما 

املسألتني مراراً ،، فإذا باع زيد على عمرو سيارة وطلب املشتري الفسخ بعد يوم من إجراء العقد               
   .، فعلى القول بأا فسخ 

يعين من األمس ، وعلى القـول        من اليوم األول     :للعقد من أصله يكون العقد انفسخ من مىت ؟          
بـأن اإلقالة فسخ من حينه يكون العقد انتهى من يوم الفسخ ، وإذا جرى العقـد اآلن وطلـب     

 جرى العقد يف الساعة اخلامسة وجرت اإلقالة يف الساعة اخلامسة واتفق الطرفان ،              –الفسخ اآلن   
  فهل هناك فرق بني القولني ؟ 

   .الة وأصل العقد صار واحداً  ال يوجد فرق ، ألن وقت اإلق.ال 
 فروعاً تنبين على القول بأن اإلقالـة   – رمحه اهللا    –تبني اآلن معنا أن اإلقالة فسخ فسيذكر املؤلف         

فسخ وأحب أن أشري إىل أن الشيخ الفقيه الكبري ابن رجب ذكر يف القواعد أمثلة وفروعاً وفوائد                 
 :بيع ، فاإلمام أمحد عنه يف هذه املسألة روايتـان           كثرية تنبين على القول بأن اإلقالة فسخ أو أا          

   . أا بيع : أا فسخ ، والرواية الثانية :الرواية األوىل 
 ال جتوز ، وذكر     : جتوز ، وعلى الرواية الثانية       :فيذكر األمثلة الفقهية مث يقول على الرواية األوىل         

م أن يراجعها ، فإنته ينمي ملكة الطالـب         هلذا اخلالف فروعاً كثرية ، فمن املفيد جداً لطالب العل         
   .الفقهية على التطبيق فيما اختلف فيه أهل العلم 
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�% -��ن -*} ا	+"وع وآ�c3 ا#��ر -*} ا	���H : -  ر��� ا� –��ل   :   
   .�7Qز ��. ��} ا	����  

ن تباع   أن اإلقالة جتوز قبل قبض املبيع حىت يف األعيان اليت ال جيوز أ             :هذا هو الفرع األول     
  إال بعد القبض ، ملاذا ؟ 

ألن اشتراط القبض إمنا هو يف البيع ، وحنن نفترض أمن اإلقالة ليست بيعـاً وإمنـا فـسخ ،                    
   . قبل قبض املبيع : -  رمحه اهللا –ولذلك جيوز كما قال املؤلف 

   :الفرع الثاين 
   : -  ر��� ا� –��ل  
  J�/	ا ./�-.   

متاماً بال زيادة وال نقصان فإن زاد أو نقـص فالعقـد لـيس               جتوز اإلقالة مبثل الثمن      :يعين  
   .بصحيح 

   :الدليل 
 أن اإلقالة عقد موضوع لإلرفاق واإلحسان برد البيع فإذا زاد يف الثمن        : الدليل على هذا     - 

   .خرجت عن موضوعها 
 قـال   وهذا القول ال حيفظ عن اإلمام أمحد نصاً ولكن أومأ إليه إمياء كمـا            : القول الثاين    =

   . أما نصاً فليس عن اإلمام أمحد نص يف اجلواز – رمحه اهللا –احلافظ ابن رجب 
  ما هو القول الثاين ؟ 

   . أنه جتوز اإلقالة بأكثر من الثمن حىت إذا اعتربنا اإلقالة فسخاً :القول الثاين 
   : على هذا اواستدلو

   . بأن الزيادة يف الثمن تقابل النقص احلاصل برد السلعة - 
 أن املسائل املترتبة على كون اإلقالة فسخ أو بيع ال تأيت : وهي :وأريد أن أنبه هنا إىل مسألة  

   .يف مسألة مبثل الثمن 
  ما معىن هذا الكالم ؟ 

   . بيع : فسخ ، وعنه أا :عن اإلمام أمحد رواية أنه 
   .  ال يوجد يف املذهب قول جبواز الزيادة يف الثمن:فعلى القول بأا فسخ 

  وعلى القول بأا بيع ففي املذهب قولني يف جواز زيادة الثمن ، وما هي فائدة هذا الكالم ؟ 
 أنه إذا اخترت أنت أنه فسخ فال يوجد يف املذهب قول جبـواز الزيـادة   :فائدة هذا الكالم  

   . بيع :على الثمن ، وإمنا يوجد قول إذا اخترت أا 
حىت على القول بالفسخ ، لكن كما أشرت يف أول          ولذلك خيطئ من يظن أنه يوجد خالف        

اخلالف أشار ابن رجب إىل أن اإلمام أمحد أومأ يف بعض فتاويه أنه جيوز الزيادة على القـول           
   . مل يوجد أحد يقول جبواز الزيادة على القول بأا فسخ اإلمياءةبأا فسخ ، ولو ال هذه 
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   .يه اإلمام أمحد على كل حال اآلن اخلالف ثابت وهو ما أومأ إل
 جتوز اإلقالة بثمن املثل أو بأكثر إمنا هـو علـى            : جواز الزيادة بعين     :والراجح إن شاء اهللا     

   .القول بأا فسخ وأما إذا كانت بيع فال إشكال مطلقاً يف جواز الزيادة 
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  �H��   .وX #��ر 

   . ال يثبت اخليار يف اإلقالة :يعين 
 فليس فيها خيـار    : مجيع أنواع اخليارات     :هنا  ) اخليار  (  ب   – رمحه اهللا    –ود املؤلف   ومقص

جملس وال شرط وال عيب وال أي نوع من أنواع اخليارات ، ألن اخليارات تثبت تبعاً للعقود                 
اليت فيها معاوضات واإلقالة ليست من عقود املعاوضات يل هي من عقود الفسوخ فال تثبت               

   . فيها اخليارات
 أنه يثبت يف اإلقالة خيار واحد فقط وهو خيار العيب ، فإذا رد املـشتري  : والقول الثاين  =

    .السلعة على البائع مث تبني للبائع أن فيها عيباً حادثاً ثبت له اخليار وله أن يرد اإلقالة 
ال يناسب   ألن البائع إمنا رضي باإلقالة إحساناً للمشتري ف        :وهذا القول الثاين هو الصحيح      

   .مع ذلك أن يلزمه بالسلعة املعيبة ، وليس هذا من مقتضى عدل الشرع 
   .فهذا القول الثاين إن شاء اهللا هو الصحيح 

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  �*+> Xو.   

 ألن الشفعة تثبت يف املعاوضات طرف أجنيب يستحق         :يعين وال تثبت الشفعة يف عقد اإلقالة        
   .لعقود اليت ليست من عقود املعاوضات فال شفعة باإلقالة الشفعة وال تثبت يف ا

   . بأن اإلقالة فسخ :وهذا كله مرتب على القول 
أخرية يف هذا الباب ، إقالة اإلقالة أيضاً مستحبة ، وتأخذ أحكام اإلقالة ، فـإذا                /  مسألة   **

يضاً مستحبة وهي فـسخ  أقاله مث طلب البائع من املشتري أن يقيله من إقالته فاإلقالة الثانية أ    
   .وتأخذ األحكام السابقة 
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  باب الربا والصرف
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
   .-�ب ا	"-� وا	@"ف  

   .الربا يف اللغة الزيادة 
   . الزيادة أو النسأ يف أشياء خمصوصة :ويف الشرع 

   .) والصرف  ( :وقوله 
   . هو بيع النقد بالنقد :الصرف 

ال نظري ما يف الباب السابق وقد صرح الشيخ احلافظ الفقيه املفسر           ويف هذا الباب من اإلشك    
ابن كثري بأن هذا الباب من أشكل أبواب البيوع ، وصرح غريه من الفقهاء بـأن يف هـذا                   

   .الباب إشكاالً وخفاء 
   : -  ر��� ا� –��ل  
   . ر-� ا	+U6: .o"م  

   .الربا حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع 
   .) وأحل البيع وحرم الربا  ( :ه تعاىل فمن الكتاب قول

 عد الربا من السبع     – صلى اهللا عليه وسلم      – أن النيب    : منها   : أحاديث كثرية    :ومن السنة   
   . وهذا إيغال يف التحرمي .املوبقات 

   . لعن يف الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه – صلى اهللا عليه وسلم – أن النيب :ومنها 
يف السنة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف يدل على أن الربـا             وأحاديث كثرية   

   .من أكرب الكبائر يف الشرع
وكان يف القرن األول خالف يف ربا الفضل مث استقر األمر على حترمي ربا الفضل               /  مسألة   **

كتحرمي ربا النسيئة ، واعترب كثري من الفقهاء هذا اخلالف منتهياً وأن اإلمجاع استقر علـى                
   :حترميه ، واعترب بعض الفقهاء أن اإلمجاع غري صحيح وأن اخلالف موجود ، وبكل حال 

 أن ربا الفضل حمرم للنصوص الصرحية الصحيحة الثابتة اليت          :الصحيح والذي عليه اجلماهري     
 وروي  . أنه رجـع     – رضي اهللا عنه     –ال جمال ملخالفتها وروي عن املخالف وهو ابن عباس          

ي عنه األمران ، لكن يف احلقيقة هذه املسألة ال طائل من حبثها واستقر األمر               أنه مل يرجع فرو   
عند املذاهب األربعة وفقهاء املسلمني السبعة والفقهاء املتبعني كاألوزاعي والثوري ومن هلم            
إتباع ولو كانوا انقرضوا وابن حزم وغريه إىل أنه استقر األمر على أن ربا الفـضل حمـرم                  

   .يئة كتحرمي ربا النس
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كنت تكلمت يف الدرس السابق عن أول باب الربا وتقدم معنا تعريف الربا والصرف وحكم      
 ربا الفضل يف مكيل ومـوزون بيـع         :حيرم (: -  رمحه اهللا    –الربا وتوفقنا على قول املؤلف      

   .ومن هنا بداية الشرح إن شاء اهللا ) جبنسه
  �	���   : -  ر��� ا� –
 %���K. و��زون  .   

 لعلة حترمي ربا الفضل ليتمكن الطالب من معرفـة األمـوال            – رمحه اهللا    –إشارة من املؤلف    
   .الربوية يف الشرع 

 صـلى اهللا    – أن النيب    – رضي اهللا عنه     –واألصل يف هذا الباب حديث عبادة بن الصامت         
لشعري بالشعري والتمـر    الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب وا      ( : قال   –عليه وسلم   

  ) بالتمر وامللح بامللح مثالً مبثل سواء بسواء يداً بيد 
   .هذا احلديث هو أصل األموال الربوية 
   :وسنأخذ يف هذا احلديث عدة مباحث 

 أن األعيان الستة املذكورة يف احلديث هي من األموال الربوبية بإمجـاع             : املبحث األول    - 
   .العلماء بال خمالف 

   : ما عدا هذه األعيان الستة املذكورة يف احلديث انقسم العلماء يف إىل قسمني :ياً  ثان- 
 منهم من يرى أن هذه األعيان اعتربت من الربا لعلة أرادها الشارع فقاس عليهـا كـل                  - 

   .األموال اليت تشبهها يف العلة 
   .ة يف احلديث  ومنهم من رأى أن األموال الربوية هي فقط هذه األموال الستة املذكور- 

   :فتحصل معنا اآلن أن هذه املسألة اختلفوا فيها على قولني 
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 القياس واألخذ بالعلل واملعاين وإىل هذا ذهب األئمة األربعة وعامة فقهاء            : القول األول    =
   .املسلمني واجلم الغفـري من السلف واخللف 

   :واستدل هؤالء بأدلة 
) الطعام بالطعام مـثالً مبثـل    ( : قال –هللا عليه وسلم     صلى ا  – أن النيب    : الدليل األول    - 

إشارة إىل أن املعدودات يف احلـديث ال يقـصد          ) الطعام   ( –صلى اهللا عليه وسلم   –فقوله  
   .االقتصار عليها 

 بأن املعلوم واملعهود يف الشرع اعتبار العلل واملعاين الـيت علـى             : الدليل الثاين للجاهري     - 
   .ية احلكم إىل كل ما تنطبق فيه املعاين املوجودة يف النص وفقها جاء الشرع وتعد

   . أن األموال الربوية هي فقط األعيان الستة : القول الثاين =
الربـا يف   "  ألن الشارع احلكيم لو أراد تعدية احلكم إىل غري هذه األموال الستة لقـال                - 

   .ومل يعدد األعيان " املوزوزنات واملكيالت 
لظاهرية واختاره من علماء املعاين والقياس ابن عقيل من الظاهرية والصنعاين        وإىل هذا ذهب ا   

   .من شراح األحاديث 
 ألن املعهود يف الشرع التعويل علـى العلـل واملعـاين            :والراجح إن شاء اهللا القول األول       

ـ                .والقياس   ن  وألن الشارع كثرياً ما يعلق احلكم بأمساء ونعديه إىل ما يشبه هذه األمسـاء م
   .املعاين 

 هـؤالء   – اتفق الذين يرون تعدية احلكم إىل غري هذه األصناف الـستة             : املسألة الثالثة    - 
   :اتفقوا على أن األموال الربوية املذكورة يف احلديث تنقسم إىل فئتني 

   . وهي الذهب والفضة : األمثان : الفئة األوىل - 
   . والشعري والتمر وامللح  الرب: بقية األعيان األربعة : والفئة الثانية - 

واتفقوا على أن لكل فئة الفئتني علة خاصة ، مث اختلفوا يف حتديد علة الفئة األوىل علة الفئة                  
   :الثانية إىل أقوال 

   .نبدأ أوالً بعلة الربا يف الذهب والفضة 
   :اختلف العلماء يف علة الربا يف الذهب والفضة إىل أقوال 

 أن العلـة هـي الـوزن ، فكـل           .ذهب وأيضاً مذهب األحناف      وهو امل  : القول األول    =
املوزونات حيرم فيها التفاضل ، كاحلديد واحلرير والنحاس والرصاص وكل شيء يوزن فـال              

   .جيوز أن نبيع كيلوا حديد بكيلوين 
   :واستدلوا 

ليـة  فاشـترط املث  ) مثالً مبثل ، سواء بسواء       ( : قال   – صلى اهللا عليه وسلم      – بأن النيب    - 
   .والتساوي وهي ال تعلم إال بالوزن فدل ذلك على أا علة احلكم 
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   . بأن هذا الدليل غري مضطرد ، ويشترط يف العلة أن تضطرد :وأجيب عن هذا الدليل 
 جواز بيع املوزونات بالذهب والفضة فيجوز أن نبيع ذهب حبديد ولو           :دليل عدم األضطراد    

   .ى ضعف هذا التعليل متفاضالً ولو مؤخراً ، فدل هذا عل
 جبوهر الـذهب  – عند هؤالء – أن العلة هي غلبة الثمنية وهي على ختتص          : القول الثاين    =

   .والفضة فال تتعداه إىل غريمها من املعادن ، وهذا مذهب الشافعية 
   :واستدلوا على هذا 

   . بأن الذهب والفضة هلما صفات ال توجد يف غريمها من األعيان - 
 ال جيري الربا يف الفلوس وال يف األوراق النقدية ألن احلكم خيتص بعـني               :القول  وعلى هذا   

   .الذهب والفضة 
 وهو رواية عن اإلمام أمحد وقول للمالكية واختيار شيخ اإلسالم بن تيمية             : القول الثالث    =

   . أن العلة هي مطلق الثمنية ال غلبة الثمنية :وابن القيم وعدد كبري من احملققني 
على هذا القول يتعدى احلكم إىل كل ما هو أو ما اعترب أو ما اختذ مثناً لألشياء ، فيـدخل                    و

   .األوراق النقدية والفلوس وكل ما اختذ مثناً لألشياء 
   :واستدل هؤالء بأمرين 

 إمنا ذكر الذهب والفضة ألما أمثـان        – صلى اهللا عليه وسلم      – أن النيب    : األمر األول    - 
   .األشياء 

 أن املعىن يدل على هذا القول ألنه جيب أن تكون أمثان األشياء ثابتة القيمة               :واألمر الثاين    - 
ال تباع وال تشترى وال تزيد وال تنقص ألنه ا تعرف قيم األشياء ، فإذا كانت تزيد وتنقص                  

   .مل ميكن أن نعرف أقيام األشياء 
الني وتارة بثالثة وتارة بريال مث قيل        لو أن الريال صار يباع ويشترى فتارة بري        :مثال موضح   

 : بريال فهنا حيصل إشـكال  : فقيل : كم قيمة هذا البيت ؟ أو كم قيمة هذا اإلناء ؟ مثالً           :
 الريال الذي قيمته ريالني أو الريال الذي قيمته ثالثة أو الريـال الـذي               :ماذا تقصد بريال    

ى أن كل ما هو مثن لألشياء جيب أن          فيختل ميزان قيم األشياء ، فدل ذلك عل        .قيمته ريال   
   .تبقى قيمته ثابتة 

   .ويف احلقيقة هذا الدليل هو الدليل املعول عليه يف رجحان القول الثالث 
   .وعلى هذا القول الثالث تدخل معنا األوراق النقدية والفلوس وكل ما وضع مثناً لألشياء 

الزكاة ، ألنـه إذا قيـل أن األوراق         وعلى هذا القول الثالث العمل يف باب الربا ويف باب           
النقدية ال تدخل يف األموال الربوية فإا كذلك ال جتب فيها الزكاة ألن الزكاة والربا كالمها      
معلق مبسمى الذهب والفضة وهذه الثمرة تدل على ضعف قول الـشافعية بـأن الـذهب                

   .والفضة جيري فيهما لذات معدا 
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 هو القول األخري وكما قلت عليه العمل وتدل عليه املعاين            أن الراجح إن شاء اهللا     :اخلالصة  
   .العامة يف الشريعة 

   . الذهب والفضة من املوزونات واألربعة املكيالت :وال خيفى عليكم أن الصنفان األوالن 
   . علة الربا يف األنصاف األربعة :ثانياً 

   :اختلف الفقهاء يف علة الربا يف األصناف األربعة 
ب احلنابلة واألحناف أيضاً إىل أن علة الربا الكيل فقط وال يشترط معـه أن يكـون              فذه =

مطعوماً فكل مكيل فيه الربا سواء كان مطعوماً كالرب والشعري أو ليس مبطعوم كاألشـنان ،                
   .فكل مكيل فهو جيري فيه الربا فال جيوز بيع بعضه ببعض متفاضالً 

   .ف  وهم احلنابلة واألحنا:واستدل هؤالء 
 بقريب مما استدلوا به يف مسألة علة الذهب والفضة وهو أن احلديث نص على التـساوي                 - 

    .وهو يعرف بالكيل 
 أن احلديث وإن نص على التساوي ففيه أيضاً معىن الطعـام            :واجلواب على هذا االستدالل     

مبثل سواء  الطعام بالطعام مثالً     ( : -  صلى اهللا عليه وسلم      –ويدل على ذلك ويؤكده قوله      
   .فهذا احلديث دليل على اعتبار هذا املعىن وهو وجود الطعم أي أن يؤكل ) بسواء 

 وهو مذهب الشافعية أن العلة يف األصناف األربعة االقتياب واالدخـار ،             : القول الثاين    =
   . يشترطون أن يكون مدخراً مقتاتاً :يعين 

   :واستدلوا على هذا 
كورة يف احلديث تشتمل على املعنيني أا قوتاً ومدخرة فاعتربنا           بأن األصناف األربعة املذ    - 

   .املعىن املوجود يف النص 
   . -  رمحه اهللا –وإىل هذا القول ذهب ابن القيم 

 : فمما ال يقتات     . أن النص ذكر ما يدخر ويقتات وما ال يدخر وال يقتات             :واجلواب عليه   
 بعض أنواع التمر    :ر يف احلديث ، ومما ال يدخر        امللح ، فامللح ال يعترب من القوت وهو مذكو        

وهو النوع الذي يؤكل رطباً وال يدخر متراً يابساً فهذا النوع من التمر ال يدخر ومع ذلـك             
   .نص احلديث على أن فيه ربا 
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 واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهللا – وهو رواية عن اإلمام أمحد     : القول الثالث    =
   . الطعم مع الكيل أو الوزن : أن العلة هي

   :واستدل هؤالء 
  .بأن هذا يف هذا القول مجع بني أدلة املذاهب األخرى ففيه اعتبار الطعم وفيه اعتبار الكيل 

 القول الثالث ينسب لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة ، لكـين             :هذه هي األقوال وكما مسعت      
   :يكون له يف املسألة قوالن وجدت للشيخ قوالً آخر يف الفتاوى غري هذا القول ف

 – أن علة الربا هي الطعم مع االقتيات وما يصلحه ، وإمنا قال الـشيخ       : وهذا القول هو     =
ليدخل معىن امللح ألن امللح يتخذ إلصالح املطعومـات الـيت           ) وما يصلحه    ( : - رمحه اهللا   

ه العلـة ال للعلـة    ترجع هلـذ – رمحه اهللا   –تتخذ قوتاً بل إن غالب تفريعات شيخ اإلسالم         
   .املذكورة يف القول الثالث 

 إما أن تكون الطعم مع الكيل أو الوزن         : القول الثالث والرابع ، أن العلة        : األقوال   وأقوى
أو تكون الطعم مع أن يتخذ قوتاً ، وإن كان القول األخري أظهر فيما يبدو يل ، ألن األعيان                   

 كانت العلة خفية العلة من أجلها جعل الشارع         املذكورة يف احلديث جتمع هذه الصفات وإذا      
هذه األموال ربوية ليست ظاهرة ظهوراً بيناً فالواجب أن نأخذ مجيع الصفات املوجودة ومن              
أبرز الصفات املوجودة يف املطعومات األربع أا قوت للناس يقتاتون فاعتبار هذا الوصف يف              

لة هي الطعم مع الكيل والوزن والقـوت        احلقيقة جيد وسليم ولو كان فيه قول يقول أن الع         
لكان قوالً قوياً جداً لكين مل أقف على أحد صرح بأن العلة مرتبة من مجيع صفات األمـوال                  

   .األربع لكن لو قيل به لكان قوالً وجيهاً جداً ورجحانه بني يف ذلك 
لقـول   جيوز أن نأخذ بعض هذا القول وبعض هذا ا         :وعلى طريقة شيخ اإلسالم الذي يقول       

   .وال نكون بذلك خرجنا عن األقوال يكون هذا القول اخلامس هو الراجح 
وذا نضيق نطاق الربا متاماً ألنه ال يوجد الربا إال حيث توجد مجيع الصفات وذا يستطيع                
طالب العلم اآلن أن يعرف ما هي األموال الربوية يف تطبيق العلة أياً كانـت العلـة علـى                   

   . تعامالت الناس فيعرف هل هي من الربا أو ليست من الربا األموال املوجودة يف
   هل جيوز بيع النحاس بالنحاس متفاضالً ؟ :فإذا قيل لك 

   . أما عند احلنابلة فال ألن العلة عندهم هي الوزن - :فستقول 
   . ألن العلة هي الثمنية وليست موجودة يف النحاس . فنعم : وأما على القول الراجح - 

   .ذا يستطيع اإلنسان أن يطبق العلل إذاً هك
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لكن الذي يعنينا اآلن أنه     ) جبنسه   ( : ما مقصود الفقهاء بقوهلم      – رمحه اهللا    –سيبني املؤلف   
ليـوين ، وال كيلـو   إذا بيع ربوي جبنسه فإنه حيرم التفاضل فال جيوز أن نبيع كيلو ذهب بك        

 وال جيوز أن نبيع صاع بصاعني وال صاع بر بصاعني وإمنا حيب أن              .فضة بكيلوين ، وهكذا     
   .نبيع صاعاً بصاع وهو املقصود بالتساوي 

فهـذا  ) مثالً مبثل ، سواء بسواء ، يداً بيـد           ( : ما تقدم معنا من قوله       :والدليل على ذلك    
   .عيان الربوية متساوية احلديث نص على أنه جيب أن نبيع األ

 رمحه  – ربا الفضل وسيخصص املؤلف      :وتقدم معنا يف الدرس السابق أن البحث إمنا هو يف           
   . فصالً مستقالً لربا النسيئة –اهللا 

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  {����� ا	�1Uل وا	 Y76و.   

 احللول والتقابض   :  أنه إذا احتد اجلنس فإنه جيب مع التساوي        – رمحه اهللا    –مقصود املؤلف   
   .فمع احتاد اجلنس واحتاد العلة البد من احللول والتقابض والبد من التساوي 

 احتاد اجلنس فإنه ال حيتاج مع ذلك أن يقول احتاد العلة ألنـه إذا كـان               :وإذا قال اإلنسان    
اجلنس واحد فنحن لسنا حباجة إىل أن نعرف العلة ألنه هو جنس واحد واجلـنس يف املثـال             

   : الذهب فال جيوز أن نبيع الذهب إال بشرطني – مثالً –املذكور 
   . التساوي - 
   . والتقابض - 

والقسمة هنا يف هذه املسألة رباعية ألن عندنا جنس وعندنا علة خيرج اإلنسان منهما أربعـة                
   :أنواع وسيأتينا حكم كل نوع ، يعين 

   . إذا اتفق اجلنس اختلفت العلة - 
   .علة اتفق اجلنس  إذا اختلفت ال- 
   . إذا اختلفا كالمها - 
   . إذا اتفقا كالمها - 

   . حكم كل قسم – رمحه اهللا –وسيأيت يف كالم املؤلف 
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   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
��زون -7,:� إX وزcً� :وX -��ع   Xآ�ً> ، و X7,:� إ- .�K� .   

 جبنسه وأنه حيرم التفاضل بـني        وجوب التساوي إذا باع ربوياً     – رمحه اهللا    –ملا بني املؤلف    
 أن هذا التساوي الواجب جيب أن يعتـرب مبقياسـه أو مبعيـاره          :كيفية معرفة التساوي وهو   

   .الشرعي 
   . أن املكيل ال يباع إال بالكيل ، واملوزون ال يباع إال بالوزن :ومعياره الشرعي هو 

   .وزونات بالكيل فال جيوز أن نبيع املكيالت بالوزن ، وال جيوز أن نبيع امل
 السبب أن الشارع اعترب تساوي املكيالت بالكيل واعترب تساوي املوزونات بالوزن :السبب 

   .فال جيوز أن ننقل أحدمها لآلخر 
وال خيفى عليك أن املعترب يف الكيل هو احلجم واملعترب يف الوزن هو الثقل ، فقـد يتـساوي                   

   .ل العكس الشيئان كيالً وخيتلفان يف الوزن ، وقد حيص
   : على اعتبار الوزن يف املوزونات والكيل يف املكيالت، الدليل على ذلك–الدليل على ذلك 

الذهب بالذهب ، والفضة بالفـضة ، وزنـاً          ( : قال   – صلى اهللا عليه وسلم      – أن النيب    - 
نـص علـى أن أداة      ) وزنا بوزن    ( :وهذا احلديث يف مسلم ، فقوله       ) بوزن سواء بسواء    

   . التساوي هي الوزن وليست الكيل معرفة
   :وأما يف املكيالت فالدليل عليه 

   .) الرب بالرب كيالً بكيل  ( : -  صلى اهللا عليه وسلم – قوله - 
   .فهذا دليل على أن املعيار الشرعي يف معرفة تساوي املكيالت هو الكيل ال الوزن 

عيان اليت ال ختتلف بالوزن والكيل       من هذه القاعدة األ    – رمحه اهللا    –واستثىن شيخ اإلسالم    
 باملائعات ،   : إن كلتها وتساوت أو وزنتها وتساوت فاألمر واحد ، ومثل على ذلك              :يعين  

فإذا أراد اإلنسان أن يبيع ويشتري زيتاً بزيت فإن شاء وزناً وإن شاء كيالً ألن األمر سيان                 
   .من حيث النظر صحيح ال خيتلف يف الوزن والكيل بالنسبة للمائعات ، وهذا القول 

   .لكن لو أن البائع احتاط واكتفى باملعيار الشرعي املذكور يف األحاديث لكان أوىل 
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  �ً�   .وMO {*�- �o*- Xا

   .ال جيوز أن نبيع الربويات بعضها ببعض جزافاً 
لتفاضل والعلم بالتفاضل    ألن القاعدة الشرعية املتفق عليها أن اجلهل بالتساوي كالعلم با          - 

   .فاجلهل بالتساوي 
إذاً اجلهل بالعلم كالعلم بالتفاضل والعلم بالتفاضل حمرم بنص األحاديث السابقة فال جيوز أن   

   .نبيع جزافاً لعدم العلم بالتساوي 
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
   . �Oزت ا	/>)� :وإن ا1�# ا	7,]  
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   .اجلزاف  الكيل والوزن و:املقصود بالثالثة 
فإذا اختلف اجلنس فإنه جيوز التفاضل ، وإذا جاز التفاضل جاز لنا أن نبيع املكيالت وزنـاً                 
واملوزونات كيالً وأن نبيع اجلميع جزافاً ، ألن التحديد بالكيل والوزن واملنع من اجلزاف إمنا        

 فـإذا   .له  هو الشتراط التساوي ، فإذا سقط يف اختالف اجلنس سقط املعيار الشرعي تبعاً              
 هنا اختلف اجلنس ، فيجوز أن نبيع الذهب بالفضة كيالً وزناً            :باع اإلنسان الذهب بالفضة     

   .بزيادة أو بنقص أو جزافاً 
وإذا باع اإلنسان الرب بالشعري فكذلك جيوز أن يبيع بالوزن وبالكيل وباجلزاف ألن التساوي              

   .ال يشترط 
   . املذكور يف األحكام  إىل بيان اجلنس– رمحه اهللا –مث انتقل 
��ل  �   : -  ر��� ا� - 
��	� اS' #�ص �D6. أ�cا2ً� آ�" و�Uc! :وا	7,]   .   

   . الشامل ألشياء خمتلفة بأنواعها :اجلنس هو 
   . الشامل ألشياء خمتلفة بأشخاصها :بينما النوع هو 

   . حتت اجلنس :فالنوع 
   .الربحي وغريه من أنواع التمر  كالسكري و: والتمر جنس أنواع .فالرب حتته أنواع 

الذهب جنس حتته أنواع ألن لكل نوع من الذهب حبسب البلدان واجلودة اسم خاص فتحته             
   .أنواع 

أما النوع فهو الذي يشمل أشياء خمتلفة بأشخاصها ، فإذا كان عند زيد بر وعند عمرو بـر                  
   : جنس حتته أنواع:فهذا الرب

   . جنس حتته أنواع :التمر 
 أن النوع هو الشامل ألشياء خمتلفة بأشخاصها ، فإذا كان عند : الشارح ابن أيب عمرو  يقول

 بأشخاصها ، فهذا    : بأنواعها ، يعين     :عمرو متر سكري وعند خالد متر سكري فهذه خمتلفة          
التمر غري هذا التمر وإن كان اجلميع من نوع واحد فهي ختتلف لكن ال باعتبار احلقيقة وإمنا                 

   .اا يعين باعتبار شخصها باعتبار ذ
 اإلنسان والبقر والغنم هذا عند أهل املنطق هكذا ،          : احليوان جنس حتته أنواع      :مثال آخر   

   .احليوان جنس حتته أنواع 
 وهو خيتلف بأشخاصه فعمرو غري زيد خالد واجلميـع          . نوع   :إذاً اإلنسان بالنسبة للحيوان     

   . اآلن عرفنا املقصود باجلنس :يعترب من نوع واحد وهو اإلنسان ، إذاً 
 جنس  : جنس ، والفضة     : فالذهب   . جنس   :ففي األموال الربوية كل واحد من الستة يعترب         

   . جنس : جنس ، وامللح : جنس ، والتمر : جنس والرب:، والشعري 
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  ما نبيع الذهب وال: يعين : ال يباع الشيء جبنسه إال متساوياً مع القبض واحللول        :فإذا قيل   
   . إخل ...الرب بالرب 

  .) واجلنس ماله اسم خاص أنواعاً كرب وحنوه  ( : -  رمحه اهللا –إذاً عرفنا معىن قول املؤلف 
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
   .و�"وع ا\O,�س أO,�س  

فروع األجناس أيضاً هي أجناس ، ألا تتبع األصل فإذا كان األصل جنساً فـالفرع تـابع                 
   .س لألصل فهو أيضاً جن

   : هذه القاعدة وهي أن فروع األجنس أجناس مثل هلا – رمحه اهللا –ملا قرر املؤلف 
��ل  �   : -  ر��� ا� –
   :آ�\ِد��  

   . مجع دقيق :األدقة 
   ملاذا ؟ . جنس : ودقيق الشعري . جنس :فدقيق الرب 

   .ألن فروع األجناس أجناس 
   . الشعري ، فهي أجناس كأصوهلا فدقيق الرب فرع عن الرب ، ودقيق الشعري فرع عن

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
   .وا\#��ز  

   . جنس ، وهي جنس بالنسيب لغريها ال بالنسبة ألصلها :فخبز الرب جنس ، وخري الشعري 
   .فال جيوز أن نبيع خبز الرب بالرب إال متساوياً 

   .وال جيوز أن نبيع خبز الشعري بالشعري إال متساوياً 
   .لكن ال بالنسبة إىل أصوهلا وإمنا بالنسبة لغريها ) صحيح  ( فهي أجناس

   . خرب الرب جنس بالنسبة للشعري .فهل خبز الرب جنس بالنسبة للشعري ؟ نعم 
   . صحيح .وهل دقيق الرب جنس بالنسبة لعبيط التمر ؟ نعم 

   .صله  ألن الشيء ال يكون جنس بالنسبة أل.وهل عبيط التمر جنس بالنسبة للتمر ؟ ال 
   .إذاً عرفنا أن فروع األجناس أجناس إال بالنسبة ألصوهلا 
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   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
   .وا\ده�ن  

   .األدهان نفس الشيء ، نفس القاعدة 
فدهن السمسم خيتلف عن دهن العود وإن اتفقا يف االسم فكل منعهما يسمى دهناً ، لكـن                 

لسمسم جنس ودهن العود جـنس وكـل        ينظر إىل أصله ففروع األجناس أجناس ، فدهن ا        
 أن دهن السمسم ملا كان دهناً ناجتـاً عـن       : بالنسبة ألصله ، يعني      – مستقل   –دهن جنس   

   .السمسم فهو أصل بينما دهن العود ناتج عن العود فهو أصل لكن ال بالنسبة ألصله 
ـ               ع دهـن   فهو جنس بالنسبة ألصله لغريه لكن ليس اجلنس بالنسبة ألصله فهل جيوز أن نبي

   . ال جيوز إال بشرط التساوي .السمسم بالسمسم ؟ ال 
   . القاعدة اليت ذكرناها يف األدقة واألخباز هي نفسها يف األدهان :إذاً 

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  �	�Rس -�#�>ف أ�,Oأ 'U1	وا.   

لنـسبة   أن اللحم با   :ويف احلقيقة لو طبقت القاعدة السابقة لعرفت هذا احلكم ، فهو يقول             
 أصـل ، وحلـم      : وحلم اإلبل    . أصل   : أصل ، وحلم البقر      :ألجناسه أصول ، فلحم املاعز      

   . أصل :الدجاج 
   .فاللحوم أجناس بالنسبة ألصوهلا 

  فهل جيوز أن أبيع كيلو من حلم الغنم بكيلوين من حلم البقر ؟ 
   .جيوز 

  وهل جيب التقابض ؟ 
   . النسيئة  وهذا سيأتينا يف ربا.نعم جيب التقابض 

 أن  :إذاً جيب التقابض لكن جيوز التفاضل ألن فروع اللحم تعترب أجناساً خمتلفة إال أم قالوا                
   .الضأن واملاعزم جنس واحد والقرب واجلواميس جنس واحد 

   .أما بالنسبة لباقي اللحوم فكل حلم بالنسبة إىل أصله جنس مستقل 
   .) واللحم أجناس باختالف أصوله  ( : -  رمحه اهللا –إذاً هذا معىن قول املؤلف 
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   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  J�1	وآ&ا ا:   

   .كذلك اللنب أجناس بالنسبة ألصوله 
فلنب املاعز جنس ولنب البقر جنس ولنب اإلبل جنس ، ولنب كل مـا يـشرب جـنس مـن                  

   .املطعومات املباحة شرعاً 
تابع لغريه ؟ هو جنس لكنه ال يـدخل          هل هو جنس مستقل أو هو        –بينما لنب األتان مثالً     

   .معنا ألنه ال جيوز شربه 
فال جيوز أن نبيع كيلو من حليب البقر بكيلو من حليب األتان ال لعلة الربا وإمنا لعلة أخرى                  

   . أنه تقدم معنا أن من شروط املبيع أن يكون مباح النفع ، إذاً هو ممنوع هلذه اجلهة :وهي 
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
   .وا	UD' وا	0�K أO,�س  

 اللحوم بالنسبة للحيوانات أراد أن يبني أجزاء احليوان الواحد ، فهـو             – رمحه اهللا    –ملا بني   
 اللحم والشحم والكبد كل واحد منهن جنس مستقل ، فيجوز أن نبيع             – رمحه اهللا    –يقول  

شحم ، ملـاذا ؟     كيلو حلم بعشرة كيلو شحم ، وجيوز أن نبيع كيلو من الكبد بكيلوين من ال              
 الدليل على   :ألن اللحم والكبد والشحم كل واحد منها جنس مستقل ، ما الدليل ؟ قالوا               

هذا أن كالً من هذه األشياء يستقل باسم وحقيقة خمتلفة ، فدل ذلك على أن كل واحد منها          
   .يستقل جبنس بالنسبة لآلخر 

   .وهذا صحيح 
   .ال الربوية  على القول بأن اللحم من األمو:وهذا كله 

 يشترط فيه القوت ، فهـل يعتـرب   :وأما على القول بأنه البد أن يكون املال الربوي ، البد        
اللحم ربوياً أو ليس من الربويات ؟ ليس من الربويات ، إال يف مكـان يقتاتـه النـاس ،                    

ن  أن يكون قوتاً يأكل منه مجيع الناس ويشتركون فيه ، فهـو اآل             : يعين   :واملقصود بالقوت   
عندنا ليس بقوت لكن قد يكون من األقوات يف البالد الباردة فاللحم يعترب قوتـاً ووجبـة                 

   .أساسية 
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   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  I@6 Xو: I@6و ، �:,O J�   . -=�"  ��- : �:,O	��U- 'Uان 

   .هذه املسألة هي مسألة حكم بيع اللحم باحليوان 
   .للحم باحليوان إذا كان مكن غري جنسه  أنه جيوز بيع ا: فاحلنابلة يقولون =

   .فإذا أردت أن تبيع حلم غنم ببقرة ، فهل جيوز أو ال جيوز ؟ جائز ، ألنه بغري جنسه 
   .وإذا أردت أن تبيع حلم غنم مباعز فإنه ال جيوز ألنه جبنسه 

   .وستأتينا األدلة باألقوال 
   .لقاً بدون تفصيل  أنه ال جيوز بيع اللحم باحليوان مط: القول الثاين =

   :واستدل هؤالء بدليلني 
ى عـن بيـع      ( – صلى اهللا عليه وسلم      – أن النيب    : مرسل سعيد بن املسيب      : األول   - 

   .) اللحم باحليوان 
ومر معنا مراراً أن مراسيل سعيد من املسيب من أصح املراسيل ، وأثىن عليها األئمـة ثنـاًء            

   .كثرياً 
 أنه كره بيع اللحم بـاحليوان ،        – رضي اهللا عنه     –أيب بكر الصديق     أنه روي عن     : الثاين   - 

 وال أعلم خالفاً عن غـريه ، فظـاهر عبـارة    :وعقب اإلمام الشافعي على هذا األثر بقوله      
 وبعبـارة   .الشافعي أنه ال يوجد خالف عن الصحابة أو بني الصحابة عن غري أيب بكر باملنع                

   .لصحابة  مل خيالف أبو بكر أحد من ا:أوضح 
 اللحم فـال    : إن كان املقصود من بيع اللحم باحليوان         : التفصيل ، وهو     : القول الثالث    =

   .جيوز 
   . فيجوز . احليوان : يعين :وإن كان املقصود ببيع اللحم باحليوان غري اللحم 

  فإنه معلوم أن مقصوده الفرس ألن الفرس عـادة  : إذا باع اإلنسان حلم اإلبل بفرس        :مثاله  
   .تتخذ ال للحم وإمنا للركوب ، فهنا جيوز ألنه ال يقصد اللحم 
   .أما إذا باع حلماً حبيوان يقصد للحم فال جيوز للنصوص العامة 

وظهر من القول األخري أم ال يفرقون بني قضية جبنسها وبغري جنسها مل يتطرقوا إليها وإمنـا      
   . قصد اللحم وعدمه :جعلوا الضابط 
   . -  رمحهما اهللا –خري اختيار شيخ اإلسالم واختيار ابن القيم وهذا القول األ

   .فإذاً عرفنا اآلن األقوال الثالثة يف املسالة وحجة كل قول 
 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  197  

 

   : -  ر��� ا� –��ل  
0���� :وX �76ز  - Y� ��- .   

   .ال جيوز أن نبيع احلب بالدقيق 
   .فوت املساواة وهي واجبة  ألن الدقيق يأخذ من املكيال مكاناً أكرب من احلبوب فت- 
 اختارها من احملققني ابـن قاضـي        – رمحه اهللا    – وهو رواية عن اإلمام أمحد       : القول الثاين  =

اجلبل وهو أنه جيوز بيع احلب بدقيقه ألن غاية ما هنالك أنه بيع حب حبب مكسر لكـن ال                   
   .يباع على القول باجلواز إال وزناً ألن التساوي متعذر كيالً 

   .لقول هو الصواب إن شاء اهللا وهذا ا
وتقدم معنا أن املعترب يف املساواة كل شيء باملعيار الشرعي ، والرب معياره الشرعي الكيـل ،          
وإمنا خرجنا عن املعيار الشرعي لسبب وهو أن التساوي ال ميكن حتصيله بالكيـل ولـذلك                

   .خرجنا عنه إىل الوزن 
   .وهذا إن شاء اهللا أقرب 

   : -  ا�  ر���–)' ��ل  
  ��6�S Xو.   

   . دقيق الرب حيمص مع السمن والزيت : وال جيوز أن نبيع احلب بسويقه ، والسويق هو :يعين
 :فهذا ال جيوز أن يباع والعلة أن النار تعقد وتنقص الدقيق فال حتصل املساواة ، وحنن نقول                  

   .إن كل شيء يباع جبنسه من األموال الربوية البد يف من املساواة 
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  �#��?�- �g�c Xو.   

 وال جيوز أن نبيع الينء باملطبوخ كأن يبيع اإلنسان احلنطة باهلريسة ، فاحلنطة حب ينء            :يعين  
   .واهلريسة مطبوخة 

 عدم معرفة التساوي ألن املاء الذي يف الطبخ يزيد من الوزن مما جيعل التساوي    :وسبب املنع   
   .متعذر 

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  !"�@*- �1Rوأ.   

   . وال جيوز أن نبيع أصل الشيء بعصريه :يعين 
   .فال جيوز أن نبيع زيتون بزيت زيتون 

   .ألنه ال ميكن التحقق من التساوي 
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   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  �-�D�- �@	�#و.   

   . وال جيوز أن نبيع اخلالص بالشوب :يعين 
   . ألن التساوي غري متحقق اآلن .صاع بر مشوب بشعري فال جيوز أن نبيع صاع بر ب

 فهو  : إذا كان الشعري يسري جداً ال يؤبه له ، فإذا كان يسرياً ال يؤبه له                 :ويستثىن من ذلك    
   .جائز 

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  �:-��- ��Bور.   

   .فال جيوز أن نبيع العنب بالزبيب وال الرطب بالتمر 
   .ي ألنه ال حيصل التساو

 أنا ال نـأمن مـن       : العلة فيها واحدة وهي      – رمحه اهللا    –فهذه املسائل اليت سردها املؤلف      
   .التفاضل وهو حمرم 

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
�% ا	,*��� :و�76ز   �6��Sإذا ا ����0- ��   . -�� د��

   .النعومة  أن يتساويا يف :جيوز أن نبيع دقيق الشيء بدقيقه، ألن التساوي حاصل اآلن بشرط
   .)) األذان (( 

بشرط أن يتساويا يف النعومة ، ألما إذا مل يتساويا يف النعومة أخذ احلب غري املطحون متاماً                 
   .حيزاً أكثر من املطحون فلم حتصل املساواة املشترطة شرعاً 

ا إذاً إذا استوى الدقيق مع الدقيق نعومة جاز ألنا نأمن عدم التفاضل لتـساويهما يف مقـدر                
   .الطحن 
   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  �#��?�- �#��?�   .و

   . وجيوز بيع املطبوخ باملطبوخ كسمن بسمن مطبوخ :يعين 
   .فيجوز أن نبيع مطبوخ الربوي مبطبوحه 

 أنه إذا تساويا يف الطبخ مث كيال وتساويا يف الكيل أمنا املساواة وأا مـساواة                :لنفس العلة   
   .حقيقة 
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   : - � ا�  ر��–)' ��ل  
�% ا	,�Dف   �6��Sإذا ا !M�q- !M�#و.   

   . فاملهم أن يستويا يف الصفة :أو يف الرطوبة 
ولكن بالنسبة للخبز تكون املساواة بالوزن ال بالكيل أيضاً كما يف املسألة السابقة ألنه تتعذر               

ا مل نـتمكن   ونستطيع أن نقول هذه قاعدة أن املكيالت إذ .املساواة بالكيل فنصر إىل الوزن      
   .من مساواا ببعضها كيالً جاز لنا حينئذ فقط أن نصري إىل الوزن 

   : -  رمحه اهللا –مث قال 
   .وعصريه بعصريه 

 عصري ربوي بعصري ربوي كزيت زيتون بزيت زيتون أو زيت مسسم بزيـت مسـسم                :يعين  
   .فيجوز لنا أن نبيع العصري بالعصري ألن املساواة حينئذ متحققة 

معنا أن على مذهب شيخ اإلسالم بالنسبة للمائعات جيوز أن حنقق املساواة بالكيل أو              وتقدم  
   .بالوزن 

   : -  ر��� ا� –)' ��ل  
  ��B"- ��Bور.   

جيوز أن نبيع رطب الربوي برطبه كأن نبيع العنب بالعنب أو الرطب بالرطب ألن املـساواة         
 قد يكـون    :و ال ينظر إليه ، يعين       متحققة لتساويهما يف الصفة وإن وجد اختالف يسري فه        

   .الرطب من بعض بشيء يسري فهذا ال ينظر إليه 
أما إذا كان الفرق بينهما شيء واضح وكبري فال جيوز ، فالبد أن يكون مـستوى الرطوبـة     

   .متقارب أو متساوي 
   : = ر��� ا� –)' ��ل  
  ��H:,O "�4 J� ��H*�   .وX ��6ع ر-�ي -7,:� و�*� أو 
   ...ألة مد عجوة ودرهم وحتتاج إىل وقت طويل هذه مس

   ...واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد 
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  ) 37 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))124((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ27/12/1428:التاريخ    األحد:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I16H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,- � .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �
 يف وقوعهـا  وصـور  كثرية إليها واحلاجة مشهورة مسألة ببيان -  اهللا رمحه -  املؤلف شرع

 .مودره عجوة مد :باألمس أشرت كما مسألة وهي كثرية أيضاً املعاصرة املعامالت
 : - ا� ر��� -  6��ل 
 X7,:� ر-�ي ��6ع و- �*��*��H أو و J� "�4 ��H:,O. 

 :صوراً -  اهللا رمحه -  املؤلف عبارة مشلت
 .بدرمهني ودرهم عجوة مد يبيع أن :األوىل الصورة ـ
 .ودرهم عجوة مبد ودرهم عجوة مد :الثانية ـ
 .مبدين ودرهم عجوة مد :الثالثة ـ

 )جنسهما غري من معهما أو ومعه(:هنا -  اهللا رمحه -  املؤلف قول معىن وهذا
 معهمـا  أو ومعه بربوي ربوي اإلنسان يبيع أن :وهو املسألة هذه حكم يف الفقهاء واختلف

 :الثالثة األمثلة يف كما جنسهما غري من
 :فتجوز كذلك ليست أو جتوز فال الربا مسائل من هي هل : املسألة هذه يف اختلفوا

 .جتوز ال أا :يرون فاحلنابلة =
 :هذا على واستدلوا

 قالدة خيرب يوم اشتريت :قال -  عنه اهللا رضي -  عبيد بن فضالة أن :الصحيح باحلديث - 
 فيهـا  فوجدت - مسلم يف بالتشديد شدد هكذا -  ففصلتها قال ديناراً عشر باثين خرز من

 أن إال .ال (:فقال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فسألت ديناراً عشر اثين الفصل بعد يعين
 )تفصل

 فيها بقالدة دنانري اشترى ألنه .ودرهم عجوة مد مسألة مبنع صريح احلديث هذا احلنابلة قال
 املسألة هذه أن على ذلك فدل منها -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب ومنع دنانري وفيها خرز

 .جتوز ال
 خـارج  روايـات  وله ومسلم البخاري يف احلديث وهذا واضح معهم النص : ترون وكما

 .الصحيحني
 .مقصود غري معه الذي يكون أن :بشرط جتوز أا :الثاين القول =
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 :هذا على واستدلوا
 .بالثمن مقصوداً هو وليس استقالالً يثبت مال تبعاً يثبت فإنه مقصود غري كان إذا بأنه - 

 تيمية بن اإلسالم شيخ اختياري أحد وهو -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام عن رواية :القول وهذا
 . -  اهللا رمحه - 

 عليـه  اهللا صـلى  -  للنيب قال أنه رواياته بعض يف فضالة حديث ألن : ضعيف القول وهذا
 . ال(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فقال .اخلرز أردت إمنا البيع عليه أبطل ملا : -  وسلم

 )وهذا هذا بني متيز أن إال
 .ربوية تكون أن عن خترج ال املعاملة فإن غريه قصد وإن أنه على يدل فاحلديث

 ـ .الربا على حيلة املعاملة تكون ال أن :األول الشرط ـ :بشروط جيوز :الثالث القول =
 .جنسهما غري من منهما كل مع يكون أو .غريه معه الذي من أكثر املفرد يكون أن :والثاين
 .ميةتي بن اإلسالم لشيخ الثاين القول وهو األحناف مذهب وهذا

 :هذا على واستدلوا
 .دينـاراً  عشر اثين من أكثر فيها فوجدت ففصلتها -  آخره يف -  فضالة حديث يف بأن - 

 . - وسلم عليه اهللا صلى-  النيب منه منع املفردة القيمة من أكثر فيها القالدة كانت ملا :فقالوا
 :هذا على واستدلوا

 مقابل اآلخر والدرهم للدرهم مقابل الدرهم فإن بدرمهني ودرهم عجوة مد باع إذا بأنه - 
 .غريه معه الذي من أكثر املفرد يكون أن :قوله معىن وهذا .ذلك يف ربا وال للمد
 صـورة  -  الربـا  على حيلة يكون ال أن االجتاه هذا أصحاب لقول مثاالً نبني أن علينا باقي

 دينار مائة مقابل دينار ائةامل :ويقول دينار مبائيت دينار مائة فيه كيس يبيع أن :املشهورة احليلة
 .الكيس مقابل األخرى دينار واملائة

 .الربا على حيلة هذه
 كـان  ولو جيوز فال الربا على التحايل يريد ودرهم عجوة مد مبسألة تعامل الذي كان فإذا

 .املثال يف كما .أكثر املفرد
 فهـو  األول القول أما .الثالث والقول الثاين القول بني الفرق يوضح مثال :أخرياً علينا بقي
 :والثالث الثاين بني للفرق التوضيح حنتاج لكن .للتوضيح أمثلة إىل حنتاج فال مطلقاً مينع
 : بدينار :دينار مقداره ذهب -  حليته يف أو مقبضه يف -  فيه سيفاً اإلنسان باع فإذا

 غـري  كـان  إذا :يقول وهو .الذهب ال السيف مقصوده ألن .جائز :الثاين القول فعلى =
 .فيجوز معه الذي مقصود

  
 .أكثر املفرد يكون أن يشترطون ألم جيوز ال :الثالث القول وعلى =
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 احلكم؟ فما .بدينارين دينار زنته ذهب فيه سيفاً اشترى إذا /

 .األول القول إال األقوال مجيع على جيوز
 .القضية نطبق هكذا :إذاً

 أصـحاب  أن :وهـو  العلم طلبة من كثري هإلي يتنبه ال وقد ضروري شرط إىل أشري :أخرياً
 .بالتساوي املبيع أجزاء على الثمن ينقسم أن ذلك مع يشترطون الثالث القول
 املد قيمة يكون أن بشرط جائزة فالعملية بدرمهني ودرهم عجوة مد اشتريت إذا/ ذلك مثال

 ودرهم رهمد مقابل درهم فيكون املثمن على الثمن لينقسم .درهم : السوق يف قيمته عجوة
 أكثر؟ املفرد أليس :اآلن .دراهم بعشرة ودرهم عجوة مد اشترى إذا لكن .عجوة مد مقابل

 ال الـثمن  ألن :الثـاين  القول على حىت الصورة هذه جتوز ال :ذلك مع لكن .أكثر هو .بلى
 .قيمته عجوة مد ومقابل درهم من أكثر الدرهم مقابل سيكون فبالتايل .ينقسم

 .املعاملة لتجوز وحتقيقه اعتباره من بدال الشرط هذا إذاً
 األقـوال  مـن  أرجح لكنه ظاهر وال ببني وال بقوي ليس انحرج وهو :أعلم واهللا الراجح
 :ذلك يف السبب قوياً ليس رجحانه القول هذا أن يف والسبب .الثالث القول وهو األخرى

 يف كـان  كـم  لـه  ليق ومل -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب يفصل مل عام فضالة حديث أن
 إمنا -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن إىل إشارة احلديث يف يأت ومل معك كان وكم القالدة

 فـضالة  دفعها اليت الدنانري من أكثر كانت القالدة يف اليت الدنانري أو الدراهم أن ألجل منع
 ويشتري دنانريبال اخلرز فيشتري يفصل أن وأمره -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب منع وإمنا

 لـيس  رجحانـه  لكـن  وجيد راجح القول هذا أن أقول لذلك .هلا مساوية بدنانري الدنانري
 .قوي برجحان

 أحيانـا  ختتلف ولكن .ودرهم عجوة مد بيع مسألة تشبه مسائل إىل -  اهللا رمحه -  انتقل مث
 .احلكم يف عنه

 : - ا� ر��� -  ��ل 
 Xو "�Q <- ى�c ��- ��� .�cى 

 .نوى فيه بتمر نوى فيه ليس متر اإلنسان يبيع أن جيوز وال :يعين
 :التعليل

 .التساوي عدم :يعين الزيادة :وهي الفضل ربا يف األصلية العلة إىل يرجع الباب هذا كل - 
 أكثـر  املكيال من يأخذ أنه كما نوى فيه ليس الذي التمر من أثقل نوى فيه الذي التمر ألن

 .اآلخر يأخذ مما
 .الفقهاء منه منع ساويالت عدم فألجل

 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .�cى ��� -��" ا	,�ى و��6ع 
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 .صحيح فالبيع نوى فيه لتمر مثناً دفعه نوى باع إذا
 اشترى ألنه املعاملة فجازت .الثمن من حظ له وليس .يقصد ال التمر يف الذي النوى ألن - 

 .متر بالنوى
 العلل؟ كل عند أو العلل بعض عند الربوية األموال من التمر وهل

 مـا  أوم علة عليها ينطبق هل تقول حيتاج ما عليها جممع الستة األصناف أن :ذكرنا باألمس
 .علة عليها ينطبق

 عـن  النظر بغض بالنص ربوي التمر ألن خطأ العلل جبميع ربوي التمر أن القائل قول فإذاً
 .العلل

 .مقصود غري التمر يف الذي النوى أن -  :والتعليل .جاز :نوى فيه بتمر النوى  باع إذا :إذاً
 :املسألة هذه نفس هي أخرى مسألة -  اهللا رمحه -  ذكر مث

��ل � : - ا� ر��� -  
 J�	ف و�Rة و�D- ذات J�	 ف�Rو. 

 .وصوف لنب أيضاً فيها شاة مقابل وصوف لنب نبيع أن جيوز
 :وهو السابق التعليل هو والتعليل

 أن أراد هو وإمنا .الثمن من حظ له ليس .قصودم غري الشاة يف الذي والصوف اللنب أن - 
 غـري  والتـابع  مقصود غري تابع فهو لنب أو صوف من فيها وما .الشاة لتحصيل اللنب يدفع

 .احلكم يف يؤثر ال املقصود
 .نوى فيه ليس الذي والتمر نوى فيه الذي التمر :مسألة إىل قليالً نرجع
 ن؟بالوز أو بالكيل فيه التساوي التساوي التمر

  .بالكيل
 الـذي  احلجـم  نفس هو نوى فيه ليس الذي التمر سيأخذه الذي فاحلجم :بالكيل كان إذا

 التساوي؟ عدم وجه ما .نوى فيه الذي التمر سيأخذه

 )) .معترب وغري اآلن موجوداً ليس والوزن بالكيل العربة نقول وحنن((
 من احليز نفس شغل ولو .وىن فيه الذي التمر من أكثر نوى فيه ليس الذي التمر ان :نقول

 .الكيل
 تـشغل  النواة ألن .نوى فيه الذي التمر من أكثر نوى فيه ليس الذي التمر الواقع يف لكن
 .نوى فيه ليس الذي بالتمر بالتمر مملوء احليز هذا بينما التمرة من حيزاً

  .التساوي عدم وجه هو هذا :إذاً
 :الفصل ا ختم أخرى مسألة إىل -  اهللا رمحه -  انتقل مث

��ل � : - ا� ر��� -  
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� �ddK	dd*"ف وا	�ddزن ، ا	� �dd,60	dd*"ف ا	dd�K. و�dd"د  Jdd� �dd�12 ا� 1ddR� -   ا	,�dd% ز
'1Sو - . 

 يـبني  أن أراد وزناً واملوزونات كيالً املكيالت نبيع أن جيب أنه -  اهللا رمحه -  املؤلف بني ملا
 املكيالت؟ من أو وزوناتامل من هذا هل يكال؟ أو يوزن املطعوم الشيء هذا هل نعرف كيف

 .فقط احلجاز عرف هو مكيلة أو موزونة األشياء باعتبار العربة أي بذلك العربة أن فبني
 .املدينة كيل :فالكيل
 .مكة وزن والوزن

 وبالنسبة املدينة إىل نرجع للكيل بالنسبة لكن .احلجاز عرف إىل نرجع والوزن الكيل يف فإذاً
 .مكة إىل نرجع للوزن
 :هذا على الدليل قالوا :الدليل

 املكيـال  :قـال  -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن -  عنه اهللا رضي -  عمر ابن حديث - 
 .مكة وزن والوزن املدينة مكيال
 فهـو  الدارقطين العمدة وعليه ومنهم حبان ابن منهم األئمة من عدد صححه احلديث وهذا

 .اهللا شاء إن ثابت حديث
 .احجاز أهل عرف يف هو إمنا مكيلة أو موزونة األشياء اعتبار أن على يدل واحلديث

 وال مكـة  أهل عرف يف مكيلة فهي مكة يف تكال كانت أشياء يزنون اليوم الناس صار فلو
 .الوزن نعترب
 التفـاح  :فيـه  األمثلة أبرز من .الوزن نعتربه؟ فماذا وزناً يباع فأصبح عداً يباع كان شيء

 .والربتقال
 بالوزن تباع هي واليوم املوزونات من ليست ألا فيها ربا ال وأا عدودةم أا احلنابلة صرح
  .بالعد تباع كانت بينما

 إذا هـذا  الربوية األموال من وليست وزناً هلا اليوم الناس ببيع عربة ال -  نقول حنن -  إذاً
 .الوزن هي العلة يقولون الذين احلنابلة مذهب على نفرع أن أردنا

 النيب زمن مكة لعرف والوزن.املدينة عرف الكيل ومرد(:هنا يقول -  اهللا محهر -  املؤلف إذاً
 -  وسلم عليه اهللا صلى - 

 يف ال مكيالً عندهم يكون مبا يعتد والكيل زراعة أهل أم :للمدينة الكيل جعله يف والسبب
 .الوزن فيهم فاعترب جتارة أهل مكة أهل بينما .مكة

 .احلديث على االعتماد وإال احلديث لتوضيح التعليل وهذا
 : - ا� ر��� -  ��ل 
 ���� ا��2" :ه,�ك 	� 2"ف X و"2 %� �*G��. 
 .موضعها يف عرفها نعترب املدينة يف وال مكة يف عرف هلا ليس اليت األشياء
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 :ذلك على والدليل
 مل وهـذا  .العرف إىل حتديده يف فنرجع الشرع يف حمدداً يرد مل ما أن الشرعية القاعدة أن - 

 .العرف إىل حتديده يف فنرجع .الشرع يف حيدد
 شبيهه إىل نرجع فإنا ومكة املدينة يف يوجد ال ما أن .احلنابلة عند وجه وهو :الثاين والقول =

 .عليه فنقيس واملدينة مكة يف يوجد مما ونظريه
ـ  املدينـة؟  يف أو مكيالً أو موزوناً مكة يف إليه األشياء أقرب هو ما الشيء هذا فنقول  إذاف
 .حكمه أخذ عرفنا

 .أقيس :القول وهذا :قدامه ابن الفقيه الشيخ قال
 .جداً وجيه كالمه :يعين .صحيح وهو قلت
 نص فيها املسألة وهذه عليه يقاس نص فيه ما أن املتفقهني عادة أن .أقيس القول هذا أن وجه
 .ومكة نةاملدي يف ما على فنقيس الشرعي العرف هو ومكة املدينة عرف اعترب أنه وهي
 .قدامه ابن تعبري حد على أقيس احلنابلة مذهب يف الثاين القول هذا كون وجه وهذا
 .صحيح قدامة ابن إليه مال وما وأقوى أرجح صحيح الثاين القول وهذا
 نرجـع  فإنا الصفات نفس يأخذ قريباً وال مشااً شيئاً جند مل فإذا .األشياء أقرب إىل فننظر
 .األمر هذا فيه وجد الذي املدينة عرف إىل حينئذ

 الرجوع ألن أوىل لكان األعراف إىل الرجوع مسألة تقليل أمكن كلما أنه نظري وجهة ومن
 .ينضط ال املسائل من كثري يف األعراف إىل

 فهـو  األعراف من ال الشرعية النصوص من مأخوذ حد حتديد يف جيتهد أن الفقيه أمكن فإذا
 .السفر حد مسألة يف معنا تقدم كما .بكثري تطبيقاً وأسهل أضبط دائماً
 .النسيئة ربا إىل -  اهللا رمحه -  املؤلف وانتقل .الفضل ربا عن الكالم انتهى وذا
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 فصل

 ]النسيئة ربا أحكام يف[
��ل � : - ا� ر��� -  
 .ا	,:��g ر-� :وU6"م .�ـ@ـ. 

 .يئةبالنس متعلقة أحكاماً الفصل هذا يف يبني أن -  اهللا رمحه -  املؤلف أراد
 : - ا� ر��� -  6��ل 
 .ا	,:��g ر-� وU6"م 

 .التأخري :هو النساء أو النسأ .التأخري هو العرب لغة يف النسيئة
 :قسمني إىل النسيئة ربا وينقسم

 سـيتكلم  الذي هو القسم وهذا .البيوع يف النسيئة ربا :يعين .البيوع ربا :األول القسم ـ
 .أحكامه بنيوي فيه ويفصل -  اهللا رمحه -  املؤلف عنه
 .القرض يف مقدرة زيادة اشتراط وهو .القروض ربا :الثاين القسم ـ

 يسمى البيوع وربا النسيئة ربا يسمى القروض ربا أن على اصطلحوا الفقهاء من كثري وعند
 .النساء أو النسأ ربا

 .الشرعية األحكام على أثر له ليس وتسمية اصطالح وهو
 سيتكلم -  اهللا رمحه -  املؤلف وأن القسمني هذين إىل ينقسم النسيئة ربا أن اآلن عرفنا :إذاً
 .القرض باب هو كامالً باباً له فسيخصص الثاين القسم أما األول القسم عن

 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .ا	,:��g ر-� U6"م 

 ربا وهو اجللي الربا وهو الفضل ربا من حترمياً أشد وهو خالف بال باإلمجاع حمرم النسيئة ربا
 .بالنص وأيضاً باإلمجاع حمرم لكم قلت كما وهو بالربا املقصود الربا فهو ليةاجلاه

 )النسيئة يف الربا إمنا(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
 فبيعوا االصناف هذه اختلفت فإذت (:عبادة حديث يف -  وسلم عليه اهللا صلى -  ولقوله - 

 )بيد يداً كان إذا شئتم كيف
 وحـرم  البيع اهللا وأحل(: األصلي النص مع الربا حترمي على دالة مجاعاتواإل النصوص فهذه
 .النص يف يدخل ما أول فهو) الربا
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  - : ا� ر��� -  6��ل 
 %��� J�:,O آ. -�� +Qا %� .ا	"-� �12 

 .النسيئة ربا يف وقع فقد أخر فإن التأخري فيهما جيوز فال الربا علة يف اتفقا جنسني كل
 .علة وهلما .والفضة الذهب -  :قسمني إىل تنقسم الربوية صنافاأل أن ذكرنا وحنن

 .علة وهلا األربعة واألصناف
 حتديد يف اختلفوا لكن مستقلة علة الفئتني من لكل أن الفقهاء بني عليه جممع القدر هذا وأن

 .العلة
 ذهب بيعن أن جيوز فال التأخري فيهما حيرم الفضل ربا باب يف واحدة علة هلما جنسني كل إذاً

 .العلة نفس هلما والفضة الذهب من كالً ألن ملاذا؟ . التأخري مع بفضة
 .التأخري مع جبنيهني ريال :الصحيح القول على نبيع أن جيوز وال
 مثالً -  عماين -  آخر بريال سعودي ريال نبيع أن جيوز وهل .بدينار ريال نبيع أن جيوز وال
 هـذه  اختلفـت  إذا (:يقول -  وسلم عليه هللا صلى -  النيب جنس؟ أو جنسان مها هل ؟ - 

 دون التقـابض  بـشرط  جيوز بريالني؟ ريال نبيع أن جيوز فهل) شئتم كيف فبيعوا األجناس
 العـربة  وإمنا باالسم عربة ال ألنه املسمى يف اتفقا ولو .صحيح وهذا .جنسني يعين .التساوي

 .الالري ذاك عن خيتلف الريال هذا أن احلقيقة ويف .احلقيقة يف
  :إذاً

 : - ا� ر��� -  6��ل 
�dd% ا	,�g�:dd ر-ddU6 �dd"م  �dd�- .ddآ J�:dd,O �dd�+Qا %dd� �dd12 �dd-ر .odd+	ا  .odd+	ا [�dd	 

�0ًا أ�0ه��c. 
 .يقيس من عند عليهما قيس وما والفضة الذهب :هنا بالنقد املقصود

 .األخـرى  األعيان مع :يعين .التأخري جيوز فإنه الفضة أو الذهب هو العوضني أحد كان فإذا
 .والفضة الذهب غري مع

 مـذهب  وفـق  على نتملم حنن مؤجالً؟ بالذهب احلديد نشتري ان جيوز هل/ املوضح املثال
 مـع  .الوزن هي فيهما العلة .نعم للذهب؟ اليت العلة نفس له وهل .ربوي احلديد احلنابلة؟

 فإنه دينالنق أحد هو العوضني أحد كان إذا جيوز :يقول -  اهللا رمحه -  املؤلف ألن جيوز ذلك
 .التأخري جيوز

  .مؤخراً حديداً بالفضة يشتري أن وجيوز مؤخراً حديداً بالذهب يشتري أن فيجوز
 .ذهب بالفضة وال فضة بالذهب يشتري أن جيوز ال لكن

  
  

 :هو :بالتأخري املوزونات يف النقدين استثناء على دل الذي الدليل
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 .السلم أحاديث - 
 -  والنيب بابه ينسد أن ميكن ال والسلم .الفقهاء قال كما مالسل باب النسد اجلواز لوال ألنه

 أنه على دليل) معلوم وزن يف(:فقوله .) معلوم وزن يف(:بقوله فتحه -  وسلم عليه اهللا صلى
 أن علـى  فدل التأخري يقتضي وهذا سلم والفضة بالذهب املوزونات ونشتري نبيع أن جيوز
 .التأخري مع ولو جيوز والفضة بالذهب املوزونات بيع

 أا مع .مؤخراً الربوية واألموال والدقيق والقمح األمتعة النقدية بالعملة نشتري حنن ولذلك
 فبيعـوا  األصناف هذه اختلفت فإذا (:يقول -  وسلم عليه اهللا صلى -  والنيب ربوية أموال
 جواز على الدالة األحاديث وهي العلة هلذه جيوز ذلك مع لكن) بيد يداً كان إذا شئتم كيف

 .السلم وجه غري على ولو تأخري فيها اليت املعامالت مجيع على أيضاً دالة السلم
  - : ا� ر��� -  ��ل )'  
 J�1�K�	آ� J�cزو��	وا. 

 .للمنع متثيل هذا
 .بشعري كرب :املكيلني

 .فيه التأخري جيوز ال فهذا
 علة ذات واحدة زمرة إىل ينتمي والشعري الرب من كالً ألن ملاذا؟ .بيد يداً يكون أن جيب بل

 .واحدة
 .بيد يداً إال حبديد حناس نبيع أن جيوز فال .واحلديد كالنحاس :واملوزونني

 .والفضة وكالذهب نقول نعم والفضة؟ الذهب وكا : املوزونات يف نقول وهل
 .جيوز فإنه نقد البدلني أحد كان إذا ألنه واحلديد؟ كالذهب :نقول لكن

 .املوزونني على واملثال املكيلني لىع املثال اآلن عرفنا إذاً
 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .-?. :ا	��} ��. Q+"�� وإن 

 شـئتم  كيف فبيعوا األصناف هذه اختلفت فإذا(: -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 
 )بيد يداً كان إذا

 .احلديث مبقتضى فاسد ألنه باطل تقابض فيه ليس الذي التأخري مع البيع أن هلى هذا فدل
 التحرمي هذا ان :يعين .حيرم قوله عن ينتج الذي باحلكم تصريح هي احلقفيقة يف العبارة فهذه
 .الفساد إىل ي النهي وهذا
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 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .وا	,:�ُء ا	��} ��. ا	�+"ق �Oز :-��زون ��Kً> -�ع وإن 

 .التقابض وال التساوي ال :شروط بال البيع جاز مبوزون مكيالً باع وإن
 ملاذا؟

 .اختلفت والعلة اجلنس ألن
 .والعلة اجلنس :وهي التوضيح إىل اآلن نرجع .الرباعي التقسيم لكم ذكرنا حنن
 التـساوي  يشترط فحينئذ .بذهب ذهب/ مثل .والعلة اجلنس يف اتفقا إذا :األول القسم ـ

 .والتقابض
 ذهب/ ومثاله .فقط بضالتقا فيشترط .اجلنس يف واختلفا العلة يف اتفق إذا :الثاين القسم ـ

  .بفضة
 وال التقـابض  فـال  .بـشعري  ذهـب  كبيع .والعلة اجلنس يف اختلفا إذا :الثالث القسم ـ

 .التساوي
 .متصور وغري موجود غري القسم وهذا .العلة يف وخيتلفا اجلنس يف يتفقا أن :الرابع القسم ـ

 .العلة يف فاخيتل فكيف واحد جنسهما مها العلة يف وخيتلفا باجلنس يتفقا كيف
 فليس .ثنائني كل من رباعي تقسيم استنتاج ميكن ال أنه على تدل اليت األمثلة من هذا ولعل

 منـهما  خنرج أن نستطيع ال وعلة جنس عندنا فاآلن رباعي منهما نستنتج أن ميكن ثنائني أي
 نأ ميكـن  فـال  وذهب ذهب اجلنس اتفقا إذا ألنه أنواع ثالثة منهما خنرج بل أنواع أربع

 .ومستحيل العلة ختتلف ان ميكن فال وبر وبر .العلة ختتلف
 .أصالً متصور وال واقع غري هذا األخري التقسيم :إذاً

 .القبض حيث ومن التساوي حيث من الربويات بيع كيفية التقسيم ذا وعرفنا
 : - ا� ر��� -  ��ل 
 ����� آ�. X و X/��ب ، وزن و	ان آ���U	�76ز :وا ��� .ا	,:�ُء 
 مـن  ليـست  الـيت  واألموال :يقول أن يريد  -  العبارة ذه -  اهللا رمحه -  املؤلف مقصود
 .والتفاضل التأخري فيها جيوز الربوية األموال

 : وزن وال فيـه  كيل ال وما :يقول ان من وأوضح كالقاعدة لكان التعبري ذا عرب أنه ولو
 .واحليوان كالثياب

 .ربوية ليست اليت واألموال قال لو
 .فقط والوزن الكيل هي احلنابلة عند العلة ألن فيه ربا ال وزن وال فيه كيل ال ما ألن
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  - : ا� ر��� -  ��ل )' 
 .وا	��Uان آ�	/��ب 
 .ربوية ليست الثياب 

 .بربوي ليس احلي واحليوان
 .موزون وال مكيل ال ألنه

 .بثوبني ثوب اإلنسان يبيع أن فيجوز
 .أجل إىل بثوبني ثوب يبيع أن وجيوز
 .وحال أجل إىل حبيوانني حيوان يبيع أن وجيوز

 :بالذات احليوان بيع مسألة على والدليل
 يأخـذ  أن أمـره  -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن املشهور الصحيح عمر ابن حديث - 

 .ببعريين الصدقة قالئص إىل البعري
 .املسبق تفاقاال مع بعريين أعطاه الصدقات جاءت فإذا بعري الشخص من يأخذ فكان
 الزينة أو اللحم احليوان من املقصود كان سواء .ربا فيها ليس احليوانات أن على دليل فهذا

 وال مـوزون  ال بروي ليس ماالً يبقى فإنه احليوانات من يقصد مما شيء أي أو الركوب أو
 .مكيل

 .حي وهو .بالوزن تباع الصغرية الثريان بعض اليوم/ قيل فإن
 وأهـل  املدينـة  أهل عرف عن خيرج مما الناس عليه تعارف ما عربة ال أنه :ماتقدم فاجلواب

 .مكة
 : - ا� ر��� -  ��ل 
 X�76ز و ��- J60	ا J60	�-. 

 .الربا من وهو حمرم بالدين الدين بيع
 :وجهني من هذا على والدليل

 والكايلء .بالكايلء الكايلء بيع عن ى -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :األول الوجه - 
 .مبؤخر مؤخر نبيع أن جيوز فال املؤخر هو
 الكايلء بيع(:احلديث هذا عن سأل -  اهللا رمحه -  أمحد اإلمام فإن .اإلمجاع :الثاين الوجه - 

 عليه اهللا صلى -  النيب إىل إسناده أن :يعين .عليه جممع وهو ضعيف احلديث :فقال) بالكايلء
 املسألة هذه يف خمالف يوجد أنه أعلم وال .إمجاع لحم فيه الذي املعىن ولكن يثبت ال -  وسلم

 .احملكم السابق اإلمجاع ملخالفة قوهلم على يعول ال أن ينبغي مما املعاصرين بعض إال
 الثـوب  تسليم تأخري على واتفقوا ثوب أريل خبمسة اإلنسان اشترى إذا/ :املسألة هذه مثال

 كالمها واملعوض العوض من كالً ألن الدينب الدين بيع من يكون فحينئذ الثمن تسليم وتأخري
 .مؤخر
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 .بطالنه على جممع وهو جيوز ال فهذا
 العقـد  فـإن  العقـد  جملس يف مسلم الثمن أو الثوب كان سواء العوضني أحد كان إن أما

 .صحيح
 االستصناع :سيأتينا االستصناع العقد، جملس يف الثمن تسليم فيه يشترط أنه سياتينا السلم((

 ويف مـؤخر  واملـثمن  الـثمن  بالتوريد ألنه أخرى ألدلة القاعدة هذه من مستثىن والتوريد
 يوجـده  مـا  ألن الـصنعة  إليه املنظور االستصناع يف لكن مؤخر واملثمن الثمن االستصناع

 عـدا  فيمـا  .بالـدين  الدين ببيع منه أشبه باإلجار فهو فشيئاً شيئاً بالتدريج يأيت املستصنع
 خـالف  اففيه والتوريد االستصناع أما جتوز ال أا عليها جممع سألةامل والتوريد االستصناع

 . السلم يف ياتينا لعله
 .القاعدة هذه عن خارج وأنه جوازه األقرب والتوريد االستصناع حال كل على
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  فصل
 ]يف أحكام الصرف[

 : - ا� ر��� -  ��ل 
 ].@� (��� .ا	��@�ر��ن ا��"ق و

 .الصرف يف الفصل هذا
 .االصطالح يف معىن وله اللغة يف معىن له والصرف

 .الشيء رجوع إىل تعود املعاين هذه لكن معاين عدة وله منتشر :اللغة يف فمعناه
 .بغريه الشيء إبدال العرب لغة يف الصرف معىن أن :تسهيالً نقول أن وميكن

ـ  لـه  وإال .البـاب  هذا يف يعنينا الذي :يعين العرب لغة يف معناه هذا بأن ومقصودي  اينمع
 .كثرية

 .حنسه غري من أو جنسه من بنقد نقد بيع فهو :االصطالح يف الصرف معىن وأما
 .الفقهاء ومجاهري الثالثة األئمة :للجماهري تعريف هو التعريف هذا

 .مراطلة فهو جبنسه بيع إن أنه : إال مالك وذهب
 .صرف فهو جنسه بغري بيع وإن
 .فصر :اجلمهور عند فامسه :بذهب ذهب بعت فإذا

 .مراطلة :املالكية عند وامسه
 .صرف :العلم أهل كل عند بفضةفامسه ذهب بعت وإن
 .تسميه هي إمنا .األحكام يف أثر أي له التسمية يف االختالف هذا أن يل يظهر وال

 : - ا� ر��� -  ��ل 
  ������� ا	*�0 -?. :ا	�*} أو ا	K. ��} ��. ا	��@�ر��ن ا��"ق و '	 {��6. 

 .العقد بطل التقابض لقب افترقوا إذا
 :هذا على والدليل

 بالفضة الذهب بيع (:قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أن :ومسلم البخاري أخرجه ما - 
 الـذي  عبادة حديث من أخص وهو جداً صريح الصرف يف نص وهذا .) وهاء هاء إال ربا
 أن إال ونـص  دليل ثاحلدي هذا كان وإن) بيد يداً فبيعوا األجناس هذه اختلفت فإذا(:فيه

 .الصرف أحكام على تنصيصاً أكثر احلديث هذا
 مـن  البـد  بالنقد النقد باع إذا أنه .إمجاع حمل املسألة هذه فإن .اإلمجاع :الثاين الدليل - 

 .التقابض
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 : - ا� ر��� -  6��ل 
 .�� {�� .K	*} أو ا�	0 -?. :ا����� ا	* '	 {��6. 

 .برمته العقد بطل الثمن كل قبض قبل قواتفر إن أنه إىل -  اهللا رمحه -  أشار
 .قبض فيما وصح يقبض مل فيما بطل الثمن بعض قبض قبل تفرقوا وإن
 وأخـذت  اآلخـر  الـدينار  وأخرت دينار سلمته :بدينارين درمهاً عشرين أنا اشتريت فإذا

 يقـبض  مل الـذي  يف ويبطل دراهم عشرة وهو املقبوض يف يصح أنه فاحلكم درهم العشرين
 .األخرى لعشرةا وهو

 القـول  فعلـى  -  معنا تقدمت اليت الصفقة تفريق مسألة على مفرع املسألة هذه وتصحيح
 وعـدم  الـصفقة  ببطالن القول وعلى صحيحة املعاملة هذه تكون الصفقة ريق تف بصحة

 .باطل برمته البيع يكون تفريقها
 قبض فيما البيع هذا يصح أيضاً نقول عليه بناء الصفقة تفريق صحة الصحيح أن معنا وتقدم
 .يقبض مل فيما ويبطل

 : - ا� ر��� -  ��ل 
 ��� .ا��"�� و

 ان :ذلـك  يف والسبب صفته وال شروطه وال االفتراق هذا حد -  اهللا رمحه -  املؤلف يبني مل
 .تفاصيلة بكل الس خيار يف ذكر الذي كاالفتراق االفتراق هذا
  .باملكان يتعلق ما أكثر يتعلق وهو .باألقوال ال نباألبدا افتراف هو إمنا هنا االفتراق فإذاً
 فالـصرف  واحـد  مكـان  يف وحنن ساعتني بعد عشرة منك وأخذت عشرة أعطيتك فإذا

 .صحيح
 يف واملعوض العوض يسلم أن هو ما بقدر مقصودة ليست الصرف باب يف هنا التأخري فكلمة

 .االفتراق كلمة تعطيه الذي ذاه ألن .الس نفس يف ماداموا التأخري مع ولو الس نفس
 املقصودالتـسليم  وأن هذا خالف إىل إشارة فيها األحاديث أن العلم مع الفقهاء قرر هكذا

 البد فكأنه) بيد يداً إال(:منه وأصرح .وأعط خذ :يعين) وهاء هاء(:يقول ألنه املباشر الفوري
 .وياخذ يعطي أن

 أقـف  مل إين بل اجلماهري وعليه بالناس أرفق بالس مربوط األمر بأن القول احلقيقة يف لكن
 .الس يف االفتراق هو باالفتراق املقصود أن يف خالف على

 .الصورة هذه يف توجد ال الصرف يف التأخري أجلها من منع اليت واحملاذير
 فإنه طويل لوقت أخروا فلو الس يف داموا فما الس يف املقصود أن اهللا شاء إن فاألقرب

 .صحيح فالصر
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 سـهل  أمر الصرف إبطال :تقول ال :يعين يسري أمره الصرف إيطال أن تظن ال/ مسألة ويف
 إذ هذا وقتنا يف سيما ال صحيح غري هذا جديد من تصارفوا هلم نقول الصرف أبطلنا إذا ألنا
 .دقائق يف أو ساعات يف قصري وقت يف جداً كثري اختالف القيمة ختتلف قد

 رمبا ساعتني بعد الصرف نعيد أن وأردنا الصرف بطل مث أمريكي دوالر باألريل اشتريت فإذا
 .املتبايعني بني اختالف فيحصل جداً عظيماً ارتفاعاًً يرتفع
 البيع من أعظم هو بل جديد من يتصارفان تقول الصرف إلبطال بالنسبة سهالً األمر فليس

 اصـرف  يكون فقط اجلهة ههذ ومن .العمالت أسعار ثبات من أكثر السلع أسعار ثبات ألن
 .أصعب

 : - ا� ر��� -  ��ل 
�% -�	�*��J�*�Q J :وا	�c�c0" وا	0راه'  0� .0�Qل �> ا	*

 تـتعني  الـدنانري  هذه فإن إليها أشار اليت املعينة الدنانري ذه لعة اإلنسان اشترى إذا :يعين
 .الدنانري هذه وال الدراهم هذه يبدل أن جيوز وال الثمن هي وتكون

 :ذلك على اجلمهور استدل :لةالع
 قياسـاً  تبديله جيوز ال العقد وعوض العقد عوضي أحد هي الدنانري أو الدراهم هذه بأن - 

 .تتعني والدنانري الدراهم إن :قالوا ولذلك .السلع على
 .األحناف إال خيالف مل الثالثة األئمة :اجلماهري مذهب وهذا

 ))األذان((
 :املسألة هذه نتم
 يبدهلا أن جيوز بل العقد يف عينت إن تتعني ال والدنانري الدراهم أن .لألحناف اينالث القول =

 .املعينات أحكام تأخذ وال
 :هذا على واستدلوا

 جيوز كذلك تعيني بال تطلق أن جيوز كان فإذا تعيني بال والدنانري الدراهم إطالق جيوز بأنه - 
 .عينت إذا تبدل أن

 إذا كـذلك  فقالوا .مطلقة تكون حينئذ .تعيني بال شترين أن نستطيع حنن األحناف فيقول
 .نعني ال ان نستطيع األصل يف ألنه تعينها مل إذا كما مطلقة فلتكن عينتها

 .جداَ وجيه الدليل هذا أن جتد احلقيقة يف تأملت وإذا
 .والسلع والدنانري الدراهم بني الفرق يبني الدليل هذا أن الدليل هذا قوة وجه
 والدنانري الدراهم بينما باملبيع العلم البيع صحة شروط من تعني أن البد السلعة يف نقول حنن

 .تعني أن جيب ىف ذاا أما مقدارها يعني أن جيب إمنا تعني أن الجيب
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 الـسلع  خبالف تعني وال حتدد ال أن فيجوز السلع عن ختتلف اجلهة هذه من احلقيقة يف فهي
 .وتعني حتدد أن جيب
 ألنـه  الورقيات يف القول هذا قوى جداً وتتأكد ووجاهة احلقيقة يف قوة فاألحنا قول ففي
 مغشوش غري أو مغشوش وكونه وجودته وزنته ضربه القدمي يف والدرهم الدينار اختلف وإن
 .النقدية األوراق يف موجودة غري األمور هذه كل
 بـذاا  النقديـة  قاألورا أحد وتعيني حتديد يشترط أن املشتري أو البائع أراد لو ذلك مع

 .األحناف قول رجحنا لو حىت بالتعيني وتتعني تبدل ال أن جيب فإنه فيها  لغرض
 يريد ال هو .معينة فئة إال يريد ال أن :النقدية األوراق حتديد يف البائع لغرض/ املشهور املثال

 يف صـحيح  غرض وله أكثر أو أقل فئة مخسمائة فئة يريد مائة فئة يريد .معينة فئة مقابل إال
 فئة من مخسمائة ونعني خبمسمائة الشيء هذا منك اشتريت اقول أن جيوز فال الفئة هلذه طلبه
 .ورقات مخس فئة من خبمسمائة آيت مث واحدة ورقة

 .تتعني اا وهي اجلمهور قول وجيه الصورة هذه يف
 األوراق يف دويتأك وقوي احلقيقة يف وجيه األحناف فقول سبب وال مربر أي يوجد مل إذا أما

 .النقدية
 أمجعني،،، وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى أعلم واهللا هذا
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  ) 38 (:الدرس   األول:الفصل    الثانية :السنة 
  ))125((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ28/12/1428:التاريخ    االثنني:اليوم 

  
@áÓ‰@÷‰†Ûa@ÉîjÛa@lbn×@�Š‘I17H@ @

   : ا� ���� ����� ��ل
������ ا� �� +&��% و����رك و(��&� ا� و'��&% ا�$������� رب � ا����،ا� ���� ا���
���,- � .أ�$�1� وأ' ��� /�� و+&% . �
 شاء إن الدرس هذا بعد الدروس وتتوقف الثالث الفصل يف درس آخر هو الدرس هذا نبدأ أن قبل
 الرابـع  والفصل الدراسية السنة ذههل بالنسبة الثاين الفصل يف يوم أول هو درس أول ويكون.اهللا

 .للدورة بالنسبة
 : -ا� ر��� -  ��ل 
�=@�-� و0Oه� وإن : .?-. 

 .تبطل املصارفة فإن مغصوباً النقدين أحد يعين العوضني أحد وكان صارف إذا :يعين
 .باطل العقد فإن ماله بغري اشترى أو اإلنسان باع وإذا ماله غري على صارف أنه تبينا ألنا

 .تتعني النقود ان على مبين :هنا البطالن يف ببوالس
 بل الريال بدل بريال تأيت نقول وال باطل فالعقد الريال غصب واملشتري بريال ريال صارف فإذا

 .باطل العقد نقول
 :ا� ر��� -  ��ل 
 ���*��J و �H:,O: `:� .رد أو أ

 :فاحلكم .معيب بنقد اإلنسان صارف إذا :يعين
 ).رد أو أمسك(: -  اهللا رمحه -  املؤلف قال كما :احلنابلة عند =

 قـال  حني املاتن إليهما اشار قسمني إىل األمر ينقسم معيب بنقد صارف إذا اإلنسان أن والواقع
 )جنسها من ومعيبة(:هنا

 :قسمني إىل ينقسم املعيب فالصرف
 .جنسه من معيباً يكون أن ـ
 .جنسه غري من معيباً يكون أن ـ
 يبيـع  كأن .جبنسه معيباً يكون أن وهو -  اهللا رمحه -  املؤلف إليه أشار ذيال هو األول القسم*ـ

 هذا جنس يف لكن عيب أي أو خشناً أو أبيضاً يكون بان إما معيب بدينار سليماص صحيحاً دينارا
 .الدينار جنس يف يعين املعدن

 .يرد أن وإما ـ .ميسك أن إما ـ :أمرين بني خمري املشتري فحينئذ
 صارف يكون أن إما ـ :قسمني إىل ينقسم وهو تفصيل له األرش ثبوت ففي :إلمساكا اختار فإن

 الـشيء  مبادلـة  ان :نقول وحنن الزيادة إىل يؤدي االرش ألن االرش يبثت ال فحينئذ جبنسه نقداً
 .التقابض فيه جيوز ال جبنسه
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 أو جبنسه مغشوش الدينار أن يتبني مث بدينار درهم يصارف كان جنسه بغري يصارف أن :الثاين ـ
 .العقد جملس يف التسليم يتم أن بشرط لكن األرش جيوز فحينئذ جبنسه معيب

 .التقابض فيها يشترط بالفضة الذهب مصارفة ألن
 .النقد جنس من العيب كان إذا معيب بنقد املصارفة حكم عرفنا وذا

 حنـاس  الدينار مع لطخي .حناس الدينار يف يوضع كأن .جنسه غري من يكون أن :الثاين القسم* ـ
 أن والواقع بدرهم دينار أبدل فهو العقد يف املسمى غري على عقد أنه تبينا ألنا العقد يبطل فحينئذ

 .أصله من العقد فيبطل .حناس فيه دينار وإمنا ديناراً ليس الدينار هذا
 ذكر على صراقت -  اهللا رمحه -  املؤلف ولعل معيب بنقد صارف إذا فيما احلكم كامل عرفنا وذا

 الـسابقة  املسألة حكم من قريب حكمه اجلنس من ليس الذي العيب ألن اجلنس من الذي العيب
 وهنا للمصارف ملكاً ليس الثمن ألن :يبطل املغصوب يف لكن .يبطل العقد ان وهو املغصوب وهي
 .العقد أثناء املسمى عن خيتلف أصبح العوض الن يبطل

 :ا� ر��� -  ��ل )'  
 .وا	U"-% ا	�:J�- '1 :-�ا	" وU6"م 

 بـني  حـىت  حمرم الربا أن إىل العلم أهل من -  وسلم عليه اهللا صلى -  حممد أمة مجاهري ذهب =
 .املسلمني فقهاء ومجلة ومجهور والشافعي ومالك أمحد إليه فذهب .واحلريب املسلم

 :هذا على واستدلوا
 غـري  أو حربياً اإلنسان يعامل أن ختصص مل مطلقة عامة الربا ىحرين على الدالة النصوص بأن - 

 .حريب
 جيوز فإنه احلرب دار يف املعاملة تكون أن بشرط لكن احلريب عامل إذا املسلم أن :الثاين والقول =

 .الربا
 :بدليلني هذا على واستدلوا

 احلقيقـة  يف فهو أوىل باب من املعاملة يف فالزيادة مباح برمته هو احلريب مال أن :األول الدليل - 
 .ربوي بعقد يأخذه ومل مباح احلريب مال ألن ذهأخ
 املـسلم  بـني  ربا ال(:قال أنه -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن عطاء مرسل :الثاين الدليل - 

 .الشافعي اإلمام األمة من ضعفه وممن العلم أهل ضعفه احلديث وهذا .)احلرب دار يف واحلريب
 الذي والربا حمرم بطريق يؤخذ أن تعين ال احلريب مال ةإباح ألن .األول القول اهللا شاء إن والراجح

 .الصرحية بالنصوص حمرم اكتسبه
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 :ا� ر��� -  ��ل )'  
 J�-و J��1:�	ا �ً�1?� .�"ب أو إS>م -0ار ، 

 حمل فهي اإلسالم دار يف أما حرب دار يف كانوا ولو بالربا املسلمني بني التعامل وحيرم :يعين
 .معنا تقدم كما إمجاع

 فمـن  احلريب املسلم مع يرايب أن اإلنسان على حرم إذا ألنه حمرمة هي احلرب دار يف يضاًوأ
 .جيوز وال حمرم فهو املسلم مع يرايب أن أوىل باب

 إىل وننتقـل  مسائل من فيه ما فهمتم تكونوا أن اهللا نسأل اهللا شاء إن الربا باب كمل وذا
 .والثمار صوالاأل بيع باب وهو الربا باب من بكثري أسهل باب
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 والثمار األصول بيع باب

 

 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .وا	/��ر ا\�Rل -�� -�ب 

 .غريه عنه يتفرع ما هو األصل .)األصول بيع باب(:قوله
 .األصول هي .والشجر واالراضي الدور الباب هذا يف هنا به واملقصود

 يف بالثمـار  املقـصود  هـو  فهذا .األشجار حتمله ما هي :اصطالحاً الثمار) والثمار(:وقوله
 .االصطالح

 بال الثمرة يبيع قد اإلنسان ألن األصول كلمة يف داخل الشجر أن مع الثمر على نص وإمنا
 .الباب يف عليها نص ولذلك سيأتينا كما أصلها

 : - ا� ر��� -  ��ل 
�+�H و-,�ءه� أر�HG :<�. دارًا -�ع إذا Sو. 

 .الدار شراء عقد يف تدخل اليت وراألم بيان يف -  اهللا رمحه -  املؤلف بدأ
 .الدار شراء يف يدخل ما أوىل من ألا الثالثة ذه وبدأ

 .واألرض والسقف البناء الدار شراء يف فيدخل
 .العلم أهل أحدمن هذا يف خيالف مل باإلمجاع الدار شراء يف تدخل األشياء وهذه
 :اإلمجاع هذا ودليل

 .الدار مسمى يف أولياً دخوالً تدخل الثالثة هذه أن - 
 .اهللا شاء إن فيها إشكال ال الثالثة فهذه

 :ا� ر��� -  ��ل )'  
 .وا	ّ:1' ، ا	�,@�ب وا	��ب 

 .والسلم منصوب باب كل :الدار على العقد يف ويدخل :يعين
 :الدار يف األشياء هذه دخول ودليل

 .ا إال الدار من املصلحة تتم وال بالدار متصلة األشياء هذه أن - 
 اجلـدار  يف ينـصب  مل الذي الباب أن :املنصوب الباب -  اهللا رمحه -  املؤلف قول فهوموم

 يف يـدخل  ال فإنـه  آخر غرض ألي أو خمزن إما البيت من ناحية يف موضوع وإمنا ويركب
 .العقد إجراء أثناء املركب املنصوب الباب العقد مسمى يف يدخل الذي إمنا العقد مسمى

 -  .والبـاب  -  .والـسقف  -  .والبنـاء  -  .األرض -  :أشياء سةمخ حكم اآلن عرفنا :إذاً
 .والسلم
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 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .ا	�:��رJ6 وا	ّ"ف 

 .املسمورين والرف السلم :يعين
 يف مثبتـاً  يكون أن أوسع أخرى وبعبارة مسموراً يكون أن والرف السلم لدخول فيشترط

 .اجلدار يف تاًمثب يكون أن املهم .شيء بأي أو بغريه أو مبسمار الدار
 املبيع هذا يف داخلة :وهي العقد مسمى يف داخلة فهي الدار يف مثبتة األشياء هذه كانت فإذا
 .الدار وهو

 : - ا� ر��� -  6��ل 
 ��-�q	وا �c�� .ا	�0

 .املاء وقليالً الدهن أو السمن عادة فيه يوضع الطني من كبري وعاء هي :اخلابية
 .املتقدمني دةعا يف األرض حتت مدفوناً ويكون

 .مسموراً يكون أن والرف السلم شرط أن اآلن عرفنا
 .البائع البائع؟ أو املشتري أمالك من فهو موضوعاَ كان فإن

 .مدفونة تكون أن :وهي آخر شرطها واخلابية
 .للبائع تبع فهي البيت جبانب موضوعة وإمنا مدفونة تكن مل فإن

 :واخلابية والرف السلم دخول على التعليل
 .العقد فشملها ملصلحتها بالدار متصلة أا - 

 :ا� ر��� -  ��ل )'  
��دع ه� �� دون  �H��: J� M,و�7" آ. 

  .املدفون املال هو الكرت
 الكـرت  بكلمـة  ويقصد املدفون الكرت نقول بل اجلاهلية أيام من هنا نقول ال اخلال وبطبيعة
 .األول البيت مالك قبل من :يعين .املدفون
 ووزن قيمـة  هلا اليت األحجار باحلجر يقصدون احلنابلة أن األقرب لكن .وفمعر :واحلجر

 .ومرغوبة
 األرض يف موضـوع  ألنه البائع أمالك من وهو البيع يف داخالً ليس املدفون واحلجر فالكرت
 .استخراجه بقصد
 .فترة بعد أخذه وجه على به متصل وإمنا دائماً ثابتاً اتصاالً بالبيت متصالً فليس
 أي الكـرت  ويستخرج يرجع أن وله العقد يف يدخل ال فهو البائع نسيه ولو واحلجر رتفالك
 .معه ويأخذه واحلجر دفنه الذي ماله

 األقدمني عند يدفن ما غالب ألن به ومثل .التمثيل سبيل على هو إمنا) واحلجر الكرت(:وقوهلم
 .حجر أو الكرت إما هذا هو
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 يـستخرجه  له فهو فترة بعد ورجع نسيه ولو له إنهف آخر شيء أي دفن أنه افترضنا لو لكن
 .العقد مسمى يف يدخل مل ألنه

 تنقـسم  وهي البيت يف املوجودة األعيان من املتصالت أحكام -  اهللا رمحه -  املؤلف بني ملا
 معنـا  مر كما-  بالعقد داخل غري ومتصل .العقد يف داخل :متصل :قسمني إىل معنا مر كما
 :التاملفص إىل انتقل .اآلن

��ل � : - ا� ر��� -  
 .@+,��,�H و: .�Uآ �	ة ود"K-ش و�+. و"� .و�+��ح و

 .العقد يف تدخل ال املنفصالت
 .واملفاتيح والفرش والقفل والبكرة والدلو باحلبل : -  اهللا رمحه -  املؤلف هلا ومثل
 ارالـد  مـسمى  يف تدخل ال ألا العقد مسمى يف تدخل فال الدار عن منفصلة األشياء هذه

  .للبائع ملك فهي ا متصلة وليست
 إمجـاع  حمـل  وهـو  فيه إشكال ال بعضها -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكرها اليت االعيان وهذه

 .إمجاع حمل األشيا هذه .والبكرة والدلو واحلبل كالفرش
 .اتفاق حمل وليست خالف حمل -  اهللا رمحه -  املؤلف ا مثل اليت األشياء هذه بعض لكن
 .املذهب وخارج املذهب داخل خالف فيه احلقيقة يف فاملفتاح .فتاحامل ـ :منها

 ألنه العقد مسمى يف لذلك تبعاً يدخل ال وأنه الدار مسمى يف يدخل ال أنه يرون فاحلنابلة =
 .الدار عن منفصل

 .العقد مسمى يف داخل املفتاح أن :الثاين والقول =
 .به إال تتم ال الدار مصاحل ألن - 
 يف داخلـة  اعتربوها فلذلك .املفتاح بتسليم الدور يف يتم القبض هو الذي يمالتسل وألن - 

 .املشتري إىل الفاتيح هذه يسلم أن البائع على وجيب العقد مسمى
 .الصحيح القول هو القول هذا ترون وكما

 .جنسها من هو ما كا عليها ليقاس مفيدة وهي احلنابلة ذكرها/ مسألة**
 .املنفصالت :الثاين والقسم املتصالت ذكرنا اآلن حنن

 .الرحا حجر مثل .منفصل وبعضه متصل بعضه الذي وهي :الثالث القسم يف هي املسألة
 .يرتع وعلويه مثبتة األرض يف مربوطة متصلة قاعدته الرحا حجر

 .العقد يف يدخل ال :يعين البائع تبع الرحا وغطاء البيت تبع الرحا قاعدة :يقولون فاحلنابلة =
 ملاذا؟

 املتـصل  بـني  التفريق :احلنابلة عند والقاعدة .منفصل وأعالها ثابت متصل أصلها ألن - 
 .لواملنفص



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  222  

 

 البيع مسمى يف داخلة أا ومنفصل متصل إىل تنقسم اليت األعيان هذه أن :الثاين والقول =
 .للبيت تبع وهي

 .املتحرك باجلزء إال به ينتفع ال منها املثبت اجلزء ألن - 
 البيـت  يف يثبـت  شيء كل أن وهو جداً وواضح وسديد قوي ترى كما ثاينال القول وهذا

 .العقد مسمى يف داخل وهو له تبع منه املنفصل فاجلزء
 مـسمى  يف تـدخل  اليت األعيان يف -  اهللا رمحه -  املؤلف فصل أن بعد :نقول ذلك بعد مث

 :الدار
 .الناس ودعق على حاكمة واألعراف .العرف إال ترجع األمور هذه أن :أقول
 ال فإـا  يـدل  مل وإذا فتدخل العقد مسمى يف داخلة األشياء هذه أن على العرف دلَّ فإذا

 .تدخل
 األشـياء  أو عرف فيها ليس اليت باألشياء واستدالالم وتعليالم الفقهاء بكالم ينتفع وإمنا
 .لفقهاءا ذكره ما بتقرير التفصيالت هذه من ننتفع حينئذ األعراف فيها اختلفت اليت

 هل .والقفل املفتاح مسألة مطلقاً وجود له يعد ومل فيها اخلالف انتهى اليت األشياء من/ فمثالً
 مـسمى  يف داخـل  لـيس  والقفل املفتاح أن يقول أن أن ميكن املعاصرين من أحد] يوجد[

 اإذ .حـاكم  البيوع من كثري يف العرف أن على املسألة هذه دلت فإذاً .أبداً ميكن ال البيت؟
 .اختالف وال تردد فيه وليس وجلي واضح العرف كان

 الـيت  األراضي يف أن الدور يف سواء االعراف إىل فيها نرجع املبيع مشموالت هذه كذلك
 .بساتني هي اليت األراضي يف أو بساتني ليست
 .فيها اليت األنعام يمة يشمل ال أنه العرف جرى املزارع بيع اليوم/ فمثالً
 :مثالً كالشبك متحركة منفصلة أشياء من كانت ولو األحواش يشمل أنه العرف جرى لكن

 ما دون العقد مسمى يف داخلة أا مسورة وأحواش شبوك من املزرعة يف ما أن العرف جرى
 بينما تدخل ال األمور هذه فكل .أعالف من األحواش هذه يف ما ودون األنعام يمة من فيها

 .تدخل األحواش
 .العرف هو وخروجه األشياء بعض دخول يف املرجع أن تبني أمثلة هذه
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 : - ا� ر��� -  ��ل 
6�. 	' و	� أرGً� -�ع وإن : )) �Hَ�ِ��ُUُ-ِ (( .�>: �HS"4 و-,�ءه�. 

 .حبقوقها األرض هذه اشتريت :يقول أن فإما أرضاً باع إذا
 .حبقوقها ذلك يقيد ومل األرض هذه اشتريت :يقول أو
 املؤلف ذكره ما مثل واحلقوق .باإلمجاع دخلت : حبقوقها األرض هذه اشتريت :قال فإن ـ
 .والبناء الغرس:اهللا رمحه - 

 بـال  األرض لـدخلت  البناء شرى أنه لو بينما األرض شراء عن نتكلم أنا تالحظ أن وجيب
 .حكمها يف الكالم إىل حنتاج اآلن حنن األرض اشترى إذا لكن .خالف

 .باإلمجاع والبنيان األشجار دخلت قوقهاحب قال فإن ـ :األرض اشترى فإذا
  :خالف ففيه وسكت األرض اشتريت قال وإذا ـ
 يف عليهـا  يـنص  مل ولو األرض يف احلقوق دخلت األرض اشترى إذا أنه :األول القول =

 .العقد
 :هذا على استدلوا

 علـى  ينص مل إذا فكذلك خالف بال دخلت حقوقها على ونص األرض اشترى إذا بأنه - 
  .داخلة أا لنا كشف حقوقهاال على النص ألن .هاحقوق

 والبنـاء  الشجر فإن وبناء شجر فيها وبناء غرس فيها أرضاً اشترى إذا أنه :الثاين والقول =
 .األرض مسمى يف يدخل ال

 :هذا على واستدلوا
 العقد مسمى يف يدخل مل والبناء فالغرس والبناء الغرس غري على تطلق األرض كلمة بأن - 

 .العقد يشمله فال
 الغـرس  مشل أرضاً اشترى إذا أنه :احلنابلة مذهب ترى كما وهو :األول القول :والراجح

 .حبقوقها يقل مل ولو والبناء
 .الفقهي اخلالف أى العرف أن وهي السابقة املسألة أمثلة من املسألة وهذه
 فيها؟ الذي بالشجر اإلنسان يطالب أن ميكن هل :أرضاً اإلنسان اشترى إذا فاليوم

 يقلـع  أن أراد إذا حيتاج بل نقاش وال جدل بال األرض على ما وكل والبناء الشجر يدخل
 معه حيمل أن أراد إذا .البائع يشترط؟ أن حيتاج الذي من .العقد يف ذلك يشترط أن الشجر
 .اشتراط إىل حيتاج الغرس

 .وأولوي بديهي ملشتريا ملك يف دخوله صار اشتراط إىل حيتاج الذي هو البائع كان فإذا
 .الفقهي اخلالف أى العرف أن أمثلة من أيضاً هذا :إذاً
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 : - ا� ر��� -  ��ل 
��N��1 :و<*�" آ�" زرع ���H آ�ن وإن  ����. 

 .األرض على املوجودة األشياء بيان يف -  اهللا رمحه -  املؤلف زال ما
 .للبائع ملن؟ ملك فإنه عريوالش كالرب :واحدة مرة حيصد الزرع وهذا زرع فيها كان فإذا
 .خالف بال باإلمجاع للبائع فهي واحدة مرة تؤخذ األشياء هذه كانت إذا

 .والثوم والبصل اجلزر/ مثل واحدة مرة يلقط ما كل واحدة مرة حيصد الذي بالزرع ويلحق
 .والشعري والرب القمح حصاد يشبه فهو .واحدة مرة :يلقط هذا

  ملاذا؟ باإلمجاع للبائع هل احدةو مرة تؤخذ اليت األشياء فهذه

 .الدور لبيع بالنسبة كالفرش فهي أخذها بقصد األرض يف توضع األشياء هذه ألن :قالوا - 
 مـا  فإنـه  .إشكال بال للبائع : -  اهللا رمحه -  املؤلف قال كما وهي جداً واضح أمر وهذا

 .ليأخذها إال أودعها
 :آخر نوع إىل انتقل مث

��ل � : - ا� ر��� -  
�"ارًا 16�u أو �M7َ6ُ آ�ن وإن : �	�R3ُ� 0d,2  ا	��ه"�dQن  وا	1�?� وا	M7ة .	�D�1"ي 

 .	�N��1 :ا	���
 .الربسيم يسمى الذي .كالرطبة :مراراً جيز الذي

 .مرة من أكثر يلقط ما وكل . كالقثاء :مراراً يلقط والذي
 :تفصيل وفيه خيتلف حكمها فهذه

 .للبائع رةالظاه واللقطة للمشتري الشجر فأصول ـ
 ميكـن  وال بالتدريج ينبت ما مع ختتلط لئال .فوراً الظاهرة اللقطة هذه جيز أن يشترط لكن

 .للبائع هو وما للمشتري هو ما بني التمييز
 :الدليل أن :قالوا :للبائع الظاهرة اللقطة أن :الدليل

 هذه كانت وملا .بائعلل ملك التأبري بعد والثمر .التأبري بعد الثمر تشبه الظاهرة اللقطة أن - 
 .احلكم نفس أخذت تشبها الظاهرة اللقطة

 :للمشتري الشجر أصل أن على الدليل وأما
 .لألرض تابع ثابت أصل فألنه - 
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 :أقسام ثالثة إىل األرض يف ينبت ما قسم -  اهللا رمحه -  الشيخ أن اآلن فعرفنا
 فهـذه  مـراراً  تثمـر  الـيت  النباتات وأصول الشجر من الثابتة األصول :األول القسم ـ

 .للمشتري
 .للبائع فهذا واحدة مرة يلقط ما :الثاين والقسم ـ
 .للبائع الظاهرة ولقطته للمشتري فأصوله القسمني بني :الثالث والقسم ـ

 واحد كل وإعطاء والبائع للمشتري واإلنصاف العدل من يكون ما أروع التقسيم هذا ويف
 .العقد إجراء بعد يستحقه ما منهما

 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .IR :ذ	` ا	��D"ي ا<�"ط وإن 

 .للمشتري ملن؟ فهو املشتري اشترطه إن :للبائع إنه قلنا ما كل :يعين
 .شروطهم على املسلمون -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول - 

 العـدد  وال اللقطة هذه كمية يعرف ال إذا جمهولة وهي اللقطة اشتراط يصح كيف :قيل فإن
 جمهوالً؟ شيئاً استثناء جنوز فكيف شيء؟ عنها يعرف وال النوعية وال اجلودة وال

 فهـو  بالـذات  املقصود هو وليس املعلوم ألصله تبعاً كان إذا اهول استثناء أن :فاجلواب
 .جائز
 .مغتفرة فيها فاجلهالة لألرض تبعاً دخلت األشياء فهذه
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  فصل
 ]يف بيع الثمار وما يتعلق به[

 : - ا� ر��� -  ��ل 
 .@�. 

 واألراضـي  الـدور  بيع أحكام لبيان الباب هذا عقد -  اهللا رمحه -  املؤلف أن لكم ذكرت
 .السابق الفصل يف منه انتهينا وهذا

 .الالحق الفصل هذا له عقد وهذا الثمار أحكام ولبيان
 : - ا� ر��� -  6��ل 
 J��qc Lً> -�ع وDQ �*1B: �N��1� ����� �B"�D6 أن إXّ ا	7&اذ إ	� "ٍ�D. 

 :أقوال أربعة إىل واختلفوا فيه اليت الثمرة حكم يف الفقهاء فاختلف النخل اإلنسان باع إذا
 فهو وإال للبائع فالثمرة تشقق والطلع مت البيع كان إن :وهو .املذهب وهو :األول القول =

 .للمشتري
 .يظهر وأن ينضج أن قبل التمر يف يكون الذي الوعاء هو :والطلع

 .للبائع ملك فهو منه الصغرية الثمرة رجتوخ تشقق فإذا
 .ليلقحه) اآلدمي شقه أو (:اآلدمي بصنع أو بنفسه تشقق سواء :احلنابلة قال

 .التلقيح بعد أو التلقيح قبل العقد مت وسواء
 .الطلع تشقق :هو احلنابلة عند هلا البائع ملك فمناط

 :هذا على احلنابلة واستدل
 إمنـا  الثمـرة  وظهور .الثمرة بظهور مرتبط للمشتؤي أو عللبائ الثمرة بكون احلكم بأن - 

 .الطلع تشقق بعد يكون
 .الطلع تشقق هو املناط فجعلنا

 .للمشتري فهو وإال للبائع فهو ملقحه يعين مؤبرة والثمرة مت إذا البيع أن :الثاين القول =
 :هذا على واستدلوا

 عليـه  اهللا صـلى  -  النيب أن صحته يف والشك ومسلم البخاري أخرجه الذي باحلديث - 
 احلديث فهذا .)املبتاع يشترطه أن إال للبائع فثمرته يؤبر أن بعد خنالً باع من(:قال -  وسلم

 .بالتشقق ال بالتأبري احلكم تعليق يف نص
 .للحديث متابعة بالتأبري يناط احلكم أن :فقالوا

 ال .الثمرة طلوع معرفة :ينيع :احلديث يف بالتأبري أي باحلديث املقصود بأن :احلنابلة وأجاب
 .الطلع بتشقق يتبني الثمرة وطلوع .التأبري حقيقة

 يؤيـد  دليل بال ظاهره عن للحديث صرف التأويل هذا بأن :الثاين القول أصحاب وأجاب
 .الصرف هذا
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 .تفصيل بدون مطلقاً .مطلقاً للبائع فالثمرة النخل باع إذا اإلنسان أن :الثالث القول =
 :هؤالء واستدل

 .الزرع ومعها األرض بيع على بالقياس - 
 بدون أو تفصيل فيه .للبائع ملن؟ فالزرع زرع وفيها األرض باع إذا اإلنسان أن :معنا وتقدم

 .واحدة مرة يؤخذ زرعاً كان إذا:تفصيل بدون تفصيل؟
 .األشجار مثرة أو النخيل مثرة كذلك :فقالوا

 .قاًمطل للمشتري أنه :الرابع وهو :األخري القول =
 :واستدلوا

 .للمشتري ملك والشجرة للشجرة تابعة الثمرة هذه بأن - 
  .الثاين القول هو بالنص األقوال وأحظ

 على :فاجلواب الثمرة؟ تكون ملن :لك وقيل وسئلت مثرة فيه خنالً باع اإلنسان اآلن إذا :إذاً
 فهـي  رفخت أن وشك على كانت وإذا ـ .للبائع فهي مؤبرة كانت إن ـ :الراجح القول
 ]مؤبرة [تكون حينئذ ألا للبائع

 :شـيء  إىل أنبـه  أن وأحب .الثاين القول هو الراجح القول هو الراجح أن لكم ذكرت أنا
 القول قوة وجه ملاذا؟ .الراجح هو الثاين القول أن مع املذهب وهو .جداً قوي :األول القول
 الفقهـاء  مـن  كثرياً أن سابقةال الدروس ويف اآلن ستأتينا مسائل يف ستالحظ أنك :األول

 خبـروج  سـيأتينا  كما كان أياً احلكم فريبطون .كثرية أحكام يف الثمرة خروج على يعولون
 يف بـه  ربطـه  بدليل به احلكم لربط يصلح احلقيقة يف الثمرة ظهور أن على يدل مما الثمرة
 .بعيـدة  وليـست  قوية نظرة احلنابلة نظرة أن على يدل مما .إمجاع حمل بعضها كثرية مسائل
 مسائل يف احلكم تعليق إىل يضطرون التأبري مسألة وهو الثاين القول يرجحون الذين أن بدليل
 .أخرى

 اهللا صـلى  -  الـنيب  أن يعرفون :املسند يف رواه وإمامهم احلديث يعرفون احلنابلة :آخر أمر
 وإمنـا  بالتـأبري  احلكم يربطوا مل ذلك مع) ...تؤبر أن بعد خنالً باع من(:قال -  وسلم عليه

 .العامة األخرى لألصول نظراً الثمرة بظهور ربطوه
 أبـداً  يعـين  ال مـراراً  علينـا  مر كما األقوال من قول ترجيح تعرفأن أن :هذا من غرضي

 بعض تضعيف يعين قد لكن مطلقاً االستخفاف :يعين ال -  إال اللهم :آخر بقول االستخفاف
 .صوصالن صادمت إذا شديداً تضعيفاً األقوال
 ذكرت اليت العلل هذه وجود مع :يعين :النص (]- الترجيح؟ وجه ما :قال السائل كأن- [.....]
 - وسلم عليه اهللا صلى -  والنيب عنه خيرج أن لإلنسان ميكن ال نص املسألة يف دام ما لكن واملعاين
 األول القول بأصحا به أيد ما تشبه بأشياء قوهلمى أيدوا القول هذا أنأصحاب كما بالتأبري ربطها
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 ألن التأبري قبل هلا نظرته عن متاماً ختتلف التابري بعد للثمرة البائع نظرة أن :أقواها ومن منها :قوهلم
 .به احلكم يربط أن فناسب مثرا إىل وتشوف وأبرها عليها تعب قد البائع يكون التأبري بعد

 وهو جداً وجيه األول القول لكان ثاحلدي لوال يكفي ال ولكن جيد هذا أن أرى وأنا هذا ذكروا
 وسلم عليه اهللا صلى -  النيب عن نص صحيح حديث موجود دام ما لكن بظهوره القضية نربط أنا
 .)عنه خيرج أن لإلنسان فليس بالتأبري احلكم يربط - 

 :ا� ر��� -  ��ل )'  
 ���� .ا	7&اذ إ	� 

 .اجلذاذ إىل الثمرة يبقي أن اجلديد املشتري على جيب
 -  له فليس .العقد بأصل للبائع مستحقة تبقية ألا التبقية هذه على أجراً يأخذ أن له سولي
 .أجراً عليها يأخذ أن - للمشتري :أي

 مـن  العـادة  بـه  جرت ما إىل :يعين :باجلذاذ املقصود .)اجلذاذ إىل(: -  اهللا رمحه -  وقوله
 ليس هذا تأخر ولو اجلذاذ إىل ال .تقطف أن معها يصلح اليت احلالوة وبلوغها الثمرة اكتمال
 .الثمرة نضج اكتمال مع يتوافق غالباً اجلذاذ ألن باجلذاذ عربوا لكن مبقصود

 أن البائع على جيب فإنه معتادة حبالوة لألكل صاحلة وصارت األول كماهلا الثمرة بلغت فإذا
 .تقطف أن جيب :يقول بل للثمرة زائد صالح فيه اإلبقاء كان ولو فوراً الثمرة يقطف

 ))األذان((
 :ا� ر��� -  ��ل )'  
 Xّأن إ �B"�D6 "ٍ�D�. 

 .التشقق بعد أو التأبري بعد ولو له فهو املشتري اشترط إذا
 .املشتري :يعين) املبتاع يشترطه أن إال(: احلديث لصريح - 

 .بالشرط له ملكاً صار اشترطه فإذا
 :ا� ر��� -  ��ل )'  
 .و�4"! وا	"��ن وا	��ت ا	*,Y <7" وآ&	` 

ـ  الـسابق؟  كالتفصيل :فيها فاحلكم) وغريه والرمان والتوت العنب شجر وكذلك(  إن ـ
 .للمشتري :فهو الثمرة ظهور قبل اشتراها وإن ـ .للبائع :فهو الثمرة ظهور بعد اشتراها
 .مطلقاً الثمرة بظهور الثمرة؟ بظهور أو بالتأبري معلق هنا فاحلكم

 .الثمرة بظهور يعلق احلكم :النخيل غري اليت األخرى األشجار يف :إذاً
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 :ا� ر��� -  ��ل )' 
 �� .وا	�+�ح آ�	��c ��Dر! �Hm J" و

 ملك فهي ظهرت كانت إذا الزهرة هذه من زهرت اليت والثمرة يعنيك .زهرته :يعين) نوره(
 .للمشتري ملك فهي ظهورها قبل) ...- واضحة غري كلمة - ... (كان وإن للبائع

 .واحد حكم زهوره خىل من مثاره يظهر اوم الشجر يف فاحلكم
 :ا� ر��� -  ��ل )'  
 ���J #"ج و �� .وا	�?J آ�	�رد أآ��

 .النبات من خيرج ما أو الثمرة يغلف الذي الغالف هو) الكم(
 .للمشتري فهو أكمامه من خيرج مل كان وإن للبائع فهو أكمامه من خرج كان فإن

 العبـارة  ذه أولياً دخوالً داخلة فالنخيل .نخيلال :أكمامه من مثره خيرج الذي الشجر ومن
 كانت إن غالفها من أي األكمام من خترج مثرة كل أن يؤصل أن أراد -  اهللا رمحه -   ولكنه

 .للمشتري فهي خترج مل كانت وإن للبائع فهي خرجت
 : - ا� ر��� -  ��ل 
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 ظهـور  وقبـل  التشقق قبل العقد مت إذا.الثمرة ظهورو التشقق :احلدود هذه قبل ما :يعين
 .احلديث ملفهوم للمشتري ملك :فهو الثمرة

  .وعدمه التأبري بني التفريق على نص فاحلديث
 .ظهوره وعدم الثمرة ظهور بني التفريق منه ويستفاد
 :ا� ر��� -  ��ل )'  
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 اخلـالف  وإمنا خالف بال ريللمشت ملك :الثمر عدا الشجرة يف ما وكل واألغصان الورق
 .الثمر يف والتفصيل

 .احلكم هذا على وينص يبني أن -  اهللا رمحه -  املؤلف أراد وإمنا
  .أمجعيـن وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى أعلم واهللا تيسر ما هذا
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 1صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل
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 .احلب واشتداد الثمر صالح بدو بعد إال الزرع أو الثمرة يبيع أن لإلنسان جيوز ال أنه - اهللا رمحه - املؤلف أفاد

 :احلب واشتداد الصالح بدو قبل البيع حترمي وهو - احلكم هذا على دل وقد

 :الصرحية الصحيحة السنة -

 البـائع  ـى  صـالحها،  يبـدو  حـىت  الثمـار  بيـع  عـن  ى : وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن الصحيحني يف فجاء ـ
 .واملبتاع

ـ  حـىت  احلـب  بيـع  عـن  ى - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن الصحيح احلديث يف أيضاً وجاء ـ  البـائع  ـى  شتد،ي
 .واملشتري

 .يشتد أن قبل احلب أو صالحها بدو قبل الثمار بيع من املنع يف صرحية األحاديث فهذه

 :صور منه يستثىن املتقرر احلكم وهذا

 فحينئـذ : صـالحه  يبـد  مل مثـر  وفيـه  األصـل  يبيع أن: أي ألصله، تبعاً صالحه بدو قبل الثمر يبيع أن: األوىل الصورة -
 الثمـار  يف -تعلمـون  كمـا  - هنـا  واألصـل  لألصـل،  تبعـاً  دام مـا  صالحه يبد مل ولو الصورة هذه يف لثمرا بيع جيوز

 .األرض الزرع ويف الشجرة،

 :الصورة هذه يف البيع جواز على الدال والدليل

 ))استقالالً يثبتع ال ما تبعاً يثبت:(( قوهلم وهي الفقهاء عند ا العمل تقرر اليت القاعدة -

 .املعىن نفس وهو)) تابع التابع:((موقوهل -

 أن إال لـسيده  فمالـه  مـال  ولـه  عبـداً  بـاع  مـن  :(- وسلم عليه اهللا صلى - النيب قول القاعدة هذه صحة على ودل
 .للعبد تبع ألنه بيعه صح إمنا املال فهذا). املشتري يشترط

 .املسألة ذه اصةاخل األحكام بعض يف - اهللا رمحه - املؤلف وسيفصل املسألة هذه وستأتينا
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 2صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 الـصورة  هـذه  احلنابلـة  اسـتثىن . األصـل  ملالـك  الثمـر  أو الزرع يبيع أن: احلكم من تستثىن اليت -: الثانية الصورة -
 .جائز هذا أن ورأوا

 األرض ملالـك  األرض املثـال  هـذا  ففـي  الثمـر،  مـن  النصف على مزارعة أرضاً إنساناً إنسان يعطي أن: املسألة صورة
 .للمزارع وبعضه األرض ملالك بعضه والزرع

. األرض: الـصورة  هـذه  يف وهـو  األصـل  ملالـك  ملن؟ لكن يشتد، أن قبل احلب يبيع أن للمزارع جيوز الصورة هذه ففي
 الـشحر  علـى  ليقـوم  أرضـه  أحـد  دفـع  فإذا مزارعة، ال مساقاة املثال سيكون الثمر يف لكن للثمر بالنسبة الشيء نفس
 أن الثمـر  ملالـك  جيـوز  الـشيء  فـنفس  والثمـار  الفواكـه  أنواع من غريه أو عنب أو لخن شجر كانت سواء فيها الذي
 .األرض ال الشجر هو. الشجر: هو املساقاة مثال يف واألصل األصل، ملالك صالحه يبدو أن قبل الثمر هذا يبيع

 .األرض: هو املزارعة يف واألصل الشجر هو املساقاة يف فاألصل

 .األرض مالك أو الشجر مالك: يعين األصل مالك قيل فإذا

 .األصل ملالك ولو صالحه يبدو أن قبل الثمر بيع جيوز ال. جيوز ال أنه: املستثناة الصورة هذه يف: الثاين والقول =

 :القول هذا أصحاب واستدل

 يكـون  نأ يـستثن  ومل صـالحها  يبـدو  أن قبـل  الثمار بيع عن ى - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فإن النهي، بعموم -
 .لغريه أو األصل ملالك البيع

 .النص مع املتوافق وهو اهللا شاء إن الصحيح هو الثاين القول وهذا

 :مسألتان يستثىن : - اهللا رمحه - املؤلف ذكره الذي العام احلكم هذا من يستثىن إذاً

 .صحيح فيها االستثناء: األوىل -

 .مرجوح فيها االستثناء: والثانية -
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 بـاللقط  أو وحنـوه  والرطبـة  كالنعنـاع  بـاجلز  إمـا  تباعاً يؤخذ ما أن: يبني أن املسألة هذه يف - اهللا رمحه - املؤلف مراد
 .وجد ملا تبعاً منه يوجد مل ما بيعه جيوز ال تباعاً الطريقة ذه يؤخذ ما أن. وحنوه والباذجنان واخليار كالقثاء

 مـا  مـع  يوجـد  مل وبقـل  رطبـة  حنـو  نبيع أن جيوز وال: يعين آخره إىل... وبقل رطبة وال : - اهللا رمحه - املؤلف وقول
 .توجد مل اليت دون فقط الظاهرة اللقطة نبيع أن جيوز وإمنا منه، وجد

 .-اهللا رمحه - الشافعي اإلمام املنع يف وأشدهم اجلماهري ذهب احلكم هذا وإىل

 :تلقط أو جتز اليت األشياء هذه من وجد ما مع يوجد مل ما بيع من املنع يف القول هذا أصحاب واستدل

 بـدو  قبـل  الثمـرة  بيـع  مـن  مينـع  الـشارع  كان فإذا. صالحها يبدو مل اليت الثمار على املنع يف يقاس يوجد مل ما بأن -
 .توجد مل اليت بالثمرة فكيف صالحها
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 3صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 مل فمـا  يوجـد  مل مـا  يتنـاول  ال املوجـودة  واجلـزة  اللقطة أو املوجودة الثمرة على يقع الذي البيع عقد إن :ثالوا: ثانياً -
 .للبائع ملكاً زظال ما. للبائع ملك هو يوجد

 .حقه املشتري ليستلم بينهما التمييز ميكن وال املشتري ميلكه ما مع البائع ميلكه ما سيختلط: هذا على وبناًء

 هـذه  مـا  بيـع  أن: القـيم  ابـن  العالمـة  وتلميـذه  تيمية بن اإلسالم شيخ واختيار املالكية مذهب وهو: الثاين القول =
 .يظهر مل والذي منه الظاهر يلقط ما نتاج مجيع يبيع أن فللمزارع. جائز صفته

 :بدليلني هذا على واستدلوا

 .جداً عسر القدمي عن الثمار هذه من اجلديد متييز أن: األول -

 يعـسر  املوجـود  هـذا : يقولـون  واملالكيـة  املنظـورة  احلاضرة اللقطة من املوجود هذا على العقد وقع: يقولون فاجلمهور
 .ا العمل يصعب بأحكام يأيت ال والشرع، جداً عسر بينهما التمييز ذلك، بعد الثمار من ينتج عما منيزه أن

 .فساده إىل يؤدي آخره على امللقوط هذا أول حبس -آخره على أوله حبس أن: الثاين -

 اللقطـة  مث الظـاهرة  اللقطـة  تبيـع  بـل  الثمـار  مجيع تبيع أن لك جيوز ال خيار عنده نبت الذي للمزارع نقول: هذا مثال
 .املنظور اجلميع فتبيع اخليار خروج يستتم أن إىل تنتظر أو تليها اليت

 األول فيفـسد  آخـره  علـى  أولـه  حـبس  إىل هـذا  أدى الثمرة مجيع خترج حىت انتظر للمزارع قلتم إذا: يقولون فاملالكية
  .األخري خروج يستتم أن قبل
 يوجـد  مل والـذي  وجـد  الـذي  الثمـرة  هذه مثار مجيع يبيع أن لإلنسان فيجوز .أرجح العمل حيث من املالكية ذكره وما

 .عليه حرج وال واحدة صفقة

 واحـد،  زمـن  يف املوجـود  مجيـع  يبيـع  وال. قطـة فل لقطـة : السوق يف يبيع املزارعني غالب ألن قليل ذا العمل واليوم
 .عملهم هذا على اآلن املزارعني غالب
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 .جائز فهو األصل مع بيعت إذا أما مستقلة كانت إذا األشياء هذه بيع من مينع أنه: يعين

 .بثمارها الشجرة بيع على قياساً -

 :معنا فتحصل

 .جائز فلقطة لقطة رالثما من الناتج بيع ـأن

 .املذهب على جيوز ال يوجد مل وما وجد ما مجيعه الناتج وبيع ـ

 .جائز: منها يظهر ما مع الشجرة أصل: النبتة نفس وبيع ـ

 وإمنـا  اخليـار  عليـك  أبيـع  تقـول  ال اللقطـات،  تبـع  ال اجلمـاهري  لقول خمالفة ترتكب أن بدل للمزارع نقول ولذلك
 .مثار من فيها مبا وحنوه والقثاء اخليار تنتج اليت: يعين البقلة البقلة، أو مثار، من فيها مبا الشجرة: يقول
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 4صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 )األصل دون :(- اهللا رمحه - املؤلف قول معىن هذا إذاً
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 .الشراء فور: يعين. حاالً الثمرة البائع يقطع أن بشرط الصالح بدو قبل الثمر اإلنسان يبيع أن جيوز أنه: يعين

 فهـو  القطـع  بـشرط  صـالحه  يبـدو  مل مـا  اشـترى  إذا اإلنسان أن. فيه إشكال ال الفقهاء من إمجاع حمل: احلكم وهذا
 .صحيح والبيع جائز

 :اجلواز تعليل

 .الثمار ذه العاهة وإصابة التلف خشية الصالح بدو قبل الثمار بيع عن ى إمنا الشارع أن -

 .اآلن سيقطع ألنه العاهة أمنا حاالً الثمرة يقطع أن اإلنسان اشترط وإذا

 ـا  ينتفـع  أو للـدواب  طعامـاً  تكـون  كـأن : نفـع  فيها املقطوعة الثمرة هذه تكون أن املعاملة هذه لصحة يشترط لكن
 .معلوم نفع على مشتملة تكون أن املهم شيء، بأي

 :هذا على والدليل

 .مباح نفع له املبيع يكون أن البيع شروط من أن البيع شروط يف معنا تقدم ما -
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 .لقطة ولقطة جزة جزة باعه إذا جيز أو يلقط مما تباعاً يظهر ما بيع جيوز: يعين

 .املنع يسبب شيء أي وال غرر وال ضرر وال جهالة فال جزة جزة أو لقطة لقطة باعه إذا ألنه -

 لقطـة  و جـزة  جـزة  جيـز  أو يلقـط  مـا  بيـع  جواز يف العلم أهل من أحد خيالف ومل إمجاع حمل اجلواز ولذلك
 .إمجاع حمل احلمد وهللا فهو .لقطة
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 .املشتري واجبات من جيز وما يلقط وما الثمار هذه من املبيع حتصيل

 :ياملشتر واجبات من أنه على التعليل

 الثمـار  هـذه  مثـل  يف والتـسليم  التـسليم  إال عليه ليس البائع ألن املشتري، مهام من البائع من وختليصه املبيع نقل أن -
 .بالتخلية حيصل

 أنـه  وهـو  احلكـم  وهـذا  الثمـرة  هـذه  يأخذ أن بنفسه هو املشتري على وجب الثمار وبني املشتري بني البائع خال فإذا
 .إمجاع حمل السلعة لحيص أن هو املشتري على جيب

 حيـصل  الـذي  هـو  أنـه  علـى  فالعمـل  املنتوجات من غريه أو عنباً أو متراً اإلنسان اشترى فإذا هذا، على العمل واليوم
 .الثمار هذه لتحصيل املبالغ املشتري يدفع أن هذا على ترتب ولو الثمار، هذه
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 .صالحها يبدو مل اليت الثمار على يعود الضمري) باعه وإن:(قوله

 هـذه  يف البيـع  فـإن . القطـع  أو اجلـز  وال اإلبقـاء  شرط بدون: يعين مطلقاً: مطلقاً صالحها يبدو مل اليت الثمار باع وإن
 .باطل الصورة

 :بطالنه على والدليل

 يبـدو  أن قبـل  مثـرة  بـاع  وهـذا  صـالحها،  يبـدو  أن قبـل  الثمار بيع عن ى - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن -
 يوجـد  مل فـإذا  الـشرط  ـذا  تبـاع  أن جيوز إمنا صالحها يبدو مل اليت والثمار. القطع شرط العقد يف  يوجد وال صالحها

 .العقد بطالن على هذا دل

 .صحيح العقد أن: الثاين والقول =

 .للعقد تصحيحاً القطع إىل ينصرف صالحها يبدو مل مثار على العقد ألن -

 أجـرى  إذا أنـه  وهـو  الـصحيح،  هـو  اهللا شـاء  إن اجلماهري ومذهب الضعف يف غاية وقوهلم .األحناف ذهب هذا وإىل
 .باطل العقد فإن القطع شرط بال العقد

 .البائع إىل الثمرة وترجع الثمن املشتري يأخذ أن البطالن على يترتب لك قلت وكما
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 .واإلمجاع بالنص: باطل البيع أن فمعلوم اإلبقاء بشرط صالحها يبدو مل مثر نساناإل اشترى إذا

 .صالحها يبدو أن قبل الثمر بيع عن ى - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فإن للسنة صرحية معارضة فإنه

  .إشكال بال باطالً العقد صار اإلبقاء واشترط صالحها يبدو أن قبل مثرة اشترى فإذا
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 .صحيح العقد هذا أن معنا فتقدم القطع واشترط صالحها يبدو مل مثراً اشترى إذا

 .باطالً احلنابلة عند العقد يصبح فحينئذ صالحها بدا حىت الثمرة املشتري ترك فإذا

 :بدليلني هذا على احلنابلة واستدل

 يـشترط  بـأن  صـالحها  يبـدو  أن قبـل  مثـرة  شـراء  علـى  اإلنسان حيتال قد إذ احليلة ملنع واإلبطال املنع أن: األول -
 .احملرم إىل للوصول حيلة احلكم هذا فاختذ صالحها يبدو حىت الثمرة يترك مث القطع

 يقطـع  ومل صـالحها  بـدو ي أن قبـل  مثـرة  اشـترى  الرجـل  هذا ألن النهي عليه يصدق العمل هذا أن: الثاين الدليل -
 .النهي عموم يف فدخل

 - الـشيخ  أن علـى  دليـل  هـذا  ويف - اهللا رمحـه  - تيميـة  بن اإلسالم شيخ ذهب املذهب هو الذي -القول هذا وإىل
 .الشرعية األحكام يف هذا يطبق وأنه الذرائع سد قضية يف وواضحة خاصة عنية له - اهللا رمحه

 هـي  املـسألة  هـذه  يف والزيـاة  .الزيـادة  يف واملشتري البائع يشترك بل يبطل، ال العقد أن: املسألة هذه يف الثاين القول =
 .األخذ ووقت العقد وقت الثمرة قيمة بني الفرق

 الـشجرة  صـالح  بـدا  فلمـا  الـصالح  بـدا  حـىت  وتركها ريال مبائة الصالح بدو قبل خنلة مثرة اشترى أنه افترضنا فإذا
 قبـل  الثمـرة  سـعر  بـني  الفـرق  سيكون دائماً ألنه تقدير أقل على وهذا ريال مسمائةخب أصبخ أن إىل الثمرة سعر ارتفع
 .الزيادة هذه يف واملشتري البائع فيشترك أربعمائة كم؟ السعرين بني الفرق فاآلن .جداً كبري وبعده الصالح بدو

 :القول هذا أصحاب واستدل

 يـؤدي  ال بغـريه  املبيـع  واخـتالط  الـصالح  ببـدو  احلاصلة دةالزيا وهي بغريه اختلط املبيع هذا أن هنالك ما غاية أن -
 العقـد  فـساد  إىل يـؤدي  ال هـذا  فـإن  أخـرى  صربة عليها وانكب طعام صربة اإلنسان اشترى لو كما. العقد فساد إىل
 .املشتري من البائع نصيب نفرز بل

 النصوص؟ عليه ودلت حنفوظ مبدأ احليل من واملنع الذرائع سد مبدأ أليس: قيل فإن .وقوي وجيه: الثاين والقول

 مل املـسألة  هـذه  يف لكـن . العلـم  طالـب  مـن  وفهمه وفقه على والعمل املبدأ ذا االهتمام من والبد صحيح: فاجلواب
 إبطـال  إىل أدى عمـل  وكـل  .الـصالح  بـدا  أن إىل الثمرة هذه ترك من ينتفع مل ولذلك .غرضه حتقيق من املشتري منكن

 .احليلة هذه مثرة أذهب فقد اإلنسان عليه احتال ما

 مننـع  بـأن  احليلـة  نبطـل  املـسلمني  عقـود  إبطـال  إىل يتشوف ال والشارع العقد هذا نبطل أن بدل: اآلن نقول فنحن
 .والبائع املشتري بني فنقسمها الزيادة مجيسع يأخذ أن من املشتري

 .أوجه الثاين القول أن اآلن يل ظهري لكن. قوة فيه أيضاً احلقيقة يف - اهللا رمحه - اإلسالم شيخ قول أن على
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 .لقطة لقطة أوة جزة جزة إال املذهب على يباع أن جيوز ال ويلقط جيز ما أن: معنا تقدم

 ألةكاملـس  وخالفـاً  تفـصيالً  فـاحلكم  منـت  حـىت  وتركها لقطة، ولقطة جزة جزة: الكيفية هذه على يباع ما اشترى فإذا
 .متاماً السابقة

 .السابقة األدلة بنفس ويستدلون باطل أنه يرون فاملذهب

 .الثمار هذه مثل يف الزيادة حندد كيف عرفت وقد الزيادة يقتسمون وأم الصحة: الثاين والقول

 تتـصور  ال املـسألة  فهـذه . يوجـد  مل ومـا  وجـد  ما واحدة مجلة جيز وما يلقط ما أخذ جيوز أنه الراجح القول على وأما
 .احلنابلة مذهب على تتصور وإمنا الراجح القول على أصالً
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 بـدا  أن بعـد  اشـتراها  الـيت  األوىل مـع  واختلطـت  أخـرى  مثـرة  وجدت حىت وتركه: يعين:صالحه بدا ما اشترى إذا
 :قسمني إىل احلكم ينقسم فحينئذ صالحها

 متميـز  ذلـك  بعـد  ظهـر  مـا  ألن اشترى ما فللبائع مطلقاً إشكال ال فحينئذ القدمي من اجلديد يتميز أن: األول القسم -
 .العقد عليه وقع الذي السابق عن

 رمحـه  - املؤلـف  إليـه  ذهـب  مـا  علـى  العقد يبطل فحينئذ. العقد عليه وقع ما مع ظهر ما يتميز ال أن: الثاين القسم -
 .بالثمرة والبائع بالثمن املشتري فريجع متييزه ميكن ال وجه على بغريها اختلطت لسلعةا ألن : - اهللا

 يـصطلحان  فإمـا  تتميـز  فـإن  متيـزت  الـيت  مثرته واملشتري البائع من كل يأخذ بل يبطل ال العقد أن: الثاين والقول =
 .واحد لكل ما معرفة على

 .اصطلحا: واملشتري للبائع فنقول بالصلح إال املأزق هذا من اخلروج ميكن فال الصلح إىل نضطر الصورة هذه ويف

 ال بغريهـا  الـسلع  واخـتالط  بغريهـا  الـسلعة  ختـتلط  أن هنالـك  ما غاية أن معنا تقدم مبا القول هذا أصحاب واستدل
 نـه أل حيلـة  اإلنـسان  يتخـذها  أن تتـصور  ال قـد  بـل  جـداً  بعيدة املسألة هذه يف احليلة أن كما العقد فساد إىل يؤدي
 .الصالح بدو بعد اشترى

 مل إذا واملـشتري  البـائع  ويـصطلح  صـحيح  العقـد  وأن. اجلواز بوضوح الثانية املسألة هذه يف اهللا شاء إن الراجح لذلك
 .الثانية من األوىل الثمرة تتميز

 .إشكال فال متيزت إذا أما

 .االصطالحي املذهب خالف ألةاملس هذه يف - اهللا رمحه - فاملؤلف االصطالحي احلنابلة مذهب هي والصحة

 . - اهللا رمحه - املؤلف ذكره ملا خالفاً الصواب هو قاملذهب
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 .معروفة بشروط النخل برؤوس الرطب اإلنسان يشتري أن وهو. العرايا ذكر معنا وتقدم عرية اشترى إذا

 .باطل البيع فيكون أمثرت حىت تركها مث النخل رؤوس يف الرطب اإلنسان اشترى فإذا

 :هذا على احلنابلة واستدل

 مل فـإذا  حباجـة  لـيس  أنـه  تبينـا  املـشتري  هو الذي الفقري تركها فلما للحاجة العرايا بيع أجاز إمنا احلكيم الشارع بأن -
 .البيع بطل حباجة يكن

 .بالثمرة البائع ويرجع بالثمن رياملشت يرجع أن: يعين البيع بطالن أن مرة من أكثر اآلن معنا وتقدم

 .يبطل وال صحيح فالبيع أمثر حىت التخل رؤوس فيث الرطب ترك إذا املشتري أن: الثاين القول =

 .آلخر أو لسبب التمر هذا يترك فقد انتفت حاجته أن يعين ال النخل رؤوس يف الثمر تركه ألن -

 أصـبح  أن إىل البيـت  يف تركـه  مث الرطـب  جـىن  الرطب أخذ اإذ ما وهي أخرى مسألة على املسألة هذه تقاس وأيضاً -
 . رطب وهو يأكله ومل متراً

 .املسألة هذه على -الكتاب مسألة - مسألتنا فنقيس باإلمجاع البيع يبطل ال الثانية املسألة هذه ففي

 .التخل رؤس لىع الثمرة ترم احملتاج املشتري أن مبجرد العقد نبطل وال اهللا شاء إن الصواب هو القول وهذا
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 ...)باعه وإن :(قوله من مجيعاً السابقة املسائل إىل ترجع: بطل

 . البيع يبطل املسائل هذه كل ففي

 امللقـوط  منتـا  إذا مـسألة  ويف بغـريه  واخـتلط  الـصالح  بـدا  إذا مـسألة  يف للبائع الثمرة وكل: يعين) للبائع والكل(
 .صالحه بدا مث يبدو أن قبل صالحه بدا وإذا بغريه اختلط إذا مسألة ويف وازوز

 .للبائع الثمرة كل: يعين: اجلميع الثالث املسائل هذه يف

 .للبائع يكون فالكل بالبطالن القول على لكن املسائل هذه من واحدة كل يف اخلالف معنا وتقدم
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 :صور فله باع إذا لكن باإلمجاع البيع جاز احلب واشتد الثمر يف الصالح بدا إذا

 صـالحه  يبـدو  مل مـا  يبيـع  أن جـاز  إذا ألنه باإلمجاع جائز فهذا. القطع بشرط صالحه بدا ما يبيع أن: األوىل الصور -
 .صالحه بدا مبا فكيف القطع بشرط

 مـن  الغفـري  واجلـم  اجلمـاهري  عنـد  وصـحيح  جائز أيضاً وهذا. التبقية بشرط صالحه بدا ما يبيع أن: الثانية الصورة -
 .الصالح بدا أن بعد اشتراها اليت الثمرة يبقي أن فللمشتري العلم أهل

 :احلكم هذا على اجلماهري واستدل
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 الثمـرة  إصـابة  خبـشية  ذلـك  وعلـل  صـالحها  يبـدو  أن بلق الثمار بيع عن ى - وسلم عليه اهللا صلى - النيب بأن -
 ألنـه  جـائز  الثمـرة  إلبقـاء  شـرائه  وأن ليبقـي  يشتري إمنا البائع ان األصل أن على التعليل هذا فدل تتلف أن أو بعاهة

 يبـدو  أن قبـل  الثمـرة  شـراء  عـن  النـهي  إىل - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - النيب حيتج مل للقطع دائماً الشراء كان لو
 .عاهه معه ليس القطع ألن حهاصال

 يف األحنـاف  خـالف  لـذكر  حباجـة  احلقيقـة  يف ولـسنا  اهللا شاء إن الصواب هو اجلماهري مذهب هو الذي القول وهذا
 .صالحها يبدو أن قبل الثمار بيع عن النهي على الدال احلديث ظاهر مع وتوافقه اجلماهري مذهب لقوة املسألة هذه
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 احلـصاد  وقـت  إىل: يعـين : واجلـذاذ  احلـصاد  إىل الثمـرة  يبقـي  أن لـه  املشتري أن - اهللا رمحه - املؤلف عبارة ظاهر
 علـى  تعـدي  فيـه  واحلـصاد  اجلـذاذ  وقت بعد ما إىل الثمرة إبقاء أن. ذلك بعد ما إىل الثمرة يبقي أن له وليس. واجلذاذ

 .البائع حق

 .حمرم فإبقائه وإال البائع بإذن إال واجلذاذ احلصاد وقت بعد الثمرة يبقي أن للمشتري هذا على بناء جيوز وال

 . عـادة  الثمـرة  تبقـى  مـا  إىل بـل  واجلـذاذ  احلـصاد  وقت أول إىل يعين واجلذاذ احلصاد إىل بقوهلم الفقهاء يقصد وال
 .البائع بإذن إال الثمرة يبقي أن له جيوز ال ذلك وبعد
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 .السقي إىل الثمرة احتاجت إن السقي البائع يلزم

 :ذلك وتعليل

 .السقي بإمتام إال كاملة الثمرة تسلم أن ميكن وال كاملة الثمرة يسلم أن البائع على جيب أنه -

  :ا- ر,+* - �;�ل 
 .ا0bT �4Cر وإن 

 .الثمر يف والشجرة الزرع يف األرض وهو  األصل تضرر السقي على ترتب لو حىت: يعين

 .األساس هذا على دخل البائع ألن -

 فيجـب  األصـل  علـى  ضـرراً  يـسبب  السقي كان فإذا .بالسقي إال يتم ال وهذا كاملة الثمرة يؤدي أن على دخل: أي
 .يسقي أن ذلك مع عليه

 تـضرر  إىل يـؤدي  الـسقي  كـان  إذا للمـشتري  بالنـسبة  األخـالق  مكارم من لكن الواضح الشرعي احلكم هو وهذا
 الـسنة  فيهـا  سـيزرع  الـيت  األرض تتـضرر  وال الـشجرة  تتـضرر  ال لكي الثمرة جين يف يبادر أن الشجرة أو األرض
 يف يـضره  وال عليـه  يـؤثر  ال اجلـين  دام مـا  بـاجلين  يبـادر  أن ينبغـي  وأنه األخالق مكارم من أنه الشك هذا القادمة
 .مكاسبه
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 .الثمار: يعين) : تلفت وإن:(بقوله يقصد) تلفت وإن(

 .اجلذاذ أوان قبل يعين) تلفت وإن: (بقوهلم الفقهاء ومقصود

 .التلف وأ النقص هذا يضمن الذي وهو املشتري تفريق من فهذا اجلذاذ أوان بعد تلفت إن أما

 .اجلذاذ أوان قبل تلفت إذا ما يف اآلن البحث: إذاً

 :-ا- ر,+* - �;�ل 
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 واجلـراد  الـشديد  والـربد  الـشديد  كـاحلر  فيـه  لآلدمـي  صنع ال مما والثمار الزروع يصيب ما كل هي السماوية اآلفة
 .األشياء هذه وحنو والنار

 قطـاع  أو والـدروع  اجليـوش  أفـسدت  إذا كمـا  تـضمينه  ميكـن  ال ممـن  صنع فيه لآلدمي ما السماوية باآلفة ويلحق
 .السماوية اآلفة بأحكام يلحق أيضاً فهو تضمينهم ميكن ال ممن اللصوص أو الطرق

 :-ا- ر,+* - �;�ل 
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 .البائع على يكون الضمان فإن اجلذاذ أوان قبل الثمار أصابت إذا اجلوائح ان: يعين

 .احلكم هذا على الدالة الصحيحة الصرحية بالنصوص ومتسكوا العلم أهل من اجلماهري ذهب هذا وإىل

 .اجلوائح بوضع أمر - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن منها -

 مب شـيئاً  منـه  تأخـذ  فـال  جائحـه  فأصـابته  مثراً أخيك من ابتعت إذا: قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن ومنها -
 .حق بغري أخيك مال تأخذ

 .اجلوائح برفع جداً صرحية وهي الصحيح يف األحاديث وهذه



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 11صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

 .اجلوائح توضع وال شيئاً البائع يضمن وال املشتري مال من: مطلقاً تلفت إذا الثمرة أن: الثاين القول =

 :هؤالء واستدل

 يفعـل  ال أن ئعالبـا  فحلـف  العقـد  يرفـع  أن أو عنـه  يـضع  أن أخيـه  من طلب رجالً أن الصحيح يف أيضاً ثبت مبا -
 يفعـل  ال أن روايـة  ويف معروفـاً  يـصنع  ال أن اهللا علـى  يتـأىل  الـذي  من: فقال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فسمعه
 ولـه : فقـال  - - وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  - النيب عليه أنكر ملا رجع - شاء ما وله اهللا رسول يا أنا: الرجل فقال. خرياً
 .حبأ ذلك أي له: رواية ويف. شاء ما

 هـو  نفـسه  مـن  الرجـل  وإمنـا  يقيله بأن ملزماً أمراً يأمره ومل اجلوائح يضع مل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فهذا: قالوا
 .اجلائحة هذه وضع الذي

 .احلديث يف ذكر أي للجوائح ليس ألنه خطأ فيه االستدالل لكن صحيح حديث أنه: احلديث هذا على واجلواب

 صـرحية  األول القـول  أصـحاب  أدلـة  بينمـا . للجوائح تعرض فيه ليس القول هذا أصحاب به استدل الذي كل وهكذا
 .اجلوائح بوضع

 إذا الـسلعة  أن يعـين  اجلـوائح  وضـع  ومعـىن  .توضـع  اجلـوائج  أن هـو  اهللا شاء إن إشكال بال الراجح: نقول لذلك
 .اجلذاذ أوان قبل اجلائحة كانت إذا هذا. البائع ضمان فمن بآفة أصيبت
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 .تضمينه ميكن الذي اآلدمي بذلك: يعين) آدمي أتلفه وإن:(قوله

 .اجلوائح مسائل من فليست تضمينه ميكن آدمي الثمار أتلف فإذا

 الفـسخ  بـني  املـشتري  خـري  : - اهللا رمحـه  - املؤلف ذكره الذي وهو. آخر حكم فلها اجلوائح مسائل من تكن مل وإذا
 .األمرين بني املشتري خيري. املتلف ومطالبة اإلمضاء وبني الثمن مجيع وأخذ

 الثمـار  قيمـة  نقـصت  وإذا اإلمـضاء  فـسيختار  الثمـار  ارتفعـت  فـإذا  األحسن : سيختار املشتري أن احلال وبطبيعة
 .الفسخ فسيختار

 .دمياآل أتلفه إذا فيما احلكم هو هذا إذاً

 :احلكم هذا تعليل: توضع اليت اجلوائح من ليس اآلدمي إتالف أن يف التعليل

 .اجلوائح مسائل عن فخرجت تضمينه ميكن من يوجد الصورة هذه يف أنه -
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 .بالصالح املتعلقة األحكام يبني أن أراد الثمرة صالح مبسألة األحكام من كثرياً - اهللا رمحه - املؤلف ربط ملا


ل ;I - *+,ا- ر:  
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 الثمـرة  مجيـع  يبيـع  أن فيجـوز  الـشجرة  جلميـع  صالح يعترب فهذا التمر من واحدة ربطة ولو الشجرة بعض صلح فإذا
 .احلمد وهللا. باإلمجاع احلكم وهذا الشجرة يف اليت

 .بعضها إال يصلح مل ولو كاملة الشجرة فله الشجرة جلميع حصال فهو الشجرة بعض صلح إذا
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 البـستان  يف الـذي  كلـه  النـوع  هـذا  من يصلح مل ولو البستان يف الذي النوع ولسائال هلا صالح الشجرة بعض صالح
 ).النخيل : لعلها (.....) . (هو الشجر أن افترضنا إذا: مثالً .واحدة مترة إال واحدة حبة إال

 :أمرين أفاد . )البستان يف الذي النوع ولسائر(:هنا املؤلف وقول

 .فقط الواحد للنوع بل كله النوع هذا جلنس صالحاً يعترب ال الواحد النوع صالح أن: األول األمر -

 .النوع جلميع الحص واحدة شجرة صالح أن : - اهللا رمحه - املؤلف منصوص وهو: الثاين -

 يـسمى  الـذي  النخيـل  وبعـضه .يسـكر  يـسمى  الـذي  النخيل بعضه خنيل البستان يف إذاكان:هذا يوضح الذي املثال
 يف املوجـود  الـسكري  وجلميـع  هلـا  صـالح  الـشجرة  هذه بعض فصالح السكري من شجرة بعض صلح فإذا .برحي
 صـالحا  يتعـرب  ال النـوع  صـالح  ألن للربحـي  صـالح  ربيعت ال لكن الواحد النوع وجلميع هلا صالح ألنه البستان هذا

 .اجلنس جلميع

 :املسألة ذه تتعلق مهمة مسائل **

 .حبسبه بستان كل يعترب بل البساتني كل يف للنوع صالح يعترب ال بستان يف النوع صالح أن: األوىل ـ

 بـاع  إذا أمـا . واحـدة  صـفقة  كـان  إذا جيـوز  بعـضه  صالح بدا الذي النوع من صالحه يبدو مل ما بيع أن: الثانية -
 .الشجر هذا نوع بعض صالح بدا ولو جيوز ال فإنه مستقلة صالحها يبدو مل اليت الشجرة

 هـذه  بـاع  فـإن  النخـل  مـن  أشـجار  عـشرة  البـستان  ويف السكري من واحدة شجرة صالح بدا إذا: املوضح املثال
 مل مـا  واختـار  الـشجر  هـذه  مـن  واحـدة  باع إن لكن. صالحه يبدو مل بعضها كان ولو جاز واحدة صفقة مجلية النخيل
  .صالحها يبدو ومل بالبيع تفرد أن جيوز ال فإنه الصالح منها يبدو
 .احلنابلة مذهب هذا
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 ))األذان.  ((معه تبع مل وإن صالحه بدا مبا هلا إحلاقاً بالبيع تفرد أن جيوز أنه: الثاين القول =

 . احلنابلة مذهب والراجح

 فـإن  القاعـدة  هـذه  نطبـق  أن أردنـا  وإذا)) استقالالً يثبت ال ما تبعاً يثبت:(( أنه آنفاً أخذناها اليت القاعدة أن: والتعليل
 علـى  دلـت  القاعـدة  فهـذه  اسـتقالالً  ال صـالحها  بدا ملا تبعاً تباع أن جيوز يكون إمنا صالحها يبدو مل اليت الثمرة هذه

 إليـه  ذهـب  مـا  نقـول  عليـه  وبنـاء  الفقهـاء  عند ومقررة صحيحة اعدةالق هذه أن معنا وتقدم احلنابلة مذهب رجحان
 .الصواب اهللا شاء إن هو احلنابلة

 هلـا  صـالح  أنـه  اآلن قلنـا  حنـن  .البـستان  يف الذي النوع وسائر له صالح الشجر بعض صالح مسألة نتجاوز أن وقبل
 :املسألة هذه يف اخلالف نذكر مل لكنا. اجلنس لسائر ال النوع ولسائر

 .اجلنس لسائر ال النوع ولسائر هلا صالح أنه يرون أن يرون احلنابلة أن عرفنا آلنا

 :ذلك احلنابلة علل

 .الواحد النوع صالح خبالف متباعد اجلنسني بني ما صالح بأن -

 ولكـل  هلـا  صـالح  فهـو  البـستان  يف واحـدة  خنلة صلحت فإذا اجلنس لكل صالح النوع صالح أن: الثاين والقول =
 .احلنابلة عند قول وهو . - اهللا رمحه - تيمية بن اإلسالم شيخ ذهب هذا وإىل. أنواعه اختلفت همام النخل

 :القول هذا أصحاب واستدل

 النـصاب  تكميـل  يف بعـض  إىل بعـضها  التمـر  مـن  املختلفـة  واألجنـاس  املختلفة األنواع نضم الزكاة باب يف بأنه -
 .النصاب يف ضمها على قياساً .البيع جواز يف بعض إىل بعضها نضم هنا فكذلك

 مثـرة  يبيـع  أن يريـد  البـستان  صـاحب  ألن مـشقة  فيـه  جـنس  كل يف الصالح بدو اعتبار أن: هلم الثاين والدليل -
 .بأكملها البستان

 .قوي املسألة هذه يف اإلسالم شيخ اختيار أن أرى وال اجلمهور مذهب أعلم واهللا والراجح

 أو أسـابيع  ثالثـة  مـن  يقـرب  أن إىل ذلـك  يتباعد النخيل بعض ففي متباعد نسنياجل بني ما صالح أن: ذلك يف والسبب
 .بصحيح ليس بعض إىل بعضها فإحلاق املدة هذه حنو

 بينمـا  جـنس  أي يف يتحقـق  وهـو  الغـىن  حتقيـق  الزكاة مقصود ألن الفارق مع قياس الثمر صالح على الزكاة قياس مث
 .باألجناس يتحقق ال وهذا بعض من ضهابع وقرب الصالح بدو من التحقق املقصود هنا

  .أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى أعلم واهللا هذا
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         : : : :اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    الرحيم،احلمدالرحيم،احلمدالرحيم،احلمدالرحيم،احلمد    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم
 حتمـر  أن النخـل  مثـر  يف الـصالح  وبـدو : (بقوله يبينه أن - اهللا رمحه - املؤلف يريد الذي وهذا... )ناقص من أوله  ...(
 مـن  - اهللا رمحـه  - واختـار . الثمـار  يف الـصالح  بدو كيفيك التفصيل ببعض - اهللا رمحه - املؤلف سيبني و .)تصفر أو

 .الشجرتني هاتني مثار يف البيوع وكثرة إليهما، احلاجة لكثرة والعنب النخل الثمار

 .الثمار يف الصالح بدو يف العامة القاعدة سيذكر مث

 .يصفر أن أو حيمر أن النخيل مثر يف الصالح بدو أن: يقول - اهللا رمحه - املؤلف: بالنخيل فنبدأ ـ

 وجـاز  صـالحه  بـدا  فقـد  النخيـل  تنـوع  حبسب يصفر أن شأنه من الذي اصفر وإذا حيمر أن شأنه من الذي امحر فإذا
 .بيعه

 :ذلك على والدليل

 خـل الن مثـار  بيـع  عـن  ـى : - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - النيب أن: الصحيحني يف - عنه اهللا رضي -  أنس حديث -
 .حيمر أو يصفار: لفظ ويف -حيمر أو يصفر حىت

 .النخل مثر يف الصالح بدو كيفية يف الضابط على نص احلديث فهذا

 :العنب إىل - اهللا رمحه - املؤلف انتقل مث


ل ;I –  -ر,+* ا :-  
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 :قسمني إىل ينقسم العنب

 يـسود  أن قبـل  يبـاع  أن جيـوز  وال. يـسود  أن فيـه  الصالح بدو فهذا. ديسو بأن ينضج الذي العنب: األول القسم -
 .يسود حىت العنب بيع عن ى: أنه - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن املروي للحديث

. والـدارقطين  كـالبيهقي  األئمـة  أعلـه  ضـعيف،  حـديث  -يـسود  حـىت  العنـب  بيع عن النهي: أي -احلديث وهذا
 مـن  الـذي  العنـب  يبـاع  أن جيـوز  ال وأنه. صحيح احلديث هذا معىن لكن. ضعيف هأن والصواب. املتأخرون وصححه
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 علـى  الدالـة  األخـرى  والنـصوص  العـام  املعـىن  ألن ضـعيفاً  احلـديث  كان ولو اسود إذا إال نضج إذا يسود أن شأنه
 .احلديث هذا معىن صحة على تدل الثمر يف الصالح بدو اشتراط

 - وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  - الـنيب  إىل املنـسوب  اللفـظ  إثبات بني - الطالب ليهإ يتنبه أن وجيب - كبري فرق وهناك
 يقتـضي  ال الـضعيف  احلـديث  يف املـذكور  املعـىن  صـحة  إثبـات  فإن الضعيف احلديث يف املذكور املعىن صحة وإثبات

 . - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل منسوباً اللفظ تصحيح أبداً

 الـضعيفة  األحاديـث  يـصحح  بـأن  وذلـك  فيها يقع املتأخرين من كثرياً أن إال فهمها طةوبسا وضوحها مع املسألة وهذه
 تـشهد  األخـرى  األحاديـث  فـإن  صـحيح  احلـديث  فهـذا  احلديث، هذا ومنها العامة، األحاديث له تشهد معناها ألن

 . - وسلم يهعل اهللا صلى - النيب إىل منسوباً مرفوعاً يثبت ال اإلسنادية الصناعة حيث من لكن ملعناه،

 .حلواً يتموه أن فيه الصالح وبدو .األبيض العنب وهو يسود أن بدون نضجه يتم الذي العنب: الثاين القسم -

 :بصفتني يتصف يعين) يتموه :(- اهللا رمحه - قوله ومعىن

  . يلني أن -
 .احللو املاء فيه ويبدو -

 .العنب لنضج قسمان انهذ إذاً .بيعه وجاز حلوا متوه فقد الصفتني اتني اتصف فإن
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 :العامة القاعدة هذه ودليل .أكله يطيب أن: هو. الصالح بدو ضابط يف العامة القاعدة هذه

 .هنضج ويظهر يطيب حىت الثمر بيع عن ى - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن: الصحيح احلديث -

 ويـصلح  نـضجه  ويظهـر  يطيـب  أن هـو  الـصالح  بدو يف العام الضابط أن وهو قاعدة متنه احلقيقة يف هو احلديث فهذا
 .شيء كل يف العامة القاعدة هي فهذه .لألكل

 .العامة القاعدة هلذه أمثلة إال هي ما والعنب النخل مسألة يف - اهللا رمحه - املؤلف ذكرها اليت والضوابط

 :النضج يف بيناً اختالفاً ختتلف الثمار نأ املعلوم ومن

 .صغرياً يؤكل فاخليار. اخليار: مثل مناؤه، يستتم أن فيه ينتظر وال أكله ويطيب صغري وهو ينضج ما الثمار فمن _

 وكـل  كـاملوز : هكـذا  الثمـار  وغالـب . يكـرب  أن وبعـد  طويلـة  فترة بعد إال يطيب وال يستتم ال من الثمار ومن _
 .والطعم واحلجم املوز اكتمال فيها يستتم فترة مضي بعد إال تطيب ال فهي الفواكه

 إىل مثـرة  بـني  بينـاً  كـبرياً  اختالفـاً  خيتلـف  وهو بيعه جاز نضجه ومت أكله وأمكن طاب إذا. العامة القاعدة هي هذه إذاً
 .أخرى

ـ  كيـف  نبتة كل وعن مثرة كل وعن فاكهة كل عن الكالم يف جداً استطرد من الفقهاء ومن  تطويـل  وهـذا  نـضجها  تمي
  .فقط املوضحة باألمثلة العامة القاعدة ختدم وإمنا الطويل االستطراد عن تغين العامة القاعدة ألن فائدة بال
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 مـن  األخـرى  األمـوال  مـن  أو النقـدين  مـن  كـان  سـواء  الامل من نوع أي - مال العبد ومع العبد اإلنسان باع إذا
 .املشتري يشترطه أن إال األصل حيث من للبائع فهو شرط بال للبائع املال هذا فإن العروض،

 :هذا على دليللوا

 مـال  ولـه  عبـداً  اشـترى  مـن : قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن وهو الصحيحة األحاديث يف جاء صحيح نص -
 .املبتاع يشترطه أن إال ائعللب فماله

 .املال صاحب وبني بينه مت الذي العقد ضمن يدخل وال للبائع يكون أن وهو املسألة يف نص احلديث فهذا

 :مسألة العام احلكم هذا من - اهللا رمحه - املؤلف استثىن مث
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 إال (- اهللا رمحـه  - املؤلـف  قـول  معـىن  فـإن . املـشتري  يشترطه أن إال - اهللا رمحه - املؤلف قول من كاالستثناء هذا
 .البيع شروط فيه يراعي وال للمبيع تبعاً ويكون جيوز فحينئذ: ينعي) املشتري يشترطه أن

 .العقد يف ضمناً دخل ألنه شرط يأ فيه يراعى وال العقد يف دخل العبد مع الذي املال املشتري اشترط فإذا

 اشـترط  املـال  قـصده  كـان  فـإن :( هنـا  بقوله احلكم هذا من يستثين أن أراد املفهوم هذا - اهللا رمحه - املؤلف قرر ملا
 املـال  يف يـشترط  فحينئـذ  العبـد  مـع  الـذي  واملـال  العبد املشتري قصد كان إذا.)فال وإال البيع شروط وسائر علمه

 اشـترط :(قولـه  وهـو  البيـع  شـروط  مـن  شـرط  على - اهللا رمحه - املؤلف نص وإمنا.البيع روطش مجيع البيع، شروط
 .حينئذ الشروط أهم ألنه) علمه

 مـع  ويـشترط  املـال  هـذا  ماهيـة  وعن املال هذا عن يعلم أن وأراده املشتري قصده إذا العبد مع الذي املال يف فيشترط
 الـذي  واملـال  املـشتري  سـيدفعه  الـذي  الـثمن  بني يكون ال حبيث الربا انتفاء ذلك يف مبا البيع شروط مجيع الشرط هذا
 .ربا بينهما يكون ال حبيث -ربا العبد مع

 .البيع شروط مجيع فيه يشترط أنه اخلالصة

 :ذلك تعليل: التعليل

 .آخر وماالً العبد اشترى لو ما أشبه مقصود مال أنه -

 .البيع شروط فيه يشترط مقصود واملزرعة بدالع من كل صار واملزرعة العبد اإلنسان اشترى فلو

 .العبد مع الذي املال حكم يف التفصيل اآلن اتضح فإذاً
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 لكـن  ـا  يعلـم  ومل ريـال  املائـة  هذه يقصد ال املشتري وكان ريال مائة جيبه يف عبداً اإلنسان ترىشا إذا: هذا على بناء
 فاسد؟ أو صحيح البيع فهل. البيع ضمن تكون جيبه يف اليت املبالغ أن وأشترط العبد أشتري أنا للبائع قال

 ولـذلك  مقـصود  غـري  العبـد  جيـب  يف الذي املال هذا لكن العبد جيب يف كم يعرف ال اآلن يعرف ال أنه مع. صحيح
 .باملبيع العلم ومنها اأخرى البيع شروط اشتراط بدون بيعه جاز

 البـد  فحينئـذ  قـصداً  معـه  الـذي  املـال  وأريد العبد أريد ناأ: قال واملشتري مقصود مال معه العبد هذا أن لو وبالعكس
 .العبد مع الذي املال هذا يف البيع شروط تستكمل أن
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 :قسمني إىل الثياب فقسم. العبد ثياب حكم إىل انتقل العبد مع الذي املال حكم - اهللا رمحه - املؤلف بني ملا

 .العادة يف تلبس اليت الثياب: األول القسم -

 .والتجمل للزينة تتخذ اليت الثياب: الثاين قسملوا -

 ضـمن  تـدخل  الثيـاب  فهـذه . أحوالـه  غالـب  يف البائع عند العبد يلبسه ما: وضابطها: العادة يف تلبس اليت فالثياب *
 .اشتراط بال العقد

 .للبائع ملك وهي العقد ضمن ليست فهذه:معينة مناسبات يف والتزين للتجمل العبد هايلبس اليت الثياب:الثاين القسم *

 :وجهني من: العقد ضمن ليست أا على الدليل

 الـذي  املـال  أن علـى  دل واحلـديث  األمـوال  مـن  نوع الثياب - مال هذا فإن. السابق احلديث عموم: األول الوجه -
 .للبائع يبقى العبد مع

 .املهنة بثياب االكتفاء يف العادة جرت أنه :الثاين الوجه -

 مـن  اجلاريـة  تلبـسه  مـا  بـل  الزينـة  مـن  اجلارية تلبسه ما التفصيل هذا ضمن يدخل وال الثياب من ليس/ مسألة **
 .األوىل القاعدة يف قلنا كما املبتاع يشترط أن إال تفصيل بال للبائع كله الزينة

 نـص  وإمنـا .باللبـاس  خيـتص  التفـصيل  وهذا ملبوسة كانت ولو التفصيل هذا منض تدخل ال اجلارية على اليت الزينة إذاً
 يـنص  ومل العقـد  ضـمن  يـدخل  العبـد  على ما كل أن للمسألة القارئ يتوهم قد ألنه اللباس على - اهللا رمحه - املؤلف
ـ . وباعـه  دابـة  العبـد  بيد كان فإذا.واضح فيها احلكم األخرى األموال ألن األخرى األموال على  أو للبـائع  هـي  لفه

 .واضح فيها واألمر. للبائع للمشتري؟

 للبـائع  ملـك  أو تبـع  أـا . واضـح  فيهـا  األمر كلها األمور فهذه: مزرعة أو دكان أو بيت أو سيارة يده يف كان وإذا
 .وإيضاحاً بياناً - اهللا رمحه - املؤلف عليه نص اللباس يف اإلشكال بعض وجد ملا لكن

 .السلم باب وهو يليه الذي الباب يف وندخل .والثمار األصول بيع باب: الباب هذا احلمد وهللا انتهى وذا
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 السلمالسلمالسلمالسلم    بابباببابباب
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 الـنيب  لغـة  هـي  الـسلم . العـراق  أهل لغة والسلف. احلجاز أهل لغة السلم أن إال .واحد العرب لغة يف والسلف السلم
 .احلجاز لأه من أنه باعتبار وسلم عليه اهللا صلى

 .العقد جملس يف املال رأس لتقدمي. سلفاً السلف ومسي .العقد جملس يف املال املال رب لتسليم سلماً السلم ومسي

 : اصطالحاً وأما .لغة والسلم السلف مبعىن يتعلق ما هذا
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 ذكـره  الـذي  التعريـف  هـذا  املقنـع  أبـواب  على املطلع كتاب صاحب منها اختار. للسلم كثرية تعريفات ابلةاحلن ذكر
 اختـاره  مـا  واختـار  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  جـاء  مث املـرداوي  احلنابلة من التعريف هذا واختار - اهللا رمحه - املؤلف

 وهـو  املـرداوي  إليهـا  مييـل  الـيت  التعريفات إىل األحيان نم كثري يف مييل - اهللا رمحه - الشيخ أن معنا وتكرر املرداوي
 وأبـسطها  التعريفـات  وأسـلم  أوضـح  مـن  التعريف هذا فإن التعريف هذا اختيار يف أصابوا املطلع وصاحب واملرداوي

 .السلم معىن على الداللة يف
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 .ا�^&� �I &��4ف N M#N;� وه� 

. العقـود  مـن  أنـه  علـى  دل) عقـد  وهـو :(فقولـه . واإلمجاع والسنة بالكتاب مشروع عقد السلم) . عقد وهو: (قوله
 .واإلمجاع والسنة بالكتاب املشروعة العقود من وهو

] 282/البقـرة [}  ...فـاكتبوه  مـسمى  أجـل  إىل بـدين  تـداينتم  إذا آمنوا الذين أيها يا{ :  تعاىل فقوله: الكتاب أما -
 .اآلية مفهوم يف ةالداخل الديون مجلة من السلم ودين

 مـن  كـثري  يف عليـه  ويعـول  وسـيأتينا  الباب عمدة وهو عباس ابن حديث أصحها من_ : كثرية فأحاديث: السنة وأما -
 فيهـا  يـسلفون  والنـاتس  املدينـة  - وسـلم  عليه اهللا صلى - النيب قدم :(- عنه اهللا رضي - قوله وهو السلم يف الفروع

 فقـال  - البخـاري  يف الـذي  هـو  والـثالث  السنتني لفظ لكن). والسنتني السنة: (ظلف ويف) والثالث السنتني الثمار يف
 .معلوم أجل إىل معلوم ووزن معلوم كيل يف فليسلف شيء يف أسلف منن :(- وسلم عليه اهللا صلى - النيب

 .وتكراراً مراراً بألفظه واالستدالل االستشهاد سيأتينا كما الباب هذا يف وأصل عمدة احلديث هذا

  .السلم مشروعية على اجلملة يف األمة أمجعتو
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  -: ا- ر,+* - )
ل 

 .ا�^&� �I &��4ف N M#N;� وه� 

 .البيع عقد يف عليه يعقد وإمنا السلم عقد يف عليه يعقد ال املعني فإن. املعني: بذلك خرج

 .موااللتزا لإللزام أهالً املكلف به يصري وصف: هي الذمة) . الذمة يف موصوف على:(وقوله

 وال يـرهن  وال يقتـرض  وال يـشتري  وال يبيـع  ال فهـو : لـه  ذمة ال فاملسجد. مكلف وهو يعقل ملن إال تكون ال فالذمة
 .املكلفون يفعله ما يفعل

 .يلزم وأن يلتزم أن أهالً أصبح املكلفني من به اتصف من الذي الوصف هذا هي الذمة فإذاً

 .يكلف مل من وكل وانون الصيب: به فخرج

  -: ا- ر,+* - )
ل 

 �Lj& . 

 .احلال) مؤجل:(بقوله خرج

 فقـد .الكتـاب  يقـرأ  مـن  بعـض  ذهـن  إىل يتبادر قد كما). حال:(قوله عن تغين ال) الذمة يف موصوف على عقد:(وقوله
 .مؤجالً يكون أن البد السلم فإذاً .حال بل مؤجالً ليس وهو. الذمة يف موصوف الشيء يكون

 اآلن يعنينـا  الـذي  لكـن  الفقهـاء  مـن  عنايـة  حمل وهو بالتفصيل الشروط يف - اهللا رمحه - املؤلف سيذكره القيد وهذا
 .احلال خترج مؤجل كلمة أن

  -: ا- ر,+* - )
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 الفقهـاء  بعـض  أن هنـا  يعنينـا  والـذي .الـشرط  هذا تفصيل وسيأتينا. العقد جملس يف مقبوضاً يكون أن السلم يف البد
 .خطأ التعريف يف إدخاهلا اجلملة هذه أن قالوا

 .حقيقته من وليس السلم شروط من احلكم هذا أن: والسبب

 يـرى  فهـو  - اهللا رمحـه  - العـسقالين  حجـر  ابـن : خطأ التعريف يف اجلملة هذه إدخال أن رجحوا الذين العلماء ومن
 .السلم حقيقة يف يدخل وال الشروط من هذا أن أيضاً

 يـبني  أنـه  إال الـسلم  حقيقـة  مـن  يكـن  مل وإن ألنه للغاية مفيد القيد هذا وجود أن: أقول أمر نم يكن مهما ذلك ومع
 .األكمل الوجه على السلم

: هـي  الـسلم  حقيقـة  فـإن  وإال.املـراد  به يتضح وجحه على املعرف الشيء اإلنسان يعرف أن هو التعريف من واملقصود
 .الشروط من فهو الس يف الامل رأس تسليم وأما.مؤجل الذمة يف موصوف على عقد

 .السلم معرفة من يتمم مما القيد هذا وجود أن لك قلت كما لكن
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 20صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

 :األحكام يف ندخل أن قبل املبسطة السلم صورة

 .سنة بعد القمح من صاع مائة تعطيين أن على اآلن ريال مائة خذ: آلخر شخص يقول أن: السلم صورة **

 يف مقبـوض  بـثمن ( .القمـح  مـن  صـاع  مائـة : هـو  املثال يف الذمة يف املوصوف). الذمة يف موصوف على عقد:(فقوله
 .ريال املائة هو املثال يف الثمن) العقد جملس

 .الباب هذا مسائل مدارسة أثناء ستأيت التفصيالت بعض وهناك العامة السلم صورة هي هذه

 بعـد  سـتأتينا  الـيت  األبـواب  وبعـض  كةوالـشر  القـرض  وعقد هو جداً مهم املعاصرة للمعامالت بالنسبة السلم وعقد
 .أخرى جهة من عليها التخريج ولكثرة جهة من إليها احلاجة لكثرة الباب هذا

 .السلم باب باستيعاب يفهم أن العلم لطالب املهم فمن .السلم عقد على خترج املعاصرة العقود من فكثري

  -: ا- ر,+* - )
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ظ: و���Y2 $ا���. 

 . لصح البيغ بلفظ السلم دعق لو أنه: يعين

 :ذلك تعليل

 .املعدوم بيع السنة مبقتضى فيه جاز أنه يف فقط هو البيع وبني بينه والفرق البيوع من نوع السلم أن -

 .خاصة بشروط خاص نوع لكنه البيوع من نوع فهو واحد شيء والبيع فهو وإال

  -: ا- ر,+* - )
ل 91 
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 رأس تقـدمي  مهـا  والـسلف  الـسلم  ألن صـحيح  وهـذا  الـسلف  بلفظ أو السلم بلفظ العقد هذا ديعق أن وجيوز: يعين
 العـوض  وتـأخري  املـال  رأس تقـدمي  مـن  لـك  ذكرت ما والسلفهو السلم ألن السلم حقيقة وهذا العوض وتأخري املال
 .السلم حقيقة وهذا

 .السلف أو السلم أو البيع بلفظ العقد هذا نعقد أن جيوز فإذاً

 .عليها يدل لفظ بأي تعقد أن جيوز العقود أن معنا تقدم ألنه يسرية إليها احلاجة املسألة هوهذ
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 :بالشروط - اهللا رمحه - املؤلف شرع مث


ل ;I - *+,ا- ر :-  

 ._�"� 0G2وط 

 يـع الب يف العامـة  الـشروط  الـسلم  يف تتحقـق  أن فيجب السابقة البيع شروط إىل مضافة: يعين) سبعة بشروط:(قوله ـ
 .اخلاصة الشروط وهذه

 فيـه  باملـسلم  العلـم  شـرط : مثـل . العـام  املعىن يف العامة الشروط مع تتوافق اخلاصة الشروط هذه بعض أن بك وسيمر
 عـن  ختتلـف  الـسلم  يف الـسلعة  معرفـة  وألن تفصيل مزيد فيه ألن هنا عليه نص لكنه باملبيع العلم شرط مع يتوافق هذا

 .املعني البيع يف راحلاض البيع يف السلعة معرفة

 :الشروط بأهم - اهللا رمحه - املؤلف بدأ


ل ;I - *+,ا- ر :-  

 

ط: أ,�ه�b	ا *T
�4 ��Z+2 و&^روع و&�زون. 

 جيـوز  ال الـيت  األعيـان  هـي  ومـا  فيهـا  الـسلم  جيوز اليت األعيان هي ما الشرط هذا خالل من لك سيتبني احلقيقة يف
 .جداً مهم مبحث وهو فيها السلم

  -: ا- ر,+* - ا�+d�j �;�ل 


ط �b	ا *T
�4. 

 .ظاهراً اختالفاً الثمن فيها خيتلف اليت الصفات كل) صفاته:(بقوله املقصود

 ووزن معلـوم  كيـل  يف:(بقولـه  نـص  وهـو  الـسابق  عباس ابن حلديث اتفاق حمل السلم يف املبيع يف الصفات وانضباط
 .)معلوم

 .املبيع تسليم عند التنازع إىل االختالف هذا ألدى ثمنال فيها خيتلف اليت الصفات تضبط مل لو وألنه

 جيـب  ال أنـه  ظـاهراً  اختالفـاً  الـثمن  فيهـا  خيتلف اليت الصفات تعرف أن البد أنه - اهللا رمحه - املؤلف قول من وعلم
 .يسرياً تأثرياً لكن فيه تؤثر أو الثمن على تؤثر ال اليت الصفات تعرف أن

 وهـو  يـسري  أثـر  إال الـثمن  علـى  أثـر  هلـا  ليس وألنه وعنت مشقة فيه ا اإللزام ألن العقد يف تذكر أن جيب ال فهذه
 .العقود يف عنه معفو

 .األمحر التمر من صاع مائة تعطيين أن على ريال مائة إليك أسلمت: قال لو: مثاله

 ألن بواجـب  لـيس  احلمـرة  درجـات  فبيـان  ختتلـف  وهي احلمرة يف درجات: يعين درجات على يأيت اآلن األمحر فالتمر
 .الثمن على ظاهراً تأثرياً يؤثر ال هذا

 لـه  لـيس  فيهـا  والـصفرة  احلمـرة  ودرجة التمرة لون أن السن كبار من فهمت ما حسب أثر أي له فليس القدمي يف أما
 .التمر قيمة على أثر أي
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 22صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 أثر؟ هلا ليس أو التمر؟ مثن على أثر هلا هل واحلمرة الصفرة فدرجة -اليوم أما

 علـى  أثـر  احلمـرة  لدرجـة  لـيس  الـذي  التمـر  يف هو إمنا املثال هذا فإذاً. األنواع بعض يف سيما ال جداً كبري أثر هلا -
 .يبني أن فالبد الثمن على أثر له اليت األنواع يف أما .الثمن

 .تذكر أن جيب الثمن يف بالغ تأثري هلا صفة كل أن: اخلالصة

  -: ا- ر,+* - )
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ط �b	ا *T
�4 +2��Z. 

 .واملائعات والثمار كاحلبوب: املكيل

 صـفاته  انـضباط : (يقـول  أن العبـارة  وصـحة  - خطـأ  نقول أن بدل -العبارة يف جتوز) مبكيل صفاته انضباط:(هنا قوله
 .إضافية صفات بذكر يكون وإمنا بالكيل يكون ال الصفات انضباط ألن) كاملكيل

 ال أو انـضبط؟  هـل  - الكيـل  موجـود  مـع  اآلن؟ التمـر  انضبط له. التمر من صاع مخسني يف إليك أسلمت قال فإذا
 .التمر هذا صفات ذكر من البد التمر؟ هذا صفات ذكر من بد

 يف تنـضبط  الـيت  األعيـان  مـن  فـاملكيالت .)كمكيـل  :(فيهـا  األسلم أن عرفنا) مبكيل:(هنا - اهللا رمحه - املؤلف فقول
 .الصفات

  -: ا- ر,+* - )
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 .و&�زون 

 .والصوف كاحلرير املوزون

 .والفضة والذهب كالنحاس املعادن ومن

 .بالصفة تنضبط وهي املوزونات من األشياء هذه فكل

 .العلم أهل باتفاق جواز حمل: واملوزونات املكيالت يف السلم عقد إجراء

 .واملوزونات املكيالت ... )))يل تتبني مل(....) (((ن أن يف إشكال فال بالصفات تنضبط ألا

  -: ا- ر,+* - )
ل 

 .و&^روع 

 .واخليوط كالثياب: املذروع

 .بالصفات تنضبط ألا فيها السلم جيوز فهذه

 .واملذروع واملوزون املكيل فقالوا السلم فيها جيوز أنه اإلمجاع فيها حكي واملذروعات

 .إمجاع حمل الذي هو واملوزون املكيل أن الصواب لكن

 .بالصفة ينضبط أنه الصواب ولكن الفقهاء بعض فيه وخالف اجلماهري من اتفاق: يعين واملذروع
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 23صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

 :احلنابلة عند السلم فيها جيوز ال اليت األشياء ىلإ انتقل السلم فيها جيوز اليت األشياء - اهللا رمحه -  ذكر أن بعد


ل ;I - *+,ا- ر :-  

 
 ..آ
���اآ* ا�+d#�p ا�+"�ود وأ&

 :قسمني إىل تنقسم املعدودات

 ال آحادهـا  لكـن  املعـدودات  مـن  األشـياء  فهـذه . واجلوز كالبيض. ظاهراً اختالفاً آحاده ختتلف ال ما: ولاأل القسم -
 .فيها السلم جواز - إمجاعاً الفقهاء بعض حكاه - إمجاعاً وحكي - اجلماهري ذهب فهذا. بيناً اختالفاً ختتلف

 .السعر يف مؤثراً ظاهراً اختالفاً آحادها ختتلف ما: املعدودات من: الثاين القسم -

 :أمثلته - اهللا رمحه - املؤلف ذكر الذي هو - الثاين - القسم وهذا


ل ;I - *+,ا- ر :-  

 .وا��;�ل آ
���اآ* 

 .والتفاح والربتقال واخلوخ كالرمان) . الفواكه(

 .ساق له ليس نبات وكل والثوم كالبصل: البقول) . والبقول(

 يف مـؤثراً  ظـاهراً  اختالفـاً  آحادهـا  ختتلـف  الـيت  املعدودات من أا احلنابلة عند فيها السلم جيوز ال: والبقول الفواكه
 وختتلـف  الـصغري  ومنـه  الكـبري  منـه  فالربتقـال . برتقال يف أسلمت فإذا .الصفات انضباط مينع االختالف وهذا.السعر
 .السلم من مينع مبا صفاته

 .ودليلهم احلنابلة قول اآلن وعرفنا .أمثلة والبقول فواكهال وإمنا تتفاوت اليت املعدودات عن نتكلم اآلن حنن إذاً

 .املعدودات يف السلم جواز: الثاين القول =

 :هؤالء واستدل

 فـإذا . بـالوزن  تـربط  أن_ . وكـرباً  صـغراً : احلجـم  حتديد: األول األمر_ : أمرين بأحد صفتها تضبط أن ميكن بأنه -
 .الصفة تضبط أن أمكن بالوزن ربطت

 .وزناً إال تباع ال هذا وقتنا يف اآلن وهي

 .الشرع ملقاصد األقرب اهللا شاء إن وهو العمل عليه الثاين القول وهذا

 صـفاته  وختتلـف  ذلـك  دون ومـا  واحللـو  والـصغري  الكبري منه التمر أن مع باإلمجاع التمر يف يسلم اإلنسان أن وكما
 حيـث  مـن  معينـة  بـصفات  تـضبط  بـأن  فرق وال الفواكه يف فكذلك السلم فيه جاز ذلك مع أنه إال االختالف بعض
 .التنظري حيث من أو احلجم حيث من أو احلجم

 التنظري؟ معىن ما

 .هذه مثل يف إليك أسلمت فيقول موجودة منظورة فاكهة إىل ويشري هذه مثل يف: له يقول أن



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 24صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 .الصفات ضبط ا ميكن الثالث الطرق هذه فكل
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 .فيها السلم يصح ال والرؤوس اجللود

 .صفته ضبط ميكن ال مبا السعر على يؤثر متفاوتاً كثرياً اختالفاً ختتلف فألا اجللود أما -

 .وزناً تباع ال وألا. قليل فيها واللحم العظام من غالبها فألن الرؤوس وأما -

 .واجللود الرؤوس يف السلم جواز: الثاين القول =

 :باجلواز قائلونال واستدل

 اللحـم  يف كالـسلم  فيـه  الـسلم  فيجـوز  بيعـه  جيوز. وعظم حلم عن عبارة الرأس أن: فيه السلم جيوز الرأس أن على -
 .العظم مع

 عـادة  ويعـرف  بـالوزن  ضـبطه  ميكـن  العظم مع اللحم ألن أقرب احلنابلة مذهب أن الرؤوس مسألة يف يل يظهر والذي
 فيـه  احلقيقـة  يف وضـبطه  ويتنـوع  كـثرياً  تفاوتـاً  يتفـاوت  فهـو  الرأس يف الذي اللحم أما .املعرفة أهل قبل من ويقدر
 الـذي  مقـدار  يعـرف  وال يـوزن  ال الـرأس  لكـن  .بالوزن ضبطه ميكن سهولة فيه العظم مع اللحم ضبط خبالف صعوبة

 .فيه السلم جواز عدم اآلن يل يظهر فيما للرأس بالنسبة األقرب حال كل فعلى .بالوزن فيه
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 .فيها السلم جيوز ال أواين ثالثة هذه . واألسطال والقماقم الرؤوس، املختلفة األواين: واحد حكمها األشياء هذه

 :ذلك احلنابلة علل: احلنابلة تعليل

 .بالوصف ضبطه ميكن ال مبا. االستعمال جودة ويف احلجم يف ظاهراً اختالفاً ختتلف بأا -

 أيـضاً  وتطلـق  -. العطـارة  أهـل  يـستخدمها  خاصـة  آنيـة : األول الشيء -: شيئني أحد على تطلق) القماقم :(وقوله
 .وهذا هذا على فتطلق .املاء تسخني يف تستخدم آنية على

 مـن  ختتلـف  إمنـا  ألـا  احلجـم  حيـث  من بالوصف تضبط بأن كوذل فيها السلم جواز: األواين هذه يف الثاين القول =
 .احليثية هذه

 جـواز  يف خـالف  هنـاك  يكـون  أن ينبغـي  ال فإنـه  هذا وقتنا يف أما القدمي يف يتصور خالف أنه خيفاكم ال اخلالف وهذا
 .األواين يف السلم

 .فيها ويسلم األواين من يريد ما حيضر أن اإلنسان معه يستطيع مبا ثابتة ومبواصفات بدقة تصنع أصبحت ألا ملاذا؟

 رأى لـو  ورمبـا  القـدمي  يف نعـم . التـصنيع  ودقـة  النـضباطها  األواين يف السلم جواز يف أبداً إشكال ال هذا وقتنا ففي
 ال هـذا  وقتنـا  يف لكـن . والعمـل  األداء يف تـشاتا  وإن اآلنيتني بني الذي البني االختالف لالحظ القدمية األواين أحدكم

 .االختالف هذا وريتص
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 الـسلم  جيـوز  ال فهـذا : اجلـواهر  مـن  أنـه  عليه يطلق مما البحار من يستخرج ما وكل واللؤلؤ والعقيق كالدر: اجلواهر
ـ  االسـتدارة  جـودة  يف وخيتلـف . الـثمن  يف كـبري  دور وله احلجم يف: أوالً فيختلف: نواحي عدة يف خيتلف ألنه فيه  هول
 .الثمن يف كبري أثر وله اإلضاءة جودة يف وخيتلف. الثمن يف كبري أثر

 .اجلواهر يف السلم جيوز ال أنه احلنابلة رأى كله هلذا

 سـبيل  علـى  ولـو  واالسـتدارة  احلجـم  فيـذكر  الثالث الصفات تضبط بأن وذلك. فيها السلم جواز: الثاين والقول =
 .التقريب
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 .فيها السلم جيوز ال احليوان من احلوامل

 احلامـل  احليـوان  عـن  الكـالم  أخـر  أنه ولو احليوان يف السلم حكم عن قريباً سيتكلم - اهللا رمحه - املؤلف احلقيقة ويف
 .أنسب لكان احليوان حكم إىل

 .السلم فيها جيوز اليت األقسام من احليوان بينما املمنوعات قسم من أنه احلامل احليوان ذكر يقدم جعله والذي

 يـتم  أن ميكـن  ال احلامـل  احليـوان  وصـف  ألن وذلـك  فيـه  السلم جيوز ال احلنابلة عند احلامل احليوان: حال كل على
 .جمهول واحلمل احلمل بوصف إال املطلوب الوجه على

 .احلامل احليوان يف السلم جواز: الثاين القول =

 :هذا على واستدلوا

 الـبطن  يف الـذي  احلمـل  أن كمـا  البيـوع  مـن  نوع والسلم. البيوع كتاب يف معنا تقدم كما جائز احلامل واناحلي بأن -
 .استقالالً يثبت وال تبعاً يثبت

 كـان  فـإذا . مقـصود  الـبطن  يف الـذي  احلمـل  كـان  إذا واحـدة  حالـة  يف إال. اهللا شاء إن الصحيح هو القول وهذا
 مقـصود  احلمـل  يكـون  مـا  القـدمي  ويف هـذا  وقتنا يف سيما ال وكثرياً جمهول أنه حمرم وهو جيوز ال فيه فالسلم مقصوداً

 .صفاته متدح مقصود معني فحل من يكون بأن

 احلمـل  كـان  إذا إال الـصحيح  القـول  علـى  وجيـوز  فيـه  الـسلم  جيـوز  ال احلنابلة عند احلامل احليوان أن: اخلالصة
  .فيه سلمال جيوز ال فإنه مقصوداً احلمل كان فإذا. مقصوداً
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 .األعيان من أو النقود من. كانت سلعة أي يف. املغشوشات يف السلم جيوز ال

 صـفة  معرفـة : الـسلم  صـحة  شـروط  ومن. التامة املعرفة صفاا معرفة من مينع السلعة هذه يف الذي الغش أن والسبب
 .فيه املسلم

 :اآلن فنذكرها معنا ستتكرر مسميات ابالب أول يف لكم نبني أن نسينا

 .السلعة هي: فيه واملسلم - .البائع هو: إليه واملسلم - .املشتري هو: املسلم -

 .السلم أركان هي هذه إذاً .فيها املسلم هي: والسلعة .إليه املسلم: السلعة ورب .املسلم: هو املال فرب
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 .طيب من أخالط وهي: بالغالية: هلذا - اهللا رمحه - املؤلف ومثل.فيه السلم جيوز ال متميزة غري أخالطاً جيمع ما

 سـواء  عنـصر  مـن  أكثـر  مـن  تركـب  الـيت  املركبـات  - اهللا رمحه - املؤلف ويقصد ا يتداوى ما وهي: واملعاجني
 .خرىأ أشياء ا ليفعل أو ا ليتداوي

 وصـفاً  األخـالط  مـن  نـوع  كـل  وصـف  ميكن ال أنه فيها السلم جيوز ال متميز غري اختالطاً اختلطت اليت األشياء هذه
 .صحيح وهذا متميز غري وجه على اختلطت لكوا دقيقاً

 مـن  واحـدة  كـل  صـفات  نعـرف  أن ميكـن  ال الطيب من أنواع مخسة من أعدت قد كانت إذا يعرف ال: مثالً الغالية
 .متميز غري اختالطاً اختلطت أا اخللط بعد األنواع هذه

 .السلم جاز فحينئذ متميزة الغري األخالط وصفة ونوع نسبة بدقة متيز أن تستطيع آلة وجود افترضنا فإن

 .يتصور فال القدمي يف أما. احلديثة اآلالت وجود مع املعاصر وقتنا يف يتصور قد وهذا
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ل 

 3I n .�I* 9ا��# �

 .)املختلف املعدود وأما :(- اهللا رمحه - املؤلف قول بعد املذكورات مجيع إال راجع

 أن سـبق  ممـا  معنـا  تـبني : فيـه  الـسلم  يـصح  فيما ندخل أن وقبل .فيه السلم يصح فيما - اهللا رمحه - املؤلف بدأ مث
 .فيه يسلم أن جيوز بالصفة يضبط أن ميكن ما كا أن للسلم العامة القاعدة

 فيـه  يـسلم  أن جيـوز  ال ومـا  جيـوز  مـا  حيـث  من فيه املسلم أحكام الفقهاء ا وسهل جداً متقنة قاعدة القاعدة هذهو
 .السلم فيه جيوز الصفة يف يضبط أن ميكن ما فكل .اإلنسان

 .جيوز ال وما فيه السلم جيوز ما تعداد يف كثرياً جهداً العلم طالب على توفر القاعدة وهذه

 .جيوز ما إىل انتقل جيوز ال ما من - اهللا رمحه - املؤلف تهىان ملا ذلك ومع
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 .عدمه أو فيه السلم جواز يف الفقهاء من وكثري والصحابة واخللف السلف فيه اختلف: احليوان

 .العلماء أئمة من وهو. أمحد اإلمام ومنهم. فيه السلم جواز يرون فاحلنابلة =

 :ذلك على احلنابلة ستدلا

 .رباعياً ورد بكراً استسلف - وسلم عليه اهللا صلى - النيب بأن -

 .حيواناً اقترض - وسلم عليه اهللا صلى - أنه احلديث هذا ففي

  .))األذان((. الثمن فيها خيتلف اليت باصفات احليوان ضبط ميكن أنه: الثاين الدليل -
 .جيوز ال احليوان يف السلم أن: املسألة هذه يف: الثاين القول =

 :بدليلني هؤالء واستدل

 .احليوان يف السلم كره أنه - عنه اهللا رضي - اخلطاب بن عمر عن روي أنه: األول -

 لينـضبط  الوصـف  يف وتـستطرد  اوصـف  يف تبـالغ  أن إمـا  ألنـه . صـعب  أو متعذر احليوان وصف ضبط أن: الثاين -
 .احليوان وجود يتعذر وحينئذ

 .االنضباط يف يكفي ال وحينئذ الوصف من معني قدر ىعل تقتصر أو

 استقـصى : يعـين  كـذا،  والقـوائم  كـذا  والوجـه  كذا الظهر وشكل كذا الرقبة طول أن صفته مجل أريد أنا: قلت فإذا
 وإن. إجيـاده  ويتعـذر  الـدقيق  الوصـف  ـذا  بعـرياً  جتـد  ال قد السلم وقت وحل جاء إذا فحينئذ الوصف يف اإلنسان
 .بالوصف ينضبط مل صافاألو تذكر

 دائمـاً  - وإشـكال  صـعوبة  فيهـا  مـسألة  فهـي  الصحابة فيها خيتلف مسألة أي أن وتكراراً مراراً لكم ذكرت: الراجح
 فيهـا  مـسأة  يف إال خيتلفـون  ال والفهـم  الفقـه  مـن  اهللا رزقهم ما مع - عنهم اهللا رضي - الصحابة فإن -قاعدة وأبداً

 .إشكال

 . - اهللا رمحه - املنذر ابن احملققني من القول هذا واختار. احليوان يف السلم جواز لمأع واهللا األقرب ذلك مع

 -  اإلمـام  قاعـدة  أن مـع  - عنـه  اهللا رضـي  - اخلطاب بن عمر بأثر - اهللا رمحه - أمحد اإلمام يأخذ مل ملاذا: قلت فإن
 الصحابة؟ بآثار األخذ - اهللا رمحه

 :وجهني من: فاجلواب

 .الصحابة فيها اختلف املسألة هذه أن ذكرنا أنا: األول الوجه -

 دام مـا  الـصحابة  آثـار  ينظـر  ال - اهللا رمحـه  - أمحـد  واإلمام. أثري نص األول القول أصحاب مع أن: الثاين الوجه -
 . - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل مرفوع حديث الباب يف
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 جيـوز  فحينئـذ  واحلريـر  القطـن  مـن  الثـوب  ينسج كأن متميزة كانت إذا فيها السلم جيوز: نوعني من املنسوجة بالثيا
 .بالوصف تضبط أن ميكن متميزة ألا
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 .فيه السلم جيوز ال متميز وغري مقصود خلطه ما أن معنا تقدم

 .مبقصود ليس لكنه متميز غري خلطه ما يبني أن - اهللا رمحه - املؤلف يريد هنا
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 .اجلنب يف اليت كاإلنفحة: يعين) كاجلنب:(بقوله - اهللا رمحه - املؤلف مقصود

 .أوضح لكان هذا بني - اهللا رمحه - املؤلف أن ولو

 يتكـون  أن ميكـن  ال وقتـه  يف اجلـنب  ألن) كـاجلنب  :(- اهللا رمحـه  - لفاملؤ قال وإمنا. اجلنب يف اليت اإلنفحة : املثال إذاً
 .اإلنفحة فيه وضعت إذا إال

 .أكله ويطيب ويصفو يتجمد حىت اجلنب على توضع اجلدي معدة من تؤخذ عصارة: هي واإلنفحة

 ، تميـز  ومل تلطـت اخ ملـا  تـؤثر  فلـم  الثالث الصفات ذه فاتصفت. اجلنب وملصلحة مقصودة وغري يسرية اإلنفحة فهذا
 .متيز ومل اختلطت أا مع تؤثر مل
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 .العلل ولنفس احلكم نفس له املاء فيه الذي التمر فخل .املاء فيه الذي: يعين: التمر خبل يقصد
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 غـري  كـان  وإن فيـه  وضـع  مـا  ألن فيـه  السلم جيوز أيضاً فهو ءما حياناً فيه يوضع فهذا .واخلل السكر من مرمب هذا
 .مقصود غري أنه إال متميز غري كان وإن مقصود

 .الثاين الشرط على وتوقفنا السلم فيها جيوز مقصود غري خلطه ملا أمثلة ثالث فهذه

  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى أعلم واهللا
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 .باإلمجاع :السلم صحة شروط من فهذا.به املسلم معرفة: السلم صحة شروط من الثاين الشرط

 :ذلك تعليل

 .يعرف أن فوجب العوضني أحد فيه املسلم أن -

 .مراراً عنام تقدم كما البيوع من نوع والسلم البيع صحة شروط من باملبيع العلم أن: وكذلك -

 :بالتفصيل بدأ الشرط - اهللا رمحه - املؤلف قرر ملا .اتفاق حمل الشرط هذا أن معنا تبني إذاً
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 .وا���ع ا�@�m ذآ0 

 .النوع وذكر اجلنس ذكر. معنا تقدم كما املبيع وهو. فيه املسلم ا يعرف اليت األمور هي هذه

 .باإلمجاع واجب: قليل بعد يأتيناس كما والقدر والنوع اجلنس ذكر

 .والنوع اجلنس يذكر أن فالبد غريها يف أو الثمار من شيء يف يسلم أن أراد فإذا

 .النوع هو وهذا مثالً- سكري: ونوعه. جنس وهذا. متر يف أسلمت: فيقول

 .جلنسا ذكر عن يغين النوع ذكر ألن. النوع ذكر مع اجلنس لذكر حاجة ال أنه: قال من الفقهاء ومن

 - املؤلـف  كـالم  يف بـه  مـصرحاً  وسـيأتينا  القـدر  أيضاً كذلك وجوبه على متفق أمر وقدره جنسه بيان حال كل على
 . - اهللا رمحه
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 ((...))نبيا معنا دمتق وهذا ظاهراً اختالفاً الثمن فيه خيتلف وصف كل يبني أن فيه املسلم بيان يف وجيب: يعين

 بـل  فيـه  املـسلم  صـفات  مجيـع  بيان إليه واملسلم املسلم: العاقدين على جيب ال أنه - اهللا رمحه - املؤلف كالم من وفهم
 .الثمن ا خيتلف اليت الصفات بيان فقط جيب

 .لعقدا يف يذكراها أن العاقدين على جيب ال فإنه الثمن فيها خيتلف ال اليت الصفات من هذا عدا ما
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 .فيه املسلم وقدم حداثة يبني أن جيب

 :ذلك تعليل

 .والقدم احلداثة باختالف خيتلف الثمن أن -

. والقـدم  احلداثـة  بيـان  يف تكفـي  وال مطاطـة  واسعة كلمة: وقدمي حديث كلمة لكن .قدمي أو حديث: يقول أن فيجب
 .السلعة حبسب والقدم احلداثة يقيد أن فيجب

 يـبني  أن فالبـد . قبلـها  الـيت  متـر  مـن  أو الـسابقة  السنة متر من أو السنة هذه متر من: يقول أن جيب: التمر مثال ففي
 .والقدم احلداثة ميزان

 مـن  قـدمي  التمـر  مـن  نـوع  بـأي  يأيت أن له إليه املسلم أن الصورة هذه يف يرون فاحلنابلة: = يبني ومل قدمياً شرطه فإن
 .القدم مقدار العقد يف يبني ومل قدمي أنه عليه يصدق اجلميع ألن قبلها اليت من أو قبلها اليت من أو السابقة السنة

 .سنة أي من قدمي متر بأي يأيت أن جيوز أنه يرون فاحلنابلة

 إذا مـا : وهـي  الـصورة  هـذه  يف خـالف  على أطلع مل -عجل على املسألة راجعت وقد - خالف على أطلع مل واحلقيقة
 .القدم مقدار يبني ومل قدمياً شرط

 .سنوات عشر من كان ولو قدمي مثن بأي يأيت أن له إليه املسلم أن يرون احلنابلة لكن

 مـدى  حيـدد  أن جيـب  وأنـه  أصـالً  يوجـد  ال ضـابط  بدون بالقدم فيه املسلم حتديد أن يقول آخر قول يوجد كان ولو
 جـداً  القـدمي  بـني  كـبري  فـرق  يوجـد  وأنـه  سيما ال الرتاع من ومينع متوجه احلقيقة يف القول هذا لكان وحداثتة قدمه

 .السابقة السنة يف صنع والذي
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 أجـود  ويوجـد  إال جيـد  مـن  مـا  إذ االخـتالف  يف يوقع الشرط هذا أن والسبب. األجود أو األردأ يشرط أن جيوز ال
 .منه أسوأ ويوجد الإ سيء من وما. منه

 يقـع  مبـا  انـضباطه : وهـي  الـسلم  شـروط  من املطلوب عكس فهو واالختالف التنازع يف يوقع الشرط هذا كان وإذا
 .االختالف يف

 .األجود دون األردأ شرط جيوز أنه: الثاين والقول =

 .يقبل أن فعليه سبقه مما خبري جاءه فقد املسلم ظنه مما بأحسن وأتى األردأ شرط إذا ألنه -

 .عليه العقد وقع مما خري فهو أتى مهما ألنه صحيح شرط ويكون باألردأ يأيت أن العقد يف يشترط أن فيجوز
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 .ورديئاً جيداً يكون أن يشترط أن جيوز بل: يعين

 .رديئاً أو جيداً يكون ان جيوز أنه - اهللا رمحه - املؤلف عبارة وظاهر

 .رديء أو جيد أنه يشترط أن جيب أنه احلنابلة عند والصواب

 الـيت  والنـوع  والقـدر  اجلـنس  إىل تـضاف  الـيت  فيه املسلم بيان شروط من فهي. والرداءة اجلودة يبني أن جيب أنه مبعىن
 .عنها الكالم سبق

 .الرديء وال اجليد نذكر أن جيب ال أنه: الثاين والقول =

 ملاذا؟

 .رديء أو جيد بأنه وصفه عن مغنيه باختالفها الثمن خيتلف اليت اتالصف ألن: قالوا -

. جيـد  بتمـر  سـآتيك  تقـول  أن معـىن : أَي -. رديء لكلمـة  معىن وال جيد لكلمة معىن وال. إشكال بال صحيح وهذا
 .الكلمة هلذه معىن أي

 أن كمـا . رديء كلمـة  وعـن  جيـد  كلمـة  عن تغين ختالفها ال الثمن ختالف ال تبني أن جيب اليت السابقة الصفات ألن
 .العقد حمل للسلعة دقيقاً تصوراً احلقيقة يف تفيد ال كلمة ورديء جيد كلمة

 .السلم عقد أثناء والرداءة اجلودة يبني أن جيب ال أنه اهللا شاء إن الصوابف
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 .السلعة هذه يقبل أن املسلم ىعل وجب: منه أجود أو شرط مبا جاء فإن

 .يقبل أن فوجب وزيادة عليه عقد مبا جاءه ألنه -

 .متاماً العقد يف شرط ما مبثل يطالب وأن ميتنع أن له بل يقبل أن جيب ال أنه: الثاين والقول =

 .واملنة الضرر قبل إذا املسلم على يدخل قد ألنه -

 جيـب : نقـول  بـل  ضـرر  يترتـب  قد ألنه جيب ال: نقول وال. ضرر لكذ على ترتب إذا إال يقبل أن جيب أنه: والصواب
 هـذا . العقـد  مـن  شـرطت  الـيت  من األجود السلعة يقبل بأن اإلنسان على ضرر ال أنه األصل ألن. ضرر ترتب إذا إال
 .جهة من

ـ  مـن  النـوع  هذا توفري يف جيتهد فرمبا. إليه املسلم يضر فيه للمسلم املسلم رد أن: أخرى جهة ومن  ردهـا  فـإذا  سلعةال
 .إليه املسلم على الضرر فيدخل العقد لصفات املطابقة السلعة إحضار من يتمكن ال رمبا املسلم

 .العقد طريف ومراعاة بالتوسط جاء والشرع

 .ضرر ترتب إذا إال يقبل أن جيب أنه: الوسط القول: فنقول
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 أن جيـب  ال فإنـه  نوعـه  مـن  يكـن  مل فـإن . نوعه من كان إذا شرط مما خبري أتى إذا يقبل أن: احلنابلة عند جيب أنه: يعين
 .جيوز لكن يقبل

 .جيوز يقبل؟ أن جيوز أو جيب هل - فحينئذ بربحي وأتاه سكري متر يف أسلم فإذا

 . .جيب فإنه شرط؟ مما أجود بسكري وأتى سكري السلم يف شرط وإذا

 يف أسـلم  إذا كمـا  آخـر  جبـنس  أتـى  إذا احلكم يبني ومل النوع بنفس أتى إذا احلكم بني - اهللا رمحه - املؤلف أن تالحظ
 .إليها احلاجة تكثر مسألة ألنه الفصل آخر يف - اهللا رمحه - املؤلف سيذكره وهذا قمحاً وأحضر متر

 .لنوعا نفس من لكن أجود بسلعة أتى إذا أو النوع نفس من .... بنوع أتى إذا احلكم اآلن عرفنا إذاً
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 .األجل حلول وقت أو. القبض حلول وقت : هو احملل

 .حمرم شهر منتصف يف فيه باملسلم أتى وهو -مثالً-صفر شهر من يوم أول يف فيه املسلم حيضر أن االتفاق كان إذا

 .حلوله وقت قبل: يعين حمله قبل به أتى اآلن فهو

 تفـسد  بفاكهـة  يـأيت  كـأن  ضـرر  القبـول  علـى  ترتب إذا واحدة صورة يف إال. وجوباً يقبل أن جيب: املذهب فعلى =
 .القبول عليه جيب فإنه وإال يقبل أن عليه جيب ال فحينئذ. األجل حلول قبل

 فـال  الوقـت  قبـل  بالـسلعة  أيت اإذ أنـه . املالكيـة  مذهب وهذا. ضرر بال ولو يقبل أن عليه جيب ال أنه: الثاين والقول =
 .ضرر بدون ولو يقبل أن املسلم على جيب

 اإلتفـاق  دام مـا  ضـرر  بـدون  ولـو  الـسلعة  يقبـل  أن املسلم نلزم ال وأنا أصح املالكية مذهب أن أعلم واهللا يل ويظهر
 .العقد ذا نلتزم أن جيب فإنه حمدد وقت يف بالسلعة يأيت أن على والعقد

 كرفـع  األجـل  فتقـدمي . عليـه  املتفـق  من أجود بسلعة اإلتيان على يقاس وقته قبل فيه املسلم تقدمي أن. يقولون واحلنابلة
 .عندهم النوعية

 .عليها اتفق مما خري بسلعة أتى فإنه. حمض نفع تلك ألن. تلك على تقاس ال املسألة هذه أن والصواب

 وقتـها  عـن  للـسلعة  تقـدمي  هـو  إمنـا  ضرر وال نفع ال نيكو ورمبا نفعاً يكون رمبا بل حمض بنفع فليس األجل تقدمي أما
 معـني  وقـت  يف سـتأيت  الـسلعة  أن أسـاس  علـى  أمـوره  رتـب  قد يكون ألنه قبل لو املسلم على ضرر سيقع وغالباً

 .معني وقت يف وتصرف

 قبـل  لعةبـس  أيت إذا يقبـل  أن مطلقـاً  املـسلم  علـى  جيب ال أنه وهو املالكية مذهب أعلم واهللا األقرب. حال كل على
 .حملها

 :فيه باملسلم املتعلقة الشروط يف زال وما الثاين الشرط من - اهللا رمحه - املؤلف انتهى
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 .عليه جممع أمر القدر ذكر أن قريباً معنا تقدم. القدر ذكر: فيه املسلم شروط من الثالث

 أعظـم  القـدر  جهالـة  ألن. آخـر  لـه  ولـيس  أول له نزاع يف وقع وإال قدره بذكر إال فيه املسلم يتميز أن ميكن ال ألنه
 )قدره ذكر :(- اهللا رمحه - املؤلف قول معىن هذا: إذاً .الصفة جهالة من أحياناًَ
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 .املقدار ا يعرف طريقة بأي. ذرع عد، وزن، كيل،: السلع مقادير به يعرف مقدار بأي تكون القدر معرفة

 والظاهريـة  املعـاين  أهـل  مـن  الفقهـاء  بإمجـاع  البيـان  مت فقـد  الفقهاء، بإمجاع بينه فقد والوزن بالكيل قدره بني فإن
 .والوزن بالكيل بينه إن. الفقهاء بإمجاع. وغريهم

 اجلمـاهري  ذهـب  فكـذلك  الـسلعة  مقـدار  تبني وسيلة بأي أو بالذرع أو بالعد يبينه كأن والوزن الكيل بغري بينه إن وأما
 .املقدار بيان يف كايف أنه إىل حزم ابن عدا ما العلم أهل مجيع

 الـسلع  ألن - عنـه  اهللا رضـي  - عبـاس  ابـن  حديث يف والوزن الكيل - وسلم عليه اهللا صلى - النيب ذكر إمنا وقالوا
 .النبوي العهد يف املوازين ذه تقاس ما غالباً

 ابـن  حـديث  يف املـذكور  هـو  والـوزن  الكيـل  ألن باطل فهو والوزن الكيل بغري قدر إذا السلم أن ىلإ حزم ابن وذهب
 احلقيقـة  يف إليـه  ينظـر  وال الـضعف  يف غايـة  قـول  وهو. إليه املسلم مقدار بيان يف والوزن الكيل عن خنرج فال عباس
 .له وزن وال به عربة ال كذلك أنه فستجد له تأملك عند
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 .معلومة وحدة تستعمل أن فيه املسلم مقدار تبني أن أردت إذا جيب: يعين

 مـع  يتـساوى  ال جمهـول  زيـد  وصـاع . زيـد  بـصاع  صاعاً مخسني التمر يف أسلمت أو بعدت شخص قال إذا -فمثالً
 .جمهول وهو الناس صاع مع وال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب صاع

 .الناس يعلمه ال جمهول زيد صاع ألن يعلم ال ووزن كيل لكنه ووزن كيل يف بينه فهذا

 .للعاقدين معلومة وحدة يذكر أن يبني أن اإلنسان أراد إذا فيجب

 .ختتلف قد الواحدة البلد داخل بل البلدان بني أحياناً األصواع الختالف كثرياً القدمي يف إليه حيتاج الشرط وهذا

 أن يـشترط  وال املعروفـة  الوحـدات  مـن  وحـدة  أي تقول أن فيكفي. تقريباً العامل يف متساوية القياس فوحدات اليوم أما
 .هذا وقتنا يف األمر حتاد ال غريه أو الفالين البلد وحدة أا تعني
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 .احلنابلة مفردات من املسألة هذه
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 :احلكم هذا على - اهللا رمحهم - واستدلوا

 .النبوي العهد يف والوزن الكيل وهو الشرعي القدر إىل الرجوع فوجب قدره معرفة جيب مبيع فيه السلم بأن -

 .- اهللا رمحهم - احلنابلة استدل هكذا

 ويف وزنـاً  املكيـل  يف يـسلم  أن جيـوز  أنـه  إىل ذهبـوا  العلم أهل من وغريهم الثالثة األئمة: للجماهري: الثاين والقول =
 .كيالً املوزون

 :هذا على واستدلوا

 .يوزن ملا بالكيل أو يكال ملا بالوزن سواء حيصل وهذا املقدار معرفة هو السلم باب يف املقصود بأن -

 - أمحـد  اإلمـام  ألن وقويـة  راجحـة  مـسائل  الغالب يف احلنابلة مفردات أن نقول وحنن وأقوى أرجح الثاين القول وهذا
 يكـون  ال الـيت  املـسائل  بعـض  القاعـدة  هـذه  عـن  يشذ قد لكن. قوي ودليل صحيح مبوجب إال يتفرد ال - هللا رمحه

 احلقيقـة  يف ضـعيف  فيهـا  احلنابلـة  فقـول  معنـا  الـيت  املسألة هذه ذلك ومن - اهللا رمحه - أمحد اإلمام مع فيها الراجح
 .الناس على مشقة فيه وأيضاً التعليل حيث من وبعيد
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 .بطل حاالً كان فإن. مؤجالً يكون أن ملالس يف يشترط

 .باطل فهو اآلن يل تسلمها التمر من صاعاً خبمسني إليك أسلمت: قال فإن

 .اجلمهور مذهب هو احلال السلم بطالن: اجلمهور ذهب هذا وإىل =

 :بأدلة هذا على واستدلوا

). معلـوم  أجـل  إىل :(- عنـه  اهللا رضـي  - عبـاس  ابـن  حـديث  يف - وسلم عليه اهللا صلى - قوله: األول الدليل -
 .السلم عقد يف األجل وجود يتحتم أنه إىل النص فأشار

 وجـود  مـع  حيـصل  إمنـا  والرفـق  بالنـاس  الرفـق  ألجـل  الواجبات بعض فيه اغتفرت السلم عقد أن: الثاين الدليل -
 .بدونه ال  األجل
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 .احلال السلم جيوز أنه - اهللا رمحهما - تيمية بن اإلسالم شيخ واختاره الشافعي لإلمام :الثاين القول =

 :بدليلني استدلوا

 فيجـوز  أظهـر  فيـه  الغـرر  أن مـع  املؤجل جاز وإذا. املؤجل السلم من الغرر عن أبعد احلال السلم أن: األول الدليل -
 .أوىل باب من املعجل

 .بيعاً فلنصححه بيع يكون ما غاية احلال السلم أن: الثاين الدليل -

 .ضعف فيه املسألة هذه يف اإلسالم وشيخ الشافعية واختيار. اجلمهور مذهب أعلم اهللا و: الراجح

 البيـع  مبثابـة  وجعلتمـوه  حـاالً  الـسلم  صـححتم  فـإذا  معدوم على العقد السلم يف جيوز أنه نقول حنن: الترجيح سبب
 .جيوز ال وهذا املعدوم ىعل البيع يف العقد جواز ذلك من يلزم

 موجـودة  الـسلعة  كانـت  إذا احلـال  الـسلم  جيـوز  االختيـارات  يف فقال املشكلة هلذه تنبه - اهللا رمحه - اإلسالم شيخ
 .اإلشكال هذا من خيرج حىت

 اأمجعـو  العلمـاء  ألن ملـاذا؟ ) حـاالً  الـسلم  يكـون  أن بشرط:(بقوله منه خيرج وال موجوداً اإلشكال يزال ال أقول وأنا
 .السلم من يصبح مل املوجود على السلم يكون أن الصورة هذه يف أنت اشترطت فإذا املعدوم يف السلم جواز على

 .آخر شيء والبيع شيء فالسلم سلماً يكون وال بيعاً فليكن نقول نعم) بيعاً فليكن: (الشافعية وقول

 أبرزهـا  ومـن  اخلاصـة  شـروطه  لـه  والبيـع  عدومامل بيع جواز أبرزها ومن اخلاصة وأحكامه ومواصفاته شروطه له السلم
 .املعدوم بيع جواز عدم

 .باطل فالبيع حاالً أسلم فإن. مؤجالً يكون أن جيب الشرعي السلم: فنقول

 .املعينات بيع يبيع يصنع؟ فماذا. العقد حاالًوأبطلنا أسلم إذا ألنه ملاذا؟. كبرية ليست اخلالف مثرة تكون قد

 .جيد بشكل العقود بني والفروق املسائل تصور على يساعد فإنه. املسألة لتصور مهم احلقيقة يف اخلالف لكن

 .األجل السلم بيع يف يشترط أنه: واملالكية األحناف مذهب وهو احلنابلة مذهب اهللا شاء إن الراجح إذاً
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 .واجلهالة الغرر يف املتعاقدان وقع معلوماً يكن مل إذا ألنه. معلوماً يكون أن األجل يف يشترط

 .الثمن يف وقع له يكون أن: لألجل الثاين والشرط

 . الثمن يف وقع له األجل يف يكون أن فالبد. زيادته يف أثر: أي ). الثمن يف وقع له: ( الفقهاء قول معىن

. الـثمن  يف وقـع  هلـا  لـيس  املـدة  فهـذه  أيـام  ثالثة يف أسلمت أو يومني يف أسلمت يقول كأن قصري وقت يف أسلم فإن
 .األجل لبطالن باطل ذلك على بناء السلم
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 .قصرياً الوقت كان ولو جيوز بل الثمن يف وقع له يكون أن األجل يف يشترط ال أنه: الثاين القول =

 أجـل  إىل يقـل  ومل) معلـوم  أجـل  إىل:(يقـول  - وسلم عليه اهللا صلى - النيب: وقال - اهللا رمحه - حزم ابن هلذا وانتصر
 .األول الدليل هذا.وأطلق) أجل إىل:(قال وإمنا معلوم قصري أجل إىل وال معلوم طويل

 .القصري الوقت يف حىت يقع قد وهذا. باملتعاقدين الرفق إيقاع السلم من املقصود أن: الثاين الدليل -

 بـل  الـثمن  يف وقـع  لـه  يكـون  أن األجـل  هذا يف يشترط ال لكن جالًمؤ يكون أن جيب أنته اهللا شاء إن الراجح لذلك
 .كافية فهي اإلرفاق ا حيصل الزمن من مدة أي

 .ساعة ولو: فقال حزم ابن وبالغ

 إليـه  للمـسلم  ويتـسىن  إرفـاق  ـا  حيـصل  أنه شك ال والثالثة واليومني اليوم لكن إرفاق ا حيصل ال الساعة نقول حنن
 .فيه املسلم جتهيز

 الـشرط  علـى  موزعـة  هـي  الـثالث  املسائل من سيذكره فما حمترزاته ذكر الرابع الشرط - اهللا رمحه - املؤلف ذكر ملا
 .الرابع
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 )أجل ذكر:(قوله إىل يرجع) حاالً: يصح فال:(قوله

 )معلوم :(قوله إىل يرجع) ذواجلذا احلصاد إىل وال:(وقوله

 )الثمن يف وقع (إىل يرجع) يوم إىل وال: (وقوله

 .اخلالف اآلن معنا وتقدم الفقهاء مجاهري عند باطل احلال اىلسلم أن معنا تقدم كما هذه) حاالً(مسألة

 .اجلذاذ إىل وال احلصاد إىل السلم يصح ال) واجلذاذ احلصاد إىل وال:(قوله

 .احلنابلة مذهب هذا =

 :بأمرين ذلك وعللوا

 .واجلذاذ احلصاد إىل السلم تأجيل كره أنه عباس ابن عن روي أنه: األول األمر -

 .ويقرب يبعد واجلذاذ احلصاد إذ ينضبط ال جمهول أمر واجلذاذ احلصاد إىل تأجيله أن: الثاين -

 .واجلذاذ احلصاد إىل السلم تأجيل جواز: الثاين القول =

 :بأمرين باجلواز القائلون استدل أي: جلوازا على أيضاً واستدلوا

 .يسري واختالفه والعاد بالعرف يعرف واجلذاذ احلصاد أن: األول األمر -

 اجلـذاذ  إىل التأجيـل  جـواز  منـه  فيؤخـذ . العطـاء  إىل ويبيـع  يشتري - عنه اهللا رضي - عمر ابن أن: الثاين واألمر -
 .واحلصاد
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 اذا؟مل. احلنابلة مذهب اهللا شاء إن الراجح

: هلـم  نقـول  سـهل  األمـر  مث. والـرتاع  اخلالف يوقع هذا مثل أن والشك فترته ومتتد يطول أحياناً واحلصاد اجلذاذ ألن
. التـسليم  فيـه  حيـصل  حمـدداً  تارخيـاً  أذكروا واحلصاد اجلذاذ متاهة يف تدخلوا أن بدل بتاريخ يعين بوقت ذلك اضبطوا
 إىل الـسلم  جبـواز  التـصريح  عنـه  يـرو  مل عمـر  ابن أن على عمر ابن مذهب على عباس ابن مذهب رجحنا نكون وذا
 أنـه  التـصريح  عنـه  روي عبـاس  ابـن  بينمـا  العطاء إىل ويشتري يبيع أنه وهو اجلواز منه يفهم ما عنه روي وإمنا اجلذاذ
 .واحلصاد باجلذاذ األمر اإلنسان حيد أن يكره

 .احلنابلة مذهب للعقد ضبطاً أعلم واهللا فاألقرب
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 :ظاهر تعليله

 .الثمن يف وقع له ليس ألنه -

 :مهمة مسألة استثىن األجل وهو احلكم هذا قرر ملا مث
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ـ  واستثناء مبعلوم، ليس األجل أن: اشتراط من مستثناة املسألة هذه  مـن  األوىل األيـام  يف تـستلف  الـيت  للـسلع  سبةبالن
 .الثمن يف وقع له قضية

 يـوم  كـل  منـك  أأخـذ  أو خبـزاً  يـوم  كل منتك أأخذ ريال مائة هذه البقالة لصاحب اإلنسان يقول أن/ املسألة صورة
 .حلماً

 وهـي  فيـه  لمواملـس  ريـال  مائـة  وهـو  العقـد  جملس يف قبض الذي املال رأس يوجد ألنه موجودة السلم صورة فاآلن
 .تباعاً يأخذها اليت السلع

 .معنا تقدم كما الثمن يف وقع له يكون وأن األجل معلومية شرط هو الصورة هذه يف اختل الذي والشرط

 .جائزة الصورة فهذه

 :بأمرين جوازها على واستدلوا

 البلـدان  بعـض  يف اآلن إىل سـيما  الو القـدمي،  يف السـيما . ـا  املعاملة إىل وداعية إليها ماسة احلاجة أن: األول األمر -
 الـيت  الـسلع  مثـن  يقـدم  أن مـصلحته  مـن  واألخـرق  أخـرق  ألنه أو املسلم حلاجة إما. العمل هذا ملثل ماسة احلاجة

 .طائل غري يف سيتلفه فإنه يده يف بقي لو املبلغ ألن تباعاً السلع ويستلم مقدماً سيستلمها

 .احلاجة هو األول الدليل : إذاً

 .فرق وال وثالثة أجلني إىل جاز أجل إىل الشيء جاز إذا أنه: الثانية العلة -

 . أجلني إىل جنس يف اإلسالم مسألة هي املسألة هذه أن اآلن معنا تبني



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 38صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 تفـصيالً  اهللا شـاء  إن سـيأتينا  الـذي  الـسادس  الـشرط  يف - اهللا رمحـه  - املؤلف سيذكر أجلني إىل جنس يف واإلسالم
 .املسألة وهذه ستأيت اليت املسألة نيب الفرق هناك وسنأخذ عنه

 .التعليلني من لك ذكرته ما اجلواز سبب وأن الصورة هذه جواز اآلن يعنينا والذي

. حلـم  كيلـو  نـصف  أو. حلـم  كيلـو  آخذ يوم كل: يقول بأن معلومة األجزاء تكون أن املعاملة هذه جلواز يشترط لكن
 .يوم كل جزءاً يبني املهم
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 صـحيحاً  ضـبطاً  ضـبطها  هـو  ألنـه  سهو أنه يبدو وهذا احلاء بكسر . محلِّه: والصواب احلاء فتح - اهللا وفقه - احملقق
 .حمله وقبل تقدم فيما

 .كسرة إىل الفتحة فتصلح

 .غالباً حمله يف فيه املسلم يوجد أن: السلم لصحة يشترط

 .األجل حلول وقت يف السلعة هذه وجود يغلب أن السلم لصحة يشترط: يعين

 .غالباً يوجد أن وهو الشرط هذا واختل الشتاء يف يوجد ال الرطب ألن باطل فالسلم الشتاء يف رطب يف أسلم فإذا

 .غالباً السلعة فيه توجد أجالً يضع أن فعليه يؤجل أن أراد فإذا

 غالـب  يكـون  بـأن  إال فيـه  املـسلم  وتـسليم  العقـد  إمتـام  ميكن ال ألنه إشكال بال وصحيح عليه متفق الشرط وهذا
 .حمله وقت يف الوجود
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 .الوفاء مكان يف غالباً يوجد أن وجيب يعين

 .باطل السلم فإن الوفاء مكان يف وجوده عدم الظن على غلب فإن

 .واملكان الزمان األجل يف نراعي أن جيب إذاً

 .باطل فهذا الشتاء يف الرطب يف يسلم أن فتقدم: الزمان مثال أما

 ذلـك  يف توجـد  ال لكـن  الـزمن  ذلـك  يف توجـد  كانـت  ولو معينة سلعة تدخله ال حماصر مكان يف يسلم كأن: املكان
 .اصراحمل كاملكان لك قلت كما املكان هذا يف السلعة هذه وجود عدم يغلب ألنه باطل السلم فهذا املكان

 هـذا  منـها  تفهـم  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  عبـارة  قـرأت  وإذا). الوفاء ومكان :(- اهللا رمحه - املؤلف كالم معىن هذا
 .جيد وقيد وجيه معىن وهو ببساطة املعىن

 جيـوز  ال أنـه : يعـين ) الوفـاء  مكـان  يف معـىن : (فقال آخر فهماً الكالم هذا من فهم الروض يف شرحه يف منصور الشيخ
 .املعىن هذا على العبارة فحمل .معني فحل نتاج يف وال. معني بستان مثرة يف لمنس أن



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 39صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 سـهل  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  سـياق  وأن بعيـد  املعـىن  هـذا  على - اهللا رمحه - منصور الشيخ محله ما أن يل ويظهر
 .لةاحلناب كتب غالب يف تذكر مل العبارة هذه ألن احلمل هذا على محله لعله لكن ومراد وواضح

 .الذهن إىل املتبادر وهو الصحيح هو املعىن ذا العبارة وشرح أوالً لك ذكرته الذي الفهم هذا أقول ذلك مع لكن

 .منصور الشيخ ذكرها اليت معني فحل نتاج ويف. معني بستان يف السلم: مسألة إىل ذلك مع نأيت

 .معني ستانب مثرة يشترط أن لإلنسان جيوز ال أنه إمجاعاً وحكي اجلماهري ذهب

 .فيه باملسلم يأيت أن إليه للمسلم ميكن مل تلفت فإذا للتلف معرضة املعني البستان هذا مثرة ألن -

 .الصالح بدو بعد السلم يكون أن بشرط معني بستان مثرة يف يسلم أن جيوز أنه: الثاين والقول =

 ال وألنـه  خمـاطرة  فيـه  وألن غـرر  فيـه  هـذا  ألن مطلقـاً  معني بستان مثرة يف السلم جيوز ال أنه اهللا شاء إن والصحيح
 .معني بستان مثرة لتخصيص حاجة

 بـستان  مـن  أـا  يـذكر  وال املواصـفات  هـذه  يـذكر  أن: فاحلل معني بستان مثرة مبواصفات يرغب اإلنسان كان فإذا
 .معني

 مثـرة  يف ال. معـني  شـيء  يف لميـس  أن جيـوز  ال بأنه - العلم أهل من قليل نفر فيه املخالف ورمبا إمجاعاً وحكي فاألقرب
 .فحل نتاج يف وال بستان
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 . العقد وقت يف فيه املسلم يوجد أن يشترط ال أنه: يعين

 : هذا على والدليل

ـ  أن املعلـوم  ومـن  والـثالث  الـسنتني  يف الـسلم  على املكدينة أهل أقر - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن -  يف رةالثم
 .تنقطع والثالث السنتني

 .التسليم وقت إىل العقد حني من الثمرة وجود يشترط ال أنه على هذا فدل

 إمنـا . الـسلم  يف املوجـود  اإلرفـاق  مينـع  التـسليم  وقـت  إىل العقد حني من الثمرة وجود اشتراط أن: الثاين الدليل -
 فـأين  التـسليم  إىل العقـد  حـني  مـن  الـسلعة  هـذه  دوجو اشترطنا فإذا. السلعة هذه حتصيل من ليتمكن األجل أردنا

 .الثمن بتأجيل احلاصل حينئذ اإلرفاق

 .العقد وقت يف السلعة توجد أن جيب ال أنه هو فاألقرب

 .جداً ضعيف املسألة هذه يف وقوهلم. األحناف إال املسأل هذه يف خيالف فلم اجلماهري مذهب وهذا
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 .ا��"e أو ا���I �Z أو ا��b"2 :*#I 0* أو T"^ر hIن 

 .املسلم: يعين) فله( .فيه املسلم يعين) تعذر إن(



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 40صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 املـسلم  يتغيـب  أن أو بآفـة  تـصاب  أن أو األسـباب  مـن  سبب ألي مثاراً الشجرة حتمل ال أن إما : فيه املسلم تعذر إذا
 .والصرب الفسخ : بني اراخلي للمسلم أي) فله( .فيه املسلم تسليم تعذر األسباب من سبب ألي أو إليه

 . يفسخ أن وبني يصرب أن بني خمري فهو يعين) الكل فسخ أو الصرب فله:(هنا - اهللا رمحه - املؤلف قول معىن وهذا

 :ذلك وعللوا .الثمرة تلفت ولو. يبطل ال العقد فإن الثمرة تلفت إذا أنه - اهللا رمحه - املؤلف عبارة ومفهوم

 يـتمكن  أن إىل يـصرب  أن بـني  الثمـرة  تلفلـت  إذا املـسلم  خنـري  بـل . السلم صحة وطشر من ليس الثمرة بقاء بأن -
 .يفسخ أو الثمرة إحضار من إليه املسلم

 .يبطل السلعة تلف مبجرد السلم عقد أن: الثاين والقول =

 .العقد بطل تلفت فإذا. العقد حمل هي السلعة ألن -

 يف أمـا  األعيـان  بيوع يف هو إمنا السلعة بتلف العقد بطالن أن الترجيح وسبب يبطل ال العقد أن وهو.احلنابلة مذهب والراجح
 يف ثابتـة  فهـي  تتلف مل أو فتلفت الذمة يف ثابتة السلعة ألن العقد تلف إىل يؤدي ال السلعة تلف فإن الذمة يف تثبت اليت البيوع
 .يبطل ال العقد أن وهو احلنابلة مذهب للصواب األقرب أن يف اهللا شاء إن إشكال ال وهلذا.الذمة

 : - ا- ر,+* - �;�ل 

 0� .ا��"e أو ا���I �Z أو ا�

 .الفسخ أو الصرب بني خيري.الكل يف كاخلالف البعض يف اخلالف

 .يبطل العقد أن: الثاين والقول =

 .الكل على يصرب أو الكل يف يفسخ أن فإما البعض تلف إذا قال من الفقهاء من البعض مسألة يف أنه إال

 .الفسخ أو الصرب بني خمري فاملسلم تلف وما اإلنسان يستلمه وجد فما. الكل كحكم البعض حكم أن ابوالصو

 .الفسخ اختار إذا فيما احلكم إىل انتقل الفسخ أو الصرب بني خمري أنه بني ملا مث
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 مـن  كـان  إن قيمتـه  أو مثليـاً  كـان  إن مثلـه  أو موجـوداً  بقـي  إن املوجود نالثم يأخذ فإنه الفسخ اختار فإذا: يعين
 فيأخـذ  املثليـات  مـن  لكنـه  موجـوداً  غـري  الثمن يكون أن وإال فيأخذه موجود الثمن نفس يكون أن إما إذاً.القيميات

 .الفسخ اختار إذا فيما النحو هذا على مفصل احلكم إذاً .القيميات يف القيمة إىل نرجع أو مثله

 .واضح فاألمر الصرب اختار إذا ألنه الصرب اختار إذا حيصل ماذا - اهللا رمحه - املؤلف يبني ومل

 .بالسلعة إليه املسلم يأيت أن إىل يصرب
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 .العقد جملس يف تاماً الثمن يقبض نأ: فيه املسلم شروط من ال الثمن شروط من السادس

 .الثمن وتقدمي تسليم وجوب على كلهم الفقهاء اتفق



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 41صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 :هذا على واستدلوا

 .فليعط: يعين) فليسلف:(قوله معىن قالوا) فليسلف أسلف من :(- وسلم عليه اهللا صلى - النيب بقول -

 .الثمن بتقدمي حيصل إمنا اإلرفاق بأن: واستدلوا -

 .اتفاق حمل هذا

 .أيام ثالثة ملدة التأخري جيوزون فقط املالكية أن إال

 .اإلرفاق متنع وال يسرية املدة هذه أن: وقالوا

 .العقد جملس يف يقبض أن جيب بل مدة ألي الثمن قبض تأخري جيوز ال أنته اجلماهري مذهب والراجح

 .هوعدم اخليار ثبوت: وهي أخرى مسألة واملالكية اجلمهور بني اخلالف على ويترتب

 .أيام الثالثة هذه مدة اخليار يشترط أن أمكنه أيام الثالثة أجل إذا ألنه املالكية قول على ثابت فاخيار

 .العقد جملس يف...) با يكون أن جيب ألنه اجلمهور عند السلم عقد يف يثبت ال واخليار

 يقـع  بـل . الـسلم  يف خيـار  ال أنـه  نـرجح  لـذلك  فتبعاً أيام ثالثة تأخري جيوز ال وأنه اجلمهور مذهب نرجح كنا وإذا
 .الزماً

 .وواجب الزم والقبض اخليار يشترط كيف ألنه
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 :قسمني إىل ينقسم العقد جملس يف يسلم الذي الثمن .ووصفه قدره معلوماً يكون أن وجيب يقبض أن جيب إذاً

 .الذمة يف الثمن يكون أن إما -

 .معيناً يكون أن وإما -

 .والوصف القدر بيان باإلمجاع فيجب: الذمة يف كان فإن

 أن فيجـب : والوصـف  القـدر  معرفـة  وجـوب  إىل احلنابلـة  فـذهب  : = معيناً كان فإذا معيناً يكون أن: الثاين القسم
 .سعودي ريال والوصف مخسني القدر: سعودي ريال مخسني تقول

 .بذلك إال املطلوب الوجه على يعلم ال الثمن ألن -: قالوا

 .معلومة تكون أن جيب فيها املسلم السلعة أن سبق فيما قررنا وحنن السلعة على قياساً يعلم أن جيب الثمن وألن -

 .الوصف دون القدر معرفة جيب أنه: الثاين القول =

 .فقط باملشاهدة نكتفي وإمنا الوصف وال القدر ال يعلم أن جيب ال أنه: الثالث والقول =

 .والوصف القدر معرفة عن مغنية املشاهدة ألن: قالوا -



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 42صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 القـدر  معرفـة  وجـوب  بعـدم  يقـال  أن مـن  أتعجـب : يعين: القول هذا من عجيب ينتهي ال أنا يل بالنسبة: احلقيقة ويف
ـ  كيـف  تأملت إذا أنت لكن كبار رمبا أئمة به قال كان وإن عجيب قول والوصف  القـدر  معرفـة  بـدون  العقـد  ضبطين
 .أمر هذا. فيه الشك أمر اخلالف ووقوع .ينضبط أن ميكن ال. والوصف

 فثمـرة  العقـد  يبطـل  قلنـا  مـا  كـل  أن السابق الدرس يف وقررنا الفسخ جيب فإنه العقد بطل إذا نقول حنن اآلخر األمر
 لـك  سـلمت  كنـت : يقـول  رمبـا  يرجـع؟  مباذا يرجع؟ فكيف. فيه باملسلم إليه واملسلم بالثمن املشتري يرجع أن ذلك
 مـن  آخـره  إىل العـرض  هـذا  مقـدار  يف خيتلفون العروض من بل النقدين من ليس الثمن كان وإذا صغرياً أو كبرياً مبلغاً

 .والرتاع اخلالف

 لقواعـد  وأقـرب  وأضـبط  أرجـح  أنـه  الشك احلنابلة مذهب أن نظري وجهى ومن القول هذا من تعجبت احلقيقة ففي
 .املشاهدة يف كفاية وأي .املالية املعامالت يف الشقاق عن عدالب
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 .يقبض مل الذي يف وبطل املقبوض يف صح افترقا الباقي يقبض أن قبل مث البعض قبض إذا

 .فقةالص تفريق مسألة وهي معنا تقدمت سابقة مسألة على مبين وهذا

 يـصح  أن الـصفقة  تفريـق  ومعـىن  الـصفقة  يفرق أن جيوز احلنابلة مذهب على وأنه صحيح الصفقة تفريق أن معنا فتقدم
 .يقبض مل فيما ويبطل القبوض يف يصح: نقول هنا كذلك .بعضها يف ويبطل السلع بعض يف العقد

 :- ا- ر,+* - )
ل 91 

 .أL� آ� و)�y وm�L *�+1 آ� �2% إن �ZN :n4* أو أL#�% إ��I m�L M أ_#9 وإن 

 ).أجلني إىل جنس يف أسلم إن:(- اهللا رمحه - يقول

 .رجب يف وبعضه حمرم يف بعضه يسلم التمر من صاع مخسني يف يسلم أن: املسألة صورة

 .احلنابلة عند جائزة الصورة فهذه. أجلني إىل جنس يف أسلم فهو

 :هذا على واستدلوا

 صـلى  - والـنيب . وأربعـة  وثالثـة  أجلـني  إىل جـاز  أجل إىل جاز إذا أنه وهي السابقة لةاملسأ يف به استدلوا ما جبنس -
  . األجلني جواز فيثبت األجل جواز فثبت. معلوم أجل إىل: يقول - وسلم عليه اهللا
 ))).اآلذان(((
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 :أمرين يبني أن أجلني إىل جنس يف السلم جلواز يصح لكن

 .أجل كل قسط: األول -

 .قسط كل مثن: والثاين -

 قيمـة  . صـفر  يف منـها  ومخـسني  حمـرم  يف منـها  مخـسني  التمـر  من صاع مائة يف أو مخسني يف إليك أسلمت: فيقول
 مثـن  ويـبني  أجـل  كـل  قـسط  يبني أن فالبد ريال املائة من كذا الثانية اخلمسني وقيمة ريال املئة من كذا األوىل اخلمسني

 .قسط كل

 :هذا على احلنابلة واستدل

 .بقيمته قسط بكل الرجوع أمكن العقد فسخ إذا حىت يبني أن فيجب. الثمن من أكرب قسط له األبعد لاألج بأن -

 أحـد  يف اجلـنس  هـذا  بعـض  إيفـاء  تعـذر  فـإن . أجـل  كل قيمة وال قسط ال يبني أن يشترط ال أنه: الثاين القول =
 فإنـه  فيـه  املـسلم  نـصف  تـسليم  مـن  تمكني مل أنه افترضنا فإذا.فيه املسلم من يسقط ما بقدر الثمن من سقط األجلني
 . - اهللا رمحه - قدامة ابن مييل هذا وإىل .أيضاً النصف الثمن من يسقط

 األجـل  الـسلم  بيـوع  يف اليـوم  - الـثمن  يف عظيم وقع لألجل هذا وقتنا يف سيما ال ألنه. احلنابلة مذهب األقرب لكن
 بعـض  ختلفـت  إذا حـىت  اآلجـال  علـى  موزعـة  بـضاعة ال مـن  قسط كل قيمة تبني أن فيجب السلم يف كبري وقع له

 الـسلعة  نـصف  أن هكـذا  األمـر  تـرك  إذا أمـا  الـسلعة  قيمة من وخصمه مثنها معرفة أمكن اآلجال بعض يف البضاعة
 .شك بال االختالف إىل يؤدي فهذا الثمن نصف تساوي

  :- ا- ر,+* - �;�ل 

 ).�ZN* أو( 

 .أجل إىل جنسني يف أسلم:  يعين

 .جيوز أيضاً فهو أجل إىل جنسني يف أسلم إذا

 .أجل إىل جنسني يف فاآلن حمرم إىل وقمح بر يف يسلم أن صورته

 : البيع هذا صحة شرط - اهللا رمحه - املؤلف بني


ل ;I - *+,ا- ر - : 

 n4 آ� �2% إن m�L *�+1و. 

 .صح: يعين

 .جنس كل مثن بني إذا صح قلنا إذا أسهل العبارة: الواقع يف

 .صحيح فإنه جنس كل مثن بني فإذا

  .أمحعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهللا وصلى أعلم واهللا هذا
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  )أن يسلم يف الذمة.(يعين من شروط السلم) السابع(

 ه^ا ا�0Gط- ر,+* ا- -91 )
ل  ً>v�& :  
  n� 3I%�N �I.  

  .بناء على أنه جيب أن يكون يف الذمة ال يصح يف عني
  :علل احلنابلة هذا احلكم

  .خبالف الذي يف الذمة فإنه ال يبطل.  بأن السلم يف املعني قد يفضي إىل بطالل السلم بتلف هذا املعني-
  .ال حاجة هلذا الشرط: وقال بعض الفقهاء= 
  . ألن اشتراط األجل يغين عنه-

ألن شرط األجل ال يغين عـن شـرط عـدم التعـيني إذ قـد                : يما يظهر يل أن هذا الشرط شرط صحيح ومعترب        واألقرب ف 
فإنه تقدم معنا أن السلم جيوز فيـه أن يكـون بـسعة ليـست مملوكـة للمـسلم                   . يسلم يف عني معينة بشيء معني مؤجالً      

  .هلذا أقول أن هذا الشرط صحيح وال يغين عنه شرط آخر .إليه وقت العقد
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  

ء v�& �I$ ا�";� Iو�@[ ا��.  

  .أنه ال يشترط بيان موضع التسليم يف العقد: يعين) وجيب الوفاء يف موضع العقد:(قوله
  . ألن موضع التسليم هو موضع العقد عند احلنابلة-

فـإن  . يف البحـر أو يف اجلـو   ويستثىن من ذلك إذا كان موضع العقد ال ميكن التسليم فيه كـأن يـتم العقـد يف الـرب أو                      
  .هذه األماكن ليست موضعاً لتسليم املسلم فيه حينئذ البد من تعيني موضعاً لتسليم السلعة

  .أنه ال جيب عند احلنابلة حتديد موضع التسليم: فإذاً عرفنا اآلن
  .أنه جيب أن حيدد موضع التسليم مطلقاً: القول اثاين= 
  .سلم فيه دفعاً للخالف حول موضع إقباض امل-
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  .حلمله تكلفة مالية: يعين. ما إذا كان حلمله مؤونة: أنه جيب يف صورة واحدة وهي: والقول الثالث= 
أنه ال جيب ذكـر موضـع تـسليم املـسلم فيـه إال إذا اقتـضى احلـال                   : والصواب إن شاء اهللا مع تفصيل احلنابلة وهو       

  .فحينئذ البد من بيان موضع التسليم. ذلك
  :ان هذا القولوالدليل على رجح

 يف حديث ابن عبـاس مل حيـدد موضـع تـسليم الـسلعة وإمنـا اشـترط الكيـل                     - صلى اهللا عليه وسلم      - أن النيب    -
  .والوزن واألجل فقط

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 =0�t �I *:07 n  .و�

  .موضع التسليم يف العقد إال أنه جيوز اشتراط موضع التسليم: أي: أي مع عدم وجوب ذكره
  ).املسلمون على شروطهم :(- صلى اهللا عليه وسلم -ل النيب  لقو-

  .فإن اشترط مكاناً معيناً للتسليم سواء كان موضع العقد أو غريه وجب التقيد به
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  

=: وإن N;�ا 0�2 أو 2<0 :07.  

  .أي شرطا موضع التسليم) شرطاه: (وإن مت العقد يف الرب أو يف البحر: يعين
  :ل ذلكوتعلي

  . تعذر التسليم يف هذه املواضع-
  .وتقدم معنا بيان ما يتعلق مبوضع التسليم

وال يفـصل بينـهما يف قـضية        ) وجيـب الوقـاء يف موضـع العقـد        :(وكان من األنسب أن تكون هذه العبارة تبع لقولـه         
  .اشتراط أن يسلم السلعة يف غري حمل العقد

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .)�� )��I  :*b*و. �n �2$ ا�+�9# 

وال جيـوز عنـد اجلمـاهري بيـع املـسلم           .ذهب اجلمهور من أهل اعلم إىل أنه ال يصح بيع املسلم فيه بل حكي إمجاعـاً               = 
  .فيه ال للمسلم إليه وال لغريه وال مبثل الثمن وال بأكثر وال بأقل

  :واستدل اجلماهري على هذا بدليلني
  . ى عن بيع الطعام قبل قبضه وهذا املسلم فيه مل يقبض- صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب :  األول-
 ى عن ربح ما مل يضمن واملسلم فيـه إذا باعـه املـسلم قبـل قبـضه فقـد                     - صلى اهللا عليه وسلم      - الثاين أن النيب     -

   .- صلى اهللا عليه وسلم -باعه قبل أن يدخل يف ضمانه وربح فيه قبل أن يضمنه فوقع يف ي النيب 
وهو يف اجلملة مذهب املالكية ورواية عن اإلمام أمحد واختيار شـيخ اإلسـالم بـن تيميـة وتلميـذه ابـن                   :  الثاين القول= 

  . لكن يف اجلملة اختار هذا القول هؤالء- وسيأتينا بعض القيود على مسألة اختيار ابن القيم-القيم 
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  .من أو أقل وال جيوز بأكثرجواز بيع املسلم فيه إىل املسلم إليه وإىل غريه لكن مبثل الث: وهو
  :واستدل هؤالء بدليلني

  .أن األصل يف املعامالت احلل:  األول-
عنـه بـأنقص    -عرضـاً   : إذا أسلفت يف شيء ومل تأخذ فخذ عوضـاً ويف روايـة             : ما صح عن ابن عباس أنه قال      :  الثاين -

  .منه وال تربح مرتني
  . فيهفهذا األثر الثابت عن ابن عباس فيه جواز بيع املسلم

عـن اإلمـام أمحـد وذكرهـا أيـضاً ابـن            : هذه الشروط مروية عن القائلني باجلواز     : لكن اشترط القائلون باجلواز شرطاً    
  .القيم وغريه

  .أن ال يربح إذا باع املسلم فيه.  كما تقدم -. ان ال يربح: الشرط األول_ 
  .التقابض إذا كان بينهما ربا: الثاين_ 
  .لئال يربح فيه مرتني ولئال يكون من قلب الدين. لم آخرأن ال جيعله رأس مال لس_ 

ويف احلقيقة إذا تأملت جتد أنه ال حاجة للـشرط الثالـث ألن الـشرط األول أن ال يـربح فيـه وإذا جعلـه رأس مـال                            
  .لسلم آخر فسريبح فيه لكن هكذا ذكر الفقهاء هذه الشرط

  .سلم إليه فقط دون غريهأنه جيوز بيع املسلم فيه إىل امل: الراجح إن شاء اهللا
  :والدليل على ذلك

  . أن أثر ابن عباس فيه جواز بيع املسلم فيه إىل املسلم إليه فقط-
  .وابن عباس مل جيز بيع السلم إىل ملن هو عليه: ابن القيم فهو يقول: وممن فهم هذا الفهم يف أثر ابن عباس

  .ا القول وهو اجلواز لكن إىل املسلم إليه فقط دون غريهويظهر يل من سياق كالم ابن القيم أنه أيضاً مييل إىل هذ
  .فهذا القول إن شاء اهللا هو الراجح

حكـي إمجاعـاً فغالـب      : يعين يغين أن نقول اجلمـاهري أن نقـول        . و ال يغيب عن ذهنك أبداً أن القول باملنع حكي إمجاعاً          
  .اً يف مثل هذه املسألةالسلف وفقهاء املسلمني على املنع ولذلك الورع واالحتياط يتوجه جد

  .املسائل التالية مبنية يف الغالب على مسألة البيع
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   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .و. ه��* 

  .وال جيوز أن يهب املسلم املسلم إليه ألحد: يعين
  :واستدلوا على ذلك

  .ألن يف كل منهما متليك.  بالقياس على البيع-
  .ال جيوز هبة املسلم فيه ال للمسلم إليه وال لغريه أن الذمعب - رمحه اهللا -وظاهر كالم املؤلف 

  .والصواب أن احلنابلة جييزون هبة املسلم فيه للمسلم إليه وال جييزوا لغريه
  :على اجلواز: يعين: واستدلوا على هذا

  .وإذا كان إسقاطاً وإبراًء جاز.  بأن هبة السلم للمسلم إليه هو يف احلقيقة إسقاط وإبراء وليس معاوضة-
  .جواز اهلبة للمسلم إليه ولغريه: يف أصل املسألة: والقول الثاين= 
  . ألنه ال دليل على املنع-
 وألن اهلبة ليست من عقود املعاوضات اليت يتشدد يف شروطها بـل هـي مـن عقـود التربعـات فـإذا قـال املـسلم                  -

املعاوضـات الـيت يـشترط هلـا القـبض          لرجل وهبتك السلم الذي يل عند فالن فأي حمظور يف هذا إذ ليس هذا من باب                 
  .والعلم وعدم اجلهالة والغرر وإمنا هي من باب التربعات

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .و. ا�<�ا�� 2* 

  .وأن ما بعده من املسائل مبنية على املسألة يف البيع) وال يصح بيع املسلم فيه قبل قبضه: (ذكرنا أن قوله
  .وال أن حنيل املسلم إليه السلم إىل رجل آخر: يعين) وال احلوالة به: (هنا نقول

الـذي علـي علـى فـالن فأحـال      ) بالـدين الـذي علـي   (أحلتك بالسلم   : أن يقول املسلم إليه للمسلم    : صورة املسألة 
  .املسلم إىل رجل آخر

  .هو املدين البائع: واملسلم إليه. املشتري: وذكرنا سابقاً أن املسلم هو 
  . على البيعهذه املسائل مبنية: وكا قلت

  :لذلك عللوا املنع
  . بأن هذه احلوالة إمنا هي نقل للملك فمنع كالبيع-

وإذا كان الدليل مبين على مسألة منع البيع فقد تقدم معنا أن البيع جائز وإذا كـان البيـع جـائزاً فكـذلك احلوالـة بـه                           
  .جائزة
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   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 *�#N .و.  

  .لم فيه على شخص آخروال جيوز احوالة باملس: يعين
أحلتـك  : املسلم يقـول لرجـل يطلبـه ديـن         .أحلتك بالدين الذي يل على فالن لتأخذه      : أن يقول املسلم  : صورة املسألة 

  .بديين على املسلم إليه املدين يل بكذا وكذا
  .ا تتضح وتكون متوافقةوذ. املسلم: احمليل هو: واحلوالة عليه .املسلم إليه: احمليل هو. احلوالة به: ولتبسيط املسألة
  :بقينا يف الدليل

  :دليل احلنابلة على الصورة الثانية وهي إذا أحاهلا عليه
ألنـه تقـدم معنـا أنـه إذا     . أن من شروط احلوالة أن تكون على دين مستقر ودين السلم لـيس دينـاً مـستقراً              :  قالوا -

  . ليس مستقراًفصار ديناً. عجز املسلم إليه فاملسلم باخليار بني الفسخ والصرب
  .أن السلم به والسلم عليه جائز: والقول الثاين= 
  . من أحيل على مليء فليحتل- صلى اهللا عليه وسلم - لعموم قول النيب -

  .فهذا النص يتناول دين السلم وغريه من الديون
 علـى ديـن مـستقر       وهذا البحث يف احلقيقة من صميم مباحث احلوالة وسيأتينا يف احلوالـة شـروط احلوالـة وأن منـها                  

  .جائزة لعموم احلديث: بدين السلم عليه: يعين: والذي يعنينا اآلن أن احلوالة بالسلم عليه .وماقشة هذه املسألة
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 *v�N ^Uو. أ.  

  .وال جيوز أن يأخذ املسلم عوضاً عن دين السلم: يعين
  .وأخذ العوض عن دين السلم هو البيع

وال أخـذ   :(لزم من هـذا أن يـبني احلنابلـة مـالفرق بـني قـوهلم هنـا                : عوض عن دين السلم هو البيع     وملا كان أخذ ال   
  .البد أن يبني احلنابلة ألم هم الذين ذكروا هذه األلفاظ. وبني بيع املسلم إليه) عوضه

: فـبني الفـرق   وجدنا أن بعض احلنابلة بني الفرق لكن من أحسن من بني الفرق رجل كتب حاشية علـى شـرح املنتـهى                      
. الفرق بني أخذ العوض والبيع هو أنه املقصود يف أخذ العوض أن يكون مـن غـري النقـدين ولغـري املـسلم إليـه                        : فقال

فإذا أسلم يف قمح فلما حل األجل أخذ بدله شعرياً قهل هذامن بيـع الـسلم أو مـن أخـذ عوضـه عليـه؟ مـن أخـذ                             
  .لموإذا باعه خبمسني ديناراً فهو من بيع الس .العوض

  .وإال يف احلقيقة فهو بيع. هكذا فرقوا بني اللفظني
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ولذلك اخلالف السابق يف البيع ينطبق على اخلالف يف احلوالة يف مبادلة دين الـسلم بـشيء مـن غـري النقـدين وتقـدم                         
  .معنا أن الصواب صحته إال لغري املسلم إليه

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .رهن والكفيل باملسلم فيهال يصح ال

  :واستدل احلنابلة على هذا
 -والـنيب   .  بأنه إذا أخذ املسلم فيه من مثن الرهن أو من ذمة الكفيل فقد صرف السلم يف غـري مـا هـو متفـق عليـه                          -

  ).من أسلم يف شيء فال يصرفه إىل غريه: ( يقول-صلى اهللا عليه وسلم 
  .املسلم فيه جائز وال حرج فيهأن أخذ الرهن والكفيل ب: والقول الثاين= 

  :واستدلوا بأمرين
  ] .283/البقرة[} ..فرهان مقبوضة{ :عموم قوله تعاىل:  األمر األول-

واآلية تشمل دين السلم ودين القروض وكل أنواع الديون ودين البيوع هـو أي ديـن يكـون يف ذمـة اإلنـسان فهـي                         
  .عامة متل دين السلم وغريه

   .- صلى اهللا عليه وسلم -ديث ضعيف ال يثبت مرفوعاً إىل النيب أن احل:  واألمر الثاين-
  .واألصل يف املعامالت احلل وتوثقة الديون جاء به الشرع والسلم من مجلة الديون

  .لذلك األقرب إن شاء اهللا جواز أخذ الرهن والكفيل وهذا مذهب اجلمهور
كره بعـض الـصحابة أخـذ الـرهن والكفيـل يف            : الصحابةأن املنع روي عن بعض      : إال أن اإلشكال فقط يف هذه املسألة      

وكأم رضي اهللا عنهم وأرضاهم رأو أن أخذ الرهن والكفيل يتنـاىف مـع املبـدأ الـذي شـرع مـن أجلـه                        . دين السلم 
ألن هذا العقد كله مل يشرع إال رفقاً بالناس وتوسـعة علـيهم فـإذا أخـذ الـرهن أو الكفيـل                      . السلم وهو الرفق بالناس   

  . هذا ضيق ألن الرهن معناه حبس عني ينتفع ا اإلنسان وال ميكن أن يبيعها أو يشتريهاصار يف
  .يبدو يل أن هذا مأخذ الصحابة

  .لكن على كل حال ما دامت اآلية عامة والقةل باجلواز مذهب اجلماهري من أئمة املسلمني فهو األقرب إن شاء اهللا
  . ألجل هذه اآلثار فقد احتاط لدينهوإن رأى اإلنسان أن ال يأخذ رهناً وال كفيالً

  .وذا انتهى باب السلم وننتقل إن شاء اهللا إىل باب القرض
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        باب القرضباب القرضباب القرضباب القرض
   :- ر,+* ا- -)
ل  
2
ب ا�;0ض .  

  .القطع: القرض يف لغة العرب
  .دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله: ويف االصطالح الفقهي

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وه� &��وب 

  .ع بالسنة واإلمجاعالقرض مشرو
  . اقترض بكراً- صلى اهللا عليه وسلم -فإنه صح أن النيب :  أما السنة-
  . وأما اإلمجاع فقد أمجع أهل العلم على مشروعية القرض وجوازه-

  .للمقرض: يعين). وهو مندوب:(وقوله
  .هأن اإلنسان إذا طلب منه قرض وامتنع فإنه مل يترك واجباً وال إمث علي: وفهم من هذا

  .وهذا صحيح باإلمجاع
وال إمث وال تثريب على من امتنـع مـن اإلقـراض، إال أن اإلقـراض منـدوب وحمبـوب               . فالقرض مندوب وليس بواجب   

  .إىل الشارع
  :والدليل على أن اإلقراض حمبوب

مـا مـن مـسلم يقـرض مـسلماً          :(  قـال  - صلى اهللا عليه وسلم      - أن النيب    - رضي اهللا عنه     - حديث ابن مسعود     -
  .وهذا احلديث فيه خالف يف صحته). مرتني إال كان كصدقة مرة

لكـن مـع ذلـك      . أنه موقوف على ابن مسعود وممن رجح الوقـف اإلمـام الـدارقطين والبيهقـي              : واألقرب واهللا أعلم  
 ال يقـول مثـل هـذا احلكـم التـوقيفي إال عـن               - رضي اهللا عنه   -أقول أن هذا احلديث له حكم الرفع وأن ابن مسعود           

  .- صلى اهللا عليه وسلم - عن النيب خرب
  .فإذاً وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع

  :واستدلوا على أن القرض مندوب بدليل آخر
  .أن من يقترض فإنه غالباً حمتاج ألنه لن يشغل ذمته إال وهو حمتاج:  وهو-

  :واستدلوا على أنه مندوب
  . غضاضة وال يلحق طالب الدين أو القرض غضاضةأنه يلحق طالب الصدقة:  أنه خري من الصدقة من وجه وهو-
  .- صلى اهللا عليه وسلم -كيف وقد اقترض النيب . طلب القرض ليس من املسألة املكروهة/ مسألة**
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  .ذهب احلنابلة والظاهرية إىل أنه كل ما صح بيعه صح قرضه= 
  .ع مهم وهو ما هي األشياء اليت جيوز أن تقرضوحنن نتحدث اآلن عن موضو

  .فهم يرون أن كل عني جيوز أن تباع جيوز أن تقرض ولو مل جيز السلم فيها:إذاً احلنابلة والظاهرية هم أوسع املذاهب
  .أنه ال جيوز إال قرض ما جيوز السلم فيه: القول الثاين يف هذه املسألة املهمة= 

  :واستدلوا على هذا
  . جيوز السلم فيه ال ميكن أن يضبط فيكون الوفاء به صعب بأن ما ال-

جيـوز فيهـا القـرض وال جيـوز فيهـا           : فقالوا: لكن الشافعية اضطروا أن يستثنوا بعض األشياء      . وإىل هذا ذهب الشافعية   
  .وهذا االستثناء يشري إىل ضعف يف هذا القول.السلم

سـتأتينا مـا هـي املثليـات     .ض إال املثليـات دون القيميـات  أنـه ال جيـوز قـر    : وهو أضيق األقوال  : والقول الثالث = 
  .وهذا القول ضيق جداً وضيق مبعىن الكلمة.والقيميات

  :واستدلوا على هذا
  . بأن القيميات يقع التنازع عند تقييمها لسداد القرض فنكتفي باملثليات-

] 282/البقـرة [} نتم بدين إىل أجل مـسمى فـاكتبوه  إذا تداي{:لعموم قوله تعاىل  : والصواب إن شاء اهللا مع احلنابلة والظاهرية      
 استسلف بكراً وهو عند أصحاب هذا القول من القيميات ولـيس مـن              - صلى اهللا عليه وسلم      - وألن النيب    -.واآلية عامة .

  .فاألقرب إن شاء اهللا جواز اقتراض كل ما جيوز بيعه.املثليات
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .هري إىل املنع من اقتراض بين آدمذهب اجلما= 
  :واستدلوا على هذا بأمرين

  .تكرميهم:  األول-
  .فإذا إقترض جارية لغريه رمبا يطأ هذه اجلارية فيكون زنا.أن اقتراض بين آدم قد يؤدي إىل وطء اجلارية احملرمة:الثاين-
  .جواز اقتراض الذكور دون اإلناث: والقول الثاين= 
  .از إقتراض الذكور واإلناث بشرط أن تكون اإلناث من حمارم املقترضجو: والقول الثالث= 
  .بال شرط وال قيد وهذا الذي نصره ابن حزم. اجلواز مطلقاً: والقول الرابع= 

 مجـاهري أهـل العلـم       -ألن اجلمـاهري علـى املنـع      : فهذه أربعة أقوال لكن هذه األربعة أقوال ال تدل على شدة اخلالف           
  .على املنع
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  . يريد أن يبني مىت ميلك اإلنسان القبض- رمحه اهللا -املؤلف 
  .ولو مت العقد فإن امللك ال يكون إال بالقبض. وال ميلك قبل ذلك: يعين) ميلك بقبضه:(فقال
  .أن امللك يكون بالعقد ولو مل يقبض: القول الثاين= 

  :واستدل هؤالء وهم املالكية
  .لعقود يف الشرع ميلك املعقود عليه فيها مبجرد العقد قبل القرض بأن ا-

  .فاإلنسان إذا باع سيارة فامشتري ملك السيارة حىت قبل القبض ولو بقيت السلعة عند البائع
  .هل يبيع أو ال يبيع والضمان؟ هذه مسائل أخرى لكن ملك السلعة انتقل مبجرد العقد: أما مسألة

  .ضيق من القول األولأ- الثاين -وهذا القول 
أن القرض ال ميلك إال باالنتفـاع بـه علـى جهـى االسـتهالك بـالبيع أو            :  وهو أضيق األقوال وأشقها    -القول الثالث = 

  .باألكل أو بغريه
  .البد أن ينتفع والبد أن يكون االنتفاع على وجه االستهالك: يعين

  .وهذا غاية يف التضييق
ملهمة اليت كثرياً ما ينبين عليها فروع ويكون حل الـرتاع مبعرفـة حكـم هـذا القـرض                   يظهر يل يف هذه املسألة ا     : الراجح

  .من حيث امللك
  .الذي يظهر يل أن القرض ال ميلك إال بالقبض

. أن القرض عقـد يـشتمل علـى معـىن املعاوضـة والتـربع      : وهو قوله : ذكر بعض الفقهاء تعليالً لطيفاً جداً     : تعليل ذلك 
إال أن جانـب اإلرفـاق والتـربع فيـه يغلـب جانـب              .  بدله وهو تربع ألنه إرفاق بـاملقترض       فهو معاوضة ألنه سيأخذ   

  .املعاوضة
فمن املعلوم أن االشياء املتـربع ـا كاهلديـة والـصدقة واهلبـة ال               ]] املعاوضة  [[وإذا كان جانب التربع به يغلب جانب        

  .متلك إال بالقبض
  .وهو يف احلقيقة تعليل فقهي عميق من وجة نظري

  .فاألقرب إن شاء اهللا أنه ال ميلك إال بالقبض وال ميلك قبل ذلك ولو مت العقد
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  .هذه املسألة مبنية على املسألة السابقة
  .ضألنه أصبح مملوكاً ملن؟ للمقتر. فإذا كان امللك يتم بالقبض فإنه بعد ذلك ال ميلك طلب بعني القرض: يعين

  .عكس ما قد يتصوره بعض الناس. جائز من جهة املقترض. وألن عقد القرض الزم للمقرض
  .إذا قبضه مىت ميلك عمرو األلف؟. إذا أقرض زيد عمرو ألف ريال: صورة املسألة

. رجعـت يف القـرض    : فلـو قـال   . فإذا قبض عمرو األلف وأصبحت بيده مقبوضة فإن زيد ال ميلك الرجوع يف القـرض              
  .وإمنا له البدل.  عني القرض فإنه ال ميلكيف: يعين

فهـو مـن    . فهذا عني املال اململوكة املقبوضة للمقترض ال ميلك املقرض إلزامه بردها بل ميلك البدل كمـا سـيأتينا فقـط                   
  .هذه اجلهة ملزم ال يستطيع أن يرجع املقرض

  .عني مبلغكإذا أردت أن ترجع يف القرض فهذا : لكنه جائز للمقترض فلو قال املقترض
قد ال يظهر مثرة كبرية للخالف إذا كان القرض مبالغ نقدية لكن يظهر الفرق الكبري لو كـان القـرض علـى أعيـان هلـا                          

  .قيم مالية فإن األعيان ختتلف فبعضها أجود من بعض
  .لك البدل. ال: فلو أراد املقرض أن يرجع فللمقترض أن يقول

  .<W� 3ً+Z&9Z^ا ا� : - ر,+* ا- -91 )
ل  
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 رمحـه اهللا  -وسـيأتينا بالتفـصيل يف كـالم املؤلـف     . بدل القـرض : إذاً إذا اقترض اإلنسان شيئاً فإن الذي يثبت يف ذمته    
   ماذا يرد املقترض؟-

   :- ر,+* ا- -91 )
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وذكـروا أيـضاً أنـه يقـع حـاالً ولـو       .  يف العقـد إىل أن الدين يقع حاالً ولو أجل  :  اجلمهور -ذهب كثري من الفقهاء   = 
  .وهذا عجيب. سلم أقساطاً

. لو أن إنساناً يقرض إنساناً كل فترة مائة ريال ألف ريال فهذا القرض أقـرض مجلـة واحـدة أو أقـساط؟ أقـساط                       : يعين
  .هذا ذهب اجلماهريفالفقهاء يقولون إذا أقرض أقساط فإن له أن يطالب جبميع املبلغ دفعة واحدة وال يتأجل وإىل 

  :واستدلوا على هذا
  . بأن التأجيل تربع والتربع دائماً ال يلزم-
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  .أنه إذا أجل يف العقد وجب التأجيل ولزم للمقرض: والقول الثاين= 
  .وإىل هذا ذهب املالكية واختاره شيخ االسالم بن تيمية وتلميذه العالمة ابن القيم

  :واستدلوا على هذا
  .وهذا من مجلة العقود والشروط.  الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط بالنصوص العامة-
وذهب بعض الفقهاء إىل أن القرض يتأجل ولو مل يؤجل لكن إذا مل يؤجل فإنـه يتأجـل فقـط إىل وقـت عـريف ميكـن                           = 

  .أن ينتفع املقترض من املبلغ به
تظـر املقـرض إىل أن ميـضي وقـت ميكـن يف العـرف ان       فإذا أقرض زيد عمراً ومل يشترط أجالً فعند هؤالء جيـب أن ين          

  .ينتفع املقترض من املال
ألن عقد القرض عقد مـن العقـود الـيت كمـا تقـدم فيهـا                :  هو األقرب إن شاء اهللا     - األخري   -ويف احلقيقة هذا القول     

قـرض؟ أي نفـع يف      شائبة املعاوضة وفيها شائبة التربع لكن أي نفع للمقترض إذا أخذ منه القـرض بعـد سـاعة مـن ال                    
  هذا القرض؟

لكن مع ذلك اجلماهري وغالب أهل العم ال يرون انه يتأجل ال سيما بدون شرط ولـو طرفـة عـني وال سـاعة بـل مـىت                            
  .طالبه لزمه أن يسدد

أنه إذا أجل القرض فاجلمهور يرون أنه ال يتأجل واملالكيـة يـرون أنـه يلزمـه األجـل                   : املسألة اليت منا اآلن     : اخلالصة
  .ويلزم باالنتظار إىل حلول األجل وأن هذا القول هو الذي تدل عليه النصوص

   :- ر,+* ا- -91 )
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  .أن ال يتعيب وال ينقص: بشرط. لزم املقرض أن يقبله: فإن رد املقترض عني القرض لزمه أي: يعين
  .وسواء ارتفع سعره أو اخنفض فإن هذا ال ينظر إليه

  .وهذا احلكم يف املثليات أما املتقومات فيجب أن يرد القيمة
  .إذاً إذا رد املقترض القرض بعينه مل ينقفص ومل يتعيب فيجب وجوباً على املقرض أن يقبله ولو اخنفض سعره

 فإذا اقترض مخسني صاعاً من القمح وكان قيمتها مخسون درمهاً مث رده هـو بعينـه وأصـبح سـعره يـوم الـرد أربعـني                         
  .أنه رد له عني ماله بال نقص. درمهاً فيجب وجوباً أن يقبل



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 55صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 
W2 �#&

ن ا�+"H#ا�� $�+I ، 
ً_�#I 0ة أو�Z& �	
  .I#* ا�;�+� و)� ا�;0ض: وإن آ

نئـذ  وإن أقرضه دراهم مكسرة أو أقره فلوساً مث منع الـسلطان مـن التعامـل بالـدراهم املكـسرة والفلـوس فحي                     : يعين
  وسيأتينا القيمة هل هي يوم القرض أو يوم الرد أو يوم االبطال؟ .جيب أن يرد القيمة

  :الدليل
أن إبطال السلطان للتعامل بالدراهم املكسرة وبالفلوس هو إبطـال ملاليتـها فهـو كمـا لـو تلفـت وهـي لـو          :  قالوا -

  .تلفت مل جيز أن يرجع فيها
دراهم مكسرة كان الناس يتعـاملون ـا مث أبطـل الـسلطان العمـل ـا                 إذا أقرضه   : وهذا صحيح وال إشكال يف ذلك     

فكيـف نلـزم املقـرض احملـسن أن         : فإن إبطال السلطان يعين أن هذه األشياء ليس هلا قيمة مالة مطلقاً يف عـرف النـاس                
  يقبل هذا الرد؟
  ).فله القيمة وقت القرض:( يقول - رمحه اهللا -لكن املؤلف 

  .أوضح وأدق) يوم القرض:(وقول بعض الفقهاء. يوم القرض: فيعين) وقت القرض:(اء إذا جاء يف كالم الفقه
  .فاحلنابلة يرون أنه جيب عليه أن يدفع القيمة يوم القرض= 

ألن . مائـة : فإذا كانت قيمة الفلوس يوم اقرض مائة درهم وقيمـة الفلـوس يـوم اإلبطـال مخـسني درمهـاً فالواجـب                     
  .الواجب هو يوم القرض

  . يف ذمته يف ذلك اليوم-هذه الفلوس يف املثال :  يعين-ألا وجبت : قال احلنابلة ملاذا؟ 
أا جتب يوم اإلبطال فننظر لليوم الذي أبطـل فيـه الـسلطان العمـل ـذه الفلـوس ونـدفع تلـك                       : والقول الثاين = 

  .القيمة
  :واستدل هؤالء

مـىت جتـب القيمـة يف       : حنـن نقـول   ( قيمـة الفلـوس؟     الفلـوس أو    :  بأن الواجب يف ذمة املقترض إىل يوم اإلبطال        -
  .معىن هذا أنه قبل إبطال السلطان فالواجب الفلوس ألن الفلوس مثلية) الفلوس؟ إذا أبطلها السلطان

  .هل الواجب يف ذمة املقترض إىل يوم اإلبطال الفلوس أو قيمة الفلوس؟ الفلوس:  نقول-مرة أخرى : إذاً 
  . يف ذمته القيمةمث يوم اإلبطال صار الواجب

فهم يقولون نأخذ باقيمة يوم اإلبطال ألا أصبحت يف ذمته يف ذلك اليـوم وقبـل ذلـك كانـت الفلـوس هـي الـيت يف             
  .ذمته

القول الثالث أنه يوم الرد وهذا ضعيف ضـعيف فقهـاً ونظـراً لكـن اإلشـكال يف أنـه هـل                      : أي القولني أرجح؟ طبعاً   
   يوم القرض؟الواجب ذمة املقترض يوم اإلبطال أو
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فيها إشكال يف احلقيقة وتردد ألنه إذا ألزمناه بأن يدفع قيمة الفلوس يوم اإلبطال ففـي هـذا نـوع مـن الغـضاضة علـى           
فكيـف نلزمـه يف يـوم اإلبطـال         . مائـة : قيمتها يوم اإلقراض مـثالً    :  يعين -املقرض واملقرض حمسن وهو أعطاه الفلوس       

يف ذمة املقترض هـو قيمـة هـذه الفلـوس يـوم اإلبطـال فقـط ال يـوم                    ومن جهة أخرى أن الذي ثبت       .خبمسني فقط 
  .ففيها عندي نوع تردد.القرض ألا إىل يوم اإلبطال والواجب يف ذمته هو الفلوس فقط
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 أن الواجـب أن يـرد املثـل         - رمحـه اهللا     -رد فبني املؤلـف     هذا املبحث يتعلق مبا هو الواجب على املقترض إذا أراد أن ي           
  وهذا يستدعي أن نعرف بالضبط ما هي املثليات وما هي القيميات؟.يف املثليات والقيمة يف القيميات

لكـن مـن األشـياء املفيـدة أن تعـرف اآلن أن اخلـالف يف                . حمـل خـالف   : وهذا البحث وهو حتديد مفهوم املثليات     
  . كلما عرفت املثليات فالقيميات ما سواهاأنه: املثليات فقط

  .إذاً اخلالف يف احلقيقة يف املثليات وتبعاً للخالف يف املثليات يكون اخلالف يف القيميات
  .كل مكيل وموزن يصح السلم فيه وال صنعة مباحة فيه: أن املثليات هو : فاحلنابلة يرون= 

  .ون ويصح السلم فيه وليس فيه صنعة مباحةفاحلديد موز. احلديد: مثال املثليات عند احلنابلة
  .فإذا أخذنا احلديد وصنعنا منه أواين خرج عن أن يكون من املثليات وأصبح من القيميات ألنه صار فيه صنعة

  .وكذلك الذهب وكذلك الفضة وكل املعادن
ـ                       ل ال علـى هيئـة      وكذلك كل مكيل أو موزون من احلبوب اليت ميكن أن تصنع لتكون خبـزاً أو غـري ذلـك ممـا يؤك

  .احلبوب
  .أن املثليات هي كل ما ال ختتلف آحاده اختالفاً ختتلف به أقيامها: القول الثاين= 

وال حنتاج أن نقول القيميات ال يف القول األول وال يف القول الثاين ألن القيميـات هـي مـا عـدا ذلـك علـى القـول                            
  .األول وعلى القول الثاين

  .هي كل ماله شبيه أو نظري أو مثيل ولو مل يتطابق معه متاماًأن املثليات : القول الثالث= 
   .- رمحه اهللا -وإىل هذا القول ذهب بعض الفقهاء ونصره من املتأخرين شيخ مشائخنا الشيخ السعدي 

  :واستدل على هذا بأدلة
 - اهللا عليـه وسـلم    صـلى -أن عائشة رضي اهللا عنها ملا كسرت آنية أختها من أمهات املـؤمنني قـال الـنيب         :  األول -
  . مثلي-صلى اهللا عليه وسلم -ومع ذلك جعله النيب .قيمي:مع أن اإلناء على مقتضى تعريف احلنابلة) إناء بإناء: (
  .والطعام بعد الصنع والطبخ يصبح أيضاً قيمي) إناء بإناء وطعام بطعام:(يف احلديث نفسه :  وقال أيضاً-
  .استسلف بكراً - صلى اهللا عليه وسلم - وألن النيب -
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وهذا القول الثالث مع قلة القائلني به من الفقهاء إال أنه ظاهر القوة بـسبب األدلـة الـيت اسـتدل ـا مـن األحاديـث                      
بـل هـو يف     .  وال حيول بني اإلنسان وبني ترجيحـه قلـة القـائلني بـه             - صلى اهللا عليه وسلم      -املرفوعة الثابتة عن النيب     

ملـاذا؟  . على أنه قلما حيتـاج اإلنـسان هلـذه املباحـث          . يسري كبري على املتعاملني بالقروض    احلقيقة قول قوي وأيضاً فيه ت     
  .ألن غالب القروض إمنا هي يف النقود
  .يوجد لكن قليل جداً. هل مسعتم قروض يف غري النقود؟ قل

  .ولذلك قد ال حيتاج اإلنسان ال سيما يف وقتنا هذا إىل كثري من هذه البحوث
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  .املثل:  أن الواجب يف املثليات- رمحه اهللا -ملا قرر املؤلف 
  .يعين فإن مل يستطع املقترض أن يايت باملثلي ألي سبب من األسباب فالواجب حينئذ يف ذمته القيمة) فإن أعوز:(قال

فننظـر يـوم اإلعـواز كـم قيمـة هـذا املثلـي ونـدفع                . عـواز يعين يوم اإل  ) فالقيمة إذاً  :(- رمحه اهللا    -وقول املؤلف   
  .للمقرض قيمة ما أقرضه

وهذه املسألة ترجح أي قول من األقوال السابقة يف مسألة إذا أبطل الـسلطان العمـل بـالفلوس أو الـدراهم املكـسرة؟                       
  . مثل يوم اإلعوازأنه يوم يوم اإلبطال أو يوم القرض؟ يف احلقيقة هو يؤيد يوم اإلبطال ألن يوم اإلبطال

  .وهذا يؤيد نوعاً ما رجحان املسألة األوىل مع بقاء اإلشكال فيها
  .املهم أن الواجب القيمة يوم اإلعواز ينظر يف قيمته وتدفع للمقرض

  )).األذان((
   :- ر,+* ا- -91 )
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  .حسانأما الشروط اليت جتر النفع للمقترض يف من اإل .للمقرض: أي
  .وهو الذي يسميه الفقهاء ربا القروض. إذاً كل شرط جير نفعاً للمقرض فهو حمرم

  .خبالف ربا البيوع الذي تقدم معنا يف بيع األعيان هذا يسمى ربا القروض
  :استدل العلماء رمحهم اهللا على حترمي هذه الزيادة وأا من الربا بعدة أدلة: الدليل

  .إن هذه املسألة وهللا احلمد جمل إمجاع مل خيتلف فيها فقهاء املسلمنيف. اإلمجاع:  الدليل األول-
 وكلـها   - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -استدلوا بآثار صحيحة يف البخاري وغريه عن علمـاء أصـحاب الـنيب              :  الثاين -

  .تدل على أن القرض إذا جر نفعاً فهو ربا
وهـذا  ) كـل قـرض جـر نفعـاً فهـو ربـا           : :( أنه قـال   -  صلى اهللا عليه وسلم    - أخرياً استدلوا مبا روي عن النيب        -

  .احلديث فيه ضعف لكن معناه صحيح
  .أنه ال جيوز اشتراط نفع سواء كان هذا النفع أعيان أو منافع: إذاً هذه هي القاعدة
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وذلـك لعمـوم األدلـة الدالـة علـى           .وسواء كان هذا النفع مشروط شرطاً صرحياً أو تواطئوا عليه بال شرط يف العقـد              
  .املنع من الزيادة
  . القاعدة العامة وهي حترمي كل قرض جر نفعاً بدأ باملستثنيات- رمحه اهللا -ملا ذكر املؤلف 
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  .ز لكن بشرط أن يكون بعد القضاءإذا بدأ بالنفع الزائد بال شرط فهو جائ) وإن بدأ به بال شرط أو أعطاه أجود(
  .فإن بدأه بدون شرط قبل القضاء فإنه سيأتينا حكمه وماذا يصنع املقرض

  .وال حنتاج هنا أن نقول بعد القضاء ألنه إذا أعطاه أجود فقد قضاه. بال شرط: يعين) أو أعطاه أجود:(قال
  :والدليل على جواز هذه املسألة واليت قبلها

  ).خريكم أحسنكم قضاء: ( استسلف بكراً ورد رباعاً خياراً وقال- عليه وسلم  صلى اهللا- أن النيب -
  .فهذا دليل على أنه إذا حصلت الزيادة بال شرط وال مواطئة وبعد القضاء فإنه جائز وال حرج فيه

  ...ونتوقف عند هذا احلد واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

كالم عن القرض الذي جر نفعاً واألدلة اليت تدل علـى حتـرمي القـرض الـذي جـر نفعـاً وأنـه مـن ربـا                          تقدم معنا ال  
 - رمحـه اهللا     -وكما هي عادة الفقهاء يقررون احلكم مث يذكرون ما يستثىن من هـذا احلكـم فـذكر املؤلـف                     .القروض

  .مسائل تستثىن من هذا احلكم
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
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  :هذه ثالث مسائل
  .أن يبدأ بإعطاء النفع بال شرط: املسألة األوىل_ 
  .أن يقضيه خري مما اعطاه بال شرط:  والثانية-
  .أن يهديه:  الثالثة-

  : بشرطني أنه إذا أعطاه النفع أو اهلدية أو رد أجود مما اقترض فإنه جائز- رمحه اهللا -دل كالم املؤلف 
  .أن يكون بعد الوفاء: ـ الشرط األول
  .أن يكون بال شرط: ـ والشرط الثاين

  .جاز بال إشكال: فإذا أعطاه هذه األمور بال شرط وبعد الوفاء
  :الدليل على ذلك

واحملـرم هـو مـا      . بل صـارت إعطـاء مبتـدأ بـه        .  أن إعطاء املقرض هذه األمور بعد الوفاء مل تصبح بسبب القرض           -
  .املقرض بسبب القرضيأخذه 

ملـا بـني حكـم      : يعـين :  حكم اإلعطاء واإلهداء والنفع بني إذا تربع ملقرضه قبـل وفائـه            - رمحه اهللا    -مث ملا بني املؤلف     
  .هذه األشياء بعد الوفاء أراد أن يبني تفصيل حكم هذه األشياء قبل الوفاء

 سـببه القـرض وتعرفـون الـدليل الثـاين ذكرنـاه             ذكرت لكم أن الدليل أن إعطاء هذه األشياء بعد القرض يصبح ليس           
خريكـم  :(اقتـرض بكـراً ورد رباعيـاً خيـاراً وقـال          : - صلى اهللا عليه وسـلم       -لكم يف الدرس السابق وهو أن النيب        

  .بعد الوفاء ال إشكال فيه))القضاء ((فهذا دليل على أن  ).أحسنكم قضاء
  .مسائل أخرى ودليل من السنة)) يكشف((فيد ألنه إذاً دل على هذا دليل من التعليل وهو دليل مهم وم
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  :إذا أعطاه هدية أو نفعاً قبل الوفاء فينقسم إىل قسمني
يف احلكـم الـسابق وهـو ربـا         فحينئذ يصبح حمرماً ويـدخل      . أن ال تكون العادة بينهما جرت بالتهادي      :  القسم األول  -

  .القروض
  .أن تكون العادة جرت بينهما باإلهداء والتبادل فهو جائز وال حرج فيه:  القسم الثاين-

  :استدل احلنابلة على هذا التفصيل
  .أجاز التهادي بينهما إذا جرت العادة بذلك : - صلى اهللا عليه وسلم - حبديث أنس أن النيب -

  .والذي دل على صحة معناه أن الصحابة أفتوا مبقتضاه. ولكن معناه صحيح. وهذا احلديث إسناده ضعيف
وتقدم معنا أن إفتاء الصحابة مبقتضى دليل شرعي وإن مل جيعله مبرتلـة املرفـوع إال أنـه يقويـه وجيعـل االسـتدالل بـه                          

  .مقبوالً إذا انضاف إىل هذه الفتاوى
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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ال جيوز للمقترض أن يدفع للمقرض هدية قبـل الوفـاء إذا مل جتـر العـادة بينـهما إال إذا                     : يعين. هذا استثناء من االستثناء   
علـى  : يعـين .  علـى هـاتني املـسألتني      - رمحـه اهللا     -نوى أن حيتسبه من دينه أو أن يكافأة عليه وقد نص اإلمام أمحـد               

  .حيتسبها من الدين أو أن يكافأه عنهاإذا نوى أن . جوزا األخذ
  :والدليل على هذا االستثناء

 أم أفتوا مـن أخـذ هديـة ممـن أقرضـه مل جتـر                - رضي اهللا عنهم     -فقد نقل عن أكثر من صحايب       .  فتاوى الصحابة  -
  .العادة بينهما به أن حيتسبه من الدين

  .مخسة آالف: ر القرضفإذا اقترض منه عشرة آالف وأهداه هدية قيمتها مخسة آالف صا
وإذا اقترض منه عشرة آالف وأعطاه هدية مببلغ مخسة آالف ومل يـرد أن حيـسمها مـن الـدين فأعطـاه هديـة خبمـسة                          

  .آالف فكذلك أيضاً هو جائز
فهـل األفـضل مـع      : إذا قلنا جبوز أخذ اهلدية اليت مل جتر العادة ا مع نية احتـسابه مـن الـدين أو املكافـأة                    / مسألة**

  از أن يأخذ أو أن ال يأخذ؟اجلو
فكونه يأخـذ أو ال يأخـذ هـذا خيـضع ملالبـسات األحـوال، وطبيعـة                 . أنه ال يوجد قاعدة عامة هلذه املسألة      : اجلواب

فأحيانـاً يـرى اإلنـسان أنـه مـن األنـسب أن يقبـل               . إىل آخره ... العالقة بني املقرض واملقترض، واملقصود من اهلدية        
  . األنسب أن ال يقبل مطلقاًوأحياناً يرى من. ويكايفء
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  فهل األفضل أن حيتسبه من الدين أو أن يكايفء؟: إذا قبل بنية املكافأة أو احتسابه من الدين/ مسألة**
أن الغالـب أن املكافـأة خـري مـن          : هذه املسألة تشبه املسألة السابقة وهي أا ختضع للمالبسات واألحوال إال أين أقـول             

 خصم اهلدية املهداة من الدين غـضاضة علـى املقتـرض واضـحة بينمـا املكافـأة وإهدائـه                    ألن يف . خصمها من الدين  
  .هدية أخرى قد ال جيد ىامقترض يف نفسه غضاضة من قبول اهلدية ممن استقرض منه

  .فاألوىل واألحود غالباً أن يكايفء ال أن خيصم أن اخلصم من القرض دائماً ما يشعر بشيء من النقص
  .عنه إىل اإلهداء مقابل اهلدية اليت أخذها من املقترضفاألوىل العدول 
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  .غري بلد القرض: يعين) بالبلد اآلخر(املقصود 

فإنـه يلـزم    مـن النقـدين     : فإذا اقترض زيد من عمرو بالرياض عشرة آالف وطالبه عمرو ا يف مكة وهي أمثـان يعـين                 
  .يلزمه لزوماً وجيب عليه وجوباً) مكة(أن يسدد القرض ولو يف غري بلد االقتراض وهو يف املثال ) عمرو(

  :واستدل احلنابلة على هذا احلكم
  .فإذا أمكن السداد وال ضرر عليه لزمه أن يسدد.  بأنه ميكنه السداد مب ال ضرر عليه فيه-
يلـزم املقتـرض أن يـسدد القـرض ولـو يف            : أي. فيأخذ نفس احلكم  . نقله مؤونة ويلحق باألمثان كل ما ليس ل     / مسألة**

  .غري بلد القرض الذي مت عقد القرض فيه بنفس السبب وهو أنه ميكنه الوفاء بال ضرر عليه
   :- ر,+* ا- -91 )
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  .مه أن يسدد القرضال يلز) وفيما حلمله مؤونة: (يعين
  .فإذا اقترض شيئاً حلمله مؤونة وطالبه ا يف غري بلد القرض مل يلزم املقترض أن يرد القرض

  :واستدلوا على هذا بأمرين
  .ألنه سيكسب أجرة النقل. أن يف هذا جر نفع للمقترض:  األمر األول-
  .من بلد لبلد ولو مل يكن بال مؤونةأنه ليس يف النصوص الشرعية ما يلزم املقترض نقل القرض :  الثاين-

  .وإمنا ألزمناه يف الصورة األوىل ألنه ال ضرر عليه وذمته مشغولة
ملا تبني أنـه ال يلزمـه الـسداد بـني أنـه يلزمـه               : يعين) وفيما حلمله مؤونة قيمته    :(- رمحه اهللا    -يقول املؤلف   / مسألة**

 القرض يف بلـد القـرض مـا مل تكـن القيمـة يف بلـد القـرض                   فيلزم املقترض أن يعطي املقرض قيمة     . قيمة هذا القرض  
  . وهم يف قوله أنقص- رمحه اهللا -سيأتينا أن املؤلف  .أكثر

   .- رمحه اهللا -املهم اآلن أن تفهموا الصورة مث نرجع إىل عبارات املؤلف 
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ـ   : إذا اقترض زيد من عمرو مخسة آصع من القمح يف الرياض مث طلبها منه يف مكة                ا اآلن أنـه ال جيـب علـى         فـنحن قررن
كن جيب عليه أن يعطـي املقـرض قيمـة هـذه اخلمـسة آصـع                . املقترض أن يويف هذه اآلصع يف مكة ألن حلملها مؤونة         

  .ويشترط هلذا الوجوب أن تكون قيمة هذه اخلمسة آصع يف بلد املقرض ليست أكثر من قيمتها يف بلد اإلداء
  .تها يف بلد األداء فالواجب عليه أن يعطيه القيمة يشتري ا القرضفإن كانت القيمة يف بلد القرض أكثر من قيم

 اقترض مخسة آصع يف الرياض قيمتها مائة ريـال فطالبـه ـا يف مكـة وقيمتـها يف                    - كما قلت    -إنسان  / صورة املسألة 
ملـاذا؟  . لـد الـسداد   مكة مخسون رياالً فاآلن جيب على املقترض أن يدفع القيمة يف بلد القرض أو يف بلـد الـسداد؟ يف ب                    

  .بدل أن يعطيه مائة ريال. ألن يف بلد السداد أرخص فيذهب ويشتري خبمسني رياالً مخسة آصع ويسدد
. فالواجـب عليـه كـم؟ مائـة ريـال         : فإذا كانت قيمة اآلصع يف الرياض مائة ريال وقيمتها يف مكة مائة ومخسني ريـاالً              

  .وهي قيمة القرض يف بلد القرض ال يف بلد األداء
خطـأ ألـا إذا   ) إال أن تكـون ببلـد القـرض أنقـص       :( هنـا  - رمحـه اهللا     -وإذا فهمت املثال فستفهم أن قول املؤلف        

  .كانت يف بلد القرض أنقص فهو من مصلحة املقترض
  .بدون النفي. إن كانت يف بلد القرض أنقص : - رمحه اهللا -ولعل صواب العبارة وكأنه سيكتب املؤلف 

  .نظر عن عبارة املؤلف عرفنا اآلن احلكمعلى كل حال بغض ال
: فإنه ال جيب عليه أن يـويف وجيـب عليـه أن يعطـي القيمـة               :  يف أنه إذا طلبه قرضاً حلمله مؤونة       - :يتلخص احلكم :  إذاً

فـإن كانـت أكثـر فإنـه     ). إن مل تكن يف بلد القـرض أكثـر  :(أو بعبارة أوضح. ـ إن كانت القيمة يف بلد القرض أنقص     
ومـن املعلـوم كمـا أشـرت مـراراً أن غالـب             . هذا ما يتعلـق بالـسداد      .قيمة ويلزمه القيمة يف بلد السداد     ال يلزمه   

   .وهذا التفصيل إمنا هو فيما حلمله مؤونة فقط .القروض اآلن من األمثان ليست مما حلمله مؤونة
  .وذا انتهينا من باب القرض وننتقل إىل باب الرهن

ن أريد أن أشري إىل أن القرض ينقسم إىل قـسمني مـن حيثيـة غـري احليثيـات الـيت ذكرنـا        وقبل أن ننتقل إىل باب الره     
  :وهذا التقسيم مفيد ليتصور بعض األحكام: تقسيمها اآلن

  .القرض الذي ذكرت تعريفه يف أول الباب وتنصرف إليه عبارات الفقهاء:وهو.القرض احلقيقي: القسم األول للقرض-
. وهو القرض الذي يثبت يف الذمة بسبب النفقة على البهيمة أو على اإلنسان مع نية الرجوع               . كميالقرض احل :  القسم الثاين  -

اـا  : يعـين . فهذه انفقة تثبت يف ذمة املنفق عليه إذا نوى املنفق الرجوع وتصبح يف حكم القرض لكنها من القروض احلكمية                  
  . ضمن التعريف االصطالحي الذي ذكره الفقهاء للقروضأخذت حكم القرض وإن مل تكن يف احلقيقة من القروض الين تدخل

وذا يستطيع اإلنسان أن يعرف أن مدلول القرض يف الشرع أوسع مما يقع يف ذهن الطالب أنه فقط إعطاء مال لينتفع به ويـرد                     
  .غريه

  .وذا انتهى الباب وهللا احلمد ونبدأ بباب الرهن
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  .الثبوت والدوام: الرهن يف لغة العرب هو
وأي معىن آخر يذكر هلذه الكلمة وينسب أنـه معـىن لغـوي فهـو يف احلقيقـة راجـع إىل هـذا                       . هذا هو املعىن األصلي   

فاملعىن األصلي هو هذا وكل ما عداه ليس من املعاين األصلية وإمنا من املعاين املتفرعـة عـن هـذا املعـىن األصـلي                        . املعىن
  . الثبوت والدوام:وهو

  .فهو توثقة دين بعني يتستوىف منها أو من مثنها: وأما يف االصطالح
أن يقتـرض زيـد مـن    : صـورة الـرهن   : - رمحـه اهللا  -حىت نفرع عليه املسائل اليت يـذكرها املؤلـف      : صورة الرهن 

  .عمرو مائة ريال ويأخذ منه رهناً ا عشرة آصع من القمح
  .فالرهن يف املثال هو القمح

  .والغرض منه كما يف التعريف استيفاء الدين منه أو من مثنه
  .وإذا كان من جنس آخر فيستوىف من مثنه. أنه إمنا يستوىف منه إذا كان من نفس اجلنس) منه:(علم من قولنا

  .فإذا اقترض قمحاً ورهنه قمحاً آخر فهل يستوىف منه أو من مثنه؟ يستوىف منه
  .ارة فمن ماذا؟ من الثمنوإذا اقترض ألف ريال ورهنه سي

  .و ال إشكال فيه.  وهللا احلمد-والرهن مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع
  .وهو نص يف املقصود] 283/البقرة[} فرهان مقبوضة{: فقوله تعاىل :  أما الكتاب-
   .-م  صلى اهللا عليه وسل- اقترض من يهودي ورهنه درعه - صلى اهللا عليه وسلم - وأما السنة فإن النيب -
  .فحكاه غري واحد من أهل العلم:  وأما اإلمجاع-

  .وما زال عمل املسلمني عليه
هل الرهن يتعلق بالسفر واحلـضر أو يتعلـق بالـسفر فقـط؟ ويف احلقيقـة اخلـالف يف                   : إمنا وقع اخلالف فقط يف مسألة     

  :هذه املسألة خالف ضعيف
عليه عمل النـاس إىل أن الـرهن مـشروع يف احلـضر والـسفر               فذهب اجلماهري األئمة األربعة وعامة فقهاء املسلمني و       = 

  .وال تفريق بينهما
 -: واسـتدل .  إىل أن الـرهن ال يكـون إال يف الـسفر فقـط             - رمحـه اهللا     -وذهب جماهد فقط وهو من أئمة السلف        = 

  . احلكم عندهصفة تقيد) وإن كنتم على سفر: (فقوله) وإن كنتم على سفر فلم جتدوا كاتباً فرهان مقبوضة.(باآلية
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  :والصواب مع اجلماهري بال شك ألمرين
 صـلى اهللا عليـه      -فهـو مل يكـن علـى سـفر          .  رهن وهو يف املدينة    - صلى اهللا عليه وسلم      -أن النيب   :  األمر األول  -

   .-وسلم 
ـ               :  الثاين - سفر ألنـه قـد   أن هذا القيد خرج خمرج الغالب ألن الغالب أن حيتاج اإلنسان إىل توثقـة الـدين بـالرهن يف ال

هـذا يف القـدمي أمـا    . وأما يف احلضر فقـد ال حيتـاج إىل هـذا   . ال جيد من يشهده على الدين أو ال جيد ما يكتب به الدين 
فاحلاجـة إليـه اليـوم كـبرية        . اليوم فاحلاجة إىل الرهن كبرية جداً وتتعدى إثبات الدين إىل الوثوق بأداء املـدين بالـدين               

  .تضييق على الناس وهذا على كل حال القول أشبه ما يكون بالقول املهجورجداً وقصره على السفر فيه 
  : يبني األشياء اليت جيوز أن ترهن- رمحه اهللا -مث بدأ املؤلف 
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  .أنه جيوز رهن كل عني جيوز أن تباع: هذه قاعدة الباب
  :واستدلوا على هذا

وهذه احلكمة تتحقق يف كل عـني جيـوز أن          .استيفاء الدين عند عجز املدين عن السداد أو امتناعه        : من الرهن هو   بأن املقصود -
  .تباع

أنه ال جيب أن جنعـل الـدين واملنـافع رهنـاً بـل ال يـرهن إال العـني                    ) يف كل عني   :(- رمحه اهللا    -وظاهر قول املؤلف    
  .لى العني دون الدين واملنافعأن الرهن ال يقع إال ع: وهذا مذهب احلنابلة. فقط

  :واستدلوا على هذا
  . بأن الوارد يف السنة رهن األعيان دون املنافع والديون فنقتصر على مورد النص-
  .أنه جيوز أن جنعل املنافع والديون رهناً: القول الثاين= 

 -املـدين ميلـك منفعـة معينـة         فـإذا كـان     .  بان املقصود من الرهن يتحقق يف رهن املنافع ورهن الديون          -:وعللوا ذلك 
  .ويستوىف الدين من قيمة هذه املنفعة. فباإلمكان أن يرهن هذه املنفعة. ميلك منفعة عني دون رقبتها

  .وكما ترى يف احلقيقة ال إشكال يف رجحان القول الثاين فهو ظاهر وقوي
ـ                   دين يف متـهاة املطالبـة بالـدين اآلخـر          إال انه ال ينبغي أن جنعل الديون واملنافع رهنـاً ألن هـذا يـدخل الـدائن وامل

  .واالختالف والتنازع
  .بينما إذا رهنت عني معلومة حاضرة صار هذا أبعد عن التنازع وأقرب إىل إيفاء الديون

والقول الثاين مـن حيـث الـدليل اتفـصيلي وجيـه جـداً              . فقول اجلمهور من حيث الواقع العملي والتطبيق قوي وجيد        
  .كما ترى
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  .العبد الذي كوتب من سيده جيوز أن جيعل رهناً: حىت املكاتب: يعين
  :والتعليل واضح

  .وكل ما جاز أن يباع جاز أن يرهن.  وهو أنه جيوز أن يباع فجاز أن يرهن-
ـ     . فإن أمت املكاتب األقساط اليت عليه وأصبح حراً ال يباع صار مثنه هو الرهن              ن هـذا الـثمن الـذي       وتـسدد الـديون م

  .يكون حمل املكاتب
. وكون قيمة املكاتب تقع حمله رهناً هذا بال إذن من الراهن بل مباشرة تكون مكـان العبـد املكاتـب الـذي كـان رهنـاً                   

  .ألن قيمة العبد املكاتب بدله فتكون هي الرهن: وليس للراهن اخليار
  .ملكاتب حني يستكمل األقساط ويصبح حراًوذا خنرج من اجلهالة والغرر اليت قد تكون موجود يف ا

  .كيف تصحح أن يكون املكاتب رهناً وهو رمبا أصبح من األحرار فال جيوز أن يباع: إذا قيل لك: إذاً
  .أنه إذا أصبح حراً صارت قيمته مكانه: فاجلواب
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  .بعتك هذه السيارة إىل شهرين بشرط أن ترهنين هذا البيت: فيقول.  البيعجيوز أن نعقد الرهن مع عقد: يعين
 وال يقـال أن امثـال غـري         - مـع األسـف    -وهذا املثال مثال صحيح ألن اليوم بعض السيارات أغلى من بعض البيوت             

ة باهـضة   منطقي ألن اليوم بعض السيارات أغال من بعض البيوت وإن كان ليس من العقـل أن يـشتري اإلنـسان سـيار                     
  .فهذا الشك أنه من سوء التدبري. الثمن وهو ال ميلك بيتاً كما يفعله بعض الناس اليوم

  .لكن املثال صحيح
  .هذا عقد الرهن مع العقد

  .مع العقد: ومع احلق يعين
فهـو عقـد حيتـاج إىل إجيلـب         .  الرهن عقد آخـر مـع عقـد البيـع          -.وانتم تعلمون أن الرهن عقد مضاف لعقد البيع       

  .إىل آخره...  وشروط وعاقدانوقبول
  .وهو جائز باتفاق األئمة األربعة. فعقد الرهن مع عقد البيع الذي يسبب احلق جائز



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 66صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .و2"�= 

  . بعد ثبوت احلق-وجيوز عقد الرهن بعد احلق: يعين
  .لبائع وأريد رهناً ذا البيتأن يبيع عليه بيتاً مثن مؤجل مث بعد ثبوت الثمن يف ذمة املشتري يقول ا/ وصورته

  فهذا الرهن مت بعد العقد أو مع العقد؟
  .بعد ثبوت احلق يف ذمة املدين وهذا جائز باإلمجاع بل هو املقصود من الرهن: يعين. بعد العقد

  :ودليل جواز مع اإلمجاع
  .ت إىل توثقة بالرهن أن قيمة املؤجل أصبحت ثابتة يف ذمة املدين وإذا كانت ثابتة يف ذمة املدين احتاج-

  .وأنا أريد أن تنتبهوا إىل هذا التعليل حىت تفهموا املقصود من الرهن
ألنـه بعـد العقـد أصـبح الـثمن ثابتـاً يف         . بعد وقوع العقد فهو جائز باإلمجـاع      : إذاً إذا أخذ رهنا بعد ثبوت احلق يعين       

  .ذمة املدين فأصبح حيتاج إىل توثقة
مـع  : ( أنه ال جيوز عقد الرهن قبل ثبوت احلـق أي قبـل إجـراء العقـد ألنـه يقـول                    -   رمحه اهللا  -وظاهر كالم املؤلف    

  :وهذا ). وقبله: (ومل يقل) احلق وبعده
  .أن عقد الرهن ال يصح قبل ثبوت احلق: مذهب احلنابلة= 

  :واستدلوا على هذا
  . بأن الرهن يقصد منه االستيثاق من الدين وال دين هنا-
  .قبل وقوع العقد: يعين. قوع الرهن قبل ثبوت احلقصحة و: والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  .ألن الضمان يكون قبل ثبوت احلق يف ذمة املدين.  بالقياس على الضمان-
  .بأن األصل يف املعامالت احلل:  واستدلوا على هذا -
 نفـع الـرهن وإن مل يوجـد احلـق مل            بأنه ال ضرر من إثبات الرهن قبل احلق فإن وجد احلـق           :  واستدلوا على هذا أيضاً    -

  .يضر الرهن
  .ألنه ال حاجة إليها. على أن هذه املسألة ال تكاد تقع يف الواقع. وهذا القول الثاين هو الراجح

  .فإذاً ال حاجة ماسة إليقاع الرهن قبل العقد. وإذا كان البائع يريد االستيثاق التام فيجعل الرهن مع احلق
أو :  األعيان اليت جيوز أن جتعل رهناً انتقل لبيان الـديون الـيت جيـوز أن نأخـذ عليهـا رهنـاً                     -اهللا   رمحه   -ملا بني املؤلف    

  ).احلقوق اليت جيوز أن نأخذ عليها رهناً: (بعبارة أدق
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  :فسرت ملا يؤخذ عليه الرهن شرطني
  .أن يكون ديناً:  الشرط األول-
  .ان يكون هذا الدين ثابتاً:  والشرط الثاين-

فـال جيـوز أن نأخـذ الـرهن مقابـل           . يشترط فقهاء احلنابلة لصحة الرهن أن يؤخذ مقابل ديـن         =  :نبدأ بالشرط األول  
  .عني وال منفعة
  . العارية- :ـ مثال العني

  .مثن املبيع املعني: وهو األهم:  ومثاله الثاين-
  .ما عدا هذا ال يؤخذ عليه رهن. ن شيء ثابت يف الذمةأن الرهن ال يؤخذ إال ع: فاحلنابلة يرون= 

  :واستدلوا على هذا
  . بأن الدين الثابت يف الذمة هو الذي حيتاج إىل توثيق وما عداه فليس حباجة إىل توثيق-
  .طاآلية اليت دلت على مشروعية الرهن إمنا هي يف الدين فنبقي فيما ورد فيه النص فق-بأن اآلية يف الدين:واستدلوا-
  .جواز أخذ الرهن على األعيان والديون على حد سواء: والقول الثاين= 
 ألن اإلنسان كما حيتاج إىل توثقة الدين الستيفاء حقه من الرهن فإنه حيتاج إىل التوثقـة مـن رجـوع العـني ووصـوهلا                         -
  .فاحلكمة اليت شرع من أجلها الرهن موجودة يف األعيان واملنافع. إليه

أنـا أعـريك الـسيارة بـشرط أن تـرهنين رهنـاً حـىت             : فقال عمـرو  . أعرين سيارتك : ذا قال زيد لعمرو   إ/ مثال املسألة 
  .أستوثق من إرجاع السيارة سليمة ليست معيبة

  . ألنه على شيء ليس يف الذمة-. الرهن باطل: فعند احلنابلة= 
  .اريةالرهن صحيح وهو الزم ويؤخذ منه احلق عند عدم رد الع: وعلى القول الثاين= 

  .والقول الثاين فيه أرجح. ففي احلقيقة هذا اخلالف مهم ومفيد وقد حيتاج إليه اإلنسان
 ألن الغالـب أن اإلنـسان حيتـاج إىل توثقـة الـديون ال               - أا خرجت خمرج الغالب    - كما تقدم معنا   -وحنمل النصوص   

  .األعيان
  .فال يصح على دين غري ثابت. أن يكون بدين :ـ الشرط الثاين

  .هو الدين الذي ثبت يف الذمة وليس عرضةً للسقوط/ دين الثابتوال
  .ألن العبد يستطيع أن يعجز نفسه ويرجع إىل العبودية. دين املكاتبة: فمن أمثلة الدين غري الثابت
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إذا جعل جعـالً ملـن صـنع عمـالً معينـاً فقبـل أن يبـدأ                 . : اجلعل قبل أن يبدأ يف العمل     : ومن أمثلة الدين غري الثابت    
ألنـه كمـا سـيأتينا اعقـد بـني مـن            . العامل بالعمل فهذا الدين وهو اجلعل عرضة للسقوط وذلك بأن ال يبدأ بالعمـل             

  .جيعل جعالً لعمل وبني العامل عقد جائز وليس بالزم
  .عند املذهب أخذ الرهن عليها: = فهذه الديون ال يصح

   ألا هي بنفسها عرضة للسقوط فكيف نستوثق منها بالرهن؟-
فإن استقر انتفعنـا مـن الـرهن وإن مل يـستقر رجـع الـرهن                . أنه جيوز أخذ الرهن بالدين الغري مستقر      :  والقول الثاين  =

  .إىل صاحبه
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  .هو املدين: الراهن
  .الدائن: واملرن هو

  .هي العني اليت يراد استيفاء الدين منها: والرهن
  .البد أن نفهم اآلن الراهن واملرن ألنه سيتكرر معناإذاً 

  ).فالراهن هو الذي ذمته مشغولة
  .دون املرن: يعين) يلزم يف حق الراهن فقط:(يقول رمحه اهللا

  . ألنه ثبت حبق الغري فهو الزم يف حق الراهن حفظاً حلق املرن-: ويلزم يف حق الراهن
  . يستطيع فسخ الرهن وال إلغاء هذا العقد وال ما يترتب على هذا األمرأن الراهن ال: يعين: ومعىن أنه الزم

  .وسيأتينا مىت يلزم؟ وماذا يترتب من األعمال على اللزوم
  .أنه الزم يف حق الراهن فقط:  هنا- رمحه اهللا -إمنا الذي يعنينا اآلن يف عبارة املؤلف 
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  :شاعويصح رهن امل
  .عند اجلماهري من أهل العلم= 
  . ألن املشاع جيوز أن يباع وكل ما جاز أن يباع جاز أن يرهن-

فاجلماهري على جـواز رهـن املـشاع واآلن عليـه العمـل وكـثرياً مـا يـرهن                   . ويف املسألة خالف ضعيف ال نشتغل به      
ض أو بيـت أو شـيء ميكـن أن يبـاع لـسداد      املشلع اليوم ألن املشاع ميكن بيعه ومتييزه عن الذي معه سـواء كـان أر     

  .الدين
  .وملا كانت القاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه واملشاع جيوز أن يباع لذلك اجلماهري جوزوا رهنه

   :- ر,+* ا- -91 )
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  .ره% ا�+��$ 0�t ا�+�Z� وا�+�زون M#N 1+�* و0�t=: و�@�ز 
وجيوز رهـن املبيـع علـى مثنـه وغـريه إال إذا             : ( يقو - رمحه اهللا    -لف  يف احلقيقة العبارة تكون أسهل وأوضح لو أن املؤ        

  ).كان مكيالً أو موزوناً
  .فإدخال االستثناء يف وسط اجلملة يصعب فهمها. فتكون أوضح

  :نقول يف شرح اجلملة
  . وعلى غريه-.  مثنه-: جيوز لإلنسان أن يرهن املبيع على

  ).على غريه:( سواء قبض الثمن أو مل يقبض يف مسألة.يعين على دين آخر سابق) بغريه: (واملقصود
  .أن يشتري زيد من عمرو سيارة فيحبس عمرو السيارة إىل أن يسدد املشتري الثمن/ صورة املسألة

فيمـسك الـسيارة   .  ديـن آخـر   -أو يسدد املشتري الثمن ومع ذلك حيبس البائع السيارة ألن له على زيـد مثـن آخـر                 
حىت لو سدد قيمة السيارة إذا كان هنـاك ديـن آخـر فلـه أن ميـسك الـسلعة                    . دين اآلخر كرهن إىل أن يسدد قيمة ال     

  .على هذا الثمن
  :الدليل على اجلواز

  .ولو قبل القبض.  أن هذا املبيع جيوز بيعه فجاز رهنه-
  .وأنتم تعلمون أننا نتحدث اآلن عن املبيع من غري املكيل واملوزون

  ).ال حيتاج إىل قبضعن املبيع الذي : (أو بعبارة أخرى
غري املكيـل واملـوزون عنـد احلنابلـة فإنـه           : أنه إذا باع ما ال حيتاج إىل قبض يعين        . إذاً انتهينا من هذا القسم عند احلنابلة      

  .جيوز أن حيبسه على مثنه وعلى غريه ولو قبل القبض
  .املبيع من املكيل واملوزون:  القسم الثاين-

  . جيوز حبسه على مثنه ال-فهذا ال جيوز رهنه على مثنه 
  .فاملكيل واملوزون قبل القبض ال جيوز أن يباع. ملاذا؟ ألنه ال جيوز أن يباع

ملاذا؟ ألنه ال جيوز أن يبـاع إال بعـد القـبض وحنـن نقـول ال                 . املكيل واملوزون قبل القبض ال جيوز حبسه على مثنه        : فإذاً
  .جيوز أن نرهن إال ما جيوز أن يباع

  .جواز حبسه على مثنه ولو قبل القبض:  املكيل واملوزونالقول الثاين يف= 
  :واستدل هؤالء على هذا احلكم

 بأن بقاء املبيع عادة يف يد البائع قبل القبض يسري وينتقل إىل املـشتري وهـذا البقـاء اليـسري ال يتنـاىف مـع حكمـة                            -
  .الرهن

 يـسري هـذا الوقـت اليـسري ال يتنـاىف مـع حكمـة                بأن بقاء الرهن أو املبيع يف يد البائع عادة يبقى وقـت           : استدلوا(
  .)الرهن
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فنحن نقـول للمـشتري ال جيـوز لـك أن تبيـع العـني إال بعـد                  . إذا باع اإلنسان عيناً ال جيوز أن تباع إال بعد القبض          
  .القبض ألنه ي عن بيع الطعام قبل قبضه ولئال يقع يف نفس البائع عليك حرج إذا كسبت أنت يف هذه السلعة

  .واضح اآلن أن حترمي بيع السلعة قبل القبض أمر حمكم وأدلته واضحة: إذاً
لكن إذا رهن هذه العني قبل أن يقبضها فبقاء السلعة هذا الوقـت القـصري يف يـد البـائع ال يتعـارض مـع الـرهن ألن                            

ـ            - الدين مؤجل    -. الرهن مؤجل  شتري فتـصبح   وبالتأكيد خالل هذه الفترة ستنتقل العـني مـن يـد البـائع إىل يـد امل
  .الراجح إن شاء اهللا القول الثاين: وهلذا نقول .رهناً جيوز بيعه

انه على القول الراجح ال جيوز رهن كـل مـا ال جيـوز بيعـه قبـل                  ) ال جيوز بيع املكيل واملوزون    :(علم من قوله  / مسألة**
  .القبض هذا عند احلنابلة وال نقصر احلكم على املكيل واملوزون

ذه املسألة ألنه تقدم معنا اخلالف يف األشـياء الـيت حتتـاج إىل اسـتيفاء وقـبض واألشـياء الـيت ال                       وحنن لن ندخل يف ه    
  .حتتاج فترتل ذلك اخلالف على هذه املسألة

 -علم من هذا اخلالف كله أنه ال حرج مطلقاً يف رهن أو حبس املبيع علـى مثنـه وغـريه بعـد القـبض                       / املسألة الثانية **
جيـوز بعـد القـبض بـال        :  حىت قـال املـرداوي يف اإلنـصاف        - جيوز بال تفصيل   -وبال تفصيل . فبعد القبض ال إشكال   

  .بعد القبض وقبل القبض: إذاًَ عرفنا اآلن حكم حبس املبيع على مثنه .يف املذهب: يعين. نزاع
  .جيوز بال نزاع وبال تفصيل:  بعد القبض-
  .جيوز على التفصيل واخلالف الذي ذكرته لك:  وقبل القبض-
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 - رمحـه اهللا     -لكـن املؤلـف     . أن كل ما جيـوز بيعـه جيـوز رهنـه          : ويف احلقيقة هذه العبارة مستفادة من العبارة األوىل       
  ).فكل ما ال جيوز بيعه ال جيوز رهنه. (أراد أن يبني احلكم صرحياً حىت يكون أوضح للقاريء

فـإذا فهـم اإلنـسان شـروط البيـع           .شروط البيـع  :  ال جيوز أن تباع ينبغي أن تكون معلومة لك من خالل           األشياء اليت 
  .عرف مجيع األعيان ايت ال جيوز أن تباع

  .ال جيوز أن ترهن:  أم الولد- .ال جيوز أن ترهن:  آالت املعازف- .ال جيوز أن يرهن:  فالكلب مثالً-
  .ن يرهنفكل ما ال جيوز أن يباع ال جيوز أ

ألن املـراد اسـتيفاء القـرض مـن مثنـه وهـذا ال       . أن ما ال جيوز أن يباع ال تتحقق حكمة الرهن منـه     :  قالوا - :التعليل
  .وهذا أمر واضح ودليله واضح .فكيف سنستويف من مثنه. يباع
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  )).األذان((   ..فهذا يستثىن من احلكم السابق العام . معنا أن الفقهاء مجيعاً إذا قرروا حكماً أعقبوه باالستثناءتقدم
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: الثمـرة والـزرع األخـضر قبـل بـدو الـصالح       : استثىن احلنابلة من احلكم السابق وهو عدم جواز رهن ما ال جيوز بيعه            
  .مع العلم أنه ال جيوز أن يباع. عال رهناًومع ذلك جوز احلنابلة أن جي. ال جيوز أن يباعا

  :واستدلوا على هذا بأمرين
وهـذا األمـر مفقـود      . أن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صالحها إمنا هو خشية إصابة العاهـة والعيـوب               :  األمر األول  -

  .يف مسألتنا فال خنشى إصابة العاهة وال إصابته العاهة فإنه ال يضر يف مسألة الرهن
أنه إذا أصيبت امثار واحلبوب قبل بدو صالحها بعاهة وأصبحت غري صاحلة للبيع مل خيسر املرن شيئاً ألن الرهن                   : قالوا: ين الثا -

  .فال جهالة وال غرر وال ضرر على املرن وهلذا صححوا هذا العقد. ومل يسقط منه شيء. بقي يف ذمة الراهن
ألنه يف احلقيقـة ال يتعـارض مـع احلكمـة مـن             . استثنء صحيح : ن يشتد واستثناء الثمرة قبل بدو صالحها والزرع قبل أ       

  .وألن عادة وقت الرهن األجل طويل فبإمكانه أن يتبني من صالحية الثمرة للبيع أو عدمه. الرهن
بـل معـىن    . فال يريد أنه إذا كان مع شـرط القطـع فـال جيـوز             ) . بدون شرط القطع   :(- رمحه اهللا    -وأما قول املؤلف    

ولـذلك  . ملـاذا؟ ألنـه جيـوز أن يبـاع        . أما مع شرط القطع فيجوز رهنه باإلمجـاع       . حىت ولو بدون شرط القطع    : ةالعبار
  .لكان أوضح) ولو بدون شرط القطع :(- رمحه اهللا -لو قال املؤلف 
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أمـا إذا مل يقـبض املـرن الـرهن فإنـه            .  املرن إال بقبض املرن له     ذهب اجلماهري إىل أن عقد الرهن ال يلزم من قبل         = 
  .وهذه املسألة غاية يف األمهية .يصبح جائزاً فللراهن أن يفسخ الرهن أي ساعة شاء

  .فإن بقي بيد الراهن فالعقد جائز وليس بالزم. إذاً ال يلزم الرهن إال بقبض املرن له
ومعلـوم أن   . فنـصت اآليـة علـى اشـتراط القـبض         ). فرهان مقبوضة : (هللا تعاىل يقول   باآلية فإن ا   - :استدلوا على هذا  
  .من املرن: قوله مقبوضة يعين
  . ملا رهن الدرع عند اليهودي أقبضه إياه- صلى اهللا عليه وسلم - بأن النيب - :واستدلوا على هذا

  .فدل الكتاب والسنة على هذا الشرط
  .قي يف يد الراهنأنه يلزم ولو ب: والقول الثاين= 

  . بأن الغرض من الرهن يتحقق ولو بقي يف يد الراهن- :واستدلوا على هذا
  . وبأن الناس حباجة إىل أن يبقى الرهن بيد الراهن وعلى هذا عملهم-

  ....واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد... نكتفي ذا
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

ألن بعـض اإلخـوة مل يفهـم معـىن هـذه العبـارة              ) بدين ثابت  :(- رمحه اهللا    -وله  إن شاء اهللا يف آخر الدرس سنشرح ق       
   .- رمحه اهللا -من املؤلف 
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  .تكلمنا باألمس عن هذه املسألة وذكرنا وجهة نظر اجلماهري وأدلتهم
  .وال ينفسخ إال بإذن املرن مبجرد العقد ولو مل يقبض. بالعقدأن الرهن يلزم : والقول الثاين يف هذه املسألة= 

  :واستدل هؤالء على هذا احلكم
  .كما تقدم معنا. فإن عقد البيع يلزم بالعقد ولو مل يقبض.  بقياس عقد الرهن على عقد البيع-

مل يكـن هنـاك قـبض فقاسـوا         ولـو   . إذا مت العقد يف البيع لزم ولزم البائع أن يسلم السلعة واملشتري أن يـسلم الـثمن                
  .عقد الرهن على عقد البيع
  :واستدلوا على ذلك أيضاً

  . بأن عمل الناس على هذا فإم يرهنون أمتعتهم وتبقى يف أيديهم-
غـري  :(ومعـىن . أن الرهن قبـل القـبض عنـد اجلمـاهري غـري الزم            : وتقدم معنا باألمس أن األثر األهم هلذه املسألة هو        

أن الـرهن مل يقـبض إىل       : أي: يفسخ الرهن وجيوز له أن يلغي هـذا العقـد باعتبـار أنـه مل يقـبض                أن للراهن أن    ) الزم
  .اآلن

أن الفائـدة مـن الـرهن ال تتحقـق          : وشيخ اإلسالم يرى رجحان قول اجلمـاهري فهـو يقـول          : هذه املسألة فيها إشكال   
  .فاء احلق بعد عجز املدين عن السدادعلى الوجه املطلوب إال إذا انتقل الرهن إىل يد املرن ليتمكن من استي

  . قوي- رمحه اهللا -وما ذكره 
  .وبقاء انتفاعه به] الراهن[وكذلك أصحاب القول الثاين يستدلون بأن عمل النس على بقاء الرهن بيد 

ن هـذه   ففي احلقيقة يف املسألة نوع من اإلشكال بالنسبة يل وال يظهر يل رجحان قـول مـن األقـوال رجحانـاً بينـاً إال أ                        
  .فبإمكاننا أن نرجح القول الثاين الذي جيعل الرهن الزماً مبجرد العقد. املسألة واحلاجة إليها خفت يف زماننا هذا

  ملاذا؟
ألنه يف هذه األيام أصبح التوثيق يف األوراق فبمجرد ما خيتم على الصك أصـبح مرهونـا بقـي البيـت يف يـد املـدين أو              

د ما ترهن السيارة تصبح مرهونة أين ما كانـت الـسيارة يف يـد الـدائن أو املـدين وـذا                      مل يبق انتقل أو مل ينتقل ومبجر      
  .صارت فائدة قليلة بالنسبة لوقتنا هذا
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وإذا أمكن توثيق الدين بال انتقال العني إىل املرن يعين مع بقاء العني يف يد الراهن وانتفاعـه منـها فهـذا الشـك أرجـح                          
  .املدين: يعين: ن ويتحقق أيضاً بقاء الرهن يف يد الراهن ألنه يتحقق االستيثاق من الره

  .الراجح إن شاء اهللا يف وقتنا هذا القول الثاين: ولذلك حنن نقول
أما من حيث أصل املسألة بدون النظر إىل مالبسات الواقع املعاصر ففيها إشـكال وقـول اجلمهـور وجيـه وهـو أرجـح                    

  . بيناًعندي لكن كما قلت لكم رجحانه ليس رجحاناً
   :- ر,+* ا- -91 )
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  .من شروط اللزوم استدامت القبض: يعين
  .نقيس االستدامة على االبتداء فإذا كان االبتداء البد فيه من القبض فاالستدامة البد فيها من القبض:  ألم قالوا-

  .لك املسألة فرجحه يف هذه املسألةفما ترجح يف ت. وبه علمت أن هذه املسألة مبنية على املسألة السابقة
   :- ر,+* ا- -91 )
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  .فإن أخرج املرن الرهن إىل الراهن باختياره زال لزومه: يعين) فإن أخرجه(
  . ألن علة اللزوم عند احلنابلة القبض فإذا زال القبض باختيار املرن زال اللزوم تبعاً له-

  .وبعد ذلك جيوز للراهن أن يفسخ العقد وأن يتصرف يف العني املرهونة كيف شاء
أنه لو زال الرهن بغري اختياره فإنـه يبقـى الزمـاً وال ينفـك ولـو                 ) باختياره:( هنا - رمحه اهللا    -وعلكنا من قول املؤلف     

  .زال عن يد املرن فهي عني مرهونة
أن هذا الـزوال عـام سـواء كـان زوال بإرجـاع             ) ن زال الرهن باختيار املرن    فإ :(- رمحه اهللا    -وعلنا من قول املؤلف     

العني إىل الراهن أو بتأجري العني إىل الراهن أو بإعارة العني إىل الراهن أياً كانـت صـورة اإلرجـاع مـا دامـت باختيـار                          
  .املرن فإن الرهن يصبح غري الزم

  .مسألة القبضوال خيفى عليك أيضاً أن هذه املسألة مبنية على 
  :مسألة مهمة من جهتني: وهلذا قلت لك يف الدرس السابق أن مسألة مىت يلزم الرهن

  . من جهة ما يترتب عليها من مسائل-
  . ومن جهة الواقع وحاجة الناس إليها-

   :- ر,+* ا- -91 )
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  .زومفإن رد الراهن العني إىل املرن عاد الل: يعين
  :والتعليل

  . هو ذات التعليل السابق وهو أنه يلزم من القبض اللزوم ويلزم من عدم القبض عدم اللزوم عند احلنابلة-
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  .فإذاً تعليل هذه املسألة هو عكس تعليل املسألة السابقة
  .فعاد اللزوم لوجود القبض

   :- ر,+* ا- -91 )
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  . أنه ال ينفذ تصرف واحد منهما بغري إذن اآلخر- رمحه اهللا -يقول 
  .الراهن واملرن). بواحد منهما:(املقصودبـ

  .أي تصرف مايل كأن يؤجر العني: أي). التصرف:(واملقصود بـ
مل جيـز    يشترط لتصرف أي منهما بالعيم رضـا امجيـع فـإذا رضـي الـراهن ومل يـرض املـرن                      - رمحه اهللا    -فاملؤلف  

  .التصرف وأصبح ملغياً وإذا رضي املرن ومل يرض الراهن فكذلك
ـ أما اشتراط رضا الراهن فمعلوم ألن الراهن هو املالـك ولـيس ألحـد أن ستـصرف يف ملـك غـريه إال بإذنـه وإن                           

  .كانت مرهونة فهي مازالت يف ملك الراهن فالبد من إذن الراهن
  . يضيع حقه بتصرف الراهنـ أما اشتراط رضا املرن فألجل أن ال

فإن مل يرض أحدمها أو مل يرض كالمها بقي الرهن معطالً فالبـد للتـصرف فيـه مـن رضـا                     . مذهب احلنابلة : = هذا هو   
  .االثنني

هو أنه جيوز أن يستصرف الراهن خاصة ولو مل يـرض املـرن بـشرط أن ال يـؤدي تـصرف الـراهن                       : والقول الثاين = 
  .مبا يضر بالدينإىل إنقاض مالية العني 

فما دام سيتصرف تصرفاً ال يضر بالعني املرهونة وال ينقص من قيمتها املالية فإنـه جيـوز لـه أن يتـصرف ولـو مل يـأذن                           
  .املرن

  :ظاهر: والتعليل
  . ألن هذه العني ملك للراهن وهذا التصرف ال يؤدي إىل اإلخالل حبق املرن فألي شيء مننع-

وهـذا التـأجري ال خيـل       . إذا كان الرهن بيتاً يؤجر فقام املرن بتأجريه مببلغ مائة ألـف ريـال             / ةاملثال الذي يوضح املسأل   
  .أو ال يضر مبالية البيت مطلقاً

فإذا كان الدين مائة ألف وقيمة البيت مخسمائة ألف وأجره مبائة ألف فإن هـذا األجـار مهمـا كـان لـن خيفـض قيمـة                  
  .البيت مؤجراً فإن هذا من أسباب ارتفاع قيمة البيتالبيت بل إنه يف وقتنا هذا إذا كان 

  .ففي هذه الصورة عند احلنابلة ال جيوز أن يؤجر ولو مل يضر باملرن
  .جيوز أن يؤجر وال ننظر إلذن املرن: وعلى القول الثاين

  .وهذا القول الثاين كما قلت لكم هو الصواب
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أن يؤجر الـسيارة لـشخص يـسري ـا يف طـرق             / مثل. ن مالية العني  أن يؤجر هذا البيت تأجرياً ينقص م      / املثال العكس 
  .فهذا الشك ينقص من مالية السيارة. سيئة وهو ال حيسن القيادة

ولذلك من األشياء اليت يسأل عنها من أراد أن يشتري سيارة من هو الذي كـامن يـستعمل هـذه الـسيارة؟ فـإن كـان                          
كـان  :  مـن أسـباب زيـادة ماليـة وقيمـة الـسيارة وإن كـان العكـس                 إنساناً يعرف حبسن القيادة واهلدوء صار هذا      

  .العكس
  .فمثل هذه الصورة ال نسمح للراهن أن يؤجر السيارة ذه الصفة اليت تسبب نقص مالية العني

  .وكما ترى هذا القول وجيه وهو إن شاء اله الراجح واملتوافق مع مقاصد الشرع
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  .العتق:  من احلكم العام وهو املنع من التصرف إال بإذن االثنني- رمحه اهللا -استثىن املؤلف 
  :فاحلكم. فإذا قام الراهن بعتق العبد الذي وضع رهناً

  .أن العتق صحيح مع التحرمي: عند احلنابلة= 
  .فالراهن آمث والعتق صحيح

  :ما التحرميـ أ
  . فألنه اعتدي على حق املرن-

  :ـ وأما التصحيح
  . فألن الشارع سبحانه وتعاىل متشوف للعتق-
ألنه إذا اتصف العقـد بالـسراية والتغليـب صـار دلـيالً             .  وألن العتق فيه سراية وتغليب مما يدل على قوة هذا احلكم           -

  .على قوة احلكم
  . كلهأنه لو أعتق بعضه عتق) السراية:(ومعىن
  .أنه لو أعتق عبداً ومل حيدد باسم وال وصف عتق مجيع العبيد) التغليب:(ومعىن

  .فهذا من باب التغليب واألول من باب السراية
وإذا صححنا العتق فإن قيمة العبد تكون مكان العبد فنلزم الراهن الذي أعتـق العبـد بـأن يـسلم املـرن قيمـة هـذا                          

  . الذي أعتقالعبد لتكون رهناً بدل هذا العبد
  .هذا هو مذهب احلنابلة وتفصيل املذهب ودليل املذهب

  .أن العتق ال يقع يف هذه الصورة وهو حمرم وباطل: والقول الثاين=
 ألن يف العتق يف هذه الصورة اعتداء على حق املرن والشارع احلكيم متـشوف إىل العتـق الـذي لـيس فيـه اعتـداء           -

  . ولو أعتقه السيد ويصبح من التصرفات الالغيةفنبطل العتق ويبقى العبد مرهوناً
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  .وهذا الثاين هو القول الصحيح إن شاء اهللا
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *�#N ��
  .&#<} 2*: و	+
ء ا�0ه% وآ��* وأرش ا�@�

  .مناء الرهن وكسبه وأرش اجلناية ملحق بالرهن
  .أنه يبقى مع الرهن ويباع مع الرهن: ومعىن أنه ملحق بالرهن يعين

  . ألنه متفرع عن أصل مرهون فتبعه يف احلكم-
  .هذا هو مذهب احلنابلة

  .ألنه ال ميكن أن ينفك عن الرهن. باإلمجاع: أن مناء الرهن املتصل به تبع للرهن: واعلم قبل أن نذكر القول الثاين
  .أو تعلم علم حممود. أو تعلم صنعة. السمن/ مثال النماء املتصل

  . أن تنفك عن الرهن فهي تبع للرهن باإلمجاعفمثل هذه األشياء ال ميكن
  .القول الثاين ينحصر يف النماء املنفصل: إذاً

  .عرفنا أن مذهب احلنابلة واجلماهري أن النماء املنفصل تبع للعني املرهونة للتعليل السابق
  .أن النماء املنفصل ليس تبعاً للعني املرهونة بل يرجع للراهن: القول الثاين= 

  . اإلمام الشافعيوهذا مذهب
  :ودليل هذا القول

  . أن املرن رضي بعني الرهن رهناً بال زيادة-
واألصـل أن ملـك اإلنـسان لـه         .  وأيضاً مناء هذه العني هو يف احلقيقة ملك للراهن ألن العني هي أيضاً ملك للـراهن                -

  .أن يتصرف فيه مباء يشاء وإمنا منعنا التصرف يف العني املرهونة ألا مرهونة
  .مذهب اجلماهري وعليه العمل يف كثري من البلدان: القول األول

 رمحـه اهللا    -القول الثاين هو مذهب الشافعي وهو فيما يظهر يل أرجح من مذهب اجلمهـور وومـن نـصره ابـن املنـذر                       
  . فإنه يرى أن النماء املنفصل ليس تبعاً للعني-

ني املرهونة ألنه ملك للراهن وال يوجـد دليـل مينـع الـراهن مـن أن                 وهذا الذي يظهر يل أن النماء املنفصل ليس تبعاً للع         
  .ينتفع ذا النماء املتصل وأما االستيثاق من الدين فهو حصل بالعني املرهونة

إذا كان هذا النماء املنفصل يؤدي إىل مالية العـني املرهونـة ففـي هـذه الـصورة الشـك                    : يستثىن من هذا صورة واحدة    
  .نبغي أن يبقى مع العني حىت تكون العني مع منائها املتصل كافية يف سداد الدينان النماء املنفصل ي

 - أي ضـرر جـسماين    -فإذا رهن شاة حاملة ويف أثناء الرهن ولدت هذه الشاة وهذه الـوالدة سـببت ضـرراً للـشاة                    
  .أدى هذا الضرر إىل نقصان مالية هذه الشاة

  .ألن الشاة أصبحت ال تفي بالدينهذا الولد الذي ولدته الشاة تبع هلا : فنقول



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 77صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

أما فيما عدا هذه الصورة فالراجح مذهب الشافعية واختيار ابن املنذر ومن أبـرز أمثلتـه األجـار فاألجـار اآلن ال يـضر                        
  .بالعني كما تقدم معنا

علـى القـول    فإذا أجر البيت املرهون فاألجار ليس تبعاً للبيت وال حيبس كما حيبس البيت وإمنا هو مـن حقـوق الـراهن                      
  .الصحيح ينتفع بع كيف شاء

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *�#N ��
  .&#<} 2*: وآ��* وأرش ا�@�

النمـاء والكـسب واألرش مـسألة واحـدة واخلـالف الـذي             : كسبه وأرش اجلناية عليه هو واملسألة الـسابقة واحـد         
  .ذكرت ينطبق على اجلميع

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .ُأ0Lة &p 	*و&jو	�* M#N ا�0اه% وآ��* و 

ذهب اجلماهري إىل أن النفقة واملؤونة اليت تصرف على العني املرهونة حتتسب علـى الـراهن هـو الـذي ينفـق علـى                        = 
  .العني املرهونة

  :واستدلوا على هذا
  . بأن هذه العني املرهونة ملك للراهن واألصل أنه جيب على اإلنسان أن ينفق على ملكه-

  :واستدلوا أيضاً
واحلـديث كمـا تـرى نـص        ) ال يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليـه غرمـه          :(- صلى اهللا عليه وسلم      -   بقول النيب  -

فكل النفقات اليت تترتـب علـى بقـاء الـرهن عنـد             ). عليه غرمه :( يقول - صلى اهللا عليه وسلم      -ألن النيب   . يف املسألة 
والتخزين وكـل مـا يتعلـق ـذه األمـور إمنـا             املرن الذي يقوم بدفعها هو الراهن األكل والشرب والسكن والكسوة           

  .هو على الراهن
فذهب بعض األئمـة إىل أنـه معلـول باإلرسـال وأنـه ال يثبـت           : هذا احلديث املهم يف باب الرهن حمل خالف بني األئمة         

ريهـم   وممن ذهب إىل هذا اإلمـام أبـو داود وابـن القطـان والـدارقطين وغ                - صلى اهللا عليه وسلم      -مرفوعاً إىل النيب    
  .من أئمة املسلمني

 وممـن ذهـب إىل هـذا مـن األئمـة      - صلى اهللا عليه وسـلم  -وذهب بعض األئمة إىل أنه يثبت مرفوعاً متصالً إىل النيب     
  .فأنت تالحظ أن الدارقطين تارة يرى أنه موصول وتارة يرى أنه مرسل. عدا املتأخرين اإلمام الدارقطين

  .حلديث يف هذا ا- رمحه اهللا -فاختلف قوله 
وأما احلكم عليه بالصحة واالتـصال فـذكره يف الـسنن فقـد عقـب هـذا                 . أما قوله الذي هو باإلعالل فذكره يف العلل       

أن كـالم اإلمـام الـدراقطين يف العلـل أمـنت وأعمـق              : احلديث بقوله إسناد جيد متصل ومن املعلوم لكل طالب علـم          
الطرق واألسانيد والعلـل وأمـا الـسنن فهـو خمـصص جلمـع              وأهم من كالمه يف السنن ألن العلل خمصص للكالم على           

  .وقيل خمصص جلمع األحاديث الضعيفة كأنه أراد أن جيمع األحاديث الضعيفة. األحاديث
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وأياً كان فكالمه يف العلل الذي يتوافق مع كالم احلافظ أيب داود وغـريه هـو الـصحيح وهـو مقـدم علـى كالمـه يف                           
  .السنن

الً إال أنه يصلح لالستدالل ومـا زال أهـل العلـم يـستدلون بـه ويستـشهدون بـه ألنـه                وهذا احلديث وإن كان مرس    
  .مرسل وتعضده النصوص وتعضده فتاوى الصحابة

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *�& �"T 0�t %& d#T إن ، %WT0+ا� �� �I �	
  .3I �7ء N#�*: وه� أ&

  .الرهن أمانة يف يد املرن
  .هذا مثرة كون العني أمانة) إن تلف من غري تعد منه فال شيء عليه:( هنا- رمحه اهللا -وقول املؤلف 
  .أن الرهن أمانة يف يد املرن ال يضمنه إال إذا تعدى أو فرط: فاحلكم اآلن

  .وهذا مذهب اجلماهري
  :واستدلوا على هذا بأمور

 عـن أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب            أن رفع الضمان عن املرن إذا تلفت العني بغري تعد وال تفريط مروي            :  األمر األول  -
   .- رضي اهللا عنه -طالب 

  ).وعليه غرمه :(- صلى اهللا عليه وسلم -احلديث الذي تقدم معنا وفيه قوله :  الثاين-
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أنه إذا تلفت العني يف عني املرن فهي من ضـمان املـرن لكـن بـأدىن القيمـتني مـن قيمتـه أو قـدر                  : القول الثاين = 
اين أنه إذا تلف فهو من ضمان املرن لكـن بـشرط أن يـضمن بـأدىن القيمـتني مـن قيمتـه أو قـدر                          القول الث .(الدين
  ).الدين

  :واستدلوا على هذا بأمرين
   .- رضي اهللا عنه -أن هذا مروي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب :  األمر األول-
 صـلى   -د رجـل فرسـاً فنفقـت فجـاء إىل الـنيب              أن رجالً رهن عن    - رضي اهللا عنه     -استدلوا مبرسل لعطاء    :  الثاين -

  .فجعل الدين يف مقابل الرهن الذي تلف) ذهب دينك :(- صلى اهللا عليه وسلم - فقال النيب -اهللا عليه وسلم 
  .أن العني إذا تلفت عند املرن فهي مضمونة مطلقاً ولو كانت بأكثر من الدين: القول الثالث= 

  .يقةوهذا من عجائب األقوال يف احلق
فبمـوت الـرهن الـذي    . فأصحاب هذا القول يضمنون املرن قيمة الرهن التالف ولو كانت القيمـة أكثـر مـن الـدين       

  .قيمته أكثر من الدين انقلبت اآلية فأصبح املدين دائناً والدائن مديناً
  .ع املرن يف دين آخرمع العلم أن هذا الرجل مل يأخذ هذه العني إال الستيثاق الدين فصار االستيثاق وسيلة لوقو

  .وهذا من وجهة نظري غاية يف الضعف والبعد عن أصول الشرع وعن املنطق
كيف جنعل املرن الذي أخذ العني رهناً إليفاء الدين ينقلب إىل مـدين وحنـن نـتكلم اآلن كمـا تعلمـون عـن التلـف                          

  .الذي بغري تعد وال تفريط
ن باإلمجاع ألنه تعدى وفرطألن تلف العني مع التعدي والتفريط عند املرن هي من ضمان املر.  

  .فاخلالف الذي مسعت كله فيما إذا تلفت العني بغري وال تفريط
  .والراجح واهللا أعلم القول األول وأنه ال ضمان مطلقاً ال بقيمة الدين وال بأقل وال بأكثر

  . لكألن هذا احلديث املرسل الذي تقدم معنا صاحل لالحتجاج كما قلت: أوالً
 خيتلـف عـن رأي عمـر بـن اخلطـاب إن صـح عـن                 - رضي اهللا عنه     -أل اآلثار عن الصحابة خمتلفة فرأي علي        : ثانياً

  . أفىت يف قضية معينة هلا مالبسات معينة- رضي اهللا عنه -وأخشى أن عمر  . - رضي اهللا عنه -عمر 
  .عيدأما أن هذا يكون رأياً من أمري املؤمنني عمر فمن وجهة نظري أنه ب

   .- رضي اهللا عنه -على كل حال هو ينسب إىل عمر 
أضف إىل هذا كلـه أن عطـاء كـان يفـيت خبـالف هـذا األثـر                  . أن أثر عطاء هذا مرسل ومراسيل عطاء ضعيفة       : وثالثاً

  .الذي يرويه وهذا مما يوهن األثر
  .فالراجح واهللا أعلم مذهب احلنابلة وهو القول األول
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .�7ء &% د��*:  ��;3W2 yآ*و. 

  .هذا قول مفرع على املسألة السابقة
  .فإذا اعتمدنا أن املرن ال يضمن فغنه ال يسقط من دينه شيء ولو تلف الرهن ويكون كله من ضمان الراهن

  :ودليل ذلك
  .عني املرهونةل أن الدين ما زال باقياً يف ذمة الراهن ولو تلفت ا-

  .مطلقاً وإمنا يبقى كما هو ويرجع يطالب الراهن بدينه مرة أخرىفإذاً ال يسقط منه شيء 
  .وهو كما قلت مفرع على املسألة السابقة) ال يسقط الكه شيء من دينه:(ذا معىنهو

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 *b"2 d#T ره% 2@+�$ ا���%: وإن *�(
�I.  

  .وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بالدين: يعين) وإن تلف بعضه(
وهذا بال نزاع وهو معلوم ألنه إذا كانت العني كاملة رهناً فإذا تلف بعضها فبقاء مـا بقـي منـها يف حكـم الـرهن مـن                            

  .باب أوىل
فإذا رهنه قطيع شياة يتكون من مخسني رأس من الغنم ومات نصف هذا القطيـع فالبـاقي يبقـى أو يرجـع ينفـك عنـه                          

  .الرهن؟ يبقى
  . أن يبني احلكم- رمحه اهللا -ؤلف وهذا ال إشكال فيه لكن أراد امل

   :- ر,+* ا- -)
ل  

ء e"2 ا���% ;2 $& *b"2 a��� .و.  

املقصود من هذه العبارة أنه إذا قام املدين بسداد بعض الدين الذي فيه رهن فإنه ال يفنك مـن الـرهن بقـدر مـا قـضى                           
  .من الدين بل يبقى مجيع الرهن كما هو رهناً على باقي الدين

  : على هذاواستدلوا
 بأنه مجيع أجزاء الرهن مرتبطة بالدين حىت ينقضي كله فسداد بعض الـدين ال يـسبب انفكـاك بعـض أجـزاء الـرهن              -

  .ألن مجيع األجزاء مرتبطة
  .وهذا عكس ما يفهمه بعض الناس أنه كلما قضى شيئاً من الدين انفك بعض الرهن بل احلكم كما مسعت
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   :- ر,+* ا- -)
ل  

دة �I* دون د��*وT@�ز ا� � .  

  .يف الرهن: يعين) جتوز الزيادة فيه(
فإذا افترضنا أن زيداً اقترض من عمرو مخسني ألفاً ووضع عنده سيارة رهناً مث أتى بـسيارة أخـرى لتكـون مـع الـرهن                         

  .األول فأصبح الرهن يتكون من سيارتني وقد كان سيارة واحدة
  .يف الرهنهذا زيادة  فهذا زيادة يف الرهن أو يف الدين؟

ولـذلك أمجعـوا علـى هـذا احلكـم      . ألن احلكمة اليت من أجلها شرع الـرهن تتأكـد إذا زيـد         : وهو صحيح باإلمجاع  
  .لوضوحه
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .وT@�ز ا� �
دة �I* دون د��* 

  .ال ال جتوز الزيادة يف دين الرهن ولو رضي الراهن واملرن
اجعـل الـرهن    : مث أراد أن يقتـرض مائـة ريـال أخـرى وقـال            . و ورهنه كتاباً  إذا اقترض زيد من عمر    / صورة املسألة 

  .األول رهناً للدين األول والثاين
  .فهذا زيادة يف الدين أو يف الرهن؟ زيادة يف الدين مع بقاء الرهن بدون تغيري

  .ثاين باطلويصبح الدين الثاين ديناً مرسالً ال رهن فيه ألن الرهن ال. عند احلنابلة: = هذا ال جيوز
  :استدلوا على هذا احلكم

  .وهلذا فهو ال يتسع للدين الثاين. إن الرهن مرتبط بكل جزء منه بالدين األول: قالوا:  الدليل األول-
  .ومعلوم أن الرهن إذا كان مرتبط بكل جزء من أجزائه فكيف تشغله بدين آخر

  . املرن ورضي الراهنجواز زيادة الدين يف الرهن الواحد إذا رضي: والقول الثاين= 
  .فالبد من رضا الكرن ورضا الراهن

  :استدلوا على هذا: الدليل على هذا
  . بأنه إذا أمكن كل من الراهن واملرن أن يرفع العقد من أصله فكيف بالزيادة فيه-

هن مـن أصـله وال      جنـوز هلمـا إبطـال الـر       ! الراهن واملرن أال يستطيع أن يبطل الرهن من أصله فكيف بالزيادة فيـه؟            
  .جنوز هلما الزيادة فيه
  .هذا نوع من التناقض

  .ولذلك فالراجح هو القول الثاين



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 82صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 ال سـيما إذا كـان الـرهن يفـي بالـدين األول              - أقصد عمل الناس ال احلكم الشرعي        -واليوم الناس عملهم على هذا      
  .وبالدين الثاين فحينئذ ال إشكال مطلقاً

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  . ��N ا%��1 �7{ً
 MI�I أ,�ه+
وإن ره% 

  .إذا استدان من رجلني وجعل عندمها رهناً واحداً مث قضى أحدمها دون اآلخر انفك يف نصيبه/ صورة املسألة
  .فإذا استدان عمرو من زيد وخالد ورهن زيد وخالد عيناً واحدة مث قضى خالد انفك الرهن يف نصيبه

  :التعليل
  .زيد كل منهما يعترب عقداً منفرداً فإذا قضى دينه انفك يف نصيبه أن العقد مع خالد والعقد مع -

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 

_��MI &% أ,�ه+I 
ً}�7 =
��*: أو ره�	 �I a�	ا.  

فـإذا كـان عمـرو وزيـد ميلكـان          . إذا استدان رجالن من شخص واحد ورهناه عيناً مـشتركة بينـهما           / صورة املسألة 
  .ن خالد ورهناه هذه السيارة اليت هي ملك هلما فإذا قضاه أحدمها انفك يف نصيبهمجيعاً سيارة واحدة واقترضا م

  .فإذا قضاه زيد ومل يقضه عمرو انفك يف نصيبه أو قضاه عمرو ومل يقضه زيد انفك يف نصيبه
  :والتعليل هو ذات التعليل السابق

  .ثاين أنا نرتل الرهن كأنه عقدين منفصلني فينفك العقد األول دون العقد ال-
   :- ر,+* ا- -)
ل  
            *~~"�2 �~~I أو ا�"~~�ل %WT0~~+#� ن ا�~~0اه% أذن

]~~* ، h~~Iن آ~~Iا�~~��% وا&��~~$ &~~% و �~~, M~~�&و :  M~~Iوو *~~N
2

  .ا���%
  .إذا حل الدين وجب على املدين أن يقضي سواء وثق الدين برهن أو مل يوثق

  .فإن أخر فهو آمث ومماطل وظامل فيجب عليه أن يبادر بسداد الدين
  .يسدد الدين فإن كان أذن للمرن ببيع العني فإن املرن يقوم ببيع العني مباشرة وسداد الدين بثمنهافإن مل 

 يريد ذه العبارة أن املرن ال حيتاج إىل جتديد إذن آخـر بـل اإلذن األول يف البيـع عنـد حلـول                        - رمحه اهللا    -واملؤلف  
ن بالبيع مباشرةاألجل وعد السداد كايف يف البيع حينئذ فيقوم املر.  

  :تعليل هذا احلكم
  . أن هذا هو املقصود من الرهن وهو استيفاء الدين-

وحنن نقول أن هذا احلكم إمنا هو فيما إذا مل يسدد املدين الدين الذي عليه بعـد حلـول األجـل فحينئـذ يقـوم املـرن                           
  .بالبيع ويسدد

حل األجل ومل أسدد فبع العـني الـيت هـي مرهونـة وخـذ دينـك       هذا إذا كان الراهن أذن للمرن بالبيع بأن قال له إذا     
  .منها حينئذ يبيع مباشرة
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   :- ر,+* ا- -)
ل  

]* أو �2$ ا�0ه% Iو M#N 9آ
  .وإّ. أ0�L= ا�<

: يف نفـس الـسطر الـذي فيـه        ) أو بيع الـرهن   :(هو يف احلقيقة من حيث النضيد وصف اجلمل كان ينبغي أن تكون عبارة            
  ).كموإال أجربه احل(

  ).إال أجربه احلاكم على وفائه أو بيع الرهن: (فاملعىن
  .إذا مل يأذن الراهن للمرن ببيع الرهن فإنه ال جيوز للمرن أن يبيع الدين ولو مل يف ولو مل يقض املدين الدين

  .لكن حينئذ جيب على احلاكم إما أن يتوىل إجبار املدين على السداد أو إجباره على بيع العني
  :ل هذاتعلي
 أن احلاكم منوط به إرجاع حقوق الناس إليهم وهنا تعلقـت احلقـوق وبقيـت بـال سـداد فوجـب عليـه أن يقـوم                -

  .بواجبه وهو سداد أو إيفاء احلقوق إىل أصحاا
  .هذا هو التعليل

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
2
N* ا�<
آ9 ووMI د��*: hIن �9 ��"� .  

  .ع العني املرهونة قام احلاكم ببيع العني وسداد الدائن دينهفإن مل يفعل أي مل يسدد الدين ومل يب
  :تعليل هذا

مـن احلقـوق الواجبـة الـيت        :  أن هذا احلق وجب على املدين ومل يقم وكل حق مل يقم به صاحبه قام به احلـاكم يعـين                    -
  .تتعلق باألموال
  .احلاكم أن يقوم بهكل حق واجب وواجب مايل امتنع صاحبه عن القيام به وجب على : وهذه قاعدة 

  .أما احلقوق غري املالية فهذه هلا أحكام أخرى
لكـن إمـا أن يعـزره       . لكنه ليس من الواجبات املالية فال يقوم احلاكم مقام العاق يف بـر الوالـدين              . واجب: فرب الوالدين 

  .املهم حبث آخر والذي يعنينا اآلن احلقوق املالية..
  .هن وننتقل إىل الفصل الثاينوذا انتهى الفصل األول من باب الر
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        فصلفصلفصلفصل
        ]]]]فيمن يكون الرهن عندهفيمن يكون الرهن عندهفيمن يكون الرهن عندهفيمن يكون الرهن عنده[[[[

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *�#N 
;�Tا %& ��N ن�Zو�.  

وصار هـذا الرجـل العـدل وكـيالً عـن املـرن             . جاز: إذا اتفق كل من الراهن واملرن على دفع العني إىل رجل عدل           
  أو الراهن؟

  ب أن تكون عند من؟العني عند احلنابلة جي: سؤال يبني جواب هذه
الـراهن مالـك فـال      . املرن فالذي يقبضها هو وكيل املرن أو الراهن؟ وكيل املرن وليس وكـيالً عـن الـراهن                :عند  

  .أحد وكيالً عنه
لكن هون وكيل عن املرن ألن احلنابلة يفتضون أن العني جيب أن تكون عنـد املـرن فالعـدل هـو يف احلقيقـة وكيـل                          

  .عن املرن
ذا ارتضى الراهن واملرن أن تكون بيد شخص آخر طرف ثالـث عـدل جـاز وال حـرج ألنـه جيـوز لإلنـسان أن                           فإ

  .يوكل غريه يف القبض فيجوز للمرن أن يوكل غريه يف قبض العني املرهونة
  .أنه جيب أن تكون عند املرن وال جيوز أن تدفع لشخص ثالث: القول الثاين= 
  ).بوضةفرهان مق: ( لقوله تعاىل-

والراجح القول األول بال تردد وليست هذه املسألة كمسألة أنـه يلـزم بـالقبض وأنـه جيـب أن يكـون القـبض عـن                          
املرن بل هنا رجحان املسألة بني وواضح ألن باب الوكالة مشروع وإذا وكل املرن شخـصاً آخـر رضـي بـه الـراهن                        

  .فأي حرج ذه املسألة
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .�9 ��$ إّ. �2;� ا��#�: * �I ا���$وإن أذن � 

  .وإن أذنا للعدل بالبيع باع: يعين
  . أن العدل ال جيوز له أن يبيع إال بإذن الراهن واملرن- رمحه اهللا -فهم من عبارة املؤلف 

  .ألنه مل خيول بالبيع فتصرفه فضويل باطل. فإن باع بدون إذما ال سيما الراهن فالبيع باطل
ملـاذا؟ ألنـا نفتـرض املـسألة إذا مل يـأذن الـراهن وال               .  التصرف الفضويل يصح إذا أذن املرن أو الراهن        وال نقول هذا  

  .املرن
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   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .�9 ��$ إ. �2;� ا��#� 

  .إذا أذن للعدل فإنه ال جيوز له أن يبيع إال بنقد البلد خاصة دون نقد غريه من البالد
  .بأن يبيع بنقد البلد: أي. أن احلظ األوفر للدائن يكون بذلك ب- : هذااحلنابلةعلل 

  .فجيب أن يبيع جبنس الدين. فإن كان يف البلد أكثر من جنس تتداول مجيعاً يف وقت واحد
  .وإن كان جنس الدين ال يوجد يف البلد فيجب أن يبيع باألصلح

  .هكذا قرر العلماء هذا احلكم وأنه جيب أن يبيع بنقد البلد
  . بأنه أنفع وأحظ للمدين تبعاً لذلك للدائن- :وا ذلكوعلل

أن تعليل احلنابلة وغريهم من الفهاء بأن هذا احلكم إمنا وجـب ألنـه أحـظ ينبغـي أن ينـبين علـى هـذا أن                          : أقول أنا 
  .إذا كان غري نقد البلد أحظ فال بأس أن يبيع به: نقول

د البلد أحظ للدائن واملدين ولكن اليوم قـد يكـون نقـد غـري البلـد                 وهذا مل يقل به احلنابلة كأم يفترضون دائماً أن نق         
  .يف بعض األوقات أحظ للدائن واملدين

وانطالقاً من تعليل الفقهاء له أن يبيع بغري نقد البلد ولـيس للـراهن أن يعتـرض وال للمـرن أن يعتـرض علـى هـذا                           
  .مائة ألف: ودي كانت قيمة البيتفإذا افترضنا أنه إذا باع البيت بالريال السع .العدل إذا باع

  .مائة ومخسني ألفا: صارت قيمة البيت: مث قام ببيع الدوالر بعد ذلك: وإذا باع بالدوالر
  .فاألحظ اآلن بنقد البلد أو بغري نقد البلد؟ بغري نقد البلد

  .حفانطالقاً من تعليلهم نقول لك أن تبيع بغري نقد البلد إذا استوثقت أن غري نقد البلد أصل
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 =�� �I d#�I %+�ا� e�( ن ا�0اه%: وإن
+v %+I.  

  .إذا قبض هذا العدل الثمن مث تلف يف يده من غري تعد وال تفريط فهو من ضمان الراهن
  .ألن هذه العني امللك للراهن وال عالقة للمرن ا مطلقاً والضمان دائماً تبع للملك:  قالوا- ملاذا؟

  ).وعليه غرمه :(- صلى اهللا عليه وسلم - بقول النيب - :أيضاًواستدلوا 
  .أنه إذا تلف أي الثمن يف يد العدل فهو من ضمان املرن: القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  . أن البيع إمنا مت ملصلحة املرن فالبيع إمنا هو لسداد الدين الذي هو للمرن-

نلذلك نقول الضمان عليك أيها املر.  
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  ما تقولون يف هذا القول؟
هل هناك عالقو بني الوكالة والضمان؟ ليس هنـاك أي عالقـة بـني الـضمان والوكالـة                  : يف الشرع الضمان الزم للوكالة    
  .إمنا العالقة بني امللك والضمان

  .أن هذا القول غاية يف السقوط من وجهة نظري والضعف: أنا أقول
  .قيمة املبيع وال عالقة له باألمر مطلقاً ومل يتعد ومل يفرط العدل كيف نلزم املرن بضمان - ملاذا؟

  .نعم املرن أذن للعدل أن يبيع لكن مع ذلك أذن له الراهن
  .أي عالقة بني املرن وبني الضمان يف مثل هذه الصورة. مث هذه العني املرهونة ملك للراهن

  .فهو قول بعيد جداً هلذه األسباب اليت ذكرت لك
مذهب اجلماهري من فقهاء املسلمني أن الضمان على الـراهن هـو القـول الـصحيح واملتوافـق إن شـاء                     :  نقول ولذلك

  .اهللا مع العدل
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .v+% آ�آ��: وإن ادMN دI$ ا��+% إ�M ا�+YI %WT0	0Z= و. ���2 ، و��b>2 %Z� 9ر ا�0اه% 

العني املبيعة وهي الرهن ولكن بـال شـروط وال قـرائن تـدل علـى صـدق       قيمة : إذا ادعى أنه سلم املال إىل املرن يعين    
فهو من ضمان املـرن وال العـدل؟ اآلن عـدل بـاع الـسلعة وقـبض الـثمن                   : قوله وأنكر املرن فهو من ضمانه يعين      

علـى  وادعى أنه أقبض املرن لكن مل يشهد وال توجد بينة تدل علـى أنـه أقـبض املـرن واملـرن أنكـر فالـضمان                          
  ملاذا؟ .العدل

  . ألنه فرط يف حفظ حقه-
  . وألن األصل أن القول قول املنكر-

  .فالقول هنا قول املرن ألن هذا العدل مفرط
فـإذا سـلم الوكيـل الـدين إىل الـدائن ومل            . وهذا احلكم نفـسه يف الوكيـل      : يعين). كوكيل:( هنا - رمحه اهللا    -يقول  

  .ى صدقه فهو الضامنيشهد وال توجد دالئل وال قرائن تدل عل
وكلتك أن تؤدي هذا املال إىل خالد الذي هـو الـدائن وأقبـضه بـال إشـهاد وال بينـة            : فإذا أعطى زيد عمرو مال وقال     

  مث أنكر خالد وهو الدائن فالضمان هنا على من؟
  .على الوكيل: يعين. على املوكل

  . ألنه فرط ومل يستوثق يف التسليم- ملاذا؟
: على األقل الدائن قد ينسى أنه أخذ القرض نـسياناً ال إنكـاراً للحـق فحينئـذ نقـول                  . قع كثرياً وهذا صحيح وهذا قد ي    

  .املوكل والعدل ألنك فرطت يف حفظ حقك: جيب أن تقوم بسداد الدين يعين
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
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  .فالشرط باطل والرهن صحيح: ـ وإن شرط أن ال يبيعه إذا حل الدين
 ألنه ينايف مقتضى العقد والغرض الذي من أجله شرع فـإن الغـرض مـن الـرهن سـداد الـدين                      -ملاذا؟  : الشرط باطل 

  .هذه الصورة األوىل .فإذا شرط أن يسدد الدين منه صار الشرط باطالً والعقد صحيحاً
   :- ر,+* ا- -)
ل 91  

�0ه% �* I .ء= 2<;* و)� آ^ا وإ
L أو إن.  

  .عقد الرهن: يعين. فالشرط باطل والعقد صحيح
  .إن سددت لك الدين يف يوم كذا وكذا وإال فالرهن لك: قال له: صورة املسألة

  ا الرهن؟ونقوم بييع الرهن وسداد الدين وال ميلك املرن هذ. هذه الصورة الشرط باطل والعقد صحيح
ـذه  ) ال يغلـق الـرهن مـن صـاحبه         :(- صلى اهللا عليه وسلم      -ألن اإلمام أمحد فسر قول النيب       :  قال احلنابلة  - ملاذا؟

  .إن قضيتك وإال فالرهن لك: بأن يقول إنسان للدائن. الصورة
  .فهذال دليل بطالن الشرط

  :وأما دليل صحة العقد
: ألنـه قـال   . ومل يبطـل الـرهن    ) ال يغلق الرهن من صـاحبه     :(ل الشرط بقوله   أبط - صلى اهللا عليه وسلم      - فألن النيب    -
  .فأبقى العقد صحيحاً وأبطل الشرط). له غنمه وعليه غرمه(

  .فنحن كذلك نبطل الشرط ونبقي العقد
  .أن هذه الصورة صحيحة ومشروعة ونافذة وتصبح العني ملكاً للمرن مبجرد حلول األجل: القول الثاين= 

 نفسه عمـل هـذه املعاملـة فإنـه وضـع رهنـاً وقـال لـصاحب                  - رمحه اهللا    -واإلمام أمحد   : ب هذا القول  قال أصحا 
  )).األذان(( ...إن جئتك وإال فهي لك: الدكان

  . عمل به- رمحه اهللا -فالقول الثاين صحة هذا العقد وأن اإلمام أمحد 
  :واستدلوا على هذا

  . بأن األصل يف املعامالت احلل-
  . الشرط ال ينايف مقتضى الرهن بل حيقق مقتضى الرهن وبأن هذا-

  .بأن محلوا احلديث على ما إذا مل يشترط أما إذا اشترط فال بأس فحملوا احلديث على هذا املعىن: وأجابوا عن احلديث
مـة  وهذا القول الثاين هو الصواب إن شاء اهللا وال ضرر على الـراهن ألن الـراهن إذا رأى أن قيمـة الـرهن تفـوق قي                         

الدين فسيبادر بأخذ الرهن وبيعه وسداد الدائن أو أن يسدد الدائن من ماله ويأخذ العـني الـيت هـي مرهونـة ألن مثنـها                         
  .أكرب من مثن الدين
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  .الذي ارتبط به الرهن: أي .يقبل قول الرهن يف قول الدين
أعطيتك هذا الرهن بألف ريال وقال املرن بل أعطيتين هذا الـرهن بـألفي ريـال فـالقول قـول مـن؟                      :  الراهن فإذا قال 
  .فيكون الرهن مرتبط باأللف فقط .الراهن
  . ألن الراهن منكر للزيادة فاألصل عدم ارتباطه بالرهن- ملاذا؟

  .ألن األصل عدم الرهن أو وجود الرهن؟ عدم الرهن
  .دمه فاألصل أيضاً عدمه فيما مل يقر به الراهنفإذا كان األصل ع

  .أن القول قول املرن بشرط أن ال يدعي ديناً أكثر من قيمة الرهن: والقول الثاين يف هذه املسألة= 
  :واستدلوا على هذا

  . بأن الرهن إمنا يقصد منه االستيثاق من الدين وأن يقوم مقام الشهود والكتابة-
ألـم يف هـذه الـصورة مل خيتلفـوا يف الـدين وإمنـا اختلفـوا يف                  . ض منه بشمول مجيع الدين    وهلذا جيب أن يؤدي الغر    

  .القدر الذي ربط بالرهن من الدين
ألن معهم أصالً قوياً وهو أن األصـل عـدم وقـوع الـرهن وعـدم ارتباطـه                  : قيقة يبدو يل رجحان القول األول     حلويف ا 

  .ذا الدين
فعنـد احلنابلـة إذا سـدد الـدين     : فإذا صار مرتبطاً بالدين الفالين وبدين آخر خمتلـف فيـه      وينبين على املسألة مثرة كبرية      

  .ال ينفك الرهن حىت يسدد مجيع الدين: وعلى القول الثاين .األول انفك الرهن
  .فيترتب على هذا اخلالف بقاء أو انفكاك الرهن

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .وا�0ه% 

  .ملرهونة فقال املرن رهنتين هذا البيت بل رهنتط هذه السيارة فقالول قول من؟ الراهنإذا اختلفوا يف العني ا: يعين
  . ألن األصل عدم الرهن-

  .فنقر ما يقره الراهن فقط
ألن جانب الراهن يف هذه املسألة قوي ويستثىن من هذا إذا دلـت القـرائن واملالبـسات أنـه ال ميكـن أن                       . وهذا صحيح 

  .يكون قول الراهن صحيح
أن يكون الدين يبلغ مليون ريال فيقول الراهن رهنتـك هـذا الكتـاب ويقـول املـرن بـل رهنـتين هـذا            / ثال ذلك م

  هل ميكن أن يقبل املرن بكتاب مقابل مليون ريال؟. البيت
  .هذه صورة واضحة وعلى القاضي إذا حصل خالف أن يراعي املالبسات وما حيتف به من قرائن

   :- ر,+* ا- -)
ل  
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  .=ورد 
  .ويقبل قول الراهن يف الرد

  .فإذا قال الراهن مل ترد إيل الرهن وقال املرن بل رددت الرهن إليك فالقول قول من؟ قول الراهن
  . ألن األصل عدم الرد-

  .فنلزم املرن بأن يأيت بالعني حمل الرهن إذا أنكر الراهن أنه قبلها وقبضها
  ....لم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبهواهللا أع... وذه املسأل خنتم درس اليوم
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
�0ًا . U+0ًا N *	وآ�.  

  .ويقبل قول الراهن يف كونه عصرياً ال مخراً: يعين
ا العـصري مث ملـا      إذا اشترط الدائن رهناً معيناً وهو العصري فقال أقرضـك علـى أن تـرهنين هـذ                : واملقصود ذه  املسألة   

  .العصري مخر وليس بعصري: قبض املرن العصري رجع إىل الراهن وقال
  .فول الراهن: فالقول يف هذه املسألة
  :وعلل احلنابلة بذلك

 بأنه ينبين على قول املرن فساد العقد وينبين على قول الراهن صـحة العقـد واألصـل يف العقـود الـشرعية الـصحة               -
  .وهو يف هذه الصورة من؟ الراهن.  قوله يصحح العقدولذلك غلبنا قول من 

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 =0�t a#& *	وإن أ)0 أ :....*��	 M#N ��(.  

  .لغري من؟ لغري الراهن. إذا أقر الراهن أن هذه العني املرهونة هي يف الواقع ملك لغريه
  .يست ملكاً لهكأن يزعم أنه باعها أو وهبها أو أهداها فهو اآلن أقر بأن العني ل

  :فاحلكم
  .أنه يقبل قوله يف حق نفسه ال يف حق املرن: عند احلنابلة= 

فنقول هذه العني أصبحت من أمالك املقر له هذا بالنسبة للراهنلكن ال يقبل إقراره يف حـق املـرن وينـبين علـى عـدم                         
  .قر له؟ رجعت العني إىل املقر لهالقبول أن تبقى العني رهناً مث إذا انفك الرهن رجع إىل الراهن أو إىل امل

أنه تـصبح العـني ملـك للمقـر لـه ولكـن       : أي). قبل على نفسه دون املرن :(- رمحه اهللا -إذاً هذا معىن قول املؤلف     
  .يتبقى رهناً يف يد املرن إىل أن يسدد القرض وينفك الرهن
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أنـه يلـزم الـراهن أن يعطـي         : ن فما احلكـم؟ احلكـم     وهي ما إذا مل يسدد مث باع املرن الره        : تفرض نفسها / مسألة**
  .املقر له قيمة هذه العني

  .والشك أنك تلحظ اآلن أن الشارع احلكيم قوى جانب املرن وهذا من أسرار وحكم التشريع
  .ألن املقصود من الرهن هو توثيق حق الدائن وكل ما يتعارض مع هذا القصد فهو ملغي

 كيف مكن الشارع املـرن أن يبيـع العـني الـيت حنكـم               -ان هذا القول هو الراجح     إذا ك  -وانظر كيف مكن الشارع     
  .شرعاً أا لغري الراهن

  . أي ليتمكن من احلصول على حقه-لكن مع ذلك مكنه من البيع كل ذلك لزيادة استيثاق الدائن حبقه 
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 M�L *	أو أ.  

  .ون جىن قبل على نفسه دون املرنوإذا أقر الراهن أن العبد املره: يعين
  .والعبد إذا جىن فإن اجلناية تتعلق برقبته عند الفقهاء

  .أنه البد أن يدفع هو للمجين عليه أو تدفع قيمته للمجين عليه: ومعىن أا تتعلق برقبته
  .تعلقت اجلناية برقبة العبد:  إذاً

  .فسه دون حق املرن كما تقدم يف املسألة السابقة متاماًفإذا أقر الراهن أن هذا العبد املرهون جىن قبل يف حق ن
  .كما قلنا يف املسألة السابقة متاماً. يبقى العبد حتت الرهن فإذا انفك الرهن سلم العبد ملن؟ للمجين عليه:  فنقول

  .صاحب اجلنايةويدفع العبد مباشرة ل. أن إقرار الراهن يقبل عليه وعلى املرن: يف مسألة العبد: القول الثاين= 
  :واستدلوا على هذا

  .فنقبل هذا اإلقرار مطلقاً. ألنه أقر مبا خيرج العبد عن ملكه.  بأن إقرار الراهن اآلن ال يتضمن حماولة االحتيال-
  .أنه كذلك يف هذه الصورة تبقى عيناً مرهونة الستيفاء املرن دينه منها. والقول الراجح القول األول

  : - ر,+* ا- -)��*  
 *ZI �"2 =0ار(h2 9Z,و.  

  .مبسألة اإلقرار بانتقال امللك ويف مسألة اإلقرار جبناية العبد: يعين
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 %WT0+ا� *(�  .إّ. أن �

  .إذا صدقه املرن صح إقراره يف حق نفسه ويف حق املرن وانفك الرهن وسلمت العني لصاحبها الذي أقرت له به
  :وتعليل ذلك

  .املرن اعترف مبا يبطل الرهن فينفك بسبب اعتراف املرن أن -

        فصلفصلفصلفصل
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        ]]]]االنتفاع بالرهن وما يتعلق بذلكاالنتفاع بالرهن وما يتعلق بذلكاالنتفاع بالرهن وما يتعلق بذلكاالنتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك[[[[
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  .أن ما يركب وحيلب ينتفع منه ركوباًَ وحلباً لكن بقدر النفقة: احلنابلة يرون= 
  :الرهن ينقسم إىل قسمني/ لتوضيح املسألة نقولو

  .ـ حيوان
  .ـ وغريه

  .وغريه. أو حملوب. مركوب: واحلويان ينقسم إىل قسمني
  .وال ميكن أن خيرج الرهن عن هذه القسمة

  .هل ميكن أن خيرج؟ هل يوجد قسم غري هذه األقسام؟ ال يوجد
  .ألنا نقول حيوان أو غريه وغريه هذه مشلت كل شيء

  : بالقسم األولنبدأ
   :- رمحه اهللا -ـ احليوان املركوب احمللوب وهو مسألتنا اليت ذكرها املؤلف 

  .ذهب احلنابلة فيها إىل أنه له أن يركب وحيلب بالنفقة: = فهذه املسألة
  .أي مبقدار النفقة: بالنفقة: ومعىن

  .ئةإذا أنفقت فلتركب مبا يساوي أجرته ما: فنقول: فإذا أخذنا الركوب مثالً
  .فإن زادت النفقة على الركوب رجع املرن على الراهن
  .وإن زاد الركوب على النفقة رجع الراهن على املرن

  ).بنفقته:(هذا معىن قول احلنابلة
  .وهذه املسألة من املفردات انفرد ا احلنابلة عن مذهب األئمة الثالثة

  :استدل احلنابلة
وعلـى الـذي يركـب ويـشرب        ) الرهن يركـب بنفقتـه ويـشرب بنفقتـه         :(- صلى اهللا عليه وسلم      - بقول النيب    -

  .النفقة
  .وهذا احلديث صحيح ثابت

 االسـتدالل  - رمحـه اهللا  -  أخذ ـذا احلـديث الثابـت واسـتدل بـه كمـا هـو شـأنه         - رمحه اهللا   -واإلمام أمحد   
  .باألحاديث الصحيحة ولو خالف اجلمهور

  .ز أن ينتفع بالرهن مطلقاً ولو أنفقأنه ال جيو. للجماهري: القول الثاين= 
  :واستدلوا على هذا بدليلني
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  .أن الرهن ملك للراهن فال منكن املرن من االنتفاع مبلك غريه:  األول-
  :واستدلوا

  .الرهن: واملقصود باحلديث). له غنمه وعليه غرمه :(- صلى اهللا عليه وسلم - بقول النيب -
حلديث وهذا التعليل صـحيح وحنـن نوافـق عليـه لكنـه عـام ودليلنـا خـاص                   أن هذا ا  : واجلواب على هذا احلديث   
  .واخلاص دائماً مقدم العام

  .فهذه أدلة صحيحة إال يف هذه املسألة اليت فيها نص صريح ظاهر معناه ال إشكال فيه
  . هو الراجحوهلذا حنن نقول أجاد احلنابلة يف هذه املسألة ووفقوا إىل اتباع النص الصحيح إن شاء اهللا وقوهلم

  .الغزال: مثل. احليوان الذي ال يركب وال حيلب: ـ القسم الثاين
 احلنابلة مثلوا بالعبد واألمة ألن اإلنسان عند الفقهاء هو حيوان ناطق فـال جيـوز أن تقـول لإلنـسان حيـوان مطلقـاً                         -

  .لكن جيوز أن تقول حيوان ناطق
  .ن ناطق فال شيء عليك ألن كالمك صحيحفإن قلت حيوان مطلقاً وجب عليك تعزير وإن قلت حيوا

  .يؤكل؟ هذا ال يعنينا وكما قلت رمبا ميثل بالغزال. حيلب؟ ال. يركب؟ ال. ذكر املاعز: وهو: لكن يوجد هناك مثال ظهر يل
  .ال ينتفع منه مطلقاً) غري واضح:(....عند احلنابلة : = فهذا القسم

  .طلقاً هي األدلة السابقة اليت استدل ا أصحاب القول الثاينواألدلة اليت استدل ا على أنه ال ينتفع به م
فهـذه أيـضاً ال جيـوز       . ما عدا احليوان مما ليس له مؤونة كـالبيوت واألراضـي والـسيارات وحنوهـا              : ـ القسم األخري  

  .للمرن أن ينتفع منها بأي شيء
  .األدلة السابقة: الدليل على ذلك: وأيضاً

  .ا أن احلنابلة خيصصون احلكم فقط مبا يركب وحيلب فقط خاص جداًمن اخلالف السابق يتضح لن
  . صرحوا ذا  أنه حكم خاص ذه األعيان اليت تركب أو حتلب-أي عني ال تركب وال حتلب فإن احلكم ال يتناوهلا

لنفقـة فكـل مـا      ويظهر يل أنا واهللا أعلم بعد تأمل هذه املسألة وتأمل النص الوارد فيهـا أن احلكـم ينبغـي أن يـربط با                      
  .تنفق عليه جيوز لك أن تنتفع به وكل ما ال تنفق عليه ال جيوز أن تنتفع به

  .هذا ما يظهر يل تأمل النص ألن النص علل بالنفقة
فلو قيل ذا القول فهو يف احلقيقة متوجه جداً وأما ذكر الركـوب واحللـب يف احلـديث فألـا غالـب االنتفاعـات يف                         

لكن إذا تـصورنا أن هنـاك عـني مرهونـة حتتـاج إىل نفقـو فإنـه                  . عداها غالباً ال حيتاج إىل نفقة     وألن ما   . اهلد النبوي 
  .للمرن إذا أنفق أن ينتفع وهذا يتوافق مع تعليل النص

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .32 إذن 



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 94صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

ـ        : يعين صودهم بـال إذن أي  أن هذا احلكم السابق وهو انتفاع املرن بـالرهن املركـوب واحمللـوب جيـوز بـال إذن ومق
  .سواء متكن املرن من أخذ اإلذن من الراهن أو مل يتمكن

  .وسواء متكن من أخذ النفقة أو مل يتمكن
  .وسواء بذل الراهن النفقة أو مل يبذل النفقة

 -يف مجيع الصور للمرن أن ينتفع من الرهن الذي يركب وحيلب بعد أن يدفع نفقته فهـذا هـون معـىن قـول املؤلـف                          
  ).بال إذن :(-ه اهللا رمح

   :- ر,+* ا- -)
ل  
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  .ويكون من املتربعني. إذا أنفق املرن على الراهن بغري إذن الراهن فإنه ال يرجع
  :واملسألة تنقسم إىل أقسام

  .ذا ال إشكال أنه يرجعفه. أن ينفق بنية الرجوع مع استئذان الراهن: ـ القسم األول
  .فهذا ال إشكال أنه ال يرجع. بنية التربع: أن ينفق بغري نية الرجوع يعين: ـ القسم الثاين

  .أن يتوي الرجوع ولكن ال يستأذن :- رمحه اهللا -وهو مسألتنا اليت ذكرها املؤلف : ـ القسم الثالث
  .لى الراهن مبا أنفقفاحلنابلة يرون أنه يف هذه الصورة الثالثة أنه ال يرجع ع= 
وكـا ينبغـي عليـه أن يـستأذن قبـل أن            .  ألنه مل يستأذن وهو بذلك فرط وإذا فرط فهو يتحمل تبعت هذا التفـريط              -

  .ينفق على هذه العني املرهونة
 .أن له أن يرجع إذا نوى الرجوع ولو مل يـستأذن مـن الـراهن إذا مل ميكنـه االسـتئذان                    / يف هذه املسألة  : القول الثاين = 

  . إذا مل ميكنه- رمحه اهللا -خبالف قول املؤلف . مطلقاً. وكذلك إذا أمكنه
  :واستدل أصحاب هذا القول

بـل أمـر تعـاىل بأنـه إذا حـصل           . والد الطفـل  :  بأن اهللا تعاىل أمر بإيتاء املرضعة أجرها ومل يشترط إذن املرتضع يعين            -
  . الكتابهذا من      .الرضاع حصلت األجرة ومل يتطرق لقضية اإلذن

  :واستدلوا من األثر
 اشتروا مجاعة مـن األسـارى فـأمر أمـري املـؤمنني             - رضي اهللا عنه     - بأن مجاعة من التجار يف عهد أمري املؤمنني عمر           -

  .بأن يفك األسارى وأن يعطى التجار حقوقهم وأمواهلم
  .ففي هذه الصورة مل يستأذن التجار ومع ذلك رد أمري املؤمنني إليهم ما أنفقوه

أن كـل مـن أدى عـن غـريه          :(وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم وابن القيم وقعدوا هلذه املسائل مجيعاً قاعدة واحـدة وهـي               
  .فهي قاعدة مرحية لطالب العلمى).واجباً جاز له الرجوع

  .جوباً متحتماًواجب و-وكذلك افتكاك األسري واجب على املسلم  .والنفقة هنا واجبة ألنه جيب أن حيافظ على حياة املنفق عليه
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  .قاعدة.فإذا فك أسرياً فإنه له أن يرجع على األسري مبا افتكه به ألنه أدى عن غريه واجباً
  .املهم أن كل كل من أدى عن غريه واجباً فله أن يرجع عليه به

 يف  صـرح بـه   ) مـع إمكانـه   :(وهـي : ومفهوم هـذه العبـارة    ). بغري إذن الراهن مع إمكانه    :( يقول - رمحه اهللا    -املؤلف  
  :العبارة الثانية

   :- ر,+* ا- -2;��*  
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  ).رجع ولو مل يستأذن احلاكم(يعين وإن مل ميكن أن يستأذن ) وإن تعذر(
ألنـه مل يـتمكن مـن       : إذا مل ميكن للمرن أن يسأذن من الراهن فحينئذ له أن يرجع على الـراهن عنـد احلنابلـة أيـضاً                    

  .الرجوع
  .ألنه عمل عمالً فيه إرفاق بالراهن فليس من العدل منعه من النفقة: )ولو مل يستأذن احلاكم(وله أن يرجع 

  .وأما إذا مل يتمكن من استئذان الراهن ولكنه استأذن احلاكم فله الرجوع باإلمجاع
  .اخلالف فيما إذا مل يستأذن احلاكم: إذاً

   :- ر,+* ا- -)
ل  

وآ^ا ود�"� ودواب & W20ة ه0ب رLY��.  

  .وكذا إذا أنفق على وديعة أو على دواب مستأجرة هرب را فله الرجوع: يعين
  .فله أن يرجع مبا أنفق كاملسألة السابقة متاماً.  ألنه إذا هرب را فلن يتمكن من االستئذان-

  .حيحفإن استأذن من احلاكم رجع باإلمجاع وإن مل يستأذن رجع عند احلنابلة وهو القول الص
   :- ر,+* ا- -)
ل  
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أن املرن إذا قام بإالح الرهن وعمارة الرهن بـال إذن فإنـه ال يرجـع علـى الـراهن                     : - رمحه اهللا    -معىن كالم املؤلف    
  .وهذا رواية واحدة عن اإلمام أمحد مل خيتلفوا عنه يف هذا احلكم .مطلقاً
ألن عمارة الرهن من جهة ال جتب على الراهن ومن جهة أخرى ليست مـن النفقـات الواجبـة ألن الـرهن لـو                         - ملاذا؟

  .بقي بال عمارة لن يهلك كما يف احليوانات
  .وحنن نقول أن اإلنسان يتحمل عن غريه ما أداه إذا كان واجباً وهنا هذا ليس من الواجبات

  .مة عمارة الرهن ألن هذا العمل ليس بواجب على الرهنليس له أن يرجع على الراهن بقي: ولذلك نقول
  .أن له الرجوع مطلقاً: والقول الثاين= 
  ب. ألن عمارة الرهن من مصاحل الرهن ومما يزيد من اإلستيثاق من أداء الدين-
  .أنه يرجع إذا كان ترك الرهن بال عمارة ينقص ماليته عن وفاء الدين: والقول الثالث= 
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فعلـى هـذا القـول للمـرن أن         . وصارت قيمته بعد اخلراب مخسني ألف ريال والدين مائة ألف ريـال           فإذا خرب الرهن    
يعمر هذا الرهن إىل أن تبلغ قيمته مائة ألف ريال حسب الدين املـذكور يف املثـال ولـه أن يرجـع مبـا قـام بـه علـى                              

  .الراهن يف هذه الصورة فقط
  .واه وجوده املرداوي يف اإلنصاف وهو كما ترى من القوة مبكانوهذا القول مال إليه احلافظ بن رجب وأيضاً ق

  .قول قوي ووجيه جداً
  .يف هذه الصورة فقط..) ال(فنحن نسمح للمرن أن يعمر 

لكن يف احلقيقة جيب فيما يبدو يل يف مسألة تعمـري الـرهن أن يـستأذن احلـاكم وأن يكـون هـذا الـتعمري بإشـراف                           
  .احلاكم
 يتفاوت تفاوتاً كبرياً من حيث مواد البناء واأليدي العاملة وقيمة هـذه األشـياء فرمبـا حيـصل نـزاع                      ألن التعمري  - ملاذا؟

  .كبري بني املرن والراهن يف كيفية تعمري الرهن
فالواجب أن يكون هذا حتت مظلة القاضي حىت حيكم حبكم متوسط مناسـب ال فيـه شـطط علـى الـراهن وال نقـص                          

  .بالنسبة للمرن
. يعين رجع بأعيان آلته فقط كاخلـشب واحلديـد الـذي وضـعه يف هـذا الـتعمري                 ) رجع بآلته فقط   :(-محه اهللا    ر -قوله  

  .أما ما عداه من املواد كالطني والبلوك واالمسنت واملاء فإنه ال يرجع ا
  .هذا على مذهب احلنابلة

  .إذاً احلنابلة ال يرجع مطلقاً إال ذه األشياء
  .ع مبا صرف إذا حتقق الشرط الذي ذكرناه يف القول الثالثوعلى القول الثالث يرج

ألنه ال معىن لتسليط املرن علـى بنـاء الـرهن وتكليـف الـراهن أمـوال ونفقـات                   . أما القول الثاين فهو ضعيف جداً     
  .البناء وكل ذلك ليس له عالقة باالستيثاق من الدين

  .انوذا انتهينا من باب الرهن وننتقل بعون إىل باب الضم
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        باب الضمانباب الضمانباب الضمانباب الضمان
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ل  

ن +bب ا�
2.  

  .ألن ذمة الضامن تضم إىل ذمة املضمون عنه يف الوفاء بالدين. الضمان مشتق يف لغة العرب من الضم
  .ألن الدين ضمن يف ذمة الضامن. وقيل مشتق من التضمني

  .فهو التزام جائز التصرف ما وجب على غريه يف ذمته: وأما يف االصطالح
مـن املعلـوم أن الـدين مل        . هذه عبارة ذكرها بعضهم وهي توضـح وإن كانـت مفهومـة           . مع بقائه يف ذمة املضمون عنه     

  .ينتقل من ذمة إىل ذمة وإمنا اشتركت ذمتان يف حتمله
أن يتحمل اإلنسان يف ذمته ما على غريه مـن املـال وتـصبح ذمـة الـضامن                  : الضمان هو . عرفنا اآلن معىن الضمان   : إذاً
  .املضمون عنه مشغولة بالدينو

  .والضمان مشروع وهللا احلمد بالكتاب والسنة واإلمجاع وحاجة الناس إليه ماسة
  .والزعيم هو الغارم كما قال ابن عباس). وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم:(ـ أما الكتاب فقوله

 صـلى اهللا عليـه      - رجالً مـات يف عهـد الـنيب          ـ وأما من السنة فما صح يف البخاري وله ألفاظ يف السنن واملسانيد أن             
 ليصلي عليه فقام ليـصلي عليـه فلمـا هـم بالـصالة              - صلى اهللا عليه وسلم      - فغسلوه وكفنوه وأتوا به النيب       -وسلم  

: فقـام أبـو قتـادة وقـال       . صـلوا علـى صـاحبكم      : - صلى اهللا عليه وسلم      -قال  . نعم: قال هل عليه من دين قالوا     
لكـن هـذا اللفـظ      . وله ألفاظ كـثرية يف الـسنة      .  وصلى - صلى اهللا عليه وسلم      -فقام النيب   . ل اهللا الدين علي يا رسو   

الذي ذكرت هو أقرب األلفاز إىل لفظ اإلمام البخاري إذ ليس فيه زيادات وإمنا فيـه فقـط أن أبـا قتـادة حتمـل الـدين                        
  .يف ذمته

  .ـ وأما اإلمجاع فأمجعوا يف اجلملة على مشروعية الضمان
   :- ر,+* ا- -d  ا�+�j;�ل� 
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  .الضمان من العقود اليت ال تصح إال من جائز التصرف: يعين
  :وعلة ذلك

  . أنه من مجلة التربعات املالية والتربعات املالية ال تصح إال من جائز التصرف-
  .باطلوهلذا نقول ليس لغري املكلف أن يضمن ديناً ألحد مطلقاً وضمانه 
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هو باخليار ويـستطيع أن يطالـب الـضامن مـع إمكانيـة             . أن يطالب الضامن أو املضمون عنه     . الدائن: يعين) لرب احلق (
  :واستدل احلنابلة على هذا احلكم .مطالبة املضمون عنه

  . حبديث وتعليل-
  .هذا احلديث إسناده جيد إن شاء اهللا) الزعيم غارم :(- صلى اهللا عليه وسلم - فقوله :ـ أما احلديث

أن حقيقة الضمان إشغال ذمـة الـضامن واملـضمون عنـه بالـدين وإذا كانـت ذمتـه مـشغولة                     : ـ وأما التعليل فقالوا   
  .بالدين جازت مطالبته

  .طالبة املضمون عنهأنه ال جيوز أن نطالب الضامن مع إمكانية م: والقول الثاين= 
  :واستدلوا على هذا

وإذا كـان املقـصود توثقـة الـدين فإنـه           .  بأن املقصود من الضمان ال إشغال ذمة الضمان يف احلقيقة وإمنا توثقة الدين             -
  .بناء على ذلك ال جيوز أن يطالب الضامن مع إمكانية مطالبة املضمون عنه

  .متربع وليس من املناسب أن جنازي احملسن مبطالبته وإشغاله بأن الضامن حمسن و- :واستدلوا على هذا أيضاً
 -فـال جيـوز للـدائن أن يطالـب          . وهذا القول هو الصحيح إن شاء اهللا ومال إليه ابن القيم وهو كما ترى قوي ووجيـه                

  . حيرم عليه أن يطالب الضامن مع إمكانية مطالبة املضمون عنه-على هذا القول 
  . يطالب من شاء منهماوأما عند احلنابلة فله أن

 كمـا   - معلـوم هـذا      -ومن املعلوم اآلن أن عمل الناس على عدم مطالبة الضامن إذا أمكنه أن يطالـب املـضمون عنـه                  
  .أنه من مكارم األخالق وحماسن األعمال أن ال يطالب الضامن املتربع احملسن مع إمكانية مطالبة املضمون عنه

   :- ر,+* ا- -)
ل  
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  .أنه جيوز أن يطال بالدين يف احلياة وبعد املمات وله أن يطالب الضامن واملضمون عنه: يعين
  .املدين األصلي: واملضمون عنه هو
  . باألدلة السابقة- :واستدلوا على هذا

إال الـضامن  :  يعـين -أن الضامن إذا ضمن ميتاً فإن الدائن ليس لـه أن يطالـب إال احلـي دون امليـت          : والقول الثاين = 
  .ومن املعلوم أن املقصود مبطالبة امليت يعين مطالبته يف التركة .ون املضون عنهد

  :واستدلوا على هذا
  .امليت: يعين). وبرئ منهما :(- صلى اهللا عليه وسلم - بأنه يف مسند اإلمام أمحد يف ألفاظ حديث أيب قتادة أنه قال -
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  .إذا برئ امليت فإن الربئ ال جيوز أن يطالب: فقالوا
  . وإن كان يغلب على ظين أا ضعيفة- رمحه اهللا -ة إسناد الزيادة اليت يف مسند اإلمام أمحد ع احلقيقة مل أجد وقتاً ملراجويف

أن هذه اللفظة حتمل حكماً فقهياً مهماً والغالب أن البخـاري ال يـدع األلفـاظ املهمـة مـع صـحتها                      : والسبب يف ذلك  
  .إما ألا شاذة أو منكرة: وإمنا يدعها

  .لكن هذا القدر الذي ذكرت ال يكفي لتضعيف احلديث لكنه إشارة وعالمة وقرينة مع البحث يف إسناده ورجاله
  .على كل حال مل أجد وقتاً ملراجعة هذه اللفظة ولكن يغلب على ظين أا ضعيفة

ـ                 ة مبـا سـدده عـن امليـت         ولذلك أنا أرى أن الراجح القول األول وهو مذهب احلنابلة وأنه للضامن أن يطالب من الترك
وهذا من مكافأته على إحسانه وال نقول للدائن ليس له أن يطالب أصحاب التركة بـل نقـول لـه أن يطالـب أصـحاب                         

 - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -التركة وأما الضامن فهو ضمن الدين عن امليت إما بتحقيق مصلحة معينة مثل قـصة الـنيب                  
  .أو لغريها من املصاحل

  . وال جنعل إحسانه سبباً يف انتقال الدين من ذمة املدين إىل ذمة الضامن بسبب أنه ضمن رجالً ميتاًاملهم أنه حمسن
   :- ر,+* ا- -91 )
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  .إذا برئت ذمة املضمون عنه وهو املدين األصلي برئت ذمة الضامن بال إشكال. هذا احلكم باإلمجاع
  :تعليل الفقهي هلذا فهووأما ال

  . أن الضامن فرع عن أصل فإذا برئ األصل أيضاً برئ الفرع-
  .وهذا صحيح وال يستقل الفرع حبكم

   :- ر,+* ا- -91 )
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  .فإذا برئت ذمة الضامن مل تربأ ذمة املضمون عنه
  ملاذا؟

  .يث التعليلهذا من ح.  ألنه إذا سقط الفرع فإنه ال يلزم من ذلك سقوط األصل-
  . وألن ذمة املدين ما زالت مشغولة ألن الدين مل يقض-

ألن . أن يقـول الـدائن سـاحمتك يف الـضمان وأسـقطته عنـك      : فهـي الـصورة القريبـة   / وأما الصورة براءة الضامن  
 فإذا أسقط حقه عـن الـضامن فيبقـى الـدين يف ذمـة املـدين               . واإلنسان له أن يسقط حقه    . الدائن: الضمان من حقوق  

  .الذي هو املضمون عنه
  ).ال عكسه :(- رمحه اهللا -وهذا معىن قول املؤلف 
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فلإلنسان أن يضمن شخصاً ال يعرفه مطلقـاً وال يعـرف أمانتـه وال سـداده وال يعـرف عنـه                     :  وهذا مذهب اجلماهري   -
  . شرعاً وتصبح ذمته مشغولة بالدين كما أن ذمة املدين مشغولة بالدينوضمانه صحيح ومعترب. أي شيء

  :واستدل اجلمهور على هذا
 كـان يعـرف امليـت ألن امليـت جـاء ملفوفـاً ومل يـذكر يف                  - رضي اهللا عنه     - بأنه يف حديث أيب قتادة مل يذكر أنه          -

  . ضمانه- صلى اهللا عليه وسلم - وضمنه وأقر النيب.  كان يعرف هذا امليت- رضي اهللا عنه -احلديث أنه 
البد أن يعرف الضامن الـضمون عنـه لـريى إن كـان أهـالً               :  يعين -أنه ال بد من معرفة املضمون عنه        : والقول الثاين = 

  .للضمان أو ال
  أي القولني أليق حبقيقة الضمان؟

تربعـات ال يلـزم فيهـا معرفـة         ألن هذا العقد من عقود التربعـات وطبيعـة عقـود ال           . ألنه تربع ) األول:(..ـ القول   
  .قول اجلماهري يف هذه املسألة هو الصحيح: فإذاً .ألنه تربع. املتربع له

  .ال يشترط رضا املضمون عنه باإلمجاع/ مسألة**
ألن يف : باإلمجـاع : فلـيس لـه ذلـك   . ال أمسح لـك أن تـضمن يل    : أنا ضمنت فالن فليس له أن يقول      : فإذا قال شخص  

  .دين بال مضرة وال عتب على املدينهذا الضمان توثقة 
إما ألـم ال يـرون أن يف الـضمان منـة أو مل يتـبني يل                 . مل يذكروا مسألة املنة   . املنة: وهنا ال جند الفقهاء يذكرون مسألة     

  . يف مسألة أنه ال يشترط رضا املضمون عنه-ملاذا مل يذكروا مسألة املنة يف هذه املسألة 
   :- ر,+* ا- -91 )
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   .وال يشترط معرفة املضمون له: يعين
 يف الداللة على عدم معرفة املضمون لـه أقـوى أو يف الداللـة علـى عـدم معرفـة                     - رضي اهللا عنه     -وحديث أيب قتادة    

ألنه مل يذكر من هو الدائن مطلقاًَ يف احلديث بينما رمبـا يكـون أبـو قتـادة يعـرف هـذا                      . له: ـ يظهر يل   املضمون عنه؟ 
  .باعتبار أن املدينة صغرية واألموات فيها يعرفون لكن أن ال يعرف من املضمون له فهذا أقوى يف احلديثامليت 

  .وهذا أيضاً مذهب اجلماهري
  .أن معرفة املضمون له شرط: والقول الثاين= 

  . أنه لن يتمكن من الوفاء إال إذا عرف املضمون له- :وتعليل ذلك
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مث بعـد   .  أجري عقد الضمان وهـو ال يعـرف اآلن املـضمون لـه فالعقـد صـحيح                 إذا: فنقول. والراجح القول األول  
  .لكن بالعقد عند إنشائه صحيح والزم وتام وأصبحت ذمته مشغولة .ذلك يبحث عن املضمون له
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نـه فالبـد لنأخـذ الـضمان أو         الضامن متربع وحنن نقول أنه ال ميكن أن نأخذ مال امـرئ مـسلم إال بطيـب نفـس م                   
  .لنوجب الضمان على شخص أن يرضى

إذا مل يـتمكن الـضمون عنـه مـن          : ما معىن تؤول للمـال؟ يعـين      . وأنتم تعلمون أن الضمان من العقود اليت تؤول للمال        
  .السداد من الذي سيسدد؟ الضامن

  .فالبد من رضا الضامن وهذا أيضاً حمل إمجاع. هو يؤول ملال: فإذاً
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  .ال يعرف الضمون عنه وال املضمون له وال املضمون: وهنا نرى أن احلنابلة توسعوا يف الضمان
  .ال يشترط أن يكون املضمون معلوماً بل جيوز أن تضمن ديناً جمهوالً: إذاً

  : اجلماهري-واستدلوا على هذا 
فبعـضها  . أن محل الـبعري خيتلـف بـاختالف الـبعري         : ووجه اجلهالة . ومحل البعري جمهول  ) جاء به محل بعري   وملن  : ( باآلية -

  .حتمل محالً كثرياً وبعضها حتمل محالً قليالً
  .محل البعري خيتلف باختالف البعري واإلبل ختتلف اختالفاً كثرياً: إذاً

  .فدلت اآلية على أنه ال يشترط أن يكون معلوماً
بـأن يـتمكن الـضامن مـن معرفـة قـدر            . بأن يسأل عن قدر الدين بعد ذلـك       . أن يؤول إىل علم   : ترط احلنابلة لكن اش 
  .يتمكن من معرفته فهذا ال جيوز وهو يف صميم الغرر واجلهالة)) مل) (لن((أما أن يضمن ديناً . الدين

  .لكن إذا متكن بعد ذلك من معرفته فهو جائز
  .مكن اإلنسان من معرفتها بعد إجراء عقد الضمانومن املعلوم أن غالب الديون يت

  .أنه ال جيوز ضمان اهول مطلقاً: والقول الثاين= 
  . ألن ضمان اهول فيه غرر وجهالة ويفضي إىل الرتاع واالختالف إذا تبني أن الدين قيمته مرتفعة-
  .طيع سداده الضامن نفسه ال يست-.  وألن الضامن قد يضمن ديناً هو ال يستطيع سداده-

  .يف احلقيقة فيه إشكال: والراجح
إن جهالتـه   : فعالً محل الـبعري غـري معلـوم مطلقـاً وال نقـول            . أصحاب القول األول معهم اآلية واآلية ظاهرة يف اجلهالة        

  .يسرية ال سيما يف القدمي ألنه قد حيمل آصع كثرية وقد حيمل آصع قليلة
  . الضمان باهوالت أمر يفضي غالباً إىل الشقاق والرتاع الكثريإقرار: من جهة أخرى من حيث الواقع العملي
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  .ولكن وهللا احلمد قد ال حنتاج إىل الترجيح كثرياً يف هذه املسألة ألنه قلَّ أن يضمن شخص ديناً ال يعرفه
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .ي اليت يسميها الفقهاء األعيان املضمونة الثالثة جيمعها وصف واحد وهاألعيانهذه 
حـىت يـشمل    ) ويـضح ضـمان األعيـان املـضمونة        :(- رمحه اهللا    -ولذلك كان من األنسب فيما أرى أن يقول املؤلف          

  .ما ذكره وغريه
  .فإذا هذه األشياء تسمى األعيان املضمونة ويصح أن يضمن اإلنسان األعيان املضمونة

  .إما أن حيضر العني أو حيضر قيمة العني إذا تلفت: فهو باخليارفإذا ضمن األعيان املضمونة 
   :- رمحه اهللا -لكن حنتاج إىل أن نقف مع األعيان املضمونة اليت مثل ا املؤلف 

و صـح أن تـسمى مـن       . وهلذا صح أن ميثـل ـا املؤلـف        . العارية مضمونة مطلقاً عند احلنابلة    ). العواري/ (املثال األول 
  .ونةاألعيان املضم

 -هل العارية مضمونة مطلقاً أو بالتعدي والتفـريط؟ يف بـاب العاريـة وسيخـصص املؤلـف                  : وستأتينا هذه املسألة وهي   
  . باباً كامالً ألحكام العارية-رمحه اهللا 

  بابـاً للغـصب      - رمحـه اهللا     -وسيخـصص املؤلـف     . مضمون مطلقاً : املغصوب) . واملغصوب :(- رمحه اهللا    -وقوله  / 
   سيأتينا الكالم ملاذا هو مهم؟-أهم الكتب ال سيما يف وقتنا هذا وهو من 

  .وستأتينا املسألة يف باب الغصب. وهذا باإلمجاع: املهم أن املغصوب مضمون مطلقاً
 أنـه مـن األعيـان املـضمونة وهـو           - رمحه اهللا    -املقبوض بسوم أطلق املؤلف     ) واملقبوض بسوم  :(- رمحه اهللا    -وقوله  / 

  :املقبوض بسوم له ثالثة صور: فنقول .فيه تفصيل حىت عند احلنابلةيف احلقيقة 
  .املقبوض بعد السوم والقطع بالثمن: ـ الصورة األوىل

فإذا قبـضه علـى هـذا األسـاس لرييـه أهلـه أو لرييـه مـن أراد ممـن                     . ساومه وانتهوا إىل مثن معني اتفقوا عليه      : يعين
  .سيستفيد فهو مضمون عند احلنابلة

  .ساومه ومل ينتهوا إىل مثن معني يتفقوا عليه:  يعين-أن يقبضه بعد السوم بال قطع للثمن: الثانيةـ الصورة 
  . لعرضه على أهله أو على من سيشاوره يف السلعة- لنفس الشيء -سأقبضه : فقال

  .يف هذه الصورة أيضاً هو مضمون عند احلنابلة
  .واألعيان املضمونة هي اليت تضمن ولو بال تعد وال تفريطانه من األعيان املضمونة : يعين) مضمون:(ومعىن أنه 

  .أن يقبضه بال سوم وال قطع: ـ الصورة الثالثة
  .مبجرد ما رأى السلعة وقبل أن يساومه بالثمن طلب منه أن يقبضها لرييها أهله أو من يريد أن يشاوره: يعين

  .ال ضمان حىت عند احلنابلة: ففي الصورة الثالثة
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  .يف املقبوض بسوم يف صوره الثالث أنه ال يضمن مطلقاً: اينوالقول الث= 
  .ألن هذه السلعة ما زالت يف ملك البائع ولو انقطع الثمن ما دام العقد مل يتم:  أوالً-
واملـؤمتن ال يـضمن إال بالتعـدي أو         . ألن يد القابض على وجه السوم يد أمانة فهو مـؤمتن علـى هـذه العـني                :  ثانياً -

  .التفريط
فهـل هـي    . إذا أخذ اإلنسان سلعة داخل احملل ليقلبها وينظـر فيهـا وسـقطت مـن يـده وانكـسرت                  :  على هذا  بناء

  مضمونة عند احلنابلة؟
  .غري مضمونة

  . ألنه مل حيصل ال سوم وال قطع- ملاذا؟
ـ                       -أما إذا أخذها     ده  وهذه الصورة حتصل كثرياً ويظن كثري من الناس أا مـن ضـمان املـشتري ألـا سـقطت مـن ي

  .وهي يف احلقيقة ليست من ضمان املشتري إال إذا فرط أو تعدى
إذا دخلت أنت وأوالدك إىل حمل فيه زجاج فقام أحد األطفال بكسر أحد الزجاجات فهـل هـي مـن ضـمان البـائع أو                         

  املشتري؟
  .ملاذا؟ ألنه فرط.  املشتري-

 به وحيركه ميينـاً ومشـاالً كمـا يفعـل بعـض الـسفهاء               إذا أخذ اإلنسان شيئاً مثيناً وصار يعبث      : كذلك يف الصورة األوىل   
  ويلقيه يف اهلواء مث يقبضه مث سقط فهو من ضمان من؟

  .فهو من ضمان هذا املتالعب
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .ضمان الثمن للبائع أو املشتري: يقصد ا) عهدة املبيع(
  )).األذان((
  .أو للبائع أو املشتري. ائع وللمشتريهو ضمان الثمن للب) عهدة املبيع(

فحينئـذ يـضمن الـثمن للمـشتري فيمـا إذا تـبني أن الـسلعة        . ففيما إذا تبني أن السلعة معيبـة : ـ فأما ضمانه للبائع  
  .معيبة

ـ وأما ضمان الثمن للبائع فهو فيما إذا مل يقبضه أو قبضه وتبني أنه مغشوش فإذاً عهـدة املبيـع تتـصور بالنـسبة للبـائع                          
  .وأيضاً بالنسبة للمشتري وهي تتعلق كما قال الفقهاء بالثمن
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  .بل يضمن التعدي فيها. ال جيوز وال يصح ضمان األمانات: أي
  .فال جيوز وال يصح أن نضمن األمانات

ألصلي وهـو الـذي وضـع يـده عليهـا فكيـف تكـون                ألن األمانة يف الوضع الشرعي غري مضمونة على صاحبها ا          -
  .مضمونة للضامن الفرعي إذا كانت ليست مضمونة على األصل فكيف تكون مضمونة على الفرع

  .ال يصح الضمان وال يلزم منه أن يؤدي االمن شيئاً للمضمون عنه ألنه فاسد شرعاً: ولذلك نقول
  .يضمن التعدي يف األماناتبل جيوز أن : يعين) بل التعدي :(- رمحه اهللا -يقول 

  .أنا أضمن فالن أنه إن تعدى يف هذه األمانة فأنا ضامن قيمة هذا الذي تعدى عليه: فإذا قال
  .فهذا صحيح ألن التعدي يف األمانات يوجب انشغال الذمة بقيمة الذي تعدى عليه فصح حينئذ أن يضمن

  .دياألمانات ال جيوز أن تضمن هي بنفسها لكن يضمن التع: إذاً

        فصلفصلفصلفصل
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 )�I (��
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متيز فقهاء احلنابلة بأم فرقوا بني الكفالة والضمان وأما يف غالب املـذاهب الفقهيـة فالـضمان والكفالـة شـيء واحـد                       
  .لكن احلنابلة فرقوا بينهما

  .وجعلوا الضمان يتعلق بالذمة املالية والكفالة تتعلق ببدن املدين
  .هي التزام الرشيد إحضار بدن من عليه دين أو األعيان املضمونة: ول تعريف الكفالة عند احلنابلةلذلك حنن نق

  .يلتزم إحضار بدن من عليه دين أو إحضار األعيان املضمونة: يعين
  .وهو مشروع وحكي فيه اإلمجاع

  :ودليل املشروعية
. ن ضماناً ماليـاً لكـن تطيـب نفـسه بالـضمان البـدين              أن حاجة الناس متس إليه فإن كثرياً من الناس ال يريد أن يضم             -

  .فلما صارت حاجة الناس مشتدة إليه أجازه الشارع وإذن به
وال يوجد فيما أعلم دليل صحيح يدل على مشروعيته من الكتـاب والـسنة لكـن مجيـع أدلـة الـضمان اسـتدل ـا                       

  .الفقهاء على مشروعية الكفالة من حيث أن كالً منهما عقد توثيق
  .ك باملال وهذا بالبدنذا
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  .جيوز الكفالة بكل عني مضمونة: يعين
  .وما هي؟ وذكر بعض األمثلة هلا. وحنن اآلن تقدم معىن قريباً األعيان املضمونة

ببـدن كـل    : يعـين ) بكـل عـني مـضمونة     :(أو بعبارة ) املضمونة(األعيان  :  بقوله - رمحه اهللا    -لكن هل مقصود املؤلف     
  .من يده على العني املضمونة أو بالعني الضمونة نفسها

  :هذا فيه خالف عند احلنابلة
وأن الكفالـة   ) ببدن من يـده علـى العـني املـضمونة         :(يرى أن صواب العبارة     : كما ترون -فصاحب منتهى اإلرادات    = 

  .ال تتعلق بنفس العني املضمونة وإمنا تتعلق بالبدن
 صـحيحة وأن الكفالـة تـرد علـى بـدن املـدين وعلـى األعيـان                  - رمحـه اهللا     -أن عبارة املؤلف    : ينوالقول الثا = 

وـذا القـول الثـاين نعلـم أن مفهـوم الكفالـة             . فإن استطاع أن يأيت بالعني املضمونة أو يأيت بثمنها إذا تلفت          . املضمونة
  .قربت جداً من مفهوم الضمان

نابلة وهو أن عبارة املؤلف صـحيحة وأنـه عليـه ان حيـضر األعيـان املـضمونة                  وإىل هذا القول ذهب عدد من فقهاء احل       
  .نفسها

  .وهذا القول أرجح فيما أرى
  ...وصلى اهللا على نبينا حممد..وسيأتينا إن شاء اهللا سبب الرجحان يف الدرس القادم واهللا أعلم
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تعلق بالكفالة وتقدم معنا تعريف الكفالة وأـا التـزام رشـيد إحـضار بـدن                كنا يف الدرس السابق أخذنا بداية الفصل امل       
  .وبينا أيضاً مشروعية الكفالة .من عليه دين أو األعيان املضمونة
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  .ضار بدن من بيده األعيان الضمونةإح:  الشيخ منصور أدخل على عبارة املاتن كلمة- رمحه اهللا -وقلت إن الشارح 
  :وعلل ذلك

 بأن الواجب هو إحضار بدن من عليه األعيان الضمونة ال ذات األعيان املضمونة وأنـه حيكـم بنـاء علـى هـذا علـى                    -
  . بالقصور- رمحه اهللا -عبارة املؤلف 

 حيـضر األعيـان املـضمونة ذاـا         أن عبارة املؤلف صحيحة وال قصور فيها وأن الكفيل عليـه أن           : وقلت إن القول الثاين   
  .وصرح ذا املعىن الثاين وهو أنه حيضر ذات األعيان املضمونة ال بدن من هي بيده عدد من احلنابلة

  :وقال بعض احلنابلة مستدالً هلذا القول
  . أن إحضار األعيان الضمونة أوىل باجلواز واملشروعية من إحضار بدن من عليه دين-

 بينمـا الكفالـة بـذات       -وسـيلة   : إحضار بدن من عليه دين هو ذريعة للوصـول للحـق يعـين            أن  : وعلل ذلك بقوله  
  .األعيان املضمونة هو يف احلقيقة إحضار لذات احلق وإحضار املقصود أوىل باجلواز من إحضار ذريعة املقصود

 أنـه علـى ظـاهره وأنـه         )وتصح الكفالة بكل عـني مـضمونة       ::(- رمحه اهللا    -وهذا القول الثاين وهو أن قول املؤلف        
  .يكفل إحضار ذوات األعيان املضمونة

  .وكما قلت لك صرح به عدد من احلنابلة .هذا القول هو الصحيح
  .فإن استطاع أن حيضر األعيان املضمونة فهذا املطلوب وإال فعليه أن حيضر قيمة هذه األعيان املضمونة

هللا صحيحة وال غبـار عليهـا وهـي أقـرب إىل التعليـل الفقهـي                 إن شاء ا   - رمحه اهللا    -وبذلك عرفنا أن عبارة املؤلف      
  .من محلها على البدن

وسيأتينا يف نفس هذا الباب من املسائل ما يؤكد أن املعىن املقصود هـو إحـضار األعيـان املـضمونة البـدن مـن بيـده                          
  .األعيان املضمونة
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   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .و��2ن &% N#�* د�% 

  .لة بإحضار بدن من عليه دينوتصح وتشرع الكفا: يعين
  .قياساً على الضمان.  ألن الدين حق مايل واجب فجازت الكفالة على إحضار بدن من هو عليه-

وتقدم معنا أن كثرياً من العلماء يستدلون بأدلة الضمان على مسئل الكفالة ألن املعـىن واحـد إال أن هـذا يـضمن املـال                         
  .وهذا يضمن البدن

  .حلق هو املقصود األصلي للكفالةوإحضار بدن من عليه ا
   : - ر,+* ا- - 91 )
ل  
 �, ..  

  .ال تصلح وال تشرع الكفالة بإحضار بدن من عليه حد: أي
  .كإقامة احلد على شارب اخلمر: ـ سواء كان هذا احلد هللا

  .كحد القذف: ـ أو كانت حداً حلق اآلدمي
  .اجلميع ال جيوز الكفالة به
  :واستدل احلنابلة على هذا

  .ال كفالة يف حد:  قال- صلى اهللا عليه وسلم - بأن النيب -
وهذا احلديث حديث منكر وممن حكم بنكارته اإلمام احلـافظ البيهقـي وهـو كـذلك فـإن  يف إسـناده رجـالً كـثري                          

  .املنكرات
   : - ر,+* ا- - 91 )
ل  

ص   .و. )

  .وال تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص: يعين
  :نابلة على هذا احلكمواستدل أيضاً احل

  ... بأن الكفيل إذا ختلف من عليه القصاص لن يفي مبا عليه فإن احلدود ال تقام إال على من اقترف اجلرمية-
  .لن ننتفع من كفالته بشيء جيث لن يقام احلد إال على من تعدى حدود اهللا: إذاً

  .وإذا كانا لن ننتفع من الكفالة بشيء فهي ال تشرع
  : يف مسألة احلد والقصاص-: ينوالقول الثا= 

  .والغرض منها هو إحضار بدن من عليه احلد والقصاص. أنه يشرع الكفالة باحلد والقصاص مطلقاً
  .أن الكفالة تشرع يف القصاص ويف احلد الذي هو حق اآلدمي فقط دون احلد الذي هو حلق اهللا: والقول الثالث= 

  .كفالة ال حبد وال بقصاصواألقرب إن شاء اله املذهب أنه ال تشرع ال
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 ���Zا� Mvو�"��0 ر.  
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  .ويشترط لصحة لكفالة أن يرضى الكفيل: يعين
  .وهذا باالتفاق

  . ألنه ال يلزم اإلنسان حقاً إال برضاه-
  . وألنه ال ميكن إلزام أحد بكفالة أحد وحتمل تبعت إحضار بدنه إال وقد رضي بذلك-

  .فقوا عليهاولوضوح هذه املسألة ات
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .. &��Zل 2* 

  :يف هذه العبارة مسألتان
وقـال الكفـول بـه هـو الـدين وصـواب         ) ال مكفـول بـه    :(أن بعض أهل العلم انتقد عبارة املؤلف      : ـ املسألة األوىل  

  .ال يشترط رضى املكفول: يعين). ال مكفول:(العبارة
  .هذا من جهة. من احلنابلة عبر بغري هذا التعبري فكلهم يعرب باملكفول بهوالصواب أن العبارة صحيحة ومل أقف على أحد 

  .ألن املكفول به يف الواقع يف الكفالة هو بدن من عليه دين ال الدين نفسه. صحيحة: كلمة املكفول به: من جهة أخرى
  .إذا تأملت فستجد أنه فعالً هو البدن وهو املكفول: املكفول به: إذاً

  .وذا التعبري عرب كل احلنابلة .تساوي كلمة املكفول واملعىن صحيح التعبريين: ملكفول بهفإذاً كلمة ا
  .فهو تعبري صحيح من حيث النقل عن احلنابلة ومن حيث املعىن

  .أنه ال يشترط رضى املكفول: ـ املسألة الثانية
  .فإذا كفل شخص شخصاً عند آخر فالكفالة صحيحة ولو سخط املكفول

  :ى هذاواستدلوا عل
  . بالقياس على الضمان-
  .أنه يشترط رضى املكفول فإن مل يرض مل تصح الكفالة: والقول الثاين= 

  :واستدل أصحاب هذا القول على قوهم
 بأن موضوع الكفالة إحضار بدن املكفول فإذا مل يرض املكفول لن يـتمكن الكافـل مـن إحـضاره فـإذا مل حيـضره مل                          -

  .حيصل املقصود
 يشترط رضاه ما دام الكافل رضي أن كفل مع علمه بعـدم رضـى املكفـول وإلتزامـه إحـضاره فهـذا                       والصواب أنه ال  

  . يضمن الدين- كما سيأتينا -شيء إليه وعليه إما أن حيضر املكفول أو إذا عجز 
  .فما دام رضي ذا احلكم فليس للمكفول حق أن يرضى أن يسخط

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .hIن &
ت 

  .ولن يلزمه بعد ذلك شيء الضمان البدن وال ضمان املال .بريء الكفيل: قال يف آخر العبارة. املكفول: يعين
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 بأن املكفول ال يستطيع احلضور وحضوره متعـذر فـإذا سـقط حـضور األصـل فكيـف                   - :واستدل احلنابلة على هذا   
 أن يلزمـه باحلـضور يف جملـس         فامليت ال ميكـن ألحـد      .بالفرع الذي يلوم بإحضار هذا األصل الذي ال يستطيع احلضور         

  .وإذا كان ال نلزم املكفول فكيف نلزم الكافل .احلكم أو احلضور ألداء الدين ألنه ميت
  :التفصيل: والقول الثاين= 

  .ـ إن كان الكافل تواىن وتساهل إىل أن مات املكفول وجب عليه أن يلتزم احلق وال يسقط وال يربأ
  .ـ وإال فإنه يربأ

  .أن الكافل إذا مات املكفول ال يربأ مطلقاً بل عايه أن يلتزم احلق: والقول الثالث= 
 بأن الدائن إمنا رضي بأن يقرض هذا الشخص لوجـود الكفيـل فـإذا مـات الكفيـل ال يـذهب حـق                        - :وعللوا هذا 

  .الكفيلألن املقرض إمنا أقرض بناء على وجود : يعين. الدائن وإمنا يلزم الكافل بأداء احلق ألن الدين بين عليه
وهـو قـول عنـد        .- رمحـه اهللا     -وهذا القول األخري هو الصحيح وممن اختاره من احملققني شيخ اإلسـالم بـن تيميـة                 

  .التأمل جتد أنه قول قوي
   : - ر,+* ا- - 91 )
ل  
 M�
"T *�#ا�"�% �2"� ا� ��#T أو.  

  .العني املضمونة: يعين) تلفت العني:( بقوله- رمحه اهللا -يقصد املؤلف 
  .فإذا تلفت العني املضمونة بفعل اهللا فحكم املسألة كحكم لو مات املكفول متاماً خالفاً وأدلة وترجيح

 أراد يف صدر اباب الكفالة بذات األعيان ال ببدن من عليـه             - رمحه اهللا    -وهذه هي املسألة اليت قلت لك أا تؤكد أن املؤلف           
 العني إذا تلفت بغري فعل اهللا كما هو مفهوم العبارة فدلت هذه العبارة على أنه                ألنه اآلن هنا أوجب إحضار نفس     . أعيان مضمونة 

  .فهذا يؤكد صحة ما تقدم إن شاء اهللا .يريد ذات األعيان املضمونة ال بدن من عليه ضمان األعيان املضمونة
 ألنـه   -.دمـي فـإن الكافـل ال يـربأ        مفهوم العبارة أا إذا تلفت فعل اآل      ) أو تفلت العني بفعل اهللا     :(- رمحه اهللا    -وقوله  

  .حىت ال يذهب حق املكفول له: يعين طلب كافل ملثل هذا. إمنا أقيم ملثل هذا
   : - ر,+* ا- - 91 )
ل  
  .02يء ا���Z�: أو _9# 	��* 

  .أو سلم املكفول نفسه للمكفول له فحينئذ يربأ الكفيل: يعين
  .ك هنا ألن موضوع الكفالة هنا البدن فإذا سلِّم بريء الكفيل كما أنه لو سدد املدين الدين بريء الضامن فكذل-

  .وذا انتهى الفصل اخلاص بالكفالة وننتقل إىل باب احلوالة

        باب احلوالةباب احلوالةباب احلوالةباب احلوالة
   :- ر,+* ا- -)
ل  
2
ب ا�<�ا�� .  

  .رىوهي يف اصطالح الفقهاء نقل احلق من ذمة إىل ذمة أخ .مشتقة يف لغة العرب من النقل والتحويل: احلوالة
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  .واحلوالة مشروعة بالسنة واإلمجاع
مطـل الغـين ظلـم وإذا أتبـع         : ( قـال  - صلى اهللا عليـه وسـلم        -ـ أما السنة فما أخرجه البخاري ومسلم أن النيب          

  .وهذا احلديث صريح يف احلوالة ).أحدكم على مليء فليتبع
 -ل باحلوالـة منـهم أمـري املـؤمنني علـي             عام - صلى اهللا عليه وسلم      -ودلت عليه اآلثار فإن عدداً من أصحاب النيب         

  .وإمنا ذكرته ألنه من اخللفاء الراشدين. وغريه من الصحابة . -رضي اهللا عنه 
وأما اإلمجاع فقد أمجعوا يف اجلملة على مشروعية احلوالة وإن اختلفوا يف بعض الـصور لكـن يف اجلملـة هـي مـشروعة                        

  .بإمجاع الفقهاء
ليست من بيع الدين بالدين وإمنا هي من جنس اسـتيفاء احلـق فهـي بـذلك مـن عقـود                والصواب أن احلوالة    / مسألة**

  .اإلرفاق وليست من عقود املعاوضات
من املعاوضات، بل هي مـن عقـود اإلرفـاق إن شـاء اهللا واملقـصود منـها                  : يعين: والقول بأا من البيوع قول ضعيف     

  .وضة وال االستزادة إمنا فقط استيفاء احلقاستيفاء احلق فقط فليس موضوع احلوالة الربح وال املعا
وهذه القاعدة مهمة جداً ألنا سنحتاج إليها يف كثري مـن مـسائل التـرجيح ألن اإلنـسان إذا أراد أن يـرجح حيتـاج أن                          

  .فاألصل يف هذا الباب هو كما قلت لكم أنه استفياء احلق .منه يف مسائل الفقه[...] يرجع إىل أصل ينطلق و
   :-ا-  ر,+* -�;�ل  
 nT ..  

  .ال تصح احلوالة إىل بثالثة شروط، إن فقد شرط منها بطلت احلوالة: مقصوده
  .ال تصح إال بثالثة شروط لكان أوضح: ورمبا لو صرح الشيخ ذا املعىن لكان أوضح فلو قال

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  . إّ. M#N د�% &��;0 

  .ى دين مستقرأن احلوالة ال تصح إال عل: هذا هو الشرط األول
  :واستدلوا على هذا

 بأن موضوع احلوالة نقل احلق من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه فـإذا مل يكـن الـدين ثابتـاً يف ذمـة احملـال عليـه مل                              -
  .تصح احلوالة أن احملال عليه رمبا أبطل الدين

  .أن حنيل على دين املكاتبةفإن املكاتب له أن يبطل املكاتبة فال يصح . بدين املكاتبة: ومثلوا على هذا
  .بثمن املبيع يف زمن اخليار فهذا أيضاً غري مستقر إذ رمبا اختار الفسخ أحدمها أو كالمها: أيضاً: ومثلوا على ذلك

الدين املستقر هو الدين الذي ال يكون عرضة للسقوط بل هو ثابت وكل دين عرضـة للـسقوط فهـو ديـن غـري                         : فإذاً
  .فال يصح أن حنيل إال على دين ثابت مستقر .وهذا الشرط صحيح .مستقر

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 *�I ل
  .و. �"��0 ا_�;0ار ا�+<
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فإذا اشترى شخص من آخر سـلعة بـثمن معـني واشـترط اخليـار فلـه أن                   .يعين ال يعترب أن يكون الدين احملال مستقراً       
  ). هي يف زمن اخليار على دين آخر مستقرأن حييل بثمن هذه السلعة اليت( .حييل ذا الدين على دين آخر ثابت

  .ألن الدين احملال ال يشترط أن يكون مستقراً
  :واستدلوا على هذا

  . أن املدين له أن يدفع هذا الدين ابتداء فله أن حييل به-
  .يارأن هذا الثمن غري املستقر ميلك املشتري أن يدفعه وإن كان يف زمن اخل) له أن يدفع هذا الدين ابتداء:(ومعىن

  .وهذا أيضاً حكم صحيح .فإذا كان ميلك أن يدفعه يف زمن اخليار فيملك أن حييل به على دين آخر مستقر
  : بالشرط الثاين- رمحه اهللا -مث بدأ  


ل  ;I- -ر,+* ا -:   

ق ا�����%: و�0�Gط �Tا.  

  :ودليل ذلك يف اجلملة .يشترط اتفاق الدينني
 إىل ذمة ولنقل هـذا احلـق مـن ذمـة إىل ذمـة البـد أن يتـساوى احلقـان يف                        أن موضوع احلوالة نقل احلق من ذمة       -

  .الصفات
  : فصل يف هذا الشرط- رمحه اهللا -واملؤلف 

ل  ;I- -ر,+* ا -:   
 
ً��L %ق ا�����
�T0ط ا�Gو�.  

  .واحداً: يشترط أن يكون جنس الدين احملال واحملال عليه
  .فال جيوز أن حنيل بالذهب على الفضة

  .الفضة على الذهبوال ب
  .وال بالقمح على الشعري

  .وبالشعري على التمر
  .جيب أن يكون اجلنس متحداً .وهكذا

  :دليل هذا الشرط
 أنه إذا اختلف اجلنس خرج عن كونه من عقود اإلرفاق إىل عقـود املعاوضـات ألنـه إذا اختلـف اجلـنس البـد أن                           -

  .عقود اإلرفاقنراعي الثمن فصارت معاوضة وحنن نقول أن احلوالة من 
  .صحيح: فهذا الشرط وهو اشتراط اتفاق اجلنس

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 
  .وو�4ً

  .متحداً: ويشترط أن يكون وصف كلٍ من الدين احملال واحملال عليه: يعين
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اجلـودة والـرداءة وهـو يف احلقيقـة معـىن أعـم مـن اجلـودة            : كما صرح كثري من احلنابلـة     : واملقصود بالوصف هنا  
  .ة لكن الغالب أن يكون هذا املقصودوالرداء

  .ال جيوز أن حنيل بصحاح على مكسة: بناء على هذا
فإذا كان مطلوب من الشخص مائة درهم صحيحة ال جيوز أن حنيل هذا الدين علـى شـخص آخـر يطلـب منـه مائـة                          

  .درهم مكسرة
  .وال جيوز أن حنيل مغشوش على سليم وال بسليم على مغشوش

  .حاً سليماً جيداً من إنتاج هذه السنة على قمح قدمي فاسدوال جيوز أن حنيل قم
  .وهكذا

  .أنه جيوز اختالف الصفة إذا كان احملال عليه أجود: والقول الثاين= 
  .إذا كان من صاحل احملال: يعين

  :استدلوا على هذا
  .يف الصفةبزيادة احلسن . والتربع إمنا هو بالزيادة.  أن هذا ال يعدو أن يكون تربعاً من احمليل-
بـشرط رضـا    . سواء كان الدين احملال أو احملال عليـه أجـود أو أردأ فـاجلميع جـائز               . اجلواز مطلقاً : والقول الثالث = 

  .احمليل واحملال عليه: اجلميع
  :واستدل أصحاب هذا القول

ضـي واحمليـل     بأنه ال حرج وال ضرر شرعي من إحالة الرديء على اجليد أو اجليـد علـى الـرديء مـا دام احملـال ر                        -
  .فإنه ليس يف هذا العقد جهالة وال ضرر وال ربا وال قمار وال أي مانع شرعي. رضي

  .فاألصل فيه احلل. والقول األخري أجود ألن املنع من املعامالت حيتاج إىل دليل واضح
  .ض أو آلخرمث الناس قد حيتاجون إىل هذا العمل بكثرة بأن حنيل شيئاً جيداً على رديء أو رديء على جيد لغر

  .فاألقرب إن شاء اهللا اجلواز
  : - ر,+* ا- - 91 )
ل  
 
  .وو)�ً

  .أن يستويا يف التأجيل والتعجيل:املقصود بالوقت
  .وذلك بأن يكون الدين احملال والدين احملال عليه كالمها مؤجل أو كالمها معجل

  .اجلواز إذا كان الدين احملال عليه معجل: والقول الثاين= 
  .نسان أن حييل ديناً مؤجالً على دين معجلفيجوز لإل

  . اجلواز مطلقاً: والقول الثالث= 
  .وإذا تأملت فستجد أن اخالف يف هذه املسألة قريب من اخلالف من مسألة الصفة
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  .ملاذا؟ ألن التأجيل والتعجيل من مجلة الصفات وإمنا نصوا عليه ألنه مهم
  .وهلذا جتد أن اخلالف متقارب جداً

  .جاوز مسألة التأجيل هو كما قلت لكم والقول يف اخلالف يف املسألتني واحد واألقرب القول األخريقبل أن نت
إال أنه فقط من خالل البحث مل أجد من العلماء املتقدمني سوى املعاصرين من قـال بـاجلواز مطلقـاً يف مـسألة التأجيـل                         

  .والتعجيل
  . ومل أجد هذا القول إال للمعاصرين-  حسب ما تيسر من الوقت-حبثت عن قائل من املتقدمني 

  .فيحتاج فقط أن يتثبت اإلنسان أن ال تكون املسألة حمل اتفاق فإن كان فيه هناك خالف فالراجح القول األخري
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .و)�رًا 

  .ويشترط لصحة احلوالة اتفاق الدينني يف القدر فال جيوز أن حنيل خبمسة على ستة: يعين
ا أحلنا مخسة على ستة صارت املسألة معاوضة وصـار احملـال يكـسب علـى احمليـل وموضـوع احلوالـة أن ال         ألنا إذ  -

  .كسب فيها إمنا استيفاء فقط
  [...].أنه جيب أن يتساوى . وهذا القول صحيح أو وهذا الشرط صحيح

  : - ر,+* ا- - 91 )
ل  
 �v
  .و. �01j ا��

  :رة أنه ال يؤثر أن ذه العبا- رمحه اهللا -مقصود املؤلف 
  .ـ حتيل بعض الدين على دين مساوي

  .ـ أو حتيل الدين على بعض الدين الذي يف ذمة اآلخر
  .أن حييل اإلنسان خبمسة على مخسة من عشرة: مثال الصورة األوىل

فإذا كان زيد مطلوب مخسة آالف وهو يطلب عمرو عشرة آالف فأحـال الـشخص الـذي يطلبـه مخـسة آالف علـى                        
  .ن العشرة اليت عند زيد فال بأسمخسة م

  . ألن الفاضل وهي اخلمسة األخرى ال تؤثر يف العقد-
  .لو أحال خبمسة من عشرة على مخسة/ كذلك العكس

بأن يكزم زيد مطلوباً عشرة آالف وهو يطلب عمرو مخسة آالف فأحال الـدائن خبمـسة مـن العـشرة علـى اخلمـسة                        
  .اليت عند زيد فال حرج

  .ين ال تؤثر أيضاً يف صحة احلوالة ألن زيادة الد-
  . أراد أن يبني أن الفاضل ال يؤثر على الباقي- رمحه اهللا -وهذا معلوم لكن املؤلف 

  : - ر,+* ا- - 91 )
ل  
  .	;#� ا�<} إ�M ذ&� ا�+<
ل N#�* و02يء ا�+<��: وإذا 4<� 
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 ذمة احملـال عليـه الوال يرجـع احلـق مطلقـاً             إذا استوفت احلوالة الشروط الالزمة للصحة نقلت احلق من ذمة احمليل إىل           
فإنه ال يرجـع احملـال علـى احمليـل مطلقـاً مـىت اسـتوفت        . ولو تعذر إيفاء احملال عليه بالدين أو أفلس أو مات أو ماطل   

  .الشروط
  اجلماهري من الفقهاء ذهبوا إىل أنـه إذا اسـتوفت الـشروط فإنـه لـيس للمحـال أن                   -وإىل هذا القول ذهب اجلماهري      

  .يرجع على احمليل مطلقاً ولو تعذر استيفاء احلق
  :واستدلوا على هذا بأدلة

  :من أقواها
  ).إذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل:( أمره فقال- صلى اهللا عليه وسلم -فقالوا النيب :  احلديث-

  .وهذه خارج الصحيحني. للوجوب) فليحتل(واألمر يف 
  ).بع على مليء فليتبعمن أت :(- يف الصحيحني-ويف اللفظ اآلخر 
  .هذا الدليل األول

  .أنه روي عن علي بن أيب طالب أنه رأى أن ال يرجع احملال على احملال عليه:  الدليل الثاين-
 يطلبه على رجل آخر فمات احملال عليه فرجـع الـدائن إىل علـي فلـم يقبـل                   - رضي اهللا عنه     - هو   -فقد أحال رجالً    

   .- رضي اهللا عنه -رجوعه 
  .واملنقول ال يعود. أن احلوالة مشتقة من النقل فهي تنقل احلق من ذمة إىل ذمة: قالوا: ثالث ال-



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 115صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

  .وهذا مذهب األحناف .أن احملال له أن يرجع إذا تعذر استيفاء احلق بإعسار أو موت: القول الثاين= 
  :واستدلوا على هذا

 االستيفاء مبوت أو إفـالس أو مماطلـة مل حيـصل الغـرض مـن                 بأن املقصود من احلوالة اإلرفاق باالستيفاء فإذا مل حيصل         -
  .احلوالة وجاز له الرجوع

  . من أهم مسائل الباب-هذه املسألة من مهمات الباب 
  .أن له الرجوع مطلقاً: القول الثالث= 

  :واستدل أصحاب هذا القول
  .أن يرجع على احمليل بأن احلوالة ليست إال إذن باالستيفاء من احملال عليه فقط ولذا فللمحال -

  .يرجع: فكأنه أذن له بأن يستويف حقه من احملال عليه فإذا أراد أن يرجع
  .واألصل أن ذمة احمليل ما زالت مشغولة بالدين

وهـو يف   . شيخ اإلسـالم يـرجح القـول الثالـث        ..  .....)مناقشة مع الطالب يف أيه القول الراجح      ( أي األقوال أرجح؟  
  .تأين أقرباحلقيقة عند التأمل وال

ملاذا؟ ألنا حنمل احلديث على أن األمر فيه لإلستحباب وإال مل يكن هناك يف احلقيقـة جـواب واضـح علـى احلـديث إال                         
  .فإذا محلناه على االستحباب جاز لنا أن نقول فعالً احلوالة ليست إال إذنٌ يف االستيفاء .أن حنمله على االستحباب

 -ماهري بل حكي إمجاعاً ولكن اإلمجـاع لـيس بـصحيح فـإن اإلمـام أمحـد                  ومحل احلديث على االستحباب مذهب اجل     
  . محلوه على الوجوب- رمحه اهللا - واإلمام ابن حزم  -رمحه اهللا 

[ لكن يبدو أن األقرب محله على االستحباب وأن هذا األمر إمنا هو لبيـان أنـه ينبغـي للمحـال إذا كـان احملـال عليـه                          
  )).من التسجيلهكذا فهمتها ] ((مريض أن حيتل
  . حيتاج أوالً إىل التثبت من صحته- رضي اهللا عنه -أما أثر علي 

أثر علي هنا يصطدم مع األصول العامة واألصول العامة هـي أن األصـل بقـاء الـدين يف ذمـة املـدين وأن مـال                          : ثانياً
  .اإلنسان حمفوظ

ألنـا نـرجح بأصـول      ] الثـاين [هـذا القـول     واألصول العامة اليت تدل على أن مال اإلنسان حمفوظ تدل على رجحان             
  .دلت عليها النصوص
 أن األصل الثابت الذي دل عليه نص ال يترك لفتـوى صـحايب علـى أين أكـاد أقطـع                     - رمحه اهللا    -وطريقة اإلمام أمحد    

 أن بني الصحابة خالف يف هذه املسألة لكن حيتاج رمبا اإلنسان إىل توسع يف البحـث لننظـر هـل خـالف اإلمـام علـي                         
  أحد أو ال؟
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  .وإال كما ذكرت يتحرج اإلنسان يف احلقيقة من خمالفة هذا األثر لوال وجود هذه املالبسات
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 =
vو�"��0 ر.  

  .هذا هو الشرط الثالث
  .رضا احمليل: يعين
  . ألن احمليل ال يلزم بقضاء الدين الذي عليه من دين آخر له إال برضاه-

وهـذه العبـارة    ) وإذا صـحت  : (ألنـه يقـول   . رط الثالث علمت أن املؤلف يف احلقيقة قدم وأخـر         وإذا كان هذا هو الش    
لكـان مـن حيـث الترتيـب الفقهـي          ) ويعتـرب رضـاه   (فلو أخر قوله وإذا صحت إىل بعد        . يؤتى ا بعد إمتام الشروط    

  .أوجه
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *�#N ل
  .. رMv ا�+<

  .ال يشترط رضى احملال عليه: يعين
  .وهذا مذهب اجلماهري

  . مل يشترط يف احلديث رضى احملال عليه- صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب -
  . وألن احمليل إذا أحال على احملال عليه فكأنه وكَّل شخصاً ليقبض دينه وهذا جائز باإلمجاع بلى رضى احملال عليه-
  .أنه يشترط رضى احملال عليه: والقول الثاين=
  .ليه رجالً رجالً شرساً سيء األخالق صعب املطالبة لئال حييل ع-

... فيقول احملال عليه للمحيل ال أرضى أن حتيل علي فالناً فإنه صعب واملعاملة معـه عـسرة وقـد أتـأذى مـن مطالبتـه                          
ألنا نقول للمحال عليـه لـئال تتـأذى أد مـا عليـك ألن ذمتـه                 . وهذا القول ضعيف   .وهذا مذهب األحناف  .إىل آخره 

  .ولة باحلق فال يعتذر بسوء املعاملةمشغ
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .و. رMv ا�+<�
ل M#N &#�ء 

  .ال يشترط رضى احملتال بشرط أن تكون احلوالة على مليء: يعين
  .وانتقل احلق بغري إرادته من ذمة املدين األصلي إىل ذمة احملال عليه. فإذا أحيل على مليء وجب عليه أن حيتال

  :ة واجلمهور على هذااستدب احلنابل
واألمـر يف احلـديث     ) وإذا أتبع أحدكم علـى ملـيء فليتبـع        :( قال - صلى اهللا عليه وسلم      -وهو أن النيب    .  باحلديث -

  .للوجوب عند احلنابلة
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  :واستدلوا على هذا أيضاً
ـ                          - ال عليـه    بأن للمحيل أن يوكل من يقبض عنه بال رضاه وله أن يوكل من يسدد عنـه بـال رضـاه فكأنـه وكـل احمل

  .بسداد الدين
  .وأنه إذا أحيل على رجل ال يرضاه ولو كان مليئاً فإنه ال يلزمه. أنه يشترط رضى احملال: والقول الثاين= 
  . ألن اإلحالة قد تدخل الضرر على احملال وإن كان احملال عليه مليء-

مليء لكن قـد يـؤذي مـع هـذا التـسديد            فبعض الناس قد يسدد مباشرة ولكن مع اإليذاء فهو إذا سدد بال تأخري فهو               
  .يؤذي كما هو معلوم من أمثلة كثرية

وهذا القول الثاين يف احلقيقة هو الصحيح والدائن حمسن فكيف نلـزم الـدائن بـأن حيتـال أو بـأن يـذهب وحيـال إىل                          
  .رجل سيء األخالق وإن كان مليئاً

  .له أن ميتنع من اإلحالةالشك يف ما يظهر يل بعد التأمل أنه ال يلزمه وال جيب عليه و
  .وإن كان عامة العلماء واجلمع الغفري منهم على القول األول

  .لكن هذا القول الثاين يف احلقيقة وجيه وقوي
  : - ر,+* ا- - 91 )
ل  
 �vر %Z� 9و� 
  .رL$ 2*:  وإن 2
ن &�#�ً

رجـع علـى    : ني أن احملـال عليـه مفلـس        إذا مل يرض احملال باحلوالة مث بعد أن أحيـل تـب            - رمحه اهللا    -مقصود املؤلف   
  .وهذا احلكم باإلمجاع .احمليل

  .إذا مل يرض مث تبني أن احملال عليه مفلس رجع باإلمجاع
  .وهذا احلكم يف هذه املسألة هو حكم لصورة من هذه املسألة

  :فهذه املسألة هلا صور
  . وذكرا لك- رمحه اهللا -هي اليت ذكرها املؤلف : ـ الصورة األوىل

 ولكنه مل يشترط أن يكـون احملـال عليـه مليئـاً مث تـبني أنـه                  - أن يرضى باحلوالة     -أن حيال برضاه    :  الصورة الثانية  ـ
  .معسر

  )).األذان((
  .الصورة الثانية إذا رضي احملال باإلحالة ومل يشترط أن يكون احملال عليه موسراً مث تبني أنه معسراً أو مماطالً: إذاً
  .ويربأ احمليل.  يرجعال: فعند احلنابلة= 

  :واستدلوا على هذا
  . أو الغىن أو اليسار- بأن احملال فرط ومل يشترط املالءة -
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  .أنه له الرجوع إذا تبني أنه مماطل أو معسر : - رمحه اهللا -والرواية الثانية عن اإلمام أمحد = 
  . وقد تبني أنه ليس ملئياً إمنا أمر بأن يتبع إذا كان مليئاً- صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب -

  .والقول الثاين هو الصحيح إن شاء اهللا ألنه هو الذي يدل عليه احلديث
  .أن حيال بالدين مع اشتراط احمليل غىن احملال عليه: ـ الصورة الثالثة واألخرية

  .قال أحيلك على زيد وأشرط لك أنه مليء: يعين. الذي اشترط هو احمليل
  .عند احلنابلة وعند غريهم: ليء رجع مث إذا تبني أنه ليس مب

  .واملسلمون على شروطهم.  ألن الشرط ختلف-
   :- ر,+* ا- -�;�ل  

ن ا���$ 2
:3ً... و&% ُأ,�� 2�+% &��$ �I :3 ,�ا��I.  

  /صورة املسألة. إذا أحيل بثمن مبيع مث بان البيع باطالً فال حوالة
مدين للمشتري مث تبني أن البيـع باطـل بـأن كـان املبيـع ملكـاً                . ثالثأن حييل املشتري البائع بقيمة الثمن على شخص         

  . أنه مخر أو خرتير أو كل عني ال يصح العقد عليها حينئذ ال حوالة-لشخص آخر غري البائع أو تبني أن املبيع 
  .تبطل احلوالة: يعين

  .ه ال يوجد بيع أصالً بأن احلوالة متت على مثن املبيع وهنا ال يوجد مثن للمبيع ألن- :وعللوا ذلك
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 *�#N *2 ��,أو ُأ.  

  .أن حييل البائع على املشتري بثمن السلعة بدين سابق عليه/ صورة املسألة
  .املشتري من احمليل؟: يف الصورة األوىل
  .البائع احمليل من؟: يف الصورة الثانية

  .واإلحالة يف الصورتني على مثن السلعة
  . البيع باطل لألسباب السابقة فال حوالةمث إذا تبني أن

  .وهذا احلكم صحيح
  : - ر,+* ا- - 91 )
ل  
  .�H�T 9�: وإذا ��I ا���$ 

  .خليار أو لعيب أو لتدليس فإن احلوالة ال تبطل بل تبقى صحيحة: يعين: إذا فسخ البيع
  .ل القبض وبعد القبض أن احلوالة إذا فسد البيع صحيحة قب- رمحه اهللا -وظاهر كالم الشيخ املؤلف 

  .والصواب أن يف املسألة تفصيالً
  .))انتهى الدرس... أقيمت الصالة......... ((يف الصورة األوىل أن حييل 
  )9: (ا��رس  ا��� ا��
	�: ا���   ا��
	��: ا���� 
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   &% ا���$)26: (ا��رس    

        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

 يف احلنابلـة  ورأي باطـل  البيـع  أن وتـبني  املـشتري  البـائع  أحال إذا احلوالة عن الكالم يف السابق الدرس يف معنا تقدم
 أن بـني  يفرقـون  واحلنابلـة  بباطـل  ولـيس  فاسـد  البيع أن تبني إذا: وهي األخرى املسألة على توقفنا وكنا ألةاملس هذه
 .بالفساد فسخ أنه يتبني أو باطل البيع أن يتبني

 .معنا تقدم: بالبطالن يتعلق فيما

  -: ا- ر,+* - ا�+d�j �;�ل 

 .H�T� �9: ا���$ ��I وإذا 

 وأشـهرها  الفـسخ  يوجـب  سـبب  أي أو اخليـار  أو كالعيـب :للفسخ املوجبة األسباب نم بسبب البيع فسخ وإذا: يعين
 .واخليار العيب

 .مطلقاً احلوالة تصح: احلنابلة عند فإنه بالثمن البائع املشتري أحال وقد العقد واملشتري البائع فسخ فإذا

 .القبض وبعد قبل: أي) مطلقاً: (ومعىن

 .تفصيل فيها املسألة احلقيقة ويف

 :صورتان لمسألةول

 ويقـبض  ثالـث  طـرف  علـى  بـالثمن  البـائع  املـشتري  حييل أن: املسألة صورة. القبض بعد يكون أن: األوىل الصورة -
 خـالف  بـال  احلنابلـة  عنـد  واحـداً  قـوالً  صـحيحة  احلوالة: الصورة هذه ففي القبض فيتم. عليه احملال من الثمن البائع
 .وصح مت القبض ألن

 .آثاره عليه رتبتت ومت القبض صح وإذا

 بـالثمن  البـائع  املـشتري  حييـل  أن أم البـائع  حييـل  أن/ مثـل . القبض قبل الفسخ: أي ذلك يكون أن: الثانية الصورة -
 .الفسخ أيباب من سبب ألس أو خبيار أو بعيب العقد انفسخ: الثمن إليه احملال من البائع يقبض أن وقبل

 .واحد وبعد قبل احلنابلة عند فاحلكم. القبض قبل حىت احلوالة يصححون فاحلنابلة

 :القبض قبل ولو احلوالة تصحيح أي: هذا على احلنابلة ويستدل

 ذمـة  إىل املـشتري  ذمـة  مـن  متامـاً  احلـق  وانتقل ولزمت فصحت الشروط استوفت صحيحة حوالة: احلوالة هذه بأن -
 .ليهع واحملال البائع بني واملسألة الذمة بريء املشتري وصار. عليه احملال
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 وال دائنـاً  ال البـائع  وخيـرج . املـشتري  وهـو  احمليـل  يربأ ال هذا وعلى. تصح ال القبض قبل احلوالة أن: الثاين القول =
 .الثمن ورجع انفسخ العقد ألن مديناً

 .العقد قبل كان كما عليه احملال يطالب املشتري ويرجع

 أن تبينـا  ألنـا  احلوالـة  تـصح  ال القـبض  قبل أنه: لصحيحا هو القول وهذا احلنابلة من احملققني من عدد ذهب هذا وإىل
 .عقد وال مثن ال

 مثـن  ال أن تبينـا  هنـا  كـذلك  املـشتري  على مثن ال أن تبينا أنه البيع بطالن مسألة يف احلوالة بطالل يف العلة كانت وإذا
 .مثن ال أنه وهي واحدة النتيجة أن إال السبب اختلف وإن

 :اآلن معنا فتلخص

 .الثمن قبض إذا ما وهي واحدة صورة يف تصح ةاحلوال أن

  -: ا- ر,+* - �;�ل 

 
+W3 أن و��>�. 

 .ذمته لتربأ أخرى مرة فيحيل يرجع أن وللمحال: يعين

 .عليه املشتري أحاله من على املشتري حييل أن فللبائع البطالن تبينا مث البائع املشتري أحال فإذا

 .كان كما الوضع يرجع: يعين

 مث احلوالـة  نـصحح  أن معـىن  مـا  وإال حوالـة  فال البيع انفسخ إذا بأنه القول رجحان على يدل احلنابلة من ريرالتق وهذا
 .أخرى مرة عليه أحيل من حييل بأن األول وضعه على كان ما كل يرجع: نقول

 .عليه املشتري أحاله من على املشتري بإحالة البائع سيقوم واحدة النتيجة صارت إذاً

 .واحدة جةالنتي إذاً

 .الثمن يقبض مل إذا فيما احلوالة بطالن رجحان على - اهللا شاء إن -قلت كما يدل وهذا

 .الصلح باب إىل اهللا شاء إن وننتقل احلوالة باب انتهى وذا
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 الصلحالصلحالصلحالصلح    بابباببابباب

  -: ا- ر,+* - )
ل 

2
ب  n# .ا�

 .املصاحلة مبعىن اسم: العرب لغة يف الصلح

 .واملخاصمة عةاملناز ضد باملصاحلة ويقصد

 .املنازعة رفع أنه وقيل

 .لفظي واالختالف

 .الطرفني برضا املنازعة يرفع عقد: الصلح فإن: االصطالح يف وأما

 .والسنة بالكتاب مشروع: والصلح

 بينـهما  يـصلحا  أن عليهمـا  جنـاح  فـال  إعراضـا  أو نـشوزا  بعلها من خافت امرأة وإن{ :  تعاىل قوله: الكتاب فمن -
 .(خري والصلح:(تعاىل قوله والشاهد] 128/النساء[} .خري والصلح صلحا

 .(املسلمني بني جائز الصلح :(- وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقول: السنة من وأما -

 الـدين  مـن  عنـه  يـضعوا  أن - عنـه  اهللا رضـي  - جابر غرماء من طلب - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أن: وأيضاً -
 .صلحاً

 :أنواع له ملسلمنيا فقهاء عند والصلح

 .األزواج بني صلح -

 .واملسلمني الكفار بني وصلح -

 .البغي وأهل العدل أهل بني وصلح -

 .وسيأيت مستقل باب منها فلكل الباب ذا تقصد ال كلها األنواع وهذه

 .األموال يف للصلح خاصة معقود باب فهو: األموال يف الصلح: هنا يقصد الذي إمنا

 :قسمني إىل: والأم على أي :والصلح

 .إنكار على صلح -

 .إقرار على وصلح -

 .إنكار على الصلح عن الكالم وأخر إقرار على الصلح وهو: األول بالقسم - اهللا رمحه - املؤلف وبدء
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ل ;I - *+,ا- ر :-  

 و&+~~~% ، 7~~~0:
= �Z~~~% �~~~9 إن n~~~4: ا��~~~
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 .إقرار على بالصلح بدء لك قلت كما) بدين له أقر إذا :(- اهللا رمحه - قوله

 :قسمني على ينقسم هو أيضاً: إقرار على والصلح

 .احلق جنس غري على: يعين. اجلنس غري على الصلح: األول القسم -

 .احلق جنس على صلح: الثاين والقسم -

 .واضح وهو كاماًأح القسمني أقل ألنه : األول بالقسم نبدأ

 .احلق جنس غري على الصلح: هو األول القسم ـ

 .ببيت عنها ويصاحله ا عمرو له فيقر سيارة عمرو على زيد يدعي أن/ وصورته

 .السيارة: هو اآلن به املدعى احلق فجنس

 .البيت: وهو جنسها غري على وصاحله

 .البيع شروط مجيع ليصح له يلزم بيع وهو باالتفاق صحيح القسم وهذا

 :هذا على والدليل

 .البيع حقيقة وهذه بعني عني معاوضة أو. بعني عني مبادلة احلقيقية املسألة صورة أن -

 : املؤلف ذكره الذي وهو به املدعى العني جنس على املصاحلة: الثاين القسم ـ

  -: ا- ر,+* - �I;�ل 

 و&+~~~% ، 7~~~0:
= �Z~~~% �~~~9 إن n~~~4: ا��~~~
)� وT~~~0ك ا�~~~�"e وه~~~[ أو ، N y;~~~_YI~~~�% أو 2~~~��% �~~~* أ)~~~0 إذا 
. n� *N0�T. 

 .الصحة دليل وسيأتينا. صح: حقه فأسقط. معلوم بدين له أقر إذا: يعين) بدين له أقر إذا(

 .إبراء عقد هو. إبراء: الدين يف اإلسقاط وحقيقة

 .اإلبراء حقيقته: هنا فالصلح

 .بعضها على وصاحله بعني له أقر إذا: يعين) عني أو: (الثاين

 .ربعها للمقر أن على ويصطلحا القمح من صاعاً خبمسني لك أقر: يقول نكأ

 .صحيح سياتينا كما أيضاً فهذا

 .هبة عقد أنه: العقد هذا وحقيقة

 .والعطايا اهلبة باب يف ستأتينا اليت اهلبة شرط فيه تشترط أنه: هبة عقد أنه ومعىن

 .إبراء: أنه األول العقد حقيقة إذاً
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 .هبة: أنه ينالثا العقد وحقيقة
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 .العقد هذا صح: يعين

 :املعقول ومن النص من العقد هذا صحة على والدليل

 إىل اشـتكى  - عنـه  اهللا رضـي  - جـابر  ان: الـصحيح  يف ثبت فإنه - عنه اهللا رضي - جابر فحديث: النص من أما _
 أن غرمائـه  مـن  - وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  - الـنيب  فطلب متراً وكان عليه الذي الدين - وسلم عليه اهللا صلى - النيب

 منـه  نـوع  كـل  أي: حـدة  علـى  عنـدك  متـر  كل اجعل: جلابر - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقال. فأبوا عنه يضعوا
 عليـه  اهللا صـلى  - الـنيب  فجلـس  حـدة  علـى  زيد وعذق حدة على العجوة - عنه اهللا رضي - جابر فجعل حدة على

 فلمـا  كلـهم  النـاس  ويقـضي  للنـاس  يكيل - اهللا رمحه - جابر فصار للقوم كل: جابر يا قال مث التمر أعلى يف - وسلم
 .حممد نبينا على وسلم صل اللهم -. شيئاً ينقص مل التمر فإذا نظر مجيعاً الناس قضى

 : كثرية فوائد وفيه عظيم احلديث فهذا

 وال غـضاضة  وال فيـه  حـرج  ال فهـذا . مـايل  صـلح  يف يدخل أن القدر كبري الشريف الرجل على رجح ال أنه: منها -
 .دخل - عنه اهللا رضي - جابر فهذا املالية العقود يف الدخول ملثله ينبغي ال: يقال

 أمـره  - وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  - الـنيب  فهذا. أصحابه أمور بعض يتوىل أن الشريف الرجل على حرج ال أنه: ومنها -
 .حوائجهم الناس قضاء أثناء وجلس للناس يكيل وكيف التمر يقسم أن

 احلقـوق  ألن القـدر  كـبري  الطالـب  كـان  ولـو  رفض إذا املطلوب على حرج ال أنه -ومهم مفيد أيضاً وهو -: ومنها -
 احلـديث  يف لـيس  هلـذا و. لـه  مناسـباً  هذا أن ير مل إذا يرفض أن اإلنسان على حرج فال. الرضا إىل يرجع أساسها املالية
 ال وهـذا  - وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  - الـنيب  جييبوا أن أبوا ملا جابر يطلبون كانوا  الذين هؤالء لوم إىل إشارة أي مطلقاً
 لـوم  وال حـرج  فـال  جيـب  مل لـو  لكن اإلسالم يف قدر له الذي الرجل إجابة اخللق وحسن املروءة من أنه يكون أن ينفي
 .النص من الدليل هو فهذا طلبه رد من على

 :املعقول من الدليل وأما _

 دام مـا  مالـه  مـن  شـاء  مـا  يـربئ  أن أو يهـب  أن ولإلنسان هبة أو إبراء يكون أن إما : الصلح هذا حقيقة أن فهو -
 .التصرف جائز
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 :شرطني وذكر احلكم هذا شروط ذكر احلكم هذا - اهللا رمحه - املؤلف ذكر ملا

 - اهللا رمحـه  - املؤلـف  عبـارة  أن وتالحـظ . االشـتراط  سـبيل  علـى  الـصلح  هـذا  يكون ال أن: األول الشرط _
 . له واملُقَر املُقر يتناول فهو. وأطلق) شرطاه:(

- به يل تقر أن على يل ما نصف وهبتك: يقول أن شرطه: له فاملُقَر. 

 .حلقه هضم ففيه ببعضه ماله عن صاحل له املقر ألن -. باطل فالصلح: الشرط ذا العقد قعو فإذا

 أيـضاً  الـشرط  ـذا  الـصلح  فهـذا . نـصفه  تعطيين حىت لك أقر ال: يقول كأن. املُقر: املشترط يكون أن: الثاين النوع -
 .باطل

 .عوض بال يقر أن ليهع جيب إذ. بالباطل الناي أموال أكل من ألنه: األول من أقبح وهو

 .تربعه يصح ممن اإلقرار يكون أن: هو. املؤلف ذكره الذي: الثاين الشرط _

 وال الـصلح  هـذا  يـصاحل  أن اليتـيم  لـويل  جيوز فال. تربعه جيوز ممن إال يكون ال والتربع. تربع: النوع هذا حقيقة ألن -
 .ربعيت أن له جيوز ال من لكل وال املؤمتن للمضارب وال الوقف لويل

 ال أن أو الـبعض  ويكـسب  يـصاحل  أن بـني  األمـر  يـدور  أن: وهو مفيد لطيف استثناء: احلكم هذا من الفقهاء واستثىن
 .الكل وخيسر يصاحل

 الـصلح  هـذا  حقيقـة  ألن يـصاحل  أن لـه  جـاز  الصلح مع البعض يكسب صلحأو بال الكل خيسر أن بني األمر دار فإذا
 .يتربع أن له جيوز ال من صور حسب الوقف أو يماليت: مثالً وهو. عنه املصاحل حظ من

 .الوجه هذا على يصاحل أن له جيوز ال فإنه املستثناة الصورة هذه عدا ما أما

 اهللا رمحـه  - املؤلـف  يـذكره  مل الثالـث  الـشرط  بقـي : آخره إىل.... شرطاً يكن مل إذا :(- اهللا رمحه - املؤلف يقول إذاً
 .الصلح بلفظ نيكو ال أن: الصلح هذا أن: (وهو -

 .السابق التعليل نفس هو فالتعليل. ببعضه ماله عن صاحل ألنه له للمقر هضم أيضاً فيه هذا أن: السبب

 .السابق - عليه ما نصف له املقر يشترط ال أن اشتراط كتعليل هو الشرط هذا اشتراط تعليل: إذاً

 هبـة  إمـا : هنـا  املـراد  ومعـىن . معلوماً املراد املعىن يكون أن بشرط لفظ وبأي الصلح بلفظ يصح  أنه: الثاين والقول =
 .إبراء أو

 .كان لفظ بأي أو الصلح بلفظ العقد صح املقصود عرف فإذا

 .املعاين وإمنا األحكام عليه تنبين الذي هو ليس فاللفظ واملباين باأللفاظ ال باملعاين العربة أن معنا تقدم ألنه
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 بعـضه  فوضـع  ألـف  مائـة  عمـرو  يطلب زيد كان فإذا / الوضع دون اإلسقاط صح: باقيه وأجل احلال بعض وضع وإن
 .التأجيل دون اإلسقاط صح. مخسني لك وأجلت مخسني من أبرأتك: فقال باقيه وأجل

 املاليـة  التـصرفات  مـن  هـذا  ألن شـاء  مـن  يربأ أن العاقل غالبال الرشيد وللمكلف. إبراء ألنه: يصح فهو اإلسقاط أما
 .تصرفه جاز ملن ا يؤذن اليت

 ميكـن  ال فإنـه  حـال  شـيء  أي. يؤجـل  ال احلـال  أن القرض كتاب يف معنا تقدم كما املذهب قاعدة فألن التأجيل وأما
 .والعقد بالشرط يتأجل أن

 .القرض تأجيل هي اليت السابقة املسألة على متاماً مبنية املسألة فهذه

 .ولزم صح تأجيله أشترط إذا املؤجل أن اهللا شاء إن األقرب وأن املسألة هذه يف هناك اخلالف وأخذنا

 :أن اآلن عرفنا: إذاً

 .والتأجيل اإلسقاط صحة: الثاين القول =

 .القرض تأجيل يف اخلالف من تقدم ملا -
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 .""وتعجل ضع :""مسألة تسمى اليت املسألة هي املسألة هذه

 .كثرية إليها الناس وحاجة مهمة مسألة وهي

 .جتوز ال"" وتعجل ضع :""أن على الفقهاء ومجاهري األربعة األئمة اتفق/ املسألة حكم

 :أدلة بعدة هذا على واستدلوا

 كمـا  - اإلشـكال  حمـل  احلقيقـة  يف وهـذا  . - عنـهما  اهللا رضـي  - وابنـه  عمر عن مروي هذا أن: األول الدليل -
 .سيأتينا

 يبـاع  ال  والتعجيـل  والتأجيـل . التعجيـل  أو التأجيـل  عـن  -األجـل  عـن  معاوضة العقد حقيقة أن: الثاين الدليل -
 .ويشترى

 .الربا حقيقة وهو األجل مقابل الوضع هذا أن: الثالث الدليل -

 .اجلماهري أدلة هذه
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 .شيء يف الربا من وليس وجائز صحيح"" وتأجل ضع :""أن: الثاين قولال =

 .القيم وابن اإلسالم شيخ بقوة نصره الفقهاء لبعض مذهب وهو

 :بأدلة واستدلوا

 - وفتـواه "". وتأجـل  ضـع :""مـسألة  بـصحة  أفـىت  أنه ثبت فقد صرحياً عباس ابن عن صح اجلواز أن: األول الدليل -
 .الصحابة من غريه ىفتو من أصرح - اهللا رمحه

 .صحا اجتمعا فإذا يصح مفرداً والتعجيل يصح مفرداً واإلسقاط. وتعجيل إسقاط على تشتمل املسألة أن: الثاين -

 مـن  أكثـر  أيـضاً  والتعجيـل  صـحيح  أنـه  معنا تقدم مفرداً واإلسقاط وتعجيل إسقاط على يشتمل العقد أن يقولون إذاً
 .جائزين أمرين من مكون ألنه صحا بينهما مجعنا إذا فقالوا أصالً أجيلالتع يرون ال احلنابلة إذ صحيح أنه

 بـني  التلفيـق  طريقـة  - الطريقـة  هـذه  وألنـه  ثالثـة  صـورة  والتعجيل اإلسقاط من اجتمع ألنه: ضعيف الدليل وهذا
 .بصحيحة ليست األحكام

 فـأين . وتعجيـل  إسـقاط  العقـد  هـذا  ويف وزيـادة  تأجيـل  الربا ففي الربا عكس العقد هذا حقيقة أن: الثالث الدليل -
 .حقيقة وال صورة ال الربا من ليس فهو بعض عكس فهما. التعجيل مع اإلسقاط من الزيادة مع التأجيل

 أن وهـو  القـيم  ابـن  ذكـره  الـذي  الـدليل  هـذا  أن وباعتبار اختلفوا الصحابة أن باعتبار: اجلواز أعلم واهللا واألقرب
 .التأمل عند وجيه دليل متاماً الربا عكس الصورة حقيقة

 يف يتـورع  أن أراد مـن  يتـورع  مل إذا وأنـه  واحتيـاط  تـورع  حمل أا ريب وال الشك املسألة هذه : مراراً: قلت وكما
 عـن  وروي القـول  هـذا  علـى  املـسلمني  فقهـاء  وعامة كيف سيتورع؟ فأين"" وتعجل ضع :""مثل يف املالية املعامالت

 .وشبهة تورع لحم هي احلقيقة ففي. صحايب من أكثر

 .أرجح: الثاين القول أن نقول أن نستطيع األدلة حيث من لكن
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 .متاماً مؤجالً ببعضه احلال عن صاحله إذا: السابقة املسألة) بالعكس أو:(بقوله يقصد

 .التأجيل دون اإلسقاط يصح: يقولون احلنابلة وأن الصورة هذه معنا تقدم

 .والتأجيل اإلسقاط صحة الصواب وأن

 .واإلسقاط -. التأجيل -: شيئني يف أرفقه ألنه: املدين مع الدائن من تعاون حمض: احلقيقة يف وهو

 .مينع ال منه إرفاق: احلقيقة يف فهو
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 .سنة به االنتفاع أحبتين إذا إال تالبي ذا لك أقر ال: يقول أن / املسألة صورة

 .باطل فالصلح

 .شاء مىت خيرجه أن له حمض تربع فهو البيت أسكنه فإن

 صـححنا  عـني  أو بـدين  لـه  أقـر  إذا. األوىل املـسألة  يف واهلبة اإلبراء وبني املسألة هذه بني فرق ال أنه: الثاين والقول =
 مـن  بـشرط  يكـون  ال أن. : األوىل الـصورة  يف اشـترطنا  مـا  يهف ونشترط الصلح هذا نصحح هنا كذلك واهلبة اإلبراء
 .التصرف جائز من يكون وأن له املقر من وال املقر

 علـى  أو تقـسم  عـني  علـى  يكـون  أن وبني دار أو عقار على الصلح يكون أن بني فرق وال املسألة هذه صحة فاألقرب
 .هبة أو إبراء منهما كل ففي الصورتني بني أبداً فرق ال الذمة يف دين

  -: ا- ر,+* - )
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 .غرفة فوقه يل بنيت إذا إال بالبيت لك أقر ال: يقول: يعين

 .الغرفة وهي عني ملك اشترط الثانية املسألة ويف منفعة اشترط األوىل املسألة ففي

 حيـث  مـن  وأيـضاً  الثـاين  والقـول  حلنابلـة ا قـول  حيث من اماماً السابقة املسألة يف كاخلالف املسألة هذه يف واخلالف
 .الراجح

  -: ا- ر,+* - )
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 .يل عبداً بأنك وتقر صلحاً ألف مائة أعطيك: فقال: بالعبودية له يقر أن على آخر رجالً صاحل رجل: يعين

 .باطل الصلح فهذا

 :ألمرين

 .شرعاً عبد والعبد شرعاً حر احلر بل. باختياره هذا وليس. نفسه يرق أن نلإلنسا جيوز ال أنه: األول األمر -

 .بالباطل الناس أموال أكل من ألنه. له املقر على حمرم هذا أن: الثاين -



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 129صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

  -: ا- ر,+* - )
ل 91 

n �9: 2"�ض 2
� و��L �* ��;0 ا&0أة أو �. 

 :ألمرين أيضاً: الصلح هذا يصح مل -. لحالص هذا: أي.) يصح مل: بعوض بالزوجية له لتقر امرأة أو(

 ال شـرعي  بعقـد  إال للرجـل  حتـل  ال املـرأة  بـل  مـايل  عـوض  مقابل نفسها ب أن للمرأة جيوز ال أنه: األول األمر -
 .مايل بعوض

 .حمرماً فرجاً يطلب أن له جيوز ال له املقر ألن: الثاين -

 .باطل وهو يصح ال الصلح فهذا

  - :ا- ر,+* - )
ل 91 
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 .جاز: صلحاً له للمقر: أي له العوضني واملرأة العبد من كل بذل: أي

 .املقر: جهة ومن .له املقر جهة من: جاز

 فألمـا  والزوجـة  العبـد  وهـو  املقـر  جهة من أما -ليصاحل هو اآلن املقر أن افترضنا إذا - العبد وهو: املقر جهة من أما
 .صحيح شرعي مطلب وهذا .أنفسهما عن اخلصومة يدفعان

 .له ملك أنه يعتقد عما معاوضة يكون أن عن خيرج ال فألنه: له املقر جهة من وأما

 وأن عبيـده  مـن  عبـد  فعـالً  الرجـل  هـذا  أن لـه  املقر اعتقد إذا ما على حنمل : - اهللا رمحه - املؤلف من العبارة فهذه
 .خلع الزوجة عن يأخذه وما عوض العبد عن أخذهي ما فيكون. زوجة فعالً املرأة هذه

 .زوجته خيالع أن أو ماله عن يعاوض أن للرجل وجيوز

 .جائز فهو منهما كل يأخذه وما العقد يصح - له يبذله أن يصح : إذاً

 كـل أ مـن  وهـو  حمـرم  يأخـذه  فما له بزوجة ليست املرأة وأن له بعبد ليس الرجل وأن كاذب أنه يعلم له املقر كان فإن
 .أنفسهما ختليص أرادا ألما صحيح واملرأة العبد يدفعه وما بالباطل املال

  -: ا- ر,+* - )
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 .عليه واجب فإقراره: عليه حبقه أقر ألنه: فيصح اإلقرار أما -

 .عليه واجب أمر على عوضاً يأخذ أن لإلنسان جيوز ال ألنه: باطل فهو لحالص وأما -

 .ماالً واجب على يأخذ فكيف واجب احلق ذا إقراره أن فررنا وحنن

 .هذا جيوز ال: كذا منه وأعطيك بديين يل أقر: يقول أن لإل؟نسان جيوز ال: إذاً

 .إقرار على الصلح: وهو لاألو القسم انتهى وذا

  .إنكار على الصلح: الثاين القسم إىل - اهللا رمحه - املؤلف وانتقل
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 .الصلح صح عليه صاحل مث: عيني) أنكر أو فسكت دين أو بعني عليه ادعي ومن) فصل :((- اهللا رمحه - يقول

 .إنكار على الصلح قلن كما وهذا

 .منكر فهو يقر مل فهو .ينكر أن أو يقر أن إما واإلنسان يقر مل ألنه: املنكر مرتلة الساكت ونزلزا

 كلـهم  حنيفـة  أبـو  واإلمـام  مالـك  واإلمـام  أمحـد  اإلمـام .العلم أهل مجاهري عند جائز: إنكار على: أي: الصلح وهذا
 .السلف ومجهور ونهيصحح

 :الصلح هذا تصحيح على واستدلوا

 ويتنـاول  إقـرار  علـى  الـصلح  يتنـاول  عام فهو). املسلمني بني جائز الصلج : :(- اهللا رمحه - قال مث النيب قول بعموم -
 .إنكار على الصلح

 .أنواعه بكل يعين). خري والصلح:(قوله: وهي اآلية عموم: وكذلك -

 .يصح ال إنكار على الصلح أن: الشافعي اإلمام ذهبم وهو: الثاين والقول =

 :هذا على واستدل

 مل: إذاً. أنكـر : عليـه  املقـر  أن نفتـرض  ألنـا . ميلكـه  ال شـيئاً  باع لو كما فهو. له يثبت مل أمر على يصاحل كيف بأنه -
 النـاس  أمـوال  أكـل  مـن  هـذا . الـشافعي  اإلمـام  يقول له يثبت مل أمر على يصاحل فكيف للمدعي اآلن إىل احلق يثبت

 .بالباطل

 أنـه  يعتقـد  هـو  لكنـه  قـضاء  يثبت مل هو. له ملكاً أنه يعتقد أمر عن يصاحل املدعي أن: القوي الدليل هذا على واجلواب
 ال والـشرع  نفـسه  عـن  اخلـصومة  لـدفع  يـصاحل  فإنه عليه املدعى وأن. األصل هذا على بناء عليه فصاحل. أمالكه من
 .نفسه عن والوضاعة اخلصومة يدفع أن عن اإلنسان مينع

 ال ميلـك  مـا  بكـب  احملكـم  حـضرة  يف أو القاضـي  حبضرة اليمني أو اكمة إىل ذهابه يفتدي أن حيب من الناس من فإن
 الـيمني  عـن  امتنـع  فإنـه  - عنـه  اهللا رضي - عمر ابن فعل كما بدينه خياطر أن حيب ال ألنه إما: باليمني يدخل أن حيب
 وهـذه  القاضـي  جملـس  يـدخل  أو الـيمني  يبـذل  أن الناس أشراف من أنه يريد ال ألنه أو. عاًتور نفسه بصدق علمه مع

 .هذا مثل عن ميتنع أن لإلنسان حرج فال الشارع يقرها األمور

 .إنكار على كان ولو الصلح إجراء يف صحيحة علل هلم عليه واملدعى املدعي أن تبني: إذاً

 .اجلماهري مذهب اهللا شاء إن فالراجح إذاً
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 .عنه سكت الذي الدين أو أنكره الذي الدين جيهل وهو: يعين

 .الذمة براءة األصل ألن. إنكاره على الصلح صح: ثبوته جيهل كان إذا

 فمـا : عنـه  سـكت  الـذي  الـدين  أو أنكـره  الـذي  ينالد جيهل كان إذا فيما احلكم لنا اآلن - اهللا رمحه - املؤلف بني
 لـو  احلكـم  فمـا . جيهـل  كـان  لـو  فيمـا  احلكم - اهللا رمحه - املؤلف وبني عليه؟ دين وال بريء أنه علم لو فيما احلكم
 بريء؟ أنه يعلم كان

 أن أجهـل  أنـا . أنكرهـا  أنـا  نعـم : قـال . الدعوى هذه تنكر اآلن أنت: له قلنا. أنكر وعمرو. عمرو على ادعى زيد /
 .شيء يطلبين زيد

 .الذمة براءة واألصل. جيهل ألنه. صحيح الصلح هذا: نقول

 أنـه  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  يـذكرها  مل ولـذلك . أوىل باب من : يعلم -جيهل ما. يطلبه ال عمرو أن يعلم زيد كان لو /
 .أوىل باب من العلم ففي اجلهل يف كان إذا

  -: ا- ر,+* - )
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 .والشافعية اجلماهري بني السابق اخلالف على

  -: ا- ر,+* - )
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 .بيع للمدعي بالنسبة إنكار على والصلح: يعين

 .البيع شروط مجيع له يشترط : بيع أنه ومعىن

 فحقيقـة . صـلحا  الفآ عـشرة  الـسيارة  عـن  يعطيـه  أن على تصاحل مث زيد وأنكر سيارة زيد على عمرة لدعى فإذا /
 يشترط بيع أنه العقد هذا

 .البيع شروط له

 .الصرف شروط له اشترطنا: صرقاً كان فإن

 .وجه كل من بيع فهو

  .احلكم هذا على - اهللا رمحه - املؤلف وسيفرع
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 ولـه  الفـسخ  ولـه  الـرد  فلـه  عيبـاً  الثمن يف أن تبني مث اهاادع اليت العني عن صلحاً وأخذها: عني على صاحله إذا: يعين
 .بالعيب الرد مسألة يف معنا تقدم كما األرش مع القبول

: هـو  املثـال  يف والـثمن . البيـع  حكـم  حكمـه  العقـد  فهـذا  الـرب  من صاع خبمسني وصاحله السيارة عليه ادعى فإذا
 عيـوب  مـن  عيـب  أي . الـوزن  خفيـف  خـراب  يف سويست فيه عيب صاعاً اخلمسني يف أن تبني فإذا. صاعاً اخلمسني
 .القمح

 .األرش ويأخذ يقبل أن وله ويفسخ بالعيب يرد أن اآلن فللمدعي

 .البيع عقود من ألنه ملاذا؟

 :الفقهاء من وغريهم احلنابلة من - احلنابلة من جداً ولطيفة مهمة صورة: هذا من ويستثىن

 ملاذا؟. فسخ وال له عيب خيار فال دعاةامل العني بعض على الصلح وقع إذا أنه وهي /

 بعـض  علـى  صـاحله  فـإن  - قمـح  الـسيارة  عن أخذ -السابق املثال يف -املدعاة اعني بعض على صاحلة إذا/ الصورة -
 البيـت  إىل وصـل  فلمـا  وأخـذها  نـصفها  علـى  فـصاحله  القمح من صاعاً مخسني: عليك أدعي أنا: فقال املدعاة العني
 .معيب أنه وجد

 ملاذا؟. بالعيب الرد له يسل فهنا

 .له ملكاً القمح هذا أن يدعي هو ألنه. بالعيب ماله اإلنسان يرد وهل ماله أخذ إمنا الصورة هذه يف ألنه

 .اخليار لك فليس معيباً وجدته إذا: نقول فحينئذ

  -: ا- ر,+* - )
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 .البيع عقود من العقد أن على مبين أيضاً وهذا

 البيـت  بعـض  علـى  صـاحله  هـو  فـاآلن : شـريك  ومعـه  عليه للمدعى ملك البيت هذا ببيت السيارة عن صاحله ذافإ
 .ثالث لشخص ملك ونصفه عليه للمدعى ملك والبيت

 .بيع عقد العقد أن نعترب ألنا. الشفعة صحت: عليه املدعى شريك وشفَّع املدعي أعطيناه أو وهبناه فإذا

 .املشفِّع: ونعطيه املدعي من البيت رتعن أن هذا؟ على يترتب وماذا

 .الطرفان يتراضاه عوض على جديد صلح من فالبد انتهى الصلح موضوع يكون وبذلك

 .التشفيع فيه البيع وعقد بيع عقد يعترب هذا ألن يشفع أن له: عليه املدعى شريك : يشفع أن له: إذاً
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 .إبراء: لآلخر بالنسبة الصلح ويعترب: يعين) إبراء: ولآلخر(

 ملكـه  تعتـرب  معـه  بقيـت  الـيت  السلعة أن -. يده يف ملكه أا يعتقد اليت السلعة بقيت أن حصل ما غاية أن: ذلك وجه
 .يده يف بقي

 .له ويعتربها للمدعي السلعة هذه تكون أن ينكر عليه املدعى ألن ملاذا؟

 .إبراء عقد له بالنسبة العقد فإذاً

  -: ا- ر,+* - �;�ل 

 3I رد. 

 الـسيارة  عـن  عمـرو  فـصاحله . عمـرو : عليـه  املـدعى / له السيارة هذه أن عمرو على زيد ادعى إذا/ املسألة صورة /
 .بالعيب الرد لك ليس: نقول. معيبة وجدها السيارة ركب ملا. ألف مبائة

 .الرد لك فليس. يدك يف بقيت ملكك فهي. للمدعي معاوضة عقد نهاع تعاوض ومل ملكك السيارة هذه ألن ملاذا؟

  -: ا- ر,+* - �;�ل 

 .�7"� و. 

 .يده يف بقيت ملكه ألا شفعة العني هذه يف ليس كذلك

 يـصاحل  مث. آخـر  لـشخص  ملـن؟  يكـون  ونـصفه . فيه هو الذي البيت نصف عمرو على زيد يدعي أن/ املسألة صورة /
 يشفِّع؟ أن زيد لشريك فهل. ألفاً مخسني له مثناً ويعطيه اآلن فيه هو لذيا البيت على زيد عمرو

: فقـال  زيـد  صـاحله  -لعمـرو  يعـين  -لـه  ملكاً البيت هذا أن عليه عمرو ادعى. نصفه له بيت يف يسكن زيد: اآلن((
 سأشـفِّع  أنـا  قـال  صـلح  وقـع  أنـه  زيـد  جار علم ملا. الصلح مت. ريال ألف خبمسني عنه صأصاحلك وأنا يل البيت هذا

 عنـد : يعـين . البيـع  عقـد  يف عقـد؟  أي يف تكـون  إمنـا  والشفعة. ملكه يف بقي ألنه.) (.....) منك البيت هذا وآخذ
 .يده يف باقياً زال ما ملكه أن يعتقد أنه انتقال يوجد ال هنا. آخر شخص إىل العقار شقص أو السلعة انتقال

 .الصورة هذه مثل يف الشفعة له أن الناس بعض  يتوهم قد وهذا

 .إبراء عقد العقد أن: والصواب

  -: ا- ر,+* - )
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 .عليه حمرم أخذه فما عليه املدعى أو املدعي كان سواء)أحدمها كذب وإن(

 ))األذان((
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 .عليه املدعى الكاذب كان أو املدعي الكاذب كان إذا يشمل وهذا

: البـاطن  يف وأمـا . ونافـذ  صـحيح : النـاس  معامالت ويف الظاهر يف واالستالم والتسليم والصلح فالعقد كاذباً كان وإذا
 .الكاذب على حمرم فهو

 .حمرم بالباطل سالنا مال وأكل. حق بغري غريه مال أخذ الكاذب ألن وذلك

  -: ا- ر,+* - )
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 للـسلطان  يرفعـه  ال أن علـى  زانيـاً  أو للخمـر  أوشـارباً  قاذفاً أو سارقاً إنسان يصاحل أن جيوز ال أنه/ املسألة معىن: يعين
 .عليه متفق معلوم بعوض

 .باطل: الصلح هذا

 وأعطيـك  الـسلطان  إىل رفعـي  اتـرك : فقـال . الـسلطان  إىل يرفعه أن وأراد يقذف مسعه أو يزين أو سكراناً وجده فإذا
 .وكذا كذا وأعطيك السلطان إىل ترفعين ال. وكذا كذا

 .وحمرم بل. باطل الصلح فهذا

 :ألمور

 .عوضاً عنها اإلنسان يأخذ اليت احلقوق من ليس السلطان إىل الرفع أن: األول األمر -

 .حقوقهم يف العباد بني يقع ما هو الصلح وموضوع. اهللا حقوق على حلةاملصا من هذا أن: ثانياً -

 .احلدود لتعطيل وسيلة ألصبح صححناه لو الصلح هذا ألن: وثالثاً -

 عنـها  االعتيـاض  جيـوز  الـيت  احلقـوق  عـن  جيوز إمنا الصلح أن: ((وهو: العلم لطالب مرحياً ضابطاً الفقهاء بعض وذكر
 .الدية بأخذ: عنه االعتياض جيوز حق القصاص/ ذلك مثال)). فقط

 .أكثر أو أقل أو كالدية عوض بأخذ القصاص عن تصاحل أن فيجوز

 بـن  وسـعد  واحلـسني  احلـسن  منـهم  الـصحابة  من عدد القصاص يف بالذات الدية من أكثر أخذ جواز إىل ذهب وممن
 . - عنهم اهللا رضي - وقاص أيب

 .عنها االعتياض جيوز اليت احلقوق من القصاص

 فيجـوز : املعيـب  املبيـع  أو العـني  بـدل  عنـها؟  االعتيـاض  جيـوز  اليت احلقوق من أليست. املتلفة العني بدل/ ثان ثالم
 .عنه االعتياض

 .فيه الصلح جيوز فال عنه االعتياض جيوز مما ليست فهي اهللا حدود أما عنها الصلح جيوز األمور هذه كل
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 .عنه االعتياض جيوز ال: اخليار وحق: فعةالش حق

 أنـه  تـبني  بالـصلح  رضـي  فـإذا . بالشراكة الضرر لدفع موضوع ألنه: منه فاملنع: يعين . موضوع فهو الشفعة حق أما -
 بالـصلح  الـشريك  رضـي  فـإذا  باالشـتراك  احلاصل الضرر لدفع موضوعة فألا الشفعة أما.((حقه فسقط عليه ضرر ال

 )).حقه فسقط عليه ضرر ال أن تبني

 .للشفعة يرجع ال العوض وبطل حقه سقط وإذا

 الـيت  احلقـوق  مـن : يعـين . املاليـة  احلقـوق  مـن  الشفعة حق ألن صحيح الشفعة حق عن املصاحلة أن: الثاين والقول =
 .عنها العوض أخذ فيصح للمال تؤول

 ...حممد نبينا على اهللا وصلى أعلم واهللا هذا
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   :- ا- ر,+* - ا�+d�j �;�ل 
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  .واخليار الشفعة يف اخلالف وذكر واخليار الشفعة عن الكالم معنا تقدم
 عـن  بعـوض  الـصلح  جـواز : يعـين : الشفعة يف احلق جواز والراجح اخلالف ذكرنا) خيار وال شفعة حق وال:(قوله: إذاً
  .اخليار وحق الشفعة حق

   :- ا- ر,+* - )
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دة و0Tك W7.  

 حقـوق  مـن  حـق  إلثبـات  الـشهادة  كانت سواء شهادة ترك على يصاحل أن يصح وال: يعين). شهادة وترك:(قوله معىن
  .العباد حقوق من حق إثبات أو اهللا

 حلـق  بالنـسبة  هـذا ) . وكـذا  كـذا  ولك الزكاة بوجوب علي تشهد ال: (عليه يشهد ملن رجل يقول أن/ املسألة صورة
  .اهللا

  ).وكذا كذا ولك الدين بثبات علي تشهد ال: (يقول أن العبادة حلق وبالنسبة
: أصـحابه  إىل احلـق  توصـل  الـيت  الـشهادة  كـتم  ألن. حمرم إىل يؤدي صلح ألنه. حمرم: الشهادة ترك على الصلح فهذا
  .حمرم

  .حمرم: حمرم على فالصلح
  ).حالالً حرم أو حراماً أحل صلحاً إال املسلمني بني جائز الصلح :(- وسلم عليه اهللا صلى - النيب يقول ولذلك

   :- ا- ر,+* - �;�ل 
 y;�Tو �"�Gوا�<� ا�.  

 تقـدم  كمـا  ألنـه  الـشفعة  يف حقـه  يسقط ذلك مع أنه إال الشفعة حق على الصلح إبطال مع أنه احلنابلة مذهب أن: أي
  .الشفعة يف حقه فسقط املشاركة من يتضرر مل أنه تبينا صاحل ملا معنا
  .الشفعة على الصلح يصح ال أنه يرون احلنابلة أن من تقدم ما على مبين وهذا
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 مـن  حقـه  يـسقط  ال أو يـسقط  مـسألة  إىل حنتـاج  ال الشفعة على الصلح صحة وهو تقدم الذي: الثاين القول وعلى= 
  .أصالً الصلح نصحح ألنا الشفعة
  .القذف حد: هنا باحلد يقصد). احلد ويسقط:(يقول
  .فقط القذف حد سقوط احلد بسقوط احلنابلة مقصود إذ واألسلم األحسن هو لكان اذ صرح لو احلقيقة ويف

 اآلدمـي  حقـوق  مـن  أو اهللا حقـوق  مـن  القـذف  هل: وهي أخرى مسألة على مبين املسألة هذه يف القذف حد وسقوط
  املقذوف؟ حقوق من: أي:

  .عليه صاحل ولو يسقط مل اهللا حقوق من كان فإن
  .عليه صاحل إذا سقط: اآلدمي حقوق من كان وإن
  .سقط أسقطه فلما إليه، واحلق. قاذفه على القذف حد إقامة يف حقه عن بالتنازل رضي أنه تبينا ألنا
 صـاحب  أن علـى  وقرينـة  عالمـة  صـار  مت الـذي  الصلح أن إال. الصلح إبطال مع واحلد الشفعة يسقطون احلنابلة: إذاً

  .حقوقهم عن تنازلوا احلد وصاحب الشفعة
 مـن  بدايـة  اجلـارين  بـني  اجلـوار  أحكام عن ليتكلم - اهللا رمحه - املؤلف وانتقل الصلح عن الكالم انتهى ذا..][...و

  ).آخره إىل ...حصل وإن:(قوله
   :- ا- ر,+* - )
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 أن إىل وينمـو  ميتـد  بـأن  اجلـار  مـن  فعـل  بال الغصن وجد إذا ما ليشمل). حصل إن:(بقوله - اهللا رمحه - املؤلف عرب
  .اجلميع فيشمل: اجلار بيت إىل األغصان يوجه بأن بفعله أو جاره هواء إىل يصل

  .الشجرة مالك فعل بغري يكون اجلار بيت يف األغصان حصول أن والغالب
ـ  جيـب  فإنه اجلار بيت يف األغصان ووجدت حصل إذا: يقول - اهللا رمحه - فاملؤلف  الـضرر  هـذا  يزيـل  أن اجلـار  ىعل
  .الغصن بإبعاد

  :هذا على والدليل
  .بإذنه إال غريه مبلك ينتفع أن لإلنسان جيوز وال له ملك للجار بالنسبة اهلواء أن -

 جـاره  منـه  طلـب  إذا إال الغـصن  إزالـة  عليـه  جيب ال الشجرة صاحب اجلار أن : - اهللا رمحه - املؤلف عبارة وظاهر
  .متأذي أنه رأى ولو جاره تأذى ولو الغصن يزيل أن اجلار على جيب ال فإنه سكت فإن ذلك
  .ذلك منه اجلار طلب إذا ما: وي واحدة صورة يف جيب إمنا

 طلـب  بـال  ولـو  الـضرر  هـذا  يزيل أن وجوباً عليه جيب فإنه جاره آذت شجرته أغصان رأى إذا اإلنسان أن والصحيح
  .اجلار من
  .به باإلضرار فكيف باجلار أوصى - سلمو عليه اهللا صلى - النيب ألن -
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 طلـب  بـال  ولـو  يرفـع  أن وجيـب  منفي والضرر) . ضرار وال ضرر ال:(يقول - وسلم عليه اهللا صلى - ألنه: وثانياً -
  .املتضرر من

 األغـصان  أن ظـن  أو رأى وإذا. تـضر  األغـصان  أن علـم  إذا الـضرر  بإزالة يبادر أن عليه جيب أنه اعلم واهللا فاألقرب
  .اجلار بطلب إال األغصان يزيل أن عليه جيب ال هذه واحلالة فإنه تضره ال فإا جاره بيت يف وجدت وإن

 اجلـار  هـواء  إىل فوصـلت  اهلـواء  يف األغـصان  امتـدت  إذا: يعين) قراره أو غريه هواء يف:(يقول - اهللا رمحه - واملؤلف
  .جاره طلبه إذا الضرر يزيل أن وجوباً هعلي جيب الصورتني ففي اجلار أرض إىل ووصلت األرض على دبت أو

  .اجلار من طلب بال ولو بوجوده علم مىت الضرر بإزالة يبادر أن جيب: الثاين القول وعلى
  .واحد فاألمر األرض على دبيباً يدب أو اهلواء يف األغصان تكون أن بني األمر يستوي: إذاً

  .األرض أو اهلواء كان سواء. بإذنه إال لغريا مبلك االنتفاع جيوز ال أنه: املسألة قاعدة أو املهم
   :- ا- ر,+* - )
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  .األغصان صاحب: يعين: أىب إن
  .اهلواء صاحب: يعين: لواه

  .الشجرة صاحب بيت إىل وأرجعه
  .قطعه يندفع مل فإن

  ).قطعه لهف وإال أمكن إن :(- اهللا رمحه - املؤلف قول معىن وهذا
 لكـن  الـضرر  هـذا  يزيـل  أن اهلـواء  مالك فللجار األغصان ضرر يزيل أن الشجرة مالك اجلار أىب إذا أنه/ املسألة حكم
  .الضرر إزالة يف يتدرج أن وجوباً عليه جيب
  .ذلك على يقتصر أن فيجب: واإلبعاد اللي مبجرد الضرر إزالة أمكن فإن
  .ضمنه: باللي إزالته إمكان مع قطعه فإن
  .عليه ضمان وال يقطعه أن فله: بالقطع إال مطلقاً إزالته ميكن مل وإن
  .جاره ملك على كالصائل الشجرة وهذه. الصائل دفع كحكم املسألة هذه حكم ألن

 عنـده  التـدريج : النـاس  بعـض  يفعلـه  مـا  عكس. فاألهون باألهون يبدأ: بالتدريج يتم أن جيب اصائل دفع أن وسيأتينا
  .ضمن: باألعلى بدأ إذا تأذى ولو يضمن وهو جيوز ال وهذا باألصعب يبدأ أن

 ان مـع  بالتـدريج  الـضرر  يـدفع  أن املتـضرر  نلزم ذلك ومع يزيلها أن أىب الشجرة صاحب أن إذ الشرع عدالة والحظ
  .الضرر يزيل أن أىب لألغصان املالك
  .ضمن أخرى قبل مرحله تعدى فإن بالتدريج يزيله أن جيب ذلك مع لكن
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 أسـند  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  ألن الـضرر  يزيـل  أن بنفـسه  املالك على جيب ال أنه - اهللا رمحه - املؤلف كالم وظاهر
  .اهلواء مالك إىل الضرر إزالة
  :املالك على األغصان إزالة وجوب عدم: أي: ذلك احلنابلة وعلل

  .إزالته عليه جيب فلم. فعله بغري حصل والنمو االمتداد هذا بأن -
. آخـره  إىل .. ربطـاً  أو ليـاً  أو قطعـاً  أو إزالـة  ا تصرف فأنت باألغصان تأذيت إن: جلاره يقول أن فللجار: عليه بناء
  .هو يزيل أن املالك على جيب وال
  .إراديت بغري األشجار هذه منو ألن أنت فأزله تضررت إذا
  .اجلار تضرر ولو األشجار يقلم من حيظر أن وال يزيل أن هو عليه جيب وال فعالً احلنابلة مذهب هو هذا
  .يزيل أن املالك على جيب انه: الثاين والقول= 
  .يزيله أن هو عليه فوجب. ملكه مناء أنه إال فعله بغري كان وإن ألنه -

  .كثرية األشجار كانت إذا فيما مرتفعة اإلزالة نفقة تكون قد إذ اإلزالة نفقة اخلالف هذا على ويترتب
  .الثاين لالقو: اهللا شاء إن والراجح

 كـذا  يل ادفـع : يقـول  كـأن . األغـصان  إلبقـاء  مثن على اجلاران يتصاحل أن جيوز أنه: وهي احلكم ذا تتعلق/ مسألة**
  .األغصان بامتداد وأمسح وكذا
  .فيه حرج وال جائز صلح وهو

  .معنا تقدم كما للقرار تبع واهلوار. اهلواء اجره كأنه. باإلجارة يكون ما وأشبه
 لـك : مثـرة  مـن  فيهـا  ومـا . هـي  كمـا  األغصان دع: يقول كأن. معلوم جبزء الثمرة على يتصاحلوا أن موهل/ مسألة**

  .نصفه ويل نصفه
 قليلـة  تكـون  وقـد  كـثرية  الـشجرة  مـن  اجلزء هذا مثرة تكون قد إذ: جمهولة والثمرة الصلح هذا يصح كيف: قيل فإن
  ؟.الشجرة تنبت ال وقد

 والعلـم  العـوض  فيـه  يـشترط  الـذي  البيـع  بـاب  من ال املنافع تبادل باب من قةاحلقي يف هو الصلح هذا أن: فاجلواب
  .اجلهالة ونفي
  .الثمرة ولك هوائك يل: قال كأنه
  .اجلهالة فيه فجازت. أكثر ال املنافع تبادل باب من فهو



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 140صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

  :آخر موضوع إىل - اهللا رمحه - املؤلف انتقل مث
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  .اجلريان من معينة جمموعة على ينغلق ال الذي املفتوح الدرب: هو النافذ الدرب

  .النافذ الدرب هو هذا
 علـى  بيتـه  كـان  إذا لإلنـسان  جيـوز ) لإلسـتطراق  األبواب فتح: النافذ الدرب يف وجيوز: (يقول - اهللا رمحه - املؤلف
 يف لـه  طريقـاً  جيعلـه : يعـين . الطريـق  هـذا  يـستطرق  وأن األبواب من شاء ما يفتح أن مغلق درب على ال نافذ درب
  .وخروجه دخوله
  :هذا جواز على والدليل

 ال املفتـوح  الطريـق  ألن. بـه  ويرتفـق  ينتفـع  أن له فجاز املسلمني مجلة من وهو املسلمني جلميع ملك الطريق هذا أن -
 علـى  بيتـه  مـن  الطريـق  هـذا  عنـد  من فيمر. مفتوح ألنه ملسلمنيا جلميع ملك هو وإمنا. عليه اليت للبيوت ملك يعترب

  .آخر مكان يف بيته ومن الطريق
  !كذلك؟ أليس. البيوت أصحاب إال غالباً به مير ال فإنه سيأتينا كما املغلق الطريق خبالف

  .بيت فيه له ليس مسدود طريق من إنسان مير أن يوجد ال أو يندر أو يقل إذ
  .له حكم ال نادر فهذا: لزيارةل جاء رمبا: قيل فإن
 وخيـرج  فيـدخل  يـستطرق  وأن بابـاً  يفـتح  أن عليـه  بيته كان إذا لإلنسان جيوز للجميع املفتوح الطريق أن اخلالصة إذاً

  .الطريق هذا ميلكون الذين املسلمني مجلة من ألنه بالطريق وينتفع
  .املفتوح بالطريق أيضاً تتعلق أخرى مسألة - اهللا رمحه - املؤلف ذكر مث
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  .والساباط الروشن إخراج املفتوح الدرب يف أن جيوز ال: يعين
  .اخلارج إىل ومتتد البيت جدار أصل يف القواعد هلا تبىن اليت الشرفة هو: الروشن
  .بالبلكونة احلاضر وقتنا يف تكون ما أشبه أا يل ويظهر
  .البيتني على ويتكيء اهلواء مجيع يشغل ما فهو: الساباط وأما
  .جداً كثري القدمي يف وهذا
 فـستجد  القدميـة  األحيـار  أحـد  دخلـت  لـو  لكـن  املسلحة البيوت يف اآلن الساباط نرى فما. يوجد ال: احلديث ويف

  .جداً كثري فإنه البيتني بني ميتد الذي البناء وهو الساباط
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  .املمتد املفتوح الطريق يف الشيئني هذين يضع أن نسانلإل جيوز ال أنه: يرون احلنابلة= 
  :هذا على واستدلوا

  .بإذنه إال غريه مبلك ينتفع أن لإلنسان جيوز وال املسلمني جلميع ملك الطريق هذه أن: بقوهلم -
  .املسلمني حقوق على واعتداء حمرم: البنائني هذين ببناء بالطريق فاإلرتفاق

  .املارة يؤذي ال أن بشرط. جائز: اجلناح أو الشرفة أو والروشن لساباطا بناء أن: الثاين والقول= 
  :هذا على واستدلوا

  .والساباط الشرفة يبين أن له جاز الطريق يستطرق أن له جاز فإذا. الطريق استطراق يشبه امللك ذا االنتفاع بأن -
  .والساباط رفةالش أي: هذين مثل إىل شديدة حاجة يف الناس بأن: هذا على واستدلوا -
  .فيه حمظور ال الضرر عدم اشتراط مع االنتفاع بأن: هذا على واستدلوا -

 متـأل  والـساباطات  الرواشـن  فتجـد  عليـه  القـدمي  يف العمـل  أن كمـا  أرجح أنه أعلم واهللا يظهر: الثاين القول وهذا
  .جائز أنه اهللا شاء إن واألظهر عليه فالعمل. الشوارع

  .كإذم فإذنه املسلمني ميثل احلاكم ألن شكال بال جاز احلاكم أذن فإن/ مسألة**
 بـأس  ال العمـل  هـذا  فـإن  الطريـق  وسط إىل متتد شرفة مرتله من خيرج البلدية من إذناً اإلنسان أخذ إذا: هذا على بناء
 ال فتـوح امل الطريـق  يف فـوق  مـن  ميـر  بنـائني  بني اجلسر وجود من أحياناً اآلن نراه ما ولذلك.يؤذي ال أن: بشرط. به

 فإنـه  يـؤذي  ال أنـه  دام فمـا . الكـثرية  باألشـياء  احململة السيارات حىت حتته من متر أن وميكن .يؤذي ال دام ما فيه حرج
  .األمر ويل متثل وهي البلديات من بإذن إال اليوم يبىن ال وأنه سيما ال جائز
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  .حترميها على اإلمجاع حكي بل. احلنابلة عند جتوز ال: والدكة .البيت دارج جبوار للجلوس يتخذ مسطح بناء: الدكة
  :هذا على واستدلوا

  .الطريق وتضيق ظاهراً ضرراً املارة وتضر تؤذي بأا -
 جيلـس  أن بـني  الفـرق  مـا  بـشروطه؟  بـه  الـسنة  أذنـت  وقد االس الناس اختاذ وبني الدكة بني الفرق ما: قيل فإن

 عـارض  واجللـوس  ومـستقرة  دائمـة  الدكـة  أن: بينهما الفرق: اجلواب دكة؟ يتخذ أن وبني الطريق حافة على اإلنسان
  .يزول وما  يدوم ما بني وفرق .ويزول
 تـضييق  حيث من وضررها دائمة وهي الطريق وتضيق إشكال بال مؤذية والدكة صحيح: عليه اإلمجاع حكي الذي لوالق وهذا

. حتتـه  من مير اإلنسان فإن الطريق يضيق وال يؤذي ال فإنه والساباط الروشن خبالف عليه مجعأ هلذا ولعله جداً ظاهر أمر الطريق
  .املطر نزول من أو الشمس حر من به اإلنسان يستظل قد إذ منافع األحيان بعض له إن بل
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  .النافذ وحاملفت الطريق إىل ممتداً امليزاب جيعل أن لإلنسان جيوز وال: أي
  .احلنابلة مفردات من والساباط الروشن وكذلك .احلنابلة مفردات من امليزاب اختاذ من واملنع
  :بأدلة امليزاب اختاذ من املنع على احلنابلة استدل

  .طيناً الطريق جبعل املارة ويؤذي. عليهم املاء خبروج املارة يؤذي أنه: األول الدليل -
  .إذنه بال غريه مبلك انتفاع أنهب: أيضاً هذا على واستدلوا -

  .اخلارج إىل ال الداخل إىل املياه خمرج جيعل أن البيت صاحب على جيب هذا فعلى
 يف لوجـوده . اختـاذه : أي. الـسنة  هـو : اإلسـالم  شـيخ  قـال  بل فيه حرج وال جائز امليزاب اختاذ أن: الثاين والقول= 

  .النبوي العهد
  :أيضاً اجلواز على واستدلوا

 - عنـه  اهللا رضـي  - لعمـر  العبـاس  فقـال  ميزاب وفيها العباس دار على مر - عنه اهللا رضي - اخلطاب بن رعم أن -
 علـى  إال تـضعه  ال واهللا - عنـه  اهللا رضـي  - عمـر  فقـال  - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - اهللا رسول وضعه وقد أتقلعه
  .مكانه يف امليزاب ووضع ظهره على فصعد -وأرضاه عنه اهللا رضي -. ظهري
   .- وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول وضعه الذي أن: األول الوجه -: وجهني من دليل فهذا
  .النبوي العصر يف معتاد أنه: الثاين الوجه -

  .مشهورة وهي السنة هذه مثل جيهل اخطاب بن عمر أن أظن وال. يصح ال األثر وهذا
  .امليزاب وضع جواز وهو: الثاين القول: الراجح

  .البيت أهل على الضرر ويسبب جداً مؤذي الداخل إىل املاء وضع أن القول هذا رجحان على يدل ومما
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 والروشـن  الـساباط  : - اهللا رمحـه  - املؤلـف  ذكرهـا  اليت األشياء هذه وضع إىل) ذلك :(- اهللا رمحه - بقوله اإلشارة
  .جاره ملك يف األشياء هذه جيعل أن له فليس .والدكة وامليزاب

  .صاحبه بإذن إال اخلاص بامللك ينتفع أن لإلنسان جيوز وال خاصاً ملكاً اجار ملك ألن: صحيح وهذا
 خاصـة  أمـوال  األراضـي  هـذه  ألن جـاره  إىل امليـزاب  جيعل أن وال أرضه حدود عن خارجة البلكونة يبين أن جيوز فال
  .صاحبها بإذن إال يءبش منها ينتفع أن للنسان جيوز ال

  .يتضرر مل أو تضرر ملكه يف حر اإلنسان ألن عليه املاء بسقوط يتضرر وال اآلن إىل يبين مل اجلار كان ولو ثابت احلكم وهذا
  .جاره بإذن إال ذلك يفعل أن جيوز فال
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  .املشترك الدرب وهو الطرق من الثاين نوعال إىل - اهللا رمحه - املؤلف انتقل
  .عليه اليت البيوت بني مشتركاً يكون أن نافذ غري كونه من يلزم ألنه النافذ غري الدرب: تقول أن وميكن
  .بابه جبوار دكة يضع أن وال امليزاب وال الساباط أو الروشن فيه اإلنسان يضع أن أيضاً جيوز ال الدرب فهذا
  .النافذ غري الدرب يف وال النافذ الدرب يف ال احلنابلة عند جتوز ال أبنية أربعة هذه
  .النافذ غري الدرب يف اآلن حنن
 ذلـك  نفعـل  أن جيـوز  غـال  فقـط  عليـه  تطل اليت البيوت ألصحاب ملك النافذ الدرب ألن األشياء هذه وضع جيوز ال
  .إذنه بغري الغري ملك يف اعاالنتف من ألنه. فال وإال جاز: احلق أصحاب وهم أذنوا فإذا بإذم إال
  .اجلواز: الثاين القول= 

  :أيضاً واستدلوا
  .األبنية هذه يبين أن فكذلك وجلوساً استطراقاً بالطريق ينتفع أن البيت لصاحب بأن -

 إذا جيـوز  فـال . معهـود  غـري  أو معهـوداً  الضرر هذا كان سواء. الطريق بأصحاب تضر ال أن: القول هذا على ويشترط
  .تبىن أن تضر األبنية هذه كانت

 اجلـواز  مـن  أقـوى  النافـذ  الطريـق  مسألة يف اجلواز أن إال السابقة املسألة يف اخلالف من قريب املسألة هذه يف واخلالف
 ألن -.النافـذ  الطريـق  أصـحاب  مـن  أخـص  النافـذ  غـري  الطريـق  أصحاب ألن ملاذا؟. النافذ غري الطريق مسألة يف

  .الطريق على اليت البيوت أصحاب طفق هم النافذ غري الطريق أصحاب
  .الساباط أو الروشن هذا صاحب ومنهم املسلمني مجيع فهو النافذ الطريق أصحاب وأما

   :- ا- ر,+* - )
ل 91 
 mو�� *� $vو *�GU M#N y[

ر= ,L :.ّإ ��N 0ورةb9 إذا ا�� *�Z+� d�;2* إّ. ا���.  

  .بشروط جاره جدار على خشبه ضعي أن للجار جيوز أنه - اهللا رمحه - املؤلف أفاد
  .إمجاع حمل الشرط وهذا. اجلدار على ضرر الوضع يف يكون ال أن: األول الشرط -
 فقـط  حاجـة  وإمنـا  ضـرورة  حبـال  يكن مل فإن. جاره جدار على خشبه لوضع الضرورة حبال يكون أن: الثاين الشرط -

  .جيوز ال فإنه
  .اجلار جدار على اخلشب بوضع إال الغرفة تسقيف يستطيع ال بأن الضرورة على - اهللا رمحه - املؤلف ومثل
  .الغما مفتوحة غرفة يف يعيش أن لإلنسان ميكن ال  ألنه ضرورة الغرفة تسقيف أن املعلوم ومن
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  :احلكم هذا على احلنابلة واستدل
  .املسألة يف نص واحلديث ).جداره على خشبه يضع أن جاره أحدكم مينعن ال :( - وسلم عليه اهللا صلى - النيب بقول -
  .ملطقاً جاره جدار على خشبه اإلنسان يضع أن مطلقاً جيوز ال أنه: الثاين القول= 
  .بإذنه إال به االنتفاع جيوز ال خاص ملك اجلار جدار ألن -
  .ضرورة بال للحاجة ولو اجلار جدار على اخلشب وضع جيوز أنه: الثالث القول= 

  .فقط الضرر عدم الثالث القول أصحاب عند الشرط فيكون
  دليلهم؟ هو ما
 أن جـاره  أحـدكم  ميـنعن  ال: (عـام  احلـديث  فـإن  االستدالل وجه فهو. اإلطالق: االستدالل وجه: السابق احلديث -

  .ذلك سوى أو احلاجة حال أو الضرورة حبال خيصص فلم) جداره على خشبه يضع
  .احلنابلة من عقيل ناب ذهب: القول هذا وإىل .عليه دليل ال الضرورة فاشتراط

  .له معىن ال خمصص بال وختصيصه عام احلديث ألن: الراجح هو نظري وجهة من احلقيقة يف وهو
  .مينع حق فبأي اجلار على ضرر هناك يكون ال أن نشترط دمنا وما
 نيـأذ  مل ولـو  يـضع  أن لـه  - القـول  هـذا  علـى  - جاره جدار على خشبه يضع أن للجار بأنه القول على/ مسألة**

  .جيربه أن احلاكم وعلى امتنع ولو اجلار
 عرضـت  إذا اآلخـر  فللقاضـي  اجلـار  جـدار  على اخلشب وضع جواز بعدم -قاضي: يعين - حاكم حكم لو/ مسألة**

  .ذلك على - اهللا رمحه - أمحد اإلمام نص وقد احلكم ينقض أن عليه
  .صحيحاً صرحياً حديثاً بذلك خالف أنه والسبب

  .نقضه وجب صحيحاً صرحياً اًحديث حكمه خالف وإذا
 ملخالفتـه  الـسابق  احلكـم  يـنقض  أن فلـه  آخـر  قاض على القضية عرضت إذا نقول لكن مباشرة ينقض نقول ال وحنن

  .السنة لصريح
 اخلـشب  لوضـع  مرتلـه  يف آخـر  جـدار  بإنشاء اجلار يلزم ال اجلار جدار على اخلشب وضع جبواز القول على/ مسألة**

  .أمكن ولو عليه
  .اخلالف حسب على احلاجة الضرورة حال يف إما اجلدار على اخلشب وضع جواز: هو الراجح أن اآلن تبني إذاً

 إال مـسلم  امـرئ  مـال  حيـل  ال: (يقـول  - وسلم عليه اهللا صلى - والنيب: الثاين القول أصحاب دليل على جنيب كيف
  ).منه نفس بطيب
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 العـام  الـدليل  كـان  ولـو  العـام  الـدليل  علـى  مقدم باملسألة اصاخل الدليل أن:((الترجيح يف مفيدة قاعدة معنا تقدمت
  .العامة األدلة إىل ننظر فال خاص دليل املسألة يف دام ما لكن)). ومتوجهاً صحيحاً
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  .السابق بالتفصيل. متاماً اجلار جدار على وضعه يف كاحلكم املسجد جدار على اخلشب وضع يف واحلكم: يعين
  .احلنابلة ذكرها اليت بالشروط يضع أن فيجوز

 علـى  وضـعه  جـاز  وإن املـسجد  جـدار  علـى  اخلشب وضع جيوز ال أنه ثانية رواية - اهللا رمحه - أمحد اإلمام وعن= 
  .اجلار جدار

  .املسجد جدار يذكر ومل اجلار جدار على نص احلديث بأن - اهللا رمحه - أمحد اإلمام واستدل
  .مفيداً لكان إليها رجعتم لو ممتعة ترمجة وله احلنابلة كبار من وهو: بكر أبو احلنابلة من: الرواية هذه ختاروا

  .كغريه املسجد أن وهو: األول القول: والراجح
  .وفضله لكرمه العباد حقوق من أكثر املساحمة فيها يدخل اهللا حقوق أن: القول هلذا واملرجح

  .أوىل باب من الوقف جدار ففي اآلدمي جدار يف جاز فإذا
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  :مسألتني - اهللا رمحه - املؤلف ذكر
  .مشترك ملك: يعين. هلما ملك وهو اجلارين بني بين الذي اجلدار ادم إذا: األوىل املسألة_ 
  .جييب أن اآلخر على وجوباً وجب والترميم البناء يف يشتركا أن اآلخر من أحدمها وطلب دما فإذا

  .احلنابلة مفردات من أيضاً املسألة وهذه
  :احلكم هذا على واستدلوا

  .بنائه يف يشتركا أن عليهما فوجب هلما ملك وهو اإلضرار إىل يؤدي اجلدار بناء ترك بأن -
  .اجلدار بناء على اجلار ربجن ال أنا: الثاين القول= 

  :بدليلني واستدلوا
  .غريه مع ملكه ما يتعمري يلزم فال. ملكه بتعمري يلزم ال اإلنسان أن: األول -
  .عليه ينفق مل إذا يهلك. نفس له الذي: باحملترم ويقصدون. احملترم غري على بالنفقة يلزم ال اإلنسان أن: الثاين -

  .واجب بغري لزمهن أن جيوز فال عليه جيب مل وإذا
  .اليلزم جدار بناء يرد مل إذا. يلزم ال أنه إىل فمال. قدامة ابن ذهب هذا وإىل
 عـذراً  أبـدى  إذا يلـزم  ال أنـه : يل يبـدو  فيمـا  الـراجح  لكن قوية أدلة املسألة تتجاذب احلقيقة يف أرجح؟ القولني أي

  .ذلك بدون ويلزم صحيحاً
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  .ألزمناه إضراراً امتنع وإذا نلزمه مل واضحاً عذراً أبدى فإذا
  .نلزمه وجيه غري بعذر اعتذر وإذا ذلك بعد نلزمه وال وجيه بسبب امتنع إذا عليه ضرر ال وسط القول وهذا
 ويفـصل  األشـخاص  بـني  اخلـالف  مـن  ليخـرج . شـك  بـال  القاضي : هو املمتنع عذر تقدير يتوىل الذي الغالب ويف

  .اخلصوم بني القاضي
  .ضرره خيف إذا: الثانية املسألة_ 
 بقـاء  ألن. فيـه  إشـكال  ال وهـذا . عليـه  والنفقـة  اجلدار إقامة منهما كل على وجب ينهدم بأن اجلدار ضرر خيف إذا

  .ظاهر ضرر فيه االدام خوف مع اجلدار
  .غالب اإلنسان على اجلدار بسقوط واهلالك
  .ضرره خيف إذا عليه النفقة وجوباً فيجب
  .سابقةال املسألة إىل رجعنا ادم فإذا
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 علـى  وجـب  يـصلحها  أن اآلخـر  مـن  الـشريكني  أحد وطلب النهر أو القناة أو الدوالب دم إذا نفسه واحلكم: يعين
  .اإلصالح يف االشتراك اجلميع
  .راً أيضاً يسمى الصغري النهر فهذا. الكبري النهر من أي للمزارع منه يشتط الذي اجلاري املاء هو: والنهر

  .باملاء أو باحليوانات اإلدارة طريق عن إما املاء إخراج يف تستعمل آلة هي: والدوالب
  .األرض سطح على منها املاء خيرج متقاربة حتفر اليت اآلبار هي: احلنابلة يقول ما حسب: والقناة
  .املاء لتوصيل ممتدة قناة أا القناة كلمة من الذهن إىل يتبادر الذي أن مع القناة احلنابلة فسر هكذا
  .اآلبار أا يرون هم لكن
  .إصالحها يف االشتراك الشريكني على وجب وتعطلت ادمت إذا األشياء فهذه

  .اجلدار إصالح بوجوب القول من وأوجب أوجه -األخرية الثالثة - األشياء هذه مثل إصالح بوجوب والقول
 ضـرر  وأي). ضـرار  وال ضـرر  ال:(يقـول  - وسـلم  عليـه  اهللا صلى - والنيب.الزرع مات لتتعط إذا األشياء هذه ألن

  .إقامته يف استدان ما وخيسر فيموت سقي بال السنة طوال عليه تعب الذي زرعه اإلنسان يترك أن من أعظم
  .األشياء هذه مثل يف جداً متوجه بالوجوب والقول. احلقيقة يف فيجب
 عنـد  وجوبـاً  فيجـب  فخربـت  املـاء  ختـرج  اليت املاكينة ووضع بئر حبفر باملزرعة اجلاران ركاشت لو اليوم: الشيء نفس

  .ظاهر ضرر فيه تركها ألن ا املاء وسقي إصالحها يف يشترك أن األقرب القول وهو احلنابلة
  )).األذان ..((احلجر باب يف اهللا شاء إن وندخل الصلح باب انتهى وذا
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        باب احلجرباب احلجرباب احلجرباب احلجر
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  .والتضييق املنع: اللغة يف احلجر
  .والشراء البيع من املنع وهو سيأتينا كما احلسي احلجر يف الفقهاء عند احلجر استخدامات وغالب
 احلـسي  احلجـر  يف تـستخدم  لغـة  هـل  يل يتـبني  مل احلقيقـة  ويف. املعنـوي  احلجر يف احلجر يستخدمون اليوم والعوام
 مـا  اللغـة  كتـب  مـن  يل يتـبني  مل. احلسي يف إال تستخدم ال أو. معنوياً أو حسياً منعاً كان سواء املنع يف: يعين. واملعنوي

  .اليوم يستخدموا العوام إمنا األمر هذا يفيد
 لكـن  صـحيحة  املعـىن  جهـة  مـن  فهـي  . عليه وضيق منعه: يعين. حجره كلمة يستخدمون ومناظرة نقاش حصل فإذا
  .ال أو تستخدم هل

  .مباله التصرف من اإلنسان منع هو احلجر: اًوشرع
  ] .5/النساء[}  ..السفهاء تؤتوا وال{ :  تعاىل قوله: املشروعية وأصل

  :قسمني إىل احلجر وينقسم
  .انون أو السفيه أو الصغري على كاحلجر. النفس حلظ -
  .الورثة حلظ وهو ثلثال من بأكثر تربع إذا املريض على أو املفلس على كاحلجر.الغري حلظ واحلجر -

  ...إليك وأتوب أستغفرك أنت إال إله ال أن أشهد وحبمدك اللهم سبحانك .. ذا نكتفي
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    للللقاقاقاقا
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

  :تقدم معنا أن احلجر له قسمان
  . حمجور حلظ نفسه-
  . وحمجور حلظ غريه-

كمـا أن ضـياع     . كثر وقوعـاً واحلاجـة إليـه أكثـر        ألنه األ :   بدأ بالكالم عن احملجور حلظ غريه       - رمحه اهللا    -فاملؤلف  
  .األموال بالنسبة للمحجور عليه حلظ غريه أكثر منها بالنسبة للمحجور عليه حلظ نفسه

  . أنواع املدين احملجور عليه حلظ نفسه- رمحه اهللا -وسيبني املؤلف 
  : سيأتينا-ه منها قسم واحدوأن الذي حيجر علي. وسيأتينا اقتصاراً حىت تتصور املسأة أا ثالثة أقسام

  .هو الذي ال يستطيع أن يويف الدين : - إمجاالً-: فالقسم األول_ 
  .هو الذي يستطيع أن يويف الدين: القسم الثاين_ 
  .هو الذي يستطيع أن يويف بعض الدين: القسم الثالث_ 

  .وسيأتينا اآلن حكم كل واحد من هؤالء األقسام. فقسمة املدين هنا ثالثية
  :قسم األولفال
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  .الذي ال يقدر على وفاء شيء من دينه وهو املسمى عند الفقهاء باملعسر: هذا هو القسم األول
  .فهذا ال ميلك ما يؤدي به أي شيء من الدين

ال يـستطيع أن يـويف أي شـيء مـن دينـه فهـو               : يعين)  شيء من دينه   على وفاء  :(- رمحه اهللا    -والحظ عبارة املؤلف    
  .أنه ال يطالب: معسر وحكمه يف الشرع

  .إذاً املعسر ال جيوز أن نطالبه ).مل يطالب به :(- رمحه اهللا -وهلذا قال املؤلف 
 أىن يتيـسر لـه مـا يـسد          فأمر اهللا بإنظـاره إىل    ] 280/البقرة[} وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة        { :   لقوله تعاىل  -

  .به الدين
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  :ألمرين. آمث: والطالب. حمرم: وحكم مطالبته وهو معسر
  .ألنه خالف اآلية:  أوالً-
  .ألنه آذى أخاه املسلم فإن هذا الشخص ال يستطيع أن يسدد فال تزيده املطالبة إال إحراجاً ومضرة:  وثانياً-

  : وهلذا-وهذا الذي يهمنا: وال جيوز أن حيجر عليه
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  .فال يطالب وال حيبس وال حيجر عليه
فمـن ال جيـوز أن يطالـب ال جيـوز أن حيـبس              . أنه ال جيوز أن يطالـب     : وكل هذه املسائل مبنية على املسألة األوىل وهي       

  .وال جيوز تبعاً هلذا أن حيجر عليه
  .الطلب: ألن أول مراحل املعاملة مع املدين

  .سقط كل ما بعد الطلب من احلبس واحلجر: ذا مل جيز أن نطلبفإ
  .املعسر ال يطالب وال حيجر عليه وال حيبس: إذاً

 صرح أنه ال حيجر عليه وإن كـان مفهومـاً مـن كالمـه لكـن ملـا كـان                     - رمحه اهللا    -ومن وجهة نظري لو أن املؤلف       
وهـو أهـم مـن      . سـب أن يقـول وال حيجـر عليـه         الباب خمصص للحجر وهو لبيان حكم احلجر بالذات كان من امنا          

  .مل حيبس: احلبس يف مثل هذا السياق ألنه إذا مل حيجر عليه فمن باب أوىل
  :مث انتقل إىل القسم الثاين
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 رمحـه اهللا    - وسـيبني املؤلـف      إذا كان عنده من املال ما يفي بالدين أو عنده ما يزيد عن الدين فهذا هـو القـسم الثـاين                    
  . األحكام اليت تترتب على مقدرة اإلنسان على وفاء الدين-
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  ).مل حيجر عليه:(فقال: هنا صرح باحلكم
  :والدليل أنه ال حيجر عليه

لحجـر يف مثـل صـورة هـذا املـدين           أنه ال حاجة ل    (-. أنه ال حاجة للحجر ألنه يستطيع وفاء الدين مبا عنده من مال            -
  .ألنه يستطيع أن يويف مبا عنده من مال

  .فال جيوز أن حنجر عليه ولو بطلب الغرماء
  : األحكام اليت تترتب على القدرة- رمحه اهللا -لكن سيبني املؤلف 
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  .فإن مل يفعل فإنه آمث. أن يويف هو وجوباً: املرحلة األوىل: ر بوفائهليس أن يؤم: املرحلة األوىل للمدين القادر على اإليفاء_ 
  .فحينئذ جيب عليه هو أن ميتثل وجيب على احلاكم أن يأمره بالوفاء.أن يأمره احلاكم بوفاء الدين: املرحلة الثانية_ 

  :مل يفيأنه جيب أن يبادر بالوفاء وأنه جيب أن يأمره احلاكم إذا : يعين: ودليل هذين احلكمني
والظلـم حمـرم يف مجيـع الـشرائع الـسماوية وبـاألخص يف              ). مطل الغـين ظلـم     :(- صلى اهللا عليه وسلم      - قوله   -

  .شريعتنا فهو من األخالق احملرمة باإلمجاع
وأفـاد احلـديث أن مطـل الغـين          .املهم هذا هو الدليل على أنه جيب أن يفي مث إذا مل يفعل فيجب على احلاكم أن يطلبـه                  

  . ألنه ظلم:حمرم
  :بقينا يف

  :مىت يعترب من يستطيع أداء الدين مماطل: وهي مهمة/ مسألة**
فبمجـرد مـا ميتنـع عـن سـداد الـدين       . يعترب مماطالًَ إذا طولب بالدين ومل يسدد فحينئذ نعتربه ممـاطالً          : عند احلنابلة = 

  .ألنك تستطيع ومل تفعل وهذا حقيقة املماطلة. أنت مماطل: فنقول
فاالنتظار يوم أو يومني أو االنتظـار إىل جمـيء مبلـغ مـايل للمـدين                : أن املماطلة يرجع فيها إىل العرف     :  نقول وحيتمل أن 

  .معني سيايت بعد فترة ال يعترب من املماطلة
  .لكن إذا طالت القضية وأعطى موعداً أكثر من مرة فمع أنه يستطيع أن يويف يف املرة األوىل فحينئذ نعتربه مماطل

أنـه إذا طولـب ومل يـسدد فهـو          : أنه ال نعتربه مماطل مـن أول مـرة كمـا هـو رأي احلنابلـة                 : د أن أقوله  الذي يري 
أقول أنه لو رجع يف حتديد املماطل إىل العرف لكان أوىل فإن النـاس ال يعتـربون اإلنـسان ممـاطالً بـالرفض مـن                         .مماطل

  .إذا مل يفي:  األخرى مث انتقل إىل املرحلة .أول مرة ال سيما إذا كان عنده سبب وجيه
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لكنه ال حيبس إال بطلب صاحب الـدين ألنـه مـن حقـوق صـاحب الـدين                  . إن أىب هذا املستطيع وفاء الدين فإنه حيبس       
  .طلبوليس من الواليات العامة اليت يفعلها احلاكم بال طلب من صاحب احلق بل هو حق خاص إمنا حيبس إذا 

  .مذهب اجلماهري من السلف واخللف: وحبس املدين إذا مل يوف ما عليه
 وال أبـو بكـر وال عمـر وال          - صلى اهللا عليـه وسـلم        - ومل يكن النيب     - رمحه اهللا    -وأول من حبس على الدين شريح       

ن املـدين إىل أن يفـي مبـا         عثمان وال علي حيبسون وإمنا كانت الطريقة يف العهد النبوي والقرون املفضلة أن يـالزم الـدائ                
  .عليه ومل يكونوا حيبسون

لكن من املعلوم أنه بعدما كثرت أقضية الناس وخف دينهم يف وقت شـريح وهـو يف وقـت مبكـر احتـاج احلـاكم أن                          
  .فاحلبس مشروع .حيبس وأصبح أداء احلقوق يكاد يتعذر عند املماطلني بدون احلبس

  :حل بهوالدليل على مشروعيته مع عمل السلف الصا
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  ).يل الواجد حيل عرضه وعقوبته :(- صلى اهللا عليه وسلم - قوله -
  .فالعقوبة هي احلبس وحنوه

يـا ظـامل يـا      :  جيوز له وال حرج عليـه أن يقـول للمـدين الواجـد             -فهو أنه جيوز للدائن إذا ماطله املدين      : وأما العرض 
  .ين أحل عرضه الدائن مبقتضى الشرعألن هذا الذي امتنع من أداء الد. باغي يا معتدي وال حرج عليه
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  .أي فغن أصر بعد احلبس فإنه يعزر إما بالضرب أو بالتشهري أو مبا يراه احلاكم مناسباً حلال هذا املعتدي
  . العقوبات أن احلاكم ينبغي أن يبدأ أول ما يبدأ باحلبس مث بعد ذلك تتدرج- رمحه اهللا -وظاهر ترتيب املؤلف 

إذا رأى أن غري عقوبة احلـبس كالتـشهري أبلـغ وأزجـر هلـذا املـدين                 : والصحيح أن للحاكم أن يبدأ بغري عقوبة احلبس       
  .املماطل فيبدأ مباشرة بالتشهري

  .وإن رأى أن الضرب أبلغ يف حقه ضربه ومل حيبسه
  .وإن رأى أن احلبس هو املفيد يف مثل حاله

  .حلبس والضرب والتشهري وغريها من العقوبات التعزيرية فله ذلكوإن رأى أن جيمع عليه بني ا
  .حسب ما يرى من مصلحة)) أن يعزره مبا جيعل هذا املدين يسدد ما عليه: ((ما هي القاعدة؟ القاعدة: إذاً
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  .يع مال املدين وإيفاء الدائن حقهفإن مل تنفع تلك العقوبات فإنه يقوم احلاكم بب
  .مذهب اجلماهري: وتويل احلاكم بيع ما للمدين الغين

  :واستدلوا على هذا بعدة أدلة
  . ملا كثر الدين على معاذ حجر عليه وباع ماله- صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب :  الدليل األول-
حد احلجاج مـن الـصحابة خطـب يف النـاس وقـال مـن               أن عمر بن اخلطاب ملا كثرت الدون على أ        :  والدليل الثاين  -

  .كان له دين على فالن فليبكر غداً فإنا بائعوا متاعه
 رضـي اهللا    - وال عـن عمـر       - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -وهذان األثران املرفوع واملوقوف ضعيفان ال يصح عن النيب          

   .-عنه 
أنه إذا وجب على اإلنسان واجب ومل يقم        :(وتقدمت معنا قاعدة  . يهأن بيع املدين ماله ليويف الدائن واجب عل       :  الدليل الثالث  -

  .هذا واجب على املدين مل يقم به قام به احلاكم مكانه: تقدمنت معنا مراراً فهنا كذلك نقول)) به قام به احلاكم
  .ألن ال تضيع أموال الناس:  والدليل الرابع-

  .يرية قام احلاكم ببيع املال ووفاء الدينفإذاً إذا مل ميتثل املدين بعد هذه العقوبات التعز
  .أنه ال جيوز للحاكم أن يبيع املال بل جيرب مالك السلعة على أن يبيعها هو ويسدد الدائن: والقول الثاين= 
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  . ألنه ليس للحاكم أن يتصرف يف ملك غريه بغري إذنه-
س مث إن هـذه القاعـدة العامـة ال يـصلح            وهذا القول غاية يف الضعف من وجهة نظري أنه يؤدي إىل ضياع حقوق النـا              

 عليـه أنـه ظـامل       - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -االستدالل ا على مسألة خاصة وهي يف املماطل ألن املماطل حكم النيب             
  .فال ميكن ان نرتل عليه قاعدة حفظ املال اخلاص للمسلم

  .ن الغينفالراجح وهو مذهب عامة األمة أن احلاكم يتوىل البيع إذا مل يوف املدي
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  :وعلة ذلك .وال يطالب املدين بدين مؤجل: يعين
فاإلنـسان ال يطالـب مبـا مل يلزمـه إمنـا يطالـب مبـا                .  أن الدين املؤجل ال يلزمه أدائه فكيف نطالبه مبا ال يلزمه أدائه            -

  .وهذا ال إشكال فيه .لزمه
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ل  

ً.و&%  , *�#N 
+2 ��� . *�
& :9Wb"2 أو *[
&0t الj�2 *�#N 0@>ا� ]Lو.  

  .من ماله يفي ببعض دينه:  بالقسم الثالث وهو كما قلت- رمحه اهللا -بدأ املؤلف 
  . القسم األول والثاين لكتمل صور األحكام- رمحه اهللا -وإمنا ذكر املؤلف . وهذا القسم يف احلقيقة هو املقصود بالباب

  .ال يفي ماله بكل دينه وجب على احلاكم أن حيجر عليه لكن ال جيوز أن حيجر عليه إال بطلب الغرماء أو بطلب بعضهمفمن 
فإن مل يطلب أحد من الغرماء حرم على احلاكم أن حيجر عليـه ألن هـذا احلجـر حلـق خـاص ولـيس لـسلطة عامـة                            

  . جيوز أن حيجر عليهفإن مل يطالبوا فإنه ال. فيتوقف على مطالبة صاحب احلق اخلاص
  .والقول بوجوب احلجر على املدبن الذي يفي ماله ببعض الدين أيضاً مذهب اجلماهري

  :واستدلوا على هذا بثالثة أمور
  .حديث معاذ السابق:  األمر األول-
  .حديث عمر السابق:  واألمر الثاين-
 قـد يتـصرف فيهـا مبـا يفـوت احلـظ علـى               أن ترك احلجر عليه يؤدي إىل ضياع أموال النـاس إذ          :  واألمر الثالث  -

  .الدائنني
  .أنه ال جيوز أن حيجر عليه: والقول الثاين= 
 ألنه رجل بالغ مكلف جائز التصرف فال جيوز أن حيجر عليه وإمنا يطالـب بالـسداد كمـا يطالـب مـن مالـه يفـي                           -

  .بالدين كالقسم الثاين
يعترب يف حكم احملجور عليع مـن حـني يـنقص املـال ولـو بـال            أن من كان ماله ينقص عن الدين فإنه         : والقول الثالث = 

  .حكم حاكم
  .ال تنفذ تصرفاته كما سياتينا: بناء عليه
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أن من نقص ماله عن دينه أصبح يف حكم احملجور عليه ولو بـال حكـم حـاكم مباشـرة مـن حـني                        : القول الثالث : إذاً
  . شيخ اإلسالم بن تيميةوهذا رواية عن اإلمام أمحد واختيار .ينقص ال تنظر تصرفاته

  :واستدل على هذا
  ).ال ضرر وال ضرار:(والشرع جاء بقاعدة.  بأن متكينه يف مثل هذه احلالة من التصرف يؤدي إىل اإلضرار باملدين-

  .أما العمل فهو على املذهب األول وال أحد يبطل تصرفات الناس بدون حكم احلاكم
  .لقول الثالث هو الصحيحوأما من حيث النظر والتأمل ففي احلقيقة ا

ألن مقصود الـشارع مـن احلجـر متكـني املـدين            . أن هذا القول يتوافق مع مقصود الشارع من احلجر        : وسبب الترجيح 
  .من أداء الديون ألصحاا بال تفريط وال إضاعه وهذا يتحقق أكثر مع القول الثالث
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  .وإشهار أن هذا املدين حمجور عليهويستحب إظهار : يعين
  .لئال تؤدي املعاملة إىل ضياع أمواهلم.  ليمتنع الناس من معاملته-

  .فيشهد عليه أنه حمجور عليه. اإلشهاد: ويستحب أيضاً
أنه لو تغري القاضي فإن القاضي اآلخر ال حيتاج إىل حكـم جديـد وليعـرف الـدائن القاضـي اجلديـد                      : واحلكمة يف ذلك  

  . أن هذا املدين حمجور عليهبالشهود
لكـن اإلشـهار مهـم وضـروري حـىت          . وهذا كله ال حنتاج إليه يف وقتنا ألن احلجر على اإلنسان يثبت اآلن بـاألوراق              

  .لو كان عن طريق إشهاره يف وسائل اإلعالم العامة كاجلرائد إال أنه ينبغي للقاضي أن يعترب حال املدين
  . التصرف ورمبا دخل يف معامالت جديدة بادر يف اإلشهارفإن ظن أنه مماطل ومسرف وال حيسن

وإن علم أنه رجل أمني لكن ظروف التجارة هي اليت أدت به إىل اإلفالس فإنـه ينبغـي أن يرفـق بـه إىل ان يـتمكن مـن          
  .سداد الدين

  .فالقاضي يف احلقيقة له جمال واسع يف النظر واعتبار حال املدين
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  .هذه األحكام هي يف احلقيقة مثرة للحجر
فـال يبيـع وال يـشتري وال يـرهن وال           . أن ال ينفـذ تـصرفه يف مالـه        : فمن أعظم مثرات  احلجر بل هي املقصودة منه        

  .يتصرف أي تصرف يف ماله
  :واستدل احلنابلة على منعه من تصرفه بدليلني

ألنه يف الرهن مينه الراهن من التصرف بالرهن ليـضمن الـدائن حقـه مـن الـرهن                  . القياس على الرهن  : يل األول  الدل -
  .فنقيس عليه أموال احملجور عليه وهو قياس صحيح ووجيه
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مل وإذا تعلـق حـق الغرمـاء ـا          . بأعياـا :  يعـين  -أنه باحلجر على أموال املدين تعلق حق الغرماء ا          :  الدليل الثاين  -
  .جيز التصرف ا

  . فثمرة احجر أن ال يتصرف يف ماله-وهذا صحيح بل هو مثرة احلجر
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  .وال يقبل إقراره على ماله احلاضر املشاهد: يعين
  .فلو أقر أنه وهب هذه السيارة لزيد مل يقبل

  .ولو أقر أنه أعطى مثرة هذا العام لعمرو مل يقبل
  .يصبح إقراره ملغياًو
  . أنه ال يقبل إقراره حىت لو أقر بالدين- رمحه اهللا -ظاهركالم املؤلف / مسألة**

  .حىت لو أقرل بدين لشخص آخر: يعين
  .أنه إذا أقر بدين لشخص آخر فإنه ال يقبل: وهذا هو املذهب= 

  :واستدل احلنابلة على هذا احلكم
  . باألدلة السابقة-
  .نه إذا أقر بدين فإنه يقبل ويشارك املقر له الغرماء مبال املدينأ: والقول الثاين= 

  :واستدل أصحاب هذا القول
والدين إذا ثبـت ببينـة دخـل يف مـال املـدين وشـارك               .  بأن هذا الدين دين ثبت بإقرار فيقاس على ما لو ثبت ببينه            -

  .الغرماء بال إشكال
  .ذي ثبت ببينةنقيس الدين الذي ثبت باإلقرار على الدين ال: إذاً

  .وانتصر له. ابن املنذر: ورجح هذا القول
أن ال تـدل القـرائن واألحـوال علـى أنـه أرد        : أنه يقبل إقراره ويدخل املقر له مع الغرماء بـشرط         : والراجح واهللا أعلم  

  .وذا جنمع بني القول الثاين والقول األول .اإلضرار بالغرماء واهلروب من سداد الدين
  .ملدين أن هذه اآلصع املوجودة يف خمزين دين سلم لزيدفإذا قال ا**/ 
  .احلكم أن زيد ال يدخل مع الغرماء أصالً وإمنا يقتسم الغرماء مجيع املال: فعند احلنابلة= 
  .يدخل معهم وال يأخذ هذا املال لكن يكون أسوة الغرماء: وعند ابن املنذر= 
  . إذا تبني أنه أراد اهلروب من سداد الدين كامالًكذلك كما قال ابن املنذر إال: وعلى القول الثالث= 
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  )رجع فيه: ومن باعه أو أقرضه شيئاً بعده:( يقول
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  .الغرماء بل يرجع بعني ماله يأخذهوال يكون أسوة .رجع بعني ماله: يعين. إذا باعه أو أقرضه شيئاً بعد احلجر رجع فيه
  :واستدل احلنابلة على هذا بدليلني

  ).من وجد عني ماله فهو أحق به :(- صلى اهللا عليه وسلم -قوله :  الدليل األول-
أن اور عليـه بعـد احلجـر ال تنفـذ تـصرفاته فهـذه الـسلعة يف                  : أن هذه املعاملة ال تصح أنا نقول      :  والدليل الثاين  -

  .إذاً ال إشكال. ال زالت ملكاً للبائعاحلقيقة 
  .أنه إذا كان قبله فإنه ال يرجع) بعده :(- رمحه اهللا -مفهوم قول املؤلف 

  .وهذا املفهوم غري مراد بل إذا كان قبله أو بعده فإنه يرجع
: ة يعـين  فإذا باع زيد على عمرو سيارة قبل احلجر مث بعد مضي مخسة أيام من البيع حجـر عليـه فـإن صـاحب الـسيار                        

  .البائع له أن يأخذ هذه السيارة بذاا
  .سواء كان العقد مت قبل احلجر أو بعد احلجر. واحلديث عام).من وجد عني ماله فهو أحق به: (الدليل

ليبني فقـط أن العقـد إذا مت بعـد احلجـر فإنـه ال يرجـع                 : اجلواب). بعده:( على قوله  - رمحه اهللا    -إذاً ملاذا نص املؤلف     
ان جاهل ألن هذا الشرط خيتص مبا إذا كان بعد العقد أما قبل العقد فـال يتـصور أن نقـول هـل هـو جاهـل                           إال إذا ك  

  .بكونه حمجوراً عليه أو عامل بكونه حمجور عليه
  .أن وجد عني متاعه الذي باعه قبل احلجر رجع مطلقاً: اخلالصة: إذاً

فـإن كـان يعلـم أنـه     . ل أن هذا الرجل حمجـور عليـه     والذي وجد عني متاعه الذي باعه بعد احلجر رجع بشرط أن جيه           
  .حمجور عليه فإنه ال يرجع

  .أنه دخل على بصرية وبينه وعلم حبال هذا احملجور عليه: والتعليل
  ).بعده:( على قوله - رمحه اهللا -هلذا نص املؤلف 
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  .صح: يف ذمته ال بعني مالهإذا تصرف هذا احملجور عليه : يعين
  .فالثمن املؤجل ثابت يف ذمته. كأن يشتري بثمن مؤجل: تصرفه يف ذمته

  .أن يضمن ديناً لشخص آخر فهذا الضمان يف ذمته: املثال الثاين
  .صحيح: فتصرف احملجور عليه حلق غريه يف ذمته

  وعرفنا اآلن ما معىن يف ذمته؟ وما صورة يف ذمته؟
  .بأن احلجر يتعلق مباله ال بذمته: ذلك عللوا - :التعليل

  . وألنه رجل رشيد جائز التصرف فجاز له أن يتصرف يف ذمته-
  .أن له أن يتصرف يف ذمته كيف شاء: وهذا صحيح
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إذا تصرف املدين يف ذمته فإن الشخص الدائن اجلديد ال يدخل مـع الغرمـاء سـواء كـان يعلـم أن هـذا          : بناء على هذا  
  . علم أو مل يعلم-.  ال يعلم أنه حمجور عليهالرجل حمجور عليه أو

  .ألنه إن علم فقد فرط وإن مل يعلم فقد جهل شيئاً مشهوراً
   :- ر,+* ا- -91 )
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  .أنه إذا أقر بدين يف ذمته فإنه يصح: يعين
  إذاً ما الفرق بني إذا أقر بدين هنا وإذا أقر يف املسألة السابقة؟

  .والذي منعوه يف عينه املشاهد املعلوم املوجود.  ذمتههذا الذي صححوه يف
  .وسيأتينا ماذا يصنع بعد ذلك. وإقراره صحيح. إذاً إذا أقر بدين صحوأصبحت ذمته مشغولة ذا الدين
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  .إما أن توجب قوداً أو توجب ماالً: اجلناية 

  .صار املصري إىل اجلناية:  إذا أمكن أن يقتص منه بال زيادة-.إذا أمكن االقتصاص: قودفهي توجب ال
  .وإذا مل ميكن أن يقتص منه إال مع حيف وزيادة فإنه ينتقل إىل املال

 ديـة العـضو فحينئـذ       -إذا وجبت عليه اجلناية لكن اختـار اـين عليـه الديـة              / وينتقل إىل املال يف صورة ثالثة وهي      
  .إىل مال: انتقلت املسألة من القصاص إىل الدية يعينيصبح 

  .صح اعترافه وأخذ ذا اإلقرار) إذا أقر جبناية توجب القود أو توجب املال: ( يقول- رمحه اهللا -املؤلف : إذاً
  .لكن عند احلنابلة إذا أقر ال يكون أسوة الغرماء

  .توجب دية فإن اين عليه يدخل مع الغرماءأن املدين احملجور عليه إذا جىن جناية : والقول الثاين= 
 ألنه ال مة يف مثل هذه الصورة إذ ليس من املعقول أن يذهب ويقطع يد رجل آخـر ليقـر بأنـه جـىن عليـه ليـنقص             -

  .الغرماء فهذا غري معقول
  .فإذاً يدخل اين عليه مع الغرماء ولو كانت اجلناية بعد احلجر

  :وعلل أصحاب هذا القل قوهلم
  . بأن هذا حق ثابت ال مة فيه ومل يؤخره مستحقه-

  .وهذا صحيح والكالم سليم جداً
  .فإذاً ال نؤخر اين عليه ونقول أنت ال تدخل مع الغرماء بل يدخل معهم ويكون أسوة الغرماء
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  .يطالب مبا التزمه يف ذمته بعد فك احلجر عنه
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  .فإذا زال احلجر طولب ذا الدين. وإمنا أخر للحجر.  أنه حق ثابت- :تعليل هذا
  .وهذا صحيح بال إشكال
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  .أن احملجور عليه يقوم احلاكم ببيع ماله وتقسيمه على الغرماء ستأتينا كيفية التقسيم: مذهب احلنابلة= وهذا 
  :تدل اجلمهور على هذا احلكماس
   .- رضي اهللا عنه -أثر عمر : وثانياً. حديث معاذ: أوالً. :  أنه يباع ويقسم باألدلة السابقة-
  .إذ مل حيجر عليه إال ليباع ويوىف الدائنون حقهم. أن هذا هو الغرض وهو املقصود من احلجر: وهو املهم:  وثالثاً-

  .أنه إمنا يقصد ويراد احلجر هذا األمر: وهو: ين واملعىناألثر: إذاً استدلوا يثالثة أشياء
  .فيقوم احلاكم ببيع ماله

  .وال جيوز أن يبيع احلاكم متاع املدين إال بثمن املثل أو أكثر وإال فإنه ال يباع: قال شيخ اإلسالم/ مسألة**
. ق ويبيـع بـثمن أقـل مـن املثـل          ال جيوز أن يستعجل وأن جيلب السلعة يف أي سوق مهما كانت جودة السو             : بناء عليه 

  .فحينئذ يكون التصرف غري صحيح
  .وما ذكره شيخ اإلسالم وغريه من احلنابلة صحيح وفيه من العدل ما ال خيفى

  .جيب أن جيتهد يف بيعه بثمن املثل: فنقول
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  .بقدر الديونإذا باع وحصل املال فإنه جيب أن يقسم 
  .جيب أن يعطي صاحب الرهن قيمة الرهن إذا كانت أقل من الدين أو قيمة الدين: قبل أن يقسم املال: لكن جيل قبل ذلك

  .فصاحب الرهن يقدم على باقي الغرماء
  )) ..األذان.. ((إذا كان املدين عنده سيارة وبيت ومزرعة وأرض هذه أربعة أشياء/ مثال ذلك

فبـاع القاضـي مجيـع األمـالك     .  سيارة ومزرعة وأرض مثالً وأحد الدائنني رهـن الـسيارة  -ما قلت    ك -إذا كان عنده    
وقيمـة مجيـع الـسلع جمتمعـة مخـسمائة ألـف            : ودين هذا الرجل الذي هو املرن مائة ألـف        . وقيمة السيارة مائة ألف   

  .اءواليشترك مع باقي الغرم)) مائة ألف((نعطي هذا املرن كم؟ : فأول ما نبدأ
  .فإن كانت قيمة السيارة يف هذا املثال تسعني ألف فماذا نصنع؟ نعطية التسعني ألفاً ويدخل بالعشرة أسوة الغرماء

  .يأخذ املائة والعشرة ترجع إىل الغرماء: فإن كانت قيمة السيارة مائة وعشرة
  .يقدم صاحب الرهن: إذاً

  .مث بعد ذلك نقسم املال على باقي الغرماء
  :موطريقة القس

  وهل سيكون الدين أكثر أو املال املباع؟. أن ننسب قيمة املال املباع إىل الدين
  .دائماً الدين أكثر ألنا حنن نتكلم عن القسم الثالث 

  . فنعطي كل واحد بقدر هذه النسبة-ننسبها فنعطي كل واحد بقدر نسبته 
 هذا الرجـل اثنـان واحـد منـهما يطلبـه سـتة           ويطلب. رجل بيع متاعه كله فصار املتاع بعشرة آالف ريال        : مثال ذلك 

: عـشرة إىل عـشرين    : ننـسب املـال إىل الـدين      . كم الدين؟ عـشرين   . وواحد يطلبه أربعة آالف ريال    . عشر ألف ريال  
  )).ألفني:((واألربعة)) مثانية((فكم نعطي صاحب الستة عشر ألف؟ . النصف

  . عظيمويف هذا عدل. إذاً كل واحد يدخل عليه النقص مبقدار دينه
  .إذاً هكذا طريق قسمة التركة

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  m#�2 �Lj& �>� .و.  

  .يعين إذا كان على هذا املفلس دين مؤجل فإنه إذا حكم بإفالسه ال حيل الدين
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ولـيس  . ملاذا؟ ألن التأجيل حق من حقوقه ال يسقط بفلس إذ الفلس ليس من مسقطات األجـل فيبقـى املؤجـل مـؤجالً                     
صاحب الدين املؤجل إذا رأى أنه أفلس أن يأيت ويطالب بتعجيل دفع الـدين لـه خـشية أن تنتـهي أمـوال هـذا                         للدائن  
  .وهذا واضح ال إشكال فيه. املدين

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .إن و1} ور�1* 02ه% أو آ��� &#�ء: و. 2+�ت 

  .وال حيل الدين إذا مات املدين: يعين
  .ى مؤجالًفإذا مات املدين فإن الدين يبق

  :وعلة ذلك
  . أن الدين من مجلة احلقوق اليت تورث فالورثة ورثوا عن واىلدهم املدين املتوىف حق التأجيل-
  .أنه حيل األجل مبجرد املوت: والقول الثاين= 

  . من املفردات - األول الذي هو املذهب-والقول بعدم حلوله
  . حيل األجلهو قول اجلمهور أنه مبجرد املوت: وهذا القول الثاين
  :استدلوا على هذا

  . بأنه يف العادة الغالبة إذا مات املدين اقتسم الورثة الدين وبقي الدائن بال مال-
   :- رمحه اهللا -يقول املؤلف 

  .إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء
  .يشرط لعدم تعجيل الدين أن يوثق الرهن فيقوم الورثة بتوثيق الدين برهن أوكفيل

  .ه تعجل الدينفإن مل يوثقو
  .نكتفي ذا واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    لرحيملرحيملرحيملرحيماااا    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

  .تقدم معنا باألمس أن املفلس الذي عليه دين مؤجل ال يسقط األجل بالفلس ومعىن هذا أن حقه بالتأجيل يبقى
  . بأن الفلس ليس من مسقطات األجل- :وعللنا ذلك

  .فإذا مات املدين الذي دينه مؤجل فإنه ال يسقط األجل مبوته عند احلنابلة.  املدينموت/ الصورة الثانية_ 
  .وهو أنه يسقط مبوته: وذكرنا القول الثاين

  . خبشية ضياع حقوقه بسبب توزيع التركة- :وعلل الذين أسقطوه إسقاطه 
  .إىل هنا توقفنا باألمس

ذا عرفنا أن مذهب احلنابلة أنه ال يسقط إال أإن وثق ورثته برهن أو كفيل ملئ: م اشترطوا هلذا شرطاً فقالواو.  
  .إن وثق الورثة الدين برهن أو كفيل مليء مل يسقط األجل وإال فإنه يسقط: يعين

  .أن يكون بقدر أقل من الدين أو التركة : - يف هذا الرهن الذي يوثقون به الدين -ويشترط يف الرهن 
كـم جيـب أن يكـون قيمـة الـرهن؟           . مخسني ألف ريال وأبوهم مدين مبائة ألـف ريـال         : فإذا افترضنا أن التركة كلها    

  .ألنا حنن نقول باألقل من قيمة الدين أو التركة. مخسني
فـإن كـان الـدين أقـل مـن          . أنه ال جيب على الورثة أن يقيموا رهناً جبميع الدين إذا كان الدين أكثر من التركـة                : مبعىن

وإن فـات الـشرط سـقط        .فإذا حققوا هذا الشرط فإن األجـل ال يـسقط          .رهناً جبميع الدين  التركة فيلزمهم أن يقيموا     
  .وحل األجل

  .فإذا رفض الورثة إقامة الرهن أو الكفيل املليء حل األجل ووجب عليهم دفع الدين مباشرة
 وحـل األجـل فهـل يأخـذ         -ط أو مل يقوموا بالـشر     -إذا افترضنا أم مل يوفوا بالشرط     : ويف هذه احلالة تأتينا مسألة وهي     

  الدائن كامل املبلغ ولو كان فيه زيادة بسبب التأجيل؟ أو خنصم منخ بقدر التأجيل الذي سقط؟
ومل . اشتراها مبائـة ومخـسني بـسبب التأجيـل مث مـات           : إذا كان املورث اشترى سيارة قيمتها حالة مبائة         / صورة املسألة 

مائـة ومخـسني أو     : فهل علـى الورثـة أن يعطـوه كامـل املبلـغ           . ل الدين يأت الورثة برهن وال بكفيل مليء قلنا أنه حي        
  يعطوه قيمة السيارة بثمنها احلال ألن األجل سقط؟
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  .يعطونه كامل املبلغ وال يسقطون من قيمة الثمن ما يقابل األجل: عند احلنابلة= 
  .ة املتقدمني وهو مقتضى العدلوإىل هذا ذهب عدد من حمققي احلنابل. أنه يسقط بقدر األجل: والقول الثاين= 
  . ألنه ملا سقط األجل يقتضي أن خيصم من الثمن ما يقابل هذا األجل-

  .ضع وتعجل: وهي: هذه املسألة مبنية على مسألة أخرى سبقت معنا
  .فمن يرجح يف مسألة ضع وتعجل أا تصح ينبغي هنا أن يضع من الدين ما يقابل التعجيل

  .صحيح ومشروع وليس يف ربا: املسألة فتقدم معنا أن الراجح إن شاء اهللا أن ضع وتعجلوإذا كانت مبنية على هذه 
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  

ء H�;2*: وإن 9�0t 0Wu 2"� ا�;�+� &0sا� M#N $Lر.  

  .إذا ظهر غرمي مل يكن موجوداً أثناء القسمة فإنه يرجع على الغرماء بقسمه كأنه موجود حال القسمة
  :ة على هذاواستدل احلنابل

  .ألن حقه ال يسقط بتغيبه.  بأنه لو وجد حال القسم ألخذ معهم فكذلك إذا جاء بعد القسم-
  .أنه يسقط وينتظر أن يوفيه الورثة وال يدخل مع الغرماء فيما اقتسموه: والقول الثاين= 
  . ألنه مل حيضر-

  .سواء تغيب بعذر أو بغري عذر. هألن تعغيب الرجل ال يعين سقوط حق. والصواب القول األول وهو املذهب
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .و. ��a ,@0= إّ. ,
آ9 

  .وإمنا البد من أن يفك احلجر احلاكم .أن احملجور عليه  ال فيك حجره مبجرد قسمة املال: معىن هذه العبارة
  . بأنه حجر مت بأمر احلاكم فال يفك إال بأمره- :وعلل احلنابلة هذا

  .أنه مبجرد قسمة املال يفك احلجر: والقول الثاين= 
  :وعللوا هذا

ألن احلكـم   . فإذا قـسم زال سـبب احلجـر فـزال معـه احلجـر             .  بأن احلجر إمنا وقع لغرض قسمة ماله بني الغرماء         -
  .يدور مع علته وجوداً وعدماً

  .والراجح هو القول األول وهو املذهب وممن رجحه من احملققني الشيخ الفقيه ابن قدامة
أن فك احلجر عن املفلس حيتاج إىل نظر وتأمل من احلـاكم ليتأكـد مـن أن مالـه فـرغ ومل يبـق مـن                          : ب الترجيح وسب

  .ماله ما ميكن أن يباع
  .وهذه القضية حتتاج إىل نظر واجتهاد واحلاكم هو أهل هذا النظر واالجتهاد
راً بفك احلجر عنـه بعـد أن يتأكـد مـن أنـه ال               فالصواب أنه ال يفك مبجرد بيع املال وإمنا ينتظر إىل أن يصدر احلاكم أم             

  .مال زائد عنده
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        فصلفصلفصلفصل
ِِِِّّّّيف احملجور عليه حلظهيف احملجور عليه حلظهيف احملجور عليه حلظهيف احملجور عليه حلظه[[[[ ََ ََ[[[[        

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .Iــ� 

  . للكالم عن احملجور عليه حلظ نفسه- رمحه اهللا -هذا الفصل خصصه املؤلف 
  .هموكما تقدم أخره ألن احملجور عليه حلق غريه أكثر األحكام تتعلق به وهو األ

  :واحملجور عليه حلظ نفسه ثالثة
  . الصغري-
  . وانون-
  . والسفيه-

  .هؤالء هم من حيجر عليهم حلق أنفسهم
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .و�<@M#N 0 ا����* 

  .من يسيء تدبري املال: فالسفيه هو
ريف املـال لكـن هـذا        كىت يرتفع وصف السفه عن مـن ال جييـد تـص            - رمحه اهللا    -وسيأتينا بالتفصيل يف كالم املؤلف      

  .كل شخص ال حيسن تصريف ماله فهو سفيه .هو تعريفه العام
  .وذهب األئمة األربعة كلهم إىل من ينفق ماله يف املعاصي واحملرمات فهو سفيه حيجر عليه/ مسألة**

ـ               : وذهب األئمة الثالثة   ه لـيس مـن   مالك وأمحد والشافعي إال أن من أنفق ماله يف الطاعـات كالـصدقات والقربـات فإن
  .السفه وال حيجر عليه مهما أنفق

  .وذهب أبو حنيفة إىل أنه إذا أنفق يف وجوه الرب ما خيرج به عن اإلنفاق املعهود املعروف فإنه يعترب سفه
  .الصواب مع األئمة الثالثة إن شاء اهللا: يعين: والصواب أنه ليس بسفه

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 0�s  .وا�

  . مىت يبلغ اإلنسان- رمحه اهللا -وسيأتينا أيضاً يف كالم املؤلف  .الصغري هو من مل يبغ
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .وا�+@��ن 

  .هؤالء الثالثة حيجر عليهم حلظ أنفسهم .انون هو فاقد العقل
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 9W�>�.  

  :والدليل على أنه حيجر عليهم .يعين أنه حيجر عليهم ملصلحتهم) حلظهم:(قوله
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  ].5/النساء[} وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما{:  قوله تعاىل-
وال جيـوز للمـسلم أن ميكـن موليـه مـن            . أن تركهم وما يشاؤون من التصرف فيه إضاعة ألمـواهلم         :  والدليل الثاين  -

  .إضاعة املال
 هـذه األحكـام إىل أدلـة لـيس مـن الـسهل أن          وحنن حنتاج دائماً يف مثـل     . فهذا هو الدليل على أنه حيجر على الصغري       

  .حتجر على رجل بالغ رشيد إال بدليل واضح إذا كان سفيهاً
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 
ًv0( أو 
ً"�2 *�

ه9 &HN2"��*: و&% أ $Lر.  

  .إذا عامل هؤالء الثالثة  رجل ببيعهم أو إقرارهم فإنه إذا بقيت العني كما هي مل تتلف يرجع بعني ماله
  :السبب يف ذلكو
  .فريجع بعني ماله . أن ماله ما زال على ملكه ألن تصرفام فاسده-

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .وإن أb� 9� =��#T+��ا 

وإن أتلف السفيه أو الصغري أو انون  املال الذي أعطاهم إياه هذا الرجـل الراشـد ولـو هلـى سـبيل الـسبيل                         : يعين
  . الضمان عليه فتذهب هذه العني املتلفة سدى عليهفيكون .فإنه يضمن هو وال يضمنون

  :وعلل احلنابلة هذا
  . بأنه هو سلطهم على ماله برضاه فضمن ومل يضمنوا-
  .أم مجيعاً يضمنون السفيه وانون والصيب: والقول الثاين= 
  . ألم أتلفوا ماله فوجب عليهم الضمان-

  .مل من يوصف باجلنون أو بالصغر أو بالسفهوأنه هو الذي فرط إذ عا. والصواب مع احلنابلة
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 9W& #و� :��
  .أرش ا�@�

  .أن هؤالء إذا جنوا جناية على نفس أو طرف فإم يضمنون: يعين
  :وعلل احلنابلة ذلك

  . بأن اين عليه ال خيار له وال تفريط منه فلزم هؤالء أن يضمنوا-
  .فاًَوهذا صحيح وال أظن أن فيه خال

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 9Wإ�� *"I�� 9� %& ل

ن &+vو.  

كأن يأخذوه غـصباً أو اختالسـاً أو مـن غـري علـم املالـك أو عبثـاً        . يعين وعليهم أن يضمنوا املال الذي مل يدفع إليهم 
  . املال- األطفال أو اانني أو السفهاء-ففي هذه احلال يضمن هؤالء 

  .بغري رضاه وال تفريط منه فوجب أن يضمنوا ألم أخذوا مال املسلم -
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مـا دام   . ما يتلفه الصبيان يف احملالت أو يف الوالئم أو يف األمـاكن العامـة فهـو مـضمون علـيهم                   : بناء على هذه املسألة   
  .صاحب امللك مل ميكنهم منه

دمـت يف احملـل مث تلـف فـال          أما إذا مكنهم منه بأن قال صاحب احملل للطفل خذ هذا الشيء وانظر إليه أو إلعب به مـا                    
  .ضمان

  .ألن هذا املالك مكنه من املال برضاه وسلطهم عليه بإرادته
  .أما إن أخذ الطفل شيئاً يعبث به فانكسر منه فهو مضمون ألن صاحب املال مل ميكن هذا الطفل من هذه األموال

يـسمحون لألطفـال بالعبـث يف األشـياء         بل إنا نلحظ دائماً أن أصحاب احملالت إما مبنطـوقهم أو مبكتـوم أـم ال                 
  .املوجودة داخل احملل

  .فهذا يرفع الضمان عن صاحب احملل مطلقاً وجيعله على الطفل دائماً
ولكـل واحـد    . والضامن يف هذا االتالف هو الطفل ال األب ألن الطفل له ذمة مستقلة وألنه هـو املتلـف ولـيس األب                    

  .من األب والطفل ذمة مستقلة
باعبار أن هذا الطفل ليس له مـن املـال مـا يـؤدي بـه هـذا                  . روف وحسن التصرف أن يضمن األب املال      لكن من املع  

  .الضمان
فعليـه أن ينتبـه إذا بلـغ ليـسدد مـا عليـه مـن                . فإن مل يضمن األب بقيت القيمة يف ذمة الصيب إىل أن حيصل املـال             

  .إتالفات
سداد هلذه األمـوال وجيعـل ذمتـه مـشغوله إىل البلـوغ وغالبـاً               من اخلطأ البني أن يترك األب الطفل بدون         : وهلذا نقول 

  .سوف ينسى الطفل ما عليه
  .وليعلم أنه إذا بلغ فإن ذمته اآلن مشغولة

فينبغـي أن ال يتـساهل أوليـاء األطفـال يف مـسألة االتالفـات ال يف           . نعم إذا كان ناسياً فال إمث عليه لكن الذمة مشغولة         
  .احملالت وال يف املكث يف األماكن العامةزيارة األقارب وال يف دخول 

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
9 �0GN m+U 0�sة _�� T وإن.  

  . يف بيان ااألشياء اليت يتم ا بلوغ الطفل- رمحه اهللا -بدأ املؤلف 

ل ;I :- -ر,+* ا -:   
9 �0GN m+U 0�sة _�� T وإن.  

  :السن يصبح به الطفل بالغاًوالدليل على أن بلوغ هذا  .فيصبح بالغاً. حكم ببلوغه
 ولـه  - صلى اهللا عليه وسلم  - أنه عرض على النيب      - رضي اهللا عنه     - احلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر          -

   .- صلى اهللا عليه وسلم - وعرض عليه وله مخس عشرة سنة فأجازه - أو فلم جيزه-أربع عشرة سنة فلم يره 
  . بني سنني دليل على أنه انتقل من مرحلة إىل مرحلة-لم  صلى اهللا عليه وس-فتفريقه 
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  .وذهب بعض العلماء إىل أن سن البلوغ سبع عشرة سنة= 
  .مثانية عشرة سنة: وبعضهم قال= 
  .تسع عشرة سنة: وبعضهم قال= 

  .وهذه األقوال ضعيفة جداً. وهذه األقوال الثالثة للمذاهب الفقهية عدا احلنابلة
وهو :  وإمنا هي حمض ختمينات ومن العجائب أن القول الثالث- صلى اهللا عليه وسلم     -ديد منقول عن النيب     وال تعتمد إىل أي حت    

الظاهرية دائماً مع النصوص ويف هذه املسألة اخترعوا هذا القول الذي ليس له زمام وال خطام                . تسع عشرة سنة مذهب الظاهرية    
  .زعم ابن حزم أن هذا أكثر ما قيل وهذا التعليل ال يصح للتمسكإذ ال يقوم على أي دليل منقول وال معقول وإمنا 

 صـلى اهللا عليـه      -فالراجح بإذن اهللا والواضح الرجحان هو مذهب احلنابلة ولو مل يكن معنا إال أنـه تقـدير عـن الـتيب                      
  .فهذه هي العالمة األوىل للبلوغ .-وسلم 

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 %GU 0"7 *#�( ,�ل ��	أو .  

  .مة الثانية للبلوغ أن ينبت يف قبله شعر خشنالعال
  : شروطاً- رمحه اهللا -فاشترط املؤلف 

وال ينظـر لنبـات الـشعور       . أن يكون هذا النابت يف القبل فإن نبتت له حلية قبل ذلك فما يزال صـغرياً مل يبلـغ                  :  أوالً -
  .إمنا يعول فقط على شعر العانة. األخرى كشعر اإلبط

  .فإن كان ناعماً فليس من عالمات البلوغ. هذا الشعر الذي نبت على العانة خشناًأن يكون :  ثانياً-
  :واستدل احلنابلة على كون هذا من عالمات البلوغ

 أنه حكم على بين قريظة بأن يقتلوا وتسىب ذراريهم مث أمر بالكشف عن ذراريهـم                - رضي اهللا عنه     - حبديث سعد بن معاذ      -
  . الضابط يف بلوغ الذراري وعدمه هو اإلنبات- رضي اهللا عنه -فجعل  .لفمن أنبت قتل ومن ال مل يقت

  ((...))) .لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبعة أر: ( فقال- صلى اهللا عليه وسلم -وملا حكم صدقه النيب 
الذين يقتلـون يف هـذا      فدل هذا احلديث على أن هذه من عالمات البلوغ اليت تنقل اإلنسان من الذراري والصغار إىل الكبار                  

  .احلكم
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .أو أ	 ل 

  . الثالثةةهذه العالم
  .واإلنزال هو خروج املين بشهوة من نائم أو مستيقظ ذكراً كان أو أنثى متزوجاً أو مل يتزوج

  .حمل إمجاع: وكون اإلنزال من عالمات البلوغ 
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .أو N;� &@��ن ور�7ا 
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  ).عقل جمنون: (بني عالمات البلوغ وهي اليت تنقل الطفل من الصغر إىل أن يكون بالغاً ذكر املسألة الثانية وهيملا 
  .رجع إليه عقله: يعين

أنتـه البـد مـع البلـوغ والعقـل مـن الرشـد              : أي). ورشدا :(- رمحه اهللا    -اشترط للبلوغ والعقل شرطاً آخر فقال       
  .السفهوالرشد هو حسن التصرف باملال عكس 

  . كالماً طويالً عن حد الرشد- رمحه اهللا -وكما قلت سيخصص املؤلف 
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  

ء: أو ر�7 _��* b( 32 9زال ,@0ه.  

  .البلوغ والعقل مع الرشد : - رمحه اهللا -إذاً اشترط املؤلف 
  .البلوغ والعقل مع الرشد فقد خرج عن احلجر/ فإذا توفرت هذه األمور

  . يريد أن يبني أم ينفكون عن احلجر بال حكم حاكم- رمحه اهللا -واملؤلف 
   :- ر,+* ا- -�;�ل : و�W^ا 

ء b( 32 9زال ,@0ه.  

  .بال حكم حاكم: يعين
  :نأخذ هؤالء واحداً واحداً

  .فإنه يرفع عنه احلجر بال حكم حاكم:  بالنسبة لألول وهو الصيب إذا بلغ-
  .وهذا مذهب احلنابلة= 
  .ر عليه بسبب الصغر وقد زال فيزول احلجر ألنه حج-

  .وهذا ال إشكال فيه
  .فانون أيضاً احلنابلة يرون أنه يزول احلجر عنه مبجرد رجوع العقلب إليه. انون:  الثاين-

  :واستدلوا
  .وهو أنه إمنا حجر عليه جلنونه فلما زال اجلنون زال احلجر.  جبنس الدليل السابق-
  . انون ال يزال حجره مبجرد العقلأن: والقول الثاين= 
  .باحلاكم:  ألن بلوغه الرشد حيتاج إىل اجتهاد من احلاكم فال يفك إال به أي-

  .أنه يزول احلجر مبجرد العقل وال حنتاج إىل حكم حاكم: مذهب احلنابلة وهو: والراجح
  .من حجر عليه لسفهه: واألخري هو:  الثالث-

  .عند احلنابلة:  احلجر بال قضاءفإذا رشد وزال السفه انفك عنه
  .أن السفيه ال يفك عنه احلجر إال حبكم حاكم: والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا بدليلني
  .أنه حكم عليه باحلجر حبكم حاكم فال يرفع إال حبكم حاكم:  األول-
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 يكتفـى فيـه بظـاهر أعمالـه وأقوالـه           وال. أن انتقال الرجل من السفاهة إىل الرشد حيتاج إىل نظر وتأمل وحتقق           :  الثاين -
  .وتصرفاته

  .وهذا هو الصحيح إن شاء اهللا بالنسبة للسفيه فال ينفك إال حبكم حاكم ألنه ال حيجر عليه إال حبكم حاكم
والثالـث هـو الـسفيه ال ينفـك إال حبكـم            . اثنان مبجرد البلوغ والعقل ينفك عنـهما احلجـر        : فتلخص معنا أم ثالثة   

  .حاكم
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
2
�<�e: وT �� ا�@
ر�� �I ا��#�غ .  

  .فإذا حاضت فقد بلغت. وتزيد على الصيب باحليض
فـربط التكليـف    .  ال يقبـل اهللا صـالة حـائض إال خبمـار           - صلى اهللا عليـه وسـلم        - لقول النيب    -: وهذا باإلمجاع 

  .فدل على أنه عالمة عليه. باحليض
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  

,: وإن ,+#� Wt�#�2 9Z.  

  .وإن محلت حكم ببلوغها ولو مل يسقط حيض
  :واستدلوا على هذا 

  . بأن احلمل عالمة على اإلنزال وحنن نقول اإلنزال من عالمات البلوغ-
  :ودليل أنه عالمة على اإلنزال أي احلمل

  . أخرب أن املولود خيلف من ماء الرجل وماء املرأة- صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب -
  .ذاً مل يوجد إال بعد وجود ماء املرأة وهو اإلنزالفإ

  .فإذا محلت فقد ببلغت ولو مل يتقدم ذلك حيض وال إنزال
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   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .و. ���a )�� 07و:* 

  .والشروط هي البلوغ والعقل مع الرشد .إال بعد اكتمال الشروط. يف احلجر حلظ نفسه: أي. ال ينفك احلجر
فكل إنسان بالغ عاقل راشد ليس بسفيه فإنه ال حجر عليه وال نفك احلجر إال بتحقق هذه الشروط ولو كـرب      هذه هي الشروط    

  .ولو كان من أعقل الناس فيما عدا األموات ألن احلجر هنا يتعلق باملال. ولو أصبح شيخاً كبرياً .سنه
  .الرشد: ن الشرط مل يتحقق وهوفما دام سفيهاً ال حيسن التصرف يف أمواله فإنه حيجر عليه مهما بلغ أل

أن يكون عاقالً من أحسن الناس تصرفاً يف كل شيء إال املـال فهـذا ال يكـاد يقـع لكـن                      : وهذه السألة نظرية جداً يعين    
  .لو وقع فهذا حكمه

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .ا�3ح �I ا�+
ل: وا��70 

فمـن أصـلح مالـه وأجـاد        ) هو الـصالح يف املـال     : (ة فيقول  يف بيان حد الرشد النايف للسفاه      - رمحه اهللا    -بدأ املؤلف   
  .التصرف فيه فهو رشيد
فلـو كـان مـن الـصاحلني يف املـال           .  أن الرشد هو الصالح يف املـال دون الـدين          - رمحه اهللا    -وفهم من كالم املؤلف     

  .وإن مل يكن رشيداً يف حقيقة أمره. دون الدين فهو رشيد يف هذا الباب
  .حكم األموال/ نا مسألةلكن حنن اآلن يعني

فإذا وجد رجل سفيه يف الدين يتساهل يف الصالة ويف الزكاة ويف الـصيام ويف بـر الوالـدين لكنـه حـسن التـصرف يف                          
  . فهو رشيد-املال فهو عند احلنابلة يف هذا الباب رشيد

  :واستدل احلنابلة على هذا 
وأن ابـن عبـاس فـسر هـذا حبـسن التـصرف يف       ] 6/النساء[} فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم    {:  بقوله -

  .وهذا األثر فيه ضعف .فنص ابن عباس على املال .املال
  .أن الرشد ال يكون إال بالصالح يف املال والدين: القول الثاين= 
  . ألن السفيه يف الدين ال يؤمن أن يبذر يف املعاصي-

ترط الصالح اليف الدين ألن املقـصود هنـا حبـث الـصالح يف املـال                والراجح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة وهو أنه ال يش         
  .أما أن حيجر عليه فليس يف األدلة ما يدل عليه.وأما فساد دينه فيعاقب ويزجر من باب آخر

ومع ذلك مل حيجر عليهم على مـر العـصور   . مث ما زال عمل املسلمني على وجود سفهاء يف الدين لكنهم من الراشدين يف املال   
  .تالف القضاة واحلكام فاألدلة الشرعية مع االستئناس بعمل املسلمني يدل على رجحان القول األولواخ

  .إذاً نقول أن الراجح هو أن الصالح هو الرشد يف املال فقط ال يف الدين



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 169صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

  : بني الصالح والرشد مباذا يكون فصل نوعاً ما يف هذه املسألة - رمحه اهللا -مث مع كون املؤلف 
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  .الصالح حيصل يف احلقيقة بتحقق هذه الثالثة العناصر
  .أما الغنب اليسري فال حرج. لكن يشترط أن ال يغنب غبناً فاحشاً. أن يتصرف باملال وال يغنب : ـ العنصر األول
ألن هـذا مـن صـميم احلكـم ولـيس مـن             ) . غبناً فاحشاً :( أن يقول    - رمحه اهللا    - يتعني على املؤلف     ويف احلقيقة كان  

  .الزيادات أو الشروط أو الشروح 
  .املهم أن العنصر األول أن يتصرف يف البيع والشراء وال يغنب غبناً فاحشاً

كـأن يـشتري اخلمـر أو يلعـب         . مـه اهللا  كـل عمـل حر    : واحملرمات. أن يتصرف وال يبذل ماله يف احملرمات      : ـ الثاين 
آلة الغنـاء أو يـسافر بقـصد ارتكـاب احملرمـات أو يأخـذ املـال        : القمار أو يشتري آلة اللهو أو يشتري ما يستمع به      

  .بقصد الربا به أو يستعمله يف أي حمرم
  ).وال يبذل ماله يف حرام :(- رمحه اهللا -وهذا معىن قول املؤلف 

فيشترط للصالح يف املـال أن ال يكـون مـن الـذين يبـذلون أمـواهلم يف                  . ال يبذله يف غري فائدة    أن  : ـ والعنصر الثالث  
  .فهذا من الذين يبذلون أمواهلم يف غري فائدة. أن يشتري الشيء التافه باملال العظيم: من ذلك. غري فائدة

 عليـه لـيس مـن الـسفه واإلسـراف            أن شراء الطعام والشراب واملسكن وما يتنقل       - رمحه اهللا    -علم من كالم املؤلف     
 لكن األصـل أن توسـع اإلنـسان يف الطيبـات لـيس مـن                - رمحه اهللا    -ما مل يبلغ حداً معيناً سيذكره املؤلف        . ولو زاد 

  .اإلسراف وال من األشياء اليت حيجر عليه بسببها
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .يعين إىل الصغري ماله إال بعد االختبار) ع إليهوال يدف(
  .فإذا اختربناه وتبني صالحه ورشده دفعنا إليه ماله

فالـصيب مـثالً خيتـرب بـأن يعطـى          : ألن اختبار كل واحد خيتلف عن اآلخر      ) . مبا يليق به  :(يقول : - رمحه اهللا    -واملؤلف  
ناً فاحـشاً أو ال؟ وهـل يـشتري مـا ال يناسـب شـرائه أوال؟                 ما يبيع ويشتري به ويقلبه يف األسواق وننظر هل يغنب غب          

  .وينظر يف تصرفه
ويعطى الشخص الذي ليس من عادته البيع والشراء أو مـن طبقـة مل تعتـد البيـع والـشراء يعطـي مـصروفه اخلـاص                   

  .دهوينظر ماذا يعمل ذا املصروف فإن أجاد العمل باملصروف وأجاد توزيعه على حاجاته األساسية حكم برش
وتعطى املرأة ما تعطى عادة ربة املرتل وننظر يف تصرف املرأة يف هذا املال يف داخل املـرتل وشـراء حاجـات املـرتل ومـا                          

  .حيتاجه وتصريف اخلدم من النساء وما يتعلق ذه األمور
  .شيدأن كل واحد يعطى حبسب طبيعة وضعه وينظر يف تصرفه فإن تصرف تصرفاً حسناً حكمنا بأنه ر: اخلالصة
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  .فيه دليل على أن األختبار قبل البلوغ ال بعد البلوغ وال ننتظر إىل أن يبلغ مث خنتربه
  :والدليل على هذا من وجهني

بلـوغ  فأمر بـاالبتالء ومسـاهم يتـامى فهـو ابـتالء قبـل ال        ] 6/النساء[} وابتلوا اليتامى   { : قوله تعاىل :  الوجه األول  -
  .ألنه بعد البلوغ ال يسمى يتيماً

أنـه إذا أخـر     : وجـه ذلـك   . على بالغ رشـيد   ] كم[وال يح . أنه يلزم من تأخري االبتالء احلجر على بالغ رشيد        :  الثاين -
االختبار فسيمكث فترة من الوقت وهي مدة االختبار والطفل حمجور عليـه فهـو يف هـذا الوقـت حمجـور عليـه وهـو          

  .قول ال جيوز احلجر على البالغ الرشيدرشيد وبالغ وحنن ن
  . خيترب بعد البلوغ-أنه خيترب وهي رواية عن اإلمام أمحد : والقول الثاين= 

  .وهي املذهب. والصواب إن شاء اهللا الرواية األوىل
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .األب: ووليهم حال احلجر  :- رمحه اهللا -ولياء فيقول  ببيان األ- رمحه اهللا -بدأ املؤلف 
  .األب هو الويل وال ينازعه يف الوالية أحد أبداً

  :والدليل على تقدمي األب من وجهني
  .كمال شفقة األب وحسن نظره لالبن:  الوجه األول-
  .القياس على النكاح:  الوجه الثاين-

كـأن يكـون مـسرفاً أو شـارباً         . ل الشفقة فإنه ال يكون األحـق بالواليـة        وفهم من هذه األدلة أن األب إذا مل يكن كام         
فحينئـذ ال يكـون هـو صـاحب واليـة ألنـا نعلـل تقدميـه يف                  . للخمر أو صاحب قمار ويأخذ أموال اليتامى يف ذلك        

  .وهذا معدوم الشفقة. نعلل هذا بأنه كامل الشفقة: الوالية 
  .كون ؟ فسيأتيناأما ملن ت .فالوالية ليست له يف هذه احلال

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .الوصي الذي أوصى به األب: الويل يف املرتبة الثانية
  :واستدلوا على هذا

  . بأنه نائب األب فهو يقاس على وكيله يف احلياة-
  .الوصي: مث يف املرتبة الثانية. األب: الويل باملرتبة األوىل: فإذاً 

  :مث يف املرتبة الثالثة
 
   :- ر,+* ا- -ل )
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  .فهو يف املرتبة الثالثة ألن الوالية انقطعت من جهة القرابة فانتقلت إىل احلاكم). مث احلاكم:(قوله

وأنـه ال مـدخل للجـد يف الواليـة          . األب مث الوصي مث احلـاكم     :  أن الترتيب هكذا   - رمحه اهللا    -وفهم من كالم املؤلف     
األب : هؤالء ال مـدخل هلـم يف الواليـة مطلقـاً وإمنـا نقـول              . صبات كاألخ والعم يف الوالية    وال لألم يف الوالية وال للع     

  .مث الوصي مث احلاكم
  ... بأن اجلد- :استدل احلنابلة على هذا التريب

  )).األذان((
  .تبني معنا أن اجلد واألقارب والعصبات ال والية هلم: إذاً

  :واستدلوا على عدم دخول اجلد يف الوالية
  .فكل منهما يديل باألب واألخ ال والية له. بأن اجلد يديل باألب فهو كاألخ -

  :واستدلوا على عدم والية األخ
  .عليها األخ]] يسلط[[فال .  بأن هذه الوالية مالية حتتاج إىل كمال الشفقة وخيشى فيها من اخليانة-

بـشرط أن يكـون أهـالً       . ومقـدم علـى احلـاكم     أن الوالية بعد األب للجد وهو مقدم على الوصي          : والقول الثاين =  
  .للوالية أميناً حيسن التصرف
  . واختيار ابن قاضي اجلبل واملرداوي وهو قول قوي- رمحه اهللا -وهذا رواية عن اإلمام أمحد 

  .يقدم األكثر شفقة ونصحاً وحسن تصرف. أن للجد واألم والعصبات والية كلهم: والقول الثالث= 
  . وإمنا هو قول عند احلنابلة واختاره شيخ اإلسالم بن تيمية- رمحه اهللا -اإلمام أمحد وهذا ليس رواية عن 

  .والراجح إن شاء اهللا أنه بعد األب خنتار األصلح من هؤالء الذي يقوم مبال الصيب على الوجه األكمل
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  .حدود مصلحة مال اليتيمال يتصرف الويل إال يف 
  .فال جيوز له أن يهدي وال أن يتربع وال أن يعطي كما ال جيوز له أن يزيد يف النفقة ولو بطلب اليتيم

  ) .وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن:( لعموم قوله تعاىل-
  .فإذاً ليس له أن يفعل هذه األمور

  .ضمن وجوباً: ق على من ال تلزم اليتيم النفقة عليهفإن أهدى أو تربع أو زاد يف النفقة أو أنف/ 
  .واألمني إذا تعدى يضمن.  ألنه وإن كان أميناً إال أنه تعدى-

   :- ر,+* ا- -91 )
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  :فهم من العبارة أمرين
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  .أن األحسن واألوىل أن يتجر الويل مبال اليتيم وأن ال يتركه جامداً:  األمر األول-
  .هب اجلماهري من السلف واخللفوهو مذ

  :واستدلوا على هذا
  ).اجتروا بأموال اليتامى ال تأكلها الصدقة :(- رضي اهللا عنه - بأثر عمر بن اخلطاب -
  .وذهب احلسن البصري فقط من السلف إىل أنه ينبغي جتميد املال وأن ال يتجر به= 

  . خشي من ضياع املال- رمحه اهللا -ولعله 
مهور لكن يشترط أن ال يضع املال إال يف مكان أمني من حيث املتجر بـه وأمـني مـن حيـث املـستقبل                        والصواب مع اجل  
  .أن ال يضعه يف مشاريع خاسرة. التجاري للمال

  .مقدم وهو الصواب إن شاء اهللا: فإذا حتققت الشروط فقوال احلنابلة
  ...هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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أي فـال يأخـذ نـسبة املـشاعة مـن           ، جمانـاً   فإنّ هذا اإلجتار يكـون      ، أنه إذا اجتر ملن هو ويلٌ عليه        ، معىن هذه العبارة    
واستدلوا على هذا بأنه من مهامه القيـام علـى مـال موليـه ومـن                ، بل يتجر جماناً    ، على عمله    الربح واليأخذ أيضاً أجراً   

 . القيام عليه اإلجتار

ه وأعطـاه نـسبة مـشاعة       واستدلوا على هذا بأنه إذا أعطـى غـري        ، أنه يتجر به وله نسبة مشاعة من الربح         : القول الثاين   
 . وأخذ نسبة مشاعة صح أيضاً فإذا اجتر هو، صح 

أنه اليأخذ نسبة مشاعة وإمنا يأخذ أجرة واستدلوا على هذا بالقياس علـى أخـذ عمـال الزكـاة األجـرة                     : القول الثالث   
. اعة مـن الـربح      واليأخـذ نـسبة مـش     ، وهذا األخري وهو أنه يأخذ أجـراً      . فهم يأخذون األجرة على تقسيم الزكاة       ، 

 . إختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهوأعدل األقوال
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والـدليل  ، أي و لويلّ الصيب وحنوه أن يدفع ماله ملن يتجر به وان يعطي من اجتر به جـزءاً مـشاعاً معلومـاً مـن الـربح                           
وألنّ هـذا العمـل مـن القيـام علـى           ،  فعلت أعطت مال ايب بكر ملن يتجر به          - عنها    رضي اهللا  -على هذا أنّ عائشة       

 .ومن رعاية مصاحله فجاز، مال الصغري 

تقدم معنا اخلالف يف مسألة هل األوىل أن يتجر مبال الصيب وحنـوه أو أن يتركـه بـال اجتـار تقـدم                       . وهذا ال إشكال فيه     
وأنّ الراجح إن شاء اهللا أنـه يتجـر بـشرط أن يـضعه يف جمـال مـأمون                   . سن فقط   معنا أنه مل خيالف من السلف إالّ احل       

 . ويف يد مأمونة
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 : وهذه املسألة هلا صورتان. يريد املؤلف أن يبين حكم أخذ الويل من مال الصيب وحنوه 

جـاز أن يأخـذ باإلمجـاع ولـو         ، فإذا فرض احلاكم له أجـراً معلومـاً         ، راً معلوماً   أن يفرض احلاكم أج   "  الصورة األوىل 
 . بفرض احلاكم له مادام أخذ، كان غنياً 

 . فإن كان غنياً مل جيز له أن يأخذ، أالّ يفرض له احلاكم فعلى املذهب اليأخذ إالّ إذا كان فقرياً " الصورة الثانية
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ومـن يأخـذ مقابـل عملـه فإنـه اليـشترط أن             ، ألنه يأخذ مقابل عمله     ، إن كان غنياً    أنّ له أن يأخذ و    : والقول الثاين   
 . يكون فقرياً

، فاآليـة نـص مـع احلنابلـة       ] 1/النـساء [} ومن كان فقريا فليأكل بـاملعروف       { لقوله تعاىل     . والراجح مذهب احلنابلة    
.  الغين والفقـري فـال يـسع اإلنـسان اخلـروج عنـها       والفقري يأكل باملعروف ومادامت اآلية فرقت بني أنّ الغين يستعفف

 . سيبين املؤلف ماذا يأخذ فإذا تقرر أنّ الفقري يأخذ مع حاجته
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 مـن كفايتـه وأجرتـه       احلنابلة يرون أنه يأخـذ األقـل      ، ويأكل الويل الفقري من مال موليه األقل من كفايته أو أجرته جماناً             
إذا كانـت كفايـة هـذا الرجـل يعـين املبلـغ             /مثال ذلـك    ،  فإن كان األقل األجرة أخذ وإن كان األقل الكفاية أخذ           

فكم سـيأخذ مـع أنـه التقـوم بكفايتـه           ، وأجرة مثله للقيام مبال الصيب مخسني ريال         الذي يكفيه ويكفي مؤنته مائة ريال     
 . ايتهلكن هو يأخذ األقل من أجرته وكف

واليأخـذ  ، فهو اليأخـذ مقابـل العمـل وحـده        ، العمل واحلاجة   : استدل احلنابلة على هذا بأنّ ويل الصغري يأخذ بسببني          
وإذا كـان كـذلك فاليأخـذ إالّ إذا وجـدت العمـل             ، مقابل احلاجة وحدها وإمنا يأخذ مقابـل االثـنني يف آن واحـد              

 . يته أو أجرتهوهذا يدل على أنه يأخذ األقل من كفا. واحلاجة 

وهـو إختيـار شـيخ      ، والـصحيح املـذهب     ، ألنّ األخذ مقابـل العمـل فقـط         ، أنه يأخذ أجرته كاملة     : القول الثاين   
ألنـه ينـبين عليهـا مـسائل أخـرى          ، البسبب واحد والبد أن تتصور هذه املـسألة       ، فإذا تبين أنه يأخذ بسببني      .اإلسالم  

 فالبد أن يتضح يف ذهنك اآلن أنه يأخذ

 . والسببان مها احلاجة والعمل، بسببني البسبب واحد 
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يقصدون ا  أنه يأخذ مث إذا أيسر وحسن حاله مادياً فإنه الجيب عليه أن يعيـد مـا أخـذ مـن اليتـيم أو مـن الـصغري                              
 . احملجور عليه

 . خذ مقابل عمله فإنه اليرد ما أخذ إذا أيسرومن أ، واستدلوا على هذا بأنه يأخذ مقابل عمله ومقابل حاجته 

، ألنّ إمنـا أذنّ لـه باألخـذ حلاجتـه           ، يرد كل ما أخذ مـن النفقـة         ، أنه إذا أخذ من مال اليتيم مث أيسر       : والقول الثاين   
   قـال   والـدليل أنّ اهللا سـبحانه تعـاىل       .والراجح املذهب اليلزمه أن يرجـع مـا أخـذه           ، إذا أيسر    ومن أخذ حلاجته رد 

إذا . ومل يذكر شرطاً سوى ذلك ومل تشر اآلية مـن قريـب أوبعيـد إىل أنـه إذا أيـسر عـاد باملـال                      ] فليأكل باملعروف [
أيهمـا أغلـب علـى حالـه ؟ ألنـه      ، وهي إذا كان يأخذ مقابل العمل واحلاجـة     ، تقرر هذا احلكم تبين معنا مسألة أخرى        

لكن ملـا مل يـرد عرفنـا أنّ الغالـب علـى عقـده أنـه                 ،  الذين يقولون يرد     مارد  لو كان يأخذ مقابل احلاجة لغلبنا قول        
 . لكن هذا اليعين أنه يأخذ مقابل العمل فقط بل هو يأخذ مقابل العمل واحلاجة، يأخذ مقابل عمله 
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ذاً هـو  وليس مقابل العمل فقـط ؟ ألنّ اآليـة اشـترطت ألخـذه احلاجـة إ      ، مالدليل على أنه يأخذ مقابل العمل واحلاجة        
ودلّـت يف نفـس الوقـت علـى         ، فدلت اآلية مع األصل األول على أنه يأخذ مقابل العمل واحلاجـة              يأخذ مقابل حاجته  

 . العمل غالب على العقد

 ).وا�<
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 . عرفه اإلنسان عرف حكم كل مسألة من املسائل التاليةإذا ، هذه املسألة واملسائل التالية ترجع إىل أصل واحد 

فـإن  ، فـالقول قـول الـويل       ، أو ادعـى تفريطـاً    ، وهذا األصل هو أنه إذا أدعى اليتيم على الويل ما يؤدي إىل الضمان              
 القاعـدة   إذاً. وإن كان الويل غري احلاكم فـالقول قولـه لكـن مـع الـيمني                ، فالقول قوله بال ميني      كان الويل هو احلاكم   

فـإن  . فـالقول قـول مـن ؟ الـويل          ، الضمان أو ادعى عليه التعدي والتفـريط         أنّ اليتيم إذا ادعى على الويل ما يوجب       
هـذه قاعـدة وكـل املـسائل التاليـة          .وإن كان سواه فالقول قوله لكن مع اليمني         ، كان هو احلاكم فالقول قوله بال ميني        

فإنـه ال   ، ومـن كانـت يـده يـد أمانـة            ذلك أنّ الويل يده يد أمانة وهو حمسن       الدليل على   ، تندرج حتت هذه القاعدة     
 . يضمن والقول قوله

وهـذه مفـسدة    ، أنّ القول بتضمينه يؤدي إىل إمتناع الناس األكفاء العدول عـن القيـام علـى أمـوال اليتـامى                    " ثانياً
 اآلن متهدت. وضرر 

 . معنا القاعدة ننظر يف األمثلة
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وادعـى الـويل أنـه      ، أو ادعى اليتيم أنه مل ينفـق القـدر الواجـب            ، وادعى الويل أنه أنفق     . فإذا ادعى اليتيم أنه مل ينفق       
وإمنـا يطالـب فقـط      ، قـول قولـه     وهذا معىن قولنـا ال    ، واليطالب ببينة   ، فالقول قول الويل    . أنفق على الوجه املطلوب     

  .هذه هي املسألة األوىل . مباذا ؟ باليمني 
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وقـال اليتـيم بـل بيـع البيـت بـال            ، فإذا اختلف هو واليتيم     ، يعين ويقبل قول الويل إذا ادعى أنه باع البيت للضرورة           
فهمنـا مـن    . ورة  كاحلاجة إىل النفقة امللحة فـالقول قـول الـويل             أن البيت مل يبع إالّ بسبب الضر       وقال الويل ، ضرورة  

فإن بـاع بـال ضـرورة ولـو بـثمن املثـل       . شيئاً من أمالك اليتيم إالّ للضرورة  هذه العبارة أنه الجيوز لويل اليتيم أن يبيع      
 , ضمن

ـ   ، أنّ ويل اليتيم له أن يبيع باملصلحة ولو بال ضرورة           : والقول الثاين  والبيـع  ، ى مـال اليتـيم مبـا يـصلحه          ألنه قائم عل
واليقتـصر البيـع    . وهذا القول الثاين الشك إن شـاء اهللا أنـه الـراجح  وعليـه العمـل                  . اليتيم   ملصلحة مما يصلح مال   

إذا كـان تـرميم البيـت ليـصبح لآلجـار يـستغرق             / مثال ذلـك  . باع   بل إذا رأى املصلحة بأن يباع     ، على الضرورة 
ألنّ اليتـيم لـه أمـوال ميكـن أن          ، فاملصلحة هنا البيع والتوجـد ضـرورة        .ذلك يؤجر مببلغ زهيد     مث بعد   ، أموال اليتيم   
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ألنّ بيعـه يف هـذه   ، فإذاً يف هذا املثال البيع للمصلحة وليس للـضرورة والشـك أنـه األقـرب يبـاع        ، ينفق عليه منها    
 بيع إذا وجدت املصلحة ولو لغرياملهم الراجح إن شاء اهللا هو أنه يريد أن ي. الصورة من مصاحل اليتيم 

  .  ضرورة 
 ).وا��H�s (- ر,+* ا- -�;�ل   

وجـواز البيـع مـع      . خبـالف املـسألة الـسابقة       ، جواز البيع للغبطة    . األوىل  : أيضاً هذه املسألة اشتملت على مسألتني       
ألنّ هـذا يف    ،  مجيـع أهـل العلـم        ورمبا يكون بال نزاع عنـد     ، املرداوي بال نزاع يعين يف املذهب        وجود الغبطة قال عنه   
 . صميم مصلحة اليتيم

ومـن الغبطـة أن يبيـع خـشية         . بزيادة كثرية حنـو النـصف أوالثلـث         ، هي أن يبيع بأكثر من مثن املثل بكثري       / والغبطة  
 . اإلدام أو التلف

وهـي أنـه     املـسألة الـيت هـي تعنينـا اآلن        نأيت إىل   . عرفنا اآلن أنّ الويل إذا باع أثاثاً أو متاعاً لليتيم غبطة جاز بال نزاع               
ألنّ قولـه قـول مـؤمتن       . أو باع بال غبطة فالقول قـول مـن ؟ قـول الـويل               ، إذا اختلف اليتيم والويل هل باع غبطة        

 فيصدق بيمينه

 ).وا��#d (- ر,+* ا- -91 )
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ختلفـوا يف كـون العـني تلفـت أو مل           هل تلفـت بتعـدي أوتفـريط ؟ أو ا         ، وتنازع اليتيم والويل    ، يعين إذا تلفت العني     
ومن املعلوم أنه إذا ادعى أنّ العـني تلفـت فهـو سـيدعي تبعـاً                . فالقول يف مجيع هذه قول الويل        فهاتان صورتان . تتلف  

 . لذلك أا تلفت بغري تعدي والتفريط

و قـال مل تتلـف وإمنـا اخـذها          أ. فإذا قال اليتيم مل تتلف وإمنا أكلها الويل وهـي حمـسوبة عليـه               . لكن هاتان صورتان    
كذلك إذا أقر اليتيم أا تلفـت لكـن زعـم أنـه بتعـدي               ، وأشبه هذه الدعاوى فالقول قول الويل        الويل إىل حيث اليعلم   

قبـل أن ننتقـل إىل مـسألة دفـع     .  يده يد أمانة وهو حمسن كمـا تقـدم معنـا     أوتفريط من الويل فالقول قول الويل ألنه  
وهـي النفقـة والـضرورة والغبطـة        ، يشترط يف مجيـع املـسائل الـسابقة         ، نوعاً ما عن املسائل السابقة       املال ألا ختتلف  

 . يشترط أالّ يدعي شيئاً يكذبه الواقع، أربع أو مخس مسائل. والتلف 

ظـاهر  ألنّ  ، والنكتفـي منـه بـاليمني       ، فإذا ادعى شيئاً اليقبل ويكذبه الواقع صار جيب عليه أن يثبـت دعـواه ببينـة                 
 .احلال يكذب دعواه

إذا تلفت الثمار مجيعاً كل مثرة يف البستان تلفت زعم الويل أنّ كل مـا يف البـستان مـن مثـار تلـف يقـصد مثـار               / مثال
 . السنة اليت انتهت

حينئـذ إذا مل    ، قال أنه يف السنة السابقة هجم جراد عظيم على البلـد وأكـل هـذه الثمـار                  . مث إذا قيل له كيف مت ذلك        
فـإن مل يقـم بينـة علـى     ، يلزم أن يقيم بينة على وجـود اجلـراد      ، أنه وجدت آفة اجلراد     ، مجيع الناس    كن معروفاً عند  ي

من األمثلة املعاصـرة والـيت قـد تقـع أن حيتـاج الـويل إىل بيـع                . يكذا الواقع    ألنّ دعواه ، وجوده ضمن مجيع الثمار     
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، بلة مث ملا باعه قيل له بكم بعت البيت فقـال بعـت البيـت خبمـسني ألـف                    بيت اليتيم فلنقل للضرورة عند احلنا     ، البيت
 . وحرج عليه ومل يأت أو مل حيصل البيت حتت احلراج إالّ على هذا املقدار

، حينئـذ نرضـى أنّ هـذا احلـراج مل يكـن موجـوداً أصـالً                ، وملا نظرنا وجدنا أنّ البيت قيمته السوقية حنو مليون ريال         
ألنّ عـادة التجـار وأصـحاب العقـار أن          . راج على بيت قيمته مليون واليشترى إالّ خبمـسني ألـف            ألنه كيف يتم احل   

فـأين هـم عـن هـذا البيـت الـذي            ،يتنازعوا على البيوت اليت فيها حراج لغلبة الظن يف نزول سعرها بسبب احلـراج               
 ببينـة أنـك أقمـت حراجـاً معتـرباً معلنـاً       فإما أن تأيت هنا نقول. نقص فيه هذا الثمن العظيم من مليون إىل مخسني ألف       

وإالّ .هـذه األمثلـة املقـصود منـها أن تتـصور الـشرط              . وإالّ فتضمن الفرق بني القيمتني      ، مع وجود أهل اإلختصاص     
 . القاعدة العامة أن يدعي ما يكذبه الواقع

 ).ودI$ ا�+
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وقبـضه قبـضاً    ، يف دفع املال فيقول الويل دفعـت املـال إىل اليتـيم كـامالً               ، لويل  املقصود بدفع املال أن يتنازع اليتيم وا      
ألنّ يـده يـد     . ل مـن ؟ الـويل       فالقول عنـد احلنابلـة قـو      ، ومل يدفع إيلّ املال     ، ويقول اليتيم مل أقبض شيئاً      ، صحيحاً  

 .ةأمان

 :  بدليلنيواستدلوا. أنّ القول قول اليتيم يف مسألة دفع املال : والقول الثاين

 . أنه يف هذه املسألة بالذات األصل عدم القبض" الدليل األول

فـإذا دفعـتم إلـيهم      { واهللا تعـاىل يقـول        . ووجه التفريط أنه مل يـشهد       ، واملفرط يضمن   ، أنّ الويل فرط    " الدليل الثاين 
. والقـول الثـاين هـو الـصحيح         . فأمر باإلشهاد عند دفع املال فخالف ففـرط       ]  5/النساء[} أمواهلم فأشهدوا عليهم      

وإالّ قـضية أنّ األصـل عـدم        ، وهذا الدليل هـو الـذي يـرجح القـول           ، يف اآلية    ألنه فرط يف عدم اإلشهاد املأمور به      
، ليس األصل يف األعيـان التلـف األصـل يف األعيـان عـدم التلـف                 .الدفع دليل ضعيف ألنّ األصل عدم التلف أيضاً         

 .  التفريطفإذاً املرجح هو يف احلقيقة

 ).و&
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ويطالـب بـه    ، فالسيد يضمن مـا علـى العبـد         . وهذا اإلقتراض كان بإذن السيد      ، إذا استدان العبد من الناس أمواهلم       
 . وإذا غرهم ضمن، أنه ملا أذن له غر الناس به ، والسبب يف ذلك ، من الدائن 

 ).وإّ. ��I ر)��* (-* ا-  ر,+-)
ل  

، يعين تتعلّق الديون برقبة العبد و الشـأن للـسيد ـذه الـديون مطلقـاً                 . وإالّ يكن اقترض بإذن السيد ففي رقبة العبد         
فـإذا  ، أو أن يفتـدي العبـد       ، إما أن يبيع العبد ويقـضي للنـاس         : رقبة العبد فالسيد خمري بني أمرين        فإذا تعلّقت الديون  

 . فتداء العبد فعليه أن يفتدي العبد باألقل من قيمته أو الدين أو باألكثر ؟ اجلواب باألقلاختار ا

فكـم جيـب علـى الـسيد أن يـدفع ؟            ، أن يكون العبد استدان مائة ألف وقيمة العبد إذا بيع مخسون ألف             / صورة ذلك   
 . مخسني ألف
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والبـاقي  .  علـى الـسيد أن يـدفع ؟ مخـسني ألـف      وقيمة العبد مائة ألف فكـم جيـب  ، إذا كانت الديون مخسني ألف      
 الشأن للدائن به.للسيد 

فـاآلن  . فاختـار الـسيد أن يفتديـه    ، بدون إذن السيد فتعلّق الـدين برقبتـه         ، عبد استدان مخسني غألف ريال      / الصورة
ـ     ، وقيمة الدين مخسني ألف    قيمة العبد مائة ألف    ويتبقـى معـه   ، ف فإذا باع السيد العبـد سيقـضي الـدائن خبمـسني أل

 . العبد باألقل من الدين أو قيمة العبد املقصود أنه يفتدي. مخسني ألف فتكون له 

املثـال األول وهـو أن تكـون قيمـة          ، هو املثال األول وإمنا املثال الثاين للتوضـيح ذكرتـه           ، املثال املوضح لقضية األقل     
 .  وإن مل تكفي الدين، العبد فإنه يدفع فقط قيمة العبدحينئذ نقول إذا أراد السيد أن يفتدي  العبد أقل من الدين

 . إذاً يفتديه إذا اختار اإلفتداء باألقل من القيمة أو الدين

بـل صـواب العبـارة يتعلـق        ، ويتعلق الدين برقبة وذمة العبـد     ، أنه الشأن للسيد بدين العبد ولو بال إذنه         : القول الثاين   
إذاً القول الثـاين أنّ العبـد إذا اسـتدان بـال إذن الـسيد تعلـق الـدين                   ، ه بالسداد   فإذا عتق وأيسر الزمنا   . بذمة العبد   

واستدلوا علـى هـذا بأنـه تـصرف مـن العبـد مل يـأذن بـه         . مباذا ؟ بالسداد   فإذا عتق وأيسر الزمناه   ، بذمته البرقبته   
. دي إىل ضـياع أمـوال املـسلمني         ضعيف جداً  ألنـه يـؤ       وهذا القول . فيبقى يف ذمته إىل أن يتمكن من السداد         ، السيد

وتكون هذه الديون معلقـة مبـاذا ؟ بذمتـه وينتفـع الـسيد مـن       ، إذ بناء على ذلك يقوم العبد باإلقتراض مراراً وتكراراً      
مث مـىت يكـون      ومـىت يعتـق العبـد     . ألنها أموال العبد وذا تضيع أمـوال النـاس          ، هذه األموال ألنه سيتسلط عليها      

، وإمنـا الغالـب أن يـستمر        . وليس الغالب على الرقيـق العتـق        ، حىت يسدد الناس هذا غاية يف البعد        عنده يسار ومال    
 . واملذهب هو الراجح إن شاء اهللا. هذا القول األخري ضعيف جداً  املهم
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فتتعلـق اجلنايـات واألروش والودائـع برقبـة العبـد      ، دان بال إذن الـسيد  أي أنّ هذه املسائل الثالث حكمها ما إذا است      
، خنيِر السيد بني البيع واإلفتـداء علـى ماتقـدم بـنفس التفـصيل متامـاً       ، ونفعل فيها كما فعلنا يف املسألة السابقة متاماً      ، 

 حكـم القـروض الـيت متـت بـال           حكمها حكـم مـاذا ؟     . إذاً هذه املسائل الثالث استيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه          
قوله كـا اسـتيداعه مـبين علـى أنّ احلنابلـة يـرون الوديعـة                 وتقدم معنا أن  ، فاحلكم متفق ملا تقدم ذكره      . إذن السيد   
 .وذا انتهينا من احلجر.وسيأتينا يف باب الوديعة حكم ضمان الوديعة ، مضمونة 
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 باب الوكالةباب الوكالةباب الوكالةباب الوكالة
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2
ب ا��آ ��.  
وهلا يف لغة العرب معنيان الختـرج بـاقي االشـتقاقات عنـهما يف مـا يظهـر                  ، اسم من التوكيل    /الوكالة يف اللغة العربية     

 . احلفظ فالوكيل على الشيء هو احلفيظ" األول.يل 

ـ  . فتوكيل شخص لشخص ما هو يف احلقيقة اعتمـاد وتفـويض إليـه باألعمـال               . اإلعتماد والتفويض   " والثاين ع وهـي م
بل نقل عن شيخ اإلسالم أنه قال تأملـت فلـم أرى أنفـع مـن طلـب إعانـة اهللا علـى                       ، اهللا من أعظم وأجل العبادات      

وأمـاّ مـن العبـد يعـين        ، وهذا صحيح  ألنه إذا طلب اإلنسان إعانة اهللا على رضاه وعبادته حـصل املقـصود                 . عبادته  
 . الوكيل فهي بر وإحسان

وإن كانت بأجرة مع حاجة الوكيل واملوكّـل فـال بـر وال إحـسان مـن                 ، ن من املوكّل    وإن كانت بأجرة فهي بر وإحسا     
 . حباجة اآلخر اجلميع كل واحد

وبعـضهم يقـول    . أو فيمـا جتـوز فيـه النيابـة          ، فهي استنابة جائز التصرف فيما جيوز فيـه التوكيـل           /وأما يف الشرع    
ز التصرف يعطي داللـة علـى أنّ الوكيـل البـد أن يكـون               لكن استخدام كلمة جائ   . وأوضح   استنابة الغري وهو أخصر   

 . جائز التصرف

 . وهي جائزة بالكتاب والسنة واإلمجاع

والعامـل علـى الزكـاة موكـل        ] 60/التوبـة [} إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليهـا      { أماّ الكتاب فقوله      
 يف  - رضـي اهللا عنـه       -ة أوضحها حـديث عـروة بـن جعـد           وأماّ من السنة فأحاديث كثري    . سواء كان بأجرة أو جماناً      

وأمـاّ  . فهـذا توكيـل حمـض       .  أعطاه دينـاراً وأمـره أن يـشتري شـاة            - صلى اهللا عليه وسلم      -البخاري أنّ النيب      
 . وهو أم أمجعوا على مشروعيتها باجلملة. اإلمجاع فحكاه غري واحد من أهل العلم 

Z2 n� )�ل  (- ر,+* ا- -)
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واليتم إالّ باجياب وقبـول لكـن الوكالـة تـصح عنـد احلنابلـة               ، أي أنّ الوكالة عقد من العقود حيتاج إىل اجياب وقبول           
فلو قال اعتمـد عليـك يف اجنـاز العمـل أو فوضـت إليـك امتـام                  ، فال يشترط أن يقول وكلتك       بكل قول يدل عليه   

وملـاّ بـين   . ارة تدل على املقصود يصح عقـد الوكالـة ويكـون هـذا اجيـاب        بأي عب ، أو قم بصنع كذا وكذا      ، العمل  
 . الشيخ اإلجياب انتقل إىل القبول
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. كـأن يقـول وكلتـك فيقـول قبلـت           ، فإذا قبل فـوراً جـاز باإلمجـاع         ، جيوز أن يقبل فوراً وجيوز أن يقبل متراخياً         
 : أما على التراخي فله صور، كذا وكذا فيشرع يف العمل مباشرة  ويقول وكلتك يف صنعأ

فـاآلن  . فيقـول قبلـت يعـين الوكيـل         ، أن يقول املوكل للموكل وكلتك وأنت غائـب قبـل شـهر           " الصورة األوىل 
 . والقبول بعد شهر. شهر  اإلجياب صدر قبل كم ؟

ففـي  . والوكيل حاضر واليقبل مث بعد سنة يقبـل ويبـدأ ببنـاء البيـت               . لبيت  أن يقول وكلتك يف بناء ا     " الصورة الثانية 
ويف الصورة الثانية علـم ولكنـه مل يقبـل إالّ متراخيـاً بعـد               ، مل يعلم املوكل باإلجياب أصالً  إالّ بعد شهر           الصورة األوىل 

ف فمـادام اإلذن قائمـاً جـاز أن يقبـل يف            ألنّ التوكيل عبارة عن إذن يف التـصر       . اجلميع جائز عند احلنابلة     . سنة مثالً   
، فإن كان العرف يدل علـى أنـه إن بـدأ بالعمـل بعـد اإلجيـاب مباشـرة                     والصحيح أنّ هذا يرجع للعرف    ، أي وقت   

 . وإالّ فهو منتقل فليس له أن يقبل بعد مدة مث يشرع يف العمل

فلـيس مـن املقبـول يف األعـراف         ، وم مبـا وكـل بـه      والعرف يدل على أنه غالباً إذا مل يقبل مباشرة فإنه ليس له أن يق             
املعاصرة أن أقول لشخص وكلتك يف بيع هذه السيارة مث اليبدي اجيابـاً والرفـضاً مث بعـد مخـسة أشـهر بـدون علـم                          

أنا موكل ببيعهـا ويبيعهـا عليـه ويـأيت حبامـل الـسيارات وحيمـل الـسيارة                   املوكل يأيت مبشتري ويقول هذه السيارة     
فإنـه انتـهى    ،بل يرى املوكل أنّ املوكل ملاّ مل يبدي اجيابـاً والقبـوالً والرفـضاً             ، ري مقبول يف العرف مطلقاً    هذا غ ، ويذهب

 . فإن دلّ العرف على اإلستمرار وإالّ فهو ملغي. إذاً الراجح نرجع يف هذا إىل العرف.التوكيل بعد مفارقة الس
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عين يصح القبول بكل قول أو فعل يدل على القبول ألنه ليس يف نصوص الكتـاب وال الـسنة مـا يـدل علـى حتديـد                           ي
 . دام قبل صح القبول ومت العقد بأي لفظ كان لعدم وجود الدليل الشرعي على التحديدا فم ألفاظ معينة بالقبول

 ).توكل فيهومن له التصرف يف شيء فله التوكيل وال (- رمحه اهللا -قال  

بـدأ مبـسألة مـىت جيـوز لإلنـسان أن           ، بدأ الشيخ املؤلف يف مسائل مهمة بعد أن انتهينا من قضية اإلجيـاب والقبـول                
 . فيقول من له التصرف يف شيء فله التوكيل والتوكل فيه، يوكل ومىت جيوز له أن يتوكل 

ذا التـصرف فلـه أن يوكـل غـريه بـه ولـه أن               كل إنسان جيوز له أن يتصرف ه      ، من له التصرف يف شيء يعين بنفسه        
وهـذا صـحيح    ، الميلك أن ينيـب غـريه فيـه         ، أنّ من ال ميلك التصرف يف نفسه        . الدليل على هذا   يقبل توكيل غريه له   

بناء على هذه القاعدة اجلميلة عند احلنابلة تعرف أنت اآلن إذا قيل لك هـل جيـوز للمحجـور عليـه لـسفه أن يوكـل                          
هـل جيـوز للعبـد أن يوكـل         . حيث تقدم معنا أنّ تـصرفه باطـل          الشراء ملاذا ؟ ألنه هو ميلك التصرف      غريه يف البيع و   

األمثلـة معـىن القاعـدة وهـي قاعـدة مجيلـة        إذا اتضح اآلن من خالل هذه  . غريه يف بيع متاع سيده ؟ ألنه هو ال ميلك           
 .توكل أو أن نوكل فيهتريح اإلنسان يف قضية من هو الشخص الذي أو املوضوع الذي جيوز أن ن
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، واسـتدل احلنابلـة علـى هـذا     ، جيوز أن يوكل يف مجيـع أنـواع العقـود    ، جيوز التوكيل يف كل حق آدمي من العقود    
 :بدليل وتعليل

وحنـن نقـيس علـى عقـد البيـع كـل            ، قد البيع    وكله يف ع   - صلى اهللا عليه وسلم      -حديث عروة بأنّ النيب       " الدليل
إذاً الـدليل هـو     ، وعقد النكاح وكل العقود الـيت تتعلـق حبـق اآلدمـي             . ،املضاربة والشركة واإلجارة     العقود األخرى 

 . من توكيل يف البيع سائر العقود األخرى هذا احلديث وحنن نقيس على مافيه

وكـل عمـل متـس احلاجـة إليـه          . وا إىل هـذا وأحيانـاً الـضرورة         وهو دليل صحيح أنّ احلاجة تـدع      " الدليل الثاين 
لكـن يبقـى علينـا حتقيـق هـل هـذا ممـا           . وهذه قاعدة من قواعد شيخ اإلسـالم        . منه   والضرورة فإنّ الشارع المينع   

نـع  أنّ كل عمل تدعوا إليـه احلاجـة أو الـضرورة فـإنّ الـشارع المي                لكن القاعدة الشك فيها   . تدعوا له احلاجة أو ال      
عرفنا أنّ هـذه العبـارة تـدل علـى جـواز البيـع        إذاً عرفنا اآلن يقول وجيوز التوكيل يف كل حق آدمي من العقود        . منه  

 . وقيس عليه عقود املعاوضات وتدل على جواز عقود النكاح وما يتعلق به

  ).وا����خ (- ر,+* ا- -91 )
ل  

وأنـه هـو الـراجح إن شـاء اهللا أنّ           ، واإلقالة فسخ وتقدمت معنـا      فاخللع فسخ عند احلنابلة     ، الفسوخ كاخللع واإلقالة    
  .اإلقالة فسخ وليست ببيع جديد 

 ).وا�"�} وا�3Hق (- ر,+* ا- -�;�ل   

الـدليل علـى هـذه العقـود الثالثـة الفـسوخ والعتـق              ، والطالق سـيأتينا    ، العتق هو حتريررقبة اآلدمي من العبودية       
ألنّ اإلنـشاء يف الـشرع أعظـم        . وكيل يف إنشاء هذه العقود ففي فسخها مـن بـاب أوىل             هو أنه إذا جاز الت    ، والطالق  

وهلذا إنشاء عقد النكـاح حيتـاج إىل شـروط وويل وشـهود ومهـر وحيتـاج إىل                   فالفسخ أسهل من اإلنشاء   . من الفسخ   
إذاً جـاز اإلنـشاء فالفـسخ       فأيهما أسهل إنـشاء النكـاح أوفـسخه ؟          ، الطالق الحيتاج إىل أي شيء    ، أشياء كثرية ليتم    

 . من باب أوىل

 ).وا�L0"� (- ر,+* ا- -)
ل  

جيـوز أن يقـول زيـد لعمـرو وكلتـك      ، جتوز يعين جيوز التوكيل فيهـا  . الرجعة إعادة املطلقة الرجعية إىل عصمة الرجل    
يقـال مـا وجـه احلاجـة ألنّ     لكـن رمبـا   ، وألنّ احلاجة تـدعوا إليـه      ، ملاذا ؟ قالوا قياساً على البيع        يف مراجعة زوجيت  

وبال حضور الزوجة وبال حضور الويل فمـا الفائـدة يف أن يقـول لغـريه وكلتـك                   اإلنسان يستطيع أن يراجع بال شهود     
أن تـتم هـذه املراجعـة يف حـضرة ويل الزوجـة  ويف حـضرة                  الفائدة وهي موجودة كثرياً أن يريد     ، يف مراجعة زوجيت    

 رمحـه اهللا    -وـذا مشـل الـشيخ         . إذاً توجد حاجـة     ، لحة مندوبة إليها يف الشرع      وهذه مص ، شهود ليثبت هذا األمر     
 .  تقريباً مجيع أنواع العقود-
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ت &% ا��� وا�<��G و	<�= (- ر,+* ا- -)
ل  ,
 ).وa#+T ا�+�

.  مـن البـر      أوحبـشيش ، فيقول له وكلتـك أن تـأيت يل حبطـب           ، يعين وجيوز أن يوكل اإلنسان غريه يف متلك املباحات          
الـيت التتعـين    ، وهذا هو مذهب احلنابلة واستدلوا على هذا بأنّ اإلحتطاب وجز احلشيش من وسـائل التملـك املباحـة                   

كمـا أنّ الـشراء وسـيلة مـن         ، وهذا صحيح اإلحتطاب وسيلة من وسـائل التملـك           على املتملّك فجازت اإلنابة فيها    
فإذا كان اإلحتطـاب مـن وسـائل التملـك جـاز أن يوكـل               . ئل التملك   كما أنّ اهلبة وسيلة من وسا     ، وسائل التملك   

 . غريه فيه

، ال للموكـل    ، بنـاء عليـه يكـون احلطـب للمحتطـب           ، أنه اليصح التوكيـل يف متلـك املباحـات          : والقول الثاين   
ا القـول   وإىل هـذ  ، واستدلوا على هذا بأنه كيف يسوغ لإلنسان أن يوكل غريه يف متلـك عـني مل يتملكهـا هـو بعـد                       

والـراجح إن شـاء اهللا يف تـصوري بـال تـردد             ، يف املباحات غري صحيح      ورأى أنّ التوكيل  . الثاين مال الشيخ املرداوي     
مث ، أي شـيء مينـع هـذا        ، للطرفني فأي مـانع منـه        والسبب أنّ هذا عقد معاوضة مباحة ال ضررفيه وفيه نفع         . املذهب  

ومثـل أن يريـد املوكـل أن يبـر           مثل أن يريد املُوكَـل أن يبراملوكـل       . داً  قد يكون يف هذا التوكيل مصلحة واضحة ج       
فـالراجح   حينئذ يكون املوكـل هـو الـذي بـر املوكَـل           . وذلك إذا كان الناس يثقون يف املوكل دون املوكَل          ، املوكَل  

 . إنشاء اهللا جواز ذلك


ر (- ر,+* ا- -)
ل  Wا�� ..( 

قال وال الظهار يعـين وال جيـوز لإلنـسان أن يوكـل غـريه يف                ،  اليت ال جيوز التوكيل فيها       -   رمحه اهللا  -بدأ يف األشياء      
ومن ال ميلـك التـصرف الميلـك أن ينيـب غـريه             ، أن يظاهر من زوجته ملاذا ؟ ألنه هو ال ميلك هذا التصرف ألنه حمرم               

 . وحرمه اهللا ورسوله، ن أما ملاذا الميلك التصرف فألنه جور وقول تا هذا التعليل فقهي، فيه 

   ��Gن (- ر,+* ا- -�;�ل ا�
 ).وا�#"

نـسأل اهللا العافيـة والـسالمة       ، فيما لو احتـاج إىل اللعـان        ، ال جيوز أن يوكل شخص شخصاً آخر يف أن يالعن زوجته            
 .  جيوز التوكيل فيهاواألميان كما سيأتينا ال، ملاذا ؟ ألنّ اللعان ميني، وكلتك أن تالعن زوجيت  فال جيوز أن يقول، 


ن (- ر,+* ا- -�;�ل   +�Cوا.( 

تعليـل قـالوا أنّ األميـان تتعلـق         ، بأن يقول وكلتـك أن حتلـف عـين          ، يعين ال جيوز لإلنسان أن يوكل غريه يف األميان          
بعـد أن   و. فـال جتـوز الوكالـة فيهـا         . بذاته فهي من هذه اجلهة تشبه العبادات البدنيـة احملـضة             بعني الشخص وتتعلق  

ألنّ اللعـان   ، أين اخللـل ؟ األميـان قبـل اللعـان           ، لنا أنّ الترتيب فيه خلل       سيتبين. عرفنا حكم الظهار واللعان واألميان      
 . املنع منه مبين على املنع من األميان
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يعـين وجيـوز لإلنـسان أن       ، فيقول ويف كل حق هللا تدخله النيابـة مـن العبـادات             ، رجع الشيخ إىل ماجيوز فيه التوكيل       
، لكن بقي علينا أن نعرف ما هـي العبـادات الـيت تدخلـها النيابـة                 ، يوكل غريه يف كل حق تدخله النيابة من العبادات          

 . والعبادات اليت التدخلها النيابة

وكـذلك العبـادات املاليـة      ،الية كالزكاة والصدقات والكفـارات وحنوهـا        هي العبادت امل  / العبادات اليت تدخلها النيابة     
أو ، القـسمة ثالثيـة إمـا أن تكـون عبـادة ماليـة            ، وأما العبادات اليت ال تدخلها النيابة البدنية      ، البدنية كاحلج والعمرة    

ه أن يـصلي عنـه الظهـر أو أن        فال جيـوز ألحـد أن يوكـل غـري         ، ال جيوز فيها التوكيل      فالبدنية. أو بدنية   ، مالية بدنية 
 . أما املالية  واملالية البدنية فيجوز، ال جيوز التوكيل فيها  إذاً العبادات البدنية، يصوم عنه رمضان وحنو ذلك 

ألنّ األصـل يف العبـادة أن يقـوم اإلنـسان ـا      ، بقينا يف مسألة الدليل على احلكم وهوجـواز التوكيـل يف العبـادات        
 كـان يوكـل الـسعاة واجلبـاة     - صلى اهللا عليـه وسـلم   -أنّ النيب  ،لى اجلواز فيما جيوز فيه التوكيل       الدليل ع ، بنفسه  

 . فدل على أنّ هذه العبادة جيوزالتوكيل فيها، يف جلب الزكاة 


 (- ر,+* ا- -)
ل   W[

 وا_���WT
 ).وا�<�ود إ�1

فإذا وكل غريه بـذلك جـاز ويعتـرب أقـام حـدود             ، استيفائهيف إثبات احلد و   . يعين وجيوز لإلمام أن يوكل غريه يف أمرين         
و اغـد يـا أنـيس إىل إمـرأة هـذا فـإن              ( قال ألنـس     - صلى اهللا عليه وسلم      -جواز ذلك أنّ النيب        الدليل على ، اهللا  

واحلـديث  ، وقولـه فارمجهـا توكيـل يف اسـتيفاء احلـد            ، توكيل يف اإلثبـات      فقوله فإن اعترفت هذا   ) اعترفت فارمجها 
 . ص يف جواز ذلكن


 وآ� �I* (- ر,+* ا- -)
ل  +�I �آ�� أن ��آ�#� mو��.( 

حينئـذ ال جيـوز     ، أي فيما جرى العرف أن يقـوم بـه بنفـسه            ، ومقصود احلنابلة   ، ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه        
 . م مبا عليه بنفسهفيجب أن يقو، األمر األول أنّ الوكالة أمانة : واستدلوا على هذا بأمرين ، له أن يوكل 

 . أنّ إذن املوكل مل يتناول أن يوكل غريه فال جيوز أن خيرج عن حدود اإلذن" الثاين

واستدلوا على هذا بتعليل وهـو قـوهلم أنـه أي املوكـل ملـا ملـك التـصرف                   ، أنه جيوز أن يوكل غريه      : والقول الثاين   
فـإن مل يوجـد عـرف فالـصحيح         . لـك إىل العـرف      واألقرب أنـه يرجـع يف ذ      . ملك أن يوكل فيه كاملالك األصلي       

 . فإذا وكل غريه أسقط هذا النظر، ألنّ للموكل نظر يف إختيار املوكَل ، املذهب أنه اليوكل غريه 

 ).إ.� أن �@"� إ��* (- ر,+* ا- -�;�ل  

ـ          ، يعين إالّ أن يأذن املوكل للموكَل أن يوكل غريه           كمـا أنـه إذا اشـترط       .الف  فإذا أذن جاز بإمجاع أهل العلـم بـال خ
إذاً يف صـورة إذا أذن أو إذا نـص علـى املنـع ال إشـكال                 ، عليه باإلمجاع بال خالف بني أهل العلم         عليه أالّ يوكل حرم   

  . ومل حيدد  وإمنا اإلشكال واخلالف إذا أطلق
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]  H�T�  (- ر,+* ا- -)
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 ).���2 أ,�ه+
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بال نزاع عند احلنابلـة واسـتدلوا علـى هـذا بـأنّ عبـارة عـن إذن يف                   ، ت من العقود الالزمة   الوكالة عقد جائز وليس   
هـذا  ، يقـول تبطـل بفـسخ أحـدمها       ، أا عقد جائز وليست بعقد الزم       . وهذا صحيح   . رفعه   واإلذن يصح ، التصرف  

 مايترتـب علـى الفـسخ بـال علـم           لكن سـيأتينا  ، سواء من املوكل أو املوكَل       من مثرة أنه عقد جائز فإذا فسخه انفسخ       
 . وهي مسألة مهمة، املوكَل 

 ).و&�T* (- ر,+* ا- -�;�ل   

اإلتفـاق إذا علـم املوكَـل       ، هـذا إذا علـم املوكَـل مبوتـه          ، اتفق األئمة على أنه إذا مات املوكل انفسخ عقد الوكالة           
  ..مواهللا أعل، فهي املسألة اليت ستأيت بعد هذا  أما إذا مل يعلم، مبوته
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

  :ذكرنا منها أمس اثنني: تقدم معنا باألمس أن الوكالة تبطل بأمور
  .مبوته:  والثاين- .بفسخ أحدمها:  األول-

  .بشرط أن يعلم مبوت املوكل. تقدم معنا أن بطالن الوكالة باملوت حمل إمجاع
  . احلكم- اليوم -فإن مل يعلم فسيأتينا إن شاء اهللا 

   :- ر,+* ا- -ل �;� 
  .وN ل ا��آ�� 

  .وتبطل الوكالة بعزل املوكل للوكيل: يعين
  .بطلت إمجاعاً: كما أنه إذا علم مبوت املوكل. بطلت إمجاعاً: فإن علم الوكيل بالعزل 

  :وإن مل يعلم الوكيل بعزله أو مبوت املوكل ففيه خالف
  . مطلقة مل تقيد بالعلم أو عدمه- رمحه اهللا -وهلذا جتد أن عبارة املؤلف  .تبطل أيضاً: فعلى املذهب= 

  :واستدل احلنابلة على بطالن الوكالة ولو مل يعلم
  .فال يشترط علمه كالطالق.  وهو إبطال أو عزل املوكل للوكيل فسخ للعقد مع من ال يشترط رضاه- بأن هذا -

ترط رضـا أحـد طرفيـه فـال يـشترط           وكل عقـد ال يـش     . أن الوكيل ال يشترط أن يرضى بعزل املوكل له          : معىن هذا 
  .فللزوج أن يطلق زوجته بال رضاها فكذلك بال علمها. علمه كما يف الطالق

  .فإن مل يعلم الوكيل فكل تصرفاته قبل العلم صحيحة .أنه يشترط العلم باملوت والعزل: والقول الثاين= 
  :واستدل هؤالء

 ضرر بـالغ علـى الوكيـل وعلـى البـائع أو املـشتري الـذي         - وهو الوكيل  - بأن يف إمضاء العزل بال علم املعزول         -
تعامل معه إذ قد يشتري الطعام فيؤكل أو يشتري اجلارية فتوطأ فإذا أبطلنا العقـد دخـل الـضرر علـى الوكيـل وعلـى                         

  .البائع
 يقـدم علـى     وأنه جيب على املوكل إذا أراد أن يعزل أن خيرب الوكيل بأنـه عزلـه حـىت ال                 . وهذا القول الثاين هو الراجح    

  .تصرف بعد العزل فيقع البائع والوكيل واملوكل يف إشكال
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  .الراجح إن شاء اهللا هو ما ذكرت لك: فإذاً
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .و,@0 ا����* 

  .يعين وتبطل الوكالة إذا أصبح الوكيل سفيهاً وحجرنا عليه
  . ألنه خرج بذلك عن أهلية التصرف-

  ).وهي أن من ال يتصرف لنفسه ال يتصرف لغريه(: القاعدة املهمة: وتقدم معنا
  .أن من حجر عليه لفلس فال تبطل الوكالة) لسفه :(- رمحه اهللا -وعلم من قول املؤلف 

  .ألن من حجر عليه بفلس ما زالت أهلية التصرف فيه كاملة وصحيحة فيما عدا األموال املعينة اليت بيده فقط
  .ليه لفلس يف ذمتهوهلذا تقدم معنا جواز تصرف احملجور ع

  .فإذاً هو ما زال من أهل التصرف املعترب واملصحح شرعاً
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .�9 ��$ و�0�G� 9 &% 	��* وو��=: و&% وآ� �I �2$ أو 07اء 

  .فتعدل). وكِّلَ: (والصواب) وكَّلَ:(ضبطها احملقق 
 وال  - أو مـع نفـسه وال مـع ولـده          - مع ولده وال مع نفـسه        من وكِّلَ يف بيع أو شراء مل جيز له أن يبيع وال أن يشتري             

  .جيوز كذلك أن يتعامل كل من ال تقبل شهادته له
إذاً إذا وكل اإلنسان ببيع سلعة مثالً فإنه ال جيوز أن يبيع ال على نفـسه وال علـى ولـده وال علـى كـل مـن ال تقبـل                               

  .شهادته له
  :الدليل

  . أنه إذا باع على نفسه تناىف الغرضان-
أنه يف هذه الصورة إما أن يراعي مصلحة نفسه ألنه هو املـشتري أو يراعـي مـصلحة موكلـه ألنـه ائتمنـه                        : ومعىن هذا 

  .وكيف سرياعي األمرين يف وقت واحد .على بيع السلعة
  .أن هذا التصرف حمل مة:  الدليل الثاين-
  .طلق ينصرف إىل البيع على غري نفسهألن التوكيل امل. أنه ينايف مقتضى إطالق التوكيل:  الدليل الثالث-
أنه جيوز أن يبيع على نفسه أو على ولده أو علـى أخيـه أو علـى أبيـه أو علـى كـل مـن ال تقبـل                             : والقول الثاين = 

  :شهادته له بشرطني
  .أن يزيد على الثمن يف بيع املزايدة: الشرط األول_ 
  .أن يتوىل النداء غريه:  الشرط الثاين-

  .وال جيوز أن يبيع أو يشتري إال بإذن خاص مسبق من املوكل لتبادر التهمة إىل من فعل ذلك. املذهب: والراجح
  .وهلذا جتد أن من يبيع أو يشتري على نفسه من مال موكله حيب أن ال يعلم املوكل أنه قام ذا العمل مما يدل على أنه إمث
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   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .و. ���$ 2"0ض 

  .وكل يف بيع سلعة أن يبيعها مقابل عرض بل يشترط أن يكون البيع مقابل النقدال جيوز إذا : يعين
  .وإىل هذا ذهب مجاهري أهل العلم

  .ما يكون بالنقد: و البيع املعروف.  بأن املوكل إمنا وكله يف البيع املعروف- :واستدلوا على هذا
  .أن له أن يبيع مبا شاء من نقد أو عرض: والقول الثاين= 

  .فدخل مطلق التوكيل. بيع:  بأنه وكله يف البيع والبيع بعرض- :ا على هذاواستدلو
ألن املتبادر يف التوكيل ببيع السلع أن تكون بالنقد فال جيوز مطلقـاً أن يبيـع بعـرض إال بـإذن خـاص                       . األول: والراجح

  .من املوكل
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .و. 	�
ء 

  .وال جيوز أن يبيع بثمن مؤجل: يعين
  .فال حاجة إلعادة القول. من حيث القائلني واألدلة والترجيح. اخلالف يف هذه املسألة كاخلالف يف املسألة السابقة متاماًو

ال جيوز ملن أعطي سلعة أن يبيعها أن يبيع بثمن مؤجل ولو كان بأكثر مـن مثـن املثـل بأضـعاف مـضاعفة                        : بناء على هذا  
أجيل يف حد ذاته يعترب خروجاً عن البيـع املعـروف ويف مـضرة ال سـيما ملـن                   ولو كان فيه احلظ لصاحب السلعة ألن الت       

فإنه يف هذه الصورة ال ينتفع من املؤجل مهمـا بلغـت قيمـة املؤجـل وزيادتـه علـى                    . أراد املال نقداً لينتفع به يف احلال      
  .مثن احلال
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .و. 0�s2 	;� ا��#� 
  .كيل ينصرف إىل نقد البلدمن أن إطالق التو: ملا تقدم

  .وإذا أراد أن يبيع بغري نقد البلد فعليه أن يستأذن
ال جيوز ملن كان يف السعودية ووكل يف بيع سيارة أو سلعة أن يبيـع بغـري الريـال الـسعودي ولـو كـان                         : بناء على هذا  

  .لةألن النقد يف هذا البلد ينصرف عند إطالق التوكيل إىل هذه العم. من غري السعوديني
  .وإذا أراد أن يبيع أو يشتري بغري هذه العملة فإنه يستأذن من املوكل

  .وإذا كان يف األردن فال جيوز إال بالدينار وهكذا حبسب كل عملة بلد. وكذلك إذا كان يف مصر فال جيوز إال باجلنيه
مـنخفض ممـا يـؤدي إىل الـرتاع         كما أن املوكل إذا باع بغري نقد البلد رمبا تعذر صرف هذه العملة ورمبا صرفت بـثمن                  

  .والتشاحن فال جيوز البيع إال بنقد البلد
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   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .n4 وN#�* ا��;z...وإن 2
ع �2ون 1+% ا�+�� ، أو دون &
 )�ر= �* 

  .وسيأتينا دليلهم. أن البيع صحيح: فاحلنابلة يرون= 
  .لكن مع ذلك على الوكيل أن يضمن النقص

  :واستدلوا على هذا
  . بأن من وكل يف البيع فإن املتبادر إىل الذهن أن يبيع مبثل مثن املثل ال بأقل-

  .ورأى احلنابلة أنه يتجاوز عن النقص اليسري الذي يتغابن الناس مبثله وما عداه فإن الوكيل يضمن النقص
  .واختلفوا يف كيفية حتديد النقص

  . ومثن البيعإىل أنه الفرق بني قيمة املثل: ـ فذهب أكثر احلنابلة
  .بني ما يتغابن به الناس وما ال يتغابن به الناس...أنه الفرق: ـ والقول الثاين

  .يسري: وغالباً ما سيكون الفرق بني القولني
  .صحت البيع وال يضمن الوكيل شيئاً من النقص: القول الثاين= 
  .اعة بأقل من مثن املثلوال يستغرب يف عرف األسواق أن تباع الس.  ألنه وكله يف البيع وهو باع-
  .أن حكم البيع حكم بيع الفضويل فإن أجازه املوكل وإال مل يصح: القول الثالث= 

  :واستدل هؤالء
  .ومن تصرف تصرفاًَ مل يؤذن له فيه فحكمه حكم بيع الفضويل.  بأنه باع بيعاً مل يؤذن له فيه-

  .وهذا القول األخري هو الصحيح إن شاء اهللا
لكنـهم  . نا أن احلنابلة يتجاوزون عن الغنب اليسري الذي يتغابن به الناس يف مـسألة بيعـه مبثـل مثـن املثـل              تقدم مع :/ تنبيه

  .ال يتجاوزون هذا التجاوز إذا خالف وباع بغري ما حدده البائع
بـدون  : ــ واملـسألة الثانيـة   . بدون مثـن املثـل  : ـ املسألة األوىل:  ذكر مسألتني - رمحه اهللا    -وأنت تالحظ أن املؤلف     

  .ما قدره له املوكل
  .فاخلالف يف املسألتني واحد

ألن خمالفـة  . الفرق فقط يف أن احلنابلة يتجاوزون عن الغنب اليـسري يف األوىل وال يتجـاوزون عـن أي مقـدار يف الثانيـة                  
  .حتديد املوكل خمالفة صرحية لإلذن يف التوكيل
  .الوكيل: أي: ن الفارق يسرياً بل عليه أن يدفع الفارقولو كا. ولذلك مل يتجاوزوا مطلقاً يف املسألة الثانية
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   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .أو ا0�7ى �* Y2آ�0 &% 1+% ا�+�� ، أو &+
 )�ر= �* 

الـصورة الـسابقة توكيـل يف البيـع         : عكس الـصورة الـسابقة    . أو اشترى له بأكثر من مثن املثل ، أو بأكثر مما قدره له            
  .الشراءوالصورة الثانية توكيل يف 

اشتري يل سيارة وأعطاه مواصفات السيارة وكان مثن املثل فيها مائة ألـف واشـتراها مبائـة وعـشرين ألفـاً                     : فإذا قال له  
  .فهذا املقدار مما ال يتغابن به الناس فعليه أن يضمن النقص عند احلنابلة

طـه إيـاه وخـالف فإنـه يـضمن الفـرق سـواء         أو اشتري يل سيارة باملبلغ الفالين ولو مل يع-خذ هذا املبلغ  : ولو قال له  
  .صار الفرق كبرياً أو صغرياً

  .إذاً التفصيل يف هذه املسألة كالتفصيل يف املسألة السابقة متاماً بال اختالف
   :- ر,+* ا- -)��*  
 n4.  

 اإللـزام   صححوا البيع وتقدم معنا اخلالف يف املسألة وقررنا أم يـصححون البيـع ويلزمونـه بـالفرق وأخـذنا دليـل                    
  .بالفرق

  .لكن نريد اآلن أن نأخذ دليل صحة البيع 
  :فقالوا دليل صحة البيع

  . أن من جاز له أن يبيع بثمن املثل جاز له أن يبيع بأقل وبأكثر وإمنا نلزمه بالفرق فقط-
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 z;ا�� %+vو.  

  .بالبيع: يعين
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وا� �
دة  

  .ءيف الشرا: يعين
. وهـذا كـثري بـني النـاش       . إذاً ذا مت ما يتعلق مبسألة إذا اشترى أو باع وخالف يف مثن املثل أو خالف ما حدده املوكـل                   

حيـدد لـه األدىن واألعلـى مث أحيانـاً خيـالف            . اشتري يل الغرض الفالين فيما بني السعر هذا أو الـسعر هـذا            : يقول له 
لكن مـع ذلـك إذا صـنع هـذا العمـل فعليـه أن               . أى فرصة ينبغي استغالهلا    ألنه ر  - وأحياناً نصحاً للموكل   -الوكيل  

  .يضمن النقص عند احلنابلة
  .وتقدم أن الراجح أن حكم بيعه حكم بيع الفضويل



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 190صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .n4..وإن 2
ع Y2ز�� 

  .وإن باع بأزيد صح البيع
  . ألنه زاده خرياً ومثناً-

  .فيصح البيع وال إشكال
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
َ̂ا ُ&3ً�Ljَ : (( أو )
ل  Zَ2ِ $ْ2ِ ((.ً

ع 2* ,�I.  

  .صح البيع: فباع به حاالً )) بِع بِكَذَا مؤجالً : (( أو قال
  . ألنه نفع ظاهر للبائع-

ـ       . بع هذه السيارة مبائة ألف مؤجلة واستطاع الوكيل ان يبيع مبائة ألف حالـة             : فإذا قال له   ري ملـن؟   فهـذا فيـه زيـادة خ
  .فالبيع صحيح . للبائع الذي هو املوكل

  .وسيأتينا دليل املسائل الثالث
  :املسألة الثالثة

   :- ر,+* ا- -)
ل  
َ̂ا َ,
ً. (( أو   Zَ2ِ 0ْ�َ7ْا ((
+W�I 0رv .3ً ، وLj& *2 0�7ى
I : 3I .ّوإ n4.  
 له اشـتر يل سـيارة مبائـة ألـف حالـة واسـتطاع بفطنتـه                 فإذا قال . اشتر يل بِكَذَا حاالً فاشترى له به مؤجالً         : أو قال 

  .املوكل: وخربته أن يشتريها مبائة ألف مؤجلة فهذا التأجيل زيادة نفع للمشتري الذي هو يف هذه الصورة
  .فهنا البيع صحيح

  . ألنه زاده خرياً-
  : يف املسائل الثالث عدم وجود الضرر كما سيأتينا- رمحه اهللا -لكن استثىن املؤلف 

  :الدليل على صحة هذه البيوع
.  خرياً بأن اشـترى الـشاة بـدينار مث باعـه بـدينارين             - صلى اهللا عليه وسلم      -فإنه زاد النيب    .  حديث عروة بن اجلعد    -

 صـلى اهللا عليـه وسـلم        -وأقـره الـنيب     .  بديناره وشاة  - صلى اهللا عليه وسلم      -واشترى بأحدمها شاة فرجع إىل النيب       
  .خري وفضل للموكل فدل احلديث على صحة البيع يف املسائل الثالث ألن هذا زيادة -
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إذ ال يتـصور الـضرر يف املـسألة         .  أن الضرر يستثىن يف املسألة الثانيـة والثالثـة فقـط           - رمحه اهللا    -ظاهر عبارة املؤلف    
  .األوىل

  .اً على البائع أو ضرراً على املشتري يف املسألة الثانية والثالثة فإن البيع ال يصحفإذا صار يف هذا البيع ضرر
  :والضرر يتصور جداً يف املسألتني

بع هذه السلعة مؤجلة وباعها حالة بنفس الثمن رمبا دخل الـضرر علـى البـائع بـسبب أنـه ال يريـد أن                        : فإذا قال له  **
إتالف النقد فهو يريد أن يبيـع مـؤجالً ليأتيـه الـثمن مقـسطاً ويـستطيع أن                  يكون يف يده نقود جمتمعة ألنه معتاد على         

  .فهذا فيه مضرة ظاهرة. يصرف منه يف أطول فترة ممكنة
  .فإذا وجدت املضرة فإن البيع ال يصح

   .- رمحه اهللا -هذا ظاهر كالم املؤلف 
 ولكـن نقـول     -ص وال الزيـادة    مـا نقـول الـنق      -ويـضمن الوكيـا االخـتالف     . أن البيع صحيح  : والقول الثاين = 

  .االختالف
  .إذا اشترى بأكثر مما حدد له أو بأكثر من مثن املثل: وتكون هذه املسألة حكمها حكم املسألة السابقة متاماً

  .فاخلالف يف تلك املسألة يأتينا يف هذه املسألة متاماً
  .ملذهبهو ا:  أن حكم هذه املسألة هو حكم املسألة السابقة-وهذا القول الثاين

يلزمونـه بـالنقص أو الزيـادة أو االخـتالف مـع            : أي أن احلنابلة ال يبطلون البيع وإمنا يعاملونه معاملة املسألة الـسابقة             
  .تصحيح العقد

  .وهذا القول الثاين هو الصحيح
  .مث ننتقل إىل الفصل الثاين. وذا نكون انتهينا من الفصل األول من باب الوكالة
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  .إذا اشترى الوكيل سلعة يعلم أن فيها عيباً
  .فاحلكم أن السلعة تلزم هذا الوكيل

  .أي ال يستطيع أن يردها عن البائع وال يستطيع أن يلزم ا املوكل: ومعىن أا تلزم الوكيل
ومن اشـترى علـى علـم بالعيـب سـقط           . ألنه اشترى على علم بالعيب    : فال يستطيع أن يفعل ذلك    : على البائع أما الرد   

  .عنه خيار العيب
  .وهو اشترى سلعة معيبة وهو عامل. ألنه إمنا أمره بشراء سلعة سليمة: وال يستطيع أن يلزم ا املوكل

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
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 -وال حنتـاج أن جنـري عقـداً آخـر           . وصار هو املالك مباشـرة    . صح: بالسلعة مع وجود العيب فيها    فإن رضي املوكل    
  . بني الوكيل واملوكل-جديد

  .فلما رضي وقبل دخلت يف ملكه مباشرة. أنه إمنا اشترى يف األصل ملن؟ للموكل: والسبب يف ذلك
  .وذا عرفنا أحكام شراء السلعة املعيبة مع العلم بالعيب

ما إن شاء اهللا أن يقع مثل هذا من املوكل ورمبا وقع إذا رأة أن مصلحة املوكل تقتـضي شـراء الـسلعة ولـو كانـت                           وقل
حينئـذ يف هـذه الـصورة لـيس مـن           . إما لندرة هذه السلعة أو الخنفاض الثمن مع إمكان إصالح هـذا العيـب             : معيبة  

قـه ولـه شـرعاً أن يـرد مهمـا كانـت نيـة الوكيـل         فإن رد فهذا حق من حقو     . املروءة أن يرد املوكل تصرف الوكيل     
  .صاحلة
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  . أن الوكيل له أن يرد السلعة- رمحه اهللا -أفادنا املؤلف 
  .واملوكل له أن يرد بالعيب فللوكيل أن يرد بالعيب.  ألنه يقوم مقام املوكل-

  .ملوكل والوكيلصح الرد وبرئت ذمة ا: فإذا رده هو أو الوكيل
لكنـه ميلـك    .  أن الوكيل إذا اشترى سلعة معيبة ال يعلـم بعيبـها فالعقـد صـحيح               - رمحه اهللا    -وعلم من كالم املؤلف     

  .وله أن يرد هو أو املوكل]]. العيب: ولعلها : كذا))) [[البيع(((خيار 
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  .وكيل يف البيع خمول شرعاً يف تسليم السلعة دون استالم الثمنال
لكـن لـيس لـه عنـد        . فإذا وكل زيد عمرا ببيع سلعة معينة فلعمرو أن يبيع الـسلعة وأن يـسلم الـسلعة للمـشتري                  

  .احلنابلة أن يقبض الثمن
كـأن يكـون    . قـبض الـثمن   واستثىن احلنابلة من هذا الصورة إذا علم من واقع احلال أنـه وكلـه بتـسليم الـسلعة و                  

  .املشتري يف سوق خيرج عنه إىل خارج البلد مما يعين عدم إمكانية أخذ الثمن بعد ذلك
  .فإذا دلت القرائن على أنه وكله بتسليم سلعة وقبض الثمن ومل يقبض الثمن فهو مفرط وعليه الضمان

ـ         : تقرير مذهب احلنابلة  :: مرة أخرى (( و مـن صـالحياته أن يبيـع الـسلعة أي أن            أن الوكيل إذا وكل يف بيع سـلعة فه
إذا دلـت القـرائن علـى       : املشتري السلعة لكن ليس له أن يأخذ الثمن، إال يف حالـة واحـدة             )) يطبق((جيري العقد وأن    

  )). فإن مل يفعل فهو مفرط وعليه الضمان- كما يف املثال الذي ذكرت-أن املوكل أراد منه قبض الثمن 
  :الدليل على هذا التفصيل

  :أما أن على الوكيل تسليم السلعة فدليل ذلك: ـ قالوا
فـصار مـن أعمـال الوكيـل مبقتـضى          . ال يـتم إال بتـسليم الـسلعة       : أي. والبيع ال يتم إال بذلك    .  أنه وكله بالبيع   -

  .تسليم السلعة: الوكالة 
  :ـ أما أنه ال يستلم الثمن

  .فال جيوز له أن يقبض الثمن. ه على قبض الثمن فألنه رمبا كان املوكل يأمنه على تسليم السعة وال يأمن-
 أن الوكيل ليس له أن يقـبض الـثمن مطلقـاً إال بـاإلذن الـصريح ولـو                   - وهو أضيق من هذا القول     -: القول الثاين = 

  .فإن قبضه بغري إذن صريح فهو متعد. دلت القرائن على أن له أن يقبض الثمن
  .دلت األعراف والقرائن على أن مثله يقبض الثمنأن له أن يقبض الثمن إذا : والقول الثالث= 

وفيما أفهم مـن أعـراف اليـوم أن مـن الـسلع مـن جـرى العـرف أن                    . وهذا القول األخري هو الصحيح إن شاء اهللا       
  .الوكيل يقبض مباشرة ال سيما مع زهادة املبيع

  .داً فحينئذ ليس له أن يقبضومن السلع ما جرى العرف أنه ال يقبض الثمن ال سيما إذا كان الثمن مرتفعاً ج
  .املهم أنه حسب العرف
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  .السلعة: لكن ليس له أن يقبض. فإذا وكل خص شخصاً أن يشتري وأعطاه الثمن فإنه يسلم الثمن للبائع
  .وله أن يسلم الثمن ألن مقتضى الشراء تسليم الثمن وال يتم إال بذلك

  .فصححنا تسليم الثمن
  .ملا تقدم معنا يف املسألة السابقة : وليس له أن يقبض السلعة

  .وال خيفى عليكم إن شاء اهللا أن اخلالف واحد
  .قبضه الثمن: وبيع الوكيل. قبضه السلعة: يعين: شراء الوكيل.    وبيع الوكيل-.  شراء الوكيل-: واملسألتان مها

  . واحد:عاتان املسألتان اخلالف فيهما
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  .فإنه يضمن. فأخر عمرو تسليم املبلغ بعد إمتام العقد.  إذا أعطى زيد مبلغاً من املل ليشتري: يعين
  .والسبب يف ضمانه أنه مفرط

  .وتقدم معنا أن التفريط ترك ما جيب
  .والتعدي فعل ما ال جيوز

  .فكل يد حكمنا عليها بأا يد أمانة تضمن يف التعدي والتفريط، ليد األمينةوأما من أسباب ضمان ا
  التعدي أو التفريط؟: أيهما أشد

  .يعين هو تقدم وتعدى. ألن التعدي فيه فعل موجب: التعدي
  .فهو ترك فقط ما جيب عليه. سالب: أما التفريط فهو فعل
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  .فالبيع باطل: فإن وكله ببيع فاسد فباع صحيحاً
  .مث اشترى حصاناً أو بقرة أو شاة فالبيع فاسد. إذا قال له اشتر يل مخراً أو خرتيراً أو آلة هلو: مثاله

  .أنه وكله يف شيء واشترى شيئاً آخر فهو فعل فعالً مل يؤذن له فيه: سبب الفساد
. ع فاسد فالبيع فاسد مطلقاً سواء اشترى مـا وكـل بـه أو اشـترى شـيئاً آخـر صـحيحاً       فإذاً إذا وكل أحد أحداً يف بي  

  .ألنه إن اشترى ما وكل به فقد اشترى شيئاً فاسداً فالبيع باطل
  .وإن اشترى غريه فالبيع باطل أيضاً عند احلنابلة ملاذا؟ ألنه فعل ما مل يؤذن له فيه
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  .أن البيع صحيح: القول الثاين= 
  .ذا وكله يف شراء فاسد فالصحيح من باب أوىل ألنه إ-

وحنن نلـوم املوكـل علـى أنـه وكلـه           . ألن عقد البيع والتوكيل يقوم على مبدأ الرضا والرضا معترب         : املذهب: والصحيح
  .بشراء فاسد لكن حنفظ له حقه يف أن ال يشترى له إال ما يرضاه

ع العلم أنه قد يتبادر إىل الـذهن أن التـوازن هـو تـصحيح شـراء مـا       ذا تعلم أن احلنابلة توازنوا جداً يف هذه املسألة م 
  .والواقع أن احلنابلة هم الذين توازنوا بإبطال البيع مطلقاً. يصح شرائه
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  .طلةوما ينبين عليها من تصرفات أيضاً با. إذا وكله يف كل قليل أو كثري فالوكالة باطلة
  .وكالة مطلقة مفتوحة. وكلتك يف كل قليل أو كثري من شؤوين: أن يقول:/ صورة املسألة

ان يطلـق مجيـع     . أن يعتـق مجيـع عبيـده      . ان يوقف مجيـع أمالكـه     . أن يشتري ويبيع يف مجيع أمالكه     : فشملت الوكالة 
لـها الوكالـة وهـو أعطـاه وكالـة          ؟ أليست هذه العقود تقدم أنـه يدخ       !أليس كذلك .. أن يتزوج له أربع نسوة    . نسائه

  .مفتوحة متاماً
  :دليل البطالن

أحيانـاً يكـون يف العقـد       . وأحد العبارتني ال يغـين عـن اآلخـر        .  أن هذا العقد يتصف بالغرر الفاحش والضرر الكبري        -
ـ             . لكن هذا العقد فيه غرر وفيه ضرر      . غرر وال يكون فيه ضرر     ذه وفيمـا أفهـم أن كتـاب العـدل اليـوم ال ميـضون ه

الوكالة وهذا من حسن التصرف ألنه قد يأخذ اإلنسان أحياناً احلماس والعاطفة واحملبـة لـشخص فيقـوم بتوكيلـه هـذه                      
  .الوكالة املفتوحة مث يندم بعد ذلك أشد الندم

  .فما يفعله اليوم كتاب العدل من االمتناع عن التوكيل ذه الصفة هو عني املصلحة
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  .إذا وكله يف شراء ما شاء فالوكالة باطلة وال تصح
مـاهو الـشيء؟ مل حيـدد العـني         . إذهب إىل السوق واشـتري يل شـيئاً       : أن يقول وكلتك يف شراء شيء     / وصورة املسألة 

  .ال من حيث اجلنس وال من حيث العني
  .حبسب ما يشتري. ونألن يف هذا أيضا غرر كبري وقد يكون فيه ضرر وقد ال يك. فالوكالة باطلة

  .نقول يف هذا العقد غرر ظاهر واضح: إذاً
  .ى عن الغرر:  يف هذا احلديث اجلامع املانع- صلى اهللا عليه وسلم -والنيب 
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ـ  ) عيناً:(ولذلك يقول . أي طلب منه أو وكله أن يشتري له شيئاً معيناً           العـني   -دد الـذي حـدد الـذي يـشتريه          أي ح
  .لكنه مل حيدد الثمن فقال إشتر هذه العني مبا شئت. اليت تشتري

  .فالعقد باطل وال يصح
  .والوكيل. املوكل:  ألنه رمبا زاد يف الثمن يف هذه السلعة زيادة فاحشة مما يدخل الضرر والرتاع بني االثنني-

  .هكذا قرر احلنابلة حكم هذه املسألة
ألنـه يف  . ومـن الـضرر يف املـسألة الـيت قبلـها     . احلقيقة الضرر يف هذه املسألة أخف من الضرر يف املسألة الـسابقة     ويف  

الغالب املوكل ال يقول ألحد اشتر يل هذه السلعة مهما بلغت إال وهو يتـصور نطـاق مثـن هـذه الـسلعة ال سـيما إذا                           
  .كانت منخفضة السعر

اشـتر يل هـذه الـسلعة مبائـة         : ال يريد أن يقـول    : فمثالً. ه السلعة مع أن االختالف يسري     وال يريد أن حيدد مثناً لئال تفوت      
اشتر يل هذه الـسلعة وهـو يعلـن أن هـذه الـسلعى              : هو يريد أن خيرج من هذا املأزق فيقول       . ريال مث تباع مبائة وريال    

  .وسعر هذه السلعة معروف يف السوق. لن تزيد عن حد معني مهما كان
أن : فلـو يقـال  . إال أنه مع ذلـك حتتـاج املـسألة إىل ضـبط           . فيه نظر -الذي ذكرت :  بالذات   -هذه الصورة   فاملنع من   

لكـان هـذا    : ومينـع يف األشـياء الكـبرية      . التوكيل يف شراء عني بال حتديد السعر جيوز يف احملقرات واألشـياء اليـسرية             
التضييق عليهم ويف نفـس الوقـت بعـد عـن األضـرار             القول متوافق إن شاء اهللا مع الشرع وفيه فسحة للناس وبعد عن             

  .الشرعية من وجود الغرر أو وجود الضرر
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .أنه إذا وكل شخص شخصاً يف اخلصومة فليس من صالحياته أن يقبض بعد انتهاء اخلصومة: معىن العبارة
  :استدل احلنابلة على هذا

ولكـن ال يريـد منـه أن        . نسان قد يوكل غريه يف اخلصومة لكونه يتقن اخلـصومة ويعـرف البينـات واألدلـة                بأن اإل  -
خيـشى أن   : ــ والـسبب الثـاين     . أنه ال يأمتنه على مثن العـني حمـل اخلـصومة          : ـ السبب األول  : ألحد سببني . يقبض

فهـو هلـذين   .  يريـد التـضييق علـى الورثـة      ميوت اخلصم فتنتقل العني إىل الورثة وهو حيب بقاء العني مـع الورثـة وال              
  .األمرين وكله يف اخلصومة دون القبض

  .أنه إذا وكله يف اخلصومة ودلت القرائن واألعراف على أن مثله يقبض فإنه يقبض: والقول الثاين= 
  .وربط هذه املسائل باألعراف هو الصحيح
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  .س إذ سيتعامل الناس غالباً على وفق العرفألنه ليس يف النصوص وصف تفصيلي لألحكام فنرجع إىل عرف النا
   :- ر,+* ا- -)
ل  
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  .فإذا وكله يف القبض فله أن خياصم
  :واستدلوا على هذا

  . بأن القبض ال يتم إال باخلصومة-
  )).األذان((

  .والعكس بالعكس : - رمحه اهللا -إذاً يقول املؤلف 
  .فإذا وكله بالقبض ملك اخلصومة

  :وا على هذاواستدل
  .إال بعد اخلصومة: يعين.  أن القبض ال يتم إال باخلصومة-

  .وذا فرق احلنابلة بني هذه املسألة واملسألة السابقة
أنه إذا وكله يف القبض فإن هذا ال يعترب توكيالً باخلـصومة إال إذا علـم املوكـل مـن داللـة احلـال أن                         : القول الثاين = 

كأن يعلـم املوكـل أن املـدين مماطـل أو جاحـد أو يتـهرب فحينئـذ إذا وكلـه يف                      . القبض لن يكون إال بعد خصومة     
  .القبض فهو توكيل يف اخلصومة
بـل رمبـا كـره املوكـل أن خياصـم           . أن التوكيل بالقبض ليس توكيالً باخلصومة مطلقاً      .  وهذا القول الثاين هو الصحيح    

  .إمنا وكلتك بالقبض فقط:الوكيل الدائن وقال له
إذ لـيس التوكيـل يف القـبض توكيـل          . وعليـه عمـل النـاس     . هو الصحيح وهو أقوى من املذهب     : ول الثاين فهذا الق 

  .هذا أمر ظاهر. مباشر باخلصومة
   :- ر,+* ا- -91 )
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  .بقبض احلق من الورثةفهذا ليس توكيالً . وإذا قال املوكل للموكل اقبض حقي من زيد: يعين
  .فال تتجاوز الوكالة زيد.  ألنه إمنا وكله بقبض احلق من زيد ونص عليه-
  . وألنه رما كره أن يطالب الورثة بالدين بعد موت املدين-
  .أن التوكيل بالقبض من زيد توكيل بالقبض من ورثته: والقول الثاين= 

  .وهذا القول هو الصحيح. مات فله أن يطالب الورثةأنه إذا وكل شخص مبطالبة زيد مث . وعلى هذا العمل
  .ألن هذا خالف املعهود وخالف العرف. وعلى املوكل إذا أراد من الوكيل أن ال يطالب أن يبني ذلك يف الوكالة
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   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .الذي عند زيد: يعين. إال أن يقول املوكل اقبض ديين الذي قبل زيد: أي
 ألن هذا اللفظ يتناول ما إذا كان الدين عند زيد أو عند الورثـة ألنـه يريـد أن يقـبض الـدين الـذي قبـل هـذا                              -

  .وهذا يتساوى فيه املدين والورثة. الشخص
  . من زيدتركز على قبضه: والعبارة األوىل. تركز على الدين: ألن العبارة الثانية. ففرق احلنابلة بني العبارتني

  .فاحلنابلة عندهم دقة يف ألفاظ التوكيل ألنه سبق معنا أنه عقد من العقود املعتربة
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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فـإن الوكيـل ال يـضمن ولـو تـرك      . فأودعهـا ومل يـشهد  . إذا وكل زيد عمراً أن يودع هذه السلعة عند آخـر   : يعين
  .اإلشهاد

  :دل احلنابلة على هذااست
  .ألن املودع ال يضمن مطلقاً.  بأن هذا اإلشهاد ال فائدة منه-
  . وألن قول املودع مقبول دائماً-
  .أن الوكيل إذا أودع ومل يشهد فهو ضامن: والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  .ان املودع أشهد نفعت الشهادةفإذا نسي املودع وك.  بأن هذا االشهاد ينتفع منه فيما إذا نسي املودع-

  .ففي ترك اإلشهاد تفريط ظاهر. ضعيف: واملذهب يف هذه املسألة . وهذا القول الثاين هو الصحيح
  ...هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابة أمجعني
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
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 :الباب بقاعدة بدأ ولذلك .واملوكل الوكيل بني الضمان أحكام غالب لبيان - اهللا رمحه - املؤلف دهعق الفصل هذا


ل ;I - *+,ا- ر :-  


 �b+% .: أ&�% وا��آ�� & d#T =��2 32 y�0�T. 

 .بالتفريط إال يضمن ال أمني: الوكيل أن القاعدة هي هذه

 .يفرط مل ما مطلقاً الضمان فعدم. جبعل أو بأجرة وكيالً كان ولو بالتفريط إال يضمن ال احلنابلة وعند =

 :هذا على واستدلوا

 فكـذلك  املالـك  يـد  يف تلـف  ألنـه  ضـماناً  يوجـب  ال املالك يد يف والتلف، .املالك مقام يقوم - الوكيل أي - بأنه -
 .أمانة يد يده بأن القول تعليل هو وهذا .صحيح التعليل وهذا .الوكيل يد يف التلف

  -: ا- ر,+* - )
ل 

 .y�0�T 32 إ. 

. أوىل بـاب  مـن  فبالتعـدي  بـالتفريط  يـضمن  كـان  فإذا. التعدي من أقل ألنه التفريط على اقتصر وإمنا .تعدي أو: يعين
 . - اهللا رمحه - املؤلف عليه اقتصر ولذلك

ـ  املقبوضـة  األعيـان  قاعـدة  هو فيها املذكور احلكم هذا: السابقة املسألة نتجاوز أن قبل  والوصـي  كـاألب : أمانـة  دبي
 وهـذا  أمانـة  يـد  أيـديهم  تعتـرب  الـذين  مجيع تشمل قاعدة احلقيقة يف فهي .أمانة يد يده من وكل. والشريك واملضارب

   .عليهم ينطبق احلكم
  - : ا- ر,+* - )
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 .التلف يف أيضاً قوله بلويق .والتعدي التفريط نفي يف الوكيل قول ويقبل: يعين

 .الوكيل قول فالقول. باقية أا املوكل وادعى تلفت أا الوكيل ادعى فإذا

 .أمانة يد يده أن: األول األمر - :بأمور هذا على واستدلوا
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. النـاس  عامـل ت يف األمانـة  يـد  انقطـاع  إىل هذا وألدى يتعذر بأمر ألزمناه لكنا بالبينة الوكيل ألزمنا لو أنا: الثاين األمر -
 ).سالنا تعامل يف األمانة يد انقطاع إىل ذلك وألدى غالباً يتعذر بأمر أللزمناه بالبينة ألزمناه لو ألنا(

 ).أنكر من على واليمني املدعي على البينة أن: الثالث األمر -

 وجـود  ويف والتفـريط  يالتعـد  نفـي  يف مقبـول  قولـه  أن: وهو. احلنابلة إليه ذهب ما قوة على تدل جمتمعة األدلة فهذه
 .التلف

  -: ا- ر,+* - �;�ل 

 $& *��+�. 

 :ألمرين .اليمني مع لكن يقبل أنه: يعين

 .اليمني فعليه اآلن منكر وهو. أنكر من على واليمني املدعي على البينة : احلديث: األول -

 .املوكل صدق احتمال: الثاين -

 : املوكل إىل الثمن أو السلعة رد يف واملوكل الوكيل اختلف فإن/ مسألة**

 .املوكل قول فالقول بأجرة وكيالً كان فإن. جماناً وكيالً يكون أن بشرط الوكيل قول القول أيضاً احلنابلة فعند =

 :هذا على واستدلوا

 .فضمن نفسه ملصلحة املال قبض فقد بأجرة وكيالً كان إذا بأنه -

 .مطلقاً الوكيل قول القول أن: الثاين والقول =

 نقـول  وال - عملـه  مقابـل  سـيأتينا  كمـا  يأخـذ  فاملـضارب . كاملضارب. أمانة يد يده زالت فما أجرة أخذ وإن نهأل -
 .يضمن وال أمانة يد يده ذلك مع -الربح من جزء هو وإمنا أجره

 الو الوكيـل  وضـع  حقيقـة  مـع  املتوافـق  هـو  هذا فإن. مطلقاً بأجره كان ولو يضمن ال الوكيل ان اعلم واهللا واألقرب
 .عمله مقابل أجرة يأخذ أنه ذلك عن خيرجه

  - : ا- ر,+* - )
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 .الدين يعطيه أن عمرو يلزم ال فإنه عمرو وصدقه عمرو من القبض يف لزيد وكيل أنه شخص ادعى إذا: يعين

 .عمرو دينوامل زيد الدائن أن املثال من وعلم

 .ماله إليه يدفع أن مصدق أنه مع يلزمه ال فإنه عمرو وصدقه الدين قبض يف زيد وكيل أنه ادعى إذا: إذاً

 .املثال يف عمرو وهو. املدين ذمة يف يعين. ذمته يف احلق فرجع زيد أنكر رمبا أنه التعليل: قالوا - :التعليل

 ال ألنـه  الـدين  لـه  يـدفع  أن عمـرو  يلـزم  فحينئـذ  لزيد وكيل أنه على ببينة أتى إذا ما احلكم هذا من احلنابلة واستثىن
 .ببينة األمر أثبت ألنه حصل مهما عمرو على تبعه توجد

 .يعطيه أن يلزمه ال صدقه إذا أنه اآلن عرفنا إذاً

 .الدين يقبضه أن جيب -يعطيه أن فيجب عمرو وصدقه لزيد وكيل أنه ادعى إذا أنه: الثاين والقول =
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 .صدقه ألنه -

 أرسـل  فعـالً  كـان  وإن ينكـر  أن فيحتمـل  بزيـد  يثق ال لكنه لزيد وكيل أنه يصدق قد املدين ألن. املذهب: والراجح
 .صدق وإن يلزمه ال وهلذا. الوكيل هذا
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 .زيد وكيل كذب إن اليمني املثال يف عمرو يلزم وال: يعين

 حـني  عليـه  القـضاء  الـدعاوى  مجيـع  يف الـيمني  من الفائدة أن: ذلك وجه .منها فائدة ال اليمني هذا ألن: اقالو - ملاذا؟
 .صادق الوكيل بأن عليه فسنقضي اليمني عن نكل إذا الصورة هذه ويف. النكول

 .الدين يعطيه أن يلزم ال صدقه إذا أنه معنا وتقدم

 قـضينا  إذا وهنـا . بـالنكول  القـضاء  الـيمني  مـن  الدعاوى يف دائماً ائدةالف ألن صحيح وهذا. اليمني من فائدة ال فإذاً
 إليـه  يـدفع  أن يلزمـه  ال أيـضاً  صـدقه  وإذا للوكيل مصدق بأنك عليك جكمنا: نقول أن هنالك ما فغاية بالنكول عليه
 .الدين يعطيه أن يلزم ال صدقه إذا أنه تقدم ألنه الدين

 .املقام هذا يف منها فائدة ال ألنه وذلك اليمني يلزمه ال أنه. صحيح :احلنابلة ذكره ما أن معنا تبني فإذاً
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 هـذا  وكَّـل  أنـه  زيـد  أنكـر  مث صدقه أن بعد زيد وكيل إىل الدين املثال يف عمرو وهو املدين دفع فإن: يعين) دفعه فإن(
 :حكمان هذا على رتبيت فحينئذ الشخص

  .زيد حيلف أن: األول ـ

 .املال مجيع عمرو ضمن: زيد حلف إذا: الثاين ـ

 ملاذا؟. بالدين الوكيل هذا يطالب أن لعمرو وليس. بالدين ويطالبه عمرو على زيد فريجع

 .الظامل هو زيد - الوكيل: أي- يعترب وهو قوله والقول أمني فهو صدقه ألنه -

 حينئـذ . الـدين  قـبض  يف أحـداً  وكـل  أنـه  زيـد  أنكر مث زيد وكيل إىل الدين: املدين وهو عمرو عدف إذا: أخرى مرة(
 ذمتـه  يف كـان  الـذي  بالـدين  عمـرو  على الدائن وهو زيد فريجع. مطلقاً الضمان عمرو وعلى. اليمني زيد على: نقول
 ملاذا؟ . زيد نع وكيل أنه زعم من على يرجع أن املدين وهو لعمرو وليس ذمته يف زال ما ألنه

 أن يعتـرب  وهـو . بالـضمان  يطالـب  ال واألمـني  أمينـاً  الوكيل هذا فأصبح صدقه عمرو ألن - أميناً فأصبح صدقه ألنه
 .الظامل هو زيداً

 .الوكيل صدق ألنه ملاذا؟. الوكيل هذا ظلم وأنه كذب زيد أن يعتقد املثال يف اآلن فعمرو

. يكـذب  مل ألنـه  الوكيـل  علـى  للرجـوع  جمـال  وال التوكيل ينكر ألنه عمرو على للرجوع جمال ال ألنه. صحيح وهذا
 .هو كما الدين فبقي
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 صـدقه  وإن فنقـول . الـبعض  يـستغرا  قـد  ايت السابقة املسألة يف احلنابلة قول يقوي مما - الثانية املسألة - املسألة وهذه
 .الثانية املسألة الدين دفع على سيترتب ألنه . الدين يدفع ال أن فله
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 .املسألتني بني الفرق هو وهذا. الذمة يف ثابتاً ديناً وليس: يعين) وديعة املدفوع كان وإن(

 .سيأتينا آخر فرق ويوجد

 .السابقة املسألة يف كما ديناً وليس وديعة املدفوع كان إذا: إذاً

 أو وكيـل  أنـه  زعـم  الـذي  الوكيـل  بيـد  كانـت  سواء بيده هي ممن را أخذها يعين ).أخذها :(- اهللا رمحه - يقول
 .املودع يد يف بقيت

 .فيه إشكال ال احلكم وهذا بيده هي ممن يأخذها: إذاً
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 .منهما أياً يضمن أن فللمودع الوديعة تلفت إن

 .املودع ضمن شاء فإن ـ

 .الوكالة مدعي ضمن شاء وإن ـ

 :التعليل

 .الضمان فيلزمه شرعي إذن بغري الوديعة دفع حيث فرط فألنه: املودع أما: قالوا -

 .يستحق ال ما استلم ألنه يضمن فإنه املوكل وأما -

 يـضمن  أن لـه  الثانيـة  املـسألة  يف أنـه  هـو  والفرق الذمة يف الذي الدين مسألة وبني املسألة هذه بني الفرق عرفنا وذا
 .املثال يف عمرو: يعين -. املدين إال يضمن ال: األوىل املسألة ويف شاء أيهما

 .املسألتني بني الفرق هو وهذا

 .الشركة وهو مهم باب إىل وننتقل الوكالة على احلمد وهللا الكالم انتهى وذا
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 الشركةالشركةالشركةالشركة    بابباببابباب
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 .االختالط: ربالع لغة يف معناها الشركة

 .غريه يف أو عمل يف معه دخل: يعين: غريه شارك ومعىن

 .املشاركة معىن هذا

 .العادة يف يعرف ال أنه مع الشركة عرف عادته غري على - اهللا رمحه - واملؤلف
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 كمـا  أنـواع  مخـسة  هلـا  الـشركة  أن الـسبب  ولعل التعريف ادتهع من ليس أنه مع الشركة - اهللا رمحه - املؤلف عرف
 .سيأتينا

 .اخلمسة األنواع يف تكراره عن يغين الباب بداية يف التعريف فذكر

 .معناها القارئ وليتصور ألمهيتها الشركة عرف لعله أو

 .واضح لسبب ال الشركة عرف أو

 ).تصرف أو استحقاق يف اجتماع: هي :(- اهللا رمحه - يقول

 :نوعني للبيع أن على - اهللا رمحه - املؤلف تعريف دل

 .األمالك شركة تسمى أو.امللك يف الشركة تسمى أو_ املال يف الشركة: األول النوع ـ

 .األمالك شركة أو. املال يف الشركة نقول وإمنا األموال شركة نقول وال املال يف الشركة ونقول

 ).استحقاق يف اجتماع( :- اهللا رمحه - املؤلف عليه دل الذي وهو

 .شرعي سبب بأي عني ملك يف اثنان يشترك أن: التملك شركة ومعىن

 .األعيان لتملك شرعي سبب أي أو إرث أو هبة أو شراء السبب كان سواء

 .األول النوع هو وهذا

 .الشركة أنواع بني للتفريق يذكر لكنه أبداً املؤلف عنه يتحدث ولن مطلقاً الباب يف مراد غري النوع وهذا

 ).تصرف:(بقوله - اهللا رمحه - املؤلف عنه عرب الذي وهو العقود شركة فهو: الثاين النوع أما ـ

 .تصرف يف اجتماع هي العقود شركة

 .سيأتينا تفصيل على يضارب أن أو يستأجر أن يبيع أن حنو بالتصرف واملقصود

 .بالتصرف املقصود هو هذا
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  النوعني؟ بني الفرق هو ما

 األول ففـي . األول يف وجـوده  وعـدم  الثـاين  يف العقـد  وجـود  يف هو النوعني بن الفرق أن ستجد ودققت الحظت إذا
 .عقد يوجد ال

 .عقد خالل من إال الشركة توجد ال: الثاين يف

 .النوعني بني الفرق روح هو وهذا
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 .عنان شركة: األول النوع

 .صاحبه يشارك أن منهما واحد لكل عن ألنه) األمر عن: (من العرب لغة يف مشتقة والعنان

 .الفرس عنان: من مشتقة: وقيل

 .الفرس بعنان الفارس يتصرف كما شريكه بنصيب يتصرف الشريكني من واحد كل أن االشتقاق ووجه

 .الثاين االشتقاق: والراجح

 :وجهني نم االشتقاق هذا ترجيح يف السبب: والسبب

 ال. ثقـل  ولقوهلمـا  اللغـة  يف هـدى  إمامـا  ومهـا . واألصمعي الكسائي اإلمام اختاره االشتقاق هذا أن: األول الوجه ـ
 .الكسائي سيما

 يعـرض  وكونـه  هلمـا  عـن  أنـه  فيه. األول ألن. األول املعىن من بالذات العنان بشركة أخص: الثاين املعىن أن: الثاين ـ
 .الشركات أنواع مجيع يف موجود هذا هغري يشارك أن لإلنسان

 .الثاين املعىن هو اخلاص الشيء وإمنا

 :بالبيان املؤلف فتكفل االصطالح يف وأما
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 .املعلوم مباليهما بدنان يشترك أن: العنان شركة تعريف

 .وبدن مال العنان شركة ففي

 أكثـر  املـشتركون  كـان  ولـو . أكثـر  ولـو  يعين التمثيل يقصد وإمنا التقييد يريد ال). بدنان (- اهللا رمحه - املؤلف وقول
 .مخسة أو أربعة أو ثالثة اثنني من

 .معلوماً املال يكون أن البد أنه املؤلف كالم من عرفنا). املعلوم مباليهما:(وقوله

 .الشركة بطلت: معلوماً يكن مل فإن

 .واجلهالة واالختالف الغرر إىل يؤدي جمهول مبال االشتراك أن: ذلك يف والسبب
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 حـىت  مـال  مـن  واحـد  لكـل  ما يعرف ال ألنه الشركة فسخ عند الرجوع مينع جمهول مبال االشتراك أن: الثاين والسبب
 .فيه إشكال ال وهذا. الشركة فسخ بعد مباله يرجع

 .الشركة معه تصح ال جمهول مبال االشتراك أن
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 .اآلخر حيضر مما أكثر أحدمها حيضر بأن. متفاوتاً املال كان ولو باملال االشتراك جيوز: يعين

 .الشركة جازت املال تفاوت فإذا

 .املالني تساوي اشتراط على دليل ال ألنه -
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 .أحدمها يعمل أن جيوز وال الطرفني من كل يعمل نأ العنان شركة يف البد

 .والبدن املال يف االشتراك على مبناها ألن -

 أن ذلـك  مـع  يـشترط  أن: هـي  الـصورة  وهـذه  اآلخر دون أحدمها يعمل أن جيوز ففيها واحدة صورة احلنابلة واسنثىن
 .العمل مقابل الزائد الربح ليكون اآلخر من أكثر ربح للعامل يكون

 .ومضاربة عنان أا الصحيح فتخرجيها مالني وجود مع واحد فيها يعمل اليت الشركة هذه ححناص وإذا

 .االثنني من املال فألن: عنان أا أما

 عنـان  هـي  بـل  وجـه  كـل  مـن  مـضاربة  وال وجـه  كل من عنان هي فليست واحد من العمل فألن مضاربة أا وأما
 .ومضاربة

 .احلنابلة عند اآلخر دون أحدمها العمل توىلي أن جيوز ال الصورة هذه عدا فيما

 .يكن مل أو له أكثر الربح كان سواء. مطلقاً جيوز النه: الثاين والقول =

 .بينهما مناصفة والربح عمرو باملال يعمل والذي ألف مائة منهما واحد كل من وعمرو زبد يشارك أن فيجوز

 .احلنابلة عند ةباطل الثاين القول على صحيحة ذكرت اليت الصورة فهذه

 وجـود  عـدم  مـع  موجـوداً  الرضـا  دام فمـا  الرضا على املعامالت مبىن وألن املنع على دليل ال ألنه. اجلواز: والصحيح
 .مينع ما يوجد فال ربا وال جهالة وال غرر

 أيـاً  .املـال  صـاحب  نفـع  العانـل  إرادة أو أحيانـاً  استـشارته  أو األول املال صاحب شهرة: هذا يف السبب يكون وقد
 .شرعي مانع يوجد فال السبب كان

 .اهللا شاء إن الراجح هو القول هذا قلت كما وهذا
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 .ظاهر أمر وهذا ملكه يف يتصرف ألنه تعليق إىل حتتاج ال وهذه امللك حبكم نصيبه يف منهما واحد كل تصرف ينفذ

 .الوكالة بعقد شريكه نصيب ويف

 :أموراً يفيد وهذا

  .الوكالة على الشركة مبىن أن: األول األمر ـ

  .األمانة على الشركة مبىن أن - األول من مفرع وهو -: الثاين ـ

 .الامل اختالط قبل ولو العقد مبجرد املالني يف يتصرف أن منهما واحد لكل أن: الثالث األمر ـ

 مـن  فهـو  العقـد  بعـد  يتلـف  مـا  وكـل . للجميـع  ملك فهو العقد بعد يشترى ما كل أن. مهم وهو: الرابع األمر ـ
 .العقد قبل أحدمها مال كان ولو. اجلميع ضمان

 .الشركات يف كالقواعد تعترب املسائل وهذه

ـ  باإلحالـة  يبـدأون  العنـان  شـركة  بعد وغريه - اهللا رمحه - املؤلف أن وسيأتينا  ألن واملـضاربة  العنـان  أحكـام  ىعل
 .متفقة األحكام

 .الشركة ملسألة كالقواعد هي مسائل أربع هذه املهم

 .بالوكالة شريكه ملك يف يتصرف أنه وهي األصل -السابقة- املسألة على الدليل نذكر مل

 :هذا على الدليل

 .الوكالة قيقةح هو التصرف يف واإلذن. التصرف يف لصاحبه أذن الشريكني من واحد كل أن -

 .التصرف يف إذن الوكالة أن معنا تقدم حنن

 .الوكالة حقيقة هي فهذه بالتصرف ألخيه منهما واحد كل أذن ملا: حنن نقول: إذاً
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 .عروض يف يشتركا أن يصح فال. املضروبني النقدين يف تكون أن ـ: الشركة لصحة يشترط

 :بأمرين هذا على احلنابلة استدل

 .الشركة موضوع فهي. األشياء قيم هي النقود أن: األول -

 القيمةوتقـدير  تقـدير  علـى  مـبين  فيهـا  االشـتراك  ألن. والتنـازع  االختالف إىل يؤدي بالعروض االشتراك أن: الثاين -
 .وتفاوت اختالف فيه القيمة

 .الشارع منها مينع التنازع إىل تؤدي اليت املالية املعامالت أن: ةالشرعي والقاعدة
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 .وغريها ومنفعة وغريه وعرض نقد من. املال أنواع بكل االشتراك جواز: الثاين والقول =

 :هذا على واستدلوا

 .احلل املعامالت يف األصل بأن -

 الـشريكان  بـه  يـرض  مـن  قبـل  مـن  العرض قيمة ربتقدي تندفع األول القول أصحاب قبل من املذكورة املفسدة وبأن -
 .العرض على ال القيمة على مبنية الشركة وتكون

  :نقول العقد إجراء أردنا إذا- سيارة أحضر واحد كل -بسيارة منهما واحد كل اشترك إذا/ ذلك مثال

 .مخسني قالوا زيد؟ سيارة قيمة كم

 .سبعني قالوا عمرو؟ سيارة قيمة كم

 .وعشرين ائةم كم؟ الشركة مبلغ

 .السيارة إىل. العرض إىل العقد إمتام بعد ننظر وال. سبعني ولعمرة مخسني لزيد

 .االختالف إشكال من خنرج وذا

 عرضـاً  جيـدا  لكـن  فيـه  يـشتركون  نقـداً  الناس جيد ال قد إذ. وحديث قدمي من العمل وعليه. الصحيح هو القول وهذا
 .مناصفة بينهما والربح فيه يشتركان
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 .النقدين يف اليسري الغش ويعفى: يعين

 :ذلك وعلة

 علـى  شـرطنا  ولـو  التيـسري  جتلـب  الـشرع  يف املـشقة  ألن عنـه  فعفي منه التحرز ويتعذر يصعب اليسري الغش أن -
 .الشركة تضييق إىل هذا ألدى فيها غش ال خالصة بنقود إال يشتركوا ال أن املتشاركني

 وجـدت  الغـش  كثـر  إذا ألنـه  كـذلك  وهـو  جيوز ال فإنه كثرياً الغش كان إذا أنه - اهللا رمحه - املؤلف كالم من وفهم
 .الشركة عقد متنع اجلهالة أن معنا وتقدم النقدين يف اجلهالة
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 .معلوماً مشاعاً الربح هذا يكون وأن رحباً الشريكني من واحد لكل يشترط أن الشركة صحةل ويشترط: يعين

 .أرباع ثالثة ولآلخر الربع ألحدمها يقول أن/ ذلك مثال

 .النصف ولآلخر النصف ألحدمها يقول أن أو

 .مشاع ولكنه معلوم جزء األمثلة يف والربع فالنصف



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 208صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 .املال قدر يف التساوي مع ولو املشاع اجلزء يف التفاوت جيوز أنه - اهللا رمحه - املؤلف عبارة إطالق من فهم

 .املائة يف سبعني لعمرو نشترط أن فيجوز مخسني وعمرو مخسني زيد أخرج فإذا

 األكثـر  الـربح  نـشترط  أن جيـوز : يعـين  لألقـل  األكثر نشترط أن جيوز أنه - اهللا رمحه - املؤلف كالم إطالق من وفهم
 .أقل ماله ملن

 علـى  يـدل  مـا  الـشرعية  األدلـة  يف يوجـد  ال إذ .صحيح وهذا . - اهللا رمحه - املؤلف عبارة إطالق من مفهوم هذا نأل
 علـى  وأقـدر  اآلخـر  مـن  بالعمـل  أحـذق  أحدمها يكون قد ألنه. املال قدر مع متناسباً املشترط الربح يكون أن جيب أنه

 .صاحبه مال نم أقل ماله كان ولو زائداً رحباً فيشترط األمور تصريف

  - :ا- ر,+* - )
ل 91  


 أو ا�~~~n20 �~~~^آ0ا �~~~h~~~I 9ن :7~~~0 
 �~~~9: ا��~~~��2% أ,~~~� رn~~~2 أو &"#�&~~~� دراه~~~9 أو &@L .ً�~~~W~~~ ءًا C,~~~�ه+
nT. 

 .الشركة بطلت: يعين) الربح يذكرا مل فإن : (- اهللا رمحه - يقول

 .ماله تشغيل أجرة منها صوماًخم مثله وأجرة ماله ربح منهما واحد لكل يكون أن: البطالن على وينبين

 يقابـل  مـا  املثـل  أجـرة  مـن  خيصم لكن مثله وأجرة ماله ربح واحد لكل يكون أن : - قلت كما - هذا على ينبين إذاً
 .بالفساد الشركة على حكمنا ألنا اآلخر مال منهما أي يضمن ال أنه: هذا على وينبين .ماله يف العمل

 :رحباً يذكرا مل إذا الفساد دليل

 .الشركة بطلت أمهل فإذا. الربح الشركة من األساس املقصود بأن: هذا على استدلوا -

 كـان  إذا. مناصـفة  بينـهما  أنـه  فاألصـل  الربح يذكرا مل إذا الشريكني أن على العرف دل إذا إال صحيح: احلكم وهذا
 .مناصفة بينهما أنه واحلكم صحيحة فالشركة هذا على يدل العرف

 .فاسدة الشركة فهذه: الباقي ويل الربح من جزء لك: يقول كأن). جمهوالً جزءاً ألحدمها شرطا أو:( - اهللا رمحه - قال

 .الشركة بطلت أمهل فإذا. الربح العمل هذا من املقصود تقدم كما ألنه

 .الربح بعض وسأعطيك فلنشترك: فيقول كثرياً اآلن يقع أنه إال الناس بني وقوعه يستبعد العقل أن مع وهذا

 .ماله ربح يأخذ واحد كل. تقدم كما واحلكم. باطلة هذا على بناء فالشركة .اهول الربح هو اهذ

 .صورتان: املعلومة الدراهم الشتراط ).معلومة دراهم أو :(- اهللا رمحه - يقول

  .درمهاً وعشرين -الربح من : يعين- الربع لك: يقول أن : األوىل الصورة ـ

 .درمهاً عشرون لك: يقول أو

 باطـل  الـشرط  الكـل  يف مـشاعة  نـسبة  وجـود  بـدون  أو مشاعة نسبة وجود مع املعلومة الدراهم كانت سواء: يعين
 .باطلة والشركة
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 ورمبـا  اآلخـر  علـى  والـنقص  الـضيم  فيدخل. دينار العشرين هذه إال تربح مل الشركة هذه أن رمبا أنه: السبب: السبب
 .معلومة دراهم له اشترط من على والضيم النقص فيدخل جداً كبرياً رحباً الشركة رحبت

 معينـاً  جـزءاً  أو الـسفرتني  أحـدى  أو الثـوبني  أحد ربح اشترط أو) تصح مل: الثوبني أحد ربح أو :( - اهللا رمحه - قال
 .فاسد والعقد والشرط جيوز ال: الكل ففي أحياناً حيصل كما البضاعة من

 دون الثـوبني  أحـد  يف إال يـربح  ال ورمبـا  األخـرى  دون الـسفرتني  حدىإ يف إال يربح ال رمبا إذ. تقدم ما هو: لوالتعلي
 .اآلخر

 .واحد هذه املسائل يف فالتعليل

 بعـض  اسـتمرأة  ولـو  الـشركات  يف القـوادح  أشهر من -التحديد أنواع من نوع بأس أحدمها ربح حتديد أي -: وهذا
 .الشركة ملوضوع وخالف الشرع ملقتضى خمالف باطل عقد فهو الناس

 .األرباح يف املشاع االشتراك: الشركة موضوع الشركة؟ موضوع هو ما

 أنـه  يـرى  النـاس  مـن  كـثري  قلـت  كما كان ولو. الشركة من املقصود األصل ويناقض يتعارض احلقيقة يف الشرط فهذا
 .للشركة ومبطل باطل وهو مبقتضاه يتعامل وقد به بأس ال
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 .مشاعاً جزءاً الربح يكون أن فيها ويشترط: يعين

 .له نتاجه يكون املزرعة من معيناً جزءاً خيتار أن املزارعة وال املساقاة يف جيوز وال

 .واملزارعة للمساقاة مستقالً باباً - اهللا رمحه - املؤلف وسيخصص

 املـساقاة  قلـت  وكمـا  مـشاعاً  جـزءاً  فيهـا  يكـون  أن يـشترط  أنه وهو واحد حكمها واملضاربة واملزارعة واملساقاة
 .مستقالً باباً - اهللا رمحه - املؤلف هلا سيفرد واملزارعة

  - :ا- ر,+* - )
ل 91  

  �"�vوا�� :M#N ل )�ر
 .ا�+

 مـن  منـهما  فلكـل  بالنـسبة  حتـسب : يعـين . املـال  قدر على أا: يقول - اهللا رمحه - واملؤلف .اخلسارة هي: الوضيعة
 .ماله بقدر اخلسارة

 .الربع فعليه الربع دفع ومن .أرباع ثالثة اخليارة من فعليه: املال أرباع ثالثة دفع فمن

 .مناصفة أيضاً فاخلسارة مناصفة املال كان وإذا

 .اخلسارة سبب كان مهما مطلقة املال قدر على اخلسارة أن وهو احلكم وهذا

 .واحد فاألمر السلع تتلف أن اخلسارة سبب كان أو السلع أسعار تنقص أن اخلسارة سبب كان سواء

 .املال قدر على فاخلسارة

 .املالني قدر على اخلسارة أن باإلمجاع احلكم وهذا
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 باطل الشرط هذا. علي فهي خسارة كانت فإن ولنعمل فلنشترك: يقول أن أبداً جيوز فال

 علـي  فهـي  اخلـسارة  وجـدت  فـإن  جرةاملتـا  هذه يف وندخل فلنشترك يقول أن - الناس بعض يصنعه كما - جيوز ال
 .املالني قدر على فهي اخلسارة وجدت فإذا باطل الشرط هذا. مايل ومن

 .املشتركني من فيه اإلخالل يقع ما كثرياً إيضاً أنه والسبب: احلقيقة يف مهم الشرط وهذا
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 .املالني خلط يشترط ال أنه إىل حنيفة وأبو كومال أمحد: الثالثة األئمة ذهب =

 .مباشرة العقد بعد يتصرف أن منهما ولكل العقد مبجرد وتنفذ تبدأ الشركة أن: هذا ومعىن

  .التصرف قبل املالني خلط الشركة لصحة يشترط أنه إىل: الشافعي اإلمام وذهب =

 .الباب هذا يف تضييق الشافعي اإلمام فعند

 .مرجوح قوله أن يعين ال هذا فإن مسألة يف تضييق فالن عند قيل وإذا

 التـضييق  أمـا  واملـشقة  احلـرج  وجـود  مرجـوح  أحدهم قول أن على يدل الذي. النصوص فيه تتبع والتوسيع التضييق
 .الترجيح أسباب من فليس

 )).األذان((

  :لالدلي .الثالثة األئمة قول والراجح
 .وبدونه اخللط مع يتحقق وهذا الربح لتحقيق املال بتقليب صرفبالت اإلذن هي الشركة من املقصود أن لدليلا

 موضـوع  أن نقـول  حنـن : األصـل  مـن  نـستفيد  هنا. الترجيح يف املقرر األصل من االستفادة كيفية إىل مراراً نبهت وأنا
ـ  مـع  يكـون  وهـذا  الـربح  حتقيـق  التصرف من واملقصود التصرف يف اإلذن هو مشروعيتها من واألصل الشركة  طاخلل
 وحنـن  سـيما  ال. الثالثـة  األئمـة  قـول  رجحان على دل وبدونه اخللط مع الشركة من املقصود األصل حتقق فإذا وبدونه
 .الشركة من املقصود هو الربح بأن ذلك ونعلل الربح شروط فيها يراعى ال اليت الشركة نبطل

 .الترجيح يف املقاصد معرفة نسخر أن استطعنا وذا
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 بريـاالت  أحـدمها  أو بـدنانري  واآلخـر  بـدراهم  أحـدمها  يـأيت  أن فيجوز واحد جنس من املاالن يكون أن يشترط وال
 .جبنيهات واآلخر

 .متحداً نقداً منهما كل حيضر أن فالبد. النقدين احتاد يشترط أنه إىل الشافعي اإلمام وذهب =

 .االختالط مسألة وهي السابقة املسألة على مبنية املسألة وهذه

 .النقدين احتاد يشترط ال أنه فالراجح اخللط جيوز ال أنه الراجح كان فإذا

 .املضاربة إىل وننتقل .العنان شركة عن الكالم انتهى وذا
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 .األرض يف الضرب من مشتقة املضاربة

 .السفر بقصد فيها املشي هو األرض يف والضرب

 . - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أصحاب عن الصحيحة وباآلثار التقريرية وبالسنة باإلمجاع مشروعة واملضاربة

 .العلم أهل من واحد غري فحكاه. اإلمجاع أما ـ

 .ذلك على وأقرهم باملضاربة يتعاملون ناسوال جاء - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فإن التقريرية السنة أما ـ

 كلـهم  وعائـشة  عمـر  وابـن  مـسعود  وابن وعلي وعثمان - عنه اهللا رضي - عمر أن فثبت : الصحيحة اآلثار وأما ـ
 .باملضاربة عامل

 .القوية األدلة هلذه مشروع أنه يف اهللا شاء إن شك وال

 .وعيةاملشر أصل على الكالم وإمنا. صوره بعض يف خالف وقع وإن

 .رحبه ببعض به يتجر ملن املال دفع هي املضاربة أن: أي) رحبه ببعض به ملتجر املضاربة :(- اهللا رمحه - يقول

 أن املـضاربة  لـصحة  يـشترط . العامـل  نـصيب  تقـدير  من البد أنه: أي) رحبه ببعض: (هنا - اهللا رمحه - املؤلف وقول
 .املصاربة تصح مل يقدر مل فإن العامل نصيب يقدر

 :هذا على لدليلا

 .املضاربة وفسدت رحباً له يصر مل يشترط مل فإذا بالشرط إال الربح يستحق ال العامل أن -

 .املثل أجرة املضارب ويعطى اإلجارة عقد إىل تنقلب تفسد مضاربة أي أن احلنابلة وقاعدة

 .املضاربة بفساد قلنا ولو. املثل ربح له أن: الثاين والقول =

 علـى  ال رحبـاً  لـه  أن أسـاس  علـى  عمل ألنه العدل مقتضى وهو - اهللا رمحه - اإلسالم شيخ اختاره الثاين القول وهذا
 ..أجره له أن

  .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى أعلم واهللا
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

 يف املـضاربة نـصيباً حمـدداً وأنـه مـن شـروط              باألمس توقفنا عند مسألة أن احلنابلة يرون أنه البد من أن يفرض للعامل            
  .صحة املضاربة

ومـذهب احلنابلـة يف هـذا األصـل         . وأخذنا دليلهم على هذا الشرط وتطرقنا ملـسألة األصـل يف املـضاربة الفاسـدة                
  .والقول الثاين

  .وانتهينا من هذا كله
  :فنقول: اليوم نبدأ بتكميل املسألة

  .صيباً للمضارب فاألصل أن الربح بينهما نصفني وال تبطل املضاربةانه إذا مل يذكر ن: القول الثاين= 
  :والدليل على ذلك

  . أما عقدا عقد مضاربة وأطلقا فانصرف إىل املناصفة-

        فصلفصلفصلفصل
   :- ر,+* ا- -و)��*  

رe"�2 *2 0@�+� �2 ر2<*( b+ا�.(  

ـ     : إذا قال : وهي/ مسألة: يدخل فيه ) ببعض رحبه :(قوله وهـو  . فالعقـد صـحيح   : ه والـربح كلـه يل     خذ هذا املال واجتر ب
  .إبضاع

  .دفع الاملال ملن يعمل به جماناً: واإلبضاع هو
  .عقد قرض: والعقد. صحيح: فالعقد) . خذ هذا املال واجتر به والربح كله لك: (وإن قال
  .فاسد: فهو عقد) خذ هذا املال مضاربة والربح يل: (أو قال) خذ هذا املال مضاربة والربح لك: (وإن قال

  . ألنه مجع بني عقد املضاربة والقرض واألصل يف املضاربة االشتراك يف الربح-
  :والفرق بني املسألتني

  .ـ يف اللفظ فقط
  .مل يذكر كلمة مضاربة) خذ هذا املال واجتر به والربح لك: (ففي األول يقول
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  ).خذ هذا املال مضاربة واجتر به والربح لك: (ويف الثانية يقول
  .وال يفسد بذلك. صحيح: فالعقد) خذ هذا املال مضاربة والربح لك أويل: (أنه إذا قال:  الثاينوالقول= 
  . ألن العربة يف العقود باملعاين والقصود ال باأللفاظ واملباين-

فإذا عرفنا أن قصده أن يكون العقد قرضاً أو إبضاع صححنا العقد ولـو مـع وجـود كلمـة مـضاربة نظـراً للمعـىن                           
  .للفظوإمهاالً 

: مـضاربة أو مل يقـل     : صار حكـم املـسألة واحـد سـواء قـال          : بناء عليه  .إن شاء اهللا  . وهذا القول الثاين هو الصحيح    
  .مضاربة والتفريق على املذهب وهو ضعيف
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  . فهو مناصفة)خذ هذا املال مضاربة والربح بيننا: (إذا قال
  . أنه أضاف الربح إليهما وال يوجد يف اللفظ مرجح ألحدمها فاقتسماه على التساوي- :والدليل على هذا

  .الربح بيننا انصرف إىل املناصفة: فإذا قال: وهذا صحيح 
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .فللعامل ثلثاه. خذ هذا املال مضاربة وثلث الربح يل: إن قال رب املال
  .وإن قال العكس فالعكس

  . أن الربح حق منحصر يف مها فإذا بني نصيب أحدمها صار الباقي لآلخر- :وتعليل ذلك 
ألنـه مل يـسم     . فهـي فاسـدة    : - يعـين لـرب املـال        -خذ هذا املال مضاربة والربع يل       : إذا قال : وقال بعض احلنابلة  

  .نصيب العامل وحنن نقول البد من تسمية نصيب العامل
  .املتبقي: ألن نصيب العامل هو : والصواب أنه صحيح وأنه يف الواقع مسى نصيب العامل

. لـرب املـال   : فهـو عنـد احلنابلـة       . كم البـاقي؟ ربـع    . خذ هذا املال ونصف الربح لك وربعه يل       : فإن قال / مسألة**
  .فالذي مل يسمى لرب املال

  .فما مل يشرط فهو مباشرة لرب املال.  بأن العامل ليس له إال ما شرط له- :وعللوا ذلك
  .هكذا قال احلنابلة

أن هذا الشرط يبطل العقد ألنه يؤدي إىل الرتاع وإىل جهالة الـربح وجهالـة الـربح ختـل مبقـصود الـشركة                       : ولو قيل 
  .فلو قيل ذا لكان هو املتوجه.  البطالنوما خيل مبقصود الشركة يؤدي إىل

أن العامل ال يستحق الـربح إال بالـشرط فكـل شـيء مل يـشرط                : لكن احلنابلة بنوا هذا على أصل صحيح عندهم وهو        
  .له فهو لرب املال
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على تسمية اجلزء املـشروط فـاتفقوا علـى أن املـشروط هـو النـصف       : اتفقوا على اجلزء املشروط يعين  : يف هذه املسألة  
  .أن اجلزء املشروط للعامل: فعند احلنابلة=  لكن اختلفوا ملن هذا اجلزء املشروط؟

  :واستدلوا على هذا بدليلني
  .فاألصل أن الشرط يف حق العامل. أن العامل ال يستحق الربح إال بالشرط:  الدليل األول-
ومـا  . أن العامل خيتلف رحبه تبعاً لقة وكثرة العمل بينمـا رب املـال ال خيتلـف ألن رأس املـال ثابـت                     : اين الدليل الث  -

  .وهذه املسألة قد تكون قليلة الوقوع .وهو العامل. خيتلف رحبه هو الذي حيتاج إىل اشتراط
. و هـو الـذي يقـع      . هذا هـو اإلشـكال    و. أن خيتلفوا يف مقدار اجلزء املشروط     : وهي اليت حمل إشكال   / املسألة الثانية ** 

  .اشترطت لك الربع فقط: فيقول رب املال
  .وهنا تقع املشكلة احلقيقية. النصف: بل اشترط يل: ويقول العامل

  . ذكر هذه املسألة الثانية وترك املسألة اليت ذكرها لكان أنفع- رمحه اهللا -ولو أن املؤلف 
  :حكمها

  .دار اجلزء املشروط واتفقوا ملن هو؟ فالقول قول رب املالإذا اختلفوا يف مق: عند احلنابلة= 
  . بأنه منكر للزيادة ومنكر الزيادة القول قوله- :واستدلوا على هذا

إذا اختلفا فالقول قول من يوافق العرف والعـادة يف مثـل هـذه املـضاربة إن كـان                   : قالوا: وفيه تفصيل : القول الثاين = 
  .رب املال أو العامل

  .ل رب املال والعامل اجلميع يوافق العرف والعادة واختلفوا أيضاً فالقول قول العاملفإن كان قو
  . ألن املال بيده والربح من إنتاجه فقدم قوله-

فنرجـع إىل العـرف إذا اختلفـا وال نقـدم قـول      . وهو الـراجح إن شـاء اهللا  . وهذا التفصيل اجلميل هو مذهب املالكية    
  .قولني لرب املال والعامل قدمنا قول العاملأحد على أحد فإن وافق العرف ال

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .يعين يف املسألتني السابقتني
  .إذا اختلفوا يف اجلزء املشروط من الثمر يف املساقاة أو من الزرع يف املزارعة فهو للعامل

نقـول رب األرض وال     .  مـسأة املـساقاة واملزراعـة      وإن اختلفا يف مقدار اجلزء املشروط فـالقول قـول رب األرض يف            
  .نقول رب املال إذ ال يوجد مال كما سياتينا
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  .واخلالف يف هذه املسألة كاخلالف يف املسألة السابقة متاماً بال زيادة وال نقص والراجح فيها هو الراجح يف تلك
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  :يف هذه املسألة تفصيل
  .جاز باإلمجاع: ل لرجل آخر بال مضرة باألول أو معها لكن برضى رب املال األولمـ إذا ضارب العا

 استبدل الواو بأو لكن أنسب للحكم ألنه هـو يف الواقـع جيـوز إذا مل يـضر أو رضـي                      - رمحه اهللا    -وهلذا لو أن املؤلف     
  .وال نشترط أن ال ال يضر وأن يرضى

  .جاز باإلمجاع: إذا ضارب لرجل آخر بال مضرة أو معها برضى األول: املهم
  .عند احلنابلة: = فإنه ال جيوز : ـ وإذا ضارب لرجل آخر مع املضرة بال رضى األول

  .هذه املسألة من املسائل اليت تبناها اإلمام أمحد شخصياً وأفىت فيها مراراً . - رمحه اهللا -وهو منصوص اإلمام أمحد 
أن مبىن الشركة على حتقيق الربح والسعي يف تكميله واسـتغاله مبـضاربة أخـرى يـضر ـذا                   : الدليل  :  قالوا - :لالدلي

  .املقصود
  .بأن منافع العامل مستحقة بالعقد األول:  واستدلوا أيضاً-
ـ   : أن العامل له أن يعمل باملضاربة مع رجـل آخـر بـشرط            : وهو مذهب اجلماهري  : والقول الثاين =  نص يف العقـد    أن ال ي

  .األول على املنع من ذلك
  . بأن عقد املضاربة ال يستلزم استغراق منافع املضارب كلها بل هو عقد على عمل معني- :واستدلوا على هذا

  .إذ ليس يف األدلة شيء واضح يدل على حترمي عمل املضارب مبضاربة أخرى. وهذا القول هو الصحيح
 وجيه فيمـا إذا تـبني لنـا أن العقـد الثـاين أخـل وأضـر بالعقـد                    - رمحه اهللا    - لكن نقول أن ما ذهب إليه اإمام أمحد       

  .فلرب املال األول أن مينع الثاين من املضاربة. األول
  .واألحوط يف احلقيقة أن يكون هتاك شرط يف العقد األول فحينئذ يصبح ال جيوز له ان يضارب عند مجيع الفقهاء

  : ماذا يفعل بالربح- رمحه اهللا - جيوز أن يضارب فإن ضارب فقد بني املؤلف عرفنا اآلن أن احلنابلة يرون أنه ال
   :- ر,+* ا- -)
ل  
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فإن خالف وضارب لرجل آخر وحصل ربح فإن نصيب رب املال الثاين يبقـى لـه حـىت عنـد اجلنابلـة ونـصيب                        : يعين
 األوىل ويدخل يف أرباحها فيقتـسمه هـو ورب املـال األول علـى مـا اتفقـا          املضارب من املضاربة الثانية يرد يف الشركة      

  .عليه
فـصارت  .  لرجـل آخـر يف وقـت مـستحق بالعقـد األول            - أي املضارب    -انه عمل   :  مبا تقدم  - :واستدلوا على هذا  

  .املنافع واألرباح للعقد األول
  .لة التفريع على مذهب احلناب-وحنن اآلن نناقش داخل مذهب احلنابلة 



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 216صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

  .أن الربح ال يشاركه رب املال األول فيه فهو للمضارب كامالً مع اإلمث. على القول باملنع: والقول الثاين= 
  ))وهذا مبدأ مهم لطالب العلم: ((وعللوا هذا 

  . بأن اإلنسان ال يستحق الربح أبداً يف الشركات إال بأحد أمرين مال أو عمل-
  .ول ال مال وال عمل فال يستحق الربحويف هذه الصورة ليس من رب املال األ

  .وهذا القول الثاين اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية واختيار تلميذه النجيب ابن قاضي اجلبل واختيار عدد من احملققني
  .إن شاء اهللا، الراجح: وهو بال شك 

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 
+W(
�T
  .و. �;�9 &$ 2;
ء ا�";� إّ. 2

 الـربح ال ميلـك      - - رمحـه اهللا     - والحظ أن هذه عبارة دقيقـة مـن املؤلـف            -يقسم مع بقاء العقد     الربح ال جيوز أن     
  .وإمنا يشترط رضى الطرفني. أحد الشريكني أن جيرب اآلخر على قسمته مع بقاء العبد

 إمنـا جيـوز     .فما دام العقد موجوداً مل يفسخ فليس ألحدمها أن يلزم اآلخر بتقسيم األرباح ولـو ظهـرت أربـاح كـبرية                    
  .أن يقسم يف حال واحدة إذا رضي كل منهما

  :الدليل على ذلك: الدليل
وأما من جهة العامـل فألنـه رمبـا قـسم الـربح             .  أنه من جهة رب املال له أن ميتنع ألن الربح يف حقه وقاية لرأس املال               -

  .فليس ألحدمها أن جيرب اآلخر. مث صارت خسارة فألزم برد ما أخذ فوقع يف حرج
فـال نقـول    . لكل منـهما أن يفـسخ العقـد       . جائزة: ألنه تقدم معنا أن شركة املضاربة شركة      . حنن نقول مع بقاء العقد    و

ما دام العقد مل يفسخ جيب أن ال يقسم الربح إال برضا اجلميع فإذا اختـار أحـدمها فـسخ العقـد فحينئـذ سـياتينا أنـه                    
  .يقسم الربح بطريقة معينة

  . ميكن القسمة إال برضى اجلميععرفنا اآلن أنه ال: إذاً
وإذا كـان احلـق ال خيـرج        . أن احلـق ال خيـرج عنـهما       : وهذا معلوم وعلته الفقهية   ) إال باتفاقهما  :(- رمحه اهللا    -قوله  

  .عنهما جاز برضى الطرفني
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .وإن d#T رأس ا�+
ل أو b"2* 2"� ا��0ف 

ن احلكم قبل التصرف خيتلف عنه بعـد التـصرف وإن كـان مل يـذكر احلكـم قبـل        أ- رمحه اهللا -فهم من كالم املؤلف   
  .التصرف

وإذا تلـف بعـض املـال بطلـت الـشركة يف            . أنه إذا تلف كل املال بطل عقد الشركة من أساسه         : فاحلكم قبل التصرف    
  .خ عقد املضاربةفانفس. ألنه إذا بطل املال مل يعد هناك رأس مال لتقليبه يف التجارة .هذا اجلزء التالف

  .هذا احلكم فيما إذا كان قبل التصرف
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
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  .0�L &% ا�n20: أو 0�U. وإن d#T رأس ا�+
ل أو b"2* 2"� ا��0ف 
  .جيب أن جترب اخلسارة من الربح وال جيوز للعامل أن يأخذ الربح مع وجود خسارة

  :وعلل الفقهاء هذا بتعليل مجيل جداً
فإذا مل يأت رأس املال فليس هنـاك ربـح والعامـل إمنـا لـه جـزء                  .  اسم للمال الذي يأيت بعد رأس املال       الربح:  فقالوا -

  .من الربح ال من رأس املال
وهـذا يف احلقيقـة لفتـة جيـدة وقويـة            .وتبني معنا أنه ال ربح ألن الربح يف الشرع هو ما يأيت بعد رجـوع رأس املـال                 

ألنه قد يسمى عند الناس ربـح وإن مل يرجـع رأس املـال وهـو يف احلقيقـة                   . لعلموفيها ترك للمسميات اليت تغر طالب ا      
  .وإمنا ما زال الذي يأيت هو رأس املال. ليس بربح
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *b�b�T أو *�+�( ��(.  

ـ            :/ أريد أن أنبه إىل مسألة     م ما ذكره الفقهار من قضية أنه ال يقـسم الـربح إال بعـد عـدم وجـود خـسارة هـذا احلك
يستوي فيه أن تكون اخلسارة يف صفقة واحدة والربح يف صفقة أخـرى أو اخلـسارة والـربح يف صـفقة واحـدة فكـل                         

فما دام العقد وهو عقد املـضاربة موجـوداً فـال ربـح وإن كانـت اخلـسارة مـن صـفقة                       .ذلك ما دام العقد موجوداً    
  ال كمـا يتـصور الـبعض أن لكـل صـفقة               ما دام العقد موجـوداً     - كما قلت    -فكل ذلك    .والربح من صفقة أخرى   

  .حساا اخلاص فهذا خطأ بل الصفقات كلها حساا واحد ما دام العقد موجوداً
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 *�+�( ��(.  

  . هنا قبل القسمة مع انتهاء العقد ومع بقائه- رمحه اهللا -ومقصود املؤلف  .جيب أن نسدد رأس املال قبل قسمة األرباح: يعين
  :لقسمة تنقسم إىل نوعنيفا

ال : وقـويل ال جتـوز يعـين      . (فالقسمة اليت قبل انتهاء العقد ال جتـوز وال تعتـرب ملكـاً تامـاً              . ـ قسمة قبل انتهاء العقد    
فإذا قسموا مع وجود العقد مث حصلت خسارة فإنا نرجع على من أخذ الـربح وهـذا معـىن قـويل فيمـا تقـدم                         ). متضى

  .رة يف صفقة أوم يف صفقتنيأنه سواء كان الربح واخلسا
فإذا كانـت القـسمة بعـد انتـهاء العقـد فإنـه ال شـأن لألربـاح                  . ان تكون القسمة بعد انتهاء العقد     : ـ النوع الثاين  

  .املقبوضة باخلسائر اليت تأيت بعد ذلك ولو بنفس رأس املال ولو من قبل نفس املضارب ورب املال
  .مة لفظ مطلق جيب أن تستفصل هل هي قسمة مع بقاء العقد أو قسمة انتهاء العقدإذا قيل لك القسمة فالفقس: إذاً القسمة 

  .فالقسمة قبل انتهاء العقد ال تعترب قسمة حقيقية ونرجع على القابض إن حصلت خسارة
  .وبعد العقد ال نرجع

  d�j+ر,+* ا- -�;�ل ا� -:   
 *b�b�T أو.  

  .التنضيض هو عملية حتويل السلع إىل النقود
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  :ضيض ينقسم إىل قسمنيوالتن
  .ـ أو تنضيض بال حماسبة. ـ إما أن يكون تنضيض مع حماسبة

  .معرفة نصيب كل واحد من الطرفني: واملقصود باحملاسبة
. ــ مـا بعـد العقـد       :فتنقـسم إىل     . - فحكمه حكم القسمة     -فإن كان التنضيض بعد احملاسبة فهو كالقسمة متاماً       __ 

  .ـ وما قبل العقد
ألن التنضيض بدون حماسبة ال يعرف بـه أصـالً نـصيب كـل واحـد وال ربـح كـل                     . فال حكم له  : بلوإن كان ق  __ 
  .واحد
  .والتنضيض وأنواعه. عرفنا اآلن القسمة وأنواعها: إذاً

  .والذي يهمنا اآلن أن التنضيض مع احملاسبة حكمه حكم القسمة
  . من الفصل املخصص للمضاربة-وذا نتهينا من الباب 

وسـتالحظ أنـه يف الفـصل الثـاين أدرج          .  خصص فصالً كامالً للمضاربة ألمهيته ولكثرة وقوعـه        -رمحه اهللا    -واملؤلف  
  .النوع الثالث والرابع واخلامس بفصل زاحد لقلة املباحث وقلة الوقوع

        فـصـلفـصـلفـصـلفـصـل
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 )w�
  .07آ� ا���L=) ا��

  .شركة الوجوه: الثالث من أنواع الشركات
  .جباهه: إذا قيل شارك بوجهه يعين: يعين. ه اجلاهمعنا: والوجه

  .وسياتينا معىن اجلاه
  .وشركة الوجوه مشروعة
  :والدليل على مشروعيتها

  . األدلة العامة الدالة على مشروعية الشركة من حيث هي-
  . معناها- رمحه اهللا -وسيبني املؤلف 
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
  
+I 
+Wه
@2 
+W��&ذ �I 
�0�G� أن
+W���I 
  .ر2<

  .هذه هي شركة الوجوه
  .أن يشتريا بذمتيهما وما كان من ربح فهو بينهما: ومعناها

  .وإمنا يكون الشراء يف الذمة. أنه ليس يف شركة الوجوه مال: فعرفنا من ذلك
  . والكفالة-2.  الوكالة -1: أن مبىن شركة الوجوه على عقدين: وعرفنا كذلك

  . وعقد الكفالة-.  عقد الوكالة -:  مكونة من عقدينفحقيقة شركة الوجوه هي اا
تبني معنا اآلن حقيقة هذه الشركة ومعناها وهي أن يشترك اثنان يف اقتراض مال أو سـلع واالجتـار بـه ومـا يكـون                         : إذاً

  .من ربح فهو بينهما
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 
+Wه�
@2 
+W��&ذ �I.  

  .رفعةاجلاه يف االصطالح هو املكانة والقدر وال
  .طلب اجلاه واملكانه من مفسدات القلوب: وطلبها 

 لكـن إذا تـاجر معتمـداً علـى          -يتـاجر جباهـه   :  ال أقصد تاجر ا يعين     -وإذا حصلت بال طلب وتاجر ا يعين بذمته         
  .جاهه وأخذ األموال يف ذمته فتصرفه صحيح وال لوم عليه

  .عرفنا اآلن إذاً وتصورنا ما هي شركة الوجوه
   :-,+* ا-  ر-)
ل  
 
+W���I 

 ر2<+I.  

  .يعين على حسب ما شرطاه
  .بدون ضابط ولكن حسب ما شرطاه) بينهما :(- رمحه اهللا -وليس مقصود املؤلف 

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
+W�& �,وآ� وا :*�,
  .وآ�� 4

  .يف شراء نصيبه: يعين
  .فما يشتريه هو يف الواقع وكيل عن شريكه فيه

  .ه يف نصف ما يشتريلكن هو وكيل عن شريك
  .والنصف اآلخر يشتريه باألصالة

  .إذاً هذا اجلزء األول وهو أنه وكيل
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
 %+��
2 *�N �وآ��.  

  .وكفيل عنه بالثمن كامالً وليس بنصف الثمن
  .فإذا اشترى فقد ضمن الثمن كامالً وشريكه ضمن الثمن كامالً.  ألن مبىن شركة الوجوه على الضمان-
  .هو وكيل بالنصف ولكنه ضمني بكامل الثمن: إذاً

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 a#+وا� :=
:07 
& M#N 
+W��2.  

  ).املسلمون على شروطهم :(- صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب -
حـد ملـك    أما إذا اشتريا سلعاً بذمتهما وجباههما فامللك بينهما على ما شـرطاه وال يقـال لكـل وا                 : ومعىن هذه العبارة  

  .ما اشتراه
واشـترى عمـرو بذمتـه بيتـاً يقـدر          . فإذا اشترك زيد وعمره شركة وجوه واشترى زيد بذمته بيتاً يقـدر مبائـة ألـف               

  .خبمسني ألف
زيد يف املثال اشترى البيت الذي قيمة مائـة ألـف ومـع ذلـك ال ميلـك                  . مخسة وسبعون : ونصفه. مائة ومخسني : اموع

  .رمنه إال النصف وكذلك اآلخ
ولو اشترطوا لزيد ثالثة أرباع أو أربعة أمخاس أوحسب ما اشترطاه فإن الـشرط صـحيح ويكـون أربعـة أمخـاس هـذه                        

  .وال ننظر أبداً ماذا اشترى هذا أو ماذا اشترى اآلخر. السلع اتمعة للمشترط له واخلمس لآلخر
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 �"�vوا�� :
+W�Z#& ر�( M#N.  

  .سألة السابقةوهذا مبىن على امل
  .وباإلمجاع. الوضيعة على قدر املال يف مجيع الشركات

  .حىت يف املضاربة اليت فيها املال من طرف واحد الوضيعة على املال ألن املال هنا من طرف واحد
  .قاعدة الشركات امع عليها أن الوضيعة على قدر املال: فإذاً

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 n20وا� :=
:07 
& M#N.  

  .قياساً على شركة العنان: لربح على ما شرطاها
  .والوضيعة أيضاً قياساً على شركة العنان

  .تقدم معنا أن شركة العنان سيبىن عليها أحكام شركات أخرى فهنا نقول الوضيعة والربح حكمهما حكم العنان 
  .فالوضيعة على قدر املال والربح حسب ما اتفقا

   :- ر,+* ا- -)
ل  
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  .آ� ا�2Cان07) ا�0ا$2( 
  .أيضاً من الشركات اليت تكون بال مال: هي. شركة األبدان

  :وتنقسم إىل قسمني
  .أن يشتركا يف تقبل عمل يف الذمة : - من شركة األبدان-ـ القسم األول
  .كاالحتطاب مثالً. أن يشتركا فيما ميلكان من العمل املباح: ـ القسم الثاين

  .ء جدار يف ذمتهما ويكون الربح مقسوماً بينهماأن يشتركا يف بنا: مثال القسم األول
فلـو فرضـنا أمـا اشـتركا يف الـصيد وأحـدمها          . أن يقول كل ما اكتسبنا من عملنا املباح فهو بيننا         : مثال القسم الثاين  

  .صاد مائة طري واآلخر صاد طرياً واحداً فهما شركاء يف اموع يقسم بينهما بالسوية أو حسب ما اتفقا
  .ألبدان مشروعة عند احلنابلةوشركة ا

  : بنفسه على مشروعية شركة األبدان- رمحه اهللا -واستدل اإلمام أمحد 
:  أنه اشترك يوم بدر هـو وسـعد وعمـار يف الغنيمـة قـال               - رضي اهللا عنه     - باحلديث الذي رواه عبد اهللا بن مسعود         -

وأرضـاهم اشـتركوا شـركة أبـدان وهـي مـن            فهم رضي اهللا عنـهم      . فلم أجيء أنا وعمال بشيء وجاء سعد بأسريين       
  .الثاين: النوع

وهذا احلديث صحيح وثابت وال يعـل باالنقطـاع ألن أبـا عبيـد حفيـد بـن        .فدل احلديث على مشروعية هذه الشركة 
املهـم هـذا     .مسعود وإن مل يسمع إال أنه مسع من ثقات اهل بيته كما قال علـي بـن املـديين وابـن رجـب وغريهـم                        

  .ابتاحلديث صحيح ث
  .أا شركة غري مشروعة: القول الثاين= 
  . ألن الشركة تبىن على املال وال مال يف هذه الشركة-

  .والراجح مذهب احلنابلة
 - رمحـه اهللا     -مهمـة جـداً وودت أن املؤلـف         / وقبل أن نكمل شركة األبدان نسينا مسألة مهمـة جـداً يف املـضاربة             

  .ذكرها
  الربح؟مىت ميلك املضارب / املسألة هي** 

واملقـصود بالقـسمة   .  ال ميلك الربح ملكـاً مـستقراً إال بعـد القـسمة     - العامل   -اتفق الفقهاء كلهم على أن املضارب       
  .إذاً هذه املسألة متفق عليها .اليت تكون بعد العقد: هنا
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  :واختلفوا يف زمن ملك الربح قبل ذلك
  .بح ملكه العاملفإذا ظهر الر. فاحلنابلة يرون أنه ميلك مبجرد الظهور= 

  :واستدلوا على هذا
  .فإذا وجد الربح وجد الشرط فملك املال.  بأن عقد املضاربة قام على أنه للمضارب جزء من الربح مشروط-
  .أنه ال ميلك إال بعد القسمة: القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  .وت هذا املقصود بأن الربح هو يف احلقيقة وقاية لرأس املال ومتليك العامل إياه يف-

  .والراجح بإذن اهللا مذهب احلنابلة
أن متليك املضارب ال يفوت هـذا املقـصود ألنـه إذا حـصل خـسارة نرجـع علـى                    : واجلواب على دليل القول الثاين    

  .منلك العامل املال بال قسمة_ وهو اجلواب الثاين_: أو نقول .العامل ونأخذ منه ما أخذ
  : كبرية جداً مثرة اخلالف مثرة :مثرة اخلالف

ــ وإن قلنـا ال      . ـ فإن قلنـا ميلـك صـارت أم ولـد لـه            : إذا وطيء العامل جارية من مال الشركة      :  الثمرة األوىل  -
  .ميلك صارت من باقي أموال الشركة ليست ملكاً للعامل

ـ   :  وإذا اشترى العامل من مال الشركة من يعتق عليه كأن يشتري أبـاه أو أخـاه أو حنومهـا                 - : ول األولــ فعلـى الق
 ال ميلـك مـن املـال        - العامـل    -يبقى عبـداً ألن املـضارب       : ـ و على القول الثاين    . عتق  : إذا ظهر ربح يف الشركة      

  .شيئاً ولو بعد الربح
  .فبني القولني فرق واضح جداً

  .وكما قلت إن شاء اهللا الواضح القول األول
  .نرجع إىل مسائل شركة األبدان
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  .حسب االتفاق: يعين
  .أن يشتركا يف الربح حسب االتفاق

سـواء  : أي.  على أن شركة األبـدان صـحيحة سـواء اتفقـت الـصنائع أو اختلفـت                - رمحه اهللا    -ودل كالم املؤلف    
  .اشترك جناران أو جنار وحداد

  .فالشركة صحيحة وال يشترط اتفاق الصنعة
  .سيأتينا ما احلكم. عمل إذا مل يستطع النجار إكمال العمل واحلداد ال يعرف النجارةوسيأتينا ما ال
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  .إذا تقبل أحدمها العمل لزم االثنني االمتام
  .ودخل وجوب إكمال العمل يف ذمة كل منهما

  :والدليل
  .ألما يتقبالن العمل بالذمة. مان أن مبىن هذه الشركة على الض-

  .مبقتضى عقد الشركة. فكل واحد من الشريكني مطالب بإمتام العمل
فإذا اشترك جنـار وحـداد وعقـد النجـار مـع            . أنه ال يلزم من مل جير العقد إمتام العمل ولو كان شريكاً           : والقول الثاين = 

  .شخص على عمل ومل يتمه مل يلزم احلداد إمتام العمل
  :دلوا على هذااست
الشركة إذا كانت موضوعة يف ما يكتـسبان بأبـداما مـن امللـك املبـاح فإنـه ال يلـزم أحـدمها                       : فقالوا:  بالقياس -

  .فكذلك هنا. بإكمال العمل
فإذا اشترك زيد وعمرو على أن ما يكتسبان من االحتطاب بينهما وأحدمها مل حيتطـب مل نلزمـه باالحتطـاب ألنـه عمـل                        

  فكذلك هنا. مباح
  فما هو الفرق؟. والصواب مع احلنابلة وبني الصورتني فرق ظاهر

  .يف الصورة األوىل انشغلت الذمة مبا التزماه مجيعاً: الفرق
  .يوجد انشغال للذمة من األصلويف الصورة الثانية ال 

  .فالراجح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة
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  .تصح الشركة يف كل عمل مباح: يعين
  . واالحتطاب-.  االحتشاش-: ومثل مبثالني

  .فكل عمل مباح جيوز أن يشتركا فيه
  .وهو كذلك إمجاعاً.   أن كل عمل حمرم فيحرم االشتراك فيه-رمحه اهللا  -مفهوم عبارة املؤلف 

  :ودليل جواز االشتراك يف كل عمل مباح 
  .ففيه االشتراك يف عمل مباح.  حديث ابن مسعود السابق-
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  .ن مل يعمل اآلخروإن مرض أحدمها وأمت العمل اآلخر فالكسب بينهما وإ
  .وااللتزام يف الذمة صدر من االثنني فيجب أن يقتسما الربح بينهما .  أن هذا الكسب سببه االلتزام يف الذمة- :تعليل ذلك

والسبب كما قلت لـك أنـه حـىت إذا امتنـع لغـري عـذر فـإن                  .ومذهب احلنابلة سواء امتنع أحدمها لعذر أو لغري عذر        
  .الذمة وهو صادر منهماسبب الربح هو االلتزام يف 

  .أنه إذا امتنع عن العمل بغري عذر فالكسب للعامل كله: والقول الثاين= 
  )).األذان(( .والعمل مل يوجد ممن مل يعمل.  ألن الربح يستحق بااللتزام يف الذمة والعمل معاً-

  .واخلالف يف هذه املسألة قوي ألن لكل من القولني وجهة نظر قوية
  . مل مير علي يف كتب احلنابلة أم ذكروا خالفاً يف هذه املسألة-ابلة خالف أن الربح بينهماومل أر عند احلن

  .لكن القول الثاين أيضاً وجيه وهو أنه مل يعمل بال عذر فال يستحق الربح
  :لالذي يظهر يل بوضوح قول ثالث مل أر أحداً قال به فإن قيل به فهو يف احلقيقة فيه العدل وهو أن نقو: أقول

  . إذا امتنع الشريك عن العمل بال عذر أخذ نصف الربح املقرر له-
  . وااللتزام يف الذمة-.  العمل -: وجهه أنا نقول أن هذا الربح يستحق بأمرين 
 -ولو مل يتم األول العمل لطولب هـو بالعمـل وهـذا جيـب أن تالحظـه                  . االلتزام يف الذمة وقع منه فهو ملتزم يف الذمة        

  .خالياً متاماً هو مطالب وذمته مشغوله ولذلك أعطاه احلنابلة الربح كامالًيعين هو ليس 
  .نصف الربح: مبا أنه يستحق باألمرين ووجد منه أحد األمرين فله تبعاً لذلك: فنقول

  .فإن قيل ذا القول فهو يف احلقيقة قول فيه عدل من وجهة نظري
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  .لزم املريض أن يقيم رجالً مكانه: أي. إذا طالب الصحيح املريض أن يقيم مقامه رجالً آخر ليعمل معه لزمه
 على االشتراك يف العمـل بالبـدن فـإذا مل يفـم مبـا عليـه                 -شركة األبدان   :  أي - أن مبىن هذه الشركة      - :تعليل ذلك 

  . عليه أن يقوم بالواجب أو ببديل الواجبكل إنسان. وهذه قاعدة شرعية. وجب عليه البديل
  .فنجن نقول اآلن إما أن تقوم بالعمل أو تأيت مبن يقوم بالعمل بدلك

  .فإن امتنع فللمضارب اآلخر فسخ الشركة
ومعلوم أن قوهلم له فسخ الشركة يعين أنه من األسباب الوجيهة يف فـسخ الـشركة وإال تقـدم معنـا أن الـشركة مـن                          

  .له أن يفسخ بسبب وبدون سببالعقود اجلائزة و
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  .لكن إذا وجد هذا السبب تأكد حقه يف الفسخ وصار وجيها
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  .املفاوضة معناها العام يف اللغة االشتراك يف كل شيء
  .إسناد التصرف إىل شخص آخر: أما االشتقاق فهو من كلمة فوض والتفويض هو

  . النوع األول والنوع الثاين- رمحه اهللا -ا نوعان ذكر املرلف واملفاوضة هل
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  .هذا هو النوع األول من أنواع الشركة وهو أن يفوض كل منهما صاحبه يف كل أنواع الشركة
  .ن والوجوه واألبدانفيفوضه يف شركة املضاربة والعنا

  .فشركة املفاوضة على هذا تشمل مجيع أنواع الشركات
  .وشركة املفاوضة صحيحة ومشوعة عند احلنابلة

  :استدلوا على هذا
ألن مـا يتركـب     .  بأن شركة املفاوضة جتمع أنواع الشركات وكل واحد منها جائز فإذا مجعـت فهـي جـائزة أيـضاً                   -

  .جائز: من اجلائز
  .أا شركة باطلة وغري مشروعة: والقول الثاين= 
  . ألنه يدخل فيها الغرر واجلهالة لسعة نطاق التوكيل-

والراجح مذهب احلنابلة ألنه ال يوجد دليل واضح على املنـع والغـرر منفـي بتحديـدها بـأنواع الـشركة املوجـودة                       
  .بأنواع الشركات املسماة يف الفقه اإلسالمي
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القيـاس  : والوضيعة على قـدر رأس املـال يف مجيـع الـشركات وأن دليـل ذلـك            . أن الربح على ما شرطاه    : تقدم معىن 

  .على شركة العنان
  .فالوضيعة على قدر املال والربح على قدر االتفاق

  ....ونقف على القسم الثاين واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    ددددحممحممحممحمم    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

كنا يف آخر درس حتدثنا عن اخلامس من أنواع لشركات وهو شركة املفاوضة وأخذنا النوع األول منه وانتهينا منه وتوقفنا على                     
  ). أو غرامة نادرينفإن أدخال فيها كسباً :(- رمحه اهللا -لف ؤيبدأ من قول امل: والنوع الثاين .النوع الثاين
  .أن يدخال يف الشركة كل كسب نادر هلما أو غرامة نادرة عليهما:  من شركة املفاوضة هوالنوع الثاين

  .هذه األمور نادرة. وكذلك اهلبة. وكذلك املرياث. فإنه يندر أن جيد اإلنسان لقطه. كاللقطة: فالكسب النادر
  .فإذا اشتركا على هذا الكسب النادر فهي يف الشرع شركة مفاوضة

نـادراً مـا يقـع      . فإن هذا نـادر مـا يقـع       . أرش جناية : مثل. أن يشتركا على غرامة نادرة    :  القسم الثاين  النوع الثاين من  
  .أن يصيب اإلنسان شخصاً جبناية وجيب عليه األرش

  .اشتركا يف املغرم: ويف النوع الثاين .اشتركا يف املغنم: ففي النوع األول
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  .كذلك االشتراك يف ضمان الغصب له نفس احلكم السابق وهو أنه يعترب من شركة املفاوضة
  ).فسدت :(- رمحه اهللا -ولذلك يقول . أن هذه شركة غري صحيحة: احلنابلة يرون= 

  .وعرفنا اآلن ما هي هذه الشركة
  .الذين وصفا بالندرةالشركة أن يشتركا يف املغنم أو يف املغرم لكن : إذاً

  .فاحلنابلة يرون ان هذه الشركة فاسدة
 بأن يف االشتراك ذا النوع غرر وجهالة إذ قد جيب عليـه ضـمان أرش أو غـصب مببلـغ مرتفـع جـداً                         - :عللو ذلك 

 يف  وال يستطيع الشريك أن يساهم معه يف سداد هذا املبلغ ويف املقابل أيضاً قـد يكـسب كـسباً نـادراً كـبرياً مرتفعـاً                        
ففي املغـنم ويف املغـرم يوجـد غـرر وجهالـة تـؤدي غالبـاً إىل                 . وقت قصري فال تسمح نفسه بأن يشاركه معه فيه أحد         

وما ذكـره احلنابلـة صـحيح ودائمـاً العموميـات يف املعـامالت تـؤدي إىل                  .وهلذا رأوا رمحهم اهللا أا فاسدة      .املنازعة
  .دائماً يدخل الشريكني يف متاهات) كل( ألفاظ العموم املخاصمات يف كل مغنم يف كل مغرم إىل استخدام

  .وذا عرفنا أن شركة املفاوضة تنقسم إىل قسمني وان القسم األول منها صحيح وأن القسم الثاين منها باطل

        باب املساقاةباب املساقاةباب املساقاةباب املساقاة
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  .مشتقة من السقي: املساقاة يف لغة العرب
    ذا االسم ألن أشق أعمال املساقي يف احلجـاز الـسقي لكثـرة حاجـة الـشجر إىل املـاء وصـعوبة                ومسيت هذه املعاملة

  .حتصيل املاء
  .وهذا املعىن خيتص باحلجار

قد يكون هـو أسـهل األعمـال ويف صـور كـثرية             . ويف غريه من األماكن قد ال يكون سقي الشجر هو أصعب األعمال           
  .لنبات ويكون عمله يف جانب آخرال يسقس أصالً وإمنات يتكفل املطر بسقي ا

وهذا ال يعنينا يف األحكام الشرعية ولكن حنن نتحدث اآلن من االشـتقاق وأن هـذا االشـتقاق شـيء أو معـىن خيـتص                         
  .بأهل احلجاز
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  .دفع شجر ملن يقوم عليه جبزء من الثمر: املساقاة هي
  .وله صور ولكن هذا معناه العام

 هي أن يعطـي اإلنـسان الـذي ميلـك البـستان             -حىت تتصور هذه املعاملة قبل أن ندخل يف األحكام        -إذاً صورة املساقاة    
 إىل شخص آخر ليقوم هذا الشخص بسقي النخـل والقيـام عليـه ومراعاتـه وإصـالحه إىل أن                    - مثالً -الشجر كالنخل   

  .يثمر فتكون الثمرة بينهما حسب االتفاق
  .الثمر متفق عليهجبزء من : يعين

إذاً هذه هي املساقاة وما زال الناس من القدمي إىل يومنا هذا يعملون ـا وإن كانـت يف هـذه األيـام خفـت باعتبـار أن                       
  .اإلنسان أصبح يستطيع أن يستأجر عماالً بدل أن يساقي على جزء من الثمرة

  .لكن يف القدمي كانت احلاجة إليها ماسة جداً وعمل الناس عليها كثري
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  . أن املساقاة صحيحة وجائزة ومشروعة- رمحه اهللا -أفادنا املؤلف 
علـى  . بـل حكـي إمجاعـاً     . وإىل هذا ذهب اجلماهري من السلف والتابعني وتابعوهم والفقهاء السبعة وعامة علماء األمـة             

  .أا معاملة مشروعة صحيحة
  :- رمحهم اهللا-واستدلوا

  . عامل أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع- صلى اهللا عليه وسلم - يف الصحيح أن النيب  مبا ثبت-
  :واستدلوا أيضاً

  .وكذلك عامة الصحابة.  عملوا ا- رضي اهللا عنهم - بأن اخللفاء الراشدين -
  :واستدلوا على هذا احلكم

  . بأن احلاجة تدعو إليها-
  .فذهبوا إىل إبطال املساقاة. أن هذه املعاملة ال تصح: فقطوهو لألحناف : والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
مـن كانـت لـه أرض       : ( قـال  - صلى اهللا عليـه وسـلم        - أن النيب    - وهو صحيح    - رضي اهللا عنه     - حبديث رافع    -

ـ        : قـالوا ) . فليزرعها أو ليزرعها أخاه وال يكريها علـى الربـع أو الثلـث             ن املـساقاة   واحلـديث صـريح يف النـهي ع
  .واملزارعة

  ) .الربع أو الثلث: (ولو كانت نسبة الربح مشاعة لقوا يف احلديث
وسـبب التـرجيح أن هـذا احلـديث بينـت      . والراجح إن شاء اهللا مذهب اجلماهري بـال إشـكال مطلقـاً إن شـاء اهللا             

واألحاديـث بينـت أن     الروايات األخرى له وأحاديث أخرى ختلف يف املخرج عن هذا احلـديث كـل هـذه الروايـات                   
  .النهي يف هذه احلديث إمنا هو ي خاص وهو عن أن يشترط لنفسه جزءاً معيناً من البستان

كأن يشترط أن له ما على اجلداول جلودة ما خيرج فيه أو ما خيـرج يف املكـان املـشمس جلـودة مـا خيـرج فيـه أو أي                              
  .بقعة من البستان

 سوغ محله على ذلـك أن الروايـات األخـرى لـنفس احلـديث تـبني هـذا                   فنحمل هذا احلديث على هذا املعىن والذي      
  .املعىن

  .إذاً الراجح إن شاء اهللا هو القول األول
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  .جتوز املساقاة لكن البد أن تكون على شجر والبد أن يكون هذا الشجر له مثر: يعين
  . أن الشجر الذي ليس له مثر ال تصح املساقاة فيه :- رمحه اهللا -فهم من كالم املؤلف 
  .أن غري الشجر كاملقاثي واخلضروات ال جتوز املساقاة عليها : - رمحه اهللا -وفهم من كالم املؤلف 

  .وإمنا فقط الشجر الذي له مثر
  .فالشجر خيرج ما عداه

  .والثمر خيرج الشجر الذي ليس له مثر
  :على هذاواستدلوا  .وهذا هو مذهب احلنابلة

 بأن الدليل الدال على اجلواز جاء يف النخل فقط وهو شجر ولـه مثـر فنبقـى مـع هـذا احلـديث وال نتجـاوزه إىل                            -
  .أنواع أخرى من النباتات

  .هكذا قرر احلنابلة
 ال  أن املساقاة جتوز على كل ما فيه منفعة للمتعاملني من شجر له مثر أو لـيس لـه مثـر أو مـن نباتـات                        : والقول الثاين = 

  .تعترب من األشجار كاملقاثي وحنوها
  :واستدل أصحاب هذا القول على قوهلم

 بأن الشارع احلكيم إمنا أجاز للمساقاة نظراً حلاجة الناس واحلاجـة موجـودة يف الـشجر الـذي ال يثمـر واحلكـم يف                         -
  .فما دامت احلاجة موجود فاحلكم موجود. الشرع يدور نع علته وجوداً وعدماً

  :لى ذلكواستدلوا ع
  . بأن ختصيص بعض أفراد العام حبكم ال يقتضي ختصيصه باحلكم-

  .فكون حديث خيرب نص على جواز املساقاة يف النخل ال يعين منع املساقاة يف غريه من األشجار
  .وهذا القول الثاين هو الراجح وهو إن شاء اهللا املتوافق مع قواعد الشرع واملقاصد العامة

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وM#N 1+0ة &��Lدة 

وجتوز املساقاة على الثمرة بعد طلوعها ويكون املقصود باملساقاة رعاية الثمـرة والقيـام عليهـا وتنميتـها وحفظهـا                    : يعين
  .من اآلفات

  :واستدلوا على جواز املساقاة على الثمر املوجود
  .من باب أوىل بأنه إذا جازت املساقاة على الثمر املعدوم كما يف قصة خيرب ففي املوجود -
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  .وهذا صحيح
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 0+�� M�, *�#N �+"0_* و�s� 0@7 M#N+0ة: و�2@ ء &% ا�.  

وبعـد أن غـرس وبعـد أن        . وبعد أن غـرس قبـل أن يثمـر        . ليغرس  :  الشجر قبل أن يغرس      - رمحه اهللا    -ذكر املؤلف   
  .يثمر

  .فذكر املراحل الثالث للشجرة
  .ي على شجر مل يغرس فيقوم بغرسه والعناية به إىل أن يثمر جبزء معلوم مشاع من الثمرةيساق: املرحلة األخرية هيي أن

  :استدلوا على اجلواز بدليلني
  .أن هذا العمل عمل معلوم مباح فجاز العقد عليه:  الدليل األول-
  .القياس على الشجر املغروس الذي يساقى عليه إىل أن يثمر:  الدليل الثاين-

  فكأا هي األصل؟. ملاذا أصبحت أوىل . س على الشجر املغروسملاذا نقي: سؤال
  . ألن هذه الصورة دل النص على جوازها فنحن نقيس على حكم دل النص على جوازه-ألا املذكورة يف احلديث 

كـون   احلكم على الشجر الذي يـساقى إىل أن يثمـر وإال فـإن املنطـق أن ت                 - رمحه اهللا    -وهلذا السبب ذاته قدم املؤلف      
  .أول مسألة الذي مل يغرس مث الذي غرس ومل يثمر مث الذي غرس وأمثر

  .لكنه خالف هذا الترتيب ليقدم ما ذكر يف احلديث
  .إذاً جتوز هذه املعاملة

  .لكن اشترط احلنابلة جلواز هذه املعاملة أن يكون الشجر من رب األرض
  .فإن كان من العامل فإنه ال جيوز

  .أن يكون الشجر من العاملجواز : والقول الثاين= 
  .وهذا القول الثاين هو الراجح واختصرنا يف هذه املسألة ألا ستأتينا يف املزارعة وهي أصالً يف املزارعة

 مـن رب األرض ال مـن        - يعـين الـشجر      -يـشترط أن يكـون الغـرس        : إمنا يعنينا اآلن أن نعرف أنه عند احلنابلـة        
  .العاملوالقول الثاين أنه جيوز من . العامل

  .وهذا القول الثاين هو الصحيح
هل صاحب األرض سيكلف العامـل بـأن يـأيت بالنخـل؟ أو هـو               ] مبعىن. [من املعلوم أن غالب عمل الناس على املذهب       

  .اغرس النخل؟ حىت يبقى النخل ملكاً لصاحب األرض: الذي يعطيه النخل ويقول له
يف الواقـع دائمـاً يكـون الغـرس مـن رب األرض حـىت         .  يف الواقع  هذا اخلالف الفقهي قد ال يكون له رصيد كبري        : إذاً

  .يبقى الشجر يف األرض ملكاً له
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  .أن املساقاة من العقود اجلائزة: هذه املسألة انفرد ا احلنابلة
  .سخ مىت شاءأنه له الف: وال أظن اين حباجة إىل بيان ما معىن أن يكون العقد جائز؟ يعين

  .رمحهم اهللا. أن عقد املساقاة من العقود اجلائزة وهو من مفردات احلنابلة: احلنابلة يرون= 
  :واستدلوا على هذا احلكم

  . قال ليهود خيرب نقركم فيها ما نشاء- صلى اهللا عليه وسلم - بأن النيب -
  .نبقيكم يف خيرب إىل الوقت الذي ناء مث خنرجكم منها: يعين

 صـلى   -ستدالل؟ وجه االستدالل من هذا احلديث أن املساقاة لو كانت مـن العقـود الالزمـة مل يطلـق الـنيب                      وجه اال 
ألن العقود الالزمة حتتـاج إىل حتديـد فلمـا مل حيـدد عرفنـا أن املـساقاة             .  هلم العقد ولوقته بوقت حمدد     -اهللا عليه وسلم    

  .من العقود اجلائزة
كأنـه فـسخ املـساقاة وأخـرجهم        .  أخـرجهم  - رضي اهللا عنه     - عمر بن اخلطاب     ويصدق هذا ويؤكده أن أمري املؤمنني     

  .وهذا يدل أيضاً على أا من العقود اجلائزة
أن املساقاة أشبه ما تكون باملـضاربة وإذا كانـت تـشبه املـضاربة تأخـذ حكمهـا مـن حيـث                      : قالوا:  الدليل الثاين  -

  .اجلواز
  .عقد املساقاة من العقود الالزمةوهو مذهب اجلماهري أن : القول الثاين= 

  :واستدلوا أيضاً بدليلني
كأن رب األرض استأجر العامـل وإذا كـان عقـد املـساقاة يـشبه اإلجـارة                 . القياس على عقد اإلجيار   :  الدليل األول  -

  . كما سيأتينا-فاإلجارة من العقود الالزمة 
  :واستدلوا على هذا

ائزة يفـضي إىل مفـسدة وهـذه املفـسدة هـي أن يفـسخ رب األرض املعاملـة                    بأن القول بأن املساقاة من العقود اجل       -
  .قبيل أخذ الثمرة فيذهب نصيب العامل من الثمرة

هذه املسألة الشك أا من املسائل املشكلة واملهمة جداً وعمـل النـاس علـى أـا مـن العقـود الالزمـة ألن املـزارع                          
  .والعامل كل منهما يتضرر لو قيل بأنه جائز

  .من حيث الواقعهذا 
  فأيهما أرجح؟: الترجيح بني القولني. نأيت إىل الترجيح

  .جائزة وليست الزمة: لكن يظهر يل مع ذلك مع شيء من الوضوح أا. يف احلقيقة املسألة فيها إشكال
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ـ      : النص والتعليل فكل من الدليلني املذكورين للحنابلـة يف احلقيقـة قـوي            : والدليل املرجح  تجد أن  ألنـك إذا تأملـت س
  .هذا العقد أقرب إىل املضاربة منه إىل اإلجيار

  ما هو الدليل على أن هذا العقد أقرب إىل املضاربة من اإلجيار؟
 وال  -كيفيـة توزيـع األربـاح       : أن من األمور احلاكمة يف العقود واملوضحة حلقيقتـها بالدرجـة األوىل             : الدليل على هذا  

جتد أن كيفيـة احلـصول علـى املقابـل يتـشابه مـع              . صول على مقابل العوض    كيفية احل  -: حيسن أن نقول أرباح يعين    
  .ألا نسبة مشاعة من األرباح بينهما اإلجارة مبلغ مقطوع. املضاربة

  .وهذا التشابه يف الوارد مقابل العمل جيعل املساقاة أقرب إىل املضاربة
  . هذا أرجح- رمحه اهللا - وأن قول اإلمام أمحد ويف احلقيقة هذا هو الذي أوجد بالنسبة يل أنا الترجيح أنه جائز

   :- ر,+* ا- -)
ل  

&� ا0LCُة: hIن ��I ا�+
��Wu ��( aر ا��+0ة "##I.  

  .ومل يبني حكم القفسخ بعد ظهور الثمرة .  حكم الفسخ قبل ظهور الثمرة- رمحه اهللا -بني املؤلف 
  . باالمتام ورب األرض أيضاً باإلمتامفحكم الفسخ بعد ظهور الثمرة أنه ال فسخ بل يلزم العامل

 ألسنا نقول أن عقد املساقاة من العقود اجلـائزة فكيـف يقـول احلنابلـة أنـه بعـد ظهـور                     -وظاهر كالم بعض احلنابلة     
أن الفسخ صحيح فـإذا فـسخا انفـسخ العقـد لكـن مـع الفـسخ نلـزم             : ؟ ظاهر كالم بعض احلنابلة    .الثمرة ال فسخ  

  .رض بالصربالعامل باالمتام ورب األ
إذاً أصـبح الفـسخ ال معـىن لـه إذا كنـت             . (ويف احلقيقة إذا قلنا بالفسخ مع اإللزام باالمتام أصبح الفسخ ال معىن لـه             

لكن من وجهى نظري أن املخرج من هذا أن نقـول أن عقـد املـساقاة عقـد جـائز                    ) ستلزم العامل باالمتام ورب األرض    
  .لكن قد يعرض للجائز ما جيعله الزماً

ا تقدم معنا يف الوكالة فالوكالة عقد جائز لكن ال تنفسخ قبل علـم املوكـل بـسبب عـارض وهـذا العـارض هـو                          كم
  .الضرر الداخل على املوكل واملشتري

كذلك حنن نقول هنا األصل يف املساقاة كما أنه باالتفاق عقد الوكالة عقد الوكالـة جـائز مـع ذلـك يف بعـض الـصور                          
  .و جائز لكن العكس يصبح يف بعض الصور الزمصار الزم فكذلك هنا  نقول ه

  .هذا الذي يظهر يل من وجه اجلواب
أما كونه يصبح الزماً بعد ظهور الثمرة فهذا صحيح وال أظن عاملاً خيالف يف هذا ألنـه بعـد ظهـور الثمـرة تعلـق حـق                           

  .ال العامل جيوز له أن ينصرف وال رب األرض: كالمها. العامل ا ورب األرض ا
 قال العامل أنا ال أريد جزئي من الثمرة نقول ولو كنت ال تريـد جزئـك مـن الثمـرة جيـب أن تبقـى وأن تكمـل                      فإذا

  .وكذلك يقال لرب األرض. عملك إىل أن حيصل لرب األرض جزئه من الثمرة
   :- ر,+* ا- -)
ل  

&� ا0LCُة: hIن ��I ا�+
��Wu ��( aر ا��+0ة "##I.  
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  .تبني معنا حكم بعد
  :بني احلكم قبل واآلن ن

  .إذا فسخ رب األرض قبل فعليه أجرة عمل العامل من حني مت العقد إىل أن مت الفسخ
  :تعليل ذلك

  .هذا الوجه األول.  أن رب األرض هو الذي تسبب يف فسخ العقد ولواله الستحق العامل الثمرة-
  .فاستحق العوض على هذا الدور.فيه دورأنه مهما يكن من أمر فإن ظهور الثمرة بعد ذلك للعامل :  الوجه الثاين-

  .إذاً استدلوا بدليلني وكالمهم صحيح
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  

 ه� Wp�I 3 �7ء �*؟: وإنI  

  .وإن فسخ العامل املساقاة فال شيء له: يعين
  . ألنه رضي بإسقاط حقه-

  وهذه العبارة حتمل على قبل أو بعد ظهور الثمرة؟
  .نه ال جيوز له أصالً أن يترك العملأما بعد فتبني معنا أ. قبل

  .أن يترك العمل أدق من أن نقول ال جيوز أن يفسخ: وقولنا
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .و�# م ا�"
&� آ� &
 �I* 34ح ا��+0ة 

  . إىل بيان عمل كل واحد من رب األرض والعامل وبدأ بالعامل ألن عمله هو األكثر- رمحه اهللا -انتقل املؤلف 
  .يه جل العملوالعامل عل

وقد اتفق األئمة  األربعة على أن العمل كله احملدد من نصيب العامـل وأنـه ال جيـوز أن يـشترط علـى رب األرض أي                           
  .عمل
اتفق األئمة األربعة على أن العمل يلزم به من؟ العامل وأنـه ال جيـوز أن نـشترط علـى رب األرض أي نـوع مـن                           : إذاً

  .أنواع العمل
تراط جزءاً من العمل علـى رب األرض ينـايف موضـوع املـساقاة فـإن موضـوع املـساقاة أن                   أن اش : والسبب يف ذلك  

  .تكون األرض من رب األرض وأن يكون العمل من العامل
 يريد بعد أن قرر أن العمل على العامل يريد أن يضبط مـا هـي األعمـال الـتين جتـب علـى                        - رمحه اهللا    -لكن املؤلف   

  .العامل
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 
WTد
  .آ� &
 �I* 34ح ا��+0ة وز�

  .كل ما فيه صالح الثمرة وزيادة الثمرة فهو من مهام العامل
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  .وهذا ضابط مريح
كل ما يتكرر كل سنة فهو من مهمام العامل وما يعمـل مـرة واحـدة فهـو مـن                    : يقول. يقرب أكثر   : هناك ضابط آخر  
  .مهام رب األرض

  .ل العاملوهذا يعطي انطباعاً وتصوراً أوضح عن أعما
وإال فهـو علـى رب      . أنه كل ما دل العرف على أنه من أعمـال العامـل فهـو مـن أعمالـه                 : وهناك ضابط ثالث يقول   

  .األرض
  .وهذه األقوال ليست أقواالً متناقضة بل أقوال متقابة ويصدق بعضها بعضاً وتكمل املعىن

  .ى أنه من أعمال العاملفالذي يتكرر كل سنة هو نفسه الذي يعرف يف العرف أو وجد العرف عل
  : أن  يزيد األمر وضوحاً بالتعداد- رمحه اهللا -ومع ذلك أرلد املؤلف 


ل  ;I- -ر,+* ا -:   
  .&% ,0ث 

  .وباإلمجاع. احلرث من مهام العامل بال إشكال
  .والبقر الذي حيرث به عند احلنابلة على العامل

  . ألن احلرث وآلته من مهام العامل-
  . أن آالت احلرث على العاملوهذا يقتضي اليوم

  .لكن العرف اليوم أن السيارة الكبرية اليت حترث األرض تكون عادة موجودة يف املزرعة
امللـزم بآلـة احلـرث هـو العامـل ألن هـذا مـن               : فعند احلنابلة   : فإن تقبل العامل أرض املساقاة وليس فيها آلة حرث          

  .مهامة األساسية
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .و_;� 

  .وعليه أن يسقي الشجر وهذا واضح: ينيع
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .وِز2
ر 
  .تقليم األغصان امليتة بالنسبة للعنب والسعف امليت بالنسبة للشجر: الزبار هو

  .سواء كانت عنباً أو كان خنالً. أخذ ما حيسن أخذه من الشجر: وهو بقاعدة عامة 
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 n�;#Tو.  

  .عليه هو أن يلقح الشجر: امل التلقيح على الع
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إذا كانت من األنواع اليت تلقح وإذا كانت من األنـواع الـيت ال تلقـح فلـيس مـن عمـل ال رب األرض وال العامـل                           
كأنه يغلـب عليـه الكـالم عـن النخيـل ألن غالـب              .  يف الكالم عن النخيل    - رمحه اهللا    -لكن تالحظ أن اجتاه املؤلف      
  .لنص إمنا جاء يف النخيلاملساقاة على النخيل وألن ا

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 m�+GTو .*"v�& وإ34ح.  

  .عليه أن يشمس ما يناسب تشميسه: يعين
  .إىل آخره... وعليه أن يصلح موضع التشميس بأن مينع اآلفات عنه والدواب وأن جيعله يف مكان ظاهر للشمس

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .و:0ق ا�+
ء 

  .ءيعين وعليه إصالح طرق املا
  .جيب على العامل إصالح طرق املاء بأن يسهل وصول املاء إىل أماكنه من الشجر

هـل إذا اسـتأجر     : اليوم التمديدات اليت تعمل يف املزارع تكلف مبالغ طائلـة يف احلقيقـة وال أعـرف العـرف يف هـذا                    
 أعـرف العـرف لكـن       اإلنسان مزرعة عليه هو أن يايت بالتمديدات أو علـى رب األرض أن تكـون موجـودة يعـين ال                   

  .يبدو يل أن مثل هذا األمر ملا كان باهض الثمن أصبح اليوم البد من االتفاق املسبق عليه
وهو أن املسألة ترجع إىل أعراف الناس ومنا يتعـارفوه بينـهم يف األعمـال املنوطـة بكـل مـن                 : وهذا يؤكد القول الثالث   

  .العامل ورب األرض
   :- ر,+* ا- -�;�ل  

د   .و,

  . احلصاد عليه
عليه أن حيصد ما يناسب احلصاد وعليه أن ينقي أخواض اجلـر مـن النباتـات الـصغرية الـيت تفـسد علـى الـشجرةو                  

  .طلعها ومثرا
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .و	<�= 

  .يعين وحنو هذه األعمال ايت جرى العرف بأا من العامل
وإن . د مزجها إىل أوان التقـسيم فهـذا مـن أعمـال العامـل              حفظ الثمرة بع   -: من أبرز األعمال اليت تكون على العامل      

  .أخل أو فرط أو تعدى فيضمن
  .فال تنتهي مهمة العامل بنضج الثمرة وصالحيتها لألكل أو للبيع بل مهامه تستمر إىل أن يتم التقسيم

  . اجلذاذ وهو أمر مهم جداً- رمحه اهللا -مل يذكر املؤلف / مسألة**
  .ذاذ ليس على العامل وليس على رب األرض بل على كل منهما أن جيذ نصيبهأن اجل: عند احلنابلة= 

فـيمكن رب األرض ويقـول هـذا لـك وهـذا يل وانتـهت مهمـة            . أن العالقة انتهت إذا حان أوان اجلذاذ      : فمعىن هذا 
  .العامل

  .فعلى كل منهما أن حيذ نصيبه
  .جمنية من الشجرة. إال بعد إيصال الثمرة إىل رب األرضأا من مهام العامل وأنه ال يترك العمل : والقول الثاين= 

  .من حيث الدليل والتعليل والنظرة الفقهية الراجح مذهب احلنابلة
واجلـذاذ لـيس    . أن مهمام العامل تتعلق بتنمية الثمرة وإصالحها إذا مت هذا اهلـدف انتـهت مهمـة العامـل                 : وجه ذلك 

  .ن تنمية الثمرة وإمنا هو أخذ للثمرة فقطمن إصالح الشجرة وال من القيام عليها وال م
  .فمن حيث الدليل األقرب مذهب احلنابلة وهو أنه ليس من أعمال العامل بل كل واحد منهما يأخذ نصيبه

  . االتفاق املسبق على جين الثمر- يكاد يقرب من الوجوب-لكن بالنسبة للواقع فإين أرى أنه جيب 
ليوم أصبح يكلف مبالغ طائلة جداً وإذا كـان يكلـف هـذه املبـالغ فيجـب أن                  أن حتصيل التمر من الشجر ا     : وجه ذلك 

يكون هناك اتفاق مسبق على هذا القضية حىت ال يكون هناك اختالف فـإن مل يكـن اتفـاق فكمـا قلـت لكـم أرى أن                           
  .مذهب احلنابلة أرجح

فـإذاً هـو ال يريـد       ) وحنوهـا :(بقولـه  من بيان ما يلزم العامل والحظت أنه خـتم األعمـال             - رمحه اهللا    -انتهى املؤلف   
  .احلصر وإمنا يريد التمثيل

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *>#� 

ر وا��و.ب و	<�=: وM#N رب ا�+
ل &W	C0اء اLوإ y[
  .آ�� ,

  . كما ذكر ضابط العامل لكان أحسن وأوضح- رمحه اهللا -أيضاً أعمال رب األرض هلا ضابط ولو أنه ذكره 
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فأي عمل يتعلق حبفـظ األصـل فهـو مـن أعمـال فمـا               . أن عليه كل ما فيه حفظ األصل      : ألرضالضابط بالنسبة لرب ا   
 أصـل   -. من سد احلائط فهذه مـن اعمـال رب األرض ألن هـذا يتعلـق حبفـظ األصـل                   - رمحه اهللا    -ذكره املؤلف   

  .امللك
   :- ر,+* ا- -)
ل  

ر وا��و.ب W	C0اء اLوإ.  

  .املاء يعين أن على رب األرض كل آلة تأيت ب
  .على رب األرض حتصيل املاء: أو بعبارة أخرى 

ولذلك كمل قلنا أن احلرث يقتضي أن البقر على العامل هنا نقول أن احليوانـات الـيت تـدير الـدوالب مـن مهـام رب              
  .األرض

بعهـا مـن مواسـري       الدينمو واملواطري واملكائن اليت ختـرج املـاء ومـا يت           -اآلالت احلديثة إلخراج املاء     : قياساً عليه نقول  
وحنوه هو من مهام رب األرض وهذا ال إشكال فيه ال من حيث العرق وال مـن حيـث النظـرة الفقهيـة ألن العامـل ال                           

  .مصلحة له بأن يؤسس يف تامزرعة إلخراج املاء وهو سيمكث فيها سنة
  .إذاً كل ما من أنه حتصيل املاء فهو من مهام رب األرض

  .أن عليه كل ما فيه حفظ األصل: ت لك وهيوالقاعدة العامة هي اليت ذكر

        فصلفصلفصلفصل
        ]]]]يف أحكام املزارعةيف أحكام املزارعةيف أحكام املزارعةيف أحكام املزارعة[[[[

 ;I ل
   :- ر,+* ا- -
 )�I(  

  . من املساقاة وانتقل لقرينتها وهي املزارعة - رمحه اهللا -انتهى املؤلف 
  .واملزارعة هي دفع األرض ملن يزرعها جبزء مشاع من الزرع

وما خيرج مـن هـذا الـزرع فهـو بـيين            . ها قمحاً أو شعرياً أو غريه     دونك هذه األرض ازرع   : فيقول رب األرض للعامل   
  .وبينك مناصفة

  .ذهب اجلماعري إىل مشروعية املزارعة= 
  :واستدلوا على هذا

  . من مثر أو زرع- بشطر ما خيرج منها - كما تقدم معنا- عامل أهل خيرب - صلى اهللا عليه وسلم - بأن النيب -
   .-صلى اهللا عليه وسلم  -فهو أيضاً ساقاهم وزارعهم 

  :واستدلوا على هذا
  .ما من بيت يف املدينة املنورة إىل وزارع أهله:  مبا أثر عن غري واحد من السلف أم قالوا-
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  :واستدلوا على هذا أيضاً
  . وعلي وابن مسعود وغريهم تعاملوا باملزارعة- رضي اهللا عنه - بأن عمر  -
  .شرعان املزارعة ال ت: والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا بدليلني
  .واحملاقلة هي املزارعة.  ى عن احملاقلة- صلى اهللا عليه وسلم -ان النيب : ما جاء يف الصحيح:  الدليل األول-
من كان له أرض فليزرعهـا أو فليزرعهـا أخـاه وال يكريهـا أخـاه بالثلـث       : احلديث الذي تقدم معنا    :  والدليل الثاين  -

  .أو بالربع
 صـلى اهللا عليـه      -راجح يف هذه املسألة هو الراجح يف املسألة السابقة وهو أن املعاملـة مـشروعة عمـل ـا الـنيب                      وال

  . وأصحابه-وسلم 
  .وأما األحاديث الناهية فتحمل على صورة خاصة منهي عنها وهي املزارعة على جزء معلوم من األرض

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 �Nا�+ ار nT20@ ء &"#�م ا��: وU�� �(

 أو �#"
&� ، وا��W20� رضC0ج &% اp� 
+& ���.  

 اكتفـى   - رمحـه اهللا     -وكأنـه   . جبـزء مـشاع معلـوم النـسبة       . مشاعاً: يعين) جبزء معلوم النسبة   :(- رمحه اهللا    -قوله  
  .عاًببيان أن هذه األجزاء تكون دائماً مشاعة وإال البد أن يعلم أن اجلزء املعلوم النسبة البد أن يكون مشا

لو أخذ الربـع الـشمايل أو الـشرقي أو الربـع الـذي يف الوسـط وعينـه                   . فلو أخذ ربع األرض احملدد لبطلت باإلمجاع      
  .وحدده لبطلت

  .لكن جيب أن يأخذ جزءاً مشاعاً
  . ترك كلمة مشاع ألنه بيينها يف املعامالت السابقة- رمحه اهللا -لكن املؤلف 

يعـين أنـه إذا شـرط ألحـدمها فالبـاقي           ) األرض لرا أو للعامـل والبـاقي لآلخـر        مما خيرج من     : (- رمحه اهللا    -قوله  
  .لآلخر وال حنتاج إىل تسميته

  :ودليل ذلك
  . أن احلق ال خيرج عنهما فإذا حدد نصيب أحدمها فالباقي لآلخر-
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .آ�ن ا��^ر وا�0sاس &% رب اCرض ، وN *�#N+� ا��
س: و. �0�Gط 

  . احلنابلة إىل أنه ال يشترط أن يكون البذر من رب األرض بل جيوز أن يكون من العاملذهب= 
  :واستدلوا على هذا بدليلني

 عامل أهل خيرب بـشطر مـا خيـرج منـها مـن الـزرع ومل يـذكر                   - صلى اهللا عليه وسلم      -أن النيب   :  الدليل األول  -
   .- صلى اهللا عليه وسلم -اشتراط أن يكون البذر منه 

 صـلى اهللا عليـه      -عـن عملـه     :  وهو قول الـراوي    -أنه جاء يف النص ما يدل على أن البذر من اليهود          : الدليل الثاين  -
  .بشطر ما خيرج منها يعتملوها بأمواهلم : -وسلم 

  .فدل هذا على أم زرعوها بأمواهلم
 جـاء عمـر بالبـذر فلـه الـشطر            أنه عامل الناس على أنـه إن       - رضي اهللا عنه     -ما صح عن عمر     ]: الثاين[ الدليل   -

  .وإن جاءوا هم بالبذر فله كذا كذا
  . جوز األمرين- رضي اهللا عنه -فدل احلديث على جواز أن يكون البذر من رب األرض أو من العامل ألن عمر 

  .إذ يكون العامل لديه البذر ورب األرض ليس لديه بذر. أن احلاجة تدعو إىل ذلك] : الثالث[ الدليل -
  .أنه يشترط لصحة املزارعة أن يكون البذر من رب األرض: قول الثاينال= 

  :واستدلوا على هذا
فكـذلك يف املزارعـة     .  بأن املزارعة واملساقاة تشبه املضاربه وحنن نشترط يف املضاربة أن يكـون املـال مـن رب املـال                   -

  .العملتكون األرض والبذر من رب األرض وإمنا يكون من العامل شيء واحد فقط وهو 
أن هناك فرقاً واضحاً بني املال يف املضاربة والبـذر يف املزارعـة ألن املـال يف املـضاربة يعـود                     : واجلواب على هذا الدليل   

  ...والراجح القول األول. إىل صاحبه وهو رب املال بينما البذر ال يعود إىل صاحبه
  ))األذان((

   :- ر,+* ا- -)��*  
  .وا�0sاس 

  .ملن يغرسه جبزء من الشجر ال من الثمرالغراس هو دفع شجر 
  .وهذا هو الفرق بني الغراس واملساقاة

  .اخلالف يف الغراس كاخلالف يف املزارعة متاماً من حيث اشتراط كون الغرس من رب األرض أو العامل
  .العاملوتقدم أن الراجح أنه جيوز أن يكون البذر من أيهما فكذلك جيوز أن يكون الغراس من رب األرض أو من 

  .إذاً ال حنتاج إىل إعادة اخلالف يف الغراس بعد أن عرفنا ماهو
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        ....باب اإلجارةباب اإلجارةباب اإلجارةباب اإلجارة
   :- ر,+* ا- -)
ل  

رة LQب ا
2  

اإلجارة من أنفع العقود اليت من اهللا سبحانه وتعاىل ا على املسلمني وفيها توعة علـى النـاس عظيمـة جـداً وهـي مـن                          
  .اة إال أن احلاجة لإلجارة أشد وأكثرحماسن التشريع وكذلك املزراعة واملساق

  .العوض: اإلجارة مشتقة من األجر واألحر معناه يف لغة العرب 
  .حقيقة اإلجارة هي أا بيع منافع كما أن حقيقة البيع هو أنه بيع أعيان

  .فالفرق بينهما فقط يف أن هذا بيع أعيان وهذا بيع منافع
  .منفعة معلومة أو عمل معلومبذل العوض يف : وأما تعريفها يف الشرع يف

  .وهذا التعريف من أخصر التعريفات وأكثرها داللة على املراد وأكثرها وضوحاً
  .ودل عليه الكتاب والسنة .واإلجارة من العقود املشروعة بإمجاع املسلمني مل خيالف فيه أحد

  .أجر وذلك دال على عقد اإلجارةفسمى هذا العوض ) فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن: ( أما الكتاب فقوله تعاىل-
: ( قـال ) ثالثة أنـا خـصمهم يـوم القيامـة        : (عن ربه تبارك وتعاىل      : - صلى اهللا عليه وسلم      - وأما من السنة فقوله      -

  ) .ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يعطيه أجره
  .وأما اإلمجاع فهو حمكي من أكثر من واحد من أهل العلم

قة اإلجارة يف اللغة ويف الشرع واحلقيقة الفقهية لإلجارة ألن هـذا سـنحتاج إليـه يف مـسائل كـثرية                     إذاً عرفنا اآلن حقي   
  .واألجلة الدالة على مشروعيته

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
n 2��13 07وط T) .
  .&"�I0 ا�+��"�) أ,�ه

  .من شروط اإلجارة املتفق عليها: معرفة املنفعة
  .ملنفعة يف عقد اإلجارة هي املعقود عليه كما أن العني يف عقد البيع هو املعقود عليهودليل اشتراط معرفة املنفعة أن ا

  .فيجب أن نعرف هذا املعقود عليه أي املنفعة كما جيب أن نعرف العني املعقود عليها
  .اشتراط معرفةو املنفعة:  يعين. وهذا احلكم كما قلت لكم باإلمجاع

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 �Uدار و M�Z9آ�#N 9�#"Tد&� وV �&.  

  .العرف:  األمر األول- :حتصل املعرفة بأحد أمرين
  ...ونكتفي ذا سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

الـشرط األول   باألمس أخذنا أول باب اإلجارة وأخذنا التعريف واملـشروعية وتوقفنـا عنـد الـشروط وتوقفنـا عنـد                    
  .وأخذنا الدليل على اشتراط هذا الشرط لصحة اإلجارة. معرفة املنفعة :وهو

  مباذا حتصل املعرفة؟: وتوقفنا على مسألة وهي
  :حتصل املعرفة بأحد طريقني

  .العرف:  الطريق األول-
فهـذه املنـافع    ) لـم كـسكىن دار وخدمـة آدمـي وتعلـيم ع         :( يف األمثلة فقوله   - رمحه اهللا    -وهذا الذي ذكره املؤلف     

  .تعرف بالعرف
  .واملنفعة اليت تعرف بالعرف نكتفي مبعرفتها بالعرف وال نشترط الوصف

 مثـاالً ومـن املعلـوم أنـه نـوع األمثلـة حبـسب        - رمحه اهللا -وهو الذي مل يذكر له املؤلف . الوصف:  الطريق الثاين -
  .الطرق لكان أسلم

مكانـه كـذا    : يبين له جداراً فهذه املنفعة يشترط فيها الوصف بـأن يقـول جـدار               فإذا استأجر رجالً ل   . بناء اجلدار : مثاله
  .وبناءه من املادة الفالنية وطوله كذا وعرضه كذا ويصفه مبا يتبني معه املنفعة املطلوبة

  . األقلوهو.  والوصف-. وهو األكثر.  العرف-: تبني لنا اآلن كيف نعرف املنفعة يف اإلجارة وأا بأحد طريقني: إذاً
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 )�	
  .&"�I0 ا0LCة) ا��

  .معرفة األجرة: الشرط الثاين
  :والدليل على هذا الشرط من ثالثة أوجه

  .اإلمجاع:  الوجه األول-
  .القياس على البيع:  والوجه الثاين-
نـه ـى عـن اسـتئجار         أ - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -أنه روي عن النيب     ) وهو األول يف احلقيقة   : ( والوجه الثالث  -

  .األجري إال مبعرفة أجرته
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وهذا احلديث اختلفوا يف رفعه ووقفه وذهب الشيخ احلافظ أبو زرعـة إىل أن احلـديث موقـوف علـى ابـن مـسعود ومل                 
  .يصحح رفعه

وأقترح عليكم مراجعة كالم الشيخ يف علل ابن أيب حامت ميكن يكون يف مخسة أسطر فقـط أو أقـل ولكـن مفيـد حـىت                          (
ف طريقة اإلمام أبو زرعة وأبو حامت يف تعليل هذا احلديث وسـيكون ذهنـك مـشدوداً أكثـر ملـا تقـرأ يف حـديث                          تعر

  ).يتعلق مبوضوعنا
قلـت ويظهـر يل واهللا أعلـم وبوضـوح أنـه موقـوف              . ذهب أبو زرعة إىل أن احلديث موقوف على ابن مـسعود          : إذاً

  .ولكن يظهر يل أنه مما ال جمال للرأي فيه
  .أنه ال جمال للرأي فيه أخذ حكم املرفوعوإذا صح 

وعلى كل حال هو دليل صحيح سواء حكمنا بوقفه مع احلكم عليه بـالرفع أو حكمنـا عليـه بوقفـه واعتربنـاه فتـوى                         
  .من ابن مسعود والدليل إن شاء اهللا يصلح أن يتمسك به اإلنسان

 فاملباحث اليت ذكرناهـا يف الـثمن يف البيـع تـأيت معنـا               .معرفة األجرة حتصل مبا حيصل به معرفة الثمن يف البيع         / مسألة**
  .فما حتصل به املعرفة هناك حتصل به املعرفة هنا. يف األجرة يف عقد اإلجارة

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 0�LCا �I nTو.  

  .لعادة أن معرفة األجرة شرط من شروط صحة اإلجارة بدأ يف االستثناء كما هي ا- رمحه اهللا -ملا قرر املؤلف 
  . يقررون احلكم مث يذكرون املسائل املستثناة- رمحهم اهللا -ألن الفقهاء 

أي جيـوز أن يـستأجر اإلنـسان العامـل بطعامـه وكـسوته أي               . أن يستأجر األجري بطعامه وكـسوته     : ـ املسألة األوىل  
  .يف األجرة: يعين. وليس من اجلهالة

  :استدل احلنابلة على هذا
  .عمر بن اخلطاب وابن مسعود استأجروا األجري بطعامه وكسوته بأن أبو بكر الصديق و-

  .فدل على أن هذا مشروع وليس بقادح يف شرط معرفة األجرة
  :ـ املسألة الثانية

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .وا��{0 

  .هي املرضع سواء كانت هي األم أو سواها: الظئر
  :والدليل على صحة هذا احلكم

  .فجعل مقابل اإلرضاع الرزق والكسوة باملعروف)  له رزقهن وكسون باملعروفوعلى املولود: ( قوله تعاىل-
  .فدل هذا الدليل على صحة استثناء الظئر

   :- ر,+* ا- -)
ل  
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  .معرفة املدة:  يشترط لصحة احلكم -يشترط بالنسبة للظئر 
  . والظئر بالطعام والكسوة فقط أنه جيوز استئجار األجري- رمحه اهللا -وظاهر كالم املؤلف 

  .فال جيوز استئجار الدابة بعلفها
  .وال السيارة بالرتين والزيت

  .وال أي شيء آخر إال مسألة األجري والظئر
  .أنه جيوز استئجار كل ما يشبه األجري والظئر: والقول الثاين= 

  .قيجوز أن يستأجر الدابة بعلفها
  . هذين النوعني بدليل تعدية الصحابة احلكم من الظئر إىل األجري  ألن دليل اجلواز مل يقصر احلكم على-

  .فدل على أم رأوا علة احلكم وقاسوا عليه ما يشبهه
  .كل ما يشبه هذه املسألة صحيح واحلاجة داعية إليه: فنقول

بالطعـام وبـني     وبني قوة هذا القـول وأنـه ال فـرق بـني اسـتئجار الدابـة                  - رمحه اهللا    -ونصر هذا القول ابن القيم      
  .استئجار املرأة لإلرضاع بالكسوة والطعام وأن املسألة واحدة

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 �;N 32 
ً:
�U را أو
( *2�1 MHNأو _���� أو أ 
ً&
+, �Uدة: وإن د
  .0LY2 n4ة ا�"

  .ملأنه يصح العقد ولو بال لفظ وإمنا مبجرد الع: وهي: هذه املسائل اموعة كلها هلا حكم واحد
  .هذا القاسم املشترك بني هذه املسائل األربع

  :على صحة اإلجارة يف هذه املسائل مبجرد العمل ولو بال لفظ: أي: واستدلوا على هذا احلكم
  . بأن العرف قام مقام التصريح يف تصحيح وثتبيت هذه العقود-

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 
ً&
+, �Uوإن د.  

وهو موجود يف البلدان قدمياً يف الشام ومصر والعراق ويف كل مكان واآلن احنـصر               .  الناس احلمام هو املكان املخصص الغتسال    
  . هكذا فهمت من بعض الناس أنه ال يوجد إال يف هذه املدينة فقط-وال يوجد أبداً فيما أعلم إال يف الشام 

  .علومةوكانت هذه احلمامات أماكن عامة يشترك فيها الناس والغرض منها االغتسال بأجرة م
فإذا دخل اإلنسان هذا احلمام وفوراً بدأ باالغتسال وانتفع مبـا يف احلمـام مـن مـاء حـار وصـابون وآالت بـدون أن                          

  .يعقد مع صاحب احلمام فالعقد صحيح ولو بال لفظ
  . ألن العرف جار على تصحيح العقد مبجرد االغتسال-

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .أو _���� 
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 يف السفينة  لنقله من شاطيء إىل شـاطيء بـال عقـد مـع رب الـسفينة فـإن العقـد صـحيح               إذا ركب اإلنسان  : يعين
  .مبجرد الركوب

  . ألنه وضع نفسه لنقل الناس فدل العرف على تصحيح عقده مبجرد الركوب-
وال خيفى عليكم أنه تستوي بعض املواصالت احلديثة يف هذا احلكم مع رب الـسفينة مثـل لـو ركـب القطـار فإنـه ال                          

  .وجد عقد مطلقاً وإمنا يدفع التذكرة مثل لو ركب مع أصحاب التكاسي بال كالم فكذلك نفس احلكمي
  .كل ما جرى العرف على أنه يستأجر فالعمل والركوب معه صحيح: إذاً

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 
ً:
�U را أو
( *2�1 MHNأو أ..  

  .صح: فظيإذا أعطى ثوبه قصاراً ليغسله أو خياطاص ليخيطه بال عقد ل
  .ليغسلوا ثياب الناس وليخيطوا ثياب الناس: أي.  ألم وضعوا أنفسهم هلذا العمل-

اكتفـاًء بداللـة   ). بـال عقـد لفظـي   : يعـين (واليوم العمل على هذا جتد اإلنسان يدخل ويعطي ثيابه الغسال بال عقد بينه           
  .العرف

  ).صح بأجرة العادة: (سائل السابقة يف امل: يعين.  بال عقد- رمحه اهللا -فهذا معىن قول املؤلف 
  .فإذا اختلفوا يف األجرة فالعقد صحيح واملرجع يف حتديدها إىل العرف

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 )w�
2
,� �I ا�"�%) ا��Qا.  

  .يشترط يف صحة اإلجارة أن تكون العني مباحة النفع مطلقاً
  .ال يف حال الضرورة وال يف حال احلاجة: أي) مطلقاً:(ومعىن

  .فآنية الذهب اختاذها حمرم وجيوز عند الضرورة. آنية الذهب/ مثال للضرورة
ففـي حـال احلاجـة جيـوز اقتنـاء الكلـب            . إال يف حال احلاجة   . الكلب حمرم اقتناؤه واالنتفاع به    . الكلب/ مثال احلاجة 

  .للراعي أو للسقي أو للحراسة وال جيوز يف غري حال احلاجة
و يف حال احلاجة فإنه ال يتعرب مباحاً إباحة مطلقة فـال جيـوز بنـاء علـى ذلـك أن يـستأجر                       وما أبيح يف حال الضرورة أ     

  .ألنه يشترط فيما يستأجر أن يكون مباحاً إباحة مطلقة
  .وهذه األعيان ليست مباحة إباحة مطلقة

  ما حكم استئجار الكلب للحراسة؟: إذا قيل لك: بعبارة أخرى
سة ال جيوز ألنه ال جيوز أن نستأجر إال مبـاح النفـع إباحـة مطلقـة والكلـب يبـاح             أنه استئجار الكلب للحرا   : فاجلواب

  .إباحة خاصة للحاجة
  .إذاً عرفنا اآلن مذهب احلنابلة ووجهة نظرهم يف األعيان اليت جيوز أن تستأجر واليت ال جيوز

  :الدليل على ذلك
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  .وع من التعاون على اإلمث والعدوانواستئجار املمن) وال تعاونوا على اإلمث والعدوان:( قوله تعاىل-
 يف وقـت   -.إباحة استئجار ما يباح نفعه يف حال احلاجـة أو الـضرورة يف حـال احلاجـة أو الـضرورة                   : والقول الثاين = 

   .- رمحه اهللا -وهذا القول وجه عند احلنابلة ورجحه صراحة ابن حزم  .إباحته
  :استدل هؤالء

يشترط يف العـني أن تكـون مباحـة  النفـع وهـذه              : وحنن نقول . ح منافعها مباحة   أن هذه األعيان يف حال احلاجة تصب       -
  .مباحة النفع حني االستئجار

  .وهذا القول وجيه وقوي وراجح ألنه ينظر إىل العلة يف املنع
  ما حكم استئجار الكلب للزينة؟: بناء على هذا

  .ال جيوز باإلمجاع
  ما حكم استئجار الكلب للرعي؟

  .بلةحيرم عند احلنا
  .وجيوز على القول الثاين

  ما حكم استئجار الرجل للحرير للبس؟
  .ال جيوز

  وما حكمه إذا أراده ألن فيه حكة أو مرض؟
  .جيوز عند غري احلنابلة

  .تصورنا هذه املسألة وهي مسألة كثرية احلاجة إليها فكثرية هي األعيان اليت تباح يف حال ومتنع يف حال: إذاً
   أن نستأجر هذه األعيان أو ال جيوز؟فاآلن عرفنا هل جيوز
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
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  .ال جيوز باإلمجاع استئجار العني لعمل حمرم
  ).وال تعاونوا على اإلمث والعدوان:(قوله تعاىل:  األول- :لدليلني

 التعليـل يقـول     -علـى منوالـه   :  يعـين  -و دليل فقهي حيتاج إليه اإلنسان يف كثري من التعلـيالت            وه:  والدليل الثاين  -
طبيعـي أن حكـم     . أن املنفعة احملرمة املطلوب شرعاً إبطاهلـا وإتالفهـا واسـتئجارها عكـس هـذا املطلـوب                : ((الفقهاء

مسائل أخـرى ويـدرب الـذهن علـى كيفيـة           لكن هذا التعليل يساعد يف معرفة       . استئجار احملرمات ظاهر للعامي والعامل    
  .تعليالت الفقهاء لألحكام الفقهية التفصيلية

   .- رمحه اهللا -نأيت لألمثلة اليت ذكرها املؤلف 
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
	 �
  .آ

وأمـره  . واملال املكتسب يف هذا العمل سحت وهـو مـن أكـل املـال بالباطـل                .ال جيوز االستئجار ملعصية الزىن باإلمجاع     
  .أوضح من أن يبني

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وا� &0 

فال جيوز استئجار من يستخدم أو استئجار نفـس اآللـة لالسـتخدام وهـذا االسـتئجار                  .هو استخدام آلة املزمار   . الزمر
  .حمرم وهو سحت ومن أكل املال بالباطل نسأل اهللا العافية والسالمة

لكان أمجـل وأوسـع ألن هـذا احلكـم ال خيـتص باملزمـار               ) وآلة الطرب : ( قال بدل الزمر   - رمحه اهللا    -ولو أن املؤلف    
  .وإمنا يتناول مجيع آالت الطرب فكلها حمرمة وحترميها مغلظ

   :- ر,+* ا- -)
ل  

ء �sوا�.  

  :املقصود بالغناء هنا أحد أمرين
ف فيـه شـاذ وال عـربة        فهذا حمرم عند مجاهري الـسلف واخللـف واخلـال         .  إما الغناء املصاحب آلالت اللهو والطرب      -
  .وذلك لوضوح النصوص الصرحية وفتاوى الصحابة الواضحة والشك يف أن الغناء حمرم وأن اخلالف فيه شاذ. به
  .الغناء الذي ال يصاحب آالت اللهو ويكون حمرماً ملا فيه من األلفاظ احملرمة:  القسم الثاين من الغناء-
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وL"� دار= آ���� 

  .وهو حمرم.  جيوز تأجري من أراد أن يتخذ الدار كنيسة يف بالد املسلمنيال
 حنـن نتحـدث عـن إنـشاء      -. وتقدم معنا يف كتاب اجلهاد اإلمجاع على حتـرمي إنـشاء الكنـائس يف بـالد املـسلمني                 

  .الكنائس فهذا حمرم باإلمجاع
ك لإلمجـاع علـى التحـرمي وألن يف هـذا متكـني             ال  جيوز أن نؤجر الدار لشخص يريد أن يتخذها كنيسة وذل           : بناء عليه 

  .هلم بالشرك ألن الكنائس تتخذ للشرك والتثليث
  :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 0+pأو ���$ ا�.  

  .ال جيوز أن نستأجر آلة لبيع اخلمر أو لنقل اخلمر
  .ألن يف هذا أعظم إعانة على املنكر وهو شرب اخلمر. واألجرة حمرمة
  .نسان إذا كان يف غري بالد املسلمني أن يتقبل العقود اليت فيها نقل للخمورال جيوز لإل: بناء على هذا

  .وروي عن بعض األئمة أنه إذا كان ينقل اخلمر للذمي فال بأس
 -وأنا أنزه هذا اإلمام عن أن تروى عنه هذه الفتوى وأعتقد جازماً كما قال بعض الفقهـاء املتـأخرين أـا فتـوى خطـأ                          

ألن نقل اخلمر للمسلم والذمي هو كذلك مـن اإلعانـة علـى املعـصية ألنـا نـرى أن املـسلم                      . طأمنسوبة إليه خ  : يعين
  .والذمي كالمها ال جيوز له أن يشرب اخلمر

  .على كل حال نقل اخلمر حمرم واألجرة عليه فاسدة
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 nTو :*�#N *�GU أ:0اف $v�� y[

رة ,Lإ.  

  .خلشب عليهتصح إجارة احلائط لوضع أطراف ا
  . ألن هذا النفع نفع معلوم-

  .ولكن يتشرط لصحة استئجار احلائط معرفة املدة
  .وظن بعض الفقهاء أنه ال يشترط عند احلنابلة معرفة املدة يف وضع اخلشب على جدار احلائط والواقع أا تشترط

مـدة اسـتئجار احلـائط لوضـع        أنه يشترط لـصحة هـذه اإلجـارة معرفـة           : وصرح ذا احلكم غري واحد من احلنابلة      
  .اخلشب فيه
يف احلـاالت الـيت ال جيـب علـى اجلـار أن             : أي:  مقصوده باستئجار احلائط لوضع اخلشب فيـه       - رمحه اهللا    -واملؤلف  

  .يبذل جداره جلاره
  .فإن وجب عليه فإنه حيرم عليه أخذ األجرة
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
W��	 0 ا�+0أةLjT .و :
WL0 إذن زو�s2.  

  .جيوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغري إذن زوجها بل يشترط لصحة العقد إذن الزوجال 
  :وتعليل ذلك

  . أن يف تأجري املرأة نفسها للغري تفويت حلقوق الزوج وتفويت ملصاحله فال جيوز إذن-
 فإنـه ال  أا إذا أجرت نفـسها علـى وجـه ال ختـل بـه حبقـوق الـزوج              : وعلم من تعليل احلنابلة وغريهم من الفقهاء        

  .يشترط رضى الزوج
فإذا أبرمت عقد إجارة لعمل شيء داخل املرتل ال يفوت حقوق وحظوظ الزوج فإنـه ال يـشترط رضـا الـزوج واملـال                        

  .ملكها هلا أن تتصرف فيه كما شاءت
يـه  تبني معنا اآلن أن طلب الزوجة الوظيفة خارج البيت إما للتدريس وإما وظيفـة يف أي دائـرة أخـرى أنـه يـشترط ف                        

رضى الزوج ألنه ال ميكن ان خترج للتدريس أو للعمل أو ألي عمل آخر طيلة الـصباح إال مـع تفويـت لـبعض حقـوق                          
  .الزوج إما فيما يتعلق بالبيت أو فيما يتعلق باألوالد أو فيما يتعلق بالزوج نفسه

  :أما العمل الداخلي فهو ينقسم إىل قسمني .فإذاً يشترط للعمل اخلارجي أن يرضى الزوج
  . إن كان يضر حبقوق الزوج فإنه البد من رضاه-
  . وإن كان ال يضر فإنه ال يشترط رضاه-

        فـصـلفـصـلفـصـلفـصـل
        ]]]]يف أحكام العني املؤجرةيف أحكام العني املؤجرةيف أحكام العني املؤجرةيف أحكام العني املؤجرة[[[[

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .Iــ� 

 02ؤ�� أو ��4) 1(و�0�Gط �I ا�"�% ا�+0Ljة  W�I0"& :
  .0�t �I ا��ار و	<�ه

  .وط العني املؤجرة وهي مخسة هذا الفصل لبيان شر- رمحه اهللا -عقد املؤلف 
حيث حتدث أوالً عن الثمن مث حتدث عن السلعة كـذلك هنـا حتـدث عـن األجـرة مث                    . وهذا نظري ما تقدم معنا يف البيع      

  .سيتحدث عن العني املؤجرة
  :واملعرفة حتصل بأحد طريقني. معرفة العني املؤجرة: الشرط األول

  . إما الرؤية-
  . أو الصفة-

ونكتفي بالوصـف يف كـل عـني ميكـن أن توصـف وصـفاً        . كل عني ال ميكن أن توصف وصفاً دقيقاً       فتشترط الرؤية يف  
  .دقيقاً
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يف غـري   : أو صـفة  (انتـهى الكـالم     .) معرفتـها برؤيـة    (-الحظ معـي  _ :  معناها - رمحه اهللا    -عبارة املؤلف   : ولذلك
  )الدار وحنوها

أنـه يف الـدار وحنوهـا ال نكتفـي بالوصـف            :  يعـين  -) )وهـا يف غري الدار وحن   : أو صفة (مث تتوقف   .) معرفتها برؤية ((_
  .وإمنا نشترط مع لذك الرؤية ألنه ال ميكن أن توصف

  .يف غري الدار وحنوها يعود إىل الصفة أو الرؤية؟ يعود إىل الصفة: إذاً
تعـرف برؤيـة أو     أنـه يـشترط يف العـني املـؤجرة أن           :  أن مذهب احلنابلة هـو     - قبل أن نذكر القول الثاين     -إذا عرفنا   

  .بصفة وعرفنا مىت نشترط الرؤية
  .شرط: ألن معرفة العني املؤجرة. وأنه إذا أجرت بغري معرفة من خالل الرؤية أو الصفى فالعقد باطل

أنه ال يشترط ال الرؤية وال الصفة مث إذا رأى املستأجر العـني فهـو باخليـار إن شـاء أمـضى العقـد وإن       : القول الثاين = 
  .شاء رده

  .ذا القول الثاين هو الراجح وتقدمت املسألة يف شروط املبيعوه
إذا أراد  . وهـذا صـحيح   .  أن البيـت وحنـوه ممـا ال يعـرف بالـصفة            - رمحـه اهللا     -دل كالم املؤلف    / بقينا يف مسألة  

  .اإلنسان أن يستأجر بيتاً فإنه الميكن أن يكتفي بالصفة مهما وصف البيت وصفاً دقيقاً
  .ويدل عليه الواقع. يدل عليه الشرع. يكفي بالنسبة ملعرفة اإلنسان للبيت الوصفوهذا احلكم أنه ال 

 أنه يوصف لك مكان للسكن وصفاً دقيقاً مبالغـاً فيـه مث إذا حـضر اإلنـسان للبيـت وجـد                      - أنت نفسك  -وهلذا جتد   
  .وهذا مشاهد وجمرب، أن معرفته للبيت ختتلف متاماً عن الوصف

والبـد مـن الرؤيـة هـذا علـى القـول            . صـحيح : ن األعيان اليت ال يكتفي فيها بالوصـف       أن البيت م  : فقول احلنابلة 
  .األول

وعلى القول أنه ال يشترط ال الرؤية وال الصفة واإلنسان باخليار لـه أن جيـري العقـد مث إذا أجـراه ورأى البيـت فهـو                           
  .باخليار
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
 )2 (
W[ا Lدون أ 
W"�	 M#N �;"� وأن.  

  .ط يف العني املؤجرة أن ينتفع ا بال إتالفيشتر
  .ينتفع بنفعها من غري إتالف لألجزاء: أي

  .إذاً القاعدة أنه ال يصح أن نستأجر ما ال ينتفع به إال بإتالفه
  :الدليل

  .أن عقد اإلجارة يقع على املنفعة واالنتفاع باألجزاء انتفاع بالعني ال باملنفعة:  قالوا الدليل-
  .ة وهي أنه يشترط أن حيصل العقد على نفع العني ال على أجزائها صحيح يف اجلملةوهذه املسأل

  .وسيأتينا يف أفراد املسائل اخلالف يف بعضها من املسائل اليت تندرج حتت هذه القاعدة
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 nT 3I :*#"G�� $+Gم ��آ� و. ا�
"Hرة ا�
Lإ.  

  :هاتان مسألتان
  .ن يستأجر الطعام ليأكله أو الشمع ليشعلهأ/ ـ املسألة األوىل

  .العقد باطل: فعند احلنابلة= 
  . ألن العقد وقع على أجزاء العني ال على نفعها-

  .ان احلكم مترتب على القاعدة السابقة: يعين) فال:( يقول يف عبارته- رمحه اهللا -وهلذا جتد أن املؤلف 
  .عله بأن يقول كل أوقية بدرهمانه جيوز أن يستأجر الشمع ليش: القول الثاين= 

  .ويعترب العقد حينئذ عقد معاوضة غري الزم
  .فال هو بيع وال هو إجارة

  .عقد معاوضة لكن غري الزم: بل بينهما. فليس من باب اإلجارات وال من باب البيوع
  .وليس من باب اإلجارات. وليس يف الشرع ما مينع من تصحيح هذا العقد: قال أصحاب هذا القول

   .- رمحه اهللا -هذا القول مصرع يف أكثر من موضع شيخ االسالم بن تيمية و
رحـظ اآلن   .  ينحى إىل حنـو معرفـة حقيقـة العقـد دون التعلـق باالسـم               - رمحه اهللا    -ولعلك تالحظ دائماً أن الشيخ      

  .هذا ليس من باب اإلجارات وال من باب البيع وإمنا هو عقد بينهما: يقول: هنا
 هذا يف كتاب األراضي الـيت غنـهما املـسلمون وأوقفهـا والة األمـر وهـو أن الـشيخ جعلـها بـني          وتقدم معنا نظري 

  .حكمني
  .وهذا كثري عند شيخ اإلسالم حياول أن يعرف حقيقة العقد ويعطيه احلكم املناسب

  .هذا القول الثاين هو الصحيح إن شاء اهللا
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إذاً صـحيح   ] اإلجـارة [د اعتربه الشيخ لـيس مـن بـاب          أن هذا العق  :  وهو   - لعلك الحظت شيء     -لكن أيضاً أقول    
  .أن اإلجارة ال يعقد فيها على األجزاء

حىت على القول الثاين وحنن نرجح القول الثاين ونـرى أن كـالم شـيخ اإلسـالم قـوي إال أنـا نقـول يف نفـس                           : يعين
  .رجه عن عقد اإلجارة أخ- رمحه اهللا -الوقت أنه دليل أن كالم احلنابلة صحيح ألنه حىت شيخ اإلسالم 

  .وجيب أن تالحظ هذ
قاعدة احلنابلة ما زالت صحيحة ألن الشيخ مل يصحح ويبقيه داخل اإلجـارة وإمنـا صـححه وأخرجـه عـن بـاب                       : إذاً  

  .قاعدة احلنابلة ما زالت صحيحة: إذاً .اإلجارة
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *��� ^UY�� و. ,��ان.  

  .لنب وال جيوز استئجار احليوان ألخذ ال
  . ألن العقد حينئذ يكون على أجزاء من العني املعقود عليها وهو اللنب-

  .فاللنب ليس من منافع احليوان وإمنا من أجزاء احليوان
  .إذاً هو مبين على القاعدة السابقة

  .أنه جيوز أن نستأحر احليوان لنأخذ منه اللنب: والقول الثاين= 
  :واستدل أصحاب هذا القول بدليلني

تقدم معنـا أن احلنابلـة يـصححون اسـتئجار املـرأة إلرضـاع الـصيب بطعامهـا                  . القياس على الظئر  : دليل األول  ال -
  .وكسوا

  .أن األعيان اليت تستخلف شيئاً فشيئاً استئجارها ألصق باإلجارة منه يف البيوع وجتويزها أقيس:  الدليل الثاين-
  .إىل آخره.... ينتفع اليوم مث غداً . تستخلف املنافع تبعاً-تبعاً أنه يف اإلجارة اإلنسان تأتيه املنافع : وجه ذلك

فأنـت إذا اشـتريت شـيء حتـصل علـى           . فهو ال حيصل على املنافع يف يوم واحد وإمنا تأتيه املنافع تباعاً خبـالف البيـع               
  .املبيع مجلة واحدة

  .هذا العقد ألصق باإلجارات منه يف البيوع: إذاً
 اإلسالم قاعدة وأن كل شيء تأيت منافعـه تباعـاً شـيئاً فـشيئاً فهـو جـائز وهـو أقـرب إىل                        قرر شيخ : وبناء على هذا  

  .اإلجارة منه إىل البيوع
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .إّ. �I ا��{0 

  .فيجوز ألنه تقدم معنا جواز استئجار الظئر: يعين
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   :- ر,+* ا- -)
ل  

: و	;$ ا��{0 و&
ء اCرض ً"�T 3نU��.  

  .لألرض: يعين
  .فيجوز لإلنسان إذا استأجر أرضاً وفيها بئر أو ماء فيجوز لإلنسان أن يستأجره مبا فيه من منافع

  .يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالالً:  ألن القاعدة تقول-
  . أنه ال جيوز لإلنسان أن يستأجر البئر على سبيل االستقالل- رمحه اهللا -فهم من كالم املؤلف 
  . على قاعدة احلنابلة-زاء املستأجر ال بنفعه ملاذا؟ ألنه ينتفع بأج

  .جواز استئجار البئر: والقول الثاين= 
فمنافعـه  . إىل آخـره  .. فـاليوم خيـرج املـاء مث غـداً مث بعـد غـد               .  ألن البئر كذلك منافعه تأيت تباعاً وتـستخلف        -

  .تستخلف
  ه؟ما حكم أن يستأحر اإلنسان جالون ماء لينتفع باملاء الذي في/ مسألة**

  .ألن املنفعة يف هذه الصورة ال تستخلف. ال جيوز
  .عرفنا اآلن ماذا يقصد شيخ اإلسالم وكيف نطبق احلكم على املسائل املختلفة: إذاً

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وا�;�رة M#N ا���9�#) 3( 

  .القدرة على تسليم العني: يشترط لصحة استئجار العني
  .وهذا الشرط حمل إمجاع

  .املسألة اليت تقدمت يف البيوع وهو القدرة على تسليم املبيعوهو مقيس على 
  .وأي فائدة يف استئجار عني ال ميكن أن تسلم

   :- ر,+* ا- -)
ل  

رد Gرة ا|2} وا�
Lإ nT 3I.  

  :وال املغصوب وحنو هذه املسائل
  . ألنه ال ميكن أن يسلم-

  . األعيان للقادر على حتصيلهاإجارة هذه: وهي/ وتقدم معنا يف البيوع أنه تستثىن مسألة
  .فكما استثنينا يف البيوع كذلك يف اإلجارة

  .فال بأس . فإذا أجر عبده الشارد ملن يستطيع أن حيضره
  .ومن أجر داره املغصوبة ملن يستطيع أن يستخلصها فال بأس
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وا�7+
ل ا�"�% M#N ا�+��"�) 4( 

  .ال العني على املنفعةيشترط أن يكون يف العني اشتم
  .فإن استأجر عيناً ال منفعى فيها فالعقد باطل

  .وال ميكن حتصيل املنفعة مما ال نفع فيه. أن العقد وقع على املنفعة. الدليل على ذلك:  قالوا- :الدليل
  .وإن كان واضحاً ال حيتاج إىل دليل لكنه من حيث الصنعة الفقهية تعليل مجيل.وهذا أيضاً تعليل مجيل

  .ألنه ال ميكن حتصيل النفع مما ال نفع فيه. نقول إنه ال جيوز تأجري ما ال نفع فيه: إذاً
  : أمثلة- رمحه اهللا -مث ضرب املؤلف 


ل  ;I- -ر,+* ا -:   
 nT 3I :�+>#� ��&ز �+�W2 رة
Lإ.  

أن املقـصود علـى     : مـن املثـال   عرفنـا   . واشتمال العني علـى املنفعـة      : - رمحه اهللا    -أن قول املؤلف    : عرفنا من املثال  
  .املنفعة املعقود عليها ال على أي منفعة وإمنا على املنفعة املعقود عليها

  .وهو أراد بيان ذلك من خالل املثال
  والغرض منه أن حتمل املتاع؟) البهيمة الزمنة( يقول املؤلف-فهل جيوز أن يستأجر اإلنسان 

  .ألا ال تستطيع أن حتملألن املنفعة املعقود عليها غري موجودة . ال
  لكن هل جيوز أن يستأجر البهيمة الزمنة ألخذ اللنب منها؟

  .ألن املنفعة املعقود عليها موجودة. جيوز
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .و. أرض . ���T �# رع 

  .وال جيوز أن تستأجر أرضاً ال تنبت لتزرع فيها: يعين
  . النفع املعقود عليه:أي.  ألن هذه العني املستأجرة ال نفع فيها-

  .صحت اإلجارة: فإذا أراد أن يستأجر األرض اليت ال تنبت للبناء
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
W�I *� 
  .وأن �ZTن ا�+��"� �#+0Lj أو &Yذو	ً

  .يشترط أن تكون املنفعة املعقود عليها للمؤجر أو مأذون له فيها
  .لكه أو فيما وكل فيه أنه ال جيوز لإلنسان أن يتصرف إال يف م- :تعليل ذلك

  .تصرف الفضويل: وتقدم معنا خالف يف نظري هذه املسألة وهو
  .إذا تصرف نصرفاً فضولياً وأجر مرتل غريه فإن أجاز املالك صحت اإلجارة وإال فال: فنقول هنا كذلك

   :- ر,+* ا- -)
ل  
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رة ا�"�% Lز إ�@T0رًا: وv *�& 0�آY2 . *&
  .�+% �;�م &;
  ..عني املستأجرةجتوز إجارة ال

  ))..األذان: ((
--------------  

أن ال يكـون املـستأجر الثـاين أكثـر ضـرراً مـن              : بـشرط . احلنابلة يرون أنه جيوز لإلنسان أن يؤجر ما اسـتأجر         : إذاً
  .األول

  . أنه جيوز للمستأجر أن يؤجر مبثل أو بأكثر من الثمن الذي استأجر به- رمحه اهللا -وفهم من كالم املؤلف 
  .أنه جيوز أن يستأجر مبثل أو بأكثر: وهو مذهب احلنابلة. هو كذلكو

  :الدليل
  :استدل احلنابلة

  . بأنه ملك املنفعة ومن ملك املنفعة جاز له أن يتصرف فيها-
  .فإن فعل فإن العقد باطل. أنه ال جيوز لإلنسان أن يؤجر ما استأجر: القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  . ى عن ربح ما مل يضمن-ى اهللا عليه وسلم  صل- بأن النيب -

أنه مل يرح فيما مل يضمن بل ربح فيما ضمن ألن منفعـة البيـت دخلـت يف ضـمانه ولـو                      : واجلواب على هذا االستدالل   
  .أنه مل ينتفع بالبيت مثالً إىل انتهاء وقت اإلجار لضاعت عليه هذه املنفعة

  .فهي أيضاً من ضمانه
  .ر أن يؤجر قبل القبض وبعد القبضجيوز للمستأج/ مسألة**

أن املنافع املستأجرة تدخل يف ضمان املستأجر مباشـرة ولـو قبـل القـبض خبـالف البيـع فـإن الـسلعة ال                        : وجه ذلك 
  .فاختلفت اإلجارة عن البيع يف هذه املسألة. تدخل يف ضمان املشتري إال بعد القبض

  .أو مبثل الثمن قبل أو بعد القبضفتحصل معنا أنه الراجح جواز تأجري املستأجر بأكثر 
  .فاألمر واسع عند احلنابلة يف هذه املسألة ومذهبهم هو الصحيح إن شاء اهللا

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 d(رة ا��
Lإ nTو.  

  .تصح إجارة الوقف من املوقوف عليه
  .ومن ملك املنفعة جاز له أن يتصرف فيها.  ألنه ملك املنفعة-

  : إىل مسألة أخرى-هللا  رمحه ا-مث انتقل املؤلف 

ل  ;I- -ر,+* ا -  
 =�"2 %& Mإ� �;�	
I 0Lj+ت ا�
  .�hI :����T 9ن &
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  .إذا مات املوقوف عليه وانتقل الوقف إىل من بعده مل تنفسخ: يعين
  . أا مل تنفسخ مطلقاً- رمحه اهللا -وظاهر كالم املؤلف 
  .اإلطالقواملذهب خبالف هذا 

  :املذهب فيه تفصيل وهو كالتايل
ـ إن كان املؤجر هو الناظر سواء كان الناظر أجنبياً أو هو املوقوف عليـه لكنـه هـو النـاظر فإنـه إذا أجـر ومـات مل                         

  .تنفسخ اإلجارة ألنه تصرفه هنا مبوجب الوالية ومن تصرف مبوجب الوالية فإن من بعده ال ينقض تصرفه
ألنـه تـبني أنـه أجـر     : ملـاذا؟ قـالوا  . ت انفسخت اإلجارة فإنه إذا ما- املستحق-ـ وإن كان املؤجر هو املوقوف عليه      

  .ملكه وملك غريه
  .فإن الوقت بعد املوقوف عليه األول ملك للموقوف عليه الثاين

   .- رمحه اهللا -أا ال تنفسخ مطلقاً يعين كما ذكر املؤلف : والقول الثاين= 
أنـه سـيأتينا أن عقـد اإلجـارة ال          : والـسبب . مطلقـاً والذي يظهر يل أن الراجح هو القول الثاين وهو أا ال تنفـسخ              

 أو فارقاً بني هذه املـسألة بعـد التأمـل واملـسألة الـيت سـتأتينا يف مـوت                    -ومل أر خالفاً    . ينتقض مبوت أحجد العاقدين   
  .أحد العاقدين

  ...وصلى اهللا على نبينا حممد . واهللا أعلم
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  &% ا���$) 36: (ا��رس    

        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

  . أا ال تنفسخ- رمحه اهللا -م ما إذا مات املوقوف عليه الذي أجر وأن ظاهر كالم املؤلف تقدم معنا باألمس حك
  .ق ذه املسألةلوذكرنا ما يتع

   :- ر,+* ا- -91 �;�ل  
�* &% ا0LCة , �	
  .و�#�

  .الورثةفحينئذ يرجع على ..... وهي اليت تبدأ من الوقف  .أن من انتقل الوقف إليه له حصته من األجرة: يعين
  :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 
~~~~W�I %�~~~~"ء ا�
n~~~~4 وإن : وإن أL~~~~0 ا�~~~~�ار و	<�ه~~~~
 &~~~~�ة &"#�&~~~~� و�~~~~� :��#~~~~� �M~~~~#N ]~~~~#s ا��~~~~% 2;~~~~

�+"� 
  .إ�0UV M=... ا_�0LYه
  . بدأ ببيان أن العني املؤجرة ال خترج إما أن تؤجر على مدة أو أن تؤجر على عمل- رمحه اهللا -املؤلف 

  .واستئجار العامل على عمل .فاستئجار البيت على مدة
احـرث هـذه األرض مـن صـالة         : إما أن حيدد مبدة أو أن حيدد باملعمول فيه كأن يقـول           : واستئجار العامل لعمل كذلك   

  .حددت باملدة. الفجر إىل صالة الظهر
  .ى املعمول فيهفحينئذ صارت األجرة عل. ومل حيدد له وقتاً. احرث هذه األرض من هنا إىل هنا: أن يقول: النوع الثاين

  . باملدة- رمحه اهللا -نبدأ باملدة كما بدأ املؤلف 
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
W�I %�"ء ا�
  .n4: وإن أ0L ا��ار و	<�ه
 &�ة &"#�&� و�� :��#� �M#N ]#s ا��% 2;

  : بشرطنيولو طالت جداً.  ذه العبارة أن احلنابلة يرون جواز التأجري ملدة طويلة- رمحه اهللا -أفادنا املؤلف 
  . أن تكون املدة معلومة-
  . وأن يغلب على الظن بقاء العني يف هذه املدة-

  .إذا حتقق الشرطان فإن احلنابلة ال يرون بأساً من طول مدة اإلجارة مهما طالت
 بأن اإلجارة ملدة طويلة ال خترج عن مفهوم اإلجارة فهـي نفـع معلـوم يف مـدة معلومـة فتنـدرج        - :واستدلوا على هذا  

  .ضمن النصوص الدالة على مشروعية اإلجارة
  .أنه ال جتوز اإلجارة ملدة طويلة: والقول الثاين= 
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واضـطربوا اضـطراباً ال ضـابط       . مث اختلف أصحاب هذا القول يف حتديد املدة اليت جيوز أن تؤجر الـدار وحنوهـا إليهـا                 
  .له وأشبه ما تكون أقواهلم بالتحكم بال دليل

  .سنة: ـ فمنهم من يقول
  .ثالث سنوات: ـ ومنهم من يقول

  .وهذا حتكم بال دليل واضطراب ضابط القول عالمة على ضعفه
  .مذهب احلنابلة: نقول الراجح إن شاء اهللا: بناء على هذا

واليوم أصبحت التأجري ملدة طويلة من أبرز عناصر التجـارة ألنـه ال يـستطيع أن ينتفـع مـن املـستأجر إال إذا كانـت                          
  .املدة طويلة

   :- ر,+* ا- -�ل ا�+d�j و) 
 
  .وإن ا_�0LY دارًا أو	<�ه

كـأن يـستأجر خادمـاً ملـدة        .  ختصيص احلكم  الدار بل له أن يستأجر آدمياً ملـدة طويلـة             - رمحه اهللا    -ال يريد املؤلف    
  .فال حرج. عشرين سنة

نـص عليهـا وإال لـو اسـتأجر     وإمنا نص على الدار ألن الغالب يف استئجار املدد الطويلة أن تكـون يف الـدور فلـذلك                
  .اإلنسان سيارة أو آدمي أو دابة وحتقق الشرطان فال بأس

  .ألنه ال يغلب على الظن بقاء هذا الشيء إليه. جاز أو منع؟ منع: فإن استأجر محاراً ملدة مائة سنة
  .وهكذا. وإ استأجر سيارة ملدة قرن؟ ال جيوز

  :مدة طويلةقال استأجرت منك هذه الدار : كذلك إذا مل حيدد
  .فعند احلنابلة وغري احلنابلة العقد باطل= 

  .يف احلقيقة أجاد احلنابلة يف أحكام اإلجارة من وجهة نظري عندهم يف نفس الوقت انضباط وتوسيع
  . إىل االستئجار على العمل- رمحه اهللا -اينا من املدة وانتقل املؤلف 
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  :- ر,+* ا- -�I;�ل  
� �0آ~~~�ب إ�~~~v�& M~~~$ &"~~~�% ، أو 2;~~~0 �<~~~0ث أو د�~~~
س زرع ، أو &~~~% ��ّ�~~~*    وإن ا_~~~�0LYه
 �"+~~~� آ�ا2~~~  

{�0: M#N :d#�p� . 
+2 *H�vو aذ� �I0"& ا0�7ط.  
   .فحينئذ ذكر احلكم والضابط). وإن استأجرها لعمل اشترط معرفة ذلك وضبطه مبا ال خيتلف: (العبارة تكون أوضح إذا قلت

  .وأن يعرف معرفة دقيقة. أن يضبط هذا العمل: إذا استأجر العني لعمل معني اشترط: إذاً
  :والدليل على هذا

وعقـود املعاوضـات جيـب أن يكـون طـريف العـوض معلومـاً               .  أنه تقدم معنا أن عقد اإلجارة من عقود املعاوضات         -
ـ               . وهنا الطرف املال والطرف اآلخر العمل     . حمدداً ف فيجب أن يكون العمـل واضـحاً حمـدداً منـضبطاً بـصفات ال ختتل

  .من املستأجر إىل املؤجر أو من املؤجر إىل املستأجر
  .جيب أن يضبط هذا العمل ضبطاً دقيقاً: إذاً

  : بعد القاعدة األمثلة- رمحه اهللا -مث ذكر املؤلف 
   :- ر,+* ا- -�I;�ل  
 %�"& $v�& Mآ�ا�2 �0آ�ب إ�.  

  .ليها متاعاً آخرإذا استأجر دابة جيب أن يبني هل استأجر الدابة لريكب هو أو ليحمل ع
  .وجيب أن يبني إىل أين سيذهب ا

  .وإذا بني إىل أي مكان سيذهب ا فيجب أن يبني وعورة الطريق من عدمها إذا كان املؤجر ال يعرف الطريق
  .جيب أن يبني كل كا يتعلق ذا النقل: واخلالصة
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .أو 2;0 �<0ث 

  كم سيحرث من األرض؟. املساحة: نه من أول األشياء اليت جيب أن تعلمإذا استأجر البقر للحرث فبديهي أ
بعد املكـان مـن مكـان االسـتئجار وقربـه وسـهولة             . مث إذا عرف جيب أن يعرف قساوة األرض أو كون األرض سهلة           

  .القيام مبنافع الدابة عند احلري وعدمه
  .املهم جيب أن يبني كل ما يتعلق ذا األمر

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .أو د�
س زرع 

  .الكمية: إذا أراد أن يستأجر لدياس زرع يبني أول مايبني
  .إذاً رقم واحد يف البيان أن يبني كمية الزرع ألنه عليه املعول

  .ويبني كل ماله أثر يف العمل. مث يبني املكان الذي فيه دياسه وسهولته ووعورته وكون الزرع حديث احلصاد أو قدمي احلصاد
  :-+* ا-  ر,-91 )
ل  
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 {�0Hا� M#N *��� %& أو.  
  .إما أن يدله بالوصف: إذا استأجر من يدله على الطريق

فإن دله بالوصف فمعلوم أن الشيء املعقود عليه هنا أن يصف لـه وصـفاًَ دقيقـاً يـتمكن معـه                      .أو أن يدله بالذهاب معه    
  .املستأجر من الوصول إىل املكان املراد وتنتهي املهمة

يذهب معه فحينئذ البد أن يبني كل ما يتعلق بتفاصـيل الطريـق مـن حيـث البعـد والقـرب والوعـورة                       أما إذا كان س   
  .إىل آخره..وسهولة الوصول للمكان املراد وعدم سهولته 

  . أربع أمثلة لعله اختارها لكثرة وقوعها يف زمنه- رمحه اهللا -إذاًَ ذكر املؤلف 
  .نسان العمل بدقةأن يعرف اإل: ولكن هي جمرد أمثلة والضابط هو

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 nT .ن &% أه� ا�;�20: و�Z� أن *#N
I z�p� �+N M#N.  

  :يقول:  إىل مسألة مهمة - رمحه اهللا -انتقل املؤلف 
  ).على عمل خيتص فاعله أن يكون من أهل القربة: وال تصح(

  ).خيتص فاعله أن يكون من أهل القربة:(معىن 
كـل فعـل يتقـرب العبـد        : والقربة يف اصطالح العلماء هـي      .فاملسلم هو أهل القربة    .إال مسلم ال ميكن أن يقوم به      : أي

  .به إىل اهللا
وهـي مـسألة كـبرية ومهمـة         .أن يكـون عبـادة    : يعـين ) خيتص فاعله أن يكون من أهـل القربـة        :(ومقصوده بقوله 

  .والنصوص فيها بالنسبة للمجتهد فيها تعارض يف الظاهر
  :لة حترير حمل الرتاعقبل أن نبدأ باملسأ

  .كالصالة والصيام وحنومها: اتفق الفقهاء على أن العبادات اليت ال تتعدى منافعها إىل اآلخرين ال جيوز فيها أخذ العوض
وكـل مافيـه    .  احلـج  - تعلـيم القـرآن    - اإلمامـة  -األذان: مثل: واختلفوا يف العبادات اليت تتعدى منافعها إىل اآلخرين       

  .تعدي منافع لآلخرين
  :حناول تبسيطه وتلخيصه كالتايل. اختلفوا فيه اختالفاً طويالً ومتشتت جداً

 واألحناف إىل التحـرمي املطلـق وأنـه ال جيـوز لإلنـسان أن يأخـذ أجـراً                   - وهو املذهب كما ترى      -ذهب احلنابلة   = 
  .أي نوع من أنواع العبادات. على العبادة مطلقاً

  :واستدلوا على هذا بعدة أدلة
 صـلى اهللا    - من حديث عثمان بـن أيب العـاص أنـه قـال              - صلى اهللا عليه وسلم      -ما صح عن النيب     :  األول  الدليل -

  ).واختذ مؤذناً ال يأخذ على أذانه أجرا :(-عليه وسلم 
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غهو مينع من اختاذ املؤذن الذي يأخـذ أجـراً واحلـديث مطلـق مل يـبني هـل باشـتراط مـن                 . واحلديث نص على املراد   
  . اشتراط من املؤذناملؤذن أو بال

  .حبمل احلديث على االستحباب: وأجاب أصحاب القول الثاين 
  .الشيخ الصنعاين: وممن محل احلديث على االستحباب من املتأخرين

  .والواقع أن محله على االستحباب ال يساعد عليه اللفظ مطلقاً
  . يتخذ أجراًأنه صح عن ابن عمر وابن مسعود النهي عن اختاذ مؤذن:  الدليل الثاين-

لكـن صـح عـن الـصحابة        . األثر عن ابن مسعود وابن عمر فيما يتعلق بـاألذان           . وهذا األثر فيما يتعلق باألذان ضعيف     
  .أحاديث ستأتينا يف النهي عن تعليم القرآن
  .املهم أن أثر ابن مسعود وابن عمر ضعيفان

قوساً علـى تعلـيم القـرآن فقـد تقلـد قوسـاً مـن               من أخذ    :(- صلى اهللا عليه وسلم      -قول النيب   :  الدليل الثالث  -
له ألفاظ خمتلفة تدور حـول هـذا املعـىن وأيـضاً لـه أكثـر مـن              . وهذا احلديث له ألفاظ عن ثالثة من الصحابة       ) . النار

  .خمرج فجاء عن أكثر من صحايب
  .هذه األحاديث يف احلقيقة ال ختلو أسانيدها من ضعف

يـصححون جممـوع طـرق      :  مبجموع الطرق ال سيما على طريقـة املتـأخرين         -موع حتسينها با  - يعين -لكن باإلمكان   
  .على عموم املنع:  يعين-هذه هي أدلة احلنابلة اليت استدلوا ا على العموم  .هذه األحاديث

  .اجلواز مطلقاً:  وهو-بإزائه : القول الثاين= 
  :واستدلوا أيضاً بأدلة كثرية

فقال له يف قصة طويلة الـشاهد       .  مبا معه من القرآن    - صلى اهللا عليه وسلم      -زوجه النيب   قصة الرجل الذي    :  الدليل األول  -
  ).زوجتكها مبا معك من القرآن:( ملا ذهب الرجل أرسل يف طلبه مث قال- صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب -منها 

  ).زوجتكها مبا معك من القرآن تعلمها إياه (- وهذا لفظ مهم -: ويف صحيح مسلم
  .هذا احلديث كما ترى يف الصحيح وداللته واضحة

قصة النفر الذين نزلوا على بعض األعراب فلم يضيفوهم ولدغ سـيد احلـي فقـالوا هـل معكـم مـن                      :  الدليل الثاين  -
ولكن ال أرثي سيدكم إال حبعل فرقاه وأوىف القوم له وأعطوه مـن الغـنم مـا اشـترط مث ملـا                      . نعم أنا : راق فقال أحدهم    

 : - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -اضـربوا يل معكـم بـسهم          :  أقـرهم وقـال    - صلى اهللا عليه وسلم      - النيب   رجع إىل 
  .فأقرهم وأكل معهم

إن أحـق مـا أخـذمت عليـه         :( ختم الفتـوى بقولـه     - صلى اهللا عليه وسلم      -ويف لفظ يف البخاري هلذا احلديث أن النيب         
  ).أجراً كتاب اهللا
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الصحابة ملا أخذوا القطيع قـالوا ملـن أخـذه ال نأكـل حـىت نـسأل أخذتـه مقابـل         أن : ويف لفظ للحديث يف الصحيح    
  . أفتاهم باجلواز- صلى اهللا عليه وسلم -فلما رجعوا إىل النيب . فاملعىن موجود عند الصحابة. القراءة

  .وكل هذا املالبسات تساعد يف حتديد القول الراجح
  . احلديث يف الداللة على اجلوازعرفنا ذه الروايات واأللفاظ صراحة هذا: إذاً
  .إن هذه منفعة معلومة حمددة فجاز أخذ العوض عليها: قالوا:  الدليل الثالث-

  .بأن هذا قياس يف مقابل النص وال عربة بالقياس إذا صادم النص: وأجاب عليهم احلنابلة
  .أنه ال جيوز مطلقاً إال عند احلاجة أو الضرورة: القول الثالث= 
ألنـه أخـذ    . أخذ حلاجته وضرورته فقد أخذ ليتقوى على عبـادة اهللا وال ينـايف ذلـك أن تكـون العبـادة هللا                    ألنه إذا   -

  .حلاجته ال ألنه أدى هذا العمل
   .- رمحه اهللا -وإىل هذا ذهب بعض احلنابلة وبعض الشافعية واختاره شيخ اإلسالم بن تيمية 

ارض يف األدلة ولذلك صرت إىل قـول فيـه احتيـاط وهـو األخـذ                كما قلت لكم املسألة فيها إشكال وفيها نوع من التع         
  :باألدلة مجيعاً

  .لصراحة النصوص باجلواز. ال جيوز أخذ األجرة إال على تعليم القرآن وحنوه: فنقول
  .وال جيوز أخذ األجرة على األذان واإلمامة وحنوها لداللة السنة الصرحية على املنع

 إال يف نقطة واحـدة وهـو أن ابـن حـزم يـرى جـواز            - رمحه اهللا    -تيار بن حزم    وهذا القول الذي رجحته هو نفس اخ      
  .ألنه ليس فيه معىن التعليم. وأنا أرى أن احلج يلحق باألذان واإلقامة. أخذ األجرة عن احلج

  .وكالم األئمة يف املنع من أخذ األجرة يف احلج واضح جداً
  .وهو يندرج يف النصوص املانعة فيما أرى

  . احلج تستطيع أن تقول هذا اختيار ابن حزمفيما عدا
وأرى أن هذا القول يأخذ بكل األدلة وأن جنس التعليم كجنس القراءة فيه عمـل ولـيس عبـادة حمـضة فجـاز لـه أن                          

  .يأخذ مقابل هذا العمل وإن تلبس بشيء من العبادة
راجح وأنا أعجبت باختيار ابن حزم وأعتربه تتبـع         وأرى إن شاء اهللا أن هذا القول هو القول املتوافق مع النصوص وهو القول ال              

  .النصوص وأخذ ا إال أنه فقط أجاز يف احلج ومل يوفق من وجهى نظري فيما يتعلق يف احلج ألنه عبادة حمضة
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  .على املؤجر كل ما ال ميكن االنتفاع باملستأجر إال به

  .كل شيء ال ميكن أن ننتفع من املستأجر إال به فهو من عمل املؤجر. هذه هي القاعدة
  .وإذا ضبطت هذه القاعدة سهل عليك معرفة األمثلة

  . مجلة كبرية من األمثلة-  رمحه اهللا-وذكر املؤلف 
  .ولكنه صدر احلكم بالقاعدة وعلى املؤجر كل ما يتمكن به من النفع

جيب وجوباً على من أجر مجالً أن يضع معه الزمـام ألنـه ال ميكـن أن ننتفـع مـن                     ) : كزمام اجلمل  :(- رمحه اهللا    -يقول  
  .ه ال ميكن أن ينتفع به إال بذلكألن. فإن أجره فرساً البد من اللجام. اجلمل إال مع وجود الزمام

والبد يف الفرس من السرج ألن ركوب احلصان عارياً مؤذن لإلنـسان وال ينتفـع وال يـستطيع أن يقطـع بـه مـسافات                         
  .طويلة

  .وكل هذا أمثلة
  .والرحل هو ما يوضع على اجلمل للركوب. عليه أن يؤمن الرحل: يعين) ورحله :(- رمحه اهللا -يقول 

  أين سريكب اإلنسان؟: أن نستأجر مجالً ليس عليه رحل إذ ما الفائدة
  .جيب أن يضع الرحل وجيب أن يربط الرحل: يعين). وحزامه :(- رمحه اهللا -قال 

  .فال يكتفي بوضع احلزام مث يقول للمستأجر اربط احلزام أنت أو ائيت حبزام من عندك
  .والشد على الرحل: يعين) والشد عليه :(- رمحه اهللا -يقول 

  .يعين والشد على الرحل
  .وأطال ا ألنه النفع من اجلمل إال بالرحل. إذاً مجيع هذه األحكام الثالثة تتعلق بالرحل

  .يعين عليه أن يشد األمحال وهي ما حيمل من األمتعة وحنوها على اجلمل) وشد األمحال:(- رمحه اهللا -مث قال 
  .عليه أن يضع األمتعة وأن يشد هذه األمتعة

  .من مهمام املؤجر: يل بناء على هذافالتحم
  .أنه إذا استأجرت سيارة فإنه على املؤجر أن حيمل املتاع من األرض إىل السيارة. ويظهر يل اآلن أن العرف كذلك

  .وعلى هذا جرى العرف ال يف السيارات الكبرية وال يف السيارات الصغرية
  .وعلى هذا يدل كالم احلنابلة



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 263صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

هي ما يوضع على البعري لريكبه النـاس إال أن الرحـل يف األعلـى واحملامـل يف اجلوانـب                    ) حملاملوا :(- رمحه اهللا    -يقول  
  .وإال الغرض  من احملامل والرحل هو الركوب

وعلـى املـؤجر إذا اسـتؤجر هـو والدابـة مجيعـاً أن يقـوم                : يعين) والرفع واحلط، ولزوم البعري   : (- رمحه اهللا    -مث قال   
كـأن يـرتل ليـصلي أو يـرتل ليقـضي           . ة فيما إذا نزل املستأجر حلاجة شرعية أو حلاجة طبيعية         مبسك الزمام ورفع األمتع   

  .حاجته
قال احلنابلة وليس من احلاجات األكل ألنه يستطيع أن يأكل على الدابة ولـيس مـن احلاجـات القـراءة ألنـه يـستطيع                        

  .أن يقرأ على الدابة
 لكن اليـوم ال يـتمكن اإلنـسان مـن األكـل علـى         - رمحه اهللا    -لف  وهذا رمبا يكون صحيحاً يف اجلمال على كالم املؤ        

  .ظهر السيارة
  .وال يتمكن من أن يأكل بطريقة طبيعية وغري مضرة
  .فالواجب أن يلحق األكل اليوم باحلاجات الضرورية
  .فإذا أراد الراكب أن يأكل ينبغي أن يتوقف اإلنسان

  .فيفاً جرى العرف أنه يف السيارةومن املعلوم عندكم أن األكل خيتلف إذا أكالً خ
  .وإذا كان أكالً يأخذ وقتاً وتبعه فإنه البد من الرتول

  .)ومفاتيح الدار( :- رمحه اهللا -مث يقول 
  .جيب على املؤجر أن يؤمن املفاتيح وأن يسلمها للمستأجر

  . ألنه لن يستطيع أن يدخل الدار وال أن ينتفع منها بشيء إال باملفاتيح-
  .)وعمارا( :-ه اهللا  رمح-قال 

هل من األشياء الضرورية يف الدار اليت تلحق باملفاتيح املكيفـات واللمبـات؟ أمـا األبـواب فـال إشـكال حـىت عنـد                         
  هل هي كذلك؟. املتقدمني

  .الظاهر أنه يف البالد احلارة املكيفات تلحق باألشياء اليت البد أن يؤمنها املؤجر
 لكـن بـال شـرط فالعقـد يقتـضي           -إذا اشترط املؤجر أنه بدون مكيف     : يف الكالم  الشروط ال تدخل معنا      -إال بشرط   

  .تأمني املكيف
  .إال مع وجود املكيفات.  البيت: ألنه يف احلقيقة يف البالد احلارة ال ميكن أن تنتفع بالعني املؤجرة أي

  . املؤجرة تأمني املكيفاتأما يف األماكن اليت توصف باعتدال اجلو فليس من مصاحل العقد وال من مصاحل العني
  .ما مل يكن هناك شرط. أما اللمبات فال إشكال أبداً أا جتب على املؤجر
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   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 
WTر
+Nو.  

وجيب على املؤجر أن يعمر الدار فيما إذا خربت فلو سقط باب أو خـشبة أو جـدار أو مـا شـابه هـذه األمـور                           : يعين
  .ذا اخلللفعلى املؤجر أن يقوم بإصالح ه

  . ألن املستأجر ال يستطيع أن ينتفع من الدار إال بذلك-
أنه ال جيب عليه أن يصلح ما فسد مـن الـدار واملـستأجر باخليـارإن أراد أن يبقـى بقـي وإن أراد أن                         : والقول الثاين = 

  .خيرج خرج
  .فيصبح العقد بالنسبة للمستأجر عقداً جائزاً إذل اختلت الدار

  .زم باإلصالحولعل األقرب أنه يل
   .- رمحه اهللا -ألن هذا األمر ال ميكن بدونه االنتفاع من الدار فهو يدخل بالضابط العام الذي ذكره املؤلف 

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 d��Zوا� �N��

 ��0�T ا��&YI :�tر
I 
W+#�T 0 إذاLY��+م ا� #�I.  

  .تفريغ البالوعة والكنيف من مهام املستأجر
  .والبالوعة والكنيف فارغة: يعين. ر وهي فارغةبشرط أن يتسلم الدا

  .وهذا بال نزاع عند احلنابلة كأنه من األحكام الواضحة عندهم
  .أن مثل هذه األشياء ترجع إىل العرف: والقول الثاين= 

  .فاليوم العرف أن املستأجر عليه أن يفرغ الكنيف إذا امتأل يف أثناء اإلقامة
  .الكنيف أو البالوعةفإذا خرج فإنه ال يلزم بتفريغ 

  .هكذا العرف
  .املهم أن األمر يرجع إىل العرف حسب العرف تكون املسألة

  .طبيعي أنه يف األماكن اليت ال يوجد فيها كنف وإمنا يوجد فيها تصريف فليس على املؤجر وال على املستأجر
  .ذا انتهى الفصل وننتقل إىل الفصل الذي بعده
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        فصلفصلفصلفصل
        ]]]]وما يوجب الفسخوما يوجب الفسخوما يوجب الفسخوما يوجب الفسخيف لزوم عقد اإلجارة يف لزوم عقد اإلجارة يف لزوم عقد اإلجارة يف لزوم عقد اإلجارة [[[[

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وه� N;� .زم. Iــ� 

أن اإلجـارة مـن العقـود الالزمـة الـيت           : وقد اتفق الفقهاء كلهم على هذا احلكم يف اجلملة         .اإلجارة من العقود الالزمة   
  .ال ميكن أن تفسخ إال برضا الطرفني

 أن عقـد اإلجـارة عقـد جـائز          - رمحـه اهللا     -أى  مل خيالف يف هذا احلكم إال رجل واحد وهو القاضي شـريح فإنـه ر              
  .وليس بالزم

  .واألقرب أنه عقد الزم  .- رمحهم اهللا -وهو قول غريب وخمالف لتقريرات مجيع الفقهاء 
  :ودليل ذلك

فكيـف  . ألـا معوضـة   .  أنه من عقود املعاوضات والعقود اليت فيها معاوضة يف الـشرع األصـل فيهـا أـا الزمـة                   -
  .عاوضة بالفسخنسمح بعد امل

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
Wb"2 و&�"* آ� ا�+�ة أو 
ً}�7 =0LV نhI :*� 3 �7ءI.  
  : ولنفرض أنه أجره داراً مث منعه االنتفاع بالدار فينقسم األمر إىل قسمني-إذا أجره 

نـه منـه مـن      أل. فحينئذ ينفسخ العقـد وال إشـكال وال شـيء للمـؤجر           . ان مينعه من مجيع االنتفاع    : ـ القسم األول  
  .تسليم املنفعة كما لو منع البائع من تسليم العني

. أن مينعه من بعض االنتفاع كأن يؤجره ملدة سـنة مث بعـد مـرور سـتة أشـهر مينعـه مـن االنتفـاع                        : ـ القسم الثاين  
  .بإخراجه أو بأي طريقة من الطرق

  .ستأجر من االنتفاعألنه منع امل. فعند احلنابلة أيضاً ليس للمؤجر شيء من األجرة مطلقاً= 
  :استدل احلنابلة على حرمان املؤجر من مجيع األجرة بقوهلم

  .أن املعقود عليه االنتفاع طيلة املدة ومل يقع وإذا مل يقع املعقةد عليه مل يستحق العوض-
إال نـصف   فإذا منعه مـن النـصف فإنـه ال يعطـى            . أنه إذا منعه بعض األجرة فإنه يسقط عليه بقسطها        : والقول الثاين = 

إذا منعه املؤجر من الربـع فكـم سـيعطى ثالثـة أربـاع وإذا منعـه مـن                   : يعين. والربع ال يعطى إال ربع اإلجار     . اإلجار
  .بقسطه: ثالثة أربع فسيعطى الربع إذاً

ولعلك تالحظ أن هذا القول الثاين أقرب إىل العدل إن شاء اهللا من القول األول الذي حيـرم املـؤجر مـن مجيـع األجـرة                          
  .فهذا القول إن شاء اهللا هو الراجح .مع كون املستأجر انتفع ببعض املدة من العني

   :- ر,+* ا- -)
ل  
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W[
b;	0 )�� اU|وإن �2أ ا :*�#"I.  
  .يعين وإن بدا للمستأجر أن ينصرف باختياره فعليه كل األجرة

  .وهذا صحيح وال أظن أن فيه خالف
  :الدليل: الدليل

  .فعة كاملة للمستأجر وهو امتنع عن االنتفاع مع وجود العقد وصحته فلزمه العوض أن املؤجر بذل املن-
  .وهذا ال إشكال فيه

إذا امتنع املستأجر من االنتفـاع فإنـه حيـرم علـى املـؤجر أن يتـصرف                 / نأيت إىل املسألة اليت تنبين عادة على هذه املسألة        
  .بالعني املؤجرة مطلقاً

  . أن فيه خالفاًوال أظن. وهذا أيضاً إشكال فيه
  .حيرم عليه أن يتصرف ألنه ال جيوز لإلنسان أن يتصرف يف ملك غريه: إذاً

  .واملنفعة مدة اإلجارة ملك للمستأجر
  .بعض اإلشكال فإن تصرف فهنا وقع

  :فينقسم تصرفه إىل قسمني: إن تصرف
  .ـ إما أن يتصرف قبل أن يضع املستأجر يده على العني

  .ع املستأجر يده على العنيـ أو ان يتصرف بعد أن يض
وعليـه أن يعيـد كـل األجـرة إن          . انفسخت اإلجارة وال إشـكال    : فإن تصرف قبل أن  يضع املستأجر يده على العني         / 

  .كان استلمها أو ما استلم منها إن كان استلم بعضها
  :وإن كان تصرف بالعني املؤجرة بعد ان وضع املستأجر يده عليها فـ/ 
  .له أجرة املثل. ملن؟ للمستأجر. ه أجرة املثلل: عند احلنابلة= 
  .واملال يف هذا املثال هو املنفعة.  ألنه اعتدى على مال غريه-
  .أنه تفسخ اإلجارة بقدر املدة اليت اعتدى عليه فيها املالك: القول الثاين= 

  .فنقول للمستأجر اخصم من األجرة بقدر املدة اليت انتفع مالك العقار به فيها
  .فى عليكم من خالل املسائل السابقة أن بني القولني فرقاً كبرياًوال خي

  .إذ قد تكون أجرة املثل أضعاف أجرة االستئجار األصلية وقد تكون أقل بكثري
  .فإذا أردت أن ترجح جيب أن تراعي أن املستأجر أحياناً ينتفع وأحياناً يتضرر

  .نظر إىل العدلوإمنا ن. إذاً لن ننظر ال إىل انتفاعه وال إىل تضرره
. ألنه إذا اعتدي على اإلنسان يف حق من حقوقه املاليـة فالعـدل فيـه أن يعطـى أجـرة املثـل                     . والعدل هو القول األول   

  .ألن هذا املستأجر لو أجر متاعه أو عقاره يف الوقت الذي أخذه منه مالك األصل ألخذ هذا املبلغ وهو أجرة املثل
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وأخرجه املـؤجر بعـد سـىت أشـهر فـأجرة الـستة             . استأجر بيت ملدة سنة مبائة ألف     لو  / نذكر مثاالً يوضح هذه القضية    
كـم سـيكون أجـرة الـستة أشـهر التاليـة الـيت              : سألنا أجرة املثل بعد مرور ستة أشهر من العقد        . مخسني ألف : أشهر

  .أجرا سبعني ألف: اعتدي على املستأجر فيها فقالوا
  .عني ألففعلى القول االول كم جيب للمستأجر؟ سب

 األجـارات نقـصت كـذلك نفـس الـشيء سـيكون             -لو كانت هذه السبعني ثالثني       : (..........)وعلى القول الثاين  
  ).هكذا يف الشرح]] (للمؤجر[[
  .القول األول إن شاء اهللا أعدل وهو أقرب إىل الصواب: إذاً

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 ����T0ة: وLj+ا�"�% ا� d#�2.  

  .لفت انفسخت اإلجارة باإلمجاعإذا استأجر عيناً وت
  .كما لو اشترى إنسان شيئاً وتلف قبل القبض متاماً. ألنه مل يعد باإلمكان حتصيل املنفعة حمل العقد-

  .ينتهي وينفسخ عقد اإلجارة ويرجع املستأجر مباله إن كان سلمه: كذلك هنا نقول
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 $bT0+و2+�ت ا�.  

  .ضع طفالً ومات الطفل انفسخت اإلجارةفإذا استأجرنا ظئراص لتر
  .إذ ال ميكن أن نستويف املنفعة من هذه املرأة. أنه تعذر استيفاء املنفعة: ووجه ذلك

أن العقد وقـع علـى الطفـل األول والعقـود يف الـشرع              : فاجلواب. ميكن استيفاء املنفعة بأن حنضر طفالً آخر      : فإن قيل 
  .دقيقة جداً

  . املرأة هذا الطفل فقطالعقد أن ترضع هذه: إذاً
إذا مات الطفل انفسخ العقد ال سيما وأنه يف الغالـب مـستأجر الظئـر يريـد أن يرضـع ابنـه ال يريـد أن                          : فإذاً نقول 

  .يرضع أبناء الناس
  .قضية أنه ىيمكن االنتفاع بشخص آخر ال ترد علينا يف هذه املسألة: إذاً
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
 .ً�2 d#p� 9� وا�0اآ[ إن.  

أن ال خيلـف هـذا الراكـب        : عند احلنابلـة بـشرط    : = إذا استأجر اإلنسان دابة لريكبها ومات فإن العقد ينفسخ          : يعين
  .وصار الذي ينتفع باملنفعة هو من استخلفه امليت. فإن خلف بدالً عنه صح العقد .بدالً عنه

  .ان العقد ال ينفسخ: القول الثاين= 
  .إذا مان هذا الرجل ينتفع غريه:ونقول .عة الركوب ال على ركوب هذا الشخصأن العقد هنا على منف: والسبب

  .فقالوا مل استأجر زيد دابة لعمرو ومات عمرو فإن العقد ال ينفسخ ولزيد أن يركب من شاء: وضربوا هلذا مثالً
  .أنه إذا مات من أجرى العقد بنفسه ينفسخ: الصواب واهللا أعلم

ذا يكتمل احلكم ويتضح أما تـصحيح العقـد مـع مـوت املـستأجر                .بة فإنه ال ينفسخ   وإذا مات من استؤجرت له الدا     
  .فمن وجهة نظري بعيد جداً

إذ إن املستأجر نعم العقد على منفعة الركوب لكن املنتفع هو الراكب وهو نظري متامـاً مـن اسـتأجر ظئـراً متامـاً نفـس                          
  .ابلة بينهما والصواب أنه ال فرق بينهمامع ذلك يفرق بعض احلن! مالفرق بني املسألتني؟. املعىن

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وا	;3ع 0vس أو 02]* و	<�= 

  .إذا استأجر زيد طبيباً ليقلع ضرسه فلما وصل إىل العيادة سقط الضرس: يعين
  .وليس للطبيب أي شيء ولو كان باذالً لنفسه. حينئذ انفسخت اإلجارة

  .ألن استيفاء املنفعة متعلق بالضرس. ةأنه يتعذر اآلن استيفاء املنفع: السبب
. استأجر الطبيب لضرس أو لعني أو ملعدة أو لـرأس وقبيـل الـدخول علـى الطبيـب شـفي                   : يعين. الربء: الصورة الثانية 
  .عنج احلنابلة ينفسخ العقد وال إجارة وال يستحق الطبيب األجرة: حينئذ . شعر بأنه شفي

 ملـا  - املستشفيات اخلاصة إذا سـدد الفـاتورة مث دخـل علـى الطبيـب وشـفي       تسديد الفواتري يف: بناء على هذا نقول   
فإنـه جيـب علـى املستـشفى اخلـاص          .  إذا افترضنا هذا قد يكون بعيداً لكن إذا افترضنا هذا          - شفي   -دخل على الطيب  

الطبيـب هـو    وجوباً إعادة األجرة مع إن العمل أنه إذا دفع األجرة ودخل على الطبيب هـم يعتـربون الـدخول علـى                      
  .حبد ذاته حتصيل للمنفعة

 يعنـيهم   - أقـصد طبيعـة املـرض      -فهم ال يعنيهم شيء كثري املـريض        . ملاذا؟ ألم يتعاملون مع الطبيب من حيث الوقت       
  .بناء إنك أخذت وقتاً إذاً تدفع مقابل هذا الوقت. الوقت

  .جوإمنا على العال. والواقع أن الفقهاء يرون أن األجرة ليست على الوقت
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فإذا افترضنا أنه شفي ملا دخل إىل الطبيب فالصواب أنه جيب علـيهم ترجيـع املبلـغ ألنـه مل ينتفـع اآلن مـن الطبيـب                           
  .مطلقاً

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
  .. 2+�ت ا�+�"
)��% أو أ,�ه+

  .موت املتعاقدين أو موت أحدمها ال يبطل العقد
  .اجلماهري من أهل العلم: = وإىل هذا ذهب 

  .ال تبطل مبوت أحد املتعاقدين. لعقود الالزمة ألن ا-
  .تقدم معنا. إمنا الذي ينفسخ العقود اجلائزة على خالف تقدم معنا يف انسفساخها باملوت قبل العلم وبعده

  .يف العقود الالزمة املوت ليس من األشياء اليت تنفسخ فيها العقود الالزمة
 اآلن أنـه ال تنفـسخ وبـني قولـه إنـه إذا مـات الراكـب                  -رمحـه اهللا     -لكن حنتاج اآلن إىل اجلمع بني كالم املؤلف         

  .انفسخ
   ؟- رمحه اهللا -فما هو اجلمع؟ حنن نستطيع أن جنمع من كالم املؤلف 

   .- رمحه اهللا - جمرد تأمل يف كالم املؤلف - رمحه اهللا -ما نريد أي زيادة على كالم املؤلف 
  . إذاً حنمل الصورة الثانية على أنه خلف).إن مل خيلف: ( يقول- رمحه اهللا -ألنه 

  .وحنمل الصورة الثانية على أنه خلف. إذاً هكذا جنمع
  .فإذا مات ال تنفسخ األجرة. ال يوجد تناقض بني الكالمني: وعلى القول الراجح 

  ))األذان((
   :- ر,+* ا- -)
ل  

ع 	�;� ا�+��0LY أو	<�= �b2 .و.  

  .فاع بسبب من عنده فإن األجرة تلزمهإذا مل ينمكت املستأجر من االنت
  .أن تضيع النفقة/ مثل
  .أن يستأجر دكاناً فتحترق األمتعة/ ومثل
  .أن يستأجر األرض ويزرع فيها وال تنبت/ ومثل

  .كل هذه الصور جيب عليه أن يدفع األجرة
  .ألن عدم االنتفاع ال بسبب من املؤجر وإمنا من املستأجر

  .وهذا أمر إن شاء اهللا واضح
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  .إذا حدث يف العني املستأجرة ما مينع االنتفاع ا: ضابط هذه املسائل
  :احلكم فيه تفصيل/ حكم املسألة

  .ملنافع انفسخت اإلجارة وجهاً واحداًـ إذا حدث يف العني املستأجرة ما مينع مجيع أنواع ا
  .أصبحت العني املستأجرة ال ميكن االنتفاع ا يف أي نوع من أنواع االنتفاع: يعين

  .أن تصاب العني املستأجرة مبا مينع من االنتفاع باملعقود عليه خاصة: ـ القسم الثاين
  .أن يستأجر األرض للزرع مث يفاجأ أن املاء غار/ مثاله

  .واآلن ال ميكن أن ننتفع منها باملعقود عليه . مستأجرة ملاذا؟ للزرعهذه األرض
  .كأن يبين عليها أن جيعلها مكاناً للتخزين خمتلف أنواع االنتفاعات غري املعقود عليه: لكن ميكن أن ينتفع منها بأمر آخر
  . أن يتكلم عنها- رمحه اهللا -هذه هي املسألة اليت يريد املؤلف 

  .تنفسخ اإلجارة مباشرة: فعند احلنابلة= 
  . ألن املعقود عليه هنا ال ميكن استيفاؤه-

  .وهذا هو املذهب
  .وللمستأجر اخليار بني الفسخ واإلمضاء. أن العقد ال ينفسخ: والقول الثاين= 

  .وأظن أألنك تعرف الفرق بني أن نقول ال تنفسخ وله اخليار يف الفسخ وبني أن نقول تنفسخ
  .أا ال تنفسخ وله اخليار بني اإلمضاء واالنتفاع وبني الفسخ: إذاً القول الثاين

  .مث إذا اختار اإلمضاء فإنه جيب أن يدفع كامل األجرة
  . ألن تعطل منافع هذه العني املعقود عليها بعترب كالعيب ومن رضي بالعيب دفع الثمن كامالً-

  . طبقات احلنابلة مفيد لطالب العلم مراجعتهاوإىل ذهب القاضي أبو يعلى من كبار احلنابلة له ترمجة ممتعة يف
  .أخذنا هذه الصورة وهي إذا ما تعطلت املنافع املعقود عليها بالكلية. والراجح واهللا اعلم املذهب

كـأن يـستأجر أرضـاً ليزرعهـا مث يكتـشف أن جـزءاً              . إذا تعطلت بعض املنافع املعقود عليها     : الصورة الثالثة واألخرية  
  .والباقي صاحل. زراعةمنها غري صاحل لل

فـإذا اسـتأجر األرض مبائـة    . فحينئذ احلكم أن املستأجر خمري بني الفسخ أو البقاء مع تقـسيط األجـرة علـى املـستأجر     
  .ألف وتبني أن النصف منها غري صاحل للزراعة فالواجب األجرة مقسطة وهي مخسني ألف

  .إذا أراد البقاء ال يدفع إال ما يقابل االنتفاع وهذا قمة العدلحنن خنريه بني أن يبقى أو أن يفسخ و: وهذا القول فيه عدل
  ..واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد. وذا ننتهي من درس هذا اليوم
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

ـ  إليهـا  أنبـه  أن نـسيت  الـيت  املـسائل  ومن الطاعة أعمال على األجرة أخذ عن الكالم السابق بالدرس معنا تقدم  ألوس
 :الطالب من عدد عنها

 علـى  األجـرة  أخـذ  مـسألة  يف اخلـالف  يف تـدخل  اإلسالمية الشؤون وزارة من واملؤذنون األئمة يأخذه ما هل/ مسألة
 واإلمامة؟ كاألذان الطاعة أعمال

 مـن  خـارج  وهـو  أصـالً  الـسابق  اخلـالف  ضـمن  يدخل ال واملؤذنون األئمة يأخذه ما أن: السؤال هذا على واجلواب
 .باإلمجاع جائز والرزق املال بيت من رزق هو واألئمة املؤذنون يأخذه ما ألن .الرتاع حمل حترير عند اخلالف نطاق

 عليهـا  ويأخـذون  الدينيـة  الواليـات  يلـون  كـانوا  - وسـلم  عليه اهللا صلى - النيب أصحاب أن -: هذا على والدليل
 وأخـذوا  العامـة  الواليـة  ولـو  وعلـي  وعثمـان  وعمر بكر فأبو: القربات عمل على األخذ من هذا يعتربون وال األرزاق

 عليـه  اهللا صـلى  - الـنيب  يرسـلهم  كـانوا  الذين والعمال. املال بيت من رزقاً أخذوا كذلك والقضاة املال بيت من رزقاً
 يف تـدخل  الـيت  األجـرة  مـن  يتعـرب  ال هـذا  وكـل  رزقـاً  املال بيت من يأخذون كانوا وحنوها الزكاة جلباية - وسلم

 .السابق الدرس يف ذكرناه الذي الفاخل

 .الشرعية بالواليات للقيام له مساعدة املال بيت من اإلنسان يأخذه ما الرزق أن هو: واألجرة الرزق بني والفرق

 .األمر ويل من وإعانة إحسان هو وإمنا يعمله الذي للعمل مقابالً وليس معاوضة ليس يأخذه ما أن: يعين) مساعدة:(فقولنا

 .األجرة وبني الرزق بني اجلوهري فارقال وهذا

 للفـروق  يرجـع  أن - ملـزم  - الطـالب  مـن  واحـد  كـل  من أطلب وأنا املسألة هذه حكم اهللا شاء إن معنا اآلن تبني
 وجـوهر  بـالتتبع  كـثرية  فروقـاً  - اهللا رمحـه  - ذكـر  واألجـرة  الرزق بني الفرق مسألة ويراجع -املطبوع - للقرايف
 مفيـد  الفـروق  هـذه  وقـراءة  فـروق  مخـسة  أو أربعة من حنوا ذكر - اهللا رمحه - هو لكن .لك ذكرت ما هو الفروق

 فبـها  مكتبتـك  يف كـان  فـإن  مهـم  كتـاب  وهـذا  املتـشاة  املسائل بني التفريق ملكة عنده وتنمي العلم لطالب جداً
ـ  أبـواب  على مرتبة طبعة منها طبعات عدة وله يقتنيه أن باإلنسان فيحسن وإال ونعمت  جملـد  يف جـاءت  خمتـصرة  هالفق
 الطبعـتني  أي ختتـار  أن ولـك  جيـدة  طبعـة  أيضاً وهي حمققه - اهللا رمحه - املؤلف وضعه كما للكتاب طبعة ومنها واحد
 .واألجرة الرزق بني الفرق يف وتقرأ قبل من عندك موجوداً الكتاب يكن مل إذا الطبعات هذه من
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 ).الفسخ فلع معيبة العني وجد وإن :(- اهللا رمحه - قال

 .األجرة على نقصانا يؤثر ما: هو بالذات املسألة هذه يف العيب

 .لفسخا يف اخليار يثبت ال فإنه األجرة على له أثر ال عيباً معيبة العني كانت فإن أنقص معه األجرة تكون ما أي

 .أقل معه األجرة تصبح الذي العيب هو املسألة هذه يف املذكور العيب أن اآلن معنا تبني

 ).الفسخ فله: عيب ا حدث أو معيبة العني وجد وإن :(- اهللا رمحه - يقول

 مـن  جرةاملـؤ  العـني  يف موجـوداً  العيـب  كـان  إذا ما فيه يستوي احلكم هذا أن إىل يشري أن - اهللا رمحه - املؤلف يريد
 .العقد بعد العيب حدث إذا ما وبينما به علم مث املستأجر له يفطن مل ولكن العقد قبل

 .واحد احلكم املسألتني ففي

 .الفسخ له أن: هو احلكم

 .احلكم صميم من ألنه احلقيقة يف أكمل لكان باحلكم صرح - اهللا رمحه - املؤلف أن ولو جماناً االمضاء أو: يعين

 بـني  الفـرق  أرش بـال  أي) جمانـاً :(ومعـىن . جماناً االمضاء أو الفسخ بني خمري أنه املؤجرة العني يف عيباً جدو إذا احلكم إذاً
 .عيب وبال معيبة العني

 .احلنابلة مذهب هو هذا

 يكـون  فاإلمـضاء  اإلمـضاء  اختـار  فـإن : واإلمـضاء  الفسخ بني خمري فهو املستأجرة العني يف عيباً اإلنسان وجد إذا إذاً
 .جماناً

 :عيباً املستأجره العني يف املستأجر وجد إذا الفسخ خيار ثبوت على الدليل

 معيبـة  العـني  وجـد  إذا أنـه  وهـو  األمـر  هذا على اتفقوا األئمة فإن). الفسخ على اآلن نتكلم وحنن. (االتفاق: األول -
 .الفسخ له

 الفـسخ  بـني  خمـري  فإنـه  عيبـاً  ـا  فوجـد  نـاً عي اشـترى  إذا اإلنسان فإن. البيع عقد يف السلعة على القياس: الثاين -
 .واإلمضاء

 .املستأجر على ضرر بال العيب بإصالح املؤجر قام إذا ما : الفسخ خيار وهو: احلكم هذا من ويستثىن

 إذا لكـن  ممـتأله  البالوعـة  وجـد  إذا يفـسخ  أن لـه  البيوت عيوب من عيب وهذا ممتأله البالوعة املتأجر وجد إذا/ مثاله
 أألن وأمكنـه  زال الـضرر  ألن يبقـى  أن عليـه  جيـب  بـل  للمـستأجر  خيار ال فإنه مباشرة البالوعة بتفريغ جراملؤ بادر
  .الكامل الوجه على بالعني ينتفع
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 .جماناً فهو اإلمضاء اختار إذا أنه احلنابلة مذهب أن ذكرنا/ مسألة**

 :هذا على واستدلوا

 .فقط االستمرار فله. برضاه معيبة عنيال اختار فقد اإلمضاء اختار ملا املستأجر بأن -

 .األرش له ثبت اإلمضاء اختار إذا أنه: الثاين والقول =

 .معيبة العني وأجرة سليمة العني أجرة بني الفرق هو هنا واألرش

 وسـأل  العيـب  اكتـشف  ملـا  مث ريـال  مائـة  العقد يف السيارة وأجرة املاكينة يف خبلل معيبة ووجدها سيارة استأجر فإذا
 .الثاين القول على. ريال عشرين: األجرة قيمة من حيط فإنه ريال مثانني املعيبة السيارة هذه مثل أجرة أن دوج

 :الثاين القول أصحاب استدل

 .االنتفاع من نقص ما مبقدار األجرة من ينقص أن العدل مقتضى بأن -

 .الراجح هو اهللا شاء إن القول وهذا

 .األرش وأخذ االمضاء أو الفسخ بني خمرياً يصبح الراجح القول فعلى

 اخليـار  إمنـا . األجـرتني  بـني  الفـرق  لـك  أدفـع  ويقـول  بالبقاء املستأجر يلزم أن يستطيع ال املؤجر أن تقدم مما وعلم
 .للمستأجر
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 .يكن مل أن بعد العيب حدث إذا فيما يعين

 .املدة هذه أجرة للمؤجر فإن الزمن من مدة العني من املستأجر تفعوان يكن مل أن بعد العيب حدث فإذا

 :والتعليل

 .العوض يدفع أن عليه فوجب املدة هذه يف املنفعة استوىف أنه -

 هـذه  أجـرة  كامـل  يـدفع  أو العيـب  بـسبب  املـستأجرة  العني يف املوجود النقص بقدر املدة أجرة من ينقص هل لكن
 املدة؟

 :تفصيل فيه

 فـإن  املطلـوب  الوجـه  علـى  غرضـه  حتقـق  حبيـث  كامالً انتفاعاً املدة هذه يف العيب وجود مع بالعني نتفعا كان إن ـ
 .شيء األجرة من خيصم ال أنه يل يظهر الذي

 مبقـدار  األجـرة  مـن  حيـط  فإنـه . العيـب  بسبب النفع يف خلل مع لكن املدة هذه يف املستأجرة بالعني انتفع كان وإن ـ
 .العيب
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 .الضمان أحكام إىل - اهللا رمحه - املؤلف انتقل
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 ال الفقهاء يقسم

 :قسمني إىل األجري

 .خاص أجري _

 .مشترك وأجري _

 .سيأتينا املشترك فاألجري ـ

 .أحد فيه يشاركه وال املنافع كامل املستأجر يستغرق حبيث علومةم مدة يف استؤجر من: هو اخلاص واألجري ـ

 .ثوب خلياطة ساعات عشر اخلياط يستأجر أو. جدار لبناء كامالً يوماً العامل يستأجر أن/ مثاله

 .واخلاص املشترك بني تفرق حىت جيدة مالحظة األمثلة تالحظ أن وجيب

 .وحده للمستأجر املدة هذه يف اخلياط نافعم وتكون معلومة مدة يف اخلياط يستأجر: نقول حنن

 .خاص أجري فهذا

 .الفقهاء عند يضمن ال: اخلاص األجري

  ).صخا أجري يضمن وال :(- اهللا رمحه - يقول وهلذا
 .والوكيل املضارب على اخلاص األجري فنقيس. والوكيل املضارب على القياس: يضمن ال أنه يف السبب

 يف املالـك  عـن  نائـب  - واملـضارب  والوكيـل  اخلـاص  األجـري  من أي - منهما كالً نأ هو: القياس علة يعين: اجلامع
 .أمني فهو التصرف

 .صحيح قياس القياس وهذا

 .صحيح حكم أيضاً األجري تضمني عدم وهو عليه املبين واحلكم

 .املكان يف ال الزمن يف املنافع إىل ينظر اخلاص لألجري بالنسبة أنه أنبه أن أريد**

 الثـوب  خـاط  أو املـستأجر  بيـت  يف الثـوب  خاط سواؤ خاص أجري فهو يوم يف الثوب له ليخيط عمراً زيد جراستأ فإذا
 .األجري بيت يف يعين - نفسه بيت يف

 .معينة مدة يف املنافع مجيع استغراق إىل ينظر وإمنا اخلاص األجري يف إليه ينظر ال املكان: إذاً
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 :أخرى ألةمس إىل - اهللا رمحه - املؤلف انتقل مث
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 .البيطري وقتنا يف يسمى الذي وهو احليوانات يعاجل من هو والبيطار معروف والطبيب معروف احلجام

 :بشرطني مشروط هذا ولكن يضمنون ال فإم املعاجل من شيء أيديهم يف تلف إذا هؤالء

 .بالصنعة العلم وهو. احلذق: األول طالشر ـ

 .أيديهم تنجي ال أن: الثاين الشرط ـ

 ).حذقهم عرف إن أيديهم جتن مل:(هنا - اهللا رمحه - يقول ولذلك

 .العالج يف له املقرر املوضع يتعدى أن: هنا باجلناية واملقصود

 .خطأ آخر موضع يف فيقطع موضع لقطع يتايت ان/ مثاله

 .يضمن ال فإنه بالصنعة علم عنده يعين حاذق وهو يده جتن مل :الشرطان حتقق فإذا

 .مطلقاً فيه إشكال ال وهذا

 أربـع  الـشرطني  مـن  خنـرج  أن نـستطيع  دائمـاً . حـاالت  أربـع  : الشرطني من خنرج أن نستطيع أنا مراراً معنا تقدم
 :حاالت

 .ضمان ال أنه احلالة هذه وحكم الشرطان انطبق إذا: األوىل فاحلالة ـ

 .يضمن فهو يده وجنت جاهالً كان فإذا. يضمن أنه إشكال فال. الشرطان ينطبق مل إذا: الثانية الصورة ـ

 عـاجل  ولكنـه  الطـب  علـم  يف جاهـل  هـو  : مـصادفة  أصـاب : يعين. يده جتن ومل جاهالً كان إذا: الثالثة الصورة ـ
 .وتفريط اعتداء وهذا جاهل ألنه. باالتفاق يضمن فإنه. يده جتن ومل وأصاب مرضى أشخاصاً

 .يده وجنت جمرباً عارفاً عاملاً حاذقاً كان إذا ما وهي: الرابعة الصورة يف بقينا ـ

 يتعـدى  مل إذا فيمـا  مفروضـة  األربـع  احلـاالت  أن إىل أنبـه  أن أحب اخلالف إىل أشري أن وقبل خالف املسألة هذه ففي
 .يفرط ومل

 يتعـد  ومل يـرط  مل متـصور  هـذا  تعـدي؟  وال تفـريط  بـال  يده ينجت أو يده تتعدى كيف : أذهانكم يف إشكال يثور وقد
 .أخطأ لكنه متعد وال مفرطاً يعد ال هنا. العمل أثناء أخطأ لكنه الواجب يتجاوز ومل يقصر مل يعين

 :أنه: احلكم: احلكم

 .يضمن أنه إمجاعاً حكي بل اجلماهري ذهب =

 مـن  الكـثري  لكـن  يفـرط  أو يتعـدى  أو يعاجل جاهالً طبيباً جتد أن قل ألنه وقوعاً الصور أكثر وهي الصورة معنا الحظ(
 ).أخطأ يعين يده جنت لكن حاذقاً يكون أن هي األخطاء
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 .يضمن أنه إمجاعاً وحكي اجلماهري ذهب: قلت كما احلكم

 :هذا عللوا

 علـى  قياسـاً . لقـاً مط يـضمن  بـل  التفـريط  إىل وال التعـدي  إىل ينظر ال اآلخرين بدن على الواقعة االتالفات يف بأنه -
 فكـذلك  يفـرط  ومل يتعـد  مل أو وفـرط  تعـدى  سـواء  يضمنه فهو عمرو مال زيد أتلف إذا املال فإتالفات. املال إتالفات

 .اإلنسان بدن على االتالفات

 .خاصاً كان إن يضمن وال. مشتركاً كان إن يضمن أنه: الثاين القول =

 .مشتركاً كان إن يضمن وال خاصاً كان إن يضمن: الثالث القول =

 .يفرط مل أو يتعد مل إذا مطلقاًَ يضمن ال: واألخري الرابع القول =

 .أمانة يد يده ألن -

 بـدن  مـن  جـزءاً  أو معـصوم  بـدن  وأتلف أخطأ هنا أنه إال أمانة يد يده كانت وإن ألنه. يضمن أنه: أعلم واهللا والراجح
 .املعصوم

 .يضمن: عليه بناء

 .للمرضى ومحاية. األطباء لتساهل رجعاً القول هذا يف أن لإلعتماد ال: الترجيح وتقويةو لإلستئناس: الثاين الدليل

 .القول هذا ترجيح كالمه صريح يكون يكاد بل. إليه مييل أنه - اهللا رمحه - القيم ابن كالم من يشعر القول وهذا

 .فيه وأخطأ دواء للمريض الطبيب وصف إذا: نقول األحكام هذه بعض نطبق أن أردنا إذا/ مسألة**

 األقسام؟ أي من فهو

 .الرابع القسم

 درس أو. املطلـوب  الوجـه  علـى  الطـب  كليـة  يف درس ما ناقصة معلوماته ألن الدواء يف أخطأ ولكنه الدواء وصف إذا
 عنـده  ملـن  أو احلامـل  للمـرأة  أو مـثالً  حـساسية  عنـده  ملـن  يصرف ال الدواء هذا أن ونسي طويلة فترة من وخترج
 :كثرية األمثلة املهم. آخره ىلإ.. صداع

 .يده جنت وأيضاً جاهل وهو يداوي الذي وهو: الثاين القسم من أعتربه أنا

 .املريض وشفي دواء وصرف مطلقاً علم عنده ما بالغش الطب كلية من اإلنسان خترج إذا  /

 .قسم؟ أي من فهو

 .(.....).وأيضاً يده جتن مل إذا: وهو: الثالث القسم من

 شفي؟ واملريض هذا نيضم ماذا

 .ويعزر ويؤدب يعاقب أن جيب لكن. شيئا يضمن ما

 .إليها اإلنسان حيتاج اليت املسألة هذه أقسام اآلن إذاً عرفنا
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 أو مـشترط  أجـري  الطبيـب . خاصـاً  كـان  إذا ويـضمن  مـشتركاً  كان إذا يضمن أنه والثالث الثاين القول يف نقول حنن
 خاص؟ أجري

 .خاصاً نيكو وقد مشتركاً يكون قد

 يكـون  أن املمكـن  مـن  أنـه  معنـاه  يعـين  مـشتركاً  كان إذا يضمن أنه: يقولون الثاين القول أصحاب ألن معلوم وهذا
 .خاصاً يكون أن وميكن مشتركاً

 .خاص فهو حمدد وقت يف ليعاجلين بييت إىل بالطبيب أتيت فإذا

 .مشترك فهو الناس يعاجل املستشفى يف كان وإذا
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 .يتعد مل إذا يضمن ال الغنم راعي

 الـشعيب  وهـو  واحـد  رجـل  إال أحـد  الفقهـاء  من خيالف ومل أمانة يد ويده كاملودع ألنه: هذا على اإلمجاع حكي وقد
 مـن  لوقـت  مناسـبة  الـشعيب  مـن  الفتوى هذه تكون ورمبا جداً ضعيف - اهللا رمحه - وقوله. يضمن األجري أن رأى فإنه

 .عارض سبب ألي أو زمنه يف الرعاة بني التساهل النتشار أو ألوقاتا

 .يضمن ال الراعي الدليل حيث من لكن

 يـأيت  بـأن  يلـزم  ال أكلـها  أو وماتـت  تلفت أا ادعى لو أنه وهو: بشدة للراعي إئتمام على يدل شيئاً الفقهاء قال بل
 .منها بشيء

 .بالبينة مطالبة بال دعواه تقبل فإنه. آخره إىل ....الذئب هاأكل أو افترست أو ماتت أا دعواه جمرد بل

 يفـضي  بالبينـات  فـإلزامهم  األمـور  هـذه  مثـل  على البينة إقامة عليه يتعذر أو يستطيع ال قد الراعي بأن: ذلك وعللوا
 .معلوم بأجر لغريه الرعي من الناس من كثري اعتذار إىل

 .الشعيب إال خيالف ومل اإلمجاعب يتعد مل إذا يضمن ال الراعي أن: اخلالصة
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 ).بفعله تلف ما املشترك ويضمن:(فيقول. املشترك إىل - اهللا رمحه - املؤلف انتقل

 .واحد وقت يف فأكثر الثنني العمل يتقبل بل. للمستأجر نفعه خيتص ال من هو املشترك

 .هؤالء وحنو والطباخ - الغسال يعين - والقصار اخلياط/: مثاله

 .للجميع مشتركاً وقته ويصبح واحد وقت يف متعددة أعماالً يتقبلون فهؤالء

 .العمل على عقد معه العقد أن: املشترك األجري وحقيقة

 .يفعله تلف ما يضمن أنه - اهللا رمحه - املؤلف ذكر

 .معترب وقيد وصف فهو سيأتينا كما ذلك عدا ما إخراج) بفعله:(بقيد - اهللا رمحه - املؤلف ومقصود
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 /املسألة أصل عن نتحدث به خيرج وما بفعله نأيت أن قبل

 .يضمن املشترك األجري ان احلنابلة يرى =

 :أدلة بعدة هذا على واستدلوا

 . - عنهما اهللا رضي -  علي املؤمنني أمري وعن عمر املؤمنني أمري عن مروي أنه: األول الدليل -

 بعـض  بـه  وعلـل  . - عنـه  اهللا رضـي  - علـي  عـن  مـروي  التعليل وهذا. ذا إال يصلح ال الناس أمر أن: الثاين -
 .الفقهاء

 .فيها والتفريط الناس ألموال وإضاعته اونه إىل هذا ألدى املشترك األجري نضمن مل لو أنه: التعليل ذا ويقصدون

 .الناس أموال جتاه بالواجب قيامه ضمنا ضمناه فإذا

 - املؤلـف  أن والحـظ . مـضمون  املـضمون  عـن  تولـد  ومـا . عليه مضمون املشترك األجري عمل أن: الثالث دليلال -
 ).بفعله:(يقول - اهللا رمحه

 .مضمون: الفعل هذا عن تولد ما نقول وحنن

 .هبتمام إال األجرة يستحق ال أنه) عليه مضمون:(معىن: عليه مضمون املشترك األجري عمل أن قوهلم: الدليل شرح

 عمـل  عـن  متولـد  ألنـه  مـضمون  أيـضاً  إتالف من العمل هذا عن تولد ما يعين) مضمون املضمون عن تولد ما:(وقوهلم
 .مضمون

 .يضمن ال أنه: الثاين القول =

 :هذا على واستدلوا

 .الغري لنفع الغري مال أخذ منهما كالً ألن. اخلاص األجري على بالقياس -

 .كاملودع أمانة يد يده وألن -

 يف األجـري  وألن تثبـت  ال منقطعـة  ضـعيفة  وعلـي  عمـر  عن اآلثار ألن. يضمن ال أنه: الثاين القول: أعلم واهللا راجحال
 .مؤمتن العقد أصل

 علـى  للنـاس  يعملـون  الـذين  األجـراء  أن رأى فـإذا  احلـاكم  رأي إىل فيه يرجع املشترك األجري تضمني أن: قيل ولو
 مـن  ال الـشرعية  الـسياسة  بـاب  مـن  فيكـون : فـال  وإال ضمنهم الناس والبأم وتفريط تساهل عندهم االشتراك سبيل
 وجيـه  القـول  هـذا  لكـان  الـشرعية  الـسياسة  من تكون وإمنا احملكمة النصوص عليها دلت اليت املضبوطة األحكام باب

 .ومفيد
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 ).بفعله (بقوله جخير ملا بيان احلقيقة يف هذا

 .يضمن ال فإنه فعله بغري أو حرزه يف املشترك األجري عند املال تلف إذا

 هـي  وهـذه  بفعلـه  الثـوب  وخـرق  اخليـاط  فأخطـأ  الثوب هذا ليخيط له ثوباً خياطاً رجل أعطى إذا:/ األمر هذا مثال
 .فيها اخلالف ذكرنا اليت الصورة

 احملـل  صـاحب  ووضـع  معـني  شـكل  علـى  بصياغته ليقوم ذهباً أعطاه تاوهرا يف عمل رجالً الرجل أعطى إذا لكن
 املـال  كـان  وإن حـرزه  مـن  سـرق  فيعتـرب . سـرق  ذلك ومع احملكم املغلق التجوري وهو املخصص املكان يف الذهب
 .حرزه من سرق ألنه يضمنه ال لكن املشترك األجري عند موجوداً

 كـاحلرائق  بـه  املـشترك  لألجـري  يـد  ال مبـا  يتلـف  أو مساويـة  بآفة يتلف كأن. فعله بغري تلف إذا: الثانية الصورة ـ
 .فقط فعله عن التلف نتج إذا يضمن أنه يرون واحلنابلة. بفعله ليس ألنه. يضمن ال حينئذ. وحنوها
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 اليـوم  يف أيـام  مخـسة  ملـدة  الثـوب  ذاه يف خييط وجلس مثالً ليخيطه ثوباً اخذ إذا املشترك األجري أن: الكالم هذا معىن
 وال الثـوب  يـضمن  اآلن احلنابلـة  فعنـد . وتلـف  واختـرق  الثوب على احملماة وضع بأن: بفعله الثوب احترق السادس

 .السابق عمله يف له أجرة

 .السابق عمله يف له أجرة ال أيام مخسة ملدة اخلياطة يف يعمل كان وإن

 :هذا على واستدلوا

 .األجرة من شيئاً يتحق مل عليه املعقود يسلم مل فإذا. الثوب املثال يف وهو العمل نتيجة أو العمل تسليم ييقتض العقد بأن -

 .عمله بقدر األجرة من به أن: الثاين والقول =

 .ا عمل اليت املدة يوافق ما األجرة من له فيدفع يعتدي ومل يفرط مل ألنه -

 واملعمـول  آخـره  مـن  أشـق  العمـل  أول كـان  إذا: يعـين  العمل؟ حبسب معىن ما. العمل حبسب هذا حيسب أن وينبغي
 يف العمـل  مـن  أشـق  األول يف العمـل  ألن. العمـل  نـصف  مـن  أكثر يأخذ أن فيجب املنتصف يف عمل أول بعد تلف

 .األخري

ـ  أن جيـب  فإنـه  يـسرياً  عمالً به عمل وإمنا املتعب وهو الشاق هو األخري يف العمل كان إذا العكس كذلك  مبقـدار  ىيعط
 .العرف أهل إىل حتديده يف ويرجع األجرة من ذلك

 .آخر أمر يف كان إذا ياخذ وال فقط النقل يف أو البناء يف العمل كان إذا يأخذ أنه: الثالث والقول =
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 .الثاين القول والراجح .والنقل البناء ملشقة وذلك

  -: ا- ر,+* - )
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 .فروع عليها وينبين جداً مهمة املسألة هذه .بالعقد جرةاأل وجتب

 .متلك أي:  جتب معىن) بالعقد األجرة جتب :(- اهللا رمحه - يقول

 .العقد مبجرد يعين بالعقد متلك فاألجرة

 .ميلك العقد فبمجرد. الذمة يف عمل أو أعيان إجارة العقد كان سواء

 :هذا على الدليل

 العقـد  مبجـرد  البيـع  يف. البيـع  يف كمـا . العقـد  مبجرد ميلك املعوض املعاوضات عقود يف أنه: هذا على الدليل: قالوا -
 .مباشرة املهر جيب النكاح بعد فإنه النكاح يف وكما. املشتري إىل والسلعة البائع إىل الثمن ملك ينتقل

 .فيوماً اًيوم املنافع استيفاء بعد متلك بل. فقط بالعقد متلك ال األجرة أن: الثاين القول =

 :بأدلة هذا على واستدلوا

 )أجورهن فآتوهن لكم أرضعن فإن:(تعاىل قوله: األول الدليل -

 .اإلرضاع بعد األجر بإيتاء فأمر

 :أيضاً واستدلوا

 .)أجره يوفيه ومل منه فاستوىف أجرياً استأجر ورجل:(قال) القيامة يوم خصمهم أنا ثالثة:(القدسي باحلديث -

 )منه فاستوىف:(لقوله املنفعة استيفاء بعد األجرة بتأخري يكون إمنا الذنب أن على احلديث دل) منه فاستوىف:(قوله

 .األجرة ميلك أن عليه جيب مل املنفعة ياخذ مل فإذا منفعة مقابل اإلجار عقد يف األجرة ان: الثالث الدليل -

 .اهللا شاء إن األقرب وهو .الثاين القول يرجح أنه - اهللا رمحه -  اإلسالم شيخ كالم وظاهر

  -: ا- ر,+* - )
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 :أزمان ثالث األجرة مسألة يف عندنا: املسألة هذه يف ندخل أن قبل

 .امللك زمن ـ

 .املطالبة استحقاق وزمن ـ

 .األجرة استقرار وزمن ـ

 .الشرع يف وقت منها واحد لكل

 .الذمة يف عمل وعلى ـ. عني على ـ: نوعني على إلجارةا ان اإلجارة كتاب يف ذكرنا حنن

 .إليها وسنأيت - اهللا رمحه - املؤلف ذكرها اليت املسألة فهي الذمة يف عمل على كانت إذا

 .فيه اخلالف وذكرنا - اهللا رمحه - املؤلف ذكر كما بالعقد متلت عني على كانت إذا: نقول: عني على كانت إذا
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 مـىت  -عـني  عليـه  املعقـود  كـان  إذا األجرة عن نتكلم وحنن -. العني بتسليم - بالثمن ملطالبةا جيوز: يعين - وتستحق
 .بالثمن؟ املطالبة جيوز

 .املستأجر ينتفع مل ولو باألجرة يطالب أن له اعني يسلم ما فمجرد. العني بتسليم

 :هذا على واستدلوا

 .لونيقو هكذا. مبنافعها االنتفاع جمرى جيري العني تسليم بأن -

 .املدة مبضي إال األجرة تستقر ال. االستقرار: وهو: الثالث الزمن يف بقينا

 .تاماً ملكاً متلك: يعين تستقر؟ معىن وما

 .األجرة تستقر ومىت املطالبة يستحق ومىت متلك مىت عني عليه املعقود كان إذا فيما اآلن عرفنا إذاً

 (.الذمة يف الذي العمل بتسليم وتستحق:(يقول حيث - اهللا رمحه - املؤلف مسألة إىل نأيت

 :أزمان ثالثة له فأيضاً. اجلدار هذا يل ابن: للعامل أقول أن مثل الذمة يف عمل عليه املعقود كان إذا

 وجتـب :(يقـول  األوىل املـسألة  يف - اهللا رمحـه  - املؤلـف  ألن ملـاذا؟ . بالعقـد  ويكـون  االجرة ملك: األول الزمن ـ
 .األمرين يشمل إذاً عني؟ يكون أن وبني عمل يكون أن نيب فرق هل. بالعقد األجرة

 .بالعقد متلك؟ مىت: إذاً

 .العمل تسليم بعد إال تستقر وال تستحق ال ولكن

 .الذمة عملفي على العقد يكون ان وبني عني على العقد يكون أن بني الفرق هو وهذا

ـ . التـسليم  مبجـرد  املطالبة تحقيس العني ففي ـ: املطالبة استحقاق مسألة يف بينهما الفرق إذاً  علـى  العمـل  يف وأمـا  ـ
 .العمل تسليم بعد إال املطالبة اليستحق الذمة

 .بالعقد يكون املسألتني ففي امللك أما
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 مـبطالت  مـن  سـبب  ألي أو مـانع  لوجـود  أو شرط لفوات فاسداً وأ باطالً اإلجار عقد وصار بيتاً اإلنسان استأجر إذا
 .املثل أجرة عليه جيب املدة مضت إذا فإنه اإلجارة عقد

 ))األذان((

 .املستأجرة العني من ينتفع مل أو انتفع يسكن مل أو سكن إذا ما يشمل - اهللا رمحه - املؤلف وكالم

 .احلنابلة مذهب هو وهذا

 :هذا على واستدلوا

 .ذلك عوض يدفع أن فيجب. املستأجر يد حتت تلفت العني هذه منافع بأن -

 .األجرة دفع عليه جيب ال فإنه العني من ينتفع ومل يسكن مل إذا أنه: الثاين والقول =
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 .ينتفع مل وهو انتفاع مقابل األجرة ألن -

 هـذا  يـد  حتـت  تلفـت  فاسـد  بعقـد  كان وإن املستأجر البيت هذا منافع ألن الفقهية والبالنظره بالدليل أسعد واحلنابلة
 .يسكن مل أو سكن املستأجر

 .احلنابلة مذهب اهللا شاء إن الراجح إذا

 وإمنـا  االجـرة  دفـع  عليـه  جيـب  ال فإنـه  الفاسد العقد يف العني املستأجر املؤجر يسلم مل إذا أنه سبق مما تبني/ مسألة**
 .العني سلم إذا فيما السابق اخلالف

 .األجرة دفع أيضاً عليه جيب فال هلا بذله مع يستلمها ومل للمستأجر العني املؤجر بذل إذا كذلك

 .املؤجرة العني استلم إذا واحدة حال يف عليه جيب صحيح وهذا

 ).املثل أجرة :(- اهللا رمحه - املؤلف وقول

 .املثل أجرة عليه أن إىل احلنابلة ذهب =

 .عقدال لفساد تبعاً فاسد فيه واملسمى فاسد العقد ألن -

 .املسماة من أقل أو أكثر كانت سواء. املثل أجرة إىل نرجع ولذلك

: ألـف  عـشرين  الـسنة  هـذه  يف مثلـة  وأجـرة  سـنة  مـضي  بعد فاسد العقد أن وتبينا ألف خبمسني البيت استأجر فإذا
 .عشرين: يدفع أن املستأجر على الواجب

 .ألفاً مخسون: العقد يف املسمى أن مع: (...) يدفع أن الواجب ألف مائة مثله أجرة كانت وإذا

 .املثل أجرة ال العقد يف املسمى يدفع أن عليه أن: الثاين والقول =

 .العدل إىل أقرب هذا ألن -

 .الفاسد النكاح على وقياساً -

  . - اهللا رمحه - اإلسالم شيخ: والثاين. - اهللا رمحه - عقيل ابن: األول: احلنابلة علماء من اثنان نصره القول وهذا
 .اهللا شاء إن الصحيح القول وهو

 بـني  تعـامالً  العقـود  أكثـر  مـن  يكـون  ويكاد به بالعناية حري كتاب وهو اإلجارة وهو املهم الباب هذا من انتهينا ذا
 .العلم لطالب مفيد وتفصيالته أحكامه فضبط الناس

 .السبق باب إىل وننتقل
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 .السبقالسبقالسبقالسبق    بابباببابباب

  -: ا- ر,+* - )
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 .ا���} 2
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 .وفتحها الباء بتسكني يقرأ: السبق

 .الفتح للرواية املوافق واألفصح: اخلطايب قال

 .املتسابقني من للفائز: يعين. للمتسابقني جيعل الذي العوض: هو والسبق

 .حيوان غري أو حيوان: اثنني بني وااراة املناضلة: فهو السبق: بالسكون وأما

 .والسنة باإلمجاع مشروعة واملسابقة: يعين والسبق

 املـضمرة  أو (املـضمرة  اخليـل  بـني  سـابق  : - وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  - النيب أن الصحيح يف ثبت فإنه السنة أما -
 ).اهللا شاء إن صحيح كالمها

 تـشتد  إلىـأن  فقـط  الكفايـة  قـدر  وتعطـى  العلـف  عنها يقطع مث وتتحسن وتشتد تقوى حىت تعلف اليت اخليل وهي
 .وتقوى جسدها ويصلب

 .اخليل بني املسابقة أجرى - وسلم عليه اهللا صلى - النيب بأن تصريح احلديث ذاه ففي

 حيـث  مـن  لكـن . سـتأتينا  معـني  وتفصيالت معينة أشياء يف إال املسابقة مشروعية على العلم أهل فأمجع. اإلمجاع وأما -
 .املسابقة مشروعية على أمحعوا اجلملة

 ...حممد نبينا على اهللا وصلى اعلم واهللا
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

وذهب بعض احلنابلة وهو وجه يف املذهب إىل أن املسابقات على األلعاب الـيت ال يـستفاد منـها وتـضيع األوقـات ـا                         
  .مكروهة

وهـذا الـضابط صـحيح إذا       . كل مسابقة تؤدي غالباً إىل حمرم فهـي ممنوعـة         : وذهب شيخ اإلسالم إىل ضابط آخر فقال      
  .فها وهو أا تؤدي إىل حمرمصالباً إىل حمرم فهي وإن كانت مباحة يف أصلها إال أا حمرمة لوكانت املسابقة تؤدي غ

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 n  .M#N اC)�ام: �

  .بال عوض: يعين. تصح املسابقة على األقدام باإلمجاع
عـن املـسابقات الـيت      فـنحن نـتكلم     . املسابقات اليت ليست علـى عـوض      : وأنا قلت يف أول الدرس أن القسم األول       

  .يعين بغري عوض: ليست على عوض فلسنا حباجة يف كل مسابقة أن نقول
  .أمجع الفقهاء على جواز املسابقة على األقدام

  :واستدلوا على هذا بدليلني
 سـابق   - - صـلى اهللا عليـه وسـلم         - سابق بني يدي الـنيب       - رضي اهللا عنه     -أن سلمة بن األكوع       :  الدليل األول  -

  . من األنصاررجالً
 فـسبقته مث سـابقها ملـا ثقلـت     - رضـي اهللا عنـه   - سابق عائـشة  - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب :  الدليل الثاين -

  . وقال هذه بتلك- صلى اهللا عليه وسلم -فسبقها 
  .فهذا نص يف جواز املسابقة

  :واختلف الفقهاء يف املسابقة على األقدام إذا كانت على عوض
  .إىل أن املسابقة على األقدام إذا كانت على عوض فال جتوز: ورفذهب اجلمه= 

  :واستدلوا على هذا
  ).السبق إال يف خف أو حافر أو نصل:( قال- صلى اهللا عليه وسلم - بأن النيب -

  .واألقدام ليست من املذكورة يف احلديث
  .يغ احلصروهذا من ص ).ال إال يف:(أن احلديث جاء بصيغة احلصر فقال: ووجه االستدالل
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  .أن املسابقة على األقدام على عوض جتوز: والقول الثاين= 
  :واستدلوا على هذا

 إمنا أجاز السبق يف هـذه الثالثـة األشـياء الـا تعـني علـى اجلهـاد وتقـوي                     - صلى اهللا عليه وسلم      - بان النيب    -
  .املتسابق واجلهاد تارة يكون على اخليل وباألسهم وتارة يكون على الرجل

راجلة من اجلنود كلهم جياهدون بال ركوب أما املسابقة علـى االقـدام تقـوي الرجـل ليـتمكن مـن اجلهـاد علـى                         فال
  .رجليه فتقاس على املذكورة يف احلديث

  .وهذا القول الثاين هو الصحيح إن شاء اهللا ورجحانه ليس رجحاناً بيناً قوياً لكنه هو الراجح
 صـلى اهللا عليـه      -ملسابقة باألقدام واجلهاد بالرجل موجـود يف عهـد الـنيب            والسبب يف عدم قوة ترجح هذا القول أن ا        

 صـلى اهللا عليـه وسـلم        - ومع ذلك حـصر الـنيب        - صلى اهللا عليه وسلم      - فهذا سلمة سابق بني يدي النيب        -وسلم  
  . جواز أخذ العوض يف هذه الثالثة أشياء-

  .ه الثالثة أشياءفهذا يف احلقيقة يشري ولو من بعيد إىل حصر األمر يف هذ
 صـلى   -لكن باعتبار أن طريقة التفقه السليمة هي النظر إىل معىن النص وروح النص وأخـذ العلـة الـيت حكـم الـنيب                        

 بناء عليها من هذا املنطلق نقول الـراجح قيـاس املـسابقة باالقـدام علـى املـسابقة باخليـل والرمـي         -اهللا عليه وسلم  
  .بالسهام

  .هللا هو الراجحويكون هذا القول إن شاء ا
ألـم يتـسابقوع    . هل يعين هذا جواز أخذ العوض  يف لعبة كرة القدم ألـا تـشبه املـسابقة علـى األقـدام                    / مسألة**

  على الكره وجيرون خلفها ويف هذا تقوية للقدم كما أن يف املسابقة على األقدام تقوية على القدم؟
  .قاً وال جيوز أخذ العوض عليه مطلقاًأن لعبة كرة القدم ليس من ذلك يف شيء مطل: اجلواب
ان املقصود جبواز أخذ العوض على املسابقة باألقدام أي املسابقة اليت تقوي علـى اجلهـاد وتـساعد عليـه مـن                      : والسبب
  .غري ضرر

والواقع يف لعبة كرة القدم أن فيها أضراراً كثرية جداً وليست تتخـذ للتقويـة علـى اجلهـاد فـال تقـاس أبـداً علـى                           
  .ابقة على األقداماملس

  :أبرز أضرار هذه اللعبة ضرران
  .كثرة اإلصابات ال يكاد خيلو العب من إصابه فصارت عكس املقصود ليست تقوي وإمنا تعيق أحياناً: ـ األول
أن الالعب ا يتعلق قلبه ذه اللعبة ويكثـر مـن املتابعـة هلـا وتتبـع أخبارهـا وهـذا                     : وهو أعظم من األول   : ـ الثاين 
مقصود الشارع احلكيم ال حيب أي لعىب تشغل القلب عن ذكـر اهللا وهـذه مـن أعظـم األلعـاب الـيت تـشغل                         عكس  

  .القلب عن ذكر اهللا فأىن هلا أن تقاس على اجلري على األقدام بالكاد تكون جائزة فكيف نقول جيوز العوض عليها
  :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .و_
]0 ا�<��ا	
ت 
ر احليوانـات فيجـوز أن يـسابق علـى اخليـل واجلمـال والفيلـة والبغـال واحلمـر وكـل                  وجيوز املسابقة بسائ  : يعين

  .احليوانات
  :والدليل على ذلك

 - صـلى اهللا عليـه وسـلم         - كما تقدم معنا يف أول البـاب سـابق بـني اخليـل               - صلى اهللا عليه وسلم      - أن النيب    -
  .فيقاس عليها املسابقة بني باقي احليوانات

ز أخذ العوض يف املسابقة على غري املذكورة يف الـنص؟ كاملـسابقة علـى البغـال أو املـسابقة علـى                      وهب جيو / مسألة**
  .الفيلة

  .وما عداها ال جيوز. اجلمهور يقولون ال جيوز إال يف املذكورة بالنص: اجلواب
  :واستدلوا

  . اجلواز يف الثالثة مبا استدل به أصحاب القول األولر يف املسألة السابقة وهي احلديث فإن احلديث حصر-
  .اجلواز: والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
والفيلـة مل تكـن     .  إمنا ذكر اخليـل ألـا مركـوب العـرب وعليهـا جياهـدون              - صلى اهللا عليه وسلم      - بأن النيب    -

ت النـاس   فـإذا اسـتخدمت للجهـاد وصـار       . فلم تذكر يف النص هلذا    . موجودة يف املدينة رمبا وال يف شبه جزيرة العرب        
  .يتسابقون عليها للتقوي على اجلهاد جاز أخذ العوض عليها

  :واستدلوا على ذلك بأمر آخر وهو
 أن الفيلة يف احلروب أبلغ نكاية من اجلمال ومن اخليل أيضاً عنـد التحـام الـصفني وإن كـان اخليـل أبلـغ يف الكـر                 -

  .والفر
صيص النص على هـذه الثالثـة األشـياء يظهـر جليـاً أنـه               ألن خت . وهذا القول الثاين هو الصحيح ورجحانه بني وظاهر       

   .- صلى اهللا عليه وسلم -لعدم وجود الفيلة وحنوها بني يدي أصحاب النيب 
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  :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .وا���% وا�+ ار�} 
  .معروفة: السفن

  .هي الرماح القصرية: واملزاريق
  :مرينقياساً على أ: فاملسابقة على السفن وعلى املزاريق جائز

  .وفيه نص. املسابقة على األقدام_ 
  .واملسابقة على اخليل وفيها نص_ 

واخلالف الذي مر معنا يف املسابقة على األقدام واملسابقة علـى احليوانـات مـن حيـث أخـذ العـوض يـأيت معنـا يف                          
  .املسابقة على السفن متاماً

  .ال جيوز: فالقول األول= 
  . للنص-
  .جيوز: والقول الثاين= 
  .وتارة على السفن يف البحر. ن الناس يقاتلون تارة على الدواب واألقدام يف الرب أل-

  .وإذا كانت تستخدم يف القتال البحري بل هي آلة القتال البحري األساسية جاز املسابقة عليها تقوية هلذا األمر
  .والقول الثاين إن شاء اهللا هو الراجح

   :- ر,+* ا- -)
ل  
n 2"�ض T .مإّ.: و
W_و ��Uإ2� و �I .  

 من املسابقات اليت ال جيوز أخذ العـوض عليهـا انتقـل إىل املـسابقات الـيت جيـوز أخـذ                   - رمحه اهللا    -ملا انتهى املؤلف    
  .العوض عليها

   :- ر,+* ا- -�I;�ل  

م W_و ��Uإ2� و �I .2"�ض إ nT .و.  

خيالف أحد مـن الفقهـاء يف جـواز املـسابقة عليهـا بعـوض               جتوز املسابقة بعوض على هذه الثالثة أشياء باإلمجاع فإنه مل           
  .لورود النص الصريح الصحيح فيها

  .وسواء كان املخرج للعوض أحد املتسابقني أو أجنيب
  .وسواء كان هذا األجنيب احلاكم أو رجل آخر

  .يف مجيع هذه الصور جيوز باالتفاق
يعاً ال أقـول أحـد املتـسابقان مجيعـاً هـم الـذين أخرجـوا                إذا كان املخرج للعوض أحد املتسابقني مج      : الصورة األخرية 

  .العوض
  .ففي هذه الصورة وقع اخلالف



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 288صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

  :عرفنا الصور اآلن: قبل ذكر اخلالف يف الصورة األخري: إذاً
  .ـ أن يكون املخرج أحدمها

  .أن يكون املخرج أجنيب وهو احلاكم: ـ الصورة الثانية
  . من غري احلاكمأن يكون املخرج أجنيب: ـ الصورة الثالثة
  .أن يكون املخرج للعوض املتسابقان: ـ الصورة الرابعة

 مجاهري اهل العلم وحكي إمجاعاً أنـه ال جيـوز أخـذ العـوض يف هـذه احلالـة إال إذا دخـل مـع                          -فذهب اجلماهري   = 
  .املتسابقني حملل

  .من العوض وال يؤمن أن يسبقواحمللل هو من يدخل يف املسابقة مع املتسابقني ويربح إن فاز وال يدفع شيئاً 
  .هذا هو احمللل عند اجلمهور

  :واستدلوا على اشتراط احمللل بأدلة
  .والقمار معلوم التحرمي. أن املسابقة بال حملل تصبح من القمار: وهو العمدة وهو دليل مهم:  الدليل األول-

ـ           : وجه ذلك  ل معاملـة دار األمـر فيهـا بـني الغـنم والغـرم              أنه بال حملل يدور األمر بني املتسابقني بني الغنم والغرم وك
  .فهي من القمار

املترتب على املخاطرة فكل واحد منـهما خيـاطر بـدخول مـسابقة رمبـا يفـوز فيأخـذ                   : يعين: واملقصود بالغنم والغرم  
  .العوضني ورمبا خيسر فيدفع العوض الذي عليه

فخرجـت عـن    . ت من عقـد املـسابقة إىل عقـد املعاوضـة          أن املسابقة إذا دفع العوض املتسابقان خرج      :  الدليل الثاين  -
  .املقصود الشرعي الذي من أجله أجاز الشارع بذل العوض

  .اإلمجاع احملكي: الدليل الثالث
  .ميكن املصري إليه واالعتماد عليه. ليس يف هذه املسألة حديث صحيح: فائدة
  .أنه جيوز بذل املتسابقني للعوض بال حملل: القول الثاين= 

  . واحد أو اثنني منهم واختيار شيخ االسالم وابن القيم- عدد قليل -ا قول لبعض الفقهاء وهذ
  :واستدل هؤالء بأدلة

ومل يقيـد ذلـك بأنـه       ). ال سبق إال يف خف ونـصل وحـافر        :( يقول - صلى اهللا عليه وسلم      -ان النيب   :  الدليل األول  -
  .إذا كان املخرج املتسابقان لزم دخول احمللل

  . أنه اشترط يف املسابقة احمللل- صلى اهللا عليه وسلم -أنه مل ينقل عن أحد من أصحاب النيب :  الثاين الدليل-
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  .وهو مذهب املالكية .انه ال جيوز مطلقاً ال مبحلل وال بغري حملل: القول الثالث= 
  :واستدلوا على هذا

.  فيهـا أن املخـرج للعـوض أجـنيب         - عليـه وسـلم       صلى اهللا  - بأن األحاديث اليت أجازت املسابقة املروية عن النيب          -
  .فال جيوز أن يكون املخرج هم املتسابقون

وهذه املسألة وهي اشتراط احمللل من املسائل اليت تبناها شيخ الغسالم وتبناها ابن القيم بقوة ونصرزوها بأدلة كثرية بل إن ابـن                      
 وأيضاً بعد إخراجه من السجب عقدت له جمالس للمناظرة حول           القيم سجن من أجل هذه املسألة ألنه متسك بعد اشتراط احمللل          

  . وذلك ملا فيها من خمالفة االمجاع- رمحه اهللا - أكثر من جملس أثبتها ابن كثري -هذه املسألة 
  .فكالمه وجيه وال جيد اإلنسان جواباً لتعليالته وأدلته. كالم الشيخ الفقيه ابن القيم: الراجح من حيث الدليل

  .شكال فقط هو املخالفة جلمهور العلماء من القرن الثالث إىل وقت ابن القيملكن اال
. ومن بعده مل خيالف من بعـده أحـد مـن أهـل العلـم              . يعين هذه الفتوى مروية عن سعيد بن املسيب من الفقهاء السبعة          

  .حكي إمجاعاً. األئمة األربعة وفقهاء املسلمني
 أن يكون عنده نوع مـن التـردد مهمـا كانـت أدلـة ابـن القـيم يف اجلـزم                      فمثل هذه املسألة الشك أن اإلنسان البد      

  .بصويبه واالستقرار على ذلك استقرار مرحياً
 يعـين جيعـل عنـد    -ولذلك أقول أنه من حيث األدلة كالمه قوي وسديد لكن من حيث خمالفـة النـاس ـذا الـشكل          

  .لة العوض من الطرفني إال مع وجود حمللواألحوط أن ال يفعل اإلنسان مسابقة مبذو .اإلنسان نوع توقف
  .فإنه ذا خيرج من خمالفة مجاهري العلماء
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جواز أخذ العوض يف هـذه األشـياء انتقـل إىل الـشروط فـال جيـوز أخـذ العـوض يف                 : - رمحه اهللا    -ملا قرر املؤلف    
  . الشارع فيها أخذ العوض إال خبمسة شروط ذكرها املؤلفاملسابقات اليت أجاز

  .يشترط تعيني املركوبني قبل املسابقة. تعيني املركوبني: ـ الشرط األول
  .تعيني الراكبني ال يشترط إمنا يشترط تعيني املركوبني. وال يشترط تعيني الراكب

  . حمدداًفيجب أن نقول أن املسابقة سوف تكون بني هذا اخليل وهذا تعييناً
  .أن العلة اليت من أجلها أجاز الشارع املسابقة معرفة جنابة وقوة اخليل املشاركة يف املسابقة: تعليل ذلك

  .وهذا ال حيصل بدون تعيني اخليلني
فلنتسابق على خيلني بال تعيني مث ذهبا وركبا أي خيلني وتـسابقا فالعقـد باطـل وال جيـوز للفـائز                     : فإذا قال رجل آلخر   

  .البد من التعيني قبل إجراء املسابقة .وضأخذ الع
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  .البد من أن يتحد املركوبان يف اجلنس والنوع: يعين
  .أن تكون املسابقة بني اخليل أو بني اإلبل: ـ يف اجلنس

  .أن تكون املسابقة بني خيلني عربيني أو بني خيلني هجينني: ـ أيضاً يف النوع
  .وز بناء على هذا املسابقة بني خيل عريب وخيل هجنيفال جي

  :واستدلوا على هذا
ألنـه ال مقارنـة بـني       . فإذا اختلف اجلـنس مل حيـصل هـذا املقـصود          .  بأن املقصود معرفة أيهما أسرع وأجنب وأقوى       -

  .خمتلفني
 يـصلح ان تقـول أيهمـا        فـال : ال مقارنـة بـني خمـتلفني      . وإن كان معلوماً وبسيط لكنه للتوضيح     / مثال للتوضيح فقط  

أفضل هذا البيت أو هذه السيارة ملاذا؟ ألنه ال مقارنة بني البيت والسيارة وإمنا يقال أيهمـا أفـضل هـذا البيـت أو هـذا                          
  .البيت أو هذه السيارة أو هذه السيارة

  .ال مقارنة بني خمتلفني وهذه وجهة نظر احلنابلة: إذاً
  .ن يكون بينهما مقاربة يف السرعة والعدواجلواز مطلقاً بشرط أ: القول الثاين= 

  .فإذا كان بينهما مقاربة جازت املسابقة
  .جازت املسابقة وال حرج: فإذا أتينا خبيل عريب وخيل هجني مها يف العدو واحد ولكن نريد أن نعرف أيهما أسرع 

  .وهذا القول الثاين ذا القيد هو الصحيح إن شاء اهللا
حلنابلة ال جيوز أن نسابق بني فرس عريب فـاره سـريع قـوي معـروف وبـني فـرس ضـعيف                 بناء على هذا الشرط عند ا     

مريض معروف بالبطء املسابقة باطلة عند احلنابلة ولو رضي صـاحب الفـرس البطـيء املـسابقة باطلـة ألنـه يـشترط                       
  .التكافؤ بني املركوبني هذا شرط من شروط صحة املسابقة فإن ختلف فإنه ال جيوز

تكون مسابقة بني اثنني ليس بنهما أي تكافؤ يكون املقـصود يعـرف إىل أي مـدى يـسبق  القـوي                      . أحياناًوهذا قد يقع    
  .هذه جتوز بال عوض لكن بعوض ال جتوز. هذا الضعيف

وال بـني   . واخلالف فيه ضعيف ولذلك أعرضنا عنه ما جيوز أن نـسابق بـني اإلبـل وبـني اخليـل                  : اجلنس يشترط   ** ((
 أسـرع مـن اخليـل       - البغـل الفـاره القـوي      -وال بني الفرس والبغل وإن كان البغل أحياناً يكـون           . اإلبل وبني احلمر  

  .الضعيف مع ذلك ال جيوز ألنه ال جمال للمقارنة بينهما
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  .ويشترط تعيني الرماة: يعين
  .ى اإلصابة وأعرف للتسديدان املقصود معرفة أيهما أقدر عل: والسبب يف ذلك

  .وبال تعيني ال يصح
  .ويشترط يف الرماة أيضاً التكافؤ

  .فال يصح أن نأيت برام قوي جمرب اإلصابة متمرس يف الرمي وجنعله يسابق شخصاً هذه املرة األوىل اليت يرمي فيها
املقـصود معرفـة أيهمـا أقـدر علـى          وأخذ العوض عليه حمرم ألنه يشترط التكافؤ بني الرمـاة ألن            . هذا السباق ال جيوز   

  .اإلصابة وال مقارنة بني من ال حيسن وبني من حيسن
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  .ويشترط حتديد املسافة: يعين
  .هاسواء كانت املسافة اليت حتدد هي اليت يراد قطعها على اخليل أو املسافة اليت يراد الرمي من البعد املقدر في

  .يف الصورتني جيب حتديد املسافة
  . ألن الغرض كما تقدم حتديد األقوى واألحسن يف الرمي وال يكون إال مع أمر حمدد-

وال جيوز املسابقة بني الـراميني أيهمـا يرمـي أبعـد وإمنـا البـد                . ال جيوز املسابقة بني اخليلني أيهما يتعب أوالً       : بناء عليه 
  . اخليل واإلصابة يف السهممن اإلصابة والبد من السبق يف

  أيهما يرمي أبعد؟: بأن نقول أيهما يتعب أوالً؟ وأن نقول. اجلواز: والقول الثاين= 
  .ومذهب احلنابلة يف احلقيقة وجيه جداً يف اشتراط هذا الشرط

  .ألن املقصود أن نعرف أيهما أحذق وهو ال حيصل إال بالتسديد على هدف
ملاذا؟ ألنه مالفائدة أنه يرمي بعيداً لكنـه ال يـصيب مـاذا نـستفيد مـن                 . ينفع كثرياً يف اجلهاد   أما أيهما أكثر بعداً فإنه ال       

  .إنسان يرمي بعيـــد لكن ال يصيـب ؟ ليس له أي فائدة
  .هذا بالنسبة للرمي

  .معرفة أيهما جيري وقتاً أطول مفيد: بالنسبة للخيل 
حينئـذ يفيـد   . رجة ويف اهلرب عند أعطـاء ويل األمـر األمـر بـاالزام          ملاذا؟ ألنه يفيد يف إيصال الرسائل يف األوقات احل        

  .األسرع
  .األقرب إن شاء اهللا القول الوسط: ولذلك نقول

  .فيجوز يف اخليل أيهما جيري أكثراً وال جيوز يف الرمي أيهما يرمي أبعداً ألنه ال فائدة فيكون قوالً وسطاً بني القولني
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  .ومسافة الرمي املعتادة يف العرف ميكن اإلصابة فيها .جيب أن جنعل املسافة معتادة يف العرف ميكن اجلري إليها: يعين

ملـاذا؟ ألـم ال     . هـذا ال جيـوز    . إذا جاء اثنان متسابقان للمسابقة يف الرمي بالسهم على بعد ثالثة كيلـو            : بناء على هذا  
  .يرون اهلدف فضالً عن أن يصيبوه

  .مث مالفائدة من أن يتباريا على هدف بعيد ال ميكن إصابته واملقصد من املسابقة معرفة أيهما أكثر إصابة
  .البد أن تكون املسافة معتاد عرفاً: إذاً

  .معرفة العوض: والشرط اخلامس هو : الشرط اخلامس- رمحه اهللا -ترك املؤلف 
ن املقصود بعـد الفـوز أخـذ العـوض  وعـدم حتديـده يـؤدي إىل                  البد من معرفة العوض وال يكون مطلقاً غري معني أل         
   .االختالف العظيم ال سيما إذا كانت املسابقة شاقة

  . وال أعلم خالفا-الشرط اخلامس اشتراط حتديد العوض يف املسابقة : إذاً
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  :وصرح املؤلف بالفائدة .وعقد املسابقة جعالة. يعين والعقد 
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  .ما مل يظهر تفوق أحدمها على اآلخر:  جبواز الفسخ يعين- رمحه اهللا -ومقصود املؤلف  .أي جيوز لكل منهما الفسخ
  :فيجوز الفسخ يف صورتني

  . قبل البداية-
  . وبعد البداية إذا تساويا يف السبق-

  .خر أن يفسخ العقدأما إذا ظهر الفضل ألحدمها فال جيوز لآل
  . أنه مترتب على أمر قد يقع وحيصل وقد ال حيصل- :الدليل أن عقد املسابقة عقد جعالة

  .وما ترتب على أمر قد حيصل وقد ال حيصل فهو جعالة
  .رمبا متكن من رد العبد ورمبا مل يتمكن. من رد علي عبدي فله كذا وكذا: أنه يف اجلعالة يقول: بدليل

  .فهو كاجلعالة. ة رمبا حصل الشيء ورمبا مل حيصلفكذلك املسابق
  .وإذا بذل العوض أحدمها فهو جعالة. أنه إذا بذل العوض املتسابقان فهو إجارة: والقول الثاين= 

  . أنه إذا بذل العوض املتسابقان صار منفعة يف مقابل العوض وهذه حقيقة اإلجارة- :والدليل على ذلك
  .ب يف مفهومها العام إىل عقد اجلعالة منه إىل عقد اإلجارةفهي أقر .والراجح أا جعالة

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 %َ�ْ�ِ�َ"َ&ُ M#N �#v
n ا�+�Tو.  

  ).معينينِ:(ال على ) على معينِين: (تصح بني جمموعتني ولذلك األحسن يف ضبط اللفظ .املسابقة يف السهام: املناضلة هي
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  .فاملسابقة بالسهامة جائزة .يعين بكسر النون ال بفتحها
  .السهم: والنصل هو ).ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل: ( النص الذي تقدم معنا وهو قوله- :بدليل

  : شرطاً- رمحه اهللا -لكن اشترط املؤلف 

ل  ;I- -ر,+* ا -:   
  .M#N ُ&َ"َ�ِ�ْ�َ% �<���ن ا�0&� 

  :جتوز املسابقة يف السهام بشرطني
  .أن يكون كل فرد من اموعتني حيسن الرمي: ـ الشرط الثاين       .عيني املتسابقنيت: ـ الشرط األول

وجيب تبعاً لـذلك إخـراج املقابـل لـه مـن            . فإن وجد فرد يف إحدى اموعتني ال حيسن الرمي فإنه جيب وجوباً إخراجه            
وحنـن تقـدم معنـا أن       . ألة تفريـق الـصفقة    فإذا مت اإلخراج صح العقد وتصحيح العقد هنا مبين على مس           .اموعة الثانية 

  .احلنابلة يصححون العقد مع تفريق الصفقة
  .وال جيوز أن يبقى أحدهم وهو ال حيسن الرمي .كذلك هنا يصححون عقد املسابقة بالرمي مع إخراج أحد املتسابقني لعدم حذقه

فـال جيـوز أن يكـون قائـد          .خـرى أن يكون قائد كل جمموعـة خيتلـف عـن األ          : ويشترط يف مسابقة الرمي بالسهام      
  :والعلة يف ذلك .اموعتني واحد

وإذا كـان القائـد واحـد فإنـه         .  أن املقصود من املسابقة هي مترين القائد على القيادة ومترين املتسابقني على اإلصـابة              -
  .فال جيوز وال يصح .ال يكترث فازت هذه اموعة أو تلك ألنه يقود اموعتني

 إىل أن املسابقة وغريها من العقود اليت تقدمت معنا عقد شرعي ال كما يتـصور بعـض النـاس أنـه نـوع                        ونبهتكم مراراً 
  .عقد يصح ويبطل وحيتاج إىل إجياب وقبول وشروط كما تقدمة معنا. عقد شرعي. من اللعب أو الرتهة

  .فهذا العقد ال يصح إال ذه التفاصيل
  .تلف عن اآلخرإذاً نقول جيب أن يكون قائد كل جمموعة خي

  .وال يشترط أن يكون قائد اجمموعة مترك معهم يف الرمي بل له أن يكون موجهاً فقط
فإذا متت الشروط جازت املسابقة بالرمي ومن املعلوم أنه البد من احلذر من إصـابة أحـد الفـرقتني لرجـل مـن الفرقـة                         

  .األخرى مبقتل أو مبا يؤذي
 أنه يف مسابقة السيوف ينبغي أن يتخذ اإلنسان سيفاً من خشب أو شيفاً من حديد لكـن          - رمحه اهللا    -ولذلك أشار اإلمام أمحد     

املهـم تتخـذ   . ليس مصلتاً وليس حاداَ كذلك يف السهام غما أن يتخذ سهم من خشب أو يتخذ سهم ليس له مقدمـة حـادة       
  .ىل الباب الذي بعدهذا انتهى الكالم عن باب السبق وننتقل إ.اإلجراءات اليت تأمن سالمة اموعتني

        باب العاريةباب العاريةباب العاريةباب العارية
   :- ر,+* ا- -)
ل  
2
ب ا�"
ر�� .  
  .مشتقة يف لغة العرمبن عار إذا ذهب وجاء:العارية
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  .فهو يذهب وجييء. أن الشيء املعار يتردد بني املعري واملستعري: وجه االشتقاق
  .وقيل مشتق من العري وهو التجرد ألن هذا العقد يتجرد من العوض

  .من يستعري يلحقه عار. من العار ألن من يطلب يلحقه عارماق : وقيل
 اسـتعار وسـادة النـاس مـن         - صلى اهللا عليه وسـلم       -وهذا االشتقاق الثالث باطل وخطأ وأتعجب ممن قاله ألن النيب           

  .أصحابه ومن بعدهم من أئمة الناس استعاروا وليس يف االستعارة أي حرج
  .مجاعوالعارية مشروعة بالكتاب والسنة واإل

 مـن  - صـلى اهللا عليـه وسـلم    -وفسرها اثنان من كبار أصـحاب الـنيب    ).ومينعون املاعون :(ـ أما الكتاب فقوله تعاىل    
  .ما يستعار عادة كاملاعون: ابن عباس وابن مسعود بأا العارية يعين مينعون: العلماء ومها

ب عليها واسـتعار مـن صـفوان بـن أميـة أدرعـاً               استعار فرساً لريك   - صلى اهللا عليه وسلم      -ان النيب   : ـ ومن السنة  
   .- صلى اهللا عليه وسلم -ليستعملها يف اجلهاد 

  .ـ وأمحعت األمة على مشروعية العارية
  . ذكره- رمحه اهللا -وأما شرعاً فلم نذكره ألنه املؤلف 

   :- ر,+* ا- -)
ل   
 *[
  .وه� إ2
,� 	�$ M;�T %�N 2"� ا_���

  . للعاريةهذا هو التعريف االصطالحي
فالعارية هـي عبـارة عـن إاحـة وليـست متليكـاً للعـني               . وهي كذلك . ويفهم من هذا أا ليست متليك     ) إباحة:(فهي

  .املعارة
  .ليست متليكاً ال للعني وال للمنفعة. وهي إباحة للمنفعة وليست متليكاً أيضاً للمنفعة

  .د استيفائه فهو هبه وليست عاريةوالبد أن تبقى العني بعد استيفائها فإن أعاره كا ال يبقى بع
ألن هـذا يف حقيقـة      ) . بـال عـوض   : ( قيد مهم جداً وهو يف صميم التعريف وهـو أن يقـول            - رمحه اهللا    -فات املؤلف   

  .فإن الشيء الذي مييز العارية عن باقي العقود أنه بال عوض. العارية
  ).بال عوض:( أن يقول- رمحه اهللا -وفاته 
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  : - ر,+* ا- -)
ل  

رة آ� ذي 	�$ &�
ح Nح إ
�Tو.  

يبـاح ألخيـه    : يعـين .  أن اإلعارة مباحة فيباح لإلنسان أن يعري أخاه ويبـاح لـه أن يـستعري               - رمحه اهللا    -أفادنا املؤلف   
  .أن يستعري منه

  .أن اإلعارة مستحبة: والقول الثاين= 
  . ألن اهللا أمر باإلحسان والرب وهي من الرب واإلحسان-
  .فيجب على الغين وجوباً أن يبذل ما الحاجة له به. أا واجبة على الغين: القول الثالث= 

  .فإن اهللا ذم الذين مينعون. وإىل هذا القول ذهب شيخ اإلسالم واستدل باآلية
 ليس فيه قيد أن يكون املستعري حمتاجاً وهو قيـد مهـم مل أره يف كالمـه والواقـع أنـه                      - رمحه اهللا    -يخ اإلسالم   شوكالم  

  . أن نقيد ذا القيدالبد
  :فالبد إذاً للوجوب من ثالثة شروط. فإذا كان املستعري مستكثراً فإنه ال جيب على املالك الغين البذل

  .ان يكون الباذل غنياً: ـ األول
  .ان التكون حاجته متعلقة ذا الشيء: ـ الثاين

  .أن يكون املستعري حباجة إىل هذه العني: ـ الثالث
  .للقول بالوجوب: يعين. ه البد من حتقق الشروط للوجوبمن وجهة نظري أن


 �+Z% أن ���"
ر- ر,+* ا- -�;�ل  & y2
v �I :  

رة آ� ذي 	�$ &�
ح Nح إ
�T.  

  .تباح إعارة كل عني هلا نفع مباح
  :والدليل على هذا

تقـاس علـى هـذين      . ل استعا فرساً واستعار أدرعاً فقـيس عليهـا سـائر األمـوا            - صلى اهللا عليه وسلم      - أن النيب    -
  ،النوعني من األموال

  .إذا أبيح نفعه جازت إعارته. وفهم من كالم املؤلف أنه جتوز إباحة مباح النفع ولو مل جيز بيعه كالكلب
فإذاً احلنابلة يرون أن باب العارية أوسع من باب اإلجارة ألم يف اإلجـارة يـشترطون أن يكـون مبـاح النفـع مطلقـاً                         

  .فال جيوز عند احلنابلة إجارة الكلب مباح النفع وجتوز إعارته. بأن يكون مباح النفع فقطيكتفون . وهنا ال
  .كل عني مباحة النفع فإنه جيوز أن تعار: اخلالصة أن هذه هي القاعدة: إذاً
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 معلوم أن مفهوم هذا الكالم أن كل عني حمرمة النفع فإن إعارـا حمرمـة فـال جيـوز إعـارة آالت اللـهو وال أشـرطة                          
وال كـل عـني ال      . املوسيقى وال احلرير للرجل الذي سيلبسه بال سبب ومـسوغ شـرعي وال الـذهب الـذي سيلبـسه                  

  .تباح منفعتها
  :- ر,+* ا- -)
ل  
 $bإّ. ا��.  

  .تقدم معنا أن طريقة الفقهاء بعد تقرير القاعدة بيان املستثنيات
  ).البضع: (فاملستثىن األول معنا

  .واالنتفاع بالفرج هو الزنا. ز إعارة املرأة لالنتفاع بفرجهاال جيو. الفرج: البضع هو
  :الدليل على املنع

والعاريـة ليـست داخلـة يف    . ــ وملـك الـيمني   . ـ النكـاح :  أن اهللا سبحانه وتعاىل مل يبح الفروج إال بأحد سببني          -
  .هذين السببني

  . واختالط املياه وألنه لو أبيح إعارة الفروج لصار هذا من أعظم ابواب إباحة الزنا-
  .وهلذا صار هذا احلكم جممع عليه بني الفقهاء فال جيوز باإلمجاع أن نعري الفروج هلذا القصد

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 0I
Z� 
  .و��Nًا &�#+ً

  .ال جيوز أن نعري العبد املسلم للكافر للخدمة
  ).للخدمة:(واحلنابلة قيدوا هذا بقوهلم

  :ودليل التحرمي
  .إذالل له وال جيوز إذالل املسلم ال سيما عند الكافر أن يف إعارته -

  .ألنه ال إذالل يف ذلك. فهم من قيد للخدمة جواز إعارة العبد املسلم للكافر لعمل يف الذمة
  فهل نقول إذا ذهب العبد املسلم خلدمة الكافر خدمة ال إذالل فيها أنه جيوز؟. احلنابلة يعللون املنع باإلذالل

ز ألن هذه املسألة ليس فيها نص من كتاب اهللا وسـنة رسـوله وإمنـا فيهـا االعتمـاد علـى القواعـد                        نعم جيو . األقرب
  .العامة فإذا أمكن ذلك بال إذالل جاز بال حرج

لعمـل مكـتيب   : لكـن مـثالً   ) تسمى خدمـة يف عـرف الفقهـاء       : يعين(أن ندفع املسلم لكافر خلدمة      : من أمثلته املعاصرة  
  . وهي عكس االذالل وإن كانت يف عرف الفقهاء خدمة-ا املسلم ذا العمل عزة مرموق قد يكون يف وجود هذ

  .يعين بالنظر إىل هذا التعليل. فمثل هذه الصورة منعها فيه بعد
إذا أمكن إعارة العبد املسلم للكـافر يف عمـل ال إذالل فيـه مطلقـاً بوجـه مـن الوجـوه فـاألقرب                        : نقول: اخلالصة
  .اجلواز

  )).األذان((
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   :- ر,+* ا- -ل )
  .و��4ًا و	<�= �+<0م 

  .وال جيوز عارة الصيد للمحرم: يعين
  .فال جيوز بناء على هذا أن نعريه إياه.  ألنه ال جيوز للمحرم استدامة القبض على الصيد-

 ونفـع الـصيد مبـاح للمحـرم أو ممنـوع          ) كل ذي نفع مبـاح    : (يف احلقيقة هذا احلكم مستفاد من العبارة السابقة وهي        
  . التأكيد عليها- رمحه اهللا -فهي يف احلقيقة داخلة فيه لكن أراد املؤلف . منه؟ ممنوع منه

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وأ&� 7
0�s� �2 ا&0أة أو &<0م 

  .وال جيوز إعارة أمة شابة لغري امرأة أو حمرم لألمة
  .مة الشابة واملستعريوهي الفتنة الواقعة بني هذه األ.  أنه ال يؤمن من وقوع املفسدة- :التعليل

  . أا إذا مل تكن شابة جيوز- رمحه اهللا -وفهم من كالم املؤلف 
لكن يشترط مع ذلـك عـدم النظـر إليهـا ألن النظـر إىل               . أنه إذا أمنت الفتنة جاز إعارة األمة للخدمة       : والقاعدة العامة 

  .املرأة األجنبية حمرم وعدم اخللوة ا ألن اخللوة ا حمرمة
 إىل قيد مهم ومفيد جداً وهـو أنـه البـد أن يكـون عنـد املـستعري نـساء إمـا                       - رمحه اهللا    -الشيخ ابن عقيل    وأشار  

  .زوجات أو حمارم ليجوز له أن يستعري أمة سواء كانت صغرية أو كبرية
لـوة وعـدم     ألن غالب املفاسـد تقـع مـع اخل         - رمحه اهللا    -ويف احلقيقة هذا القيد ممتاز جداً وهو يدل على ذكاء الشيخ            

  .فهذا السبب أعظم من السبب اآلخر وهو كوا شابة مجيلة. وجود نساء حمارم يف البيت
  .وقوع املفاسد مع عدم وجود احملارم يف البيت أكثر منه مع وجود احملارم وإن كانت املرأة شابة:يعين بعبارة أخرى

  .وهذا قيد مجيل واشتراطه صحيح
ألنـه يـؤدي   . حمـرم وال جيـوز مطلقـاً   . م اخلادمة إذا مل يكن مع الرجل يف بيته حمـارم ال جيوز استقدا: بناء على هذا نقول 

  .غالباً إىل املفاسد
  .أن كل عمل يؤدي غالباً أو دائماً إىل املفاسد فهو حمرم وإن كان يف أصله جائز: والقاعدة تقول
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  .ار اإلنسان حائطه جلاره ووضع اجلار خشبه على احلائط وبىن عليهإذا أع: يعين
  .كل واحد من هذه شرط

  .أن يعريه والبد أن يضع اجلار خشبه على جدار جاره والبد أن يبين عليه: البد
 أخـذ األجـرة علـى وضـع جـاره خـشبه علـى        -صاحب احلائط: يعين-إذا اكتملت هذه الشروط فإنه ال جيوز للجار  

  . رجع عن اإلعارةجداره ولو
فإذا أعار زيد عمراً جداره ووضع اخلشب وقام عمرو بالبناء على اخلشب مث بعد مـضي شـهر قـال املعـري العاريـة أنـا                          

  .لست ملزماً ا ورجعت عن العارية وبقاء اخلشب من اآلن فصاعداً بأجرة
صبح قلـع اخلـشب يـسبب ضـرراً علـى           تقول ال يستحق اجلار هذه األجرة ألنه رجع بعد أن بىن اجلار على اخلشب وأ              

  .املستعري
ال جيوز له أن يأخذ أجرة وهو ملزم بالبقاء إىل أن يسقط اجلـدار فـإذا سـقط اجلـدار حيتئـذ لـيس       : بناء على هذا نقول 

  .للجار أن يضع خشبه إال بإذن أو بأجرة يف األحوال اليت ال يلزم فيها اجلار
ذه املسألة أنه ال جيوز للمعـري أن يـسحب مـا أعـاره إذا ترتـب علـى ذلـك                     والقاعدة العامة هل  . يف احلقيقة هذه مسألة   

  .ضرر على املستعري
  . مثال- رمحه اهللا -هذه هي القاعدة وما ذكره املؤلف 

لو استعار زيد من عمرو قطعة حطب ووضعها كمغلقة لفتحـة يف الـسفينة فإنـه لـيس للمعـري                    : مثال يوضح األمر أكثر   
  . فال أنا رجعت عن اإلعارةإذا توسطت السفينة البحر

  ...وعلى هذا املثال قس والقاعدة ذكرا وهي واضحة واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم
  .))مسألة أنه بعد سقوط اجلدار البد من استئذان اجلار تقدمت وشرحناها((

  d�j+آ3م ا� M#N 
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  )).هذه املسألة من أمهات مسائل الباب ومن أهم املسائل اليت
  d�j+ر,+* ا- -�;�ل ا� -:   
  .و. �0د إن _;y إ. h2ذ	* 

إذا وضع اجلار خشبه على جدار جاره وبىن عليه مث سقط اجلدار فحينئـذ لـيس للجـار أن يعيـد اخلـشب علـى                         : يعين
  .اجلدار إال بإذن املالك
  .لى اجلار برتع اخلشب عن اجلدارألنه اآلن ال ضرر ع

  .فإذاً ال يعيدها إال بإذن املالك
أن هذا التفصيل فيما إذا مل جيب على اجلار متكني جـاره مـن وضـع اخلـشب علـى مـا تقـدم يف بـاب                           : وقلت لكم 

  .حتمل على هذه احلال: إذاً .الصلح
  .لسقوط ذا احلكم قبل السقوط واحلكم بعد ا- رمحه اهللا -فإذاً بني املؤلف 
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  .هذه املسألة من أمهات مسائل الباب ومن أهم املسائل
وممـن حكـى خـالف الـصحابة بأسـلوب مبـسط وجيـد اإلمـام                . هذه املسألة من املسائل اليت اختلف فيها الصحابة       

 -ن الترمـذي كيـف سـاق الـشيخ             ولذلك أقترح على كل واحد إذا رجـع أن يقـرأ يف سـن              - رمحه اهللا    -الترمذي  
  .طبعاً ساقه خمتصراً جداً لكن عبارات السلف دائماً مليئة ومفيدة لطالب العلم.  اخلالف-رمحه اهللا 
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حـىت لـو اشـترط    : يعـين . ذهب احلنابلة وقلة من أهل العلم إىل أن العارية مضمونة مطلقاً ولو اشـترط أن ال ضـمان           = 
  .املستعري أن ال ضمان عليه

  :دلوا على هذا بأدلةواست
 استعار من صفوان بن أمية أدرعاً فقـال صـفوان أغـصباً يـا حممـد                 - صلى اهللا عليه وسلم      -أن النيب   :  الدليل األول  -

  ).بل عارية مضمونة : (- صلى اهللا عليه وسلم -فقال النيب 
  . وصف العارية يف احلديث بأا مضمونة- صلى اهللا عليه وسلم -فالنيب 

  .وهذا احلديث فيه ضعف). على اليد ما أخذت حىت تؤديه :(- صلى اهللا عليه وسلم -قوله : الثاين والدليل -
  .هذا هو استدل به احلنابلة رمحهم اهللا هذا أقوى ما ستدل به احلنابلة

  .- عكس القول األول -أنه ال ضمان مطلقاً: وهو للجمهور: القول الثاين= 
  :واستدلوا على هذا

فـدل احلـديث علـى أن املـستعري الـذي           )ليس على املستعري غري املغل ضمان      :(-لى اهللا عليه وسلم      ص - بقول النيب    -
  .ال خيدع وال يتلف وال خيون ال ضمان عليه

  .وهذا احلديث أيضاً ضعيف
   .- صلى اهللا عليه وسلم -ليس من كالم النيب . والصحيح إن شاء اهللا أن هذا من كالم شريح

  . أنه ال ضمان يف العارية- رضي اهللا عنهما -ح عن عمر وعلي أنه ص:  الدليل الثاين-
  ).العارية مؤداة:( قال- صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب :الدليل الثالث-

  . يف ثبوته كالم-وأيضاً هذا احلديث فيه كالم 
ء يوصـف   وصـف العاريـة بأـا مـؤداة واألدا        - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -ان الـنيب    : وجه االستدالل من احلديث   

فاألداء إمنـا يكـون يف األمانـات فـدل علـى            ). إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها       :(بدليل قوله تعاىل  . لألمانات
  .واألمانة ال تضمن إال بالتعدي أو التفريط. أنه أمانة

  .أنه ال ضمان إال بالشرط: القول الثالث= 
   .- رمحه اهللا -يم  وابن الق- رمحه اهللا -وهذا اختيار شيخ اإلسالم 

  :واستدل
  . باجلمع بني النصوص-
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ألن مـن شـأن العاريـة أـا أمانـة واألمانـات ال تـضمن إال                 . األقرب واهللا أعلم أنه ال ضـمان      : يبقى اآلن أن نرجح   
فهـي ليـست    .  اختلفـوا يف هـذه املـسألة       - صلى اهللا عليه وسلم      -بالتعدي أو التفريط وكما قلت لكم أصحاب النيب         

  .واضحة بل مشكلةمسألة 
بـل عاريـة    :(أن معـىن قولـه    : ـ الوجـه األول   : اجلواب من وجهني  : يبقى علينا اجلواب على احلديث وهو دليل احلنابلة       

 صـلى اهللا عليـه      -بـدليل أن صـفوان قـال للـنيب          . أن املقصود بالضمان هنا ضمان الرد ال ضمان التلـف         ) مضمونة
  . أن يبني له أا مردودة-يه وسلم  صلى اهللا عل-فأراد النيب .  أغصباً-وسلم 

بـل  :  بل عارية مضمونة إنـشاء للـشرط فكأنـه قـال           - صلى اهللا عليه وسلم      -أن قول النيب    : ان نقول : ـ الوجه الثاين  
يعين وليست صفة كاشفة والصفة الكاشفة هـي الـصفة أو القيـد الـيت ذكـرت                 . عارية اشترط على نفسي أا مضمونة     

  .فائدةلبيان احلال ال ملزيد 
كأنه قـال بـل عاريـة والعاريـة مـن           : يعين) بل عارية مضمونة   :(- صلى اهللا عليه وسلم      -قول النيب   : فاحلنابلة يقولون 
  .شأا أن تضمن

  .اجلوابان املذكوران عن احلديث فيهما قوة
لـضمان اثـنني مـن    وهلذا انا قلت أنه إن شاء اهللا أن الراجح القول بعدم الـضمان ال سـيما وأن مـن القـائلني بعـدم ا                    

  .ولقوهلم مزية على باقي الصحابة. اخللفاء الراشدين
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  .العارية تضمن بالقيمة
  .فإن كانت مثلية فبمثلها. إذا مل تكن مثلية: يعين

لة فـاخلالف الـذي ذكرنـاه يف        ولسنا حباجة إىل أعادة الكـالم يف هـذه املـسأ          . وتقدم معنا اخلالف يف حد املثلي والقيمي      
  .املثلي والقيمي يأيت معنا هنا

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 ��#T م��.  

أن تقدير القيمة إذا مل تكن مثلية يكون يوم التلف ال يوم القبض وال غريه وإمنا يـوم التلـف ألن يـوم التلـف هـو                           : يعين
  .اليوم الذي فقدت فيه العارية

  .لذي وجبت القيمة يف ذمة املتلفواليوم الذي فقدت فيه هو اليوم ا
  .ننظر إىل القيمة يف ذلك اليوم: فنقول

ومن املعلوم كما تقدم معنا يف أبواب كثرية أن حتديد زمن القيمة له دور كبري جـداً ولـيس مـن املـسائل الـيت ال أمهيـة                            
و قـد يكـون العكـس فتحديـد      ملاذا؟ ألنه قد تكون القيمة يوم التلف أضعاف القيمة يـوم القـبض أ             . هلا بل مسألة مهمة   

  .الفقيه مىت يكون يف أي زمن حتدد القيمة أمر مهم
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  .حىت لو شرط نفي الضمان فإن الضمان ثابت: يعين
ينفـى  أن كل ما دل العقد على أنـه مـضمون فـإن هـذا الـضمان ال                  : (( بقاعدة مجيلة عند الفقهاء وهي     - :وعللوا هذا 

  .كل قاعدة عكس األخرى:  يعين-العكس )).  وكل ما دل العقد على أنه أمانة فإنه ال يضمن بالشرط-بالشرط
كل ما كان مضمونا فإن ضمانه ال ينتفـي بالـشرط وكـل مـا كـان أمانـة فإنـه ال                      : حنن نقول : بناء على هذه القاعدة   

  .يضمن بالشرط
وحنـن  .  ملـاذا؟ ألن رأس املـال عنـد املـضارب أمانـة           . كم؟ ال جيـوز     ماحل. أنا أضمن لك رأس املال    : لو قال املضارب  

  .ذه القاعدة استدل احلنابلة ).كل ما هو أمانة فإنه ال يضمن بالشرط: (نقول
  .والشرط إذا ناىف مقتضى العقد بطل.  أن هذا الشرط شرط ينايف مقتضى العقد- :دليل هذه القاعدة
  .أنه ينفى بالشرط فإذا اشترط أن ال ضمان فال ضمان: ية ثانية روا- رمحه اهللا -وعن اإلمام أمحد 

  ).بل عاريو مضمونة:( حديث- :بدليل. والرواية الثانية هذه هي الصحيحة
وإمنـا اسـتثنينا    .  صـحيح ألن القاعـدة الـيت ذكـرت صـحيحة           - رمحه اهللا    -ولوال هذا احلديث لكان ما قاله املؤلف        

  .العارية من القاعدة بداللة النص
جيب أن تفهم أن القاعدة صحيحة وأن ترجيح القول الثاين هو مبثابة االسـتثناء مـن القاعـدة وأن سـبب االسـتثناء                       : إذاً

  .فلوال النص لكان كالم احلنابلة سليم. هو النص
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
  .وj& *�#Nو	� رده

علـى اليـد مـا أخـذت حـىت           :(- عليه وسلم     صلى اهللا  - لقول النيب    - .وعلى املستعري مؤونة رد العني املستعارة     : أي
  ).تؤديه

  .أنه على املستعري رد العني. وهذه املسألة ال إشكال فيها
  . على املعري- يف زمن اإلعارة -اليت تتعلق ذه املسألة أن رد العني على املستعري لكن مؤونة العني / املسألة الثانية** 

  .جلمهور ذهب ا-إىل أنه على املعري : أي-وإىل هذا 
  :واستدلوا على هذا

  .وهذه العني مل خترج عن ملكه فعليه نفقتها.  بأن األصل أن اإلنسان ينفق على ملكه-
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إذا استعار زيد من عمرو سيارة ملدة أسبوع وذهب ا يف كـل مكـان فإنـه إذا أراد أن يـسلم الـسيارة فإنـه           : بناء عليه 
أنـا انتفعـت مـن الـسيارة لكـن          : ن مؤونة العني على املعري فيقـول      أل. يطلب من املعري قيمة البرتين والزيت وكل شيء       

  .وهذا مذهب اجلمهور وهو عجيب... أريد قيمة البرتين اليت صرف والزيت
  .أن مؤونة العني على املستعري ال على املعري. وهو مذهب األحناف: القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
مـن صـنع إلـيكم معرةفـاً         :(- صلى اهللا عليـه وسـلم        -لقول النيب   .  احملسن والشرع جاء مبكافئة  .  بأن املعري حمسن   -

  ).فكافئوه
  .فدل احديث على أن األصل الشرعي مكافأة احملسن ال حتميله نفقات زائدة مل ينتفع منها هو بشيء

  .وظاهر جداً إن شاء اهللا أن القول الثاين أقرب وأرجح كما أنه عليه العمل
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  . ا�+0Ljة. 

  .فإن العني املؤجرة مؤونة فيها الرد على املؤجر ال املستأجر
إمنا على املستأجر إذا انتهت مدة اإلجارة أن يرفع يده فقط ولـيس عليـه إيـصال العـني إىل املـؤجر بـل نفقـة                          : وقالوا

  .اإليصال على املؤجر
  .عود بالعني إليهقبض العني ملصلحة املؤجر فال جيب عليه أن ي: أي املستأجر:  ألنه-

لكن جرى العرف اآلن وهو كالـشرط أن املـستأجر عليـه إيـصال العـني املـستأجرة واملعـروف                    . وهذا القول صحيح  
فـإذا شـرط فـال      . فضالً عما إذا اشترط املؤجر صراحة أن علـى املـستأجر مؤونـة رد العـني               . عرفاً كاملشروط شرطاً  

  .إشكال أن عليه مؤونة رد العني
 األصل أن مؤونة رد العني ليست على املستأجر فلـه إذا اسـتأجر سـيارة ملـدة شـهر وانتـهى الـشهر                  بدون شرط : إذاً

وهو يبعد عن املؤجر مسافة عشرات الكيلوات فله أن يبقي السيارة يف املكان الـذي انتـهى فيـه الوقـت ويرفـع يـده                         
  .عنها ويقول للمؤجر عليك بسيارتك

  .وهذا صحيح لوال الشرط
: أن ضـمان العريـة علـى      :  يقـول  - رمحـه اهللا     -وهي أن الـشيخ     : ىل مسألة مهمة مبسألة ضمان العارية     نسينا أن ننبه إ   

  .أنه يستثىن من هذا ما إذا تلفت فيما استعريت فيه: لكن نبه الشيخ منصور إىل قيد مهم ومفيد وهو. املستعري
  .يضمنونهفإذا تلفت فيما استعريت فيه بال تعد وال تفريط فإن احلنابلة أيضاً ال 

  :واستدلوا على هذا
  . بأن اإلذن يف االستعمال إذن يف اإلتالف-
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إذا استعار زيد من عمرو منشار واستخدم املنشار يف نشر اخلـشب ونـشر كميـة كـبرية مـن اخلـشب                      / صورة املسألة 
  هذا يؤدي إىل تلف أسنان املنشار لكن هل تلف يف غري ما استعمل فيه أو فيما يستعمل فيه؟
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  .وقد أذن له أن يستخم املنشار يف النشر]: الثاين[
  .فإذا تلف ومل يبق فيه أي أسنان تصلح للعمل فال ضمان ألنه تلف فيما استعري له

  .فيما عدا هذا فإنه يضمن
فـإذا  . فإذا أخذ اإلناء للطبخ وطبخ فيه وانتهى وسقط وانكسر هل اإلناء يـستخدم للـسقوط؟ إمنـا يـستخدم للطـبخ                    

  .خلالف السابقسقط فيضمنه على ا
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
  .و. �"�0ه

  .وال جيوز للمستعري أن يعري ما استعار: يعين
  :الدليل

  .أن حقيقة العارية إباحة املنافع ال متليك املنافع: أنه تقدم معنا: الدليل:  قالوا-
  .فاملعري أباح للمستعري أن  ينتفع بالعني فقط ومل ميلكه املنفعة

  .تعري مل ميلك املنفعة فإنه ال جيوز لإلنسان أن يتصرف فيما ال ميلكوإذا ثبت أن املس
  . إذا استعار له أن يعري-ان له أن يعري: والقول الثاين= 

واإلنـسان إذا ملـك   . وأن حقيقة العقـد هبـة املنـافع ال إباحـة املنـافع           . وهذا القول مبين على أن املستعري ميلك املنفعة       
  .الشيء فله أن يتصرف فيه

فـإذا أعـاره شـيئاً ملـدة شـهر هـذه            . أنه جيوز أن يعري يف العارية املؤقتـة       : وهو رواية عن اإلمام أمحد    : لقول الثالث ا= 
  :ملاذا؟ قالوا. عارية مؤقتة فإنه جيوز له يف خالل هذا الشهر أن يعري ما استعار

  .لك ألنه إذا أقتت العارية أصبحت املنفعة مملوكة يف هذا الزمن فله أن يعري ما م-
سـواء كانـت مؤقتـة أو غـري مؤقتـه ألن هـذا يف               . ليس له ان يعري مطلقاً إال بإذن املالـك        . والراجح أنه ال يعري مطلقاً    
  .احلقيقة نوع من االعتداء

ألن هـذه العـني أمانـة يف يـده          . وسواء كان املستعري الثاين يستعمل كاستعمال األول أو أشد أو أقل فال جيـوز أن يعـري                
  .ن يتصرف فيها هذا التصرف بال إذن املالكوال جيوز له أ

  . ما يترتب على ما لو خالف وأعار- رمحه اهللا -لكن مع ذلك بني املؤلف 
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ل  ;I- -ر,+* ا -:   
 �	

: hIن ��N ��#T ا��W�+�( *�#N ا_�;0ت.  

  .الضمان على املستعري الثاينوإذا خالف املستعري األول وأعارها للمستعري الثاين وتلفت عند املستعري الثاين فإن : يعين
ال خيلو األمر من أن يكون املستعري الثاين عاملاً بأن األول أعـاره مـا ال ميلـك إعارتـه فحينئـذ يكـون                        :  قالوا - :الدليل
  .والغاصب ضامن كما سيأتينا اليوم إن شاء اهللا. غاضب

و أخـذها علـى أـا عاريـة والعاريـة عنـد احلنابلـة        أن ال يعلم أن املعري أعاره ما الميلك إعارته فحينئذ ه       : احلال الثانية 
  .ألن العني تلفت حتت يده. إذاً تبني أنه بكل حال الضمان على الثاين .مضمونة

  وال خيفى عليكم أنه يف الصورة الثانية يأيت معنا اخلالف يف العارية هل تضمن أو ال تضمن؟
لك هذه العني وإمنا ظن أا ملـك لـه فإنـه عنـد احلنابلـة يـضمن                  إذا أخذها ومل يعلم أن املعري ال مي       : بعبارة أخرى : يعين

  .ألنه أخذها على أا عارية وعلى القول الثاين ال يضمن ألن العارية ال تضمن
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 
WT0Lأ 
  .وM#N &"�0ه

  .ه العني ألنه هو الذي سلط املستعري الثاين على هذ- .على املستعري األول الذي أعارها األجرة: يعين
يعلـم  : ويستثىن من ذلك ما إذا كان املستعري الثاين يعلم باحلال وتقدم معنا ما هو معىن قول الفقهـاء يعلـم باحلـال يعـين                       

  .حينئذ يكون على الثاين الضمان واألجرة. أن العني ليست ملكاً للمعري
  .إذا كان عاملاً باحلال: قولإذا قيل لك مىت يكون الضمان واألجرة مجيعاً على املستعري الثاين فت: إذاً

   :- ر,+* ا- -)
ل  
7
ء  
+Wأ� %+bو�.  

  . أيهما شاء-يطالب): يضمن: ( فمعىن-وللمالك أن يطالب : يعين
  .إن شاء طالب املستعري األول
  .وإن شاء طالب املستعري الثاين

  .أما املستعري األول فألنه هو السبب يف وقوع اعني حتت يد املستعري الثاين
  .فألنه تلفت العني حتت يده:  املستعري الثاينوأما

  ؟. حسب احلال-وهو يقرر أن الضمان على األول أو اىل الثاين ) يضمن أيهما شاء:(لكن كيف يقول الشيخ 
  ما معىن هذا؟

  .يطالب) يضمن:(يكون معنا : إذاص
ألنـه هـو يف احلقيقـة ال يـضمن          لكـان أوضـح وأدق      ) ويطالب أيهما شـاء   :( يف احلقيقة  - رمحه اهللا    -ولو قال املؤلف    

  .وإمنا يطالب والضمان يرجع إىل من عليه الضمان حسب التفسري السابق
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   :- ر,+* ا- -)
ل  

 �#��اب ً"H;�& ]وإن أرآ :%+b� 9�.  

وإذا أركب شخص منقطعاص يف السفر ال مال معه لريكب به فتصدق عليـه وأركبـه علـى دابتـه فإنـه يف هـذه                         : يعين
  .الراكب ولو تلفت حتت يدهاحلال ال يضمن 

أنه إذا تربع شخص ملنقطع ال مال معه وأركبه علـى دابتـه مث تلفـت حتـت هـذا                    :  معىن هذه العبارة   - مرة أخرى  -: إذاً
  .الراكب فإنه ال ضمان عليه

  .أركبه تقرباً إىل اهللا:  أوالً- :عللوا هذا بأنه: التعليل
  .د املالك ما زالت على الدابة ومل يرفع يده عنهاأن ي: وهو العلة احقيقية: وهو األهم:  ثانياً-

  .وهذا احلكم ال خيتص باملنقطع بل يشمل كل من اعطى غريه دابة وحنوها وبقيت يد املالك عليها
  .لو أركب خلفه شخص رديفاً له ففي هذه احلالة لو تلفت الدابة فإن الرديف ال يتعرب ضامناً: حىت تتضح القضية/ مثاله

  .ال يضمن: إذاً .ف أعاره نفع اجلابة بإركابه لكن ما زالت يد املالك على الدابةوإن كان املرد
ألن يـد  . لو سلم الدابة للسائس ليقـوم بتمرينـها وتلفـت حتـت يـده فإنـه ال يـضمن       / املثال الثاين وهو مثال مشهور  

  .املالك ما زالت على هذه الدابة
  .سك باللجام وإمنا مقصود أا باقية يف حوزتهوليس معىن قول الفقهاء يده ما زالت أنه راكب أو مم

   :- ر,+* ا- -)
ل  

ل)) aَTُ0ْLَV : (( وإذا )
ل ( )) : ��ِTَ0ْNَا�";�)) 2َْ� َأ ];N mZ"�

رة: أو 2NQا �N�& ل�( ��(.  

  . يف الكالم على االختالفات اليت تقع بني القابض واملالك- رمحه اهللا -بدأ املؤلف 
  .)قبل قول مدعي اإلعارة: أو بالعكس عقب العقد)) بلْ أَعرتنِي : (( قال)) آجرتك : (( وإذا قال :(-  رمحه اهللا-يقول 

ببعـد  :( هنـا    - رمحـه اهللا     -بعد العقـد ومقـصود املؤلـف        : فقال أحدمها أجرتك وقال اآلخر بل أعرتين      : إذا اختلفوا   
 - رمحـه اهللا  -العقـد يف كـالم املؤلـف    ]] قبـل [[ هو معـىن  وقبل مضي مدة يؤخذ على مثلها أجره وهذا   : يعين) العقد

  .فإن كان مدعي العارية املالك فالقول قوله .حينئذ إذا اختلفا فإن القول قول مدعي العارية مطلقاً
  .قابض فالقول قول ال- النا مل حنكم له إىل اآلن هل هو مستعري أو مستأجر -وغن كان مدعي العارية القابض وال نقول املستعري 

العقد عقـد عاريـة فـالقول قـول مـن؟           : يزعم أحدمها أن العقد عقد إجارة واآلخر قال       : إذا اختلفوا : بعبارة أخرى : إذاً
  .سواء كان القابض أو املالك. املالك أو القابض؟ مدعي العارية

وكـان  . إلجـارة أن مدعي العارية ينفي عقد اإلجـارة واألصـل عـدم وقـوع عقـد ا             : السبب يف ذلك  : قالوا- :التعليل
  .وبراءة الذمة تتحقق يف عقد العارية ال يف عقد اإلجارة. هذا هو األصل ألن األصل براءة الذمة

  .ألنه يف عقد اإلجارة يترتب األجرة ويف عقد العارية ال يترتب على ذمة املستعري أجرة
  .األصل معهألن . إذا اختلفوا فالقول قول مدي العارية مهما كان حىت لو كان القابض: إذاً

   :- ر,+* ا- -)
ل  
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 0LY2ة ا�+��: و�b& �"2 &�ة W�v
& �I a�
  .)�ل ا�+
  .وبعد مضي مدة فالقول قول املالك

  .تؤخذ على مثلها األجرة: اآلن أنت تعرف ما معىن بعد مضي مدة؟ يعين
  .وليس املقصود أي مدة وإمنا املدة اليت يؤخذ على مثلها أجرة

  . قول املالكبعد مضي هذه املدة القول
املالك أجرتـك وقـال املـستعري أعـرتين فـالقول قـول             : فإذا أخذ املستعري العني وبعد مضي شهر جاء فاختلفوا فقال         / 

  .ألنه مضت مدة يؤخذ على مثلها أجرة. املالك
  :قالوا الدليل على ترجيح قول املالك من وجهني: الدليل

  .ة الضمانأن األصل يف أموال الغري املقبوض:  الوجه األول-
  .فإنه إذا وقع هذا االختالف يف البيع فالقول قول البائع. القياس على عقد البيع:  الوجه الثاين-
  .أن القول قول املنكر: والقول الثاين= 

  .فإذا كان املنكر ينكر عقد اإلجارة فالقول قوله ألن األصل براءة الذمة
  .متض مدة األصل دائماً براءة الذمةقهم يقولون األصل براءة الذمة سواء مضت مدة أو مل 

أنا نأخذ هذه األجـرة يف الواقـع مقابـل االنتفـاع واألصـل يف مـال                 : السبب يف الترجيح   .املذهب:  الراجح -: الراجح
  .اإلنسان أنه حمفوظ ومضمون ولسنا نأخذ األجرة مقابل عقد اإلجارة متاماً وإمنا مقابل االنتفاع ذه العني

ولكن اخلـالف قـوي ألن القـول بـأن األصـل بـراءة       . يقة هو الراجح ومال إليه ابن قدامة وفيه قوةوهذا القول يف احلق 
  .الذمة أيضاً وجيه

   :- ر,+* ا- -)
ل  

ل)) َأTَ0ْLَِ�� : (( ، أو )
ل)) َأTَ0ْNَِ�� : (( وإن )
ل ( )) : ��ِ�َ�َْtَ �ْ2َ ...((a�

�;�ل )�ل ا�+I.  

  .فالقول قول املالك. بل غصبتين: و قال أجرتين فقال املالكأعرتين أ: إن قال قابض العني
  . ألن املالك ينطر التمليك واألصل مع املنكر دائماً- ملاذا؟

  .فعلى من يدعب خالف اإلنكار االثبات
  ).أنه دائماً القول قول املنكر بيمينه:(وتقدم معنا قاعدة

  .قال املنافعوهنا املنكر هو القابض أو املالك؟ املالك وهو ينكر انت
  .ولو مل نقل ذا ألمكن كل إنسان أن يأخذ متاع الناس ويقول أخذته عارية .وهذا صحيح

  .بال بينات فالقول قول املالك. ال جمال لتصحيح قول القابض مطلقاً إال ببينة: إذاً
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   :- ر,+* ا- -)
ل  

ل)) َأaَTُ0ْNَ : (( أو )
ل ( )) : ��ِTَ0ْLَV �ْ2َ ((�+�Wرد، وا�� �I 
�#�Uأو ا ���
T  :a�
  .I;�ل ا�+

  . إىل القسم الثاين والتفصيل السابق كله فيما إذا كانت البهيمة مل تتلف- رمحه اهللا -انتقل املؤلف 
  .واآلن انتقل إىل حكم االختالف مع تلف البهيمة

  .)هيمة تالفة فقول املالك، والب)) بلْ آجرتنِي : (( قال)) أَعرتك : (( أو قال :(- رمحه اهللا -يقول 
  : تنقسم إىل قسمني- يعين إذا تلفت البهيمة -وهذه الصورة 

 فـإذا كانـت قبـل مـضي مـدة           - ما معىن قبل مضي مدة؟ يؤخذ على مثلها أجرة         -: ـ أن يكون التلف قبل مضي مدة      
  .فالقول قول املالك سواء ادعى اإلجارة أو العارية

  :التعليل. دة فالقول قول املالك سواء ادعى اإلجارة أو ادعى العاريةإذا كان قبل مضي امل: نقول: إذاً((
ألنه إذا ادعى أن العقد عقد إجارة فهو يف احقيقـة يـربئ القـابض ألنـه يف عقـد اإلجـارة ال ضـمان علـى                           :  قالوا -

  .تقدم معنا أن املستأجر ال ضمان عليه. املستأجر
  ملاذا القول قوله؟. ول قولهوإذا ادعى أا عارية فهو يدعي أا عارية والق

  .ألن األصل يف قبض مال الغري الضمان
  : بعد مضي املدة فينقسم إىل قسمنينإذا كا :ـ ننتقل إىل القسم الثاين وهو ما إذا كان بعد مضي املدة

ـ     (فحينئذ القـول قـول مـن؟        . أن تكون قيمة العني التالفة وقيمة األجرة متساوية       : القسم األول _  سألة لكـي تتـصور امل
أيهمـا أنفـع لـه أن يـدعي أن العقـد عقـد              : املالـك : اآلن رجل قبض دابة هذه الدابة تلفت        : وجتيب عن هذا السؤال   

واألجرة غري مضمونة وهذا خبـالف املـسألة الـسابقة فإنـه مـن              . ملاذا؟ ألن العارية مضمونة   . إجارة أو عقد عارية؟ عارية    
نرجـع  (...)  أجرة أما اآلن العني تالفـة فمـن صـاحل املالـك أن يكـون                 صاحل املالك أن يكون العقد عقد إجارة ألن فيه        

نفـس الـشيء أو مافيـه خـالف كلـه           : (... العني تلفت واأجرة وقيمة العني التالفة واحد فالقول قـوملن؟            :إىل مسألتنا 
  . متفقألن املبلغ: (...) ملاذا؟ سواء قلنا القول قول املالك أو القابض النتيجة]) غري واضح...[واحد 

  .إذا كانت قيمة العني أكثر من األجرة وهذا اإلشكال: الصورة الثانية وهي حمل اخلالف_  :نأيت إىل 
.: فاملالك سيدعي أن العقد عقد عارية القـابض سـيدعي أن العقـد عقـد إجـارة                : إذا كانت قيمة العني أكثر من األجرة      

  .املالك: فالقول قول
  .الضمان: صل يف األموال املقبوضة وهي للغري ملا تقدم من أن األ:  قالوا- ملاذا؟

وأنـه يف غالـب     . وذا اكتملت الصورة وعرفنا االختالف يف حال تلف الدابة واالختالف يف حـال بقـاء الدابـة حيـة                  
  .ألن األصل يف األموال احلفظ. الصور نالحظ أن الفقهاء يراعون جانب املالك
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   :- ر,+* ا- -)
ل  

 �I ا�0د  �#�Uأو اa�
  .I;�ل ا�+

يعـين  . فاملالك منكر للـرد والقـول قـول املالـك          . ألن األصل عدم الرد    - ملاذا؟ .إذا اختلفا يف الرد فالقول قول املالك      
  .والقول قول املنكر

  .وذا مت باب العارية وننتقل إىل بعض مائل الغصب

        ....باب الغصبباب الغصبباب الغصبباب الغصب
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 ]sب ا�
2.  

  .والغصب حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع .ذ مال الغري قهراًأخ: الغصب يف لغة العرب هو
  ] .29/النساء[} ... وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل{ : فقوله تعاىل: ـ أما الكتاب
إن دمـائكم وأمـوالكم وأعراضـكم       :( خطب الناس يف احلـج وقـال       - صلى اهللا عليه وسلم      -فإن النيب   : ـ وأما السنة  

  .وهذا تغليظ يف الدماء واألموال واالعراض). كم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذاحرام عليكم كحرمة يوم
وإن اختلفوا ببعض املـسائل داخـل بـاب الغـصب لكـن الغـصب               . ـوأما اإلمحاع فلم خيتلفوا أبداً يف أن الغصب حمرم        

   :- رمحه اهللا -وأما التعريف الشرعي فذكره املؤلف  .من حيث هو حمرم

ل  ;I--ر,+* ا  -:   
  .اQ_��3ء 0W( =0�t {, M#Nًا 0�s2 ,}: وه� 
 يعين عن تعريف الشيخ ابـن قدامـة يف املقنـع واختـار تعريـف رجـل                  - عدل عن تعريف األصل      - رمحه اهللا    -املؤلف  

  .وهو من علماء احلنابلة الكبار .من كبار احلنابلة يسمى احلارثي
  . ويف احلقيقة هو من أجود التعاريف-  رمحه اهللا-وذكر التعريف املذكور هنا واختاره املؤلف 

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .وه� ا._��3ء 

  .وإذا مل يوجد االستيالء فال غصب .ال تتحقق حقيقة الغصب إال مع االستيالء وهو األخذ
  .ال يتعرب استيالء وال ضمان عليه: فإذا دخل رجل بيت آخر بال إذن وتلف البيت فهنا

  . إذنه إال أنه مل يستول عليهملاذا؟ ألنه وإن دخل بغري
لكن لو دخل بغري إذنه وأخرج صاحب الدار قصراً من الدار وجلـس يف الـدار حينئـذ يعتـرب اسـتوىل فـإن اـدمت                          

  .إذاً البد من عنصر االستيالء .الدار فيضمنها
  ...)) األذان(( ...وال يشترط يف االستيالء كما يتوقع كثري من الناس نقل العني
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  &% ا���$) 40: (ا��رس    

        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    لهلهلهلهآآآآ    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

 -أخذنا أول باب الغصب وتعريف الغصب يف اللغـة وأدلـة التحـرمي والتعريـف االصـطالحي وذكـرت أن املؤلـف                       
 عدل عن تعريف األصل وهو تعراليف ابـن قدامـة واختـار تعريـف احلـارثي والـسبب يف ذلـك هـو أن                         -رمحه اهللا   

  .التعريف الذي اختاره احلارثي أمجع وأمشل وأمنع
ألن يف تعريف ابن قدامـة كلمـة املـال ويف تعريـف احلـارثي               .  على تعريف ابن قدامة    - رمحه اهللا    - قدمه املؤلف    وذلك

  .كلمة احلق واحلق أوسع من املال ولذلك اختارها وهو إن شاء اهللا مصيب باختياره تعريف احلارثي
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .اQ_��3ء 0�t {, M#N=: وه� 
  .عنها وبينا أا من الشروط األساسية يف الغصبحتدثنا : االستيالء
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 =0�t {, M#N.  

  .سواء كان حقاً مالياً أو حق اختصاص: املقصود باحلق هنا
  .هو أن خيتص اإلنسان مبنفعة العني وإن مل تكن ماالً متقوماً يف الشرع) حق االختصاص(ومعىن

  .نفعه بصاحبه وليس من األموال اليت جيوز أن تباع وأن تشترىفالكلب خيتص . الكلب/ صامثال حق االختص
  .فرأينا أن كلمة حق مشلت النوعني فهي أوىل بالتقدمي يف التعريف من كلمة مال

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .)0Wًا 

أنه جيب لكي حنكم على العمل أنه غصب أن تؤخذ تاعني بالقوة فـإن أخـذت عـن طريـق الـسرقة أو النـهب أو                          : يعين
  .الختالس فإنه ال يعترب من باب الغصبا

  . ال يأخذ العني قهراً وإمنا خفية-  مثالً -فالسارق 
  .فيشترط يف الغصب أن يأخذ العني بقوة وقهراً حىت نسميها غضباً
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  :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 {, 0�s2.  
  .ما لو أخذت العني بالقوة والقهر لكن حبق: خرج ذا
  .فهو يأخذه بقوة وقهر ولكنه حبق.  من املفلسأخذ احلاكم املال/ مثال ذلك
  .أخذ ويل اليتيم املال من اليتيم لئال يضيع اليتيم املال فهذا أخذ حبق/ ومثاله أيضاً

  .القاعدة أنه إذا أخذ املال قهراً لكن حبق فليس من الغصب: املهم
   :- ر,+* ا- -�;�ل  

ر ;N %&.  

  . احلقيقة ودخل يف مسألة العني املغصوبة وأحكام هذه العني من التعريف يف- رمحه اهللا -انتهى املؤلف 
  .وهو مبحث أساسي يف باب الغصب

  .فسيتكلم عن أنواع العني املنصوبة وأنواع االغتصاب وأنواع العني بعد االغتصاب كما سيأتينا كل هذا يف الباب
  .بدأ أوالً بالعني اليت ميكن أن يقع عليها فعل الغصب

   :-  ر,+* ا--�I;�ل  

ر أو &�;�ل ;N %&.  

  .هو كل ما ميلك ثابتاً أصله ال يتحرك: تعريفه. العقار
وال ختتص كلمة عقـار باملبـاين كمـا هـو يف العـرف بـل عنـد                  . فاألموال الثابتة األصول دائماً تعترب عقار عند الفقهاء       

  .كل ما كان ثابت األصل: العقار: الفقهاء
  .عقار أو منقول؟ عقار: فالدار
  ة؟والنخل

  والشجرة؟
  واألرض؟

  .هذه أمور واضحة
 لست أقصد البيوت اليت تكون على هيئـة سـيارة أقـصد البيـوت الـيت                 -والبيوت املتنقلة اليت تنقل من مكان إىل مكان       

إخل؟ ...تنقل وتوضع يف مكان مث بعد فترة تنقل وتوضع يف مكـان آخـرى تكـون جـاهزة وتوضـع للـسكن أو للعمـل                
  هذه عقار أو منقول؟

أن الثابـت عقـار     : ؤال الذي يبنبغي أن تسأل نفسك إياه؟ كيف أحكم على الشيء أنه عقـار أو منقـول؟ اجلـواب                  الس(
  .إذا اجتمعت يف العني صفتان كيف أحكم عليها؟ على الغالب: والسؤال الثاين الذي تسأل نفسك إياه...واملنقول

  .إذا تدرج اإلنسان يف التفقه استطاع أن يعرف احلكم: إذاً
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  .الثبات أو التنقل؟ الثبات: أيهما الصفة الغالبة على البيوت املتنقلة : قيلإذا 
  .إذاً التدرج يف معرفة احلكم يساعد على معرفة حقيقة العني

ملـاذا؟ ألن األصـل فيهـا       . منقولة وإن كانت فيها مجيع مرافـق البيـت        : بالنسبة للبيوت اليت تأيت على شكل سيارة أصالً       
  .فاألصل فيها التنقل ال الثبات. لكثريوالغرض منها التنقل ا

  اآلن نستطيع إن شاء اهللا نستطيع أن نعرف ما هو العقار وما هو املنقول؟: إذاً
  :نأيت إىل حكم املسألة

  .ذهب احلنابلة إىل أنه يتصور الغصب يف العقار= 
  :واستدلوا على هذا القول بأدلة

مـن ظلـم شـرب أرض طوقـه يـوم           :(احلديث املتفق علـى صـحته      يف   - صلى اهللا عليه وسلم      -قوله  :  الدليل األول  -
  .فهذا احلديث دليل على أن أخذ الشرب من األرض يعترب غصباً). القيامة من سبع أرضني

  .أنه باإلمكان االستيالء على العقار ومنع صاحبه من االنتفاع به وهذا حقيقة الغصب:  الدليل الثاين-
  .وهو مذهب األحناف. اً الغصب يف العقارأى ال يتصور مطلق: القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
ألن وصـفه األساسـي   .  بأن من أوصاف الغصب الالزمة له النقل فال يتصور غصب بال نقـل والعقـار ال ميكـن نقلـه            -

  .هو الثبات
 ينقـل    ووجه الترجيح أن وصـف األحنـاف للمغـصوب بأنـه البـد أن              - وهو قول اجلماهري     -والراجح قول احلنابلة    

  .ألن هذا الشرط ليس يف الكتاب وال يف السنة بل يصح الغصب بال نقل: غري صحيح
  .ولذلك لو جاء رجل وغصب متاع إنسان ومل ينقله أبقاه يف مكانه العتربناه غاصباً وإن مل ينقله

  .فالراجح أنه يتصور الغصب يف العقار
 سـيأتينا   -غصب أو لـيس بغـصب يترتـب بـصورة عامـة             حىت تفهم ما يترتب على أن حنكم على العقد أنه           / مسألة**

  .الضمان املطلق:  يترتب بصورة عامة على عقد الغصب-تفصيل هذا 
  .وإذا حكمنا على العمل أنه ليس بغصب فإنه ال يضمن إال باإلتالف

. أو فـرط  إال أن تعـدى     : ــ فعنـد األحنـاف     : فإذا جاء شخص وأخذ البيت قهراً وقصراً وملا أخذ البيت ادم البيـت            
ألنـا  . يضمن مطلقاً حىت لو خرج من البيت وسـافر وسـقط البيـت بـسبب الـريح فإنـه يـضمن                    : ـ وعند اجلمهور  

  .حكمنا على أخذه العني أنه عقد غصب
  .هذا الذي يسمى مثرة اخلالف: إذاً

  .يأخذ اإلنسان اخلالف يف شيء وال يعرف ماذا يترتب على هذا اخلالف: أحياناً: وهو مبحث مهم 
   :- ر,+* ا- -�ل �; 
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  .و&�;�ل 
  .هي األموال اليت ميكن نقلها وهي غالب األموال كاألمتعة واألطعمة واملركوبات وأشياء كثرية: املنقول

  .وال إشكال باإلمجاع أن املنقول يغصب إمنا اخلالف فقط يف العقار
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 M��;� 
[ آ#�ًt وإن.  

  .ية أو الرعي أو الصيد فإنه جيب عليه أن يرد الكلب وجوباًإذا غصب كلباً يقتىن ككلب املاش
  .فيجب على الغاصب إرجاع الكلب إىل صاحبه

 أن منافع الكلب ملك لصاحب الكلب املختص به وال جيوز لإلنـسان أن يـضيع علـى أخيـه منـافع أمـر                        - :والتعليل
  .وهذا ال إشكال فيه .خيتص به

  :صب دفع القيمة فإن تلف الكلب فليس على الغا/ مسألة**
  .عند احلنابلة= 
  :ستدلوا على هذاوا
  .والكلب ال جيوز بيعه فال جيب ضمانه. كل ما ال جيوز بيعه ال جيب ضمانه:  بأن القاعدة الفقهية تقول-
  .أن على الغاصب للكلب إذا تلف أن يدفع قيمة الكلب: والقول الثاين= 
  . ألنه ضيع على املغصوب منافع الكلب-

أن عليه أن يدفع وهذا الدفع يف احلقيقة ليس قيمـة للكلـب وإمنـا هـو عـوض                   : لكن لو قيل   .قة اخلالف قوي  ويف احلقي 
  .ومنافع الكلب حمترمة شرعاً. املنافع

  .وأن األقرب جواز تأجريه يف احلال اليت جيوز فيها نفعه. ولذلك أخذنا اخلالف يف تأجري الكلب
  .ويكون هذا القول وهو خالف املذهب هو األقرب من حيث التعليل.  املنافعاملال أو القيمة هي مقابل: كذلك هنا نقول

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .أو U+0 ذ&� 

  .إذا غصب املسلم مخر الذمي فيجب عليه أن يرده
بـل جيـب عليـه أن       .  أنه إذا غصب مخر املسلم فإنه ال جيب أن يرده وهـذا صـحيح              - رمحه اهللا    -فهم من كالم املؤلف     

  .باًيتلفه وجو
  .هناك فرق بني مخر الذمي ومخر املسلم: إذاً

  .إذا غصب اإلنسان مخر الذمي فإنه جيب عليه أن يرده للذمي: نرجع إىل مخر الذمي
  :والسبب يف ذلك

  . أنه جيوز للذمي أن يتاجر يف اخلمر وأن يتعاطاها سراً-
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 عـن جتـار أهـل الذمـة     - رضـي اهللا عنـه   -  سألوا عمر بن اخلطاب- رضي اهللا عنهم-أن الصحابة   :  والدليل الثاين  -
ولـوهم بيعهـا وخـذوا علـيهم         :(- رضـي اهللا عنـه       -فقـال   . الذين يتاجرون يف اخلمر هل يعشر عليهم أو ال يعشر         

  .فدل األثر على أن اخلمر مال حمترم بالنسبة للذمي) العشر من الثمن
  .وهذا كله يدل على أنه جيب ردها إليه

  .ألىن اخلمر مال مهدر يف الشرع: ال جيب على املسلم ضمان القيمةفإن تلفت فإنه / مسألة**
  .أنه جيب على املسلم الغاصب أن يضمن اخلمر للذمي: والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  .فوجب لذلك الضمان. واخلمر بالنسبة للذمي مال متقوم.  حفظ مال ونفس الذمي- بأن عقد الذمة أوجب-

.  ألن مال الذمي حمفوظ بعقد الذمة وهو مال بفتاوى الـصحابة فعليـه أن يـضمن هـذا املـال                    .وهذا القول هو الصحيح   
  .فإذا أتلفه دفع إىل الذمي قيمة اخلمر

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 ���& �#L و. �0د.  

  .عند احلنابلة أن يرد هذا اجللد: = إذا غصب اإلنسان من أخيه جلد ميتة فإنه ال جيب 
  :وعللوا هذا 

  .د امليتة ال يطهر بالدباغ فال ميكن االنتفاع به فال فائدة يف رده بأن جل-
وإذا كان يطهـر بالدباغـة فيجـب علـى املـسلم أن يـرده علـى مـن                   . أن جلد امليتة يطهر بالدباغة    : والقول الثاين = 

  .اغتصبه منه
  . ألنه ميكن االنتفاع به-
  .ا يطهر بالدباغة أو ال يطهر بالدباغةأنه جيب رد جلد امليتة املغصوب سواء قلن: والقول الثالث= 

  :والسبب يف هذا
 أنه جيوز االنتفاع جبلد امليتة يف اليابسات وإذا كان جيوز االنتفاع بـه يف اليابـسات وجـب رده سـواء قلنـا يطهـر أو                         -

  .ال يطهر بالدباغة
  .وهذا القول هو الصحيح

  .فإذا غصب جلدة ميتة فيجب عليه أن يرد هذا اجللد
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   :-,+* ا-  ر-)
ل  
  .ه�ر: وإ3Tف ا���13 
  .الكلب واخلمر واجللد امليتة. املتقدمة: الثالثة هي

  .وتقدم معنا اخلالف عند ذكر كل واحد منهم فيما إذا تلفه الغاصب
وتقدم هذا ولذلك حنـن رأينـا أن نـذكر اخلـالف يف االتـالف عنـد ذكـر كـل         . القيمة: والراجح يف اجلميع أنه جيب  

  . حىت يكون احلكم جمتمعاً فيما خيتص بالكلب وفيما خيتص باخلمر وفيما خيتص جبلد امليتةواحدة على حدة
  :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 0, M#N M���_وإن ا :*�+b� 9�.  

وبـدن اإلنـسان    . وهـي قاعـدة مفيـدة     )) وهي أن الغصب ال يقع على غـري األمـوال         : :((هذه املسألة ترجع إىل قاعدة    
  .ن اإلنسان احلر ولذلك ال يعترب مغصوباًبد: ليس من األموال يعين

  .ال ضمان فإذا غصب زيد عمراً فإنه ال يضمنه إال إذا أتلفه بتعد وتفريط. ال يضمن: بناء على هذا
ويف مـدة احلـبس     ) أخـذه وحبـسه عنـده     : غـصبه يعـين   (إذا غصب زيد عمراً ويف مدة الغصب        / مثال يوضح املسألة  

  :ليدأصيبت يده جبرح ولزم من ذلك قطع ا
كما .: ضمن: ألنا ال حنكم عليه بأنه غصب وإمنا يضمن لو قام بقطع يده           . هدر: ـ على القول بأنه ال يغصب اإلنسان تكون يده        

  .ويكون الضمان بسبب اجلناية والتعدي ال بسبب احلبس والغصب. لو قطع يد أي شخص يف الشارع
   :- ر,+* ا- -)
ل  
  
  .I"#�* أT0L*.. وإن ا_�"+#* آ0هً

  .فعليه األجرة: إذا استعمل اإلنسان آخر مغصوباًَ كرهاً
  . أنه استغرق منافعه واستوفاها فوجب عليه أجرة هذه املنافع- :والسبب يف هذا 

  .إذا غصبه واستعمله بأن جعله يعمل يف أعمال خاصة بالغاب فعليه األجرة: إذاً
  .ملاذا؟ ألنه استغرق منافعه

 وحنن نستبق هـذا القـول ونقـول هـو قـول             - ضعيف -فيه قول آخر يف املسألة لكنه       وقبل ان نتعدى االستعمال هناك      
  :لكن نشري إليه ألن تعليله جيد. ضعيف وتركناه

  .انه إذا استعمله ال يدفع األجرة: القول الثاين= 
  .ألن عمل اإلنسان فرع عن بدنه. ألنه إذا مل يضمن األصل فكيف يضمن الفرع: التعليل:  قال- :التعليل

  .وإن كان اختيار احلارثي يف التعريف جيد لكن اختياره يف هذه املسألة مرجوح. وهذا اختاره حلارثي
  .والراجح أن عليه ضمان األجرة وإمنا ذكرت هذا القول ألن تعليله لطيف

  .وهذا واضح
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .I"#�* أT0L*: أو ,��* 

  .إذا حبسه فعليه أجرته ولو مل يعمل
  :التعليل

  .أنه أتلف منافع هذا الرجل مدة احلبس -
املسألة السابقة نقـول إنـه اسـتغرق املنـافع وانتفـع ـا هنـا مل                 . والحظ هذا التعليل خيتلف عن تعليل املسألة السابقة       

  .ينتفع هو باملنافع لكنه أتلف املنافع باحلبس
  .انه يف مسألة احلبس ال يضمن األجرة: والقول الثاين= 
  .منه بشيء والبدن ال عوض عليه ألنه مل ينتفع -

ومن املعلوم أن احلارثي الذي يرى عدم أخذ األجرة مع االستعمال واستخدام احملبوس هنا مـن بـاب أوىل أنـه يـرى أنـه                         
  .ال أجرة
  .ألنه يف الواقع أتلف املنافع هذه املدة. أن عليه األجرة: والراجح

  .هذا احملبوس أو املغصوبنقول قيمة األجرة تتفاوت حبسب منافع : بناء على هذا
  .ـ فإن كانت كبرية فسيكون املبلغ كبري جداً

  .ـ وإن كانت بسيطة فسيكون بسيط جداً
إذا منعـه   : وهـي مرتبـة عقليـاً     : املـسألة الثالـث   . إذا حبسه بال استعمال   : حنن أخذنا استعمله واملسألة الثانية    / مسألة**

  .مل حيبس ومل يستعمل: يعين. مكن العمل بال حبس
  :ففيه خالف

وممن اختـار هـذا القـول مـن احملققـني الـشيخ ابـن               . أنه إذا منعه من العمل ومل حيبسه فعليه أيضاًَ األجرة         : الراجح= 
  . والشيخ املرداوي- رمحه اهللا -مفلح 
لكنـه منعـه مـن العمـل     . هـو اآلن مل حيبـسه     . أن يقول زيد لعمرو إن عملت يف دكانك برحتك ضـرباً          /  املسألة صورة

  .هذا املُهدد إذا كان املُهدد يقول ويفعل ويضرب فلهن يعمل ويعترب حمبوس. هديدبالت
  .فنقول أنت مل تعمل ألنك حمبوس وعليه أجرة هذه املدة

  .إذاً تبني معنا يف احلقيقة أنه يف كل الصور عليه الضمان ألنه ظامل ومعتدي
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  .مل خيتلفوا رمحهم اهللا يف وجوب رد املغصوب. واجب باإلمجاع: د املغصوبر
  ).ليس لعرق ظامل حق :(- صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب -
ال يأخذ أحدكم متـاع أخيـه جـاداً وال العبـاً وإذا أخـذ أحـدكم عـصا                    :(- صلى اهللا عليه وسلم      - ولقول النيب    -

  ).أخيه فلريدها
  ).فلريدها:( أخذ مال الغري ويف نفس الوقت وجوب الرد احلديث أفاد حترمي

كما أن احلديث يفيد بيان حكم مسألة تقع كثرياً اآلن لكن أنا مل أمتكـن مـن مراجعـة إسـناد احلـديثز لكنـه يـدل إن                            
أخيـه  ميـزح مـع     : يعـين . صح على مسألة أن املزح الذي يقع بني بعض الناس يف أخذ املتاع أنه ال جيوز وهذا يقع كـثرياً                   

فالواجـب إذا صـح احلـديث       ). جـاداً وال العبـاً    : (احلديث يقول . ويأخذ شيئاً من متاعه وجيعله مستتراً من باب املزاح          
  .االمتناع عن هذا النوع من املزاح ويكون من املزاح املمنوع شرعاً

ه العـني بكثـرة أو كـان        ال سيما إذا كامنت مصاحل اإلنـسان تتعلـق ـذ          . الترويع: كما أنه ممنوع من جهة أخرى وهي      
مفتـاح الـسيارة أو الـسيارة كاملـة إذا كانـت            : حيتاج هذا املال يف هذا الوقت بشدة مثل ما يصنع بعض الناس يأخـذ             

تشتغل أو اجلوال يأخذه ويضعه يف مكان مستتر وقـد تكـون حاجـة اإلنـسان للـسيارة أو اجلـوال أو أي شـيء اآلن                          
  .هذا املال اخلاص بهملحة وما يف شك أنه سيصدم حني ال جيد 

  .فإن صح احلديث فهو حديث مفيد جداً. ففي احلقيقة ما ذكر يف احلديث تؤيده األصول
   :- ر,+* ا- -)
ل  
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� 2.  

  .جيب على الغاصب أن يرد املغصوب بزيادته
  .سواء كانت هذه الزيادة منفصلة أو متصلة

لتعليم مبالغ طائلة فإنـه يأخـذ املغـصوب غالمـه مـع هـذه               فإذا غصب عبداً وعلمه الكتابة ملدة سنة وصرف عليه يف ا          
  .املتصلة وال شيء للغاصب: الزيادة 

  .كذلك لو أنه غصب من يمة األنعام وأتت بولد أو أكثر فإنه يأخذ الشاة وما جائت به وليس للظامل شيء
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  .دى الرد إىل غرامة أضعاف قيمة العني املغصوبةوجيب على الغاصب رد املغصوب وإن أ: يعين
  :وأبرز صور ارتفاع قيمة رد املغصوب يقع يف صورتني

العني ووضعها يف مكان بعيد وصار إحضار هـذه العـني مـن هـذا املكـان                 ]] سرق[[فإذا  .  أن يكون املغصوب بعيداً    -
  .ذه العنيالبعيد تترتب عليه نفقات هي أضعاف قيمة العني فيجب عليه أن حيضر ه

 ويـضعها يف عمـارة مـن عـشرين          - خـشبة واحـدة      -مأن يغصب خشبة    . أن يبين على هذه العني    :  الصورة الثانية  -
ألن اسـتخراج اخلـشبة ال ميكـن إال ـدم هـذه األدوار              . طابق فتكلفة إرجاع هذه اخلشبة هدم كل هذه العشرين دور         

  .فممكنإال إذا كان باإلمكان كسر اجلدار أو استخراج اخلشبة 
فيجـب وجوبـاً علـى الغاضـب أن يهـدم البيـت وأن              : لكن فانفرض أنه ال ميكن استخراج اخلشبة إال ـدم البيـت           

  .يستخرج اخلشبة
  :استثىن احلنابلة من هذا احلكم العام صورتني

  .أخذ خشبة واستعملها يف البناء وتلفت وانقرضت ومل يعد هلا عني. إذا تلفت العني: ـ الصورة األوىل
  .أصالً هذه العني تلفت.   حاجة ال سترجاع العني ألا تلفتفال

فإنـه ال جيـب نقـض اجلـرح وإرجـاع اخلـيط             . إذا كان املغصوب خيطاً خيط به جرح إنسان حمترم        : ـ الصورة الثانية  
  .إىل صاحبه

  .فيما عدا هذا جيب مطلقاً إرجاع العني املغتصبة ولو أدى إرجاعها إىل أضعاف قيمتها
أن الغاصب إذا غصب خشبةً أو غصب حجراً واستخدمه يف البنـاء فإنـه ال يلـزم بـنقض البنـاء بـل                       : لثاينوالقول ا = 

  .يلزم بقيمة اخلشبة
  :واستدلوا على هذا

  ).ال ضرر وال ضرار:( يقول- صلى اهللا عليه وسلم -والنيب .  بأن إلزام الغاصب بالنقض فيه ضرر ظاهر عليه-
  :إال يف صورة واحدة. هللاوهذا القول هو الراجح إن شاء ا

فحينئـذ جيـب إرجـاع هـذه العـني املغـصوبة مهمـا              . ـ إذا تعلقت حاجة املغصوب ذه العني حبيث ال تنقضي إال ا           
  .ألنه يف هذه الصورة مل يعد األمر ضرر وإضرار وإمنا صارت املسألة حاجة املغصوب هلذه العني. كلف األمر

  .هذا القول إن شاء اهللا هو الصحيح



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 320صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .� &* ا�;#$: وإن �I M�2 اCرض أو 0tس 

  :إذا غرس يف األرض أو زرع فيها فله صورتان
  .أن يزرع وينتهي موسم الزرع وحيصد الزرع ويأخذ الزرع كامالً مث يأيت املغصوب ألخذ حقه: ـ الصورة األوىل

 رمحـه   -وقـد حكـى الـشيخ ابـن قدامـة           . األرضوليس للمغصوب إال أجرة     .أن الزرع مجيعه للغاصب   : فاحلكم حينئذ 
  ).ال أعلم فيه خمالفاً :(- رمحه اهللا -فيقول .  اإلمجاع على هذه الصورة-اهللا 

إذا بىن على األرض بيتاً أو غرس فيهـا شـجراً فإنـه جيـب عليـه                  : - رمحه اهللا    -اليت ذكرها املؤلف    : ـ الصورة الثانية  
  .القلع

  .فحينئذ جيب عليه أن يقلع. إذا طلب املالك منه القلع: يعين: بوجوب القلع - رمحه اهللا -ومقصود املؤلف 
  .أنه معتد ظامل انتفع مبال غريه بال إذن فوجب عليه اإلزالة: والسبب

  .ال إشكال فيه: وجوب القلع. وهذا احلكم الإشكال فيه
  :حينئذ وقع بني الفقهاء خالفإذا بىن يف األرش وطلب املالك القلع وال مصلحة للمالك يف القلع ف/ مسألة**
  .فإنه ال ميكن من هذا احلكم: هدم املبىن: إذا مل يكن لصاحب األرض غرض صحيح يف قلع املبىن: منهم من قال= 
  .والشرع جاء بتحصيل املصاحل وتكميلها وإبطال املفاسد وختفيفها.  ألن هذا مفسدة ال مصلحة فيها-
اهـدم البيـت ألبـين مكانـه     : بـأن قـال  . ا على سبيل اإلضرار بالغاصب فقـط أنه ميكن ولو طلب هذ: والقول الثاين = 
  )).األذان(( .مثله

  .والراجح إن شاء اهللا أنه ال يلزم بالقلع ألنه كما قلت ال فائدة من إلزام الغاصب ذا احلكم
  .أنه ال فائدة يف هذا العمل: عدم اإللزام: الراجح إذاً: 

 الغاصب يف أرض ينوي املالك أن جيعلـها مزرعـة وهـو يف حاجـة إىل اختاذهـا مزرعـة                     لكن إذا كان هناك فائدة بأن بىن      
   .- رمحه اهللا -فحينئذ له أن يلزم الغاصب بالقلع وبكل ما يترتب على القلع كما سيأتينا يف نص كالم املؤلف 

   :- ر,+* ا- -)
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  .أرش النقص: يلزمه أيضاً
فـإن علـى    .  املسائل األرض بسبب أنه بين فيها بيت وهدم أو غـرس فيهـا شـجر وقلـع                 إذا نقصت العني وهي يف هذه     

  .الغاصب أرش النقص
  .وإذا ترتب النقص على التعدي والظلم وجب ضمانه.  أن هذا النقص حصل بتعديه وظلمه- :والتعليل

بعـد هـذا العمـل؟ والفـرق        أن نقول كم مثن األرض قبل هذا العمل وهو البناء مث اهلـدم؟ وكـم قيمتـها                  : واألرش هو 
  .بينهما يدفعه الغاصب

   :- ر,+* ا- -91 �;�ل  
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  .وا������ 
  .وجيب عليه بعد القلع أن يسوي األرض: يعين

  .أن ترجع كما كانت: والضابط يف ذلك
  .سواء كانت تسوية بعد هدم أو تسوية بعد قلع فيجب عليه أن يسويها كما كانت

يف األرض كان بسبب الظلم فيجب على الظـامل تفـادي هـذا الـضرر الواقـع علـى                   التفاوت الواقع   : أي.  ألنه أيضاً  -
  .األرض

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .وا0LCة 

  .وجيب على الغاصب أجرة األرض مدة الغصب
  :التعليل

  . أن منافع األرض تلفت حتت يد الغاصب ومن أتلف املنافع فعليه قيمتها-
  .املدة اليت اغتصبها الغاصب ونلزم الغاصب أن يدفع األجرةكم تستحق هذه األرض أجرة يف هذه : فنقول

  :سيترتب على عمل الغاصب أشياء كثرية: إذاً
  .ـ عليه القلع
  .التسوية: ـ مث بعد ذلك
  .دفع األرش: ـ مث بعد ذلك
  .دفع األجرة: ـ مث بعد ذلك

  .فسيترتب على فعله وتعديه مبالغ طائلة وذلك بالنظر ألنه متعدي ومفرط
 لو قدم التسوية على األرش لتكـون املبـالغ املدفوعـة مجيعـاً واألعمـال الـيت           - رمحه اهللا    -يب املنطقي أن املؤلف     والترت

  .تترتب عليه مجيعاً
  . اختار هذا الترتيب- رمحه اهللا - سلك هذا الترتيب لكن مؤلفنا - رمحه اهللا -وغري املؤلف 

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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إذا غـصب مـا هـو أداة للتكـسب مث كـسب ـذه       : إذا غصب ما هو آلة للتكسب أو نقول:(قاعدة هذه املسائل مجيعاً 
  ))اآللة فالكسب ملالك اآللة

  ...وهذه مسألة طويلة
  ..ونكتفي ذا واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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 ـذه  احلاصـل  الـصيد  فـإن  مغـصوبة  للـصيد  وسـيلة  الغاصب استخدم إذا أنه العبارة ذه - اهللا رمحه - املؤلف مراد
 .العني منه غصبت ملن ملك هو املغصوبة الوسيلة

 :أمثلة بثالثة - اهللا رمحه - املؤلف ومثل

 أو (الـصيد  علـى  وسـلطه ) عبـداً  أو (طـائراً  أو حيوانـاً  كان سواء: يعين). جارحاً غصب ولو : (- اهللا رمحه - يقول
 .ملالكه فالصيد: أي) فلمالكه:(هنا - اهللا رمحه - يقول كما فاحلكم عليه وصاد) فرساً

. احلكـم  نفـس  لـه  األشـياء  هـذه  يشبه ما كل وإال املثال سبيل على اذكره إمنا - اهللا رمحه - املؤلف ذكرها اليت وهذه
 .منه للمغصوب: يعين ملالك يكون الصيد فإن ا وصاد مصيدة غصب أو شبكة غصب لو كما

 .احلنابلة مذهب : = هو هذا

 :هذا على استدلوا

 .منه للمغصوب الصيد فصار فيه السبب وهي املغصوبة اآللة ذه حصل الصيد بأن -

 .ا صاد اليت هذه أجرة وعليه للغاصب يكون الصيد أن: الثاين والقول =

 .الغاصب ا استعان آلة تكون من أكثر ليست األشياء وهذه الغاصب هو حقيقة صاد الذي ألن -

 ـذا  الـصيد  ويقـسم  منـهما  كـل  نفـع  قـدر  إىل ينظر أن: التقسيم وطريقة بينهما يكون الصيد أن: الثالث والقول =
 .للغاصب فاألكثر العكس كان وإن. للمغصوب فاألكثر الغاصب نفع من أكثر الفرس نفع كان فإن. باراالعت

 :القول هذا أصحاب واستدل

 .لفعلهما نتاج ألنه بينهما الصيد فقسم الغاصب والصائد املغصوبة الدابة بني مشترك بعمل حصل الصيد بأن -

 .اهللا شاء إن األقوال أقرب وهو وإنصاف عدل وفيه - اهللا رمحه - اإلسالم شيخ اختيار القول وهذا
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 :أخرى مسألة إىل - اهللا رمحه - املؤلف انتقل مث
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 معـىن  جيمعهـا  املـسائل  هـذه ) آخـره  إىل... الثـوب  وقـصر  الغـزل  ونسج الصوغ ضرب وإن :(- اهللا رمحه - يقول
 .مسماه عن به أخرجه عمالً املغصوب يف الغاصب عمل إذا: (وهو. واحد

 .مجيعاً املسائل هذه بني املشترك القاسم هو هذا

 :ةالقاعد هلذه أمثلة عدة - اهللا رمحه - املؤلف وذكر

 اسـم  عـن  خـرج  فهنـا . دنـانري  أو دراهم وضربه فضة أو ذهباً أخذ: يعين). املصوغ ضرب وإن:(يقول: األول املثال ـ
 .والدنانري الدراهم: وهو الصناعة بعد نتج ما إىل والفضة الذهب وهي األصلية املادة

ـ  هـذه  فإن ثوباً ذلك بعد فصار: يعين). الغزل ونسج :(- اهللا رمحه - يقول ـ  صـارت  والنـسج  الغـزل  بعـد  وطاخلي
 .جديد مسمى إىل مسماها عن فخرجت ثوباً

 .وتبييضه غسله: يعين وأحياناً. غسله: يعين الثوب تقصري). الثوب وقصر (ـ

 .األلوان من بلون وصبغه الثوب أخذ: يعين. معروف والصبغ). صبغه أو (ـ

 .منه بعمل مسماه عن املغصوب أخرج الغاصب أن نالحظ فهنا

 زاد ولـو  زيادتـه  مـع  املغـصوب  رد جيـب  أنـه : األول احلكـم _ ). نقصه وأرش رده :(- اهللا رمحه - يقول: فاحلكم
 .كثرياً ا الثمن

 :زيادته مع املغصوب رد وجوب تعليل

 منـه  للمغـصوب  ملكـاً  يكـون  أن عـن  الـصنعة  خترجـه  ولك منه للمغصوب مملوكاً ماالً زال ما املغصوب هذا أن -
 .أصحاا إىل األموال رد وجوب الشرع ةقاعد ألن. رده فوجب

 .مضاعفة أضعافاً العمل بسبب املغصوب قيمة زادت ولو الرد وجوب: األول احلكم هو فهذا

 هـذا : فنقـول . عملـه  بـسبب  املغـصوب  مـن  نقـص  ما أرش الغاصب على: يعين. النقص أرش عليه: الثاين احلكم _
 فـإن  الـصنعة  هـذه  بـسبب  نقـص  هـل  ننظر. ضرب: يعين نريودنا دراهم أصبح الذي الذهب وهذا صبغ الذي الثوب
 .النقص وبعد قبل قيمته بني الفرق - الغاصب على يعين - فعليه نقص

 .املغصوب مثن زاد ولو. النقص أرش: وهي الثانية الصورة يف قلت كما ثابت احلكم وهذا

 ملـا  احلديـد  مـن  الكيلـو  هـذا . مسامري عمله مث -بالكيلو يوزن احلديد أن اعتربنا إذا - حديد كيلو أخذ إذا/ هذا مثال
 بـسبب  ربـع  إال كيلـو  أصـبح  نقـص  والـصناعة  العمل بسبب ذلك مع لكن مضاعفة أضعافاً قيمته أصبح مسامري عمله
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 احلاصـل  الـنقص  يـرد  أن وجيـب  احلديـد  يـرد  أن جيـب  فحينئـذ . آخره إىل..للنار وتعريضه والضرب واحلت العمل
 .األمر هذا إىل ننظر ال لكن زادت الضرب بعد ديداحل هذا قيمة أن ولو بالصنعة

 املغـصوب  واكتـسب  رائعـاً  عمـالً  كـان  ولـو  عمله مقابل للغاصب شيء ال) للغاصب شيء وال :(- اهللا رمحه - يقول
 .للغاصب شيء فال مرتفعاً ومثناً جديداً رونقاً الصنعة ذه

 :ذلك تعليل قالوا: التعليل

 .له أجرة فال إذنه بغري غريه ملك يف عمل ومن. إذنه بغري غريه ملك يف عمل أنه

 بغـري  غـريه  ملـك  يف عمـل  ألنـه  لـه  أجـرة  ال فإنه البيت صاحب إليه حيتاج جداراً آخر بيت يف وبىن إنسان جاء فلو
 .إذنه

 .فقط الزيادة يف يشتركان واملغصوب الغاصب أن: الثاين والقول =

 .الغاصب بعمل حصلت الزيادة هذه ألن -

 .نصيبه منها فله

 .بالقيمة للغاصب ملكاً تكون العني هذه أن: الثالث القول =

 احلنابلـة  بعـض  ذكـر  لـذلك . الـصواب  عـن  وأبعـدها  األقوال أضعف وهو أمحد اإلمام عن رواية: الثالث القول وهذا
 .ضعيف قول ألنه صحيح أنه يكون ما أشبه وهذا الرواية هذه عن رجع

 .التفقه بداية أول يف - اهللا رمحه - أمحد اإلمام ذكرها الرواية وهذه

 .اآلخرين أموال على الناس تسلط إىل يؤدي القول هذا أن: الضعف سبب

 يكـون  وـذا  صـناعة  عليـه  وجيـري  يأخـذه  يـصنع؟  ماذا . يستطع ومل متاعه زيد من يأخذ أن أراد إذا أنه: ذلك وجه
 .بالثمن له ملكاً

 عمـالً  فيـه  ويعمـل  الـشيء  هـذا  يأخـذ  أن إال عليه فما بالبيع الغري ذاه يرض ومل غريه ملك يأخذ أن أراد من كل: إذاً
 .بالقيمة له ملكاً فسيكون املباحة الصناعات من

 .جداً ضعيف ترى كما القول هذا

 .قيمته به زادت عمالً املغصوب يف عمل ولو له حق ال الظامل هذا ألن. احلنابلة مذهب: اهللا شاء إن الراجح
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 :مثلةاأل باقي نستكمل مث
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 :أمثلة هذه

: تقـدم  كمـا : فـاحلكم  دوالبـاً  أصـبحت  أو بابـاً  فأصبحت وجنرها خشبة اغتصب إذا: يعين) وحنوه اخلشبة وجنر:(يقول
 .للغاصب شيء وال ـ. النقص وأرش ـ. زيادته مع املغصوب يرد أن عليه ـ

. منـه  للمغـصوب  فهـو  مثمـراً  يانعـاً  زرعـاً  وصار ونبت وزرعه - غصبه - حباً أخذ: يعين) زرعاً احلب صار أو:(قال
 الـصورة  تلـك  يف ألنـه  إذنـه  بغـري  غريه أرض يف زرع من حكم فيها ذكرنا اليت السابقة املسألة عن ختتلف املسألة وهذه
 هـو  وهـذا  منـه  للمغـصوب  ملكـاً  يكـون  فحينئذ وزرعه  احلب غصب وهنا األرض غصب وإمنا للغاصب ملك الزرع
 .املسألتني بني الفرق

 معينـة  أجهـزة  هـذا  وقتنـا  يف كمـا  أجهزة يف وضعها أو الطائر حتت ووضعها بيضة غصب: يعين) فرخاً البيضة أو:(قال
 .منه للمغصوب: يكون لفرخا فإن الغاصب من وشاق مضن عمل بعد وفرخت للتفريخ

 .منه للمغصوب فإنه مثمرة مفيدة شجرة ونبت األرض يف وغرسه نوى أخذ: يعين) غرساً والنوى:(قال

 .السابقة املسألة يف كاخلالف متاماً املسائل هذه يف واخلالف

 .يشتركان أما: الثاين فالقول =

 .السابق اخلالف يف تقدم كما - بالقيمة للغاصب ملك يكون أنه: الثالث والقول

 :هنا - اهللا رمحه - املؤلف ذكرها تقدم فيما لك ذكرت اليت واألحكام

 : - ا- ر,+* - �;�ل 
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 .زيادته مع: يعين) رده :(- اهللا رمحه - املؤلف قول معىن أن معنا وتقدم

 شـيء  وال:(وهـي  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  عبـارة  يف اخلـالف  معنـا  فتقـدم  للغاصـب  شيء ال وأنه النقص أرش وأما
 .أقوال ثالثة املسألة هذه يف وأن). للغاصب
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 .الغاصب من فعل بغري ولو مطلقاً املغصوب نقص ضمان الغاصب ويلزم: يعين

 لكـن  الـنقص  أو االتـالف  مـن  عنـو  بأي هلا يتعرض ومل الرف على ووضعها طيب جرة غصب لو/ يوضحه الذي مثال
 .فيها الرائحة قوة نقصت الوقت مرور مع اجلرة هذه
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 .منه فعل بغري النقص هذا أن ولو يضمن فإنه القيمة نقص إىل أدى النقص وهذا

 ؟).نقصه وأرش:(قوله وبني) نقصه ضمان ويلزمه :(- اهللا رمحه - املؤلف قول بني الفرق ما/ مسألة علينا يبقى

 .الغاصب من بسبب كانت إذا: يعين: األوىل العبارة أن ـ

 .مطلقاًَ: يعين: الثانية والعبارة ـ

 الـنقص  هـذا  يـدفع  أن عليـه  الغاصـب  علـى  مـضمونة  فإـا  الطرق من طريقة بأي املغصوبة للعني حيصل نقص فأي
 .منه للمغصوب

ـ  تـنقص  وأحياناً العني تنقص فأحياناً. الصفة يف أو العني يف النقص كان وسواء  لـك  ذكـرت  الـذي  املثـال  ففـي  صفةال
 .الصفة يف الصفة؟ يف أو العني يف النقص

 .الصفة يف صار النقص تقدم الذي الطيب جرة مثال ففي

 الـنقص  فهـذا  اجلـرة  يف الـذي  الطيـب  نصف انسكب لو.  بينهما الفرق يتضح حىت املثال نفس فنذكر العني نقص وأما
 .العني يف وإمنا الصفة يف ليس

 .النقص هذا يضمن أن عليه فإنه العني يف أو الصفة يف نقصال كان فسواء

 : - ا- ر,+* - )
ل 
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 .قيمته مع يرده فإنه الغصب بعد الرقيق الغاصب خصى إذا

 .السابق املؤلف كالم من مستفاد فهو الرد مطلقاً عليه وجب شيئاً أخذ إذا الغاصب أن: معنا فتقدم الرد أما ـ

 .القيمة كامل يدفع أن عليه الرد مع أنه يبني أن يريد وإمنا

 :ذلك يف والسبب

 العبـد  يف فكـذلك . كاملـة  الديـة  احلـر  خـصييت  على اجلناية يف أن كما العبد قيمة كامل اخلصيتني على اجلناية يف أن -
 .القيمة كامل العبد مع ويرد العبد يرد أن فعليه

 .العبد يف فيه تسبب الذي النقص هذا -: والسبب

 يـذكر  مل - اهللا رمحـه  - املؤلـف  أن ولـة . تـام  فيـه  العوض اخلاص النقص هذا أن يبني أن يريد - اهللا رمحه - واملؤلف
 القاعـدة  مـن  املـسألة  حكـم  لعرفنـا  املثـال  هذا يذكر مل لو أنه أقول أن أقصد لكن جداً مفيد ذكره كان وإن املثال هذا

 لـيس  أو فيـه  وخـصاه  العبـد ] سـرق  [إذا: نقول فهنا. الغاصب من يضمن فإنه وباملغص يف نقص أي أن وهي السابقة
  (.....)نقص؟ فيه

 .ضمانه عليك نقص فيه: للغاصب فنقول

 .القيمة كامل دفع فيها ألن اخلاصة املسألة هذه حكم يبني أن أراد لكن شاملة احلقيقة يف األوىل فالقاعدة
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 أرغـب  يكـون  قـد  املخـصي  العبـد  ألن. اخلـصاء  هذا بسبب العبد مةقي وتضاعفت وخصاه العبد غصب لو/ مسألة**
 احلكم؟ فما الناس بعض عند غريه من

 هـذا  يـضمن  أن عليـه  جيـب  ألنـه . العبـد  قيمـة  تضاعفت ولو القيمة وكامل املخصي العبد يرد أن عليه أن: اجلواب
 .كامالً يضمنه أن فعليه. النقص بعد املغصوب حالة عن النظر بغض النقص

 : - ا- ر,+* - )
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 يـضمن  ال الغاصـب  فـإن  األسـواق  يف األسـعار  نقـصان  بسبب السلعة نقص كان إذا أنه - اهللا رمحه - املؤلف مقصود
 .النقص هذا

 رد الغاصـب  وهـذا . صـفة  وال عـني  منـها  يـنقص  مل كاملـة  العني يرد أن الغاصب على الواجب أن: قالوا - :التعليل
 .األسعار فرق ضمان عليه جيب فلم. صفة وال عني منها ينقص مل كاملة العني

 .للغاية مهمة مسألة وهي اجلماهري مذهب وهو: األول القول هذا =

 بعـد  أصـبحت  مث مخـسني  تـسوى  وهـي  العـني  غصب فإذا. األسعار نقص يضمن ان الغاصب على أن: الثاين القول =
 .ثالثني ومعها ملغصوبةا العني يرد ان فعليه عشرين قيمتها ذلك

 :هؤالء واستدل

 .الصفات نقص مبثابة األسعار نقص بأن -

 :فقط: بينهما والفرق

 .العني ذات يف لصفات نقص الصفات نقص أن ـ

 .العني عن خارجة صفة يف نقص السعر ونقص ـ

 .احلكم يف يؤثر ال - اجلمهور ذكره الذي - الفرق وهذا

 .للصواب ربأق اهللا شاء إن الثاين القول وهذا

 .األسعار لفروق نظر بال باإلتالف التضمني السنة يف جاء: قيل فإن

 ولـذلك  الـسعر  يـتغري  مل حبيـث  اإلتـالف  مـن  قريباً التضمني كان النبوي العهد يف وقعت اليت التضمينات أن: فاجلواب
 . - وسلم عليه اهللا صلى - النيب إليه ينظر مل

 وقتنـا  يف سـيما  ال ذلـك  إمهـال  يف وألن. العـدل  مقتضى هذا ألن األسعار إىل ظرالن من البد أنه الراجح أن: واخلالصة
 .املغصوب على واضح ظلم الشيء هذا إمهال ففي بقوة تتذبذب فيه األسعار صارت الذي هذا

 وال ظـامل  ألنـه . للغاصـب  شـيء  وال العـني  يـرد  فإنه نقصاً ال زيادة القيمة وتضاعفت العني غصب: العكس حصل فإن
 .ظامللل حق
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 عـاد  إذا بـاملرض  حـصل  الـذي  الـنقص  يـضمن  وال: يعين) بربئه عاد مبرض وال:(بقوله - اهللا رمحه - املؤلف مقصود
 .الربء بعد سليماً

 .التمثيل سبيل على هذا) املرض:(وقوله

 .القاعدة هي هذه) السبب زوال بعد امالًك عاد مث بسبب حصل الذي النقص يضمن ال الغاصب أن: (والقاعدة

 .للضمان موجب فال. الغاصب يد يف زالت وما هي كما رجعت العني أن: التعليل: قالوا - :التعليل

 كانـت  كمـا  سـليمة  وعـادت  وشـفيت  برئـت  مث جداً قيمتها ونقصت وهزلت مرضت مث شاة غصب إذا/ ذلك مثال
 .العارض للنقصان نظر وال زيادة بال يردها فإنه الشاة هذه الغاصب يرد أن أراد فإذا متاماً

 .يضمن أنه: املسألة هذه يف الثاين القول =

 .ضمانه فوجب املغصوبة العني على وقع نقصاً هذا ألن -

 والعلـل  واألسـباب  باملعـاين  الـشرع  يف العـربة  ألن. مرجـوح  وهو الظاهرية من نوع فيه الثاين احلقيقة يف القول وهذا
 أي يوجـد  فـال  متامـاً  هـي  كمـا  منـه  املغـصوب  إىل العني رد فالغاصب. اآلن نقص وال بالنقص صبالغا نضمن وحنن
 .للتضمني سبب

 .اهللا شاء إن الصحيح هو احلنابلة فمذهب

 : - ا- ر,+* - )
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 زادت مث. لـذلك  تبعـاً  القيمـة  تونقـص  وحنـوه  كـاملرض  األسباب من بسبب نقص إذا املغصوب أن: العبارة هذه معىن
 .يضمن الغاصب فإن آخر جنس من آخر بسبب القيمة

 العبـد  سـعر  فـارتفع  مفيـدة  صـنعة  العبد بتعليم الغاصب قام مث العبد قيمة ونقصت العبد ومرض عبداً اشترى إذا/ مثاله
 وال بـاملرض  احلاصـل  قصالـن  ويـضمن  يـرده  فإنـه  العبد يرد أن أراد إذا الغاصب فإن األول كسعره وصار جديد من

 .آخر بسبب احلاصلة للزيادة ننظر

 :ذلك احلنابلة علل

 .موجوداً أيضاً يصبح الضمان فإن موجوداً النقص سبب دام وما. النقص سبب بغري حصلت الزيادة بأن -

 ننظـر  وال مـضمون  فهـو  الغاصـب  بـسبب  بـالعني  حيـصل  نقص أي أن القاعدة ألن. جداً ووجيه صحيح القول وهذا
 .آخر سبب يأل

 : - ا- ر,+* - )
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 نـسي  أو هـزل  أنـه  بـسبب  نقـصت  مث الغاصـب  عند ذلك كل قيمته وزادت الغاصب عند يعين: مسن أو تعلم إذا ـ
 .منه للمغصوب يضمن الثاين النقص هذا فإن: أي. منه للمغصوب يضمن فإنه الصنعة
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 مـن  يـضمن  الـنقص  هـذا  فـإن  نقـصت  مث الغاصـب  مـن  عمل بسبب املغصوب قيمة زادت إذا/ املسألة صورة إذاً
 .الغاصب

 :التعليل قالوا: التعليل

 .نقص إذا يضمن فكذلك. إليه يدفعه أن الغاصب على لوجب زيادته حال املغصوب طلب لو منه املغصوب أن -

 مث ألـف  مخـسمائة  تـستحق  وصـارت  ودرـا  علمهـا  مث ألـف  مائة قيمتها معلمة غري فرساً غصب إذا: هذا على بناء
 كمـا  مائـة  عـادت  وقيمتـها  طلبـها : حينئـذ  منـه  املغصوب طلبها مث للمسابقة تصلح ال وأصبحت التعليم هذا نسيت
 .كبري فرق وهو ألف أربعمائة ومعها الفرس يرد أن فعليه -الغصب حني كانت

 .احلنابلة كالم هو هذا

 .كانت كما العني يرد أن عليه بل. بعمله احلاصلة الزيادة يضمن ال أنه: الثاين والقول =

 أرجح؟ أيهما

 .متكافئة احلقيقة يف األدلة ألن أقوى: القولني أي يل يظهر فلم املسألة هذه يف متوقف أنا

 : - ا- ر,+* - �;�ل 
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 .مضمونة أا معنا تقدم: األوىل جنس غري من عادت لو

 عـادت  لـو  كمـا :(مـسألة  ذات هـي ) النقص ضمن: صنعة بتعليم عاد وإن :(تقدم فيما - اهللا رمحه - املؤلف قول ففي
 )األوىل جنس غري من

 أـا  املـذهب  فقاعـدة  الـنقص  سـبب  غـري  بسبب انتك كما القيمة ورجعت الغاصب عند املغصوبة العني نقصت فإذا
 .مضمونة

 ال: جنـسها  ومـن :(عليهـا  لريتـب  املـسألة  هـذه  أعـاد  - اهللا رمحه - املؤلف وكأن املسألة هذه يف اخلالف معنا وتقدم
 )أكثرمها إالّ يضمن

 العـني  نقـصت  ذاإ). أكثرمهـا  إال يـضمن  ال جنـسها  ومـن  :(- اهللا رمحـه  - املؤلـف  قول معىن هذا العني نقصت إذا
 أي فإنـه  جنـسه  مـن  لكنـه  عينـه  يكـن  مل وإن منه نقصت الذي السبب جنس من بسبب زادت مث األسباب من بسبب

 .النقص يضمن فإنه -واحد جنس من الذين االثنني بني - اجلنسني بني تفاوت وقع إذا إال يضمن، ال الغاصب

 تزيـد؟  أو قيمتـه  سـتنقص  احلالـة  هـذه  يف : غـصوب م وهـو  العلـم  عنـه  ذهب مث معلماً فرساً غصب/ املسألة مثال
 .ستنقص

 .كانت كما القيمة فرجعت. املالك علمه الذي غري آخر أمراً علمه - أخرى صنعة الغاصب علمه مث

 .وصنعه تعليم اجلميع ألن: األول جنس من األول؟ جنس غري من أو األول جنس من بسبب القيمة زادت: فاآلن
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 مـن  بـسبب  ارتفعـت  فـاآلن . الـسوق  يف اخليـول  أسعار ترتفع أن/ مثاله: األول جنس غري من بشيء منثل أن أردنا لو
 .األول جنس غري من آخر؟ بسبب أو األول جنس

 .األول جنس بغري أو األول جنس من بسبب ترتفع أن معىن ما عرفنا: إذاً

 األوىل الـصنعة  بـني  كـان  إذا الإ الغاصـب  يـضمن  مل األول جنس من بسبب ارتفعت إذا: يقول - اهللا رمحه - فاملؤلف
 .منه املغصوب لصاحل الفرق يضمن فحينئذ فرق الثانية والصنعة

 مـرة  قيمتـه  فارتفعـت  النجـارة  صـنعة  علمه مث الذهب صنعة العبد نسي مث الذهب تصنيع حيسن عبداً غصب إذا/ مثاله
 .الصنعتني بني الفرق يضمن وإمنا النقص الغاصب يضمن ال فحينئذ: أخرى

 )أكثرمها إال يضمن ال :(- اهللا رمحه - املؤلف قول معىن وهذا

 .الصنعتني قيمة بني الفرق يضمن: يعين

 .الفصل ذا يتعلق ما هذا

 .الثاين الفصل إىل اهللا شاء إن وننتقل
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        فصلفصلفصلفصل
 ]]]]يف حكم ما إذا خلط املغصوب أو صبغه وغري ذلكيف حكم ما إذا خلط املغصوب أو صبغه وغري ذلكيف حكم ما إذا خلط املغصوب أو صبغه وغري ذلكيف حكم ما إذا خلط املغصوب أو صبغه وغري ذلك[[[[
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 ال شـيءٍ  مـع  أو يتميـز  شـيءٍ  مـع  خيلطـه  أىن فإمـا  وخلطـه  شيئاً غصب إذا الغاصب أن - اهللا رمحه - املؤلف أفادنا
 .يتميز

 أن عليـه  أنـه  فـاحلكم  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  يـذكر  مل الـيت  الصورة وهي املغصوب عنه يتميز شيٍء مع خلطه فإن ـ
 .التخليص قيمة بلغ مهما معه خلطه الذي الشيء من املغصوب خيلص

 أنـه  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  يـذكر  أمل: الـسابق  يف ذكره ألنه ملاذا؟. يتميز الذي املخلوط يذكر مل - اهللا رمحه - املؤلف
 .بلغ مهما ختليصه فعليه عليه وبىن حجراً أو خشبة غصب إذا

 - اهللا رمحـه  - املؤلـف  ذكـره  إذاً(...)  متميـز؟  أو خمتـاط  (...) جنـسه؟  غري من أو معه املوضوع جنس من اخلشب
 .اآلن يذكره مل ولذلك

 .التخليص قيمة بلغت مهما خيلصه أن جيب أنه وهو تقدم فقد يتميز مبا خلطه إذا: نقول فإذاً

 : - اهللا رمحه - املؤلف كالم إىل نأيت

 .مبثلهما حنطة أو كزيت يتميز ال مبا خلطه وإن

 :قسمني إىل فينقسم حبنطة حنطة أو بزيت يتز خيلط كأن يتميز ال مبا خلطه إذا

 .اجلودة يف يساويه آخر بزيت زيت خلط: يعين. متساويني اجلودة يف يكونا أن: األول القسم ـ

 .للجميع ملكاً فيصبح. املخلوط هذا يف يشتركان أما : - اهللا رمحه - املؤلف عند: = فاحلكم

 . - اهللا رمحه - املؤلف عليه مشى الذي هو هذا

 غـصب  مـا  مثـل  -ماغـصب  بقـدر )والبـد  (املخلـوط  هـا  من يرد أن الغاصب على ان املذهب وهو: الثاين القول=
 .منه للمغصوب

 :احلنابلة تعليل

 مثلـه  واآلخـر  املـال  بعـض  ورد مثلـه  اآلخـر  والـبعض  ماله بعض عليه رد فقد املغصوب من عليه رد إذا إنه: قالوا -
 .املال مجيع يف املثل يرد أن من أوىل
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ـ : اجلـودة  يف يتـساويان  ومهـا  الغاصـب  عنـد  زيـت  مـع  املغصوب زيت وخلط زيت خلط إذا اآلن))::((إعادة((  ـ
 .نصيبه واحد كل ويعطى الزيت يباعر: شريكان أما : واضح عنده احلكم - اهللا رمحه - فاملؤلف

 كيلـو  غـصب  فـإذا  خلـوط امل الزيـت  هذا من غصبه ما مثل املغصوب يعطي أن الغاصب على جيب أنه يرون املذهب ـ
 مـن  يأخـذ  أن والبـد  منـه  للمغـصوب  ويعطيـه  كيلو املخلوط هذا من يأخذ) اثنني: (املخلوط أصبح كيلو معه وخلط
 :التعليل)) السوق من يشتري أن له وليس املخلوط هذا

 .املال كل يف ملثلا يعطي أن من أوىل وهذا. مثلها اآلخر والبعض املغصوب عني بعض رد فقد ذلك فعل إذا أنه: قالوا -

 . - اهللا رمحه - أمحد اإلمام عن رواية وهي احلنابلة نظر وجهة هذه

 .املخلوط من يرد أن عليه أن وهو: احلنابلة مذهب هو: الراجح

 ـا  تـستكمل  لكـن  مرجوحـة  كانـت  وإن األقـوال  بعض - املسألة يوضح لكنه مرجوح احلقيقة يف - قول علينا بقي
 :املسألة صورة

 ال شـاء  حيـث  فمـن  املخلـوط  هـذا  مـن  الـسوق  من شاء حيث من مبثله يأيت أن الغاصب على أن: الثالث القول =
 .املخلوط هذا من يكون أن نلزمه

 .غريه من أو املخلوط من املثل رد وقد املثل رد الغاصب على الواجب ألن: قالوا -

 .الثالث القول من وأفقه أخص وقوهلم. قوي تعليلهم ألن. لكم قلت كما املذهب: الراجح

 .الغاصب مع بالشراكة منه املغصوب يلزم ألنه - اهللا رمحه - املؤلف فقول: األقوال أضعف أما

   (....)وهو: األول القسم أخذنا حنن: (الثاين االقسم ـ
 .جنسني من- آخر جنس من معه واملخلوط املغصوب يكون أو. أجود املغصوب يكون أن: الثاين القسم ـ

 .املغصوب هذا يف يشتركان فحينئذ

 الـنقص  نـدخل  أن ميكـن  وال نقـص  مـع  إال نصيبه أخذ من منه املغصوب يتمكن ال الصورة هذه يف بأنه - :هذا عللوا
 .منه املغصوب على

 .نصيبه منهما واحد كل أخذ باعاه فإذا. يبيعاه أن وبني هلما ملك الشيء هذا يبقيا أن بني باخليار فهما اشتركا فإذا

 .مخسني: السمسم زيت وقيمة. مائة: الزيتون زيت قيمة. مسسم زيت مع وخلطه زيتون زيت غصب إذا/ مثال

. بينـهما  شـراكة  يـصبح : فـاحلكم  جنـسه  غري مع خلطه وإذا. جنسه غري مع جنسه؟ غري من أو جنسه مع خلطه: اآلن
 .سعره يوازي ما يأخذ واحد وكل يباع الشراكة هذا فنقول

 .بلغت مهما القيمة من فنعطيه السمسم زيت لصاحب ما صعف الزيتون زيت لصاحب املثال ففي

 فـإذا  هلمـا  احلـق  ألن حـرج  فـال  األسـعار  ترتفع أن إىل لنا ملكاً املخلوط الزيت هذا فلنبق: يقول كأن إبقائه أراد وإن
 .جاز: رضيا
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 سـويقاً  لـت  أو الثـوب  صـبغ  إذا مـا  وهـي  األمثلة من أخرى جمموعة نأخذ اآلن يتميز ال شيئاً خلط إذا/ مسألة أخذنا
 .بدهن

. بينـهما  مـشتركة  العـني  فتـصبح . الغاصـب  مـن  ممـن؟  والـصبغ  فالدهن بالدهن السويق لت أو الثوي صبغ إذا ـ
 .السابقة السألة يف كاحلكم فيها واحلكم

 .جنسه بغري خلطه إذا قسم؟ أي ضمن تدخل وهي

 .لت أو صبغ حيصل وإمنا الكلمة مبعىن خلط حيصل ال ألنه: خلطه: نقول ما هنا نلك

 .السابقة املسألة يف الثاين القسم حكم املسألة هذه وحكم
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 .تزيد وال القيمة تنقص ال أن شريكان بأما للحكم يشترط: يعين

 .تزيد وال املغصوب قيمة تنقص ال أن شريكان أما املسألة هذه على حنكم لكي فيجب

 .الزيادة وحكم النقص حكم - اهللا رمحه - املؤلف فسيذكر زادت أو نقصت فإن

 .تزد ومل القيمة تنقص مل إذا مبا مقيد االشتراك حكم: إذاً
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 .يضمن الغاصب فإن: اخللط بسبب نقصت إذا - اهللا رمحه - املؤلف مقصود

 غـري  أو مـضمون  األسـعار  تـدين  بـسبب  الـنقص  أن يـرون  احلنابلـة  ألن يـضمن  ال فإنه آخر بسبب نقصت إذا أما
 .مضمون غري سعرال يف النقص أن اآلن معنا تقدم. مضمون غري مضمون؟

 .اخللط بسبب: يعين مباذا؟: يعين) القيمة نقصت:(بقوله يقصد هو: إذاً

 .املسألة هذه يف اخلالف معنا وتقدم احلنابلة عند تضمن ال فإا: السوق أسعار تدنس بسبب نقصت فإن

 الـصبغ  أن بببـس . مخـسة : يـسوى  أصـبح  الـصبغ  وبعـد  عشرة الصبغ قبل قيمته الثوب وكان وصبغه ثوباً أخذ فإذا
 .منه للمغصوب مخسة يضمن كم؟: الصورة هذه يف يضمن الغاصب فإن سيئاً منظره وأصبح للثوب أساء
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 عكـس ) الـسوق  بـسبب  الزيـادة  كانـت  إذا:(هنـا  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  بقصد. فلصاحبها أحدمها قيمة زادت إذا
 .سابقةال املسألة

 .منه للمغصوب: فهي اخللط بسبب الزيادة كانت إذا أما

 القيمة؟ زادت إذا احلكم ما: لك قيل إذا: إذاً

 أو الغاصـب  كـان  سـواء . عينـه  زادت ملـن  فالزيـادة . الـسوق  يف األسعار ارتفاع بسبب القيمة زادت إذا ـ: فتقول
 .املغصوب

 .صوياملغ نصيب من فهي تاخللط بسبب الزيادة كانت وإذا ـ

 الثـوب  قيمـة  أصـبحت  الـصبغ  وبعـد . مخسون قيمته: السوق يف الغصب قبل الثوب. وصبغه ثوباً غصب إذا ـ/ املثال
 .سبعون: صبغ بال

 .الثوب يف الثوب؟ يف أو الصبغ يف الزيادة هذه

 .السوق اخللط؟ بسبب أو السوق بسبب

 .منه للمغصوب ملن؟ فهي

 .للغاصب ملن؟ فهو الصبغ أسعار ارتفاع بسبب سبعون قيمته أصبحت اخللط وبعد مخسون قيمته الصبغ كان وإذا

 بـسبب  الزيـادة  ألن. للمغـصوب  ملـن؟  فهـو  صـنعته  وأتقـن  جيـداً  صار الصبغ أن بسبب الثوب قيمة ارتفعت وإذا
 ))األذان(( .اخللط

 .همن للمغصوب ملن؟ الزيادة فإن اخللط بسبب املخلوط مع املغصوب قيمة زادت إذا أنه اآلن ذكرت

 شيئاً؟ الغاصب يستحق مل ملاذا

 .شيئاً به يستحق ال غريه ملك يف العمل وهذا شيئاً يستحق مل إذنه بغري غريه ملك يف عمل من ألن -

 : - ا- ر,+* - )
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 .املغصوب أىب الذي أو الغاصب أىب الذي كان سواء

 .املغصوب أو الغاصب الطالب كان سواء طلبه على آلخرا جيرب ال فإنه الصبغ قلع أحدمها طلب إذا

 :التعليل

 ).ضرار وال ضرر ال:(قال والشارع اآلخر مبلك إضرار القلع هذا يف ألن: قالوا -



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 335صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

 :الثاين والقول =

 .القلع بعد الصبغ من ينتفع أن: بشرط. القلع إىل جياب فإنه الصبغ قلع الغاصب طلب إذا أنه ـ

 .ذلك وله ماله عني صبتخلي يطالب ألنه -

 ملاذا؟. ذلك أيضاً فله الصبغ قلع املغصوب طلب وإذا ـ

 .ذلك وله غريه ملك من ملكه بتخليص يطال ألنه -

 .الثوب من قلعه بعد بالصبغ ينتفع يكاد ال أنه كما. الصبغ قلع بعد بالثوب ينتفع يكاد ال ألنه. املذهب: والراجح

 .جياب فإنه ذلك بعد به ينتفع ما قلع منه طلب إذا أنه: هذا من فهم
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 .املغروس قلع جيوز أنه العبارة ذه - اهللا رمحه - املؤلف أفادنا

 .منها مفروغ كأا املسألة هذه ذكر طوى - اهللا رمحه - واملؤلف

 .الشجر حسن بلغ مهما الشجر قلع فلعمرو غرساً عمرو أرض يف زيد غرس فإذا

 حكـم : وهـو  املـسألة  أصـل  عـن  نتحدث وإمنا املؤلف عنه يتكلم عما نتحدث ال اآلن وحنن: (احلكم هذا احلنابلة وعلل
 )القلع

 .القلع له: يقولون احلنابلة =

 .غريه مال من كهمل ختليص أو. غريه مال من ماله ختليص يطلب أن له بأن - :ذلك وعللوا

 .ذلك فله النقص ضمن فإذا. النقص الغرس لصاحب األرض صاحب ضمن إذا إال القلع على جيرب ال أنه: الثاين والقول =

 .بالقيمة األرض صاحب يأخذه بل مطلقاً يقلع ال أنه: الثالث والقول =

 .قوي دليل له األخري القول وهذا

 يتحـدث  الـيت  الـصورة  هـي  وهـذه  مالكها من األرض اشترى أنه ظن ألنه شرعاً حمترم غرسه الغارس هذا أن- :الدليل
 . اهللا رمحه -املؤلف عنها

 .يزال ال أن جيب فإنه شرعاً حمترماً كان وإذا. حمترم ماله الغارس هذا فإن كذلك كان وإذا

 وكأنـه . القـول  هـذا  الإ - اهللا رمحـه  - أمحـد  اإلمام عن حيفظ ال أنه ذكر بل بقوة رجب ابن نصره األخري القول وهذا
 .األخرى الروايات يضعف

 .شرعاً حمترم شجر ألنه بالقيمة يأخذه بل يقلع ال أنه. اهللا شاء إن الصحيح هو القول وهذا

 ..أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى.. أعلم واهللا
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

قلع النخيـل أو البنـاء مـن األرض و نـتم اليـوم الكـالم                : هي مسألة حكم  تقدم معنا باألمس آخر مسألة حتدثت عنها و       
  .عن صورة املسألة

أن يقصد اإلنسان أرضاً مث يذهب فيبيع هذه األرض علـى شـخص ثالـث مومهـاً إيـاه أن األرض ملـك                       / صورة املسألة 
  .له فيقوم املشتري بالبناء أو الغرس مث بعد أن يبين أو يغرس يظهر أن األرض مستحقة

  .أا ملك لغري البائع الغاصب: يعين) أن األرض مستحقة: (ومغىن
  .فهذه هي صورة املسألة

  .حكم قلع املالك احلقيقي هلذا الشجر أو البناء بعد بناء املشتري وتغرير الغاصب له: وتقدم معنا باألمس
لـى ملـك صـاحب األرض وأن        تقدم معنا اخلالف يف هذه املسألة وأا على ثالثـة أقـوال وأن الـراجح أنـه يبقـى ع                   

  .السبب يف ذلك أنه غرس حمترم شرعاً
  .اليوم نتم الكالم عن هذه املسألة
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ئع الـذي هـو الغاصـب بكـل مـا           فإذا قلع رجع املشتري على البـا      . املذهب أن ملالك األرض أن يقلع البناء والغرس       = 
  .خسره ويضمن مجيع ما صرفه املشتري

  :وعلل الفقهاء ذلك
  . بأن الغاصب غرر باملشتري حيث أومهه أن األرض ملك له وترتب على هذا الغرر أن بىن أو غرس-

  .ولذلك يكون الغاصب يكون ضامناً هلذا البناء والغرس ألنه مترتب على تغريره
  .وهذا ال إشكال فيه

  .لى القول بالغرس أو البناء يرجع بال إشكالوع
  .وعلى القول بقلعه يرجع على الغاصب الذي هو سبب البناء أو الغرس
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  .وإن أطعم الغاصب رجالً عاملاً بأنه مغصوب فالضمان على اآلكل: يعين
  .عامل بأن هذا الطعام مغصوب فالضمان على اآلكلإذا أطعمه ل: ـ الصورة األوىل

  .يستقر الضمان عليه: يعين) فالضمان عليه:( بقوله- رمحه اهللا -ومراد املؤلف 
  .ـ وإن أطعمه جلاهل فالضمان يستقر على الغاصب وملالك الطعام مطالبة أي من الغاصب أو اآلكل

  :ر الضمانوإن شاء اهللا أنت تفرق بني الطلب بالضمان واستقرا((((
  .املغرور حيق له أن يطالب أكثر من شخص: يعين: ـ فالطلب

  .ـ وأما استقرار الضمان فال يكون إال من شخص واحد
ففي هذه املسألة يستقر الضمان على الغاصب الذي أطعم غريه وهـو ال يعلـم أي هـذا املُطْعـم أنـه مغـصوب ولكـن                          

لغاصـب فلـه أن يطالـب هـذا أو هـذا ألن اآلكـل باشـر اإلتـالف                   املطالبة جيوز ملالك الطعام أن يطالب اآلكل أو ا        
  ))))والغاصب سبب يف اإلتالف لكن يستقر الضمان بعد ذلك على الغاصب

  .فكل إنسان يتلف وهو عامل بأنه ملك لغريه فالضمان يستقر عليه). أن الضمان على من أتلف عاملاً:(والقاعدة
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *�Z"2 *�ZNو.  

....  
 
   :- ر,+* ا- -ل )
 *Z�
  .وإن أ:"+* �+
  .أنه  اليربأ إن كان املالك عامل بأنه طعامه: فاحلكم

فإذا قدم الطعام املغصوب ملالك الطعام ومل خيرب املالـك أن هـذا طعامـه وأكـل املالـك فـإن الـضمان يـستقر علـى                           
  .ألن مالك الطعام أكله وهو ال يعلم أنه طعامه. الغاصب
  :التعليل

  : ذلكالتعليل يف
وإن .  أن الطعام وإن كان رجع إىل مالكه إال أن رجوعه رجوع نـاقص ألن سـلطان املالـك مل يكتمـل علـى الطعـام                         -

  .قدمه الغاصب له
أن املالك حني قدم الغاصب له الطعام ليس له أن يتصرف إال بتـصرف واحـد وهـو األكـل بينمـا                      : وجه عدم االكتمال  

  . هنا سلطانه ناقص- بيعاً أو هبة أو أكل -أكله يفترض باملالك أن يتصرف مبا شاء يف 
  .أنه إذا أطعمه ملالكه ولو مل يعلم املالك فال ضمان: والقول الثاين= 
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  . الن العني رجعت إىل مالكها-
  .بل الضمان يستقر على الغاصب. وهذا قول ضعيف جداً

  .ونفس الشيء لو وهبه أو أهداه أو أعطاه أو تصدق عليه/ مسألة**
  .فس الشيء يعين على املذهب الضمان يستقر على الغاصب ولو أعطاه ملالكهمعىن ن
  :التعليل يف مسألة اهلبة واهلدية والصدقة: التعليل

  . أن يف إرجاع العني إىل مالكها ذه الطريقة منة وتبعة واألصل أن اإلنسان ميلك ماله بال منه وال تبعة-
  .حلقيقي رمبا كافأ الواهب وهو الغاصب فبطل إرجاع العنيأن املوهوب وهو املالك ا:  الدليل الثاين-
  .أنه إذا وهبه وحنوه فقد مت اإلرجاع وبرئت ذمة الغاصب: والقول الثاين= 
  . ألنه مكن املالك من العني متكيناً كامالً حيث وضع املالك يده على العني وله أن يتصرف فيها مبا يشاء-
_ . الغاصب خيشى من املغصوب إن أخـربه أنـه غـصب فيعتـرب إرجـاع كامـل       إن كان   _ : التفصيل: والقول الثالث = 

  .وإن كان الغاصب ال خيشى من إخبار املغصوب أنه غصبه وأن هذه العني ملك له يف األصل فإنه ال يربأ
  .أ فإن الغاصب ال يرب- أي املالك كافأ الغاصب -لو كافأه : إال أنه يقول: وهذا القول الثالث اختيار ابن القيم

والقول الثاين والثالث فيهما ضعف ظـاهر فيمـا يظهـر يل الن العلـة الـيت ذكرهـا ابـن                     . والراجح واهللا أعلم املذهب   
القيم وهي أن خياف من املغصوب لو أخربه أنه غصبه أن يؤذيه هذه العلة باإلمكـان تفاديهـا بـأن يوصـل العـني بطريـق         

ن أو بالنسبة لوقتنا املعاصـر أن يرسـلها بالربيـد ويكتـب معهـا أن                غري مباشرة كأن يرسلها مع أحد أو يضعها له يف مكا          
  .هذه العني ملك لك مغصوبة وذا يتفادى ضرر املغصوب فيما إذا كان للمغصوب ضرر

فالراجح إن شاء اهللا أنه ال حق للغاصب يف إرجاع العني إال على وجهها بأن خيـرب املغـصوب أـا ملـك لـه وأن هـذا                            
  .وفيه ما فيه من املنة!  يعطيها إياه كهبة أو كهدية أو كصدقة فكيف يقبل مثل هذا ؟إرجاع مللكه أما أن

  .هذا فيما يظهر يل بعيد جداً. فأصبح الغاصب مين على املغصوب واألصل أن العني ملك للمغصوب
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 =
  .أو ره�* أو أودN* أو 0LV= إ�

  .هذه عقود أمانة) ه بعقد أمانأو أعطاه إيا:(الضابط هلذه املسائل لو قال
  .فإذا أرجع الغاصب العني املغصوبة إىل املغصوب منه بعقد من عقود األمانة فإنه ال يربأ إال إذا علم املغصوب أا عينه

  :الدليل
لـن  فإنـه   ) األجـار أو الـرهن     :(- رمحـه اهللا     - أن املغصوب منه إذا أخذ العني بعقد أمانة كالعقود اليت ذكرها املؤلف              -

  .يتصرف فيها تصرف املالك وسيكون ملكه هلا ناقص
  .وهذا ال إشكال فيه

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *Tر
Nh2 و��0أ.  
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  .ويربأ الغاصب من العني املغصوبة بإعارا للمالك الذي هو املغصوب منه: يعين
  .ويربأ مطلقاً سواء علم املغصوب أا عينه أو مل يعلم

  :لأن نقو: تعليل احلكم: التعليل
ال فائدة من تضمني الغاصب ألنـه وضـع العـني عنـد املالـك بعقـد                 : يعين.  أنه يف هذه الصورة ال فائدة من التضمني        -

  .العارية والعارية مضمونة على املذهب مطلقاً
فال فائـدة مـن تـضمني الغاصـب يف هـذا            . فلو ضمنا الغاصب فسريجع على املالك املغصوب منه ألن العني عنده عارية           

  .العقد
ملاذا؟ ألنه ال فائـدة مـن تـضمني الغاصـب ألنـه إذا              . أعار العني املغصوبة للمالك فإنه يربأ مطلقاً      :  يعين -إذا أعاره   : إذاً

  .ضمنا الغاصب فسريجع على املعار وهو املالك ألن عقد العارية عند احلنابلة مضمون مطلقاً
علـى القـول بـأن العاريـة ليـست      : أي. يـضمن مطلقـاً  : على القول الراجح: نستطيع أن نقول: بناء على هذا التعليل 

ال فائدة مـن التـضمني بـل هنـاك فائـدة            : مضمونة نقول الصواب أنه يضمن مطلقاً ألن تعليل احلنابلة انتقض وهو قوهلم           
  .ألن املعار ال يضمن

الغاصـب أو ال  إذا أعار الغاصب املغصوب منه الـشاة وهـي العـني املغـصوبة وماتـت يـضمن        : على القول األول  : إذاً
  .ألنا لو ضمناه فسريجع على املغصوب منه وهو املالك. يضمن؟ ال يضمن
 الغاصب يـضمن ولـو كانـت الـشاة عنـد            -إذا تلفت عند املعار بغري تفريط وال تعدي فإنه يضمن           : وعلى القول الثاين  

  . سبيل الضمانألن هذه العني دخلت يف ملكه على. املغصوب منه وينتفع منها ملدة سنة مث ماتت يضمن
وإذا تلفت العني املغصوبة عند املالك وهو املعار بتعدي أو تفريط فهل يـضمن الغاصـب أو املغـصوب منـه؟ املغـصوب                       

  .منه ألنه يف هذه الصورة فعالً يكون املغصوب منه هو الضامن وال فائدة من تضمني الغاصب
  .إذاً صار هلذه املسألة ثالث صور

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 T 
�ب &�#�و&s& %& ]�sT أو d# :ر^"T م�� *�+�;I .ّ#* إذًا وإ�0م &t.  

 كمـا يقـول احملقـق       األصـل وهـي   ) أو تعيـب  (أنه إذا تلف املغصوب أو تغيب ويف نسخة جيدة           : - رمحه اهللا    -يقول  
  .ويف كل من النسختني فائدة. وفقه اهللا

 يقـرر اآلن  - رمحـه اهللا  -ن مثليـاً وهـو أي املؤلـف        يعين إن كـا   . ضمنه مبثله : ـ إذا تلف املغصوب أو تعيب أو تغيب       
أنه إذا تلفت العني املغصوبة فإن كانت مثلية ضـمنها الغاصـب مبثلـها وإن كانـت قيميـة ضـمنها            :(قاعدة الضمان وهي  

  .الغاصب بقيمتها وبدأ باألول وهو أن تكون مثلية ألنه األصل
  :ملاذا نضمن املثلي مبثله ال بقيمته: التعليل
  :علل الفقهاء هذا: لالتعلي
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ألن القيمة تزيـد وتـنقص وختتلـف وقـد ختتلـف            .  بأن ضمان املثلي مبثله أقرب إىل حقيقة املضمون من ضمانه بقيمته           -
  .وجهات النظر يف تقديرها أما املثلي فهو مثل املغصوب متاماً بال إشكال

  .وهلذا قدم الفقهاء املثلي يف الضمان على القيمي
أن املثلـي   : وذكرنـا األدلـة وأن الـراجح      : على ثالثـة أقـوال    : ما هو القيمي؟ فتقدم معنا اخلالف فيه      أما ما هو املثلي و    

  .هو كل ماله نظري أو شبيه مقارب
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .وإ. I;�+�* ��م T"^ر 

  .جيب على الغاصب ضمان املثلي مبثله إال إذا تعذر فإذا تعذر فعليه القيمة: أي
   وهي مىت نقدر هذه القيمة؟لكن بقينا يف مسألة

انظر لليوم الذي تعذر فيه احلـصول علـى املثلـي حينئـذ تـدفع قيمـة                 : تقدر القيمة يوم التعذر فنقول    : فعند احلنابلة = 
  .هذا الشيء يف ذلك اليوم يعين يف يوم التعذر

  .أن يوم التعذر هو يوم االستحقاق فهو األجدر باعتبار القيمة:  قالوا- :تعليل احلنابلة
أنه ينظر إىل قيمته يوم التلف ال يوم التعذر فإذا تلف يف واحـد حمـرم وتعـذر يف مخـسة حمـرم فننظـر                         : والقول الثاين = 

  .إىل قيمته يوم واحد حمرم
  . بأنه يوم التلف ثبت يف ذمة الغاصب القيمة- :وعللوا ذلك

م وتعـذر وجـود مثلـه يف األسـواق يف مخـسة             فإذا طلب يف واحد حمر    . أنه ينظر إىل قيمته يوم الطلب     : والقول الثالث = 
  .حمرم وطالب املغصوب الغاصب يف عشرة حمرم فعلى القول الثالث مىت؟ يكون قيمته يوم عشرة حمرم

  .وهذا القول اختاره عدد من احملققني من الشيخ الفقيه الكبري القاضي أبو يعلى
  .ومنهم الشيخ الفقيه ابن عقيل رمحهما اهللا

  :وعللوا ذلك
أنه لو تعذر قبل الطلـب مث وجـد بعـد التعـذر وقبـل الطلـب لكـان                   : بدليل. ن املثل هو الواجب إىل يوم الطلب       بأ -

  .املثلي أو القيمة؟ املثلي ألنه ملا طالبه وجد املثلي: الواجب
  .وهو بإذن اهللا األقرب.وليلهم كما ترى وجيه يف احلقيقة

داً؟ إذا قد يتفـاوت الـسعر تفاوتـاً فاحـشاً جـداً ولـو يف فتـرة                  وقد نبهتك مراراً أن مسائل مىت يقدر السعر مهمة ج         
  .فتحديد الوقت الذي تعترب فيه القيمة أمر مهم جداً. قصرية

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .2;�+�* ��م T#�*: و�0�t %+b ا�+�#� 

  .مىت؟ يوم التلف. غري املثلي يضمن بالقيمة
  . يوجد يوم تعذرفال.  ألنه ال يوجد تعذر ألنه هو أصالً غري مثلي-
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  .نذهب إىل يوم التلف: إذاً
  ما هو الدليل أنه يف غري املثلي نرجع إىل القيمة؟
  :استدل احلنابلة وغريهم من الفقهاء على ذلك

  ).من أعتق شركاً له يف عبد قوم عليه تقومي العدل : (- صلى اهللا عليه وسلم - بقول النيب -
وأنـتم تعلمـون أن العبـد عنـد         .  ألـزم املعتـق بالقيمـة ال باملثـل         -ه وسلم    صلى اهللا علي   -أن النيب   : وجه االستدالل 

الن احلنابلة يرون أن املثلي هو كل موزون أو مكيل ينـضبط بانـضباط صـفات الـسلم والعبـد لـيس                      . قيمي: احلنابلة  
  .ألا تتفاوت. ألنه يتفاوت بل مجيع احليوانات ليست كذلك. كذلك

  .نتقل يف القيمي من املثلي إىل القيمةهذا هو الدليل يف أنا ن: إذاً
. أن هذا أمر بديهي ألن هذا التالف ليس له مثيل فوجـب املـصري إىل القيمـة إذ ال يوجـد خيـار آخـر                        :  الدليل الثاين  -

  .ألنه ال يوجد له مثيل
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 0�N 0+pT وإن :��+�
I.  

  .وإن ختمر عصري فعليه املثل : - رمحه اهللا -يقول 
ملاذا؟ ألن هذه العـني فقـدت ماليتـها الـشرعية وإذا فقـدت              . ذا غصب اإلنسان عصرياً وبقي عنده مث ختمر فعليه املثل         إ

  .العني املالية الشرعية صارت كأا تالفة
  .وإذا تلفت العني وجبت القيمة

  .لقيمي فيه القيمة على هذه املسألة؟ هو قرر أن املثلي فيه املثل وا- رمحه اهللا -ملاذا نص املؤلف : سؤال
  .فمع وجود العني املغصوبة مع ذلك عليه القيمة. ألن العني اليت ستضمن موجودة

 أن ينبه إىل هذا املعىن وأنه ليس دائماً ال جتب القيمة إال بـالتلف بـل رمبـا جتـب القيمـة بـال                         - رمحه اهللا    -أراد املؤلف   
  .تلف با يفقد الشيء ماليته الشرعية
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
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أنه يرد اخلل ويـرد مـع اخلـل الفـرق بـني             : عصرياً مث صار العصري مخراً مث صار اخلمر خالً فاحلكم         ]] سرق[[إذا  : يعين
  .قيمة اخلل والعصري إذا افترضنا أن قيمة العصري أعلى من قيمة اخلل وهذا هو الغالب

  .رد اخلل ويرد مع اخلل الفرق بني القيمتنيالواجب عليه أن ي: إذاً
  .ألن العني املغصوبة رجعت إىل املالية الشرعية فوجب ردها إىل صاحبها مع الفرق. وهذا أمر واضح

فإن كان دفع الغاصب للمغصوب بدالً عن العصري ملا كان مخراً فهـل يـسترد هـذا الـشيء أو ال يـسترده إذا                        / مسألة**
  .انقلبت إىل خل

وهـي املرحلـة األوىل مث مخـر مث يكـون خـالً      . عـصري : حلنابلة يفترضون أن العصري البد أن مير بثالثـة مراحـل         ا: أوال
 إىل خـل بـدون   العـصري فمسألة اخلل يفترض فيها أنه مر مبرحلة اخلمر وال يوجد عندهم ما يوجـد عنـدنا مـن حتويـل             

  .مرور مبرحلة اخلمر هم البد من املرور مبرحلة اخلمر
  .ما هو الذي انقلب خالً؟ العصري أو اخلمر؟ اخلمر. فإن انقلب خالً:  اآلن ملا قال- رمحه اهللا -فاملؤلف 

إذا صار العصري مخراً وأعطى الغاصـب املغـصوب بـدالً عـن اخلمـر مث انقلبـت                  .  اليت أريد أن أحتدث عنها     املسألة: إذاً
ـ                ب علـى املغـصوب أن يـرد مـا اسـتلمه مـن            اخلمر إىل اخلل ودفع اخلل مع فرق السعر إىل املغصوب منـه فهـل جي

  الغاصب أو ال؟
  .املذهب جيب أن يرد= 
  . ألنه أخذ عينه كاملة مع الفرق يف السعر-
  .أن العني ال ترد: القول الثاين= 

  :السبب يف ذلك
  .ومن استلم ماالً باملقتضى الشرعي فال جيب عليه أن يردها.  أن املغصوب استلم هذه العني باملقتضى الشرعي-

  .أنه جيب أن يرد: والراجح
 األمـر   أنأن املغصوب وإن استلمها بدليل أو مبقـتض شـرعي إال أنـه تـبني                : واجلواب على تعليل أصحاب القول الثاين     

 الواقع وجب الرد كما نقول فيمن باع سـلعة نظـن أنـه ميلـك هـذه الـسلعة                    فاألمر خال وإذا تبني أن    . خالف الواقع 
  . فيجب على املشتري رد السلعة إىل املالك احلقيقيمث تبني أنه ال ميلك السلعة

  .مع أن شراء املشتري يف هذه الصورة صحيح شرعاً ألن البائع يظن أنه مالك
  .لكن العقد صحيح يف الظاهر باطل يف الباطن

  .كذلك هذه الصورة اليت معنا
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        فصلفصلفصلفصل
        ]]]]يف تصرفات الغاصب وغريهيف تصرفات الغاصب وغريهيف تصرفات الغاصب وغريهيف تصرفات الغاصب وغريه[[[[

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 )�I (4[ ا
sت ا�
I0Tو��+Z>� :�#:
2.  
  . أراد ذا الفصل بيان تصرفات الغاصب اليت تتعرض هلا العني املغصوبة- رمحه اهللا -املؤلف 

  :والتصرفات تنقسم إىل قسمني
  .أن يتصرف فيها يف العقود: ـ والقسم الثاين       .ـ أن يتصرف فيها يف العبادات

  :وتصرفات الغاصب تنقسم إىل قسمني
  .ـ وتصرفات غري حكمية       .ـ تصرفات حكمية

  .فال يقال هذا التصرف صحيح وال فاسد. وهي اليت ال توصف بصحة وال فساد. نبدأ بالقسم الثاين التصرفات غري احلكمية
  .أن يقوم الغاصب بلبس املغصوب أو يقوم الغاصب بإتالف املغصوب أو يقوم الغاصب بأكل املغصوب / مثاهلا

لكـن ال حيكـم عليهـا حبكـم         . ن أن نقول أا صحيحة أو فاسدة وإمنا نقول هـي حمرمـة            فهذه التصرفات وحنوها ال ميك    
  .وضعي وإمنا حيكم عليها حبكم تكليفي

  .وهي كل تصرف حيكم بأنه صحيح أو فاسد. التصرفات احلكمية: ـ القسم الثاين
  .املغصوب حيج باملال - وهذه املشكلة-وكأن.  باملاء املغصوبيتوضأوكأن . كأن يبيع أو يشتري

  .فمثلنا للعقود ومثلنا للعبادات .إىل آخره. ..وكأن يزكي عن ماله من املال املغصوب
  .؟ ألا تقدمت- رمحه اهللا -يتكلمون اآلن عن التصرفات احلكمية وغري احلكمية ملاذا مل يتحدث عنها املؤلف : فاحلنابلة= 
سـواء كـان التـصرف يتعلـق     . د احلنابلة باطلـة مطلقـاً  فنقول التصرفات احلكمية للغاصب عن:  إىل موضوع الفصل نأيت

  .بالعبادات أو باملعامالت
  :واستدلوا على هذا بدليلني

وبيـع الغاصـب وهبتـه    ). من عمل عمالً ليس عليـه أمرنـا فهـو رد          :(- صلى اهللا عليه وسلم      -قوله  :  الدليل األول  -
  .اله ورسوله أن يرد العني املغصوبة إىل صاحبهابل أمر . وحنوها بالعني املغصوبة ليس عليها أمر اهللا ورسوله

  .أنه تصرف يف ما ال ميلك ومن تصرف فيما ال ميلك فعمله باطل:  الدليل الثاين-
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  .فإن أجاز املغصوب صحت وإن منع بطلت. أن تصرفات الغاصب احلكمية خترج على عمل الفضويل: القول الثاين= 
  .فنخرج تصرفات الغاصب على تصرفات الفضويل

  :واستدلوا على هذا بدليلني
أن الواقع يدل على أن تصرفات الغاصب غالباً ما تكثر ويترتب بعـضها علـى بعـض وتتخـذ سلـسلة                     :  الدليل األول  -

  .متعاقبة مما يؤدي إىل الضرر البالغ يف إبطال كل تلك العقود
نـع منـه حلـق املغـصوب أو حلـق           أن املنع يف تصرف الغاصب إمنا هو حلق املغـصوب وكـل عقـد م              :  الدليل الثاين  -

  .صاحب احلق: يعين. اآلدمي فيتوقف يف صحته على إذن هذا اآلدمي
وإن تـصرف   . التفريق بني العبادات واملعامالت فإن تصرف تصرفات مبنية علـى العقـود فهـي باطلـة               : القول الثالث = 

  .باملغصوب يف العبادات صحت
ن العبادة ال ألمـر يتعلـق بالعبـادة والنـهي يف العقـود ألمـر يتعلـق                   ألن النهي يف تصرفه يف العبادات ألمر خارج ع         -

  .بالعبادة ألن من شروط العني حمل العقد أن تكون مملوكة كما تقدم معنا يف شروط البيع
  .لكن الراجح إن شاء اهللا أنه إذا أذن املغصوب فال حرج. والراجح القول الثاين مع وجاهة يف احلقيقة القول الثالث

  إذا أبطلنا تصرفات الغاصب فهل األوىل أن يعطى نصيب من العني املغصوبة أو حيرم؟/ مسألة**
 أن نقـول للمغـصوب عليـك        أنألنه تعلمون أن العني املغصوبة قد ينميها الغاصب وتبلـغ أمـواالً طائلـة فهـل األوىل                  

  ب شرعاً؟ أو ال؟ستحتعطي الغاصب بعض هذه األموال ي
إنه كان الغاصب تاب توبة حسنة ومـع ذلـك خيـشى مـن ارتـداده إذا مل يعـط شـيئاً          ـ ف : أن يف هذا تفصيل   : اجلواب

بأن كـشف وأخـذ منـه املـال قـصراً ومل يتـب              : يعين. وإال فال .  واألحسن أن يعطى   - وال نقول الواجب     -فإن األوىل   
  .ومل يبد ندماً وال رجوعاً فحينئذ ال يعطى

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .)��*:  )�ر= أو ��4*وا�;�ل �I )�+� ا��
�d أو 

  .القول يف هذه املسائل الثالث قول الغاصب
  .فإذا اختلفوا يف قيمته أو اختلفوا يف قدره أو اختلفوا يف صفته فالقول قول الغاصب

  . ألن الغاصب ينكر الزيادة واألصل براءة الذمة-
لغاصب قيمتـها مخـسني فـالقول قـول الغاصـب           فإذا اختلفوا يف قيمة العني التالفة فقال املغصوب منه قيمتها مائة وقال ا            

  .إال إذا دلت القرائن وشهد أهل اخلربة بقول املغصوب فحينئذ فالقول قوله ولو زاد
  .هي مائة ومخسني املغصوبة وقال املغصوب مبنه بل مائتني فالقول قول الغاصب: لو قال: يعين) ويف قدره(

  . جاهل وال حيسن الكتابة وال احلسابالعبد املغصوب: بأن قال الغاصب) صفته: (والثالثة
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ويـصح جـاهالً ويـسترد العـني علـى          . الغاصـب : وحيسن احلساب والكتابة فالقول قول    . بل عامل : وقال املغصوب منه  
  .هذا األساس وليس له الفرق بني قيمته عاملاً وجاهالً

  . املسائل اليت القول فيها قول املغصوب املسائل اليت القول فيها قول الغاصب انتقل إىل- رمحه اهللا -ملا ذكر املؤلف 
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *��"T رد= أو �Iل ر2*: و�(.  

  .إذا تنازع الغاصب واملالك يف أن العني هل ردت أو مل ترد فالقول قول املالك
  .كوإذا تنازعوا هل كلن هذا العيب املوجود اآلن يف املغصوب من األصل أو وجد عند الغاصب فالقول قول املال

  . ألن األصل يف الرد عدمه واألصل يف العني عدمه-
  .وملا كان األصل يف جانب املالك صار القول قوله

   :- ر,+* ا- -)
ل  

: وإن WL� ر2* ً	�+b& *�N *2 ق�T.  

  .وإن جهل مالك املغصوب تصدق عنه مضموناً
  .ل املالكـ أن احلكم أنه يتصدق إذا جه:  على حكمني- رمحه اهللا -دل كالم املؤلف 

ـ  أنه تعذر على الغاصب رد املغـصوب وإذا تعـذر ا           -: أنه يتصدق : التعليل والبـدل هنـا أن     . شيء رجعنـا إىل بدلـه     ل
  .يتصدق به مضموناً هذا هو البدل بكل ما حيمله من تفاصيل يتصدق وأيضاً مضموناً

  ما معىن مضموناً؟
ب بـالعني فـإن املغـصوب ملـزم بـرد العـني ولـو كـان                 إذا تصدق بالعني مث جاء املالك أي املغصوب منه وطال         : يعين

فإن اختار املغصوب منه وهـو املالـك للعـني ردهـا إليـه والثـواب يكـون                  . تصدق ا على أن الثواب للمغصوب منه      
  .للغاصب وإال بقي الثواب للغاصب

  .دفعها إىل نائب احلاكمليس له أن يفعل هذا الفعل بل جيب عليه أن ي. أنه ليس له أن يتصدق ا: والقول الثاين= 
  :وعللوا هذا

  .واألمانات حتفظ عند نائب احلاكم.  بأنه ال جيوز لإلنسان أن يتصرف يف ملك غريه-
أن السلعة إذا وضعت عنـد نائـب احلـاكم رمبـا تبقـى هكـذا ملـدة                  : وجه ذلك . ألنه أحظ للمالك  . األول: والراجح

  .سنني
عـني ألنـه لـو جـاء وطالـب ـا       له من حني الصدقة وهو مع ذلك مل خيسر ابينما إذا تصدق ا عنه فإن األجر جيري علي       

  .حلصلها
  .فقوة هذا القول ظاهرة إن شاء اهللا
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  تأيت معنا املسألة السابقة متاماً إذا قلنا يتصدق به فهل له أن يأخذ لنفسه؟ أو ليس له أن يأخذ لنفسه؟
  . يعطي أحداً من أقربائه أو من تربطه م صلةاحلنابلة يرون أنه ال يأخذ لنفسه ولو كان فقرياً وال= 

  .إذاً جيب أن يعطي شخصاً أجنبياً متاماً
  :أن له أن أخذ من هذا املال بشرطني. وهو اختيار شيخ اإلسالم: والقول الثاين= 

  .أن يكون تائباً نادماً/ ـ الشرط الثاين .أن يكون حمتاجاً فقرياً: ـ الشرط األول
  .ه أن يأخذإذا حتقق الشرطان فل

  .أنه خيشى عليه الرجوع عن التوبة إذا ألزم بإخراج مجيع املال:  مبا تقدم- :واستدل على هذا
فقـراء بـل هـو يفـوق        لأنه إذا أجزنا له أن يتصدق على الفقـراء فهـو مـن مجلـة ا               :  وهو قوله  - :واستدل بأمر آخر  

  .الفقراء بسبب استحقاق وهو أنه حصل هذا املال
   :- ر,+* ا- -)
ل  

 أو )�~~~�ًا ، I~~~^ه[ &~~~
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 و	<�=ً}�7 d#Tأ :*�+v.  
ولـذلك كانـت يف احلقيقـة هـذه املـسائل جـديرة             .  بدأ الكالم عن ضمان اإلتالفات بغري غصب       - رمحه اهللا    -املؤلف  

 انتقـل إىل جـنس      ألنـه  خاصاً وهي أجدر مـن تـصرفات الغاصـب احلكميـة              فصالً - رمحه اهللا    -بأن يضع هلا املؤلف     
  .آخر جديد ليس من باب الغصب وإمنا أحلق به ملشاته إياه

فكـان مـن املناسـب جـداً فيمـا أرى أن يـضع فـصالً هلـذا دون                   . وهي اإلتالفات اليت ليست على سبيل الغـصب       
  .تصرفات الغاصب احلكمية

   :- ر,+* ا- -�;�ل  

 و&% ً�( n�I أو ، 
ً&0�>& d#T0=...  أUV Mإ�.  

  .القاعدة هلذه املسائل أن من أتلف ماالً حمترماً لغريه بغري إذنه ضمنه مطلقاً
  .قاً أي سواء كان جاهالً أو عاملاً أو سواء كان مكلفاً أو غري مكلفطلومعىن م

  .ففي مجيع الصور يضمن
ألنـه ملـا كـان هـو سـبباً يف      . وهـو تعليـل صـحيح   . حبه فضمنه له أن هذا املتلف فوت املال على صا - :تعليل ذلك 

  . فالبد أن يكون الضمان يف ذمتهاإلتالف
وهذه األمثلة كما سيأتينا وسـتالحظ ذلـك إن شـاء اهللا تـشترك يف معـىن واحـد                   . وما سيذكر بعد هذا ليس إال أمثلة      

  .ليه أن يضمن فيجب عاإلتالف فإذا كان سبباً يف اإلتالفوهو أن يكون سبباً يف 
هل يتحقق فيـه أنـه سـبب أو ال يتحقـق أنـه سـبب                : وسيأتينا يف بعض املسائل خالف وستالحظ أن اخلالف مبين على         

  .فسياتينا أنه دائماً اخلالف مبين على هذا املعىن
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الـسبب   فطار فالـذي فـتح القفـص هـو           ريعين فتح القفص عن طائ    ) فتح قفصاً  :(- رمحه اهللا    -يقول  / املسألة األوىل **
  .يف هروب الطري ويف تفويته على صاحبه فضمنه

  .وهل هذا غصب؟ هل هو غصب الطائر؟ ال مل يغصب الطائر وإمنا فوته على صاحبه
  .وهو أمر ظاهر

  .أو فتح باباً فخرج ما كان مقفالً عليه فيه: يعين) أو باباً :(- رمحه اهللا -قال **
  . باب الدواجن فتهرب الدجاج أو أي مثال آخريفتح باب االصطبل فتهرب اخليول أو يفتح: يعين

  .املهم أن خروج من بداخل الباب كان بسبب فتح الباب
ألن فـتح البـاب مل ينـتج        (...)  فإن جاء وفتح الباب وكان الذي يف الغرفة من احليوان أو الطري مربوط فهـل يـضمن؟                  

حل ربـاط اخليـل فالـضمان علـى مـن؟ علـى             فإن كان الباب مقفل وجاء رجل وكسر الباب مث جاء آخر و           (...) عنه  
  .ودائماً الضمان على املباشر ال على املتسبب. الثاين ألنه مباشر لتفويت املالية

  .وانسكب املائع: حل وكاء إناء فيه شيء مائع والبد أن نقول: يعين). أو حل وكاء:(يقول**
  .ن املالية مل تفت أصالًقإن حل الرباط إلناء فيه مائع وبقي املائع يف اإلناء فال ضمان أل

  . أنه حله وترتب على هذا احلل اإلنسكاب- رمحه اهللا -فإذاً مقصود املؤلف 
  .لو حل الرباط عن دابة أو حل الرباط عن سفينة وذهبت يف البحر فإنه يضمن: يعين) أو رباطاً :(- رمحه اهللا -قال **

مث ملـا فـك هـذا الربيـك مـشت الـسيارة       ) نبـصمام األمـا  :(أن تكون السيارة مسحوب ما يـسمى      : وهل من ذلك  
  وصدمت يضمن أو ال يضمن؟

  .ألن تفويت املالية اخلاص وهو النقص يف هذه العني كانت بسبب من حل هذا الرباط
حل قيد العبد أو األسري فذهب وفات وكأنـه يقـصد أن القيـد يعـرب بـه عمـن                    : يعين)  أو قيداً  :(- رمحه اهللا    -قال  **

  .به عمن ال يعقل وإال املسألة واحدةيعقل والرباط يعرب 
ملـاذا يعـود    ) مـن أتلـف حمترمـاً     :(هو يقول ) أو أتلف شيئاً  :(هل هذه العبارة    ) أو أتلف شيئاً وحنوه    :(- رمحه اهللا    -قال  *

ال يعود إىل الغاصـب وإمنـا يعـود إىل هـذا الـذي فـك رباطـه أو                  ) أو أتلف شيئاً  :(الضمري يف   ) أو أتلف شيئاً  :(فيقول  
  .اطه أو فتح بابهحل رب

  .فإذا أتلف شيئاً فالغاصب يضمن وليس مالك احليوان
  )).األذان(( .وهي أن تفويت املال كان بسبب من حل الرباط. ملاذا؟ لنفس العلة
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  .وكذلك يضمن لو جنت الدابة برجلها أو فمها أو يدها
  :يعين إذا عثر ا الشخص أو جنت هي بيدها أو رجلها: يل احلكم يف املسألتنيوتعل
  .مع العلم أن الطريق ضيق.  أن هذه اجلناية كانت بتعدي صاحب الدابة حيث أوقفها بطريق املسلمني-

  .فلما صار عمله فيه تعدي ترتب على ذلك الضمان
 فهـذا هـو تعليـل وجـوب الـضمان           اإلتـالف تعدي الذي سبب    وهذه املسألة ليس فيها مباشرة اإلتالف ولكن فيها ال        

مـن أوثـق دابـة يف طريـق املـسلمني           : ( قـال  - صلى اهللا عليه وسـلم       -وذكروا أيضاً حديثاً وهو أنه يروى أن النيب         
 -لكن هذا احلديث ضعيف ضـعفه األئمـة كلـهم وال يثبـت مرفوعـاً إىل الـنيب          ) هو ضمان  ف فأتلفت يف يدها أو رجلها    

  . وإن كانت معناه صحيحاً- عليه وسلم صلى اهللا
  . أن الطريق إذا كان واسعاً فإنه ال ضمان- رمحه اهللا -وفهم من كالم املؤلف 

  : روايتان- رمحه اهللا -وهذا فيه عن اإلمام أمحد 
  .أنه ال ضمان: األوىل= 
  . ألن إيقاف الدابة يف الطريق الواسع ال يعترب من أنواع التعدي-
  .أن عليه الضمان ولو كان الطريق واسعاً: انيةوالرواية الث= 

والرواية األوىل هي الراجحة إن شاء اهللا ورجحها عدد من حمققي احلنابلة وهي كما تـرى ظـاهرة القـوة ألنـه ال يوجـد                         
  .أي نوع من أنواع التعدي إذا وقف اإلنسان دابته بطريق واسع

 فإذا أوقفها يف طريق ضيق كمـا حيـصل كـثرياً اآلن فهـو ضـامن                 ةارالسيواألحكام اليت قيلت يف الدابة تنطبق متاماً على         
  .ملا يترتب على هذا اإليقاف

  .وإن أوقفها يف طريق واسع فال حرج عليه
إال أنه يستثىن من ذلك إذا أوقف اإلنسان السيارة يف طريق ضـيق ولكـن خـصص فيـه أمـاكن رمسيـة للوقـوف إذا                          

وهـو التعـدي وهـو      .  ولو يف طريق ضيق ملاذا؟ ألن احلكم يـدور مـع علتـه             أوقفها يف هذه األماكن الرمسية فال ضمان      
  .هنا مل يتعد
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  :يضمن إذا أتلف الكلب العقور شيئاً من اآلدمي يف صورتني: أي وكذلك
  .ـ أن يتلفه خارج البيت

  . أن يتلفه داخل البيت ويكون الداخل دخل بإذنه:ـ الصورة الثانية
  .ففي الصورتني يضمن صاحب الكلب ما ترتب على إتالفه

  :التعليل؟ التعليل يف ذلك
 أن صاحب الكلب العقور متعد بإمساك الكلب العقور أصالً فإذا اإلمـساك حمـرم فمـا يترتـب علـى هـذا الفعـل                         -

  .ا ترتب عليه فهو مضموناحملرم مضمون ألن فعله مل يؤذن به شرعاً فم
 على أنه إذا أتلف الكلب العقور مـار إنـسان دخـل البيـت بغـري إذن فـال ضـمان             - رمحه اهللا    -ودلت عبارة املؤلف    

  .ألنه دخل بغري إذن فليس حمترماً شرعاً
  .فإنه ال ضمان: لو أتلف الكلب العقور مال رجل بسبب أن الرجل جاء إىل الكلب العقور وهو مربوط: وأيضاً

الكلب العقور مال رجل لكن صاحب الكلب كـان سـبق منـه التحـذير فأيـضاً يف                   لو أتلف : والصورة الثالثة واألخرية  
  . ال ضمانرةهذه الصو
  .الصور الثالث ال ضمان ويف الصور الثالث األوىل هناك ضمان ففي هذه

  .ة جنعلها يف الدرس القادمبقينا يف مسألة حفظ املواشي بالليل وحفظ الزروع يف النهار وهي مسألة طويل
  ..واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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كالكلـب    (كـذلك ؟إنتـهينا مـن      والتفريق بني الليـل والنـهار ألـيس         ،كنا توقفنا باألمس على مسألة إتالف البهيمة        
 .)العقور
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وهـذا التفريـق هـو    ، أنّ ما تتلفه البهيمة بالليل فإنه يضمن وما تتلفه بالنـهار فإنـه اليـضمن              - رمحه اهللا    -أفاد املؤلف     
 . مذهب احلنابلة

قـضى علـى أهـل األمـوال حبفظهـا       - صلى اهللا عليه وسـلم  -ماروي أنّ النيب  "الدليل األول.استدلوا على هذا بأدلة   
 -اليـصح مرفوعـاً إىل الـنيب          .وهذا احلديث اتفقوا علـى أنـه مرسـل          .وعلى أهل املواشي حبفظها يف الليل       ،يف النهار   

باإلضـافة إىل  .ألنه يتوافق مع ظـاهر القـرآن كمـا سـيأتينا    .اإلستدالل به صحيح   ومع ذلك فإنّ-صلى اهللا عليه وسلم 
احلديث واسـتدلوا بـه وتـداولوه وهـذا عنـد أهـل العلـم         ث السيما فقهاء أهل احلجاز قبلوا هذاأنّ فقهاء أهل احلدي

قبـول العلمـاء   :املرسـل بـأمرين    فإذا تأيـد هـذا  ،قبول العلماء للحديث يعطي احلديث قوة .يعطي احلديث املرسل قوة 
 . ونتج من ذلك صحة اإلستدالل به.وتأيد ظاهر القرآن له . له 

وأنّ أصـحاب األمـوال     ،أنه جرى العرف بأنّ أصحاب املواشـي يرسـلون مواشـيهم يف النـهار لترعـى                 " اينالدليل الث 
فإنه اليعترب صاحب البهيمة متعـدي فـال يـضمن ألنـه تقـدم              .فإذا تعدت البهيمة على املال اراً        حيفظون أمواهلم بالنهار  

 . معنا أنّ سبب الضمان هو التعدي

 .بلة فتكون أدلتهم اثنانهذا الدليل الثاين للحنا

واستدل أصحاب هـذا القـول بـأنّ اجلنايـة كانـت            .أنّ أصحاب املواشي يضمنون ليال واراً يعين مطلقاً         : القول الثاين   
 , فلما كانت اجلناية أو اإلتالف بسبه ضمن،البهيمة لبهيمته  بسبب ترك صاحب

 .وهذا القول ضعيف جدا.قاً القياس على جناية العبد فإا مضمونة مطل"الدليل الثاين 
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 صـلى اهللا    -واستدلوا علـى هـذا بقـول الـنيب            .أنّ أصحاب املواشي اليضمنون مطلقاً ال ليالً والاراً         " القول الثالث   
فـدل  . يعـين هـدر وهـو يف احلقيقـة نـص يف املـسألة       ) العجماء جرحها جبـار (حلديث املتفق عليه ا  يف-عليه وسلم 

والـراجح إن شـاء اهللا املـذهب    .ومل يفرق احلديث بني الليـل والنـهار   .مطلقاً  فه البهيمة فهو هدراحلديث على أنّ ماتتل
يف املـسألة مـن حـديث أصـحاب القـول الثالـث ألنـه         أخص ودليل ذلك أنّ حديث املذهب وإن كان مرسالً إالّ أنه.

  اإلستداللمادام صححنا ،وتقدم معنا مراراً تكراراً أنّ اخلاص مقدم على العام ،عام 

 , ذا احلديث املرسل فهو خاص ويقدم على العام

بـأن  ، فهذا مشروط على الصحيح مـن قـويل أهـل العلـم           ،إذا حكمنا على أنّ أصحاب املواشي يضمنون بالليل         /مسألة  
فإذا قـام صـاحب املاشـية حببـسها والتأكـد مـن عـدم خروجهـا         ،فإن مل يفرطوا فإم اليضمنون وال بالليل , يفرطوا

وأمـا إذا فـرط مل حيبـسها ومل    ،ولـو كـان اإلتـالف بالليـل     ،تفريط منه فال يـضمن   توثيقها مث خرجت بعد ذلك بالو
 . جيعلها يف مكان الخترج لتؤذي فإنه يضمن

والـصحيح إن شـاء   ،فرطـوا أو مل يفرطـوا   ،أنّ أصحاب املواشي يضمنون ماأتلفت املواشي بالليـل مطلقـاً          :القول الثاين   
واألصـل كمـا سـيأتينا إن شـاء اهللا أنّ           .ألنه إذا مل يفرط فليس منه مـا يوجـب الـضمان             ، القول األول    اهللا كما قلت  

باقي تنبيـه واحـد وهـو أنّ إتـالف البـهائم ينقـسم إىل       . مايتلف من قبل البهائم وذا عرفنا حكم، ماتتلفه البهيمة هدر
وهـذه املـسألة الـيت ذكرنـا فيهـا          . ليـست عليهـا      أو تتلف ويد صاحبها   . إما أن تتلف ويد صاحبها عليها       : قسمني  

إذاً ،يعـين أنـه اليـتحكم ـا         ، اخلالف وحتدثنا عنها هي من القسم الذي تتلف فيه البهيمة ويد صاحبها ليـست عليهـا               
فـإن كانـت يـده عليهـا فهـو          . أو ليست عليها ؟ ليست عليهـا      ، يف أن تكون يده عليها      ،هذا اخلالف يف أي النوعني      

فيجب أن تعلم أنّ هذا الكـالم حممـول علـى مـا إذا كانـت يـده ليـست                    .تحدث عنه املؤلف بالتفصيل     قسم آخر سي  
  على البهيمة
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ـ               ، ملا قرر املؤلف أنّ أصحاب البهائم اليضمنون بالنهار مطلقاً           هار اسـتثىن هـذه الـصورة وهـي مـا إذا أطلقهـا يف الن
 . فضمن لذلك،والسبب أنه ملا جعلها تقرب ما تتلفه عادة فرط وتعدى . احلالة يضمن  ففي هذه.قرب ما تتلف 

سـواء أطلقوهـا قـرب مـاتتلف عـادة أو مل            ، وهو املذهب أنّ أصحاب البهائم اليضمنون بالنهار مطلقـاً        :والقول الثاين   
اسـتدلوا  .املذهب املؤلـف خـالف املـذهب يف هـذه املـسألة      أصحاب هذا القول وهم احلنابلة وهو  واستدل.يطلقوها 

ومل يفـرق بـني     . قضى على أصـحاب األمـوال حبفظهـا يف النـهار             - صلى اهللا عليه وسلم      -بعموم احلديث فإنّ النيب       
ولـذلك نقـول الـراجح إن شـاء اهللا     . أو يطلقوها بعيداً عن مـاتتلف   أن يطلق أصحاب املواشي مواشيهم قرب ماتتلف

لكـي تقتـرب ممـا      ، وهو املذهب ومما يدل على صحة قول احلنابلة أنه يعسر على اإلنسان مراقبـة البهيمـة               .ل الثاين   القو
فهـذا ايـضاً ممـا يـدل     ، فإا هذه يمة والتحكم فيها ومراقبتها يف النهار وهي ترعى فيه مـشقة وعـسر              ،تتلفه يف العادة    

 .  مطلقاًعلى قوة القول الثاين وهو عدم الضمان يف النهار
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وهـي إذا كانـت حتـت يـد املالـك           ، وهي إذا كانت ليست عليها ذكر هذا القسم الثاين          ، ملا ذكر املؤلف القسم األول      
وأن .  يكون قائـد وهـو الـذي ميـشي أمـام البهيمـة               وأن. أن يكون راكب    : وتكون حتت يد املالك يف ثالث صور        ، 

ومعـىن قـول    . هذه هي الصور اليت تكون يـد صـاحب البهيمـة عليهـا              ، يكون سائق وهو الذي ميشي خلف البهيمة        
فثبـوت حكـم اليـد يـشترط فيـه          ،الشيخ هنا وإن كانت بيد راكبها مقصود املؤلف يعين وكان قادراً على التحكم فيها               

فتعتـرب ليـست حتـت يـده وإن كـان قائـداً أو        فإن مل يكن قادراً على التحكم فيها، على التحكم فيها أن يكون قادراً 
 . سائقاً أو راكباً

 ).المبؤخرها.................وإن كانت بيد راكب   (- رمحه اهللا -نأيت إىل احلكم يقول املؤلف  

فإنـه يـضمن ماتتلفـه مبقـدمها يعـين          ، ن قبل املالك أو وكيلـه       أفاد املؤلف أنّ احلنابلة يرون أنه إذا كانت الدابة تقاد م          
لكـن احلنابلـة قيـدوا عـدم الـضمان فيمـا            .هذا هو املـذهب     .واليضمن ماتتلفه مبؤخرها يعين برجلها      ،بيدها أوفمها   
فإن كـان اإلتـالف بـالوطء فيـضمن ولـو مبؤخرهـا             ، بأن يكون بالرمح  . أن اليكون اإلتالف بالوطء     ، يتلف بالرجل   

مـاهو دليـل   ، فإن كان بـالوطء فهـو يـضمن    ، إذا كان رحماً  ولذلك كان من األحسن أن يقول الشيخ هنا المبؤخرها،
واليـستطيع منعهـا مـن    ، بـالتحكم ـا    احلنابلة التفريق بني الرمح والوطء ؟ قالوا أنّ سائق الدابة منعها مـن الـوطء  

ـ ، الرمح  يف إتـالف   هـذا هـو دليـل التفريـق    ، ه أن يـتحكم بـالرمح   ألنه اليعلم مىت يصدر أليس كذلك ؟ الميكن ل
 . البهيمة مبؤخرها بني الوطء والرمح

: اسـتدل احلنابلـة علـى هـذا بـدليلني           ، وهو التفريق بـني املقـدم واملـؤخر         ، نأيت إىل دليل احلنابلة على القول برمته        
فهـذا  ) رِجـل العجمـاء جبـار     (أوقـال   ) هـدر رِجل العجمـاء    ( قال   - صلى اهللا عليه وسلم      -الدليل األول أنّ النيب       

واسـتدلوا  . بـه جنايـة البهيمـة    ،مبفهومه أنّ يـدها وفمهـا تـضمن     احلديث يدل على أنّ رِجل العجماء التضمن ويدل
ومنـع اجلنايـة بـه ويـصعب عليـه الـتحكم        بدليل آخر وهو أنّ من وضع يده على البهيمة يسهل عليه التحكم مبقدمها

 . ن شاء اهللا تصورنا مذهب احلنابلة ودليل احلنابلةإذا اآلن إ.مبؤخرها 

فـإن أتلفـت بغـري سـبب مـن القائـد       ،أنّ قائد البهيمة اليضمن مطلقاً إالّ إذا أتلفت بسبب مـن القائـد    :القول الثاين   
 وهذا مذهب املالكية  واستدلوا على هذا بأنّ القائـد إذا مل يفـرط ولـيس منـه سـبب يف                    .والتفريط والتعدي فالضمان    

أن يكـون   . أو علـة الـضمان    ، وحنن نقول دائمـا سـبب الـضمان         .جناية البهيمة فإنه اليضمن ألنه ليس سبباً يف اجلناية        
فيمـا أتلفتـه البهيمـة    ، أنه الضـمان مطلقـاً   : القول الثالث  وهنا ليس القائد سبباً يف اإلتالف، املتلف سبباً يف اإلتالف 

واحلـديث مل يفـرق     ) العجمـاء جرحهـا جبـار      (- صلى اهللا عليه وسـلم       -  لعموم قوله .ولو كانت يد صاحبها عليها      
الراجح بـإذن اهللا إن شـاء اهللا يف هـذه املـسألة املهمـة القـول                 ، بينما إذا كانت اليد على البهيمة  أوليست على عليها         

  . وإن مل يكن بسببه فإنه اليضمن، وهو أنه يضمن إن كان بسببه. الثاين وهو مذهب املالكية 
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فـإذا صـرفها ومنعهـا عـن أن تتلـف مث            .أنّ قائد الدابة إذا كانت يده عليها فله نوع تـصريف ومنـع              . وجه الترجيح   
 . أتلفت فإنه مل يفرط

وهو يف احلقيقة كالم مجيل جـداً مـن اإلمـام مالـك ومتوافـق إن                .وإذا كانت يده عليها وتركها تتلف فإنه ماذا ؟ مفرط           
وكمـا قلنـا يف مـسائل كـثرية أنّ مـسائل            .يت التكلف اإلنسان ما اليدخل حتت قدرتـه         ال.شاءاهللا مع النصوص العامة     

فإنـه الحيمـل قائـد      ، البهيمة تنطبق على ماذا ؟  على السيارات فاآلن إذا حصل احلادث والـسيارة لـيس فيهـا أحـد                     
ـ      إالّ إذا، املركبة شيء ألنه يده ليست على املركبة  فـإذا جـاء صـاحب    ، وف تعدى كمـا تقـدم معنـا يف مكـان الوق
فإنـه لـيس علـى صـاحب     ، ومـات الـصادم   مل يتعد فيه مث صدمت الـسيارة .السيارة ووضع السيارة يف مكان صحيح 

نبقـى فيمـا إذا   ، وال تفـريط  أي تبعة ملاذا ؟ ألنه يده ليست على السيارة وليس منـه التعـدي  ، السيارة املصدومة الواقفة
فمقتضى كـالم احلنابلـة أنـه لـو انـصدم مـع       ،هي اليت نسميها ويده على السيارة و، حصل احلادث وهو يقود السيارة      

ومقتـضى كـالم املالكيـة أنـه إن كـان           ، هذا مقتضى كالم احلنابلة     ، وإن صدم مع اخللف فإنه اليضمن       . األمام يضمن   
يرجـع يف تقـديره إىل   التفـريط هـذا   ، وإن كان ليس منه تفريط فإنـه اليـضمن         . بنوع من التفريط فإنه يضمن       احلادث
من التفـريط تـرك الكفـرات وهـي علـى           .فمثالً من التفريط السرعة الزائدة      . وأهل اإلختصاص يف آن واحد      .العلماء  

ألنـه إذا كانـت   ، ألنّ هـذا مـن أعظـم األخطـار     ،كـثرية التوقـف    من التفريط املشي بالسيارة وهي،وشك الفساد 
صـور  ،من قبـل اللـي ميـشي خلـف الـسيارة       قف يف مكان يؤدي إىل احلادثالسيارة كثرية التوقف فمن املتوقع أن تتو

مـن الـصور فـإنّ تـضمينه      وإذا مل يكن منه أي تفريط بأي صـورة ،التفريط كثرية  املهم إذا كان منه تفريط فإنه يضمن 
 وجـه وألـصق  ألنّ مـذهب املالكيـة يف هـذا أقـوى وأ    . أو بعبارة أهون فإنّ تـضمينه مرجـوح  .يف احلقيقة الوجه له 

 .باألصول من التضمني املطلق
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واليـستثىن مـن هـذا إالّ الـثالث صـور الـيت             ، هذا هو األصـل     ، أفادنا املؤلف أنّ األصل يف جناية الدواب أا هدر          
ومـا إذا  . النـهار ؟ يف الليـل   ومـا إذا خرجـت يف الليـل أو يف    ، ما إذا أوقفها يف طريق ضـيق   وهي. ذكرها املؤلف 

فيما عدا هذه الـصور فـإنّ األصـل يف البهيمـة عـدم              . هذه ثالث صور تضمن فيها إتالفات البهيمة      . كانت يده عليها    
هـذا احلـديث    ) العجمـاء جرحهـا جبـار     (أو قال   ) جرح العجماء جبار   (- صلى اهللا عليه وسلم      -الضمان لعموم قوله      
 .  األصل يف البهائم عدم الضمانوهي أنّ، يؤصل هذه القاعدة 
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فإنـه اليـضمن سـواء كـان        ، فإذا صال زيد على عمرو وقام عمرو بقتلـه          ، يعين كما أنّ من قتل الصائل عليه اليضمن         
فـإن  ، الّ بالقتـل  وهـو أن الميكـن دفعـه إ   ، ويشترط هلذا شرط مهـم جـداً   ، أو العرض أو املال  الصائل يريد النفس

 . أمكن دفعه بدون القتل وقتله فإنه يضمن
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لكـن حنـن يعنينـا اآلن أنـه         ،وأما ماذا يضمن ؟ وهل نعتربه قتل خطأ أو عمد ؟ فهذا يرجع للقاضي ومالبسات القـضية                  
  ملاذا ؟.يضمن 

زم لقـضية مـاذا ؟ لقـضية        وحنن نقول الـضمان دائمـاً مـال       ، ألنه إذا أمكن دفعه بدون القتل ودفعه بالقتل فهو متعدي           
 . التعدي

إذا قـال رجـل آلخـر       ، فلـيس مـن املقبـول     ، الزعم أنه دفعه دفع صائل      ، بناء على هذا اليقبل يف املشاجرات البسيطة        
، كـأن يـتكلم عليـه بغلظـة     ، ويقول هذا من دفـع الـصائل   ، املكان وأغلظ له القول أن يقوم ويقتله  انصرف عن هذا

كـذلك لوقـام زيـد      ، أصالً بغري الضرب أليس كذلك ؟ بل الواجـب أن يعـرض عنـه اإلنـسان                 نقول هذا ميكن دفعه     
أمـا لـو إعتـدى عليـه يف         ، فإنه اليقبـل    ، مث يزعم أنه دفعه دفع صائل بقتله        ، بضرب عمرو ضرباً ليس مربح  والخطر        

  فإنه حينئذ إذا دفعه،أو شعر منه أنه يريد دمه ، بيته أو يف عرضه أو يف ماله 

أنّ دفع الصائل الذي الميكـن دفعـه إالّ بالقتـل اليترتـب عليـه ضـمان                 . وهذا احلكم باإلمجاع    ، القتل فال حرج عليه     ب
 . باإلمجاع

 . ألنّ فيه حفظ للنفس
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آلة املزمار أو آنيـة الـذهب والفـضة أو آنيـة اخلمـر أوالـصليب                فإذا كسر   ، ذكر الشيخ عدة أعيان كسرها اليضمن       
 . فإنه الحرج عليه

والجيـوز أن تبـاع   ، الدليل أنه اليضمن أنّ هذه األعيان لـيس هلـا إعتبـار يف الـشرع مـن حيـث املاليـة         ، واليضمن
 . والتشترى

لكـن بقينـا يف     ، أـا التـضمن     ، إلتفـاق   وهذا األمر أشبه ما يكون با     ، وكل ما الجيوز أن يباع واليشترى فإنه اليضمن         
والواقـع أنّ املـذهب يقـسم هـذه     ، ومل يعرب بقولـه إتـالف   ، وهي أنك تالحظ أنّ املؤلف عبر بقوله كسر مسألة أخرى

 : األعيان إىل قسمني

 . آنية الذهب والفضة وآنية ماذا ؟ اخلمر" والقسم الثاين. آلة املعازف والصليب " القسم األول

ولـو أنـه قـال آلـة الطـرب واملعـازف            ، والشيخ إمنا ذكر املزمار على سبيل التمثيـل         ، سم األول آلة املعازف     إذاً الق 
 . هذا هو القسم األول. لكان أوىل ألنّ هذا مقصود احلنابلة 

 . األواين الذهب والفضة  وآنية اخلمر واخلرتير" القسم الثاين

فلو أنه أحرقها إحراقـاً حبيـث تلفـت مل يعـد هلـا وجـود فـال                  .إلتالف  ففي القسم األول جيوز عند احلنابلة الكسر وا        
ولو أنه حطمها إىل قطع صغرية جـداً حبيـث الميكـن أن ينتفـع منـها بـشيء فـال                     ، حرج عليه والضمان وعمله مباح      

 . حرج عليه والضمان
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جيـوز فيهـا إالّ الكـسر دون مـاذا          ال. فهذه الجيوز حىت عند احلنابلـة       ، آنية الذهب والفضة وآنية اخلمر    " والقسم الثاين 
  ؟ دون اإلتالف

 . مادا حمترمة وميكن أن تصاغ دراهم ودنانري وينتفع منها. وعللوا ذلك بأنّ اآلنية من الذهب والفضة

بـشرط أن تكـون هـذه       ، أنه الجيوز يف إنكار آلة املنكر إالّ الكسر فقط دون اإلتالف يف مجيـع األعيـان                 : والقول الثاين   
أو ، سـواء كانـت صـليب     ، فإذا كانت مما ميكن اإلنتفاع منها بعـد الكـسر         . ان مما ميكن اإلنتفاع منها بعد الكسر        األعي

واسـتدلوا علـى هـذا بأدلـة الـدليل      ،فإنه الجيوز فيها إالّ الكسر دون اإلتـالف   آلة معازف أو ذهب وفضة وآنية مخر
فـإذا  ، حيصل بتغـيِري الـصورة الـيت تقـع فيهـا املنكـرات        نكروإنكار امل، أنّ املقصود من كسرها إنكار املنكر " األول

حبيث الميكن أن ينتفع منه كمزمار وميكن أن ينتفـع منـه كقطـع خـشب زال املنكـر وبقيـت املاليـة                       ، كسرنا املزمار 
 صـلى اهللا عليـه      -أنّ عيـسى     (- صـلى اهللا عليـه وسـلم         -مبا صح عن الـنيب        . واستدلوا الدليل الثاين  ، لصاحبها  

فعـرب بقولـه يكـسر مـع العلـم أنـه يكـسر        .  يرتل يف آخر الدهر حكماً عدالً قسطاً ويكسر ماذا ؟ الصليب         -سلم  و
فـدلّ هـذان الـدليالن    ، من النوع األول مع ذلك عـرب بالكـسر  . من النوع األول أوالثاين ؟ عنداحلنابلة  الصليب  وهو

ويـرى بعـض   . له أن ينكـره بـاإلتالف ولكـن مـاذا ؟ بالكـسر      املنكر فإنه الجيوز على  أنّ اإلنسان إذا أراد أن ينكر
فقـال  ،  فإنـه سـئل عـن هـذه املـسألة     - رمحـه اهللا  -أمحد  احلنابلة أنّ جواز اإلنكار باإلتالف رواية رجع عنها اإلمام

 فقال السائل فكيف باملالية ؟ كيف مباليتها اليت ينتفع منها ؟، يتلف والحرج 

فقـال احلنابلـة سـكوته يف األول مث فتـواه           . وأفىت بالكسر دون اإلتـالف      ، يف جملس آخر  مث سئل   ، فسكت اإلمام أمحد    
ولكـن الرجـوع   ، ماذا ؟ رجع  ومن هنا نفهم أنّ اإلمام أمحد ليس عنـه نـص صـريح يف الرجـوع      الثانية تدل على أنه

 القـول الثـاين وهـو أنـه     الـراجح إن شـاء اهللا  . على كل حال رجـع أو مل يرجـع   يفهم من ماذا ؟ من جمموع الفتاوى
 . وألنّ املنكر يزول بذلك. يكتفى بالكسر إحتراماً للمالية

وملـا وجـد القـرب أمـر مبـاذا          .  ملا وجد اخلمر أمر مباذا ؟ بكسرها أمر بكسر اخلمر            - صلى اهللا عليه وسلم      -والنيب    
 صـلى اهللا عليـه      -ومل يـأمر      ، مـرة أخـرى   ومن املعلوم أنّ القربة إذا قطعت ميكن اإلستفادة منها بأن تـصنع              ؟ بقطعها 
 .  بإحراقها-وسلم 

وـذا نكـون إنتـهينا مـن بـاب          ، فهذا القول الثاين لعله إن شاء اهللا هو األقرب و هوأحـسن مـن تفـصيل احلنابلـة                 
  .الغصب
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  باب الشفعةباب الشفعةباب الشفعةباب الشفعة

،  الشفعة بعد باب الغصب والسبب يف هذا أنّ بني بـاب الغـصب وبـاب الـشفعة مناسـبة                     - رمحه اهللا    -جعل املؤلف     
  ماهي ؟

لكـن يف   . أنّ يف كل منهما أخذ مـال الغـري بغـري رضـاه              ، يف كل من باب الغصب وباب الشفعة القاسم املشترك بينهما         
لكن بينهما هذا القدر املشترك  وهـو أنّ يف كـل منـهما أخـذ مـال الغـري بغـري        ، يف الشفعة باحلق و الغصب بالباطل

 . عن املناسبة بني باب الشفعة وباب الغصب وهي لفته لطيفة ممن حبث، رضاه 

 فيهـا   فلمـا كـان   . ألنّ الشفيع يضم املال الذي اشـتراه املـشتري إىل مالـه             ، تطلق على الضم    :والشفعة يف لغة العرب     
 . عربو عنها ذا املصطلح وهو الشفعة معىن الضم
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. فيقـوم أحـد الـشريكني ببيـع نـصيبه          . هي أن تكون العني مملوكة الثنني سواء كانت أرض أوغريهـا            . حقيقة الشفعة   
ويأخـذ هـذا اجلـزء بـنفس القيمـة الـيت            ، فإنّ لشريكه أن يـشفع      ،  أحد الشريكني نصيبه على طرف ثالث        فإذا باع 

  . والنستطيع أن منضي يف الشفعة إالّ وأنت متصور هذه الصورة العامة. العامة اشترى ا املشتري هذه هي الصورة

مث  وهـو املـشتري  ) ممـن انتقلـت إليـه   . (ي بـاع  يعين الذ) هي استحقاق انتزاع حصة شريكه(نرجع إىل التعريف يقول 
وفهـم مـن    ، فالشفعة إمنا تثبت إذا أخذ الطرف الثالث نصيب أحد الـشريكني بعـوض مـايل كـالبيع                ) بعوض مايل (قال  

إذا خـرج بقولـه   . فإـا التثبـت الـشفعة    ، أو بعوض لكن ليس عوضـاً ماليـاً   ، أنه إذا أخذه بغري عوض  كالم املؤلف
وسيـصرح املؤلـف بكـل قـسم مـن هـذه       ، أو تأخذ بعوض لكنه ليس عوضاً ماليـاً    تأخذ بغري عوضأن. بعوض مايل

  . األقسام
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لكنه اليأخذ هذا النصيب من املـشتري إالّ بـنفس الـثمن الـذي اسـتقر عليـه                  . يعين أنّ الشفعة تثبت كحق للشريك       
والـشريك  ، ألنّ املـشتري إمنـا أخـذه بعقـد شـراء      ، ملاذا ؟ قال احلنابلة أنه يستحقه بالثمن البالقيمة  البالقيمة، العقد 

 . البالقيمة سواء كانت القيمة أقل أو أكثر، فيأخذه بنفس الثمن ، الشراء  إمنا شفّع بناء على هذا العقد وهو عقد
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معـىن  . فإنـه يف هـذه احلالـة التـشفيع          ، أو بـصدقة    ، أو ديـة    ، الصورة األوىل إذا انتقل بغري عوض كأن ينتقل بة          
فإنـه لـو انتقـل نـصيب أحـد      ، القيـاس علـى املـرياث    " ماهو الـدليل ، الشريك حق الشفعة  التشفيع أنه الميتلك

  . أي الشريك اآلخر باإلمجاع، التشفيع  فإنه الميلك. الشريكني إىل طرف ثالث باإلرث 
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 صـلى اهللا عليـه   -كقـول الـنيب    ، قالوا أنّ النصوص أشارت إىل أنّ التشفيع إمنـا يكـون بعقـد البيـع     " الدليل الثاين 
  . وهذا احلديث ضعيف). هو لك بثمنه (-وسلم 

واسـتدلوا علـى هـذا      ، ت ولو انتقل الشقص أو اجلزء بغري عـوض مـايل كاهلبـة واهلديـة                أنّ الشفعة تثب  : القول الثاين 
  : بأدلة

وهـذا  ، قالوا أنّ الشارع إمنا شرع الشفعة لدفع الضرر عن الـشريك مبـشاركة طـرف ثالـث ال يريـده                     " الدليل األول 
  أليس كذلك ؟، انتقل النصيب ببيع أو بة أو بصدقة  املعىن موجود سواء

قـالوا إذا كـان الـشارع انتـزع النـصيب مـن       ، وجه القيـاس  ، قالوا حنن نقيس قياس أولوي على البيع  " ليل الثاين الد
ألنّ اهلبة جاءت بـثمن أو غـري مثـن ؟ بغـري مثـن      ، فلئن انتزع ممن أخذه بال مثن من باب أوىل ، مثناً املشتري وقد دفع فيه

وهـذا القـول يف   ،  الننتزعه من املوهـوب وهـومل يـدفع فيـه مثـن      مثن فكيف فنحن ننتزع من املشتري وقد دفع فيه. 
فهـو إن شـاء     ، احلقيقة وجيه جداً كما ترى وهويتوافق إن شاء اهللا مع األصل العام الذي شـرعت الـشفعة مـن أجلـه                      

  . اهللا أقرب
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ففي الـصورة األوىل أخـذ بغـري عـوض ويف الـصورة الثانيـة أخـذ                 ، أو كان أخذ بعوض لكنه ليس عوضاً مالياً         يعين  
أويـدفع  ، أو يـدفع نـصيبه مـن األرض عوضـاً يف اخللـع      ، كأن يدفع الشريك نصيبه من األرض مهراً  بعوض غري مايل

أصـبح أخـذ مقابـل عـوض لكـن      ، الصور الثالث ففي هذه ، ثبتت يف القتل العمد  نصيبه من األرض مقابل الدية اليت
الـدليل اسـتدل احلنابلـة علـى     ، وما جيب بالقتل ليس عوضـاً ماليـاً    ألنّ الوطء واخللع، هذا العوض ليس عوضاً مالياً 

  . باهلبة  يعين فيما إذا انتقل الشقص، هذا بالقياس على املنع من الشفعة يف اهلبة 
وجهـة القيـاس أنّ     ، يما أخذ بعوض غري مايل واستدلوا على هذا بالقيـاس علـى البيـع               أنّ الشفعة تثبت ف   : القول الثاين   
لكـن اشـترك   ، لكنه هنا مايل وهنـا عـوض غـري مـايل     ، البيع  والعوض الغري مايل أخذ للسلعة مقابل عوض  يف كل من

 األمران يف أنه مقابل ماذا ؟

قـول احلنابلـة يف املـسألة األوىل ؟ قـوهلم يف املـسألة األوىل أقـوى              أيهما أقوى قول احلنابلة يف املسألة الثانية أو       ، عوض   
ما هنالك أنّ املسألة الثانية مقيسة علـى األوىل فهـي أضـعف مـن األوىل وإذا كنـا نـرجح يف األوىل        والسبب أنّ غاية

  اليت هي األصل املقيس عليه خالف

ـ           ، املذهب فـالراجح إن شـاء اهللا تثبـت فيهـا          . ن بـاب أوىل     فلَئن نرجح يف املسألة املقيسة عليها خـالف مذهبـهم م
  .الشفعة
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 - صـلى اهللا عليـه وسـلم    -والدليل علـى هـذا قـول الـنيب      ، التحيل يف إنتهاك احملرم أو اإلمتناع عن الواجب حمرم     
 ).اعوها مث أكلوا مثنهاقاتل اهللا اليهود ملا حرم اهللا عليهم الشحوم أذابوها مث ب(
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 وحتـرم احليلـة     - رمحـه اهللا     -وقـول املؤلـف       ، هي الوصول إىل األمر احملرم بطريقة ظاهرها اجلواز         : واحليلة يف الشرع    
 علـى احليلـة يف الـشفعة    - رمحـه اهللا  -وإمنـا نـص املؤلـف      ، واحليلة يف كل باب حمرمة      ، عربة ا    يعين وإن فعل فال   
مـن املفيـد   ، اليت ذكرها احلنابلة يف هذا الباب صـور كـثرية للحيـل يف الـشفعة      ن األشياء املفيدةوم، لكثرة وقوعها 

مـن صـور   ، وهـي األكثـر وقوعـاّ   ، هنا صـورة واحـدة    واملناسب أن تراجع هذه الصور ألا تنمي الذهن حنن نأخذ
ـ ، التحيل يف الشفعة أن يزعم البائع أنه باعها مبئة ومخسني  ألنّ ، ومقـصوده مـن التـشفيع     اطن خبمـسني وهو باع يف الب

ألنـه إن شـفّع    الشفيع وهو الشريك إذا رأى أنّ السلعة دفع فيها أضـعاف القيمـة احلقيقيـة فـسيمتنع مـن التـشفيع      
  , فإذا رأى أا تضاعفت إمتنع عن التشفيع فهذه حيلة حمرمة، فسيدفع القيمة أو الثمن ؟ الثمن كما تقدم معنا 

  . سقطت احليلة واستحق الشريك أن يشفّع يف هذا العقد، ضي أنه حتيل ا وإذا تبين للقا
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إالّ يف شـيء    ، فعنـد احلنابلـة التـصح الـشفعة أبـداً يف أي شـيء             ، املؤلف يريد أن يبين األشياء اليت تصح الشفعة فيها        
إذاً . عـدا هـذا اليوجـد تـشفيع     ،  سبيل اإلشتراك الـيت تقبـل القـسمة اإلجباريـة     أنّ امللك على واحد وهو األرض

وهو ماذا ؟ األرض اململوكة علـى سـبيل اإلشـتراك الـيت تقبـل      ، إالّ يف شيء واحد الميلك اإلنسان عند احلنابلة الشفعة
 . التقسيم على سبيل اإلجبار

، وغـريه مـن احلنابلـة عـربو بقـوهلم العقـار       ، بقولـه األرض   عبر - رمحه اهللا -أظنه واضح أليس كذلك ؟ واملؤلف         
بنـاء علـى هـذا خرجـت األشـجار      . فاعلم أنّ املقصود بالعقار يف باب الـشفعة األرض فقـط   وإذا رأيت كلمة العقار

ألنّ الـدار الـيت بيعـت علـى         ، وخرجت الدار اليت بيعت على سـبيل اإلنفـراد          ، ألا ليست أرض    ، ليس فيها شفعة    
إذاً ، أليس كذلك ؟ أما إذا بيعـت باإلضـافة إىل األرض فهـي يف احلقيقـة بيـع لـألرض                     ، ل اإلنفراد ليست بأرض     سبي

  عرفنا ماذا يقصد احلنابلة بالعقار وغريهم من الفقهاء ماذا يقصدون بالعقار يف باب الشفعة

  : روخرج ذا القيد ثالث صو، إذاً احلنابلة اليرون ثبوت الشفعة إالّ بالعقار 

املنقول فكل األعيان املنقولة التثبـت فيهـا الـشفعة مـن األشـجار والـسيارات والثمـار واألمتعـة                    " الصورة األوىل   
  . والكتب وكل منقول

 - صـلى اهللا عليـه وسـلم         - أنّ الـنيب       - رضي اهللا عنـه      -ماصح عن جابر      " الدليل األول : استدلوا على هذا بأدلة     
فـدل احلـديث علـى أنّ الـشفعة إمنـا           ) سم فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شـفعة        قضى بالشفعة يف كل مامل يق     (

قـالوا أنّ الـضرر الالحـق ألحـد الـشريكني إمنـا             " الدليل الثاين ،  فيها الطرق    تكون يف األراضي ألا هي اليت تصرف      
 . ا ضرراملنقوالت فليس فيه وأما عداها من، ألا تراد للدوام ، يقع إذا كان املبيع أرض 

  : واستدلوا على هذا بأدلة، ثبوت الشفعة يف كل شيء من املنقوالت : والقول الثاين 

وهـذا احلـديث قاعـدة      ) قضى بالشفعة يف كل مـامل يقـسم        (- صلى اهللا عليه وسلم      -عموم قول النيب      " الدليل األول 
قـضى  (ففـي احلـديث يقـول    ، فعة املسائل فهو حديث مهم يف الشفعة حديث جابر هـو أصـل الـش    الباب وعليه مجلة
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أنّ الـضرر يقـع يف اإلشـتراك بـاملنقوالت كمـا يقـع       " الدليل الثاين ، وكل من ألفاظ العموم     ) بالشفعة يف كل مامل يقسم    
  والشارع عندما شرع الشفعة، يف اإلشتراك باألراضي 

الـشفعة تثبـت يف كـل مملـوك علـى           وهذا القول هو الصحيح إن شـاء اهللا أنّ          ، لدفع الضرر وهي واقعة يف املنقوالت       
  . سبيل اإلشتراك

واألراضـي الـيت التقبـل القـسمة        ، اليت خرجت يف كالم املؤلف األراضي اليت التقبل القـسمة إجبـاراً             " الصورة الثانية 
إذا ، فـاألرض صـغرية جـداً    ، لـصغرها أو ألي سـبب آخـر    ، هي كل أرض الميكن اإلنتفاع ا مع القـسمة    ، إجباراً  
فاحلنابلـة يـرون الـشفعة فيمـا     ، ألنّ كل قطعة أصبحت صـغرية الينتفـع ـا     هل ميكن أن ينتفع ا الشريكان  قسمت  

)  الشـفعة يف الربـاع    ( قـال    - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -الدليل قالوا أنّ الـنيب        ، يقبل القسمة الفيما اليقبل القسمة      
  . وإمنا قرر ذلك لصغره

، واسـتدلوا علـى هـذا       ، يف األرض اليت تقبل القسمة إجباراً واليت التقبـل إجبـاراً            ، عة  أا تثبت أي الشف   : القول الثاين 
على الشريك لبيع شريكه ودخول شـريك جديـد يف األراضـي الـيت ال تقـسم أكـرب مـن الـضرر          بأنّ الضرر الواقع

 . وجه ذلك، الواقع يف األراضي اليت تقسم 

ملـاذا علـى    ، أوالشريك الثاين اجلديد يكـون علـى سـبيل الـدوام          . ثالث  أنه يف األراضي اليت التقسم دخول الشريك ال       
 سبيل الدوام ؟

وننفيها فيمـا ضـرره مـاذا ؟ أكـرب والـراجح إن شـاء               ، فيما ضرره أقل  ، فكيف نثبت الشفعة    ، ألا الميكن أن تقسم     
 . اهللا القول الثاين

 .الشفعة للجار وهذه سينص املؤلف عليها" املسألة الثالثة
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  إذا البناء يف هذا الباب ليس، وكما تالحظ أنّ الشيخ صرح بالبناء، تبعاً ال استقالالً ، يعين أنّ الشفعة تثبت يف الغراس والبناء 

  . ن يقول مبشروعية الشفعةبناء وتبعاً لألرض حمل إمجاع مم، وثبوت الشفعة يف الغراس والبناء ، من العقار 

  . نستدركها اآلن فنقول الشفعة مشروعة بالسنة واإلمجاع، وحنن مل نذكر يف بداية الباب مسألة مشروعية الشفعة 

قـضى بالـشفعة يف كـل مـامل          (- صـلى اهللا عليـه وسـلم         -فحديث جابر الذي تقدم معنا اآلن أنّ النيب           /أما السنة   
 ).يقسم

ومل خيـالف يف هـذه املـسألة إالّ رجـل           ، عن فقهـاء أنّ الـشفعة مـشروعة         ،  حكاه أهل العلم إمجاعاً      فقد/وأما اإلمجاع   
وثانيـاً أنـه خـالف    ، أوالً ألنّ اخلالف هذا يف مقابل النص فـال عـربة بـه    ، وخالفه الغي وغري معترب  واحد وهو األصم
فنـستطيع أن نقـول أنـه    ،  خبالفـه يف احلقيقـة مطلقـاً    فال عربة، خلالف األصم  فإنّ اإلمجاع سابق، بعد ثبوت اإلمجاع 
 .  يوجد إمجاع صحيح
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  . باإلمجاع ممن يقول مبشروعية الشفعة، نرجع إىل مسألتنا الغراس والبناء تابع لألرض 

 )..ا��+0ة وا� رع (- ر,+* ا- -)
ل   

واسـتدلوا علـى هـذا بـأن الثمـر والـزرع            ، قاً  التثبت مطل ، يعين التثبت الشفعة يف الثمرة والزرع الاستقالالً والتبعاً         
واستدلوا على ذلـك حبـديث جـابر ألـم يـرون أنّ احلـديث وارد يف األرض       ، اليثبت يف الشفعة  اليتبع البيع فكذلك

  . فقط

وتـابع الـشيء    ، ألنّ الـزرع والثمـر تـابع لـألرض          ، أنّ الشفعة تثبت يف الزرع والثمر تبعاً لـألرض          : والقول الثاين   
وهو أنه يثبت السيما على القول الراجح وهو أنّ الـشفعة تثبـت يف كـل شـيء منقـول                    ، وهذا صحيح   ، خذ حكمه   يأ

  . أوثابت


ر (- ر,+* ا- -)
ل  @� �"3 �7I.( 

وثانياً ألنّ الضرر منتفـي بالتقـسيم فإـا إذا قمـست الطـرق              ، أوالً حلديث جابر      ، التثبت الشفعة للجار عند احلنابلة      
  . أرضه مل يعد هناك ضرر يلحق اجلار ببيع جاره لألرض ل منهماوأخذ ك

) اجلـار أحـق بـشفعة دار جـاره         (- صلى اهللا عليـه وسـلم        -لقول النيب     ، ثبوت الشفعة للجار مطلقاً     : القول الثاين   
ـ   -واستدلوا أيضاً بقول النيب  ، غائباً إذا كان طريقهما واحد  ينتظر ا إذا كان اجلـار أحـق    (-لم  صـلى اهللا عليـه وس

محلـوه علـى الـرب    ، احلديث الثاين ألنّ هـذا احلـديث الثـاين صـحيح يف الـصحيح       ومحل احلنابلة هذا) بسقب جاره
  . واإلحسان ال استحقاق الشفعة

فتثبـت إذا كـان بـني اجلـارين مـصاحل مـشتركة             ، أنّ الشفعة تثبت يف حال وتنتفي يف حـال          : القول الثالث واألخري    
وليس مـن الـصواب أن نقـول أو أن نقيـد هـذا القـول بـأن يكـون                    ، كأن يكون طريقهما واحدة     ، قار  تتعلّق بالع 

فإـا تثبـت   ، مصاحل مشتركة تتعلّق بالعقار سواء كـان الطريـق أوغـريه     بل نقول إذا كان بني اجلريان، طريقهما واحد 
لوا دليـل القـول األول ودليـل القـول الثـاين            فاسـتعم  وأصحاب هذا القول أخذوا بأدلة القولني     ، ماذا ؟ الشفعة للجار   

  وهذا القول الثالث هو الصحيح إنشاء اهللا ألنّ فيه كما مسعت مجعاً بني، ومجعوا بينهما 

    . األدلة وأخذاً جبميعها
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم
 .منه وانتهينا باألمس معنا تقدم اجلار بشفعة يتعلق ما
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 .بطلت فوراً تطلب مل إذا أا مبعىن .الفور على الشفعة إىل احلنابلة ذهب =

 :بأدلة ذلك على احلنابلة واستدل

 ).العقال كحل الشفعة: (قال أنه - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن يروى ما: األول الدليل -

 يـستقر  ال ملكـه  ألن املـشتري  علـى  الـضرر  لـدخل  التراخي على بقيت وول الضرر لدفع شرعت أا: الثاين الدليل -
 .اشتراها اليت العني على

  .التراخي على تثبت الشفعة ان: الثاين والقول =

 .باقيه فهي وإال الشفعة طلب عن والعدول الرضا على يدل ما الشفيع عن صدر إذا إال تسقط ال أا: ذلك ومعىن

 :هؤالء واستدل

 .العيب كخيار يسقط فال الضرر لدفع ثبت خيار ةالشفع بأن -

 :كذلك واستدلوا

 الـشفيع  فـإن  غـرس  أو زرع أو بـىن  إن مث بـالعني  ينتفع اخليار مدة يف ألنه تراخيها من املشتري يتضرر ال الشفعة بأن -
 .املشتري على ضرر ال: فإذاً. غرس أو بىن ما قيمة سيعطيه

 مـن  ألنـه  غـرس  أو بـىن  مـا  قيمة له دفع ولو املشتري على واقع الضرر ألن ذلكو احلنابلة مذهب اهللا شاء إن والراجح
 هـذا  فكـل  واملتابعـة  والغـرس  البنـاء  يف جهـده  يقابـل  ما له يدفع لن فإنه غرس أو بىن ما قيمة له دفع وإن أنه املعلوم

 .هدراً عليه سيذهب

: ويقـول  طويلـة  فتـرة  بعـد  الـشفيع  يـأيت  إذ النـاس  عقود اضطراب إىل يؤدي التراخي على الشفعة بأن القول إن مث
 الـشريك  ذلـك  بعـد  يـأيت  فيهـا  مـصاحله  وتعلقت وغرس وبىن اشتراها اليت األرض إىل املشتري جاء أن بعد) شفعت(

 .مفاسد وفيه ضرر فيه أن الشك وهذا .ويشفع
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 .اسالن معامالت به تستقر الذي وهو. الراجح هو اهللا شتء إن املسألة هذه يف احلنابلة فقول

  -: ا- ر,+* - �;�ل 

 .N#+* و)� 

 .بالبيع علمه فور: يعين). علمه بوقت :(مرادهم

 .الشفعة بطلت يسرياً تأخرياً ولو أخر فإن

 .الفور على ألا -

 الـشفعة  يطلـب  أن جيـب  علـم  إذا أنـه  علـى  أمحد اإلمام وينص جداً املعاملة هذه ضبط إىل يتجهون احلقيقة يف فاحلنابلة
 .بطلت رأخ فإن فوراً

 .عذر من كان ما: ذلك من ويستثىن .الشفيع وحقوق املشتري حقوق بني للتوازن وذلك

  -: ا- ر,+* - �;�ل 
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 .صورتني يف التأخري فيجوز التأخري فيها يستثىن اليت األشياء يبني أن - اهللا رمحه - املؤلف يريد

 .الس بقاء مع لتأخريا كان إذا: األوىل الصورة ـ

 .املؤلف عليها نص اليت املسألة وهي العذر وجود مع التأخري كان إذا: الثانية والصورة ـ

 /األوىل بالصورة : نبدأ

 يعتـرب  ال الـس  يف املتـصل  الوقـت  ألن الـشفعة  يف حقـه  يبطل ال التأخري هذا أن فالصحيح: الس بقاء مع أخر إذا
 .تراخياً وال تأخرياً

 .طال ولو الس أثناء بالقبض فيها يكتفى التفرق قبل السلعة قبض فيها يشترط اليت العقود أن دليلب

 .الشفعة بطلت الس يف كان ولو أخر فإن علمه فور الشفعة يطلب أن جيب أنه: الثاين والقول =

 .أصح اهللا شاء إن األول والقول. جداً ضعيف: الثاين القول وهذا

 مل املـشتري  ألن العقـد  أطـراف  علـى  وال الـشفيع  علـى  وال املشتري على ال الضرر يدخل ال الس يف التأخري ألن -
 .املشفع فيها شفع اليت األرض يف شيء أي يعمل أن الس فترة يف يتمكن

 .يؤخر أن له أن اهللا شاء إن فالصواب

ـ  أمثلـة  العذر هلذا احلنابلة وضرب. بعذر يؤخر أن/ الثانية املسألة** : الفوريـة  يف يـشددون  أـم  خالهلـا  مـن  ضحيت
  :مثالً فيقولون

 .لالغتسال أعد الذي املكان هو  - احلمام دخول إىل حيتاج أن: العذر أمثلة من ـ

 .اجلوع لشدة يأكل أن حيتاج أن: بقوهلم وميثلون ـ

 .وسنتها الفريضة ليصلي يؤخر أن احتاج إذا مبا وميثلون ـ



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 363صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

 .الشفعة طلب يؤخر أن للشريك نابلةاحل جييز الصور هذه مثل ففي

 :هذا على واستدلوا

 .احلق وإسقاط الرضا على يدل ال الصور هذه مثل يف التأخري بأن -

 .الصباح إىل وانتظر بالليل علم إذا ما الصور ذه احلنابلة وأحلق

 مـا  أشـبه  بـشيء  إال ريبالتـأخ  يـسمحون  ال الفوريـة  مسألة يف تشديد عندهم أن األمثلة خالل من ملست أنك شك وال
 .الضرورة من جداً بقريب يكون
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 .الشفعة فيها تسقط مسائل مخس أو مسائل أربع الشفعة فيها تسقط املسائل هذه

 .يشفع أن ذلك بعد احلق له وليس. الشفعة سقطت) قامسين (أو). بعين: (قال إن ـ

 .بالشفعة حقه وإسقاط بالشرى رضاه على عالمة هذا صار املشتري يبيعه أن طلب حني ألنه: قالوا -: التعليل

 .الشراء يطلب ومل لشفع الشفعة يريد كان لو إذ

 حـق  لـه  الـذي  مـن  . األرض مـن  نـصيبه  زيد وباع أرض يف وعمرو زيد اشترك إذا : -تتضح حىت -/ املسألة صورة
  .عمرو الشفعة؟

 شـريكي  مـن  اشـتريته  الـذي  النـصيب  علـي  تبيـع  خلالـد  وقال عمرو جاء فإذا خالد على األرض نم حقه باع زيد
 .الشفعة يف جقه سقط فحينئذ

 .احلنابلة يقول هكذا. الشفعة من حقه وإسقاط بالعقد رضاه على دليل الشراء طلبه ألن

 .الشفعة يف حقه يسقط ال أنه: الثاين والقول =

 .ذلك على بناء البيع فطلب الشفعة يف له الحق أنه ظن رمبا ألنه -

 األصـل  فـإن  وإال حبقوقـه  جهـالً  البيـع  طلب الشفيع أنه على القرائن دلت إذا إال. احلنابلة مذهب اهللا شاء إن والراجح
 .تسقط الشفعة أن

 مـاذا؟  مثـل  صـحيح  غـرض  بـذلك  لـه  ويكون. الشفعة ليسقط وقصداً عمداً املشتري من الشراء الشفيع طلب ورمبا
 شـفع  إذا الـشفيع  ان معنـا  تقـدم  حنـن  -. املشتري هذا به اشترى الذي من أقل بثمن النصيب يشتري أن يريد أن لمث

 املـشتري  ليمـاكس  يـذهب  فهـو  الـثمن  بنفس يشتري أن يريد ال هو رمبا. املشتري به اشترى الذي الثمن بنفس يأخذه
 .الثمن من له يسقط أن لعله جديد من اجلديد

 إذا إال يـسقط  الـشفعة  يف حقـه  فـإن  البيـع  عـرض  إذا أنه شاء ؟إن الصحيح السبب كان مهما: نقول/ حال كل على
 .جلهله عرض أنه على القرائن دلت
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 .سقطت -الشفعة يف حقه بطل. صاحلين: للمشتري الشريك قال إذا

 :لدليلني

 .الرضا على دليل الطلب هذا ألن - الرضا على دليل الطلب ألن حقه أسقط ةاملصاحل بطلبه أنه: األول الدليل -

 .الشفعة طاب شروط من شرط والفورية الفورية فوت املصاحله بطلبه أنه: الثاين الدليل -

 .احلق هذا يبيع أن الشفعة حق ميلك ملن فليس. احلنابلة عند جيوز ال الشفعة حق شراء أن: ثالثاً -

 .الشفعة على املصاحلة صحة: الثاين والقول =

 خلالـد  األرض مـن  نـصيبه  ببيـع  عمـرو  فيقـوم  أرض يف شـركاء  يكونون - وعمرو لزيد يكون قلنا كما/ ذلك صورة
 .عنه صاحلين الشفعة حق يل أنا: ويقول خالد إىل زيد فيأيت

 .الشفعة من حقي ألسقط عوضاً يل ادفع: يعين

 .عنها نتحدث اليت املسألة صورة هذه

 .صحيح الشفعة شراء ألن. يصح هذا أن: الثاين لفالقو

 .مايل حق وأنه سيما ال عنه االعتياظ فجاز ثابت حق الشفعة أن -: صحته على الدليل

 .الشفعة حق عن املصاحلة فتجوز اهللا شاء إن الصحيح هو الثاين القول وهذا
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 .الشفعة يف حقه سقط كذبه فإذا. باع شريكه بأن أخربه من الشفعة يف احلق ميلك من كذب أو: يعين

 :الدليل

 .معترب عذر بال الفورية فوت ألنه: قالوا -

 .الفورية بشرط خاصة عناية هلم أن معنا تقدم واحلنابلة

 .كذبت: له فقال فشفع نصيبه باع شريكك: وقال الشريكني ألحد الناس من زيد جاء فإذا

 .عدل:املخرب يكون أن شرطب حقه يسقط حينئذ

 .صحيح وهذا

 بـاع  شـريكك  بـأن  خيـربك  وجههـا  علـى  األخبـار  ينقل ثقة عدالً شخصاً أن يف عذر وأي عذر بال الفورية فوت ألنه
 .الشفعة يف احلق يسقط هذا -.الشفعة يف حقك يسقط هذا. مربر بال كذبت تقول مث أرضه

 .صحيح املسألة هذه يف احلنابلة فمذهب
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 .يسقط الشفعة يف حقه فإن اشتريت اليت األرض بعض يف التشفيع الشريك طلب لو: يعين

 .باملشتري اإلضرار من فيه ملا. جيوز ال املباع الشقص تبعيض ألن -

 خالـد  علـى  متـر  مخـسني  هـو و نـصيبه  زيد باع . متر مائة مساحتها أرض ملك يف وعمرو زيد يشترك/ املسألة صورة
 .- األرض بعض - اخلمسني نصف إال أريد ال: قال لكنه خالد من األرض ليأخذ يشفع أن يريد عمرو فجاء

 ملاذا؟. الشفعة يف حقه سقط: يقولون احلنابلة =

 .كلها تركها الذي هو وال كلها انتزعها الذي هو ال املشتري على الضرر يدخل ألنه قالوا -

 .الكل أخذه يوجب للبعض وطلبه يسقط ال الشفعة من حقه أن: الثاين القول =

 يـشترطون  الـبعض  أخـذ  يـصححون  الـذين  ألن. يصح ال اجلميع عند البعض أخذ أن هو؟ ما . شيء اخلالف من فهمنا
 .الكل يأخذ أن

 .الكل دع أو الكل خذ: فنقول .البعض يف يشفع أن جيوز ال أنه على أمجعوا العلم أهل فإن صحيح وهذا
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 .واحد لكل اململوك القدر يتبع الشفعة يف احلق أن: يعين

 .نصيبه باع أحدهم إن مث. واحدة أرضاً ميلكون الناس من ثالثة كان إذا/ املسألة صورة

 .لالثنني ملن؟ التشفيع حق

 .تشفع ما بقدر متلك ما بقدر. امللك بقدر تشفيعال حق ميلكون االثنني أن: يقولون فاحلنابلة =

 كـان  وإذا الـشفعة  حـق  ثبـوت  سـبب  فامللك امللك بسبب ثابت تابع الشفعة حق أن: هذا على الدليل: قالوا - :الدليل
 .به فيقدر كذلك

 .امللك لقدر ينظر وال الرؤوس قدر على يكون التقسيم أن: الثاين والقول =

 اجتمعـوا  فـإذا  -.التـشفيع  اقتـسموا  اجتمعـوا  فـإذا  الكـل  يف لشفع استقل لو منهم حدوا كل بأن - :هؤالء واستدل
 .الشفعة حق بالسوية اقتسموا

 .أقوى تعليلهم ألن. احلنابلة مذهب اهللا شاء إن والراجح

  :القولني بني الفرق يوضح الذي املثال

  .بينه الذي هو لكنه بلهق من ذكر رمبا احلنابلة عنه وأخذه وغريه قدامه ابن ذكره مثال هناك /

 .الثلث وللثالث السدس ولآلخر النصف ألحدهم واحدة أرضاً ميلكون ثالثة أن افترضنا لو
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 .باع الذي هو األرض سدس ميلك من - السدس صاحب هو باع الذي أن وافترضنا

 /فنقول بلةاحلنا عند املسألة حكم نعرف أن أردنا فإذا. الثلث وصاحب النصف صاحب من؟ سيشفع الذي إذاً

 علـى  تقـسم  ومخـسة  الـسدس  لـصاحب  واحـدة . مخـسة  من املسألة وتكون الباقني على السدس صاحب حق نقسم
 .ثالثة النصف صاحب ونصيب: اثنان الثلث صاحب فنصيب .الباقني

 .فيها املشفع األرض من اثنان هذا ويأخذ ثالثة هذا فيأخذ

 .احلنابلة قول على هذا

 القسمة؟ ستكون كيف نصيبه السدس صاحب باع فإذا: الثاين القول على سألةامل نفس نقسم أن أردنا وإذا

 .النصف واحد كل فيأخذ تثنني رؤوسهم عدد ألن .بالسوية الباقي يتناصفون

 .جداً شاسعاً يكون قد األراضي بعض يف املسائل بعض يف القولني بني الفرق أن نعرف وذا

 ويأخـذ  أكثـر  يـشفع  أن اسـتحق  كلمـا  أكـرب  ملكه كان وكلما احلنابلة مذهب الراجح اهللا شاء إن نقول حنن ولذلك
 .اآلخر شريكه يأخذ مما أكثر باع الذي الشريك نصيب من
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 .اجلميع ترك أو اجلميع بأخذ يلزم اآلخر فإن أشفع لن أنا وقال حقه عن الشريكني أحد عفا إذا السابق املثال يف

 .هذا يف يطاع فال فيه أشفع لن عنه تنازل الذي زميلي ونصيب. فقط نصييب يف سأشفع يقول أن له فليس

 .البعض يف التشفيع ميكن ال ألنه - العلة؟ هي ما - ألنه - ملاذا؟

 .البعض يف التشفيع ملسألة راجعة املسألة فهذه
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 .الشفعة فيها تصح: مسائل أيضاً هذه

 .اآلخر دون أحدمها نصيب يف يشفع أن فلشريكه واحد حق اثنان اشترى إذا /

 .اآلخر من يتضرر وال أحدمها من يتضرر قد أنه - التعليل؟

 شخص؟ لكم نصيبه باع عمرو : األرض هذه ميلكون وعمرو زيد : قلنا كما/ املسألة صورة

 .شخصنيل

 .واحد نصيب يف يشفع أن وله اشتريا الذين االثنني نصيب يف يشفع أن فلعمرو .عمرو سيشفع؟ الذي من

 . - اهللا رمحه - املؤلف مقصود هذا. الشفعة تبعيض من هذا وليس

 .مستقل عقد عقده منهما واحد كل ألن

 .له كاًشري اآلخر يكون أن ورضي واحد يف شفع شاء وإن االثنني يف شفع شاء فإن

 .عليه يشفع مل الذي الشريك وبني الشفيع بني مناصفة تكون االثنان اشتراها اليت فالقطعة واحد يف شفع فإذا
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  .اثنني حق واحد اشترى أو

ـ  اآلخـر  دون شـريكيه  أحـد  حـق  يف يـشفع  أن الثالث فللشريك الثالثة الشركاء من اثنني حق واحد اشترى إذا  أن عم
 .واحد املشتري

 نـصيب  يف يـشفع  أن فلزيـد  وخالـد  عمـرو  نـصيب  واشـترى  رابع رجل وجاء شركاء وخالد وعمرو زيد كان فإذا
 .عمرو دون خالد نصيب يف أو خالد دون عمرو نصيب يف يشفع أن وله وخالد عمرو

 .خراآل دون بنصيب أو. تلك دون األرض من القطعة ذه يستضر قد ألنه - :التعليل لنفس

 .أحدمها يف شفع أو فيهما شفع إن. حر فهو

  - :ا- ر,+* - )
ل 91  

�% وا,� ا0�7ى أو ;7 %& %�vوا,�ة �4;� أر :$��G##I ^Uأ 
 .أ,�ه+

 .السابقة املسائل يف كما .سبق فقد التعليل أما أحدمها يف يشفع ان فللشريك واحد بعقد شقصني واحد اشترى أو

 .األرضني من نصيبه ببيع عمرو فيقوم أرضني ملك يف وخالد روعم يشترك أن فهو الصورة وأما

 .اآلخر دون الشقصني أحد يف يشفع أن وله األرضني من الشقصني يف يشفع أن فلشريكه األرضني من نصيبه باع فإذا

 يف احلـق  فلـه  األخـرى  دون صـورة  يف يستـضر  قد وألنه رجلني بني متت كأا العقود هذه ترتل - سبق كما - ألنه -
 .واحدة صورة يف الصورتني يف التشفيع

 مـسائل  مـن  ليـست  أـا  يـبني  أن - اهللا رمحـه  - املؤلف يريد قلت وكما. الثالث الصور هذه معنا اآلن اتضحت: إذاً
 .الشفعة تبعيض
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 ).وسيفاً شقصاً باع وإن(

 .شفعة فيه ليس وما شفعة فيه ما باع إن أنه: املسائل هذه قاعدة

 .الثمن من بنصيبه شفعه فيه ما يأخذ أنه: فاحلكم

 .شفعة فيه ما يتبع ال مما شفعة فيه ليس وما شفعة فيه ما بيع إذا عما يتحدث أن: هنا - اهللا رمحه - املؤلف ومقصود

 إذا عمـا  يتحـدث  أن يريـد  هنـا  - األرض يتبـع  والبناء الغرس ألن . والبناء الغرس: مثل وهو:  معنا تقدم يتبع ما ألن
 .شفعة فيه ما يتبع ال شفعة فيه ماليس الوقت نفس ويف شفعة فيه ليس وما فيه ما باع

  .ارتباط أي بينهما وليس األرض يتبع ال السيف فهنا

 .األرض يتبع ال: إذاً

 .الثمن من بنصيبه الشقص وهو شفعة فيه فيما فهيش أن له أن: يقول: احلكم

 :نقول ألف مبائة سيف ومعها أرض قطعة باع فإذا
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 368صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

  مفردة؟ األرض قيمة كم مفردا؟ السيف قيمة كم

 .مثانون األرض وقيمة عشرون السيف قيمة: قالوا

 مـسائل  علـى  مـبين  الـصورة  هـذه  يف التـشفيع  وتـصحيح  نصيبه فتدفع الشقص هذا يف تشفع أن أردت إذا: فنقول
 .الصفقة تفريق

 .النصيب يف يشفع أن فله .الصفقة نفريق مسائل يصححون احلنابلة أن: مراراً معنا تقدم

 .فيهما يشفع أن له أن: الثاين القول =

 .والسيف األرض ملك يف يشتركان -. وسيفاً أرضاً واحد آن يف ميلكان وعمروا زيدا أن افترضنا فإذا

 .األرض ويف السيف يف يشفع أن فلعمرو واألرض السيف من نصيبه ببيع زيد قام

 :بدليلني هذا على استدلوا  :الدليل

 .املنقوالت يف التشفيع جواز أدلة من معنا تقدم ما: األول -

 .الشريك على الضرر يدخل لئال متعينة هنا فالشفعة املنقوالت يف الشفعة جواز عدم افترضنا لو أنه: الثاين -

 .فيهما الشفعة ثبتت أنه. صحيح وهذا

 .وسيف أرض قطعة بني تناسب أي هناك ليس ألنه غرابة فيه - اهللا رمحه - املؤلف مثال): طبعاً(

 .أوىل لكان اقتران عالقة أو اتباع عالقة بينهما ليس مما تناسب بينهما بشيئني مثل فغلو

 ).املبيع بعض تلف أو:(قوله

 كذلك؟ أليس: يشفع أن يبع مل الذي فللشريك راكاالشت سبيل على مملوكاً شيئاً زيد اشترى إذا

 .الشريك يشفع أن قبل بعضه تلف زيد اشتراه الذي لكن

 .الباقي قيمة من بالقسط يشفع أن له أن فاحلكم

 .املشتري على فات ما يدفع أن عليه وليس

ـ  أن قبـل  مث ريـال  مليون قيمته األرض مع البناء وهذا بناء عليها أرضاً زيد اشترى فإذا  اـدم  اآلخـر  الـشريك  شفعي
 .ألف مخسمائة تستحق األرض فأصبحت. برمته البيت

 .تلف مبا عالقة له وليس تلف ما منه خمصوماً الشقص قيمة فسيدفع شفع فإذا

 .مخسمائة كم؟ سيدفع: املثال ففي

 .غريه ملك يف تلف ما يدفع أن الشفيع على فليس املشتري ملك على تلف التالف ألن تلف مبا عالقة له ليس ألنه

 بعـد  تبقـى  ممـا  الـثمن  مـن  نـصيبه  إال يـدفع  أن عليه ليس أنه. خالفاً فيها أر مل. إمجاع حمل املسألة هذه أن يل ويظهر
 .التلف
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 369صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 .وقف شركة يف فعةش فال) . شفعة فيها ليس اليت لألشياء رجع( أخرى بعبارة - اآلن - اهللا رمحه - املؤلف بدأ

 .املسألة نتصور أن البد اخلالف عن الكالم وقبل

 مطلقـاً  وقفـاً  لـيس : يعـين  - حـر  وهـو  لعمـرو  مملوك نصفه بيت ملك يف وخالد عمرو يشترك أن/ املسألة صورة /
 .الوقف سبيل على لكنه خلالد مملوك ونصفه

 .احلنابلة عند يشفع أن خلالد فليس يوقف مل الذي احلر املطلق نصيبه عمرو باع فإذا

 ملكـه  وإن املوقـوف  ميلـك  ال البيـت  مـن  جزء عليه وقف الذي والرجل امللك تتبع الشفعة أن يرون احلنابلة ألن ملاذا؟
 .الشفعة ميلك ال ولذلك .قاصر ملك يعترب ملكاً فملكه

 .صرقا الوقف وملك الوقف سبيل على لنصيبه ملكه ألن الشفعة؟ ميلك ال ملاذا/ أخرى مرة: إذاً

 .يشفع أن له أن: الثاين القول =

 .شرعاً له مملوك فهو. قاصراً ملكاً كان وإن الوقف ميلك عليه املوقوف ألن: أوالً -

 مـن  يتـضرر  قـد  عليـه  املوقـوف  الشريك ألن. الصورة هذه يف موجودة الشفعة شرعت أجلها من اليت العلة أن: ثانياً -
 .الشفعة له تثبت نقول ولذلك آخر شريك دخول

 للوقف؟ أو ملك يكون فهل املشتري من الشقص وانتزع الوقف سبيل على املالك تشفيع صححنا إذا/ مسألة**

 .للوقف ملكاً وليس للوقف املالك هلذا ملك يكون -له ملك يكون أنه: اجلواب

 احلـر  لـه وما مثنـه  مـن  للوقـف  املالـك  هـذا  هـو  املـشتري  من وانتزعه الشقص قيمة دفع الذي أن: قالوا - :الدليل
 .للوقف ملكاً وليس له ملكاًَ يعترب فالشقص
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 .الشفعة حق لثبوت شرطني على املسألة هذه اشتملت

 الرقبـة  دون االنتفـاع  ميلـك  مـن  بـذلك  فخـرج . يشفع ال ميلك ال فمن. امللك على مبنياً يكون أن: األول الشرط ـ
 .التشفيع ميلك ال الرقبة دون االنتفاع ميلك فمن .للمسألة الوحيد املثال هو هذا ورمبا

 .والورثة إليه املوصى بني مشتركاً البيت فسيكون مات مث رقبته دون البيت مبنفعة آلخر إنسان أوصى إذا/ مثاله

 للموصـى  لـيس  إنـه ف البيـت  مـن  نـصيبهم  الورثة باع فإذا. البيت منفعة ميلك إليه واملوصى البيت رقبة ميلكون فالورثة
 .املنفعة ميلك وإمنا الرقبة ميلك ال ألنه التشفيع حق له

 .للبيع سابق ملكه كان إذا إال التشفيع الشريك ميلك ال: يعين. امللك سبق: الثاين الشرط ـ
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 370صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

 .خراآل على يشفع أن ألحدمها ليس فإنه واحد آن يف واحد وقت يف البيت بشراء وعمرو زيد قام إذا/ املوضح املثال

 .البيع لعقد سابق امللك يكون أن الشفعة لثبوت نشترط وحنن. واحد وقت يف البيت ملكا ألما ملاذا؟

 .يصح ال وهذت ميلك أن قبل شفع هو/ املثال ففي

 فهـل  البيـت  هـذا  خالـد  اشـترى  دقائق عشر بعد مث هلم شريكاً وأصبح عمرو من البيت زيد اشترى إذا/ املثال نفس يف
 ).عمرو: أي(  يشفع؟ أن له

 .البيع لعقد سابق امللك ألن .يشفع أن له يشفع؟ أن له ليس أو

 .واحد وقت يف وإياه اشترى الذي شريكه على اإلنسان يشفع لن - بدهي احلقيقة يف كان وإن الشرط هلذا ننتبه أن البد إذاً
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 .املسلم لىع التشفيع حق للكافر وليس: يعين

 :بدليلني احلكم هذا على احلنابلة استدل

 ).لنصراين شفعة ال: (قال أنه - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن يروى ما: األول الدليل -

 . - وسلم عليه اهللا صلى - النيب عن يثبت ال فهو ركاكة نوع لفظه يف أن كما. باطل: احلديث وهذا

 ألن. املـسلم  علـى  البنيـان  يف الكـافر  اسـتعالء  من املنع على البنيان يف الشفعة نقيس نحن : احلنابلة قال: الثاين الدليل -
 .بالعقار تتعلق حقوق منهما كالً

 .للنصراين الشفعة ثبون: الثاين والقول =

 .وكافر مسلم بني تفرق مل فإا. النصوص عموم :األول الدليل - :بدليلني القول هذا أصحاب واستدل

 ثابـت  العيـب  وخيـار . متامـاً  العيـب  خيـار  علـى  يقـاس  فهو الضرر لدفع للملك تبعاً يثبت حق لشفعةا أن: الثاين -
 .باإلمجاع: للذمي

  .وأوجه أقرب:الثاين القول أن يل يظهر أقوى؟ أيهما ـ

 العلـة  ابـل ومق األثريـة  النـصوص  مقابـل  العقليـة  للتعليالت مالوا كأم املسألة هذه يف احلقيقة يف احلنابلة أن بل ملاذا؟
 .العيب خيار على القياس مسألة وهي نص على املبنية

 .النصوص من القريبة للعلل أو بالنصوص لألخذ مييلون أم من دائماً احلنابلة موقف مع تنسجم ال احلقيقة األوىل فتعليالم

 ألـم  األحنـاف  هبمبـذ  يكـون  مـا  أشـبه  املـسألة  هـذه  يف احلنابلة قول. األحناف مبذهب القول هذا يكون ما أشبه
 .ودمائهم أمواهلم هلم حفظ العظيم والشارع. بالشرع حمفوظ الذمي مال: نقول ولذلك .التعليالت يف يتوسعون

 اإلسـالم  مسـات  مـن  وهـذا  باملـال  املتعقـة  احلقوق أعظم من الشفعة وحق. باملال املتعلقة احلقوق حفظ املال حفظ ومن
 .أمواهلم صيانة عن فضالً باملال املتعلقة احلقوق أو قاالرتفا حقوق حىت هلم حفظ أنه -البارزة
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  فصلفصلفصلفصل
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 الـشفيع  يطلـب  أن قبـل  املـشتري  تـصرف  فـإذا  الشفعة الشفيع يطلب أن قبل املشتري فات لتص خمصص الفصل هذا
 .خمتلفة أحكام تصرفال فلهذا الشفعة

 :األول احلكم ـ
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 .الشفعة يف احلق وسقط التصرف صح : العقود هذه وحنو به الصدقة أو

 .وقفاً أو صدقة أو هبة أخذ مبن بالضرر إحلاق فيه الشفعة حق إثبات بأن - :هذا على احلنابلة استدل

 مبـن  للـضرر  إحلـاق  التـشفيع  ففـي  األول للمشتري سيدفع العوض ألن جماناً منه سينتزع الشقص ذاه أن: الضرر وجه
  )). األذان ((.وقفاً أو صدقة أو هبة الشقص أخذ
 .واهلبة الوقف عن الكالم نتم

 .صدقه أو هبة أو وقفاً أخذه مبن الضرر يلحق أنه وهو احلنابلة دليل اآلن عرفنا

 ).ضرار وال ضرر ال: (يقول - وسلم عليه اهللا صلى - والنيب

 .الشفيع حق يسقط ال الصدقة أو الوقف أو باهلبة املشتري تصرف أن: الثاين القول =

 .مقدم السابق واحلق)...... التسجيل يف نقص ....(الشفيع حق بأن - :القول هذا وعللو

 .سابق حقه كان إذا سيما ال اآلخر حق بتضييع أحد حق حنفظ وال

 .اهللا شاء إن الصحيح هو القول وهذا

 ).علي (إليها أشار اليت املسألة إىل نرجع

 .مايل ليس لكنه بعوض أو عوض بغري يكون أو مايل بعوض يكون أن إما االنتقال أن ذكرنا الباب أول يف

 ).عمد دم عن صلحاً أو خلعاً أو صداقاً عوضه كان أو :(- اهللا رمحه - املؤلف قول عند

 .الشفعة ميلك أنه الراجح وأن. فيها واخلالف املسألة هذه وأخذنا
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 :باألمس نذكرها مل الترجيح هذا على تترتب مسألة يف بقينا

 العوض؟ تقدير يكون فكيف مايل غري بعوض أخذه يف الشفعة حق بثبوت قلنا إذا

 .مثن يوجد ال هنا املشتري به اشترى الذي الثمن نفس هو العوض البيع عقد يف: نقول حنن

  : املسألة هذه يف الفقهاء اختلف

 .السوقية بقيمته يؤخذ) التسجيل يف نقص: ....(منهم

 ننظـر  وال. وهكـذا  .. خلعـاً  كـان  إذا املثـل  خلـع  ومبقـدار  مهراً كان إذا فيما املثل مهر مبقدار يؤخذ: قال من ومنهم
 .السوقية للقيمة

 بقـدر  للمـشتري  الـشفيع  ويـدقع  الـسوق  يف لـشقص ا هذا فنقدر السوقية القيمة إىل ننظر أنه: اهللا شاء إن والصحيح
 .العوض هذا

 .اهللا شاء إن الصحيح القول وهو والقاضي احلنابلة من عقيل ابن اختاره القول وهذا

 .السلع تقدر كما فقدر البيع سبيل على بالشفعة الشقص هذا انتقال ألن

 .عمد قتل أو عخل مقابل أو مهر مقابل انتزع إذا الشقص قيمة نقدر كيف عرفنا وذا

 .الشفعة باب من األول الفصل مسائل إىل نرجع الوقف مبسألة متعلقة ألا ا خنتم مسألة نأخذ

  -: ا- ر,+* - �;�ل 

 .ره�* أو 

 .املؤلف عند : الشفعة تسقط فإنه الشقص برهن املشتري تصرف إذا

 :الدليل

 .والصدقة واهلبة الوقف على القياس: الدليل قالوا

 .بالتشفيع الشفيع حق يسقط ال بالرهن املشتري تصرف أن: لثاينا والقول =

 :بدليلني هذا على واستدلوا

 .التشفيع حق يسقطان ال أما واهلبة الوقف يف الراجح أن معنا تقدم أنه: األول الدليل -

 خبـالف  املـشتري  ملـك  حتـت  زالـت  مـا  العـني  ألن. أبعد بإسقاطه القول بالذات الرهن مسألة يف أنه: الثاين الدليل -
 .املشتري ملك عن خرجت العني فإن واهلبة الوقف

 - اهللا رمحـه  - أمحـد  اإلمـام  نـصوص  عـن  جـداً  بعيد بالرهن الشفعة بسقوط القول أن إىل احلارثي الشيخ أشار وهلذا
 .السقوط عدم هو االصطالحي املذهب ولذلك بالرهن الشفعة سقوط على يدل نص عنه وليس

  ...أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى .. أعلم واهللا
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ببببرررر    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

        فـصـلفـصـلفـصـلفـصـل
كان الكالم يف الدرس السابق عن تصرفات املشتري وأن هـذا الفـصل خمـصص هلـذه األحكـام وأخـذنا إذا تـصرف                        

  .وتوقفنا عند تصرف املشتري بالوصية .املشتري بالوقف وإذا تصرف باهلبة وإذا تصرف بالرهن
   :- ر,+* ا- -;�ل � 
 ��4�2 ..  

  .أنه إذا تصرف املشتري يف الشقص بوصية فإن هذا التصرف ال يسقط الشفعة بل تبقة حقاً ثابتاً للشفيع: أي
  .وإال سقطت: يعين .وهذا مقيد مبا إذا مل يقبل املوصى له قبل أخذ الشفيع أو طلبه

  : استدلوا-واستدل احلنابلة ذا الشرط ال تسقط الشفعة
  . بأن الوصية عقد جائز للموصي أن يفسخه فلما كان عقداً جائزاً مل يقو على إسقاط حق الشفيع فيققى حقه ثابتاً-

  .وإذا أخذ الشفيع احلق من املوصى له سقط حقه يف االرض وثبت حق الشفيع
  .والرهنفتبني ذا أن الوصية عند احلنابلة ختتلف عن الوقف واهلبة  ).ال بوصية:(وهذا معىن قوله

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .I#* أY2 =^U,� ا���"�%: و$��2 

  .البيع األول أو البيع الثاين: وإذا تصرف املشتري ببيع فللشفيع أن يأخذه بأحذ البيعني: أي
  .وكذلك لو تصرف املشتري الثاين ببيع فللشفيع أن يأخذه بالبيع األول أو الثاين أو الثالث أو الرابع

 يشتري زيد نصيب عمرو من األرض املشتركة مث يقوم زيد املـشتري ببيـع النـصيب قبـل أن يـشفع                      أن/ صورة املسألة 
الشفيع لطرف ثان مث يقوم هذا الطرف ببيعها لطرف ثالث فصار البيع تكـرر ثـالث مـرات املـشتري األول واملـشتري                       

  . املسألةورمبا الرابع واخلامس لكن نكتفي بالثالثة حىت نتصور. الثاين واملشتري الثالث
  .حينئذ للشفيع أن يأخذ الشقص بالعقد األول أو بالعقد الثاين أو بالعقد الثالث

  .أنه شفيع يف مجيع العقود: والسبب يف ذلك
  .له حق التشفيع يف مجيع العقود: أي
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  .ومن البدهي أن الشفيع سيأخذ الشقص بأقل األسعار اليت مت البيع ا
 اشتراه الثاين مـن األول بعـشرين واشـتره الثالـث مـن الثـاين بـثالثني واشـتراه         مث. بعشرة آالف: فإذا اشتراه األول 

  فمن املعلوم أن الشفيع سيشفع يف العقد األول أو الثاين أو الثالث؟. الرابع من الثالث بأرعني
  .ألنه أقل العقود مثناً. بالعقد األول

وإذا أعطـاه عـشرة فإنـه جيـب علـى املـشتري األول            . ةمث إذا شفع يف العقد األول يف املثال فإنه سيعطي املشتري عشر           
  .ثالثني: وجيب على املشتري الثالث أن يعطي املشتري الثالث. عشرين: أن يعطي املشتري الثاين

  .فترجع احلقوق إىل أصحاا
  .األول أو الثاين أو الثالث: أن للشفيع أن يشفع يف أي عقد جيرى على هذه األرض: اخلالصة: إذاً

  . ذكر هذا احلكم لبيان أن احلكم يبقى كما هو ولو تكررت العقود- رمحه اهللا - واملؤلف
  .هو أصل الباب. أما مسألة أنه سيشفع على املشتري األول هذا معلوم وسبق

  . أراد أن يبني أنه وإن تكررت العقود فإن حق الشفيع باقي- رمحه اهللا -لكنه 
   :- ر,+* ا- -)
ل  

ء ا�+���ا�s#� وا��+: و�#+0�Gي .  

  .إذا اشترى شخص شقضاً من أرض مشتركة مث شفع الشفيع وأخذ الشقص فإن غلة هذا الشقص للمشتري: يعين
  .املهم أن الغلة ثابتة للمشتري. قد تكون أجرة وقد تكون مثرة اقتنني وقد تكون أشياء أخرى: والغلة

لقول بأنه جيـوز التـشفيع يف املنقـوالت لـو شـفع             فلو شفع يف شيء على ا     . هو ثابت للمشتري  . وكذلك النماء املنفصل  
  .يف احليوان وولد هذا احليوان ابناً مث شفع الشفيع فإن املولود يكون ملن؟ للمشتري

  :تعليل ذلك
). اخلـراج بالـضمان   :( التعليل هو أن هذا النماء وهذه الغلة حصلت يف ملك املشتري وعلى ضـمانه والقاعـدة تقـول                  -

  .ضمانه صار من أمالكهفلما وجد يف ملكه وحتت 
  .وهذا احلكم صحيح
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   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .وا� رع وا��+0ة ا��
ه0ة 
  .له مبقى إىل احلصاد: أي أنه إذا اشترى اإلنسان الشقص وزرع هذا الشقص زرعاً فإنه ميكون من نصيبه يعين:والزرع

  .فيجب على الشفيع أن يسمح ببقاء الزرع إىل أوان احلصاد
أللـن الـضرر انتـهى بالتـشفيع فبقـي حـق            . ليس عليه ضرر يف إبقائـه     .  هذا البقاء ضرر على الشفيع      ألنه ليس يف   -

  .املشتري ثابتاً وهو بقاء الزرع إىل أوان احلصاد
  .ال إشكال فيه: وهذا أيضاً

 تؤخـذ مـن      يعين يبقى يف أرض الشفيع إىل أوان اجلـذاذ بـال أجـر             -عند احلنابلة يبقى هذا الزرع بال أجرة      / = مسألة**
  .املشتري الذي سحبت منه األرض

  :وعللوا هذا
  .وإذا زرع يف ملكه وبإذن من الشارع فإنه ال يترتب على هذا أجرة.  بأنه زرع يف ملكه وبإذن من الشارع-
  .أن على املشتري الذي شفع يف نصيبه األجرة للشفيع من حني التشفيع إىل أوان احلصاد:  والقول الثاين= 

  :وعللوا هذا
  . بأنه يف هذه الفترة انتفع مبلك غريه فوجب عليه أن يعطي أجرة ما انتفع به من األرض-

بأن هذا الـشخص وإن كـان أذن لـه الـشارع يف الـزرع إال أنـه تـبني أن هـذه األرض                        : وأجابوا عن دليل احلنابلة   
  .مستحقة لغريه فأخذت منه ووجبت عليه األجرة

  .لذي كانت حتت يده ولكن نأخذ األجرة من زمن التشفيع إىل احلصادوحنن ال نأخذ عليه األجرة يف الزمن ا
  .يبدو يل أنه أقوى فيبقى الزرع لكن يدفع أجرة بقاء الزرع إىل أوان احلصاد: وهذا القول الثاين

   :- ر,+* ا- -)
ل  
  .وا��+0ة ا��
ه0ة 

  .والثمرة الظاهرة تكون أيضاً ملكاً للمشتري: أي
  . ألا ظهرت يف ملكه-

  .الثمرة اليت تؤبر وإن مل تظهر: ويلحق بالثمرة الظاهرة
  .فصار للمشتري الثمار تالظاهرة اليت ليس من شأا التأبري والثمار املؤبرة إذا أوبرت

  .ألا ظهرت يف ملك املشتري فصارت له. والثمار اليت من شأا التأبري مىت؟ إذا أبرت: يعين
  ).من باع خنالً بعد أن يؤبر فثمرته للبائع إال أن يشترط املبتاع :(- عليه وسلم  صلى اهللا- وقياساً على قول النيب -

  .فأثبت أن الثمرة للبائع
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  .فثبت له هذا احلكم. واملشتري يف التشفيع هو مبترتلة البائع
  :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .Z#+T $��G##I* 2;�+�* و)#"* و�0sم 	;* ، و�20* أ0v 32 =^Uر: hIن M�2 أو 0tس 

ما إذا قام املشتري بغـرس الـشجر أو بنـاء البيـوت أو الغـرف أو أحـواش       : هذا حكم خيتلف عن املسائل السابقة وهي 
  .األغنام أو أي شيء يبىن

فلمـن؟  ) فـإن بـىن أو غـرس      :( يقـول هنـا    - رمحـه اهللا     - أن املخري هو الشفيع ألنه       - رمحه اهللا    -ظاهر عبارة املؤلف    
  ). ويغرم نقصه ولربه أخذهفللشفيع متلكه بقيمته وقلعه(

  . هو الشفيع- رمحه اهللا -املخري يف ظاهر كالم املؤلف : إذاً
  .فنخري املشتري وال خنري الشفيع .والواقع أن املخري هو املشتري

  :ختيري املشتري كالتايل
  .وبني أن تبقيه. تأخذ الغرس والبناء: أنت خمري بني أن : ـ نقول للمشتري

. والبناء فله ذلك وليس بلزم بدفع األضـرار املترتبـة علـى احلفـر ولـيس عليـه تـسوية األرض                    فإن اختار أخذ الغرس     
  .أشجاراً أو بناء بأن يأخذ آالت ومواد البناء: يعين: يأخذ ملكه وميضي سواء كانت غرساً: مبعىن

  .وإال من املعلوم أنه لن يأخذ البناء كما هو
رتبة على أخذ الغرس والبناء ألنه غـرس وبـىن بـإذن الـشارع فـال سـيلزمه                  وإمنا مل يلزم على املشتري دفع األضرار املت       

  .مع ذلك أن يدفع األضرار املترتبة على أخذ ملكه الذي بناه بإذن الشارع
  .وهذه الصورة واضحة

  :خنريه بني ثالثة أمور. فإن اختار املشتري أن ال يأخذ الغرس أو البناء حينئذ خنري الشفيع
  .ترك التشفيع من أصلهأن ي: ـ األمر األول
  :فإن مل خيتر هذا
وقيمة البناء والغرس تعرف بـأن نقـدر قيمـة األرض بـال غـرس وال                . أن يتملك البناء والغرس بقيمته    : ـ فاخليار الثاين  

  .بناء وقيمتها مع الغرس والبناء والفرق بينهما هو قيمة الغرس والبناء
  .مع دفع الفرق الذي حيصل إضراراً بالغرس والبناء. البناء ألرض املشتريأن نلزم الشفيع بنقل الغرس و:  ـ اخليار الثالث
اخليار الثالث أن تقوم بنقلؤ الشجر وإذا نقلت الشجر فعليك دفـع الفـرق الـذي حيـصل ضـرراً علـى                     : فنقول للشفيع 

ر أن يقـوم    بـل أختـا   : ولـيس لـه أن يقـول      . وليس للشفيع خيار رابع فهو خمري بني هذه الثالثة أمـور فقـط            . الشجر
  .املشتري هو بنقل الغرس والبناء هذا ليس إليه

  .ألن املشتري مل يظلم ومل يتعد وإمنا أخذ مبوجب احلق الشرعي وهو الشراء. أنت خمري بني هذه الثالثة أمور فقط: نقول حنن
  .فأنت خمري بني هذه الثالثة أمور
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   :- ر,+* ا- -�;�ل  
* ، و�20* أ0v 32 =^UرZ#+T $��G##I* 2;�+�* و)#"* و�0sم 	; .  

   ؟- رمحه اهللا -أي اخليارات الثالث ترك املؤلف 
  ولعله ألنه بـدهي إذا اختـار الـشفيع تـرك الـشفعة انتـهى وأصـبحت                   - رمحه اهللا    -فقد تركه املؤلف    . ترك الشفعة 

  .األرض والبناء والغرس ملك للمشتري
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .0v 32ر 

  .لشحر والبناء لكن بال ضررأن له أن ينقل ا: يعين
  .فيشترط احلنابلة أن يكون النقل بال ضرر

  :واستدلوا على هذا
  ).ال ضرر وال ضرار :(- صلى اهللا عليه وسلم - بقول النيب -
  . وألن الضرر ال يزال بضرر آخر-
  .أن له أن يزيله ولو مع الضرر: والقول الثاين= 

  .وهذا هو املذهب االصطالحي
  :واستدل هؤالء

  . بأنا ال نراعي مصلحة املشتري على مصلحة الشفيع-
  .ألن األصل العام أن الضرر ال يزال مبثله.  أقرب- رمحه اهللا -والذي يظهر يل أن ما ذكره املؤلف 

 - أنه خيتار هـذا القـول خمالفـاً املـذهب أو أنـه               - رمحه اهللا    -هل يقصد   ) بال ضرر :( هنا ملا قال   - رمحه اهللا    -واملؤلف  
   ظن أن هذا املذهب أو وهم يف أن هذا املذهب؟ أي هذه االحتماالت أقوى؟-هللا رمحه ا

  . فيه املذهب يف الكتاب كله- رمحه اهللا -مل أجد أي شيء يدل على أحد االحتماالت فيما خالف املؤلف 
 رمحـه   - املؤلـف     رمبـا اليـوم يظهـر جليـاً أن         - ستأتينا   -لكن يبدو يل أا جمموعة من االختيارات ويف بعض املواضع           

ممـا يـشعر معـه اإلنشـسان أنـه اختيـار            ) بال ضرر ( خالف املذهب باختياره ألنه ينفي املثبت بوضوح أوضح من           -اهللا  
  . وليس جمرد ظن أنه هذا املذهب والواقع خبالفه- رمحه اهللا -اختاره املؤلف 

س الـشفيع وأن املـشتري إذا اختـار محـل           عرفنا اآلن خالصة احلكم وهو أن املخري هو املـشتري يف الواقـع ولـي              : إذاً
 أن يكون أخذه بال ضرر واليـشترط عنـد احلنابلـة أن يكـون أخـذه                 - رمحه اهللا    -الشجر والبيت فيشترط عن املؤلف      

  .بال ضرر وأن األقرب أن يشترط ألخذ رب الغرس والبناء من األرض غرسه وبنائه أن يكون بال ضرر
  .وأنتم أظن تصورمت هذه املسألة
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  إذا غرس وبىن املشتري مث شفع املشفع وأخذ الشقص من املخري؟: آلنا
  .ـ واألخذ. أمرين  ـ الترك: بني: املشتري

  .إذا أخذ فاملشترط عند املؤلف؟ أن يكون بال ضرر
  .له أن يأخذ ولو ترتب على أخذه ضرر: وعند احلنابلة

يها أشـجار وخنيـل وأصـبحت نظـرة ومجيلـة جـداًَ مث              إذا جاء إنسان وأخذ األرض وبىن فيها أبنية كثرية وغرس ف          : يعين
اختار أن يهدم البناء وأن يأخذ الغرس وترتب على هذا تلف األرض ووجـود احلفـر وأن خملفـات اهلـدم املترتبـة بعـد                         

  .ذلك ستفسد األرض حبيث ال تسلح ال للبناء من جديد وال للغرس ألن خملفات البناء دائماً يكون هلا ضرر
  .خذ مالك ولو ترتب على هذا ضرر عظيم: يقولون: عند احلنابلة= 

إذا ترتب على أخذك ضرر تأخـذ القيمـة وتبقـي الغـرس والبنـاء               : بل نقول . وأنا أقول أن هذا القول كما تقدم فيه بعد        
  .كما هو
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ال بالطلب فإذا مات قبل أن يطلـب مل يثبـت لـه الـشفعة وإذا مل يثبـت                   أن الشفعة حق ال يتثبت إ     : القاعدة عند احلنابلة  
  .احلق مل ينتقل للورثة

  .فإذا مات الشفيع قبل أن يطلب التشفيع فإن احلق ال ينتقل إىل الورثة ملا تقدم
  .أألن احلق ثابت ولو مات قبل أن يطلب: والقول الثاين= 
خيـار العيـب يثبـت ولـو مـات املـشتري قبـل أن               . يار العيب  ألن هذا احلق حق ثبت لدفع الضرر فيقاس على خ          -

  . يثبت للورثة ولو مات املشتري قبل أن يطلب خيار العيب-يطلب خيار البيع 
  .فنقيس عليه حق الشفعة ونقول هو ثابت للورثة

  .أن حق الشفعة حق ثابت سواء مات الشفيع قبل الطلب أو بعد الطلب. وهذا القول إن شاء اله هو الصواب
  .وعلى املذهب كما مسعت ال يثبت إال بعد الطلب

إذا مات املالك قبل أن يطلب حق الشفعة فإن املـشتري يكـون شـريكاً إجباريـاً مـع مـن؟                     : عند احلنابلة : = بناء عليه 
  .مع الورثة

ر عـن    كمـا يريـد أن يـدفع الـضر         -ألن الشارع كما يريد واهللا أعلم مبراده      . وهذا كما ترى يبعد أن يكون من الشرع       
  .وال فرق بينهما ولذلك أقول هذا هو الراجح إن شاء اهللا. املالك األصلي كذلك يريد أن يدفع الضرر عن الورثة
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  .تقدم معنا أن الشفيع يأخذ الشقص بكل الثمن
  .الذي استقر عليه العقد: واملقصود هنا بكل الثمن يعين

ار العقد فإن ما يلحق العقد من زيادة أو نقص يثبت يف حق الـشفيع ومـا يلحـق العقـد مـن زيـادة أو                          وأما قبل استقر  
  .نقص بعد استقراره فإنه ال يلحق بالشفيع

فهـل هـذه الزيـادة بعـد االسـتقرار وإال           . إذا اشترى الشقص مث يف زمن اخليار زاد يف الثمن أو نقص منـه             / مثال ذلك 
  قبل االستقرار؟

  .ألن العثقد ال يستقر مع وجود اخليار.  قبل االستقرارهذه الزيادة
  .فكل زيادة أو نقص يلحق بالعقد قبل استقراره كما يف زمن اخليار فإنه ثابت أيضاً يف حق الشفيع

فحينئـذ ال يلحـق الـشفيع    . بعـد انتـهاء زمـن اخليـار    : أن حتصل الزيادة أو النقص بعد االستقرار يعين  / الصورة الثانية 
  .مهذا احلك

عقد منتهي وبـات بعـد ثالثـة أيـام مـن            . مبائة ألف . رجل اشترى من زيد نصف االرض املشتركة بينه وبني عمرو         / مثاله
العقد قال البائع للمشتري نقصت عنك من الثمن ثالثني باملائة مث بعد هـذا كلـه شـفع الـشفيع فهـل يأخـذ بـالثمن                          

  .ل وال عالقة له بالزيادة أو النقص بعد االستقراراألول أو مع نقص الثالثني باملائة؟ يأخذ بالثمن األو
  :علل احلنابلة هذا احلكم

واهلبـة واإلبـراء ال تـدخل بـالعقود بـل      .  بأن الزيادة ليست إال هبة من املشتري والنقص إال إبراء مبتدأً مـن البـائع   -
  .ختتص باملوهوب واملربأ

  .وهذه مسألة مهمة
بض الثمن فهذا االعفاء خيتص به املشتري ولـيس للـشفيع فيـه عالقـة بـل عليـه                   فإذا أراد البائع أن يعفي املشتري من        

  .أن يدفع كامل الثمن للمشتري وال ينظر لقضية أن البائع أبرأه من بعض الثمن ألن هذا أمراً خاصاً باملشتري
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  . شفعتهإن عجز الشفيع عن بعض الثمن سقطت: يعين
  :والدليل على هذا

الضـرر   :(- صـلى اهللا عليـه وسـلم         -لقـول الـنيب     .  أنه ال ميكن أن نثبت الشفعة مع الضرر الداخل على املشتري           -
  )وال ضرار

ولـذلك سـقط حقـه يف       . ومن املعلوم أن اشتراء الشفيع الشقص ببعض الثمن إدخال للنقص والـضرر علـى املـشتري               
  .الشفعة

  .فيمهل هذه الفترة فإن استطاع تأمني الثمن فذاك وإال سقطت شفعته. ؤجل ملدة ثالثة أياملكن عند احلنابلة ي
  :واستدلوا على هذا

  . ثالثة أيام- صلى اهللا عليه وسلم - بأن خيار الغنب قرر النيب -
  .وقيل ميهل ملدة يومني فقط

لـضرر يف حـق املـشتري وعـدم وجـود           حبيث يتمكن احلاكم من مراعاة عـم وجـود ا         . وقيل ميهل ملدة يقدرها احلاكم    
  .الضرر يف حق الشفيع فيوازن بني األمرين وحيدد مدة تتناسب مع ارتفاع الضرر عن الشفيع واملشتري

  .وهذا القول هو الصحيح إن شاء اهللا
ثـة أيـام ألنـه      إذ قد يرى احلاكم أن ينتظر عليه أكثر من ثالثة أيام وقد يرى أن يبادر وأنه ال حنتاج إىل االنتظـار ملـدة ثال                       

  .لن يستطيع دفع الثمن
ألن الـضامن   . حق الشفعة يسقط إذا مل يستطع تأمني الـثمن أو بعـض الـثمن ولـو أتـى بـضامن أو رهـن                      / مسألة**

  .والرهن يتضمن تأجيل الثمن والتأجيل يف حد ذاته ضرر على املشتري ال ميلك الشفيع إلزامه به
  . ليس له حق التشفيعحىت لو أحضر رهن أو أحضر ضامن فإنه: فإذاً
  .ليس للشفيع أن يشفع إذا مل جيد الثمن نقداً ولو بذل عوضاً عنه عروض جتارة/ مسألة**

فإنـه ال يلـزم     . بدل أن أعطيك مائة ألف سأعطيك البيـت اآلخـر أو األرض األخـرى أو الـسيارة الفالنيـة                  : فإذا قال 
  .املشتري القبول

  :وعلل احلنابلة ذلك
  .فإذا مل يرض املشتري فليس ألحد احلق يف إلزامه. يدة حتتاج إىل رضا الطرفني بأن هذه معاوضة جد-

  .وهذه املسائل صحيحة ووجيهة وهي مسائل الرهن والضامن مسألة ابدال الثمن بعروض
  .املسائل صحيحة وليس للشفيع أن يلزم املشتري بشيء من ذلك
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لشفيع أن يأخذ بالثمن إذا كان مؤجالً بشرط أن يكون مليئاً فـإذا بـاع املالـك األرض علـى املـشتري بـثمن                        ول: يعين
  .أن يكون مليئاً: لكن ذا الشرط وهو . مؤجل مث ضفع الشريك فيأخذ الشقص أيضاً بثمن مؤجل

  .ثمن فصارت حقاً ثابتاً له كمقدار الثمن بأن الشفيع يأخذ الشقص بثمنه والتأجيل صفة من صفات ال-:استدل احلنابلة على هذا
وهذا صحيح أن ثبوت التأجيل ذا الشرط حق من حقوق الشفيع وليس للبائع أن يقـوق إمنـا وضـعت األجـل ألجـل                        

  .املشتري أما أنت فالبد أن يكون حاالً هذا ليس له أن يطلب هذا الطلب
وإن التأجيل حق من حقـوق املـشتري ال ينتقـل           . ن حال مطلقاً  أن الشفيع ال ميلك أن يأخذ الشقص إىل بثم        : القول الثاين = 

  .للشفيع
ولـو مل يكـن مليئـاً وهـذا القـول الئـق مبـن؟               : أن للشفيع أن يأخذ بالثمن مؤجل مطلقـاً يعـين         : والقول الثالث = 

 .مبلـيء ألم يأخذون املسائل على ظاهرها فهو يقول هذا حق ثابت فيثبـت للـشفيع مليئـاً كـان أو لـيس                      . بالظاهرية
  .والراجح مذهب احلنابلة.فيأخذون األمر بظاهرية ومجود
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  .ويثبت حق التأجيل لضده وهو غري املليء بكفيل مليء: يعين
فإذا كان العقد ثبت مؤجالً وشفع املشفع ووجدنا املشفع ليس مليئاً فإن حق التشفيع يثبـت لـه ولكـن بـشرط أن يـأيت                         

  .ـ أو أن يترك التشفيع. ـ أن يأخذ بثمن حال: فإن مل يأت بكفيل مليء فهو خمري بني أمرين .كفيل مليءب
  .وهذا كما ترى أيضاً مذهب قوي
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  .الثمن فالقول قول املشتريإذا اختلف املشتري والشفيع يف قدر : يعين . قول املشتريفيقبل يف اخلل
  . ألن املشتري هو من قام بإجراء العقد مع البائع فهو أعلم بالثمن-:عللوا هذا

اشتريت األرض من زيد مبائة ألف وقال الشفيع بـل اشـتريت األرض منـه خبمـسني ألـف فـالقول                     : فإذا قال املشتري  
  .لكن مع ميينه .قول املشتري

  .مع البائع ملشتري هو من أجرى العقدمن أن ا.  هو ما مسعت- :والتعليل
  . أن التشفيع عبارة عن بيع من املشتري للشفيع والبيع ال يكون إال عن تراضي فيما يتعلق بالثمن- :وهو: وعلال بتعليل آخر

  .فإذا مل يرض املشتري خبروج هذا الشقص من ملكه إال ذا الثمن وجب أن ال خيرج إال به
  .ملبدأ الرضا وهو مبدأ كبري يف البيوعفإذاً الدليل الثاين يعود 
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اشتريت األرض بألف وقال البائع بعت االرض بألفني واتـى ببينـة تثبـت أنـه بـاع علـى املـشتري                      : إذا قال املشتري  
  لثمن الذي قاله املشتري أو البائع؟بألفني فإن الشفيع يأخذ با

  .املشتري
  .فإن الشفيع يأخذ بالثمن الذي قاله املشتري وال عالقة له مبا قال البائع

  :التعليل
  .أن املشتري صرح بتكذيب البائع وأنه ظلمه باأللف الزائدة فال تثبت حقاً له:  قالوا علة ذلك-

ه بزيادة ألف ألنه هو يدعي أنـه اشـترى بـألف والبـائع يقـول بعتـك                  أن املشتري اآلن يزعم أن البائع ظلم      : ومعىن هذا 
  .بألفني فهو مظلوم بألف

فإذا كان يزعم أنه مظلوم بألف فإن الشفيع ال يأخذ الشقص منه إال مبا أقر به وهـو األلـف دون مـا يـزعم أنـه ظلـم                             
  .به وهو األلف

ال أنه هو يـزعم أن البينـة كاذبـة وأنـه مظلـوم بـاأللف                إ. فاملشتري اآلن يزعم أن البينة كاذبة ولو ثبتت عند القاضي         
  .الزائدة فال تثبت حقاً

فلـيس علـى الـشفيع إال أن يـدفع ألفـاً      . إذ ليس من املعقول أن نلزم الشفيع بثمن املشتري نفسع ينفيـه   . وهذا صحيح 
  .دوتكون القضية منحصرة بني البائع واملشتري ينهوا بينهم وليس للشفيع عالقة ذا العق

اشتريت بألف إذا كان رجالً صاحب دين وورع وال يريـد أن يأكـل مـال غـريه بغـري                    : ومن املعلوم أن املشتري سيقول    
  .حق

وهـو أنـه ينبغـي أن نتنبـه إىل مـسألة أن ال              : طالب العلم ينبغي أن يتنبه له     : أريد أن أشري إىل شيء على عجل      : ومن هنا 
  .لناس بالباطليستغل بعض الناس بعض األحكام ألكل أموال ا

  .فبعض الناس يكون من أنصاف املتعلمني عنده بعض املعلومات يستغل هذه املعلومات يف أكل أموال الناس بالباطل
إمنـا  : لو أن املشتري رجل ال دين عنـده وال مـانع ان يأكـل أمـوال النـاس فبإمكانـه أن يقـول                      . هذه املسألة / مثاله

  . اشتريت األرض بألفني فالشفيع ملزم بأخذها بكم؟ بألفنيألنه إذا قال أين(..) اشتريت األرض بكم؟ 
  .فإذاً جيب على طالب العلم أن يتنبه إىل مثل هذه األمور

 بذكر احليل بشكل متوسـع وأحيانـاً يـذكر حـيالً مـشروعة              -ابن القيم يف إغاثة اللهفان      : وهذا املعىن أشار إليه بتوسع    
ولكـن مفيدجـداً    . يل ال ندري هل هو يرى أا مشروعة أو يـرى أـا ممنوعـة              وأحيناً يذكر حيالً ممنوعة وأحيناً يذكر ح      

  .لطالب العلم أن يقأ احليل اليت ذكرها وهي ممنوعة حىت يتصور أن بعض الناس مكن يتالعب باألحكام الشرعية
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  :ق الشفيع انتزاع الشقص من البائع وذلكالشفعة وصار من حقو: يعين
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  . ألن البائع يدعي أنه باع والشفيع يطلب التشفيع وهو حق له فنتج من األمرين ثبوت احلق للشفيع-
  :وعللوا بتعليل فقهي آخر فقالوا

قط ـ وحق للشفيع فإذا سـقط حـق املـشتري فإنـه ال يـس              . ـ حق للمشتري  :  أن إقرار البائع يتضمن اإلقرار حبقني      -
  .حق الشفيع

  .إذا زعم البائع أنه باع وأنكر املشتري ومل يستطع البائع أو يثبت وجود العقد مع ذلك للشفيع أن يشفع: فإذاً
  .ألن حقه ثابت بإقرار البائع
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  .ما إذا ظهر املبيع مستحقاً أو معيباً: العهدة املراد ا
  :فالضمان هنا ينقسم إىل قسمني. الضمان الذي يترتب على تبني أن العني مستحقة أو معيبة: بارة أخرىأو بع

فالعقـد مت بـني املـشتري والـشفيع فـإذا           . ألن الشفيع انتزع الشقص ممن؟ من املشتري      . ـ عهدة الشفيع على املشتري    
ع األول؟ يرجـع علـى املـشتري ألن العقـد مت بينـه      تبني أن يف العني عيب فإن الشفيع يرجع على املشتري أو على البـائ  

  .وبني املشتري
  .وعهدة املشتري على البائع

  ملاذا؟
  .ألنه مت العقد بينه وبني البائع فإذا ظهر معيباً فإنه يرجع على البائع

  :يستثىن منها) وعدهة الشفيع على املشتري:( هنا- رمحه اهللا -قوله 
  (...)ما هي؟/ مسألة**

ا أنكر املشتري فإنه اليلزمه شيء ومع ذلك تثبت الشفعة فسيكون األمـر دائـر بـني مـن ومـن؟ الـشفيع                       إذ: حنن نقول 
  .والبائع

صـحيح إال يف املـسألة الـسابقة وهـي إذا أنكـر             ) وعهدة الـشفيع علـى املـشتري      :(  هنا  - رمحه اهللا    -فقول املؤلف   
  .املشتري
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        باب الوديعةباب الوديعةباب الوديعةباب الوديعة
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  .إذا ودع الشيء يعين إذا تركه. مأخوذة من الودع: يف لغة العرب: يعةالود
  .ألن املودع يترك الوديعة عند املودع: ومعىن االشتقاق واضح

  .وأما يف الشرع فهي عقد بالتربع حبفظ مال الغري بغري عوض وال تصرف فيه
  .وبعضهم يذكرها) وال تصرف فيه:(بعض احلنابلة ال يذكر يف التعريف

  . ذكرا ألا من وجهة نظري تدخل يف صميم معىن الوديعةوأنا
  .ألنه من صميم معناها أن ال يتصرف املودع يف الوديعة بأي نوع من التصرفات إال احلفظ كما سيأتينا

  .مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع: أي الوديعة: وهي
  ).إىل أهلهاإن اهللا يأمركم أن تؤدون األمانات :(فقوله تعاىل: ـ أما الكتاب
أد األمانـة إىل مـن أئتمنـك وال ختـن مـن             : ( أنـه قـال    - صلى اهللا عليه وسلم      -فما يروى عن النيب     : ـ وأما السنة  

  ).خانك
مـن  (...) هذا احلديث فيه كالم يف ثبوته ولكن معناه الشك أنه صحيح واحلديث مـن عمـد شـيخ االسـالم يف تقريـر                        

  .املسائل
  .أنه مشروع: كثر من واحد من أهل العلمـ وأما اإلمجاع فهو حمكي من أ

  .الوديعة يف احلقيقة يشترط هلا ما يشترط يف الوكالة ألا مبنية على الوكالة/ مسألة**
  .فالشروط واألركان اليت تقدمت معنا يف الوكالة تشترط أيضاً هنا

  .ريفاً صطالحياً وأحياناً ال يعرفمبتدئأً بأحكام الوديعة مباشرة وكما قلت أحياناً يعرف تع : - رمحه اهللا -يقول 
  .ففي هذا الباب ترك التعريف
  .إما لوضوحه أو لسبب آخر
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  .ولو أا تلفت هي فقط من بني سائر ماله .إذا تلفت الوديعة بغري تفريط وال تعدي فإنه ال يضمن
  ).إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات:( بأن اهللا تعاىل وصف ما يكون عند اإلنسان بأنه أمانة- :ى هذااستدلوا عل

واألمانة يف الشرع ال جتتمع مع الضمان ألن الضمان ينايف األمانـة فحيـث وجـدت األمانـة انتغـى الـضمان ولـذلك                        
  .الضمان: قالوا
إذا تلفـت   : مبعـىن  .وال تفريط إال إذا تلفـت هـي مـن وسـط مالـه             أنه ال يضمن إذا تلفت بغري تعد        : والقول الثاين = 

  .الوديعة وبقي ماله سليماً حينئذ نضمنه
  :واستدلوا على هذا بأمرين

  إذ ملاذا مل يتسلط سبب االتالف إال على الوديعة دون ماله؟. وجود الشبهة:  األمر األول-
  .يعة تلفت من بني ماله ضمن أنس ود- رضي اهللا عنه -أن عمر بن اخلطاب :  الثاين-

  .الراجح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة وهو أن الوديعة لو تفلت من بني ماله مل تضمن ما دام مل يتعد ومل يفرط
  :واجلواب عنه من وجهني : - رضي اهللا عنه -اجلواب عن أثر عمر : باقي علينا يف احلقيقة

لنصوص العامـة تـدل علـى عـدم ضـمان الوديعـة مطلقـاً ومل                أن هذا األثر يتعارض مع النصوص العامة فإن ا        : ـ أوالً 
  .وهذا اجلواب هو اجلواب األضعف .تفرق بني صورة وأخرى

أنا حنمل هذه الفتوى على شيء من التفريط وال نقول التعدي إن شـاء اهللا لكـن نقـول التفـريط مـن                       : ـ اجلواب الثاين  
  .توى على التفريط اجلمع بينها وبني النصوص العامة والذي جيعل اإلنسان حيمل هذه الف- رضي اهللا عنه -أنس 
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  .فإن مل يفعل فإنه يضمن .يلزم املودع حفظ الوديعة يف حرز مثلها
  .وعدم حفظها يف حرز مثلها هو نوع من التفريط وإذا فرط ضمن.  ألن من شروط عدم الضمان أن ال يفرط-

  .وإذا مل يوصف بأنه أمني وجد الضمان .أن عدم حفظ الوديعة يف حرز مثلها يتنفاى مع األمانةكما 
  .جيب أن يضع الوديعة يف حرز مثلها: وهذا ال إشكال فيه

وإمنـا سـيأيت يف     .  ال يف هذا الباب وال يف ما تقدمـه مـن أبـواب             - رمحه اهللا    -ومن املعلوم أن حرز مثلها مل يبينه املؤلف         
  .سرقةباب ال

  .وهي ضمان األحراز وحرز مثل كل عني حبسبه
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وال يستغرب على احلنابلة ذلك فإنه كثرياً ما يذكرون شيئاً بيانه أو متعلقه سـيأيت يف بـاب آخـر ألنـه ال يعنينـا اآلن أن                           
  .نعرف حرز املثل سياتينا إن شاء اهللا بيانه يف بابه
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  .إن عني صاحبها احلرز الذي يريد فإنه إذا وضعها يف غريه يضمن
  .أنه خالف تعيني املودع وقد أخذها أمانة على أساس أن يضعها حيث أمر املودع: ووجه التفريط . ألنه فرط-

  .وهذا هو وجه التفريط واإلخالل باألمانة
  .ولو وضعها يف حرز مثلهاويضمن إذا مل يضع األمانة فيما عينه املودع / مسألة

ضع هذا املبلغ يف املكان الفالين فيضعه يف غريه مما هو حـرز             : وهذا جيب أن يتنبه إليه اإلنسان لكثرة وقوعه بني الناس فيقول له           
  .ولو أنه وضع املال يف حرز املثل إال أنه خالف األمانة بتغيري ما أمر به املودع.  يضمنحينئذملثل هذا املبلغ مث يسرق 
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  .إذا وضعها يف حرز يشبه احلرز الذي عينه املودع أو يف حرز أحسن منه فإنه حينئذ ال يضمن: يعين
ألن تعـيني املـودع إذن      . جـاز : أنه إذا وضعها يف حرز مثل احلرز الـذي عينـه املـودع            : بقوهلم:  عللوا ذلك  - :التعليل

  .فيع وفيما يشبهه
  .ـ وأما ما هو أمثل منه فهو من باب أوىل

  .يضمن مطلقاً ولو وضعه يف مثل ما عينه أو أمثل: أنه إذا وضعه يف غري ما عينه صاحب الوديعة: والقول الثاين= 
فيجـب عليـه أن     .  بأن للمودع نظرة خاصة يف حفظ الوديعة رمبا مل يدرك املودع الـسبب احلقيقـي هلـا                 - :وعللوا ذلك 

  .ني املودعيتقيد بتعي
  :واستدلوا بأمر ثالث وهو

خمالفة ماذا؟ خمالفة تعيني املـودع وأنـتم جعلـتم املخالفـة هـي سـبب يف                 .  أنه قي هذه الصورة أيضاً حصلت املخالفة       -
  .ألن املخالفة موجودة. الضمان يف الصورة األوىل فكذلك فلتكن سبباً يف الضمان يف الصورة الثانية

  .ضاً كثري جداًأي القولني أرجح؟ وهذا أي
أن القول الثاين أقوى من مذهب احلنابلة وأنه إذا أمـرك املـودع بوضـعها يف مكـان معـني فيجـب أن تـضع                      : يظهر يل 

ألن هذا تقيد بأمر املـودع واتفقـت أنـت وهـو علـى هـذا                . الوديعة يف هذا املكان وال تغري إىل مثله وال إىل أحسن منه           
  .لألمانةاحلرز ففي احلقيقة هي خمالفة وتغيري 

نعم أنا مل أضـعها فيمـا حـددت يل لكـين وضـعتها              : وكثرياً ما نسمع االختالف بني املودع واملودع يف هذا األمر فيقول          
  .أنا قلت لك ضعها يف هذا املكان ال يف غريه ويكون بينهما نزاع: يف خري منه فيقول

  . مع القول الثاين وأنه يضمن إن تلفتفالصواب
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  )).األذان((
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
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  .إذا قطع العلف عن الدابة اليت أودعها فإنه يضمن
  .أنه مأمور حبفظها وقد فرط حبفظها والتفريط يلزم منه الضمان: ووجه ذلك

  .العلف واملاء: أن من أهم أسباب احلفظ بالنسبة للبائهم: ووجه التفريط
  . فقد فرط بأهم أسباب احلفظ وبناء على ذلك يضمن تلف هذه الدابةفإذا فرط فيه

  .وهذا حكم واضح
  .أنه لو ترك العلف بقول صاحبها فإنه ال يضمن: يعين). بغري قول صاحبها :(- رمحه اهللا -وقوله 

العلـف  وهذا صحيح لو ترك العلف فإنه ال يضمن لكن مع ذلك حيرم عليه ولو قـال صـاحبها اتـرك العلـف أن يتـرك                          
  .وحيرم عليه أن يترك العلف لكن إن تركه بأمر صاحبها مل يضمن

  .أا نفس حمترمة جيب أن يقوم على حفظها باألكل والشرب: وسبب التحرمي
   :- ر,+* ا- -�;�ل  

 �I آ+* أو ��= W0آ�I *��L %�N وإن :%+v.  

  .ه يضمنإذا عني له حفظ الوديعة يف اجليب ولكنه وضعها يف كمه أو يف يده فإن
أن اجليب أحفظ من اليد والكم وألن الكم يكثر النسيان وسقوط الـشيء منـه بـسبب ترتيـل اليـد                     : والسبب يف ذلك  
  .إىل األرض نسياناً

  .يضمن: فألجل هذا كله نقول
  .ما تقدم معنا أنه إذا عني املودع مكان احلرز ووضعه يف أقلٍ منه فإنه يضمن: سبب آخر وهو: ويوجد أيضاً

قيقة هذه املسألة مندرجة ضمن تلك املسألة وتدل عليها إال أنه خصصها بالـذكر لـسبب ولعـل الـسبب كثـرة                      ففي احل 
  .وقوع هذه املسألة بالذات وهي حفظ الشيء يف اجليب أو اليد أو الكم

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 *�Z"2 *�ZNو.  

  .ه ال يضمنإذا عني له أن حيفظها بيده أو يف كمه وهو وضعها يف جيبه فإن: يعين
  . ألنه وضعها يف حرز أمثل من احلرز الذي حدده املودع-

رمبا يريد منه أن يضع الوديعة يف يـده ألنـه ال يناسـب أن تكـون يف اجليـب تنـضر                      . وتقدم معنا اخلالف يف هذه املسألة     
  .بوجودها يف اجليب

  .لقول الصحيحلو ترتب على هذا تلف فإنه ال يضمن عند احلنابلة ويضمن على ا: املهم نقول
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   :- ر,+* ا- -)
ل  
 *�
& ��>� %& Mإ� 
W"Iوإن د ...%+b� 9�.  

  .املودع ىعادة ماله عنده فإنه ال يضمن: يعين: إذا دفع املودع الوديعة إىل من حيفظ هو : يعين: معىن هذه العبارة
  .إىل آخره...  أشيائه فيها أن يعطيها زوجته أو يعطيها خادمه أو حيفظها يف التجوري الذي اعتاد أن حيفظ/ مثل

فإنـه جـرى العـرف أن اإلنـسان حيفـظ أشـيائه عنـد               .  ألنه ذا ال يعترب خمالفاً للحفظ      -فإنه يف هذه احلالة ال يضمن       
  .زوجته أو عند خادمه من قدمي الدهر إىل يومنا هذا

  .أنه يضمن: والقول الثاين= 
  .ذا تفريط ألنه أمره أن حيفظها بنفسه ودفعها إىل غريه ويف ه-

  .فعلمنا من اخلالف والتعليل أم يدورون دائماً على مسألة هل هناك تفريط أو ليس هنا تفريط
مذهب احلنابلة وهو أن اإلنسان إذا دفع الوديعـة إىل مـن حيفـظ مالـه عـادة فإنـه       : الراجح فيما يظهر يل يف هذه املسألة 

  .ترب مفرطاًال يتعرب مفرط كما أنه بوضع ماله عند هذا الشخص ال يع
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 
W2ل ر
  .�b� 9+%: أو &

  .إذا دفع املودع الوديعة إىل رجل يف العادة حيفظ رب الوديعة ماله عنده فإنه ال يضمن: يعين
ألن رب الوديعة حيفـظ مالـه عـادة عنـد زوجتـه فهـو أودع                . أن يعطي املودع الوديعة لزوجة رب الوديعة      / مثال هذا 

  .ند زوجته حينئذ أيضاً ال يضمنهذه الوديعة ع
  .واخلالف السابق يأتينا يف هذه املسألة

  .والراجح يف تلك هو الراجح يف هذه املسألة
 زوجتـه هـو أو زوجـة        -أنه إذا دفع املودع الوديعة إىل هـؤالء الزوجـة واخلـادم             : وهي: لكن أريد أن أنبه إىل مسألة     

تدفع هلؤالء الناس وإمنـا تبقـى يف يـد املـودع فإنـه يف هـذه الـصورة                   رب املال وكان العرف أن مثل هذه األشياء ال          
  .يضمن

  .وهذا كثري
والتفريق بني ما يدفع وما ال يدفع يرجع فيه إىل العرف وهو أمر معـروف مـن األشـياء مـا ميكـن أن تـدفع للخـادم                            

  .والزوجة ومن األشياء ما ال يصلح مطلقاً أن تدفع ال للزوجة وال للخادم
  ...م وصلى اهللا على نبينا حممدواهللا أعل
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

 مـن  إىل دفعهـا  إذا عمـا  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  حتـدث  آخر شخص إىل الوديعة املودع دفع إذا عما الكالم معنا تقدم
 .املسألتني هاتني من وانتهينا را مال أو املودع مال: يعين ماله حيفظ

  -: ا- ر,+* - )
ل 

 *�ZNو Cا���L 9آ
 .وا�<

 .احلنابلة مذهب هو هذا .يضمن فإنه احلاكم إىل دفعها إذا أو عنه أجنيب رجل إىل املودع دفعها إذا أنه: أي

 .بنفسه حيفظها ومل خالف احلاكم أو لألجنيب إياها بدفعه املودع بأن - :هذا على واستدلوا

 .بنفسه ليحفظها عنده أودعها املودع أن واألصل

 .بالتلف يضمن ال فإنه أجنيب رجل إىل دفعها إذا أنه: اينالث والقول =

 .حيفظها رجل إىل بدفعها حفظها وقد حيفظها أن املودع من املطلوب ألن -

 .عليه ضمان فال ماله يعامل كما الوديعة عامل فإذا. األجنيب هذا إىل نفسه مال يدفع قد املودع بأن - :ذلك على واستدلوا

  -:ا- ر,+* - )
ل 91 


ن و. ��
H� 3 إنWL. 

 .باحلال جاهالً كان إن تلفت إذا الوديعة بضمان احلاكم وال األجنيب يطالب ال: يعين

 .يضمن ال حينئذ. إليه دفعها من عند وديعة هي الوديعة هذه أن يعلم ال كان إذا: يعين

 فقط؟ األول يطالب أن إال له ليس أو والثاين األول بالوديعة يطالب أن الوديعة ملالك هل واختلفوا

 .جهل إذا ما على مفرع كله التفصيل وهذا

 .منهما أياً يطالب أن الوديعة ملالك أن األول فالقول =

 .دفعها الذي هو واألول الثاين عند تلفت الوديعة ألن -

 .الثاين عند تلفت ولو األول إال يطالب ال أنه: الثاين والقول =

 .بأدائها البيط فال أمانة بيد أخذها الثاين ألن -

 .اهللا شاء إن الصواب وهو اإلسالم شيخ اختيار الثاين القول وهذا

 .عاملاً كان إذا احلكم نعرف أن بقي جاهالً كان إذا الثاين عند تلفت إذا الوديعة حكم عرفنا
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 .ينالثا أو األول. منهما أياً يطالب أن الوديعة ولرب. عليه الضمان ويستقر يضمن فإنه عاملاً كان فإذا ـ

 اهللا شـاء  إن فهـو  فيـه  إشـكال  ال الثـاين  على يكون الضمان استقرار وأن إليهما تنصرف املطالب أن: وهو احلكم وهذا
 .صحيح قول

  -:ا- ر,+* - )
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 M#N رده
: _�0 أو �Uف ,�ث وإن W2ر. 

 أو احلرائـق  أو الغـرق  دوجـو  أو الـسراق  كثـرة  من خوف والوديعة املودع فيه الذي البلد يف حدث إذا أنه: هذا معىن
 .صاحبها إىل الوديعة يدفع أن وجوباً جيب هذه واحلالة فإنه السفر على املودع عزم أو. اخلوف أنواع من نوع أي

 :هذا وعللوا

 .الضمان درك يلحقه وال ذمته تربأ الدفع ذا بأنه -

 حـال  يف أو اخلـوف  حـال  يف املـودع  مـال  حيفظ من إىل أو املودع مال حيفظ من إىل يدفعها أن له: قالوا احلنابلة أن إال
 .السفر

 .مسعتموه والتعليل. مالكها إىل الوديعة يرد أن جيب املودع فإن عارض حصل إذا أنه اآلن عرالفنا: إذاً

  -:ا- ر,+* - )
ل 91 


ب hIن t :
W#+, *"& ن إن

 وإّ. ، أ,0ز آWN1;� أود. 

 مـشروط  هـذا  لكـن  ـا  يـسافر  أن جيوز احلالة هذه يف فإنه جيده ومل عنه حبث عاملود املودع جيد مل إن: يعين) غاب فإن(
 :بأمرين

 .السفر يف عليها يأمن أن: األول األمر ـ

 .ا السفر من املودع مينع ال أن: والثاين ـ

 إن عليـه  ضـمان  وال: يعـين  ـا  يـسافر  أن للمـودع  جلـز : قلنا وإذا. ا يسافر أن للمودع جاز الشرطان حتقق فإذا
 .تلفت

 إذا عليـه  جيـب  بـل  بالوديعـة  يـسافر  أن للمـودع  جيوز ال أنه - اهللا رمحه - املؤلف كالم ظاهر أن التقرير هذا من فهم
 .را إىل يدفعها أن يسافر أن أراد

 . - اهللا رمحه - املؤلف كالم ظاهر هو وهذا

ـ : وهـو  املتقـدمني  بالـشرطني  لكـن  مطلقاً ا يسافر أن جيوز أنه: املذهب وهو الثاين والقول =  يف عليهـا  يـأمن  أن ـ
 .ا السفر من را مينع ال وأن ـ. السفر

 .ا يسافر أن له جاز الشرطان حتقق إذا
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  -:ا- ر,+* - )
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 .ثقة عند يودعها أن جيوز فإنه ا للسفر ايزة الشروط تتحقق وإال: يعين

 .احلاكم عند يودعها أن من متكن ولو ثقة عند يودعها أن جيوز أنه - اهللا هرمح - املؤلف كالم وظاهر

 .احلاكم عند إيداعها من يتمكن مل إذا إال ثقة عند يودعها أن جيوز ال أنه واملذهب

 .به دأنب أن فوجب الوديعة مالك مقام يقوم وهو له ويل ال من ويل احلاكم ألن. باحلاكم يبدأ أن أوالً جيب أنه هذا من وفهم

 .باحلاكم نبدأ أن يشترط وال. احلاكم إىل دفعها من متكن ولو ثقة إىل يدفع أن له أن: الثاين والقول =

 .إليه دفعها من مينع ما يوجد وال املال حيفظ ثقة املودع هذا ألن -

 .التشهي حبسب ال. املصلحة حبسب الثقة إىل أو احلاكم إىل دفعها يف خمري أنه: الثالث والقول =

 .ترى كما ووجيه قوي قول وهو املرداوي الشيخ اختيار الثالث القول وهذا

 املـصلحة  إىل ذلـك  يف ويرجـع  ثقـة  إىل دفعهـا  شـاء  وإن للحـاكم  دفعها شاء إن خمري فهو يسافر أن أراد إذا: فنقول
 .بالوديعة اخلاصة

  -:ا- ر,+* - )
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 ).حاكم أو أجنيب إىل وعكسه :(- اهللا رمحه - املؤلف قول من استثناء أا: السابقتني املسألتني شرح من لكم تبني

 .سفر وأ خوف حصل إذا ما وهي األجنيب إىل الدفع جيوز الصورتني هاتني ففي

 .السابقة املسألة من مستثناة املسألة هذه أن جتد تأملت فإذا

 .املودع يضمن فيها صور عن الكالم - اهللا رمحه - املؤلف بدأ

 :األوىل الصور ـ

  -: ا- ر,+* - �;�ل 
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 .ضمنها تلفت إن أا فاحلكم

 .هلا العلف حمل إىل ا ليذهب وال ليسقيها ال يركبها أن :يعين: نفعها لغري يركبها أن ومعىن

 .يضمن فإنه تلفت مث الدابة ملنفعة ال هو ملنفعته الدابة ركب فإذا

 .إذنه بغري غريه مبال انتفع أنه: التعدي ووجه .متعدي أنه: الضمان ووجه

 .فرط أو تعدى الشخص هذا أن على ليدل ليلد أو تعليل إىل حيتاج وأحياناً لوضوحه دليل إىل حيتاج ال أحياناً فالتعدي

 .تعدى ألنه: يضمن أنه اآلن عرفنا: إذاً
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 .يضمن فإنه الثوب ملصلحة ال فلبسه ثوباً أودعه إذا

 وأصـابتع . فـسد  طويلـة  فتـرة  مطويـاً  بقي إذا نوع الثياب من إذ. نعم: اجلواب الثوب؟ ملصلحة يكون أن يتصور وهل
 .يضمن ال فهذا. مصلحته من ولبسه نشره الثوب هذا فمثل. يفسده ما الصغرية الدواب من

 مـسألة  بـه  عللنـا  الـذي  الـسابق  التعليـل  يف موجـود  ذاتـه  والتعليل .يضمن فإنه تلف مث الثوب ملصلحة ال لبسه فإن
 .الثوب لبس مسألة به يعلل نفسه هو الدابة ركوب

  -: ا- ر,+* - )
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 .رده

 أو لينفقهـا  أخرجهـا  أو فيهـا  ليخـون  أخرجهـا  سـواء  فيـه  أحـرزت  الذي املكان من الدراهم بإخراج املودع قام إذا
 .يضمن: فإنه فقط الرؤية رد أخرجها

 .إخراجها يف السبب كان مهما يضمن فإنه احلرز هذا من بإخراجها هو قام مث هلا حرز يف املودع أعطيت إذا هذا

 وهـذا . شـرعي  سـبب  بـال  حـرزه  مـن  غـريه  مـال  أخرج أنه: التعدي ووجه .تعدى هذا بفعله أنه - :التضمني وعلة
 .للضمان موجب

 .اإلعادة بعد وتلفت أعادها مث أخرجها ولو يضمن أنه - اهللا رمحه - املؤلف كالم وظاهر

 .املودع بإذن إال إليه يرجع وال األمانة وصف عنه ارتفع هلا بإخراجه ألنه -

 .عليه ضمان ال فإنه تلفت مث يفرط ومل يتعد ومل حرزها يف ووضعها متاماً كانت كما أعادها مث أخرجها إذا أنه: الثاين والقول =

 أعـدا  مث املـودع  فيـه  إياهـا  أعطـاك  الذي مكاا من النقود أخرجت إذا املودع للشخص نقول وهلذا. أقوى واملذهب
 يـد  يـدك  تكـون  حـىت  املـودع  مـع  العقـد  جتدد أن جيب فإنه الرؤية بنية أو اإلنفاق بنية أو اخليانة بنية سواء مكاا إىل

 فـإن .أخـذها  شـاء  وإن أبقاهـا  شـاء  إن هـي  كما أا وختربه الوديعة صاحب من فتعتذر .املال تلف إن تضمن وال أمانة
 .تلفت لو سيضمن املذهب فعلى سكت لو ألنه السكوت من أوىل هذا

  -: ا- ر,+* - �;�ل 
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. شـيئاً  منـها  خيـرج  مل ولـو  يـضمن  فإنـه  األشياء هذه أزال مث عليها مقفل أو مربوطة أو عليها خمتوم الوديعة جاءت إذا
 .هلا ضامن فهو تلفت إن ولذلك. وتعدياً تفريطاً يعترب به ربطت ما إزالة جمرد بل

 .يضمن فنقول املودع حقوق من ليس األربطة هذه حل فإن. كهف له ليس ما بفك تعدى ألنه -

 املـسألة  هـذه  يف اخلـالف  تلفـت  مث كانـت  كمـا  ربطهـا  وأعـاد  هي كما بقيت إذا فيما أو أعادها إذا فيما واخلالف
 .متطابق والترجيح نفسه هو اخلالف - حمرزها من النقود أخرج إذا فيما كاخلالف

  -:ا- ر,+* - )
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 .املخلوطني يعين) الكل ضاع(بقوله قصده

 .الوديعة يضمن فإنه الكل ضاع مث متميز بغري خلطها إذا

 .بعذر خلطها إذا ال تفريط أو بتعدي خلطها إذا: يعين - اهللا رمحه - املؤلف ومقصود

 .يضمن فإنه وتفريط بتعد خلطها فإذا

 إىل الوديعـة  إرجـاع  مـن  يـتمكن  لـن  املتميـز  غـري  اخللـط  مع ألنه االتالف أشبه للوديعه خبلطه أنه: قالوا - :التعليل
 .يضمن وهلذا. إتالفها مبعىن فهو صاحبها

 .ضمان فال تفريط وال تعد بغري متميز بغري خلطها فإن /**

 .الوديعة ومن ماله من فهو املال تلف فإن

 املـودع  علـى  خـسارة  ويكـون  يـضمنه  ال وديعـة  هو الذي زءواجل ماله من التالف هذا بعض ألن عليه خسارة فيكون
 .اخللط يف يتعد ومل يفرط ومل أمانة يد يده ألن

 ألنـه  التفـريط  مـن  نـوع  مـع  إال الطحينان أو الزيتان خيتلط أن يصعب ألنه التفريط من بنوع اخللط يكون ما غالباً لكن
 .غريه مع تلطخت ال مكان يف تكون حبيث الوديعة حيفظ أن عليه ينبغي كان

 .التفريط بسبب يكون ما غالباً فإنه اختلطت فإذا

 .تفريط بغري اختلطت إذا ما وهو اآلخر القسم إىل - اهللا رمحه - املؤلف يشر مل هلذا ولعله

  ).متميز بغري اختلطت إذا :(- اهللا رمحه - يقول/ مسألة بقي
 أداء مـن  مينـع  ال االخـتالط  هـذا  ألن. ضـمان  ال فهنا دنانريب دراهم ختتلط كأن. مبتميز اختلطت إذا/ الثانية املسألة** 

 .تعدي إىل وال تفريط إىل فيه ينسب ال وألنه. طلبها لو صاحبها إىل الوديعة

 تلفـت  مث مثلـها  حـرز  يف وجعلـها  بعـض  مع االشياء هذه وخلط ميلكها دنانري هو وعنده أمانة دراهم عنده وضعت فلو
 .األمانة أداء مينع ال  أنه من تقدم ملا. الضمان يوجب ال اخللط هذا فإن
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 فصلفصلفصلفصل
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 .ميينه مع: يعين: مقصوده) را إىل ردها يف املودع قول يقبل (- اهللا رمحه - قوله

 أ يـأمركم  اهللا إن. (باألمانـة  املـودع  وصـف : يعـين  اهللا وصفه وقد .أمني أنه -: ار إىل ردها يف قوله يقبل أنه والسبب
 .ضمان فال أمانة يد يده كانت وإذا]. 58/النساء[ } أهلها إىل األمانات تؤدوا أن يأمركم اهللا إن{ 

 .املسألة هذه يف قوله القول أن يرون العلم أهل مجاهري - اجلماهري ذهب هذا وإىل

 .املودع قول القول أن : - اهللا رمحه - أمحد اإلمام عن ورواية املالكية قول وهو: اينالث والقول =

 .الرد عدم األصل بأن - :يستدلون وكأم. املودع: قول فالقول ردها يف اختلفوا فإذا

ـ  إىل األمانـة  أدى فـإذا . األمانـات  عـن  النـاس  ميتنـع  أن إىل يؤدي ألنه. جداً ضعيف أو ضعيف القول وهذا  احبهاص
 .األمانات قبول من الناس ميتنع وذا أمني وهو املودع يضمن مث األمانة يؤدي مل أنه يزعم أن فلصاحبها

 .شاذاًَ قوالً العترب به القائلني جاللة ولوال. جداً ضعيف وقول للجماهري خمالف قول هذا احلقيقة يف ولذلك

 .املالك غري إىل الوديعة أدى أنه ادعى إذا املودع قول ويقبل: يعين). بإذنه غريه أو (- اهللا رمحه - قوله

 ).بإذنه غريه أو:(قوله معىن وهذا

 .يضمن ال فإنه املال رب غري إىل: يعين غريه إىل األمانة أدى أنه ادعى فإذا أمني أنه: تقدم ما هو: والسبب

 .يضمن أنه: الثاين والقول =

 .صاحبها إىل األمانة بأداء مأمور ألنه -

 غـريه  إىل دفعهـا  أنـه  زعـم  فـإذا . غـريه  إىل األمانـة  بدفع املالك إذن عدم األصل أن: يعين. اإلذن عدم ألصلا وألن -
 .األصل خالف فهو املالك بإذن

 الوديعـة  يـدفع  ال أن املـودع  علـى  وينبغـي  اهللا شـاء  إن الراجح وهو جداً جيد قول وهو احلارثي اختاره القول وهذا
 .فرط احلقيقة يف فهو صاحبها غري إىل يدفعها أن أما. شهود أو ببينة غريه إىل يدفعها نأ إال. صاحبها إىل إال أبداً

 .غريه إىل أو را إىل ردها أنه املودع يقول أن بني فرق هناك: إذاً

 منـه  تفـريط  بـال  تلفـت  أـا  يف قوله ويقبل تلفت أا يف قوله ويقبل: يعين). التفريط وعدم وتلفها :(- اهللا رمحه - قوله
 .املودع قول فالقول تعدي بغري تلفت أا ادعى إذا أنه احلمد وهللا باإلمجاع وهذا .تعدي وال يعين

 يقبـل  تلفـت  أـا  ادعـى  إذا: يقولـون  هنـا  ألم جداً يضعفه مما - الرد مسألة يف املالكية قول يضعف مما املسألة وهذه
 .فقهي ضعف التفريق هذا ويف قوله يقبل ال فإنه  ردها أنه ادعى وإذا قوله
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 .الوديعة املودع ينكر أن املسألة ذه  - اهللا رمحه - املؤلف مقصود

 .الوديعة جيحد: يعين

 .بإقرار أو ببينة الوديعة ثبتت يعةالود جحد ملا مث

 .يقبل ال قوله فإن للجحود سابق وقت يف تلفت الوديعة أن املودع زعم مث إقرار أو ببينة الوديعة ثبتت فإذا

 .السبت يوم ببينة أو بإقراره إما الوديعة ثبتت مث. الوديعة فأنكر بالوديعة طولب اجلمعة يوم الوديعة أنكر فإذا

 .اخلميس يوم تلفت الوديعة أن زعم ثبتت فلما

 .جلحوده سابق وقت يف تلفت أا فزعم

 .يقبل ال فإنه تشهد صحيحة ببينة أتى لو حىت. ببينة ولو - احلنابلة كالم الحظ - يقبل ال حينئذ

 :ذلك عللوا

 يـوم  تلفـت  أـا  ذلـك  بعـد  يـزعم  مث وديعة ال أنه اجلمعة يوم يزعم كيف إذ باخليانة عليها شاهد لنفسه مكذب بأنه -
 .يقبل فال واخليانة بالكذب نفسه على شاهد فهو اخلميس

 .يقبل ببينة التلف أثبت إذا أنه: الثاين القول =

 .احلارثي إليه ومال للحنابلة قول وهو

 قـوي  القـول  هـذا  يكـون  حينئـذ  النـسيان  بـسبب  كان جحوده أن على تدل قرائن تقوم أن إال. ضعيف القول وهذا
 .بينة وأقام اخلميس يوم تلفت أا تذكر مث ناسياً جحدها ألنه

 .بينة أقام إذا فيما كله اآلن احلديث أن عليكم خيفى وال

 .مطلقاً يقبل فال بينة أقام ما إذا أما

 .ببينة أتى إذا فيما إال خالف على أقف مل لكين - ..على وقفت ما كنت وإن. إمجاع: ولعله
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 تلفـاً  وأ رداً ادعـى  مث ، إقـرار  أو ببينـة  ثبتـت  مث )) تودعنِي لَم: (( قال إذا:(مسألة وهي منها انتهينا واحدة مسألة هذه
 .عنها حتدثنا اليت مسألتنا هذه.) ببينة ولو يقبال مل: جلحوده سابقني

ـ  بـني  احلنابلـة  يفرق.) وحنوه )) شيٌء عندي لَك ما: (( قوله يف بل:(قال مث ـ ) . تـودعين  مل:(يقـول  أن ـ  أن وبـني  ـ
 )شيء عندي مالك:(يقول

 .عليه الكالم قدموت أصلها من الوديعة حجد فقد) تودعين مل: (قال فإذا _

 أـا  بينـة  املـودع  أقـام  مث بـإقرار  أو ببينـة  إمـا  الوديعة وجود على البينة قامت مث) شيء عندي مالك:(قال إذا أما _
 .قوله يقبل فإنه تلفت

 .املودع قول مع تتعارض البينةال ألن

 شـيء  عنـده  لـيس  فعـالً  الـة احل هـذه  يف فإنـه  تفـريط  وال تعـد  بغري الوديعة عنده تلفت إذا املودع أن: ذلك ووجه
 .صحيح وهذا .البينة مع يتعارض ال كالمه: فإذاً .للمودع

 ونظـر  القـرائن  إىل يرجـع  املـسائل  هـذه  مثـل  يف قيـل  لو لكن فيها الراجح وبيان املسائل هذه تقرير هذا احلقيقة ويف
ـ  ألن احلقيقـة  يف الـراجح  هـو  القول هذا لكان املودع وطبيعة الدعوى وطبيعة القاضي  قـد  واملالبـسات  القـرائن  ذهه

 .الفقهاء يقرره ما خبالف تكون وقد الكاذب من الصادق على تدل

 .األوىل هو لكان احلاكم إىل بالرجوع قيل لو أنه: وأقول الفقهاء تقريرات حيث من والراجح األحكام اآلن عرفنا: إذاً
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 .بينة وأقام اجلحود بعد كان التلف أن ادعى إذا املودع قول يقبل هأن - اهللا رمحه - املؤلف مقصود

 .اجلحود بعد كان التلف أن ادعى إذا). ا: (قوله معىن وهذا

 .قوله لقبل السبت تلفت أا زعم لو لكن اخلميس تلفت أا وزعم اجلمعة يوم أنكر أنه ذكرنا: السابق املثال ففي

 :ذلك وعللوا

 تلفـت  أـا  األخـرى  البينـة  أثبتـت  مث اجلمعـة  يوم الوديعة وجود أثبتت البينة ألن. البينة وبني قوله بني تعارض ال بأنه -
 .السبت يوم

 .تعارض البينتني بني ليس: إذاً

 .صحيح القول وهذا
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 .املالبسات يف ونظره القاضي حنكة إىل املسائل هذه مثل يف يرجع أنه وهي السابقة املسألة يؤكد مما املسألة وهذه
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 .املودع مات إذا فيما مفروضة املسألة فإذاً. املودع وارث ادعى إذا: يعين

 .ببينة إال يقبل ال فإنه األمانة أدى مورثه أو هو أنه الوارث وادعى املودع مات فإذا

 .بينة حيضروا أن ذلك إثبات أرادوا إذا الورثة فعلى. الورثة يأمتن ومل املودع ائتمن إمنا املودع نأ: قالوا - :التعليل

 يف الورثـة  يـدخل  ال حـىت  موثقـة  مكتوبـة  يثبتـها  أن ودائـع  عنـده  كانت إذا اإلنسان على ينبغي أنه نعلم هنا ومن
 يتعلـق  مـا  يـضبط  وأن نبيهـاً  املـودع  يكـون  أن فيجـب . الوديعة إنكار إىل الورثة يضطر ال وحىت املودع مع مشاكل
 .ينكر أن املودع فيستطيع أداها أنه يثبت ومل أداها وقد مات إن ألنه بالوديعة

 .التالعب يف الناس بعض يستغلها رمبا اليت السابقة املسائل تشبه املسألة وهذه

 .للمسائلة الورثة تعرض ال حىت األمانة أديت أنك تثبت أن األمانة أديت إذا جيب: نقول هنا من
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 يـدفع  نـصيبه  أحهمـا  طلـب  إذا فإنـه  املودع عند بينهما مشركاً شيئاً رجالن أودع إذا: يعين - اهللا رمحه - املؤلف مراد
 .اآلخر الشريك من رضا بال إليه

 .عليهما ضرر وال غنب بال املودع الشيء هذا قسمة كنمي بأن مشروط هذا لكن

 إىل وال اآلخـر  الـشريك  رضـا  إىل ال حيتـاج  وال إليـه  الرجـل  هـذا  نـصيب  يدفع أن وجوباً املودع على جيب حينئذ
 .احلاكم استئذان

. واحـد  وقـت  يف إليـه  دفعـا  ألمـا  الـشريك  رضا أخذ جيب بل الدفع القسمة يقبل الشيء كان ولو جيوز ال أنه: وقيل
 .القسمة يف اخلطأ حيصل ال وألن

 أن ميكـن  أن وهـو  الـشرط  ـذا  الـدفع  جيب أنه: يقولون احلنابلة ألن االحتراز هذا من معىن ال ألنه: األول والصحيح
 .منهما أي على ضرر بال تقسم

ـ  أن جيـوز  ال فإنـه  القـسمة  يقبـل  ال ممـا  كانت إذا املشتركة الوديعة أن املؤلف كالم من فهم  أحـد  إىل املـودع  دفعي
 .اآلخر الشريك برضا إال نصيبه الشريكني

 احليـف  معـه  يـؤمن  ال وتقـدير  وختمـني  اجتـهاد  إىل حيتـاج  القـسمة  يقبل ال الذي الشيء قسمة ألن. صحيح وهذا
 .أحدمها على والنقص

 .الوديعة هذه بقسمة بنفسه هو احلاكم يقوم أن إىل أو الشريكني من رضا إىل إما فنحتاج

 .صحيح اوهذ

 .القسمة تقبل ال الوديعة كانت إذا فيما يضمن اآلخر إىل أحدمها نصيب دفع وإذا



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 398صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

  -:ا- ر,+* - )
ل 91 


رب و�#+���دع b+وا� %WT0+0 وا�LY��+وا� :���
H& ]4
t %�"ا�. 

 كـان ل) واملـستأجر  واملـرن  املـضارب  وكـذا  العـني  غاصـب  مطالبـة  وللمستودع:(قال - اهللا رمحه - املؤلف أن لو
 .أوضح

 .العني غصبت إذا فيما املستودع صالحيات حدود: بيان اآلن املقصود

 .واملستأجر واملرن املضارب وكذلك. املغصوبة بالعني يطالب أن له. املستودع: أن يبني أن يريد فهو

 .ا يطالب أن حقوقه ومن. احلنابلة عند ا يطالب أن العني غصبت إذا للمودع نقول: إذاً

 :هذا على لواواستد

 .عليه واجب هو مبا قام فقد به قام فإذا. به املأمور احلفظ مجلة من املغصوبة بالعني املطالبة بأن -

 .فقط املالك حق من املطالبة بل يطالب أن له فليس غصبت إذا أا: الثاين والقول =

 :هذا وعللوا

 .حقوقه من فليست باملطالبة يؤمر ومل. فقط العني حفظ عمله املودع بأن -

 .املذهب: والراجح

 واملـرن  املـضارب : وهـم  أصـناف  الثالثـة  مـن  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  ذكـره  مـا  على ينطبق كله اخلالف وهذا
 .يطالبوا أن هلم هؤالء. واملستأجر

 .املوات إحياء باب إىل اهللا شاء إن وننتقل الوديعة باب انتهى وذا
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 .املوت من مشتق. املوات

 .روح بال البقاء أو. احلياة مفارقة هو: واملوت

 .الشرع يف سيأتينا. لغة : متلك ال اليت األرض على املوت أو املوات ويطلق

 .موات فهي ألحد مملوكة ليست دامت ما لكنها اهللا بأمر نبت الذي بالزرع مزدهرة كانت ولو

 ال وتـارة  يعـرف  تـارة  - اهللا رمحـه  - املؤلـف  أن قلـت  وكمـا  شـرعاً  املوات بتعريف - اهللا رمحه - املؤلف شرع مث
 .وإيضاح تعريف إىل حيتاج أنه يرى ما يعرف وكأنه يعرف

  -: ا- ر,+* - �;�ل 
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 :بصفتني اتصفت إذا مواتاً الشرع يف األرض تعترب

 .االختصاصات من تكون ال أن ـ

 .خاص ألحد ملكاً تكون وال ـ

 فإنـه  للعـامر  بـه  ينتفـع  ممـا  العامر حول هو ما فكل. للعامر تابعة وهي ا ينتفع اليت املرافق) باالختصاصات:(واملقصود
 .حتيا أن جيوز فال املوات من ليست اليت االختصاصات من

 كـل  النـاس  منـها  يـشرب  الـيت  البئـر  مـن  قرب ما أو ائمهم فيها نيرعو أو. الناس منها حيتطب اليت االماكن/ مثاهلا
 .االختصاصات من تعترب وغريها األمور هذه

 .العيدين لصالة أو االستسقاء لصالة املعدة األرض االختصاصات ومن

 يف تـدخل  ال والـيت  البنيـان  مـن  بالعـامر  حتيط اليت املرافق هي ما تصورت تكون أن ميكن األمثلة هذه خالل من وهكذا
 .إحيائها جيوز اليت املوات األرض

 بـة  أو ببيـع  أو بـإرث  امللـك  سـواء  معني ألحد مملوكة تكون ال وأن: يعين). معصوم وملك :(- اهللا رمحه - قوله وأما
 .الشرعية امللك أسباب من سبب بأي أو

 .شرعاً موات فإا الصفتني اتني األرض اتصفت فإذا
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 .باإلمجاع ملكها املوات األرض أحيا من

 .نص وهو). له فهي مواتاً أرضاً أحيا من :(- وسلم عليه اهللا صلى - قوله - :اإلمجاع ومستند

 .خالف املسألة يف جند مل احلمد وهللا وهلذا
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 مـسلم  لكـل  جيـوز  وهلـذا ). حييـي  أن جـاز  ميلك أن جاز من كل أن:( وهي ةقاعد تقرير - اهللا رمحه - املؤلف مقصود
 .املوات األراضي حييوا أن كافر ولكل

 مـن  منكنـه  كيـف  إذ. املـسلمني  أرض يف يتملـك  ال فغنـه  احلريب الكافر أما. الذمي: يعين) كافر:(بقوله املقصود ولكن
 .مباح هو وماله التملك

 .الذمي) الكافر (املقصود: فإذاً

  -: ا- ر,+* - ;�ل� 
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 .ميلك فإنه اإلمام يستأذن مل أو اإلمام استأذن سواء: يعين

 :هذا على واستدلوا

 .له فهي مواتاً أرضاً أحيا من كل أن. عام احلديث بأن -

 .اإلمام من اإلذن احلديث يشترط ومل

 :آخر بدليل واستدلوا

 تـشبه  كانـت  وإذا. وحنـوه  وصـيد  وحنـوه  االحتطـاب  نوع من املباحات لكمت يشبه باإلحياء األرض متلك أن: وهو -
 .اإلمام إذن بال جائز فهو والصيد االحتطاب

 .باإلحياء األرض لتملك اإلمام إذن يشترط ال أنه الفقهاء من اجلماهري مذهب وهذا

 .اإلمام يأذن أن األرض لتملك يشترط أنه فقط األحناف مذهب وهو: الثاين والقول =

 :هذا على استدلواو

 كـان  وإذا. العـامر  مـصاحل  مـن  ليـست  الـيت  واألراضي العامر مصاحل من هي اليت األراضي حتديد يف نظر لإلمام بأن -
 .إذنه اشترط األراضي هذه حتديد يف نظر له

 .االشتراط عدم احلديث ةظاهر

 .اإلذن أخذ لإلحياء يشترط أنه على االشتراط على اآلن العمل أن وأظن
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 أحيـا  أو اإلسـالم  دار خـارج  الـيت  األرض أحيـا  أو اإلسـالم  دار يف الـيت  األرض أحيا سواء: التملك جيوز أنه: يعين
 .صلحاً فتحت اليت األرض أحيا أو عنوة فتحت اليت األرض

 .صحيح اإلحياء الصور هذه كل يف

 :هذا على والدليل

 علـى  الـنص  إعمـال :(القاعـدة  إعمـال  القاعدة فإن للنص خمصص يوجد مل وإذا. للنص خمصص يوجد ال وأنه. العموم -
 .واضح أمر وهو. هذا على يدل وعمومه). عمومه
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 .العامر من بعد عما يتحدث أن يريد وال العامر من قرب اعم يتحدث أن يريد - اهللا رمحه - املؤلف

 ).مبصلحته يتعلق مل إن عامر من قرب ما: باإلحياء وميلك :(هنا - اهللا رمحه - يقول وهلذا

 :قسمني إىل تنقسم العامر من القريبة األراضي

 مبـصاحل  يـضر  التملـك  هـذا  ألن. يتملكهـا  أن ألحـد  جيـوز  ال فهـذه . العامر مصاحل ا تتعلق أن: األول القسم ـ
 األراضـي  مـن  النـوع  هـذا  متلـك  يف وألن. ضـرار  وال ضرر ال أنه على مبنية الشرعية واألحكام. العامر يف الساكنني
 .منها قرب ما مالك على افتيات

 وال لالحتطـاب  مكانـاً  وال العـامر  ألهـل  مرعـى  فلـيس . مصاحله به تتعلق مل لكن العامر من قرب ما: الثاين القسم ـ
 .إحياؤه جيوز فهذا. العامر مصاحل من مصلحة اي به تتعلق

 :اإلحياء جواز على واستدلوا

 ).األذان (..قريبة كانت وإن األراضي من النوع هذا يتناول العام النص بأن -

 .العامر مصلحة ا تتعلق مل ولو القريبة األراضي متلك جيوز ال أنه: الثاين القول =

 :هذا على واستدلوا

 .اإلضرار إىل التملك فأدى. قريب وقت يف ا تعلقت رمبا اآلن ا تتعلق مل وإن هبأن -

 بعـامر  العاجـل  القريـب  يف يـضر  القريبـة  األراضـي  بعض يف التملك أن األمر ويل يرى أن إال. األول القول: والراجح
 .العامر أصحاب على الضرر يدخل ال ألن. ذلك من مينع أن فله البنيان
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 اإلحياء؟ يكون مباذا أو اإلحياء؟ حيصل كيف: يعين: اإلحياء صفة ببيان - اهللا رمحه - املؤلف بدأ
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 .أحياه فقد: يعين

 .له إحياء يعترب حبائط املوات األرض إحاطة أن - اهللا رمحه - املؤلف فأفادنا

 مينـع  مـا  املقـصود  بـل  قـصرياً  كـان  ولـو  حـائط  أي مقصودهم وليس. دونه من مينع الذي: يعين: باحلائط ودواملقص
 .األرض إىل الدخول

 .إحياء تعترب فاإلحاطة كان ما أياً فيها ليبين أو املاشية فيها لرييب أو ليزرعها األرض أحاط وسواء

 :ذلك على - اهللا رمحهم - واستدلوا

 ).له فهي أرضاً أحاط من: (- وسلم عليه اهللا صلى - النيب بقول -

 .الطرق مبجموع يصححونه املعاصرين من كثري لكن ضعف أسانيده يف احلديث وهذا

 .إحياء تعترب اإلحاطة أن على نص احلديث فهذا

 حاطـة اإل أو معينـة  مـواد  مـن  تكـون  أن لإلحاطـة  يشترط هل: أي اإلحاطة؟ تكون مباذا - اهللا رمحه - املؤلف يبني ومل
 .زمان كل يف املبنية اجلدر حسب تكون

 بـه  اإلحاطـة  حتـصل  مـا  حـسب  - بالـسعف  أو باخلـشب  أو باللنب تكون رمبا اإلحاطة أن: املراد هو الثاين القول هذا
 .احمليط غرض وحسب

 .احلائط من يناسبه ما األغراض هذه من ولكل املاشية لرييب ورمبا ليزرع ورمبا ليبين أحاطها رمبا

 .العرف إىل فيها يرجع أنه اإلحياء كفيفة يف -الثاين القول =

 .العرف إىل فيه فنرجع لإلحياء تفصيلية كيفية يبني ومل ملكها فقد أرضاً أحيا من أن قرر احلكيم الشارع ألن -

 .فال ال وما إحياء فهو إحياء العرف يف اعترب فما

 ال صـح  إن فهـو  احلـديث  هـذا  وأمـا  اإلحاطـة  تعني لىع يدل ما النصوص يف ليس ألنه الصحيح هو الثاين القول وهذا
 ختصيـصه  يعـين  ال العمـوم  يوافـق  حبكـم  العمـوم  أفـراد  بعـض  ذكر ألن. باإلحاطة إال يكون ال اإلحياء أن على يدل

 .باحلكم

 .أمحعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى أعلم واهللا
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    وسلموسلموسلموسلم    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم

  . كيفية إحياء املوات وذكرنا يف الدرس السابق التعليق على قول املاتن أن اإلحياء يتم باإلحاطةما زال الكالم يف
  :واليوم ننتقل إىل النوع الثاين من اإلحياء وهو حفر البئر

  d�j+ل ا��;�I- -ر,+* ا -:   
  .أو ,�0 2{0ًا 4�I� إ�M ا�+
ء 

إذ بـإخراج املـاء فيهـا       . ء فإنه ذا الوصـول يعتـرب أحيـا األرض         إذا حفر اإلنسان بئراً يف األرض املوات ووصل إىل املا         
  .تيسرت سبل اإلحياء

  .لكن الفقهاء يرون أن إخراج املاء هو حبد ذاته إحياء
أنه لو حفر فيهـا بئـراً ومل يـصل إىل املـاء فلـيس بإحيـاء ولـو            ) فوصل إىل املاء   :(- رمحه اهللا    -وفهم من كالم املؤلف     

  .وهذا هو املذهب .حفر
 الـشروع يف اإلحيـاء      -الـتحجري   :  أي -وهـو   . لكن إذا حفر البئر ومل يصل إىل املاء فحكمه أنه يأخذ حكم الـتحجري             

  .قبل إمتامه
 حكم التحجري والشروع يف اإلحياء وإن كان صاحب األصـل ذكـره وهـو مهـم ألنـه                   - رمحه اهللا    -ومل يذكر املؤلف    

  .سيأتينا أنا حنتاج إىل حكمه يف أكثر من مسألة
  :فحكم التحجري والشروع يف اإلحياء هو

  .ـ أن املتحجر يكون أحق ذا املكان من غريه مع عدم امللك
  .هذا هو احلكم

  :ويتفرع على هذا
ـ أن املتحجر ال جيوز له أن يبيع ألنه مل ميلك األرض إال أنه مع ذلك أحق من غريه ـذه األرض الـيت حفـر فيهـا بئـراً                              

  .ومل يصل إىل املاء
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  .فقد أحيا: إذا أجرى املاء إىل األرض أو حبس املاء عن االرض ليزرع
فبإجراء املاء إىل األرض تيسرت السبل إلحيائها سواء أجرى املاء من ر أو مـن عـني أو مـن أي مـصدر مـن مـصادر                          

  .املياه
لك إذا حبس املاء عن األرض فيما إذا كان حبس املاء عنـها مـن أسـباب صـالحها فـإن بعـض األراضـي مـن                           وكذ

  .صالحها واستعدادها وقبوهلا للزراعة أن حيبس املاء عنها
  .فإذا حبس املاء أو أجرى املاء فإنه يعترب ذا أحيا األرض

  .زرعواإلحياء يكون بإجراء املاء أو حببس املاء ال بال/ مسألة**
  .هذا بيان للغاية من إجراء املاء وليس بياناً ملا حيصل اإلحياء) ليزرع :(- رمحه اهللا -فقول املؤلف 

فإن زرع زرعاً جمـرداً عـن إجـراء املـاء فلـيس بإحيـاء عنـد        . اإلحياء يف الواقع حيصل بإجراء املاء أو حبسه ال بالزرع 
  .احلنابلة

  .ند احلنابلةجمرد الزرع ال يعترب من اإلحياء غ: إذاً
  .وأن هذا القول هو الراجح. تقدم معنا يف املسألة اليت يف الدرس السابق أن اإلحياء يرجع فيه إىل العرف

  .وإمنا بإجراء املاء أو حببسه. لكن املقصود اآلن تقرير املذهب وهو أم ال يرون اإلحياء بالزرع
  .ـ وحبس املاء. اء املاءـ وإجر. ـ وحفر البئر. ـ اإلحاطة: فتحصل عندنا من الطرق
  .هذه أربع طرق لإلحياء
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  .تقد معنا أن اإلنسان إذا حفر البئر فقد أحيا األرض
  . إىل أي حد حييي ملا ذكر أن هذا من أسباب اإلحياء مل يبني- رمحه اهللا -لكن املؤلف 

  .ماذا ميلك من األرض؟ هنا أراد املؤلف أن يبني املساحة اليت متلك حبفر البئر: فإذا حفر البئر يف هذه األرض
  .فإنه ال ينتفع مبسألة اإلحيار حبفر البئر إال بتقري هذه املسألة. وهي مسألة متممة جداً ملسألة اإلحياء حبفر البئر

  . بني البئر العادية والبئر االبتدائيةالتفريق: فاحلنابلة يرون= 



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 405صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

   :- ر,+* ا- -�I;�ل  

	[ ، و,9�0 ا���ّ��: و�+#a ,9�0 ا��{0 ا�"
د�� L �آ %& 
ًNذرا %��+U :
W�	.  

البئر العادية هي البئر القدمية وهي منسوبة إىل عاد وال يقصد ختصيص النسبة بعاد وإمنا أصـبح كـل أمـر قـدمي ينـسب                         
  .إىل عاد
  .يعين اليت حفرت مث انطمرت مث أعاد هو حفرها: ود بالبئر العاديةواملقص

  .ويقصد بالئر البدية اليت استحدث حفرها من جديد ومل تكن حمفورة من قبل
  .فحرمي البئر العادية مخسون ذراعاً

  .مخس وعشرون ذراعاً. النصف: وحرمي البئر البدية
  :الدليل

حرمي البئـر العاديـة مخـسون ذراعـاً وحـرمي البئـر             :( قال - اهللا عليه وسلم      صلى -ان النيب   :  قالوا الدليل على هذا    -
  ).البدية مخس وعشرون ذراعاً
  .وهذا احلديث نص يف املسألة

واملرسـل كمـا تعلمـون مـن         . - رمحـه اهللا     -إال أن اإلشكال أن هذا احلديث مرسل واملرسل له هو سعيد بن املسيب              
   .- رمحه اهللا -ك استدل به اإلمام أمحد أقسام احلديث الضعيف إال أنه مع ذل

أن اإلمام أمحد واإلمام ابن معني رمبا غريهم لكين أنا وقفت على كالم اإلمـام أمحـد وكـالم ابـن معـني                       : السبب يف ذلك  
  .يقولون أنه أصح املراسيل مراسيل سعيد بن املسيب

تقـدمون نظـروا يف مراسـيل سـعيد بـن املـسيب             إن احلفـاظ امل   : أضف إىل هذا أمر أشار إليه احلافظ احلاكم وهو قوله         
وهذا حكم هلى مجيـع املراسـيل واحلـاكم إمـام حـافظ وينـسب احلكـم للحفـاظ ال إىل                     . فوجدوها صحيحة متصلة  

  .نفسه
  .انطلق اإلمام أمحد فأخذ ذا احلديث واستدل به واتكأ عليه: من جمموع هذين األمرين

ذه املثابة من القوة واملتانـة والـصحة والثبـوت فـإن االسـتدالل ـا                ما دام مراسيل سعيد بن املسيب       : وهذا صحيح 
  .سليم وال غبار عليه

  .ان حرمي البئر هوم املقدار الذي حيتاج إليه يف إخراج املاء منها: القول الثاين= 
  .هذا هو احلد : - رمحه اهللا - يقول -. وهذا اختيار القاضي أبو يعلى من احلنابلة

  :واستدل هؤالء
  ).حرمي البئر قدر الرشا :(- صلى اهللا عليه وسلم -بقول النيب  -

  .وهذا احلديث ضعيف .أنه بقدر ما يسحب احلبل إلخراج املاء يكون حرمي البئر: يعين
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ومـا نقـول    ). أن اإلمام أمحد يقدم املرسل القوي علـى احلـديث الـضعيف           :( أو نستطيع أن نقول قاعدة     -وتالحظ اآلن   
 صـلى اهللا عليـه      -ري من املرسل ألنه حديث مرفوع إال أنه ضعيف واملرسـل مل يتـصل إىل الـنيب                  هنا احلديث الضعيف خ   

هـو مل يقـل هـذه القاعـدة         . املرسل القوي خري من احلـديث احلـديث       :  يقول - رمحه اهللا    - بل إن اإلمام أمحد      -وسلم  
   .- رمحه اهللا -بالتصريح لكن يفهم هذا من طريقة تفقه اإلمام أمحد 

  .الراجح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة وهو أن حرمي البئر هو هذا املقدار املذكور يف احلديث: قولهلذا ن
  .ومادام ليس يف الباب إال هذا املرسل إال عن هذا التابعي اجلليل فهو مكان لالستمساك واالعتبار

  .حرمي الشيء ما يكون حوله. ما يكون حول البئر: هو) احلرمي(
  .يعين ما يكون حول البلد العامر من األراضي) مي العامرحر:(ولذلك حنن نقول
  .ما يكون حميطاً بالبئر من اجلوانب: وحرمي البئر يعين

أما إذا حفر البئر ليزرع فلـه مـا حـول األرض ممـا يريـد أن يزرعـه            . هذا التحديد فيما إذا حفر البئر للسقي      / مسألة**
  .ذراعاً بالنسبة للعادية والبديةولو كان أكثر من مخسني ذراعاً أو مخساً وعشرين 

  .أن يأخذ هو ويسقي غريه. هذا التحديد فيما إذا كان يريد السقي: إذاً
  .وأما إذا كان يريد أن يزرع فمن املعلوم أنه يأخذ من األرض القدر الذي يريد أن يزرعه مما هو حول البئر
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  .أنه ليس لإلمام إقطاع العامر ألنه خص اإلقطاع باملوات : - رمحه اهللا -فهم من كالم املؤلف 
وهو أنه ال جيوز لإلمام أن يقطع العامر إال ملـصلحة معتـربة فـإذا انتفـت املـصلحة فلإلمـام أن       : وهذا مذهب احلنابلة = 

  .يسحب األرض املقطعة ممن أعطيها
  .ملصلحة بيت املال:  أن يقطع العامر لكن قالواأن لإلمام: والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  . بأن اإلمام يستطيع أن يعطي ماالً من بيت املال فاألراضي نوع من األموال فكذلك يستطيع أن يعطيها من شاء-

  ألنه قيد يف القولني وجود املصلحةز. والواقع انه ليس بني القولني فرق يذكر
  .اين والذمهب تقارب كبري جداً ويعود القوالن إىل مسألة اعتبار املصلحةفإذاً بني القول الث
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  .يف اللغة هو التمليك واإلرفاق: اإلقطاع

  .إعطاء اإلمام أرضاً ملن ينتفع ا: ويف الشرع
  :واإلقطاع مشروع بالسنة الصحيحة

   .- رضي اهللا عنهما - أقطع بالل بن احلارث ووائل بن حجر - صلى اهللا عليه وسلم -نيب  ألن ال-
  .اإلقطاع مشروع: فإذاً

أن اإلمـام إذا أقطـع رجـالً أرضـاً     : أفادنـا املؤلـف  ). ولإلمام إقطاع موات ملن حيييه وال ميلكـه  : (- رمحه اهللا    -يقول  
  .بل يتوقف األمر على إحيار الرجل لألرض. ياها اإلمامفإن هذا الرجل ال ميلك األرض مبجرد أن يقطعه إ

  :واستدل احلنابلة على هذا
 ملا ويل اخلالفة وجد أن بالل بـن احلـارث أحيـا بعـض األرض الـيت أقطعـه             - رضي اهللا عنه     - بأن عمر بن اخلطاب      -

ييهـا ولـو كـان بـالل ميلـك       وترك بعضها مل حيييه فسحب منه اجلـزء الـذي مل حي  - صلى اهللا عليه وسلم      -إياها النيب   
  . شيئاً من األرض- رضي اهللا عنه -األرض مبجرد اإلقطاع مل يأخذ منه عمر 

  .ودليل احلنابلة واضح وقوي
  .أن اإلنسان إذا أقطع أرضاً فإنه ميلك األرض مبجرد اإلقطاع: القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  .كالتملي:  بأن اإلقطاع يفهم منه يف اللعة والعرف-

  .يثبت مبجرد اإلقطاع: فإذاً
  .وهذا القول وإن كان ظاهرة القوة إال أنه ضعيف

 قـام   - رضـي اهللا عنـه       -وإذا كـان عمـر      . أنه مصادم هلذا األثر الصحيح عن عمر بـن اخلطـاب          : والسبب يف ضعفه  
مـا يكـون ثابتـاً      باسترجاع األرض فالشك أن هذا أمر أقره عليه الصحابة ومل ينكروا عليـه هـذا األمـر فهـو أشـبه                      

  .باالستفاضة ال سيما وأن عمل اخللفاء الراشدين يكون مشهوراً بني الصحابة
  .الراجح مذهب احلنابلة: على كل حال
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  :نقسم إىل قسمنيالبد أن ننبه إىل أن اإلقطاع ي) وإقطاع اجللوس(
  .إقطاع اإلحياء وهو الذي تكلمنا عنه اآلن: ـ القسم األول
وإقطـاع اجللـوس يف الطـرق       :( بقولـه  - رمحـه اهللا     -إقطاع اإلرفاق وهو الذي أشار إليـه املؤلـف          : ـ والقسم الثاين  

  ).الواسعة ما مل يضر بالناس ، ويكون أحق جبلوسها
إقطـاع  . ه احلق يف التمليك أو الـذي يـسميه بعـض الفقهـاء إقطـاع املـوات                لإلمام احلق يف إقطاع اإلرفاق كما أن ل       

  .املوات هو إقطاع التمليك
  .ملاذا؟ ألم ال يرون أن امللك يثبت مبجرد اإلقطاع. لكن احلنابلة ال يسمونه إقطاع متليك 

  .إقطاع اإلرفاق هو أن يعطي اإلمام رجالً من الناس مكاناً عاماً لينتفع به
  . رحبة املسجد اليت خارج حدود املسجدكأن يعطيه

  .وما شابه هذه األماكن اليت يرتفق فيها الناس بالبيع والشراء غالباً. أو أن يعطيه مكاناً يف السوق فارغاً
فإذا أعطيها صار أحق ا من غريه وصار حكمها حكم التحجر وحنن تقدم معنا حكـم التحجـر وهـو أنـه ال ميلـك إال                          

  .من غريهاأن املتحجر أحق به 
فإذاً يظـل اسـتحقاقه مـن الـصباح حيـث           .  من أقطعه اإلمام فهو أحق ومن غريه إىل الليل         - رمحه اهللا    -قال اإلمام أمحد    

  .أفطعه اإلمام إىل أن تغيب الشمس
  .وهذا حق من حقوق اإلمام

  :والدليل على ذلك
  . ضرراً على الناس أن لإلمام نظر فيمن يكون بقائه أضر على الناس وفيمن يكون بقائه أقل-

  .فله أن يقطع زيد ومينع عمرو ألن زيداً أقل ضرراً على الناس من عمرو: وهلذا
  .فلما كان لإلمام هذا النظر صار من حقوقه أن يقطع إقطاع اإلرفاق
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 أنه كما جيوز لإلنسان أن جيلـس يف املكـان الـذي أقطعـه إيـاه اإلمـام       - رمحه اهللا -د املؤلف مقصو). ومن غري إقطاع  (
  .كذلك له أن جيلس ولو مل يقطعه اإلمام يف األماكن الواسعة اليت ال تضر بالناس

  .ويكون أحق ذا املكان ما دام متاعه فيه
  .فإن رفع املتاع صار غريه له احلق يف اجللوس يف املكان

هي أن لإلنسان أن جيلس وينتفع يف املكان العام ولـو بـال إقطـاع مـن اإلمـام بـشرط أن ال                       : هذه املسألة األخرية  : إذاً
  .يكون يف جلوسه أذى للناس

  .وهو أحق ذا املكان ما مل يرفع متاعه
ـ           ). ما مل يرفع متاعه    :(- رمحه اهللا    -وقول املؤلف    سبب إقطـاع اإلمـام   هذا هو الفرق بـني انتفـاع اإلنـسان باملكـان ب

  .وبني انتفاع اإلنسان بسبب أنه جلس بال إقطاع
فهـو أحـق بـه ألن    . أنه إذا أقطع اإلمام رجالً من الناس فإنه أحق ذ املكان ولو قام عنه ولـو رفـع متاعـه                 : والفرق هو 

  .اإلمام أقطعه إياه
  .أما إذا جلس هو بال إقطاع فهو أحق باملكان لكن ما مل يرفع متاعه

وإن طـال بقائـه يف هـذا        : يعـين ). وإن طـال   :(- رمحه اهللا    -قوله  :  إىل مسألة أخريه وهي    - رمحه اهللا    -ار املؤلف   مث أش 
  .الس ولو ملدة أيام فإنه يكون أحق ذا املكان من غريه ولو طال

  :أنه أحق بغري وإن طال: واستدل أصحاب هذا القول
  ).ق إىل ما مل يسبق إليه مسلم فهو أحق بهمن سب :(- صلى اهللا عليه وسلم - بقول النيب -

  .وهذا احلديث صحيح
  .وهذا الرجل سبق إىل هذا املكان فهو أحق به من غريه ولو طال

  : خالف املذهب يف هذه املسألة- رمحه اهللا -فاملؤلف : وهو املذهب: والقول الثاين= 
 هـذا املكـان يـؤدي إىل مـا يكـون أشـبه شـيء                أنه هو أحق به إال إن طال ألن طول بقاء اإلنـسان يف            : القول الثاين 

  .بالتملك والتملك ال جيوز يف املرافق العامة
  .فإذا طال بقائه يف هذا املكان صار كاملتملك والتملك ال جيوز

 خيالف املذهب وأنه ملخالفته عـدة احتمـاالت وأن األقـرب منـها أن مـا                 - رمحه اهللا    -أن املؤلف   : قلت لكم فيما سبق   
  . أشبه ما يكون باالختيار- رمحه اهللا -ف يذكره املؤل

  . إذا خالف أنه يكون أشبه ما يكون باالختيار- رمحه اهللا -هذا املوضع يقوي جداً أن املؤلف 



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 410صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 أنـه أراد املخالفـة      - رمحـه اهللا     -فتشعر مـن عبـارة املؤلـف        ) وإن طال :( يقول هنا  - رمحه اهللا    -أن املؤلف   : والسبب
 يف اإلقنـاع وافـق   - رمحـه اهللا  -سبق قلـم أو وهـم أو نـسيان ويؤكـد هـذا أن املؤلـف            وأنه مل يكتب هذا الكالم      

يف كتابه اآلخر وافق احلنابلة وذكر كما يذكر كل احلنابلة أنـه لـه املكـان مـا مل يطـل البقـاء يف هـذا                          :  يعين. احلنابلة
  .املكان

اإلقنـاع ممـا يـشري إىل أن مـا يـذكره يف الـزاد        خالف ما ذكر هو نفـسه يف       - رمحه اهللا    -مث نأيت فنجد هنا أن املؤلف       
  .نوع من االختيار

 وعـن سـبب خمالفـة املؤلـف للمـذهب           - رمحه اهللا    -فأنا مل أجد أحداً تكلم عن خمالفات املؤلف         . يعنيك هكذا يظهر يل   
 -فـة املؤلـف     يف كتابه الزاد لكن يظهر يل أنه نوع من االختيار وودت أن أجد كالم ال سيما املتقـدمني عـن سـبب خمال                      

  . للمذهب االصطالحي-رمحه اهللا 
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  .وإن سبق اثنان إىل املكان الذي يباح اختاذه من املرافق العامة فاحلكم أن يقترعا: يعين
 الـسبق فلمـا     وإذا استويا يف الـسبق اسـتويا يف االسـتحقاق ألن سـبب االسـتحقاق هـو                .  ألما استويا يف السبق    -

  .استويا فيه مل يوجد ما خيرج ما عن اإلشكال إال إجراء القرعة فإذا اقترعا من أصابته القرعة جلس يف هذا املكان
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  .يف التشاح به:(..........)  مسألة كثرياً ما تقع يف القدمي وهذه املسألة هي مقصود املؤلف ان يتحدث عن

أن من يف أعلى املاء يسقي إىل أن يبلغ املـاء حـد كعـب الرجـل مث يتـرك املـاء                      : () فإن احلكم إذا وقعت هذه املسألة       
  .ملن بعده وهكذا الثاين والثالثملن بعده ومن بعده يسقي كذلك إىل أن يبلغ املاء الكعب من الرجل مث يترك املاء 

  .ولو أدى ذلك إىل انتهاء املاء عن الثاين أو عن الثالث فاحلكم يبقى كما هو ولو انتهى املاء عمن يليه
وعرفنا أن املسألة مفروضة فيما إذا كان املاء قليالً حيصل فيه املـشاحة فـإذا حـصلت املـشاحة فـاحلكم                     .... عرفنا  : إذاً

  .هو هذا الذي مسعت
  :الدليل على هذا التفصيل الدقيق

وذلـك أن رجـالً مـن األنـصار اشـتكى      .  وأفىت فيهـا   - صلى اهللا عليه وسلم      - أن هذه املسألة وقعت يف عهد النيب         -
 صـلى اهللا عليـه   -إن الـزبري يـسقي قبلـي فقـال الـنيب        :  يف الزبري بن العوام فقال     - صلى اهللا عليه وسلم      -إىل النيب   
  . مث دع املاء جلارك اسقي يا زبري-وسلم 

  .هذه الفتوى األوىل
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 صـلى اهللا عليـه وسـلم    -فتلـون وجـه الـنيب       .  أن كان ابن عمتك يارسول اهللا      - لعله مع الغضب     -: فقال األنصاري 
  .اسق يازبري إىل أن تبلغ اجلدر مث دع املاء:  واشتد غضبه مث قال-

 أفتاه أوالً بـأن يأخـذ دون حقـه الواجـب وهـو أن               -وسلم   صلى اهللا عليه     -ان النيب   : ما معىن احلديث؟ معىن احلديث    
يسقي السقي املعتاد ولو مل يصل املاء إىل اجلدر فلما اعترض األنصاري علـى هـذا احلكـم العـدل الـذي فيـه مراعـاة                          

 حف الزبري الـشرعي فـأمره أن يـسقي إىل أن يبلـغ املـاء إىل اجلـدر                   - صلى اهللا عليه وسلم      -لإلنصاري استوىف النيب    
  .مث يترك املاء إىل جاره

  ).إىل أن يصل إىل كعبه مث يرسله إىل من يليه:( يقول- رمحه اهللا -لكنا جند املؤلف 
فالتحديد بالوصول إىل الكعب أخذ من أم حبسوا مقدار ما يصل إليه املاء مـن اجلـدر فوجـدوه إىل الكعـب فأخـذوا                        

  .هذا حكماً مسلماً
  .فإذاًك نقول هذا هو احلكم

  .أعلى النهر أحق ممن دونه ممن هو أسفل منه وهكذا تتدرج القضية ولو انتهى املاء عن األخريفمن يف 
  .وذا عرفنا احلكم إذا حصلت املشاحة بينهم على املاء
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  .ي يف منطقة حمددة حبيث تكون خاصة ملاشية الزكاة أو خيول اجلهادهو أن مينع اإلمام الناس من الرع: احلمى
ألن غالب مواشي بيت املال يف العهد النبـوي ويف مـا بعـده غالبـها إمـا أن تكـون                     . والشك أم ذكروا هذا كالتمثيل    

  .صدقات أو تكون خيوالً معدة للجهاد
  .ن معني وخيصصه لبهيمة األنعام الزكاة وخليول اجلهاداآلن احلمى هو أن مينع اإلمام الناس من الرعي يف مكا: فإذاً

 حيمـي هـذا ثابـت    - صـلى اهللا عليـه وسـلم      -كون النيب   : ( أو بأدق  -وكون اإلمام حيمي هذا ثابت بالنص واإلمجاع        
  ).بالنص واإلمجاع

 احلمـى  - وسـلم   صـلى اهللا عليـه  -فأثبـت  ) ال محى إال هللا ولرسـوله  :(- صلى اهللا عليه وسلم      -فقوله  : ـ أما النص  
   .- صلى اهللا عليه وسلم -له حقاً من حقوقه 

  .ـ وأمجعت األمة على ذلك
  . من األئمة الذين يأتون بعده- صلى اهللا عليه وسلم -لكن اختلفوا فيما إذا محى غري النيب 

ال حلـصره علـى   إىل أن األئمة كلهم ميلكون احلق يف احلمى وأن احلديث جـاء لتقريـر مبـدأ احلمـى                  : فذهب احلنابلة = 
 كإمـام   - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -احلديث جاء لتقرير حق احلمى للـنيب        :  وأيضاً قالوا  - صلى اهللا عليه وسلم      -النيب  

  .فإذا جاء إمام بعده فله نفس احلق
  . وأن من بعده ال ميلك أن حيمي- صلى اهللا عليه وسلم -أن احلمى خاص بالنيب : والقول الثاين= 
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  :معلومواستدلوا كما هو 
  .فهذا احلديث خص احلمى باهللا ورسوله). ال محى إال هللا ورسوله:( بقوله-

وهـذا الشـك دليـل      . أن عمر بن اخلطاب وعثمـان وعلـي كلـهم محـوا           : والسبب يف ذلك  : والراجح مذهب احلنابلة  
فلـه احلـق يف أن       وإمنا يتناول كـل إمـام يـايت مـن بعـده              - صلى اهللا عليه وسلم      -قاطع أن احلمى ليس خاصاً بالنيب       

  .حيمي
يـشترط يف محـى اإلمـام أن ال      ). محى مرعى لدواب املـسلمني مـا مل يـضرهم         : ولإلمام دون غريه   :(- رمحه اهللا    -يقول  

  ).ال ضرر وال ضرار :(- صلى اهللا عليه وسلم -لعموم قول النيب . يضر بالناس
عام وخيـول اجلهـاد كـذلك عليـه أن يراعـي مـصاحل              فإن اإلمام كما أن عليه أن يراعي األموال الزكوية من يمة األن           

  .فال جيوز أن حيمي محى يترتب عليه أذية وإضرار للناس. الناس
  .ذا ينتهي باب إحياء املوات وننتقل إىل باب اجلعالة
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        باب اجلعالةباب اجلعالةباب اجلعالةباب اجلعالة
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 ��
2
ب ا�@".  
فكـل مـا يعطـاه اإلنـسان علـى          . طاه اإلنسان على أمر يفعله    معناه هو ما يع   : واجلعل. مشتقة يف اللغة من اجلعل    : اجلعالة

  .يف لغة العرب. أمر يفعله فيعترب جعالً
  . وسنتكلم عليه- رمحه اهللا -وأما يف االصطالح فذكره املؤلف 

  ).وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم:(لقوله تعاىل: واجلعالة عقد مشروع
  .عمالً معلوماً أو جمهوالً كما سيأتينافهذه اآلية نص يف وضع عوض مايل ملن يعمل 

أن احلاجة متـس إىل هـذا العقـد ألن األعمـال منـها مـا هـو                  : فإذاً اجلعالة عقد مشروع لآلية ويدل على مشروعيتها       
معلوم ومنها ما هو جمهول ولو اكتفينا بعقد اإلجارة ملا أمكن لإلنسان أن يعقد عقداً علـى عمـل جمهـول ألنـه لـيس يف                          

  .عية ما يفي ذا فيما لو أبطلنا عقد اجلعالةالعقود الشر
  .أن عقد اجلعالة ال يشرع: والقول الثاين= 
  . ملا فيه من اجلهالة والغرر وعدم معرفة العاقبة-

  .وهذا قول ضعيف جداً وخمالف جلماهري الفقهاء كما أنه خمالف لظاهر القرآن
  .والراجح إن شاء اهللا أنه عقد مشروع

  : - ر,+* ا- -)
ل  

 أو &@�Wً. &�ة &"#�&� أو &@���W: وه� ً&�#"& 3ً+N *� �+"� %+� 
ً&�#"& 
  .أن �@"� �7{ً

  ).أن جيعل شيئاً معلوماً ملن يعمل له عمالً معلوماً أو جمهوالً مدة معلومة أو جمهولة: هي: (هذا تعريف اجلعالة
  . رشيد- عاقل-بالغ:  جائزي التصرفأن يكون من: يشترط يف اجلاعل) هي أن جيعل :(- رمحه اهللا -ـ قوله 

فإن مل يكن من جائزي التصرف فإن عقد اجلعالة ال يصح منه ألنـه مـن العقـود املاليـة الـيت ال تـصح إال مـن جـائز                              
  .التصرف
 ـذا إىل اشـتراط معلوميـة اجلعـل وأنـه ال جيـوز أن       - رمحه اهللا -يشري املؤلف ) شيئاً معلوماً :(- رمحه اهللا -ـ يقول  

  . جمهوالًيكون
فما ذكرناه هناك مـن األشـياء الـيت جيـب أن يتـصف ـا            . مبا تعرف به األجرة يف عقد اإلجارة      : ومعلومية اجلعل تكون  

  .مبلغ األجرة تأيت معنا يف اجلعل متاماً
  :الدليل على وجوب معرفة اجلعل

  .هول هو أن اجلعل بعد إمتام العمل يكون الزماً يف حق اجلاعل وال ميكن اإللزام با-
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 - كلمـة متـاع   -أو فلـه متـاع     . وهذا صحيح والشك فيه فال جيوز لإلنسان أن يقول من ر د علي بعريي فلـه شـيء                 
  . فله مبلغ مايل-أو فله كما يقول بعض الناس 

  .هذا ال جيوز والعقد باطل
عمـل قلـيالً يـرى أنـه عمـل قليـل          ألن العامل يقدر عمله كثرياً واجلاعل يقدر ال       : وغالباً بل يكاد يكون دائماً حمل نزاع      

  .والعامل يرى أنه عمل عمالً كثرياً وينعكس هذا االختالف على تقدير العوض
  .ولذلك الك أنه يشترط أن يكون اجلعل معوماً

  :العمل يف اجلعالة ينقسم إىل قسمني) ملن يعمل له عمال معلوماً أو جمهوالً : (- رمحه اهللا -ـ قال 
  .كأن يكون بناء حائط أو خياطة ثوب.  العمل إلجياد معدومأن يكون: القسم األول_ 
  .كأن يكون لرد اآلبق أو لرد الشارد. أن يكون لرد مفقود: القسم الثاين_ 

  .وسواء كان العمل من القسم األول أو من القسم الثاين فإنه جيوز أن يكون جمهوالً
  :عللوا هذا : العلة
ائز ال يلزم منه اإللزام وإذا مل يكن هنـاك إلـزام جـازت اجلهالـة فـإن اجلهالـة                     بأن عقد اجلعالة عقد جائز والعقد اجل       -

إذاً ال . تتناىف مع اإللزام فإذا مل يكن إلزام جازت اجلهالة وإذا وجد اإللـزام منعـت اجلهالـة فعقـد اجلعالـة عقـد جـائز            
  .جيوز فيه أن يكون العمل جمهوالً: إذاً. إلزام فيه

  :ضاً صحيح ومفيدواستدلوا بدليل ثان وهو أي
مـن رد علـي مجلـي فلـه كـذا           : فـإذا قـال   . غالباً ما يكون العمل يف عقد اجلعالة ال ميكن تقـديره          :  وهو أم قالوا   -

ال ندري هل اجلمل يف مكان قريـب أو يف مكـان بعيـد؟ وهـل سـيتمكن العـال مـن إحـضاره بـسهولة؟ أو              . وكذا
  .أو جهداً ووقتاً قليالًبصعوبة؟ وهل سيخسر عليه جهداً ووقتاً كبرياً؟ 

  .ألنه مجل شارد ال ميكن تقدير وضعه. هذا ال ميكن تقديره
  .وهذا هو معىن احلاجى اليت ألجلها ذهب اجلماهري إىل مشروعية عقد اجلعالة

مـن  : كـأن يقـول   : جيوز أن يعقد عقد اجلعالة على مـدة معلومـة         : يعين). مدة معلومة أو جمهولة    :(- رمحه اهللا    -ـ قوله   
  .بعد األسبوع لو رده ال ميلك شيئاً.  إيلَّ مجلي يف أسبوع هذا صحيحرد

  .من رد علي مجلي يف أي وقت شاء فله كذا وكذا: وجيوز أن يقول
  .وهذه مدة جمهولة

  .فإن جهالة املدة مساوية جلهالة العمل يف احلكم والدليل. والدليل على جواز جهالة املدة هو الدليل السابق متاماً
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  .هذه األمثلة األربعة هي أمثلة لعقد اجلعالة
وكـل مـا حرمـت األجـرة عليـه      ). (كل ما جازت األجرة عليه جـازت اجلعالـة عليـه   :(هو ان نقول: والضابط العام 

  ).حرمت اجلعالة عليه
  .ال جتوز على أمر حمرمفال جيوز عقد اجلعالة على عمل حمرم كما أن األجرة 

  .وال جيوز عقد اجلعالة على قربة من القرب كما أنه ال جيوز عقد اإلجارة على قربة من القرب
  .وال فرق بينهما. أن كل ما جاز عقد اإلجارة عليه جاز عقد اجلعالة عليه: اخلالصة

  :اجلعالة مبثالني مثل لكل قسم من أقسام العمل يف - رمحه اهللا -وإذا ال حظت ستجد أن املؤلف 
  .؟  الثاين: هذا من القسم األول أو من أمثلة القسم الثاين) كرد عبد ولقطة:(فقوله
  .األول: من أمثلة القسم) وخياطة وبناء حائط:( وقوله

  .وهذا من حسن التأليف يف احلقيقة أنه ميثل مراعياً استيفاء األقسام
  .فمثل على كل قسم مبثالني

   :- ر,+* ا- -)
ل  
 I*��;2 *+#N �"2 *#"I %+ :*;>�_ا.  

  : ذه العبارة مسألتني- رمحه اهللا -أفدنا املؤلف 
  .أن اإلنسان إذا عمل العمل وانتهى استقر حقه يف األجرة/ املسألة األوىل**

  .ألنه عمل لغريه بعقد صحيح فلما انتهى العمل استحق العوض
  .فإن عمل لغريه قبل العلم فال شيء له. العلمأن هذا العمل البد أن يكون بعد / املسألة الثانية**

  .بأنه عمل يف ملك غريه بغري إذنه فهو شرعاً متربع: ملاذا؟ استدلوا على هذا
ولـو كـان   . فإن كان قبل العلـم فـال شـيء لـه        . يشترط الستحقاق األجرة يف اجلعالة أن يكون العمل مت بعد العلم          : إذاً

  .تسليم العمل بعد العلم
  . العمل كله بعد العلماملهم أن يكون

  .أما التسليم فال عالقة له
فإذا رد اجلمل بال علم باجلعالة وملا دخل املدينة عرف أن صاحب اجلمل وضع عليه جعالـة وسـلمه إليـه فـال يـستحق                          

  .وإن كان سلكه بعد العلم. شيئاً



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 416صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

  .ألن العمل وقع مىت؟ قبل العلم
   :- ر,+* ا- -)
ل  
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  .�;��+�	*: وا�@+

  . إذا اشترك مجاعة يف إجناز العمل فإم يقتسمون العوض:يعين
  :والتعليل

  . أم اشتركوا يف العمل فاشتركوا يف العوض-
  .وهذا خمصوص مبا إذا مل يقل اجلاعل إذا رد زيد اجلمل فله كذا وكذا

  .طلوبفإن عني يف العقد من يعمل فإن من عمل غريه ال يستحق شيئاً ولو عمل بعد العلم ولو أحضر امل
  .إن أحضر زيد اجلمل فله كذا وكذا:(ألن اجلاعل حدد العامل فقال

  .من أحضر اجلمل فله كذا وكذا واشترك مجاعة يف إحضاره فهم يشتركون يف العوض: أما إذا قال
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 *&
+T y�( ^UY� *[
  .و�I أ�1

فإنه يستحق القسط من علمـه ولكـن هـذا مـشروط بـأن              وإذا علم يف أثناء العمل بأن صاحب العمل وضع جعالً           : يعين
  .ينوي بعد العلم العمل مقابل هذا العوض

  .فإن مل ينو فهو متربع
من بىن يل هذا اجلدار فله كذا وكـذا وبـدأ هـذا الرجـل بالبنـاء                 : ال يدل على املناصفة فإذا قال     ) بقسطه:(وقول املؤلف 

  .دار بنية أخذ العوض فليس القسط يف هذه الصورة هو النصفقبل العلم فلما انتصف يف البناء علم مث أمت اجل
  ملاذا؟

  .ألن العمل يف أسفل اجلدار أصعب من العمل يف أعلى اجلدار
وأحياناً تنقلب الصورة فيكون العمل يف أعلـى اجلـدار أصـعب مـن العمـل يف أسـفل اجلـدار ألن األعلـى يـصعب              

  .الوصول إليه
  .دمها يف تقدير استحقاق العامل وليس األمر باملناصفة دائماًالقاعدة أنا نعترب املشقى وع: إذاً

كذلك لو ذهب لرد البعري الشارد وكان نصف الطريق صعب جداً ونـصفه الآلخـر سـهل جـداً فإنـه إذا علـم بعـد                          
قطع النصف فسيأخذ أكثر أو أقل من النصف؟ أقل ألن الباقي الذي يستحق عليـه العـوض أسـهل مـن الـذي عملـه                         

  .قبل العلم
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  . أن العقد عقد جائز- رمحه اهللا -صرح املؤلف 
  ).ولكل فسخها:( يقول- رمحه اهللا -لكن نالحظ هنا أن اللمؤلف 

) يعـين لكـل فـسخها     :(نقـول : مث نشرح وهو عقـد جـائز      ) وهو عقد جائز  :(ويف مواضع أخرى من العقود اجلائزة يقول      
   هنا صرح ذا احلكم؟-ه اهللا  رمح-فلماذا املؤلف 

  .يعين من األحكام املهمة يف اجلعالة أا جائزة. لعله صرح ذا احلكم ألن كون اجلعالة جائزة من أركان عقد اجلعالة
  .جائز عقد جائز أو الزم؟: بينما عقد الوكالة
  .جائز وعقد املضاربة؟

  .م املهمة يف عقد املضاربةلكن اجلواز يف عقد املضاربة وعقد الوكالة ليس من األحكا
  . باحلكم هنا هلذا السبب- رمحه اهللا -أقول لعل املؤلف 

  .نقول جائز وإىل هذا ذهب اجلماهري: إذاً: اجلعالة عقد
  .وما ال إلزام فيه فهو جائز.  بأن عقد اجلعالة ال إلزام فيها- :واستدلوا على هذا
  . يكون جمهوالً وهذا ال يكون إال يف العقود اجلائزة بأن العمل يف اجلعالة يصح أن- :واستدلوا على هذا

  .وهو قول لبعض املالكية وليس هو املذهب: القول الثاين= 
  .أن عقد اجلعالة الزم من الطرفني

  . قياساً على اإلجارة-
وهذا القول ضعيف أنك إذا جعلت عقد اجلعالة ىتقيسه على عقد اإلجارة يف كل شيء نـتج عـن هـذا أنـه ال يوجـد                          

  .قد امسه جعالة ألنه صار عقد اجلعالة هو عقد اإلجارة إذاً هذا القول ضعيفع
  .أنه الزم من جهة اجلاعل دون العامل: القول الثالث= 

  :واستدلوا على هذا
  . بأن يف هذا احلكم رفع للضرر عن العامل حىت ال يعمل مث يلغي اجلاعل العقد بعد العمل-

هو أنه عقـد جـائز مـن الطـرفني وهـذا هـو         . هري احلنابلة وغريهم من أهل العلم     مذهب اجلما . والراجح مذهب احلنابلة  
  .الراجح

  .أن الضرر كما يتصور يف حق العامل يتصور يف حق اجلاعل: واجلواب عن دليل القول الثالث
  .إذاً ال ميكن االستدالل من شق واحد
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وإذا أسقط اإلنسان حق نفسه بنفـسه فـال         . ن الفسخ من العامل فإنه ال يستحق شيئاً ألنه أسقط حق نفسه بنفسه            فإن كا : يعين
لو جاء العامل وبىن كل اجلدار مل يبق إال آخر صف من اللنب أو من البلوك مث ترك العمل فإنه ال يستحق                      : بناء على هذا   .شيء له 

  :دلوا على هذا أيضاًواست .ألنه أسقط حقه بنفسه .شيئاً مطلقاً
  . بأنه مل يويف ما شرط عليه وهو العمل املتفق عليه-

  .هكذا قرر احلنابلة ويف احلقيقة أنه مل أجد بعد البحث البسيط مل أجد خالفاً يف املسألة
ـ                           ل كأن هذا األمر مذهب اجلماهري لكن يظهر يل أنه لو قيل بأنه يعطى مبقدار عملـه مـا مل يكـن فـسخه إضـراراً باجلاع

إذا فـسخ العامـل العقـد هـل يـستحق شـيئاً       :  إن حبث احلكم   -وإن حبثها بعضكم فهذا شيء جيد        .لكان قوالً متوجهاً  
  .من األجرة أو باإلمجاع كما قال احلنابلة أنه ال يستحق لو أن بعضكم حبثها لكان طيباً

   :- ر,+* ا- -)
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  .ا كان الفسخ من قبل اجلاعل بعد الشروع فللعامل أجرة املثلوإذ: يعين
  .وهذا صحيح.  أنه إذا كان قبل الشروع فال شيء له- رمحه اهللا -فهم من كالم املؤلف 

  .وإمنا مل ينص عليه املؤلف ألنه معلوم
  .يستحق عليه األجرةفإذا فسخ اجلاعل العقد قبل الشروع فال شيء للعامل ألنه مل يبدأ العمل ومل يصدر منه ما 

 .أما إن فسخ بعد الشروع فإنه للعامل أجرة املثل ألنه عمل عمالً تعاقـد فيـه مـع صـاحبه فاسـتحق العـوض مقابلـه                         
 أن له أجرة املثل ولـيس القـسط مـن اجلعـل ألن عقـد اجلعالـة بطـل              - رمحه اهللا    -فهم من كالم املؤلف      )).األذان((

  .ى األجرةبفسخ اجلاعل له ومل يعد له أي أثر عل
أن له بقسطه من اجلعل ولو فسخنا عقـد اجلعالـة ألن العامـل إمنـا عمـل مقابـل اجعـل املـسمى ال           : والقول الثاين = 

  .مقابل أجرة املثل فنعتد باجلعل ال بأجرة املثل سواء كانت أجرة املثل أكثر أو أقل من اجلعل
  .ل قوي كما ترون وهو الراجح إن شاء اهللاوإىل هذا القول ذهب الشيخ العالمة عبد الرمحن السعدي وهو قو

أنـه جيـوز للجاعـل بعـد الـشروع يف العمـل أن              ). ومن اجلاعل بعد الـشروع     :(- رمحه اهللا    -وعلم من قول املؤلف     
  .يفسخ العقد واخلالف الذي تقدم معنا يف كون العقد جائزاً أو الزماً إمنا هو إذا كان قبل الشروع يف العمل

  :فاختلفول على قولني :ا كان بعد الشروعنأيت إىل اخلالف إذ
  .يسوون بني املسألتني فيجوز مطلقاً: أنه جيوز فسخ العقد بعد الشروع وقبل الشروع يعين: وهو للجماهري أيضاً: القول األول= 
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هنـا نقـول هـذا هـو املـذهب          .  هناك قلنا أنه ىقـول للمالكيـة       -وهو مذهب املالكية االصطالحي     : والقول الثاين = 
  .صطالحي أنه بعد الشروع يف العمل ليس للجاعل أن يفسخ العقداال

  .ألن يف هذا إضراراً ظاهراً بالعامل ألنه شرع اآلن بالعمل
وأنا أقول أن مذهب املالكية يف مسألة بعد الشروع فيه وجاهة وإن كانـت املـسألة حتتـاج إىل مزيـد تأمـل لكـن فيـه                           

  .رع العامل يف العملوجاهة بأن مننع اجلاعل من فسخ العقد مىت ش
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  .االختالف يف أصله هو أن يزعم اجلاعل أنه مل يشترط للعامل شيئاً ويزعم العامل أنه اشترط له شيئاً مقابل عمله
  .فالقول قول اجلاعل

 األصل براءة الذمة واألصل العـدم فـال ميكـن أن نلـزم اجلاعـل مبـا مل                   وإىل هذا ذهب اجلماهري واستدلوا على هذا بأن       
  .جيعل على نفسه

واستدلوا بدليل آخر وهو أن هذا يفضي إىل أن يقوم اإلنسان بعمل ويلزم غريه باألجرة مـدعياً أنـه مت بينـه وبـني هـذا                          
  . عقداً مسبقاً وهذا يؤدي إىل اإلضرار والتالعب- أي صاحب العمل -

  .إذا اختلفوا يف أصله فالقول قول اجلاعل. ل هذا صحيحإذاً نقو
   :- ر,+* ا- -91 )
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  :إذا اختلفوا يف قدره أو يف جنسه أو يف نوعه فالقول أيضاً قول اجلاعل 
  .وهو أن األصل عدم الزيادة/  بذات الدليل- :واستدلوا .عند احلنابلة= 
  .لفان ويسقط قول كل منهما ونرجع إىل أجرة املثلأما إذا اختلفا يتحا: والقول الثاين= 

  .واخلالف يف قوهلم أجرة املثل كاخلالف السابق
وإن مل يـذكر أحـدمها جعـالً معلومـاً معتـاداً أو      . أنه إن ذكر أحدمها جعالً معلوماً معتاداً قبل بيمينـه        : والقول الثالث = 

  .سقط العقد ونرجع إىل أجرة املثلذكر كل منهما جعالً معلوماً معتاداً فإما يتحالفان وي
  .وهذا الثالث من أقوال املالكية وهو الصحيح يف احلقيقة قول قوي ووجيه ويتوافق مع معطيات الواقع

  .فإذا ادعى أحدمها شيئاً معقوالً مقبوالً قبلناه مع ميينه وإال تساقطا وحتالفا ورجعنا إىل أجرة املثل
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إذا عمل لغريه بغري عقد وال جعل فإنه ال يستحق شيئاً ألنه تقدم معنا أن من عمـل لغـريه بغـري إذنـه فهـو يف الـشرع                             
  .متربع

  .فهذا الشخص ال يستحق هذا العوض لكونه عمل بال عقد سابق
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 ..حممد وعلى آله وصحبههذا واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا 
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        ::::اهللاهللاهللاهللا    حفظهحفظهحفظهحفظه    شيخناشيخناشيخناشيخنا    قالقالقالقال
        ....أمجعنيأمجعنيأمجعنيأمجعني    وأصحابهوأصحابهوأصحابهوأصحابه    آلهآلهآلهآله    وعلىوعلىوعلىوعلى    حممدحممدحممدحممد    نبينانبينانبينانبينا    علىعلىعلىعلى    وباركوباركوباركوبارك    لملململموسوسوسوس    اهللاهللاهللاهللا    وصلىوصلىوصلىوصلى    العاملنيالعاملنيالعاملنيالعاملني    ربربربرب    هللاهللاهللاهللا    ، احلمد، احلمد، احلمد، احلمد    الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرمحنالرمحنالرمحنالرمحن    اهللاهللاهللاهللا    بسمبسمبسمبسم
  .املالح واحلجام: ومن أمثلة هؤالء .العوض ولو بال اتفاق مسبق....  )) يف التسجيل-نقص من أول الدرس (( 

  .فهؤالء وضعوا أنفسهم هلذا العمل فإذا عمل لغريه ولو بال اتفاق مسبق فإه يستحق أجرة املثل
مل يـستحق   : ومن رد لقطـة أو ضـالة ، أو عمـل لغـريه عمـالً بغـري جعـل                  :( هنا - رمحه اهللا    - هذا معىن قول املؤلف   

  .ما إذا كان اإلنسان قد أعد نفسه هلذا العمل: ذكرت إذاً هذا األمر الذي يستثىن من هذه اجلملة وهي) عوضاً
  .لويستثىن أيضاً من هذا من خيلص متاع غريه من اهللكة فهذا يستحق أيضاً أجرة املث

  . أن يف ذلك تشجيعاً للمسلم على احملافظة على مال أخيه- :والسبب
  .ولذلك استثناه احلنابلة وجعلوا له األجر ولو أنه خلصه بال اتفاق مسبق

   .- رمحه اهللا -فهاتان مسألتان تستثنيان من كالم املؤلف 
  :نص هو على االستثناء/ ـ املسألة الثالثة
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  .أنه يستثىن من عدم استحقاق العوض إذا عمل لغريه بغري اتفاق ما إذا رد اآلبق: أي
دينـاراً أو   :( هنـا  - رمحـه اهللا     -فهو مستثىن ونصوا أيضاً على العوض ومل جيعلوه مفتوحاً حسب أجرة املثل فهـو يقـول                 

  .بق استحق الدينار ولو بال اتفاق مسبقفمن رد العبد اآل) اثين عشر درمهاً
  :واستدل احلنابلة على هذا احلكم بأمرين

  .عمر وعلي وابن مسعود رضي اهللا عنهم أمجعني: اآلثار املروية عن ثالثة من الصحابة وهم:  األمر األول-
  . عمر وعلي يسريوهذه اآلثار فيها ضعف إال أن أجودها أثر ابن مسعود فهو إن شاء اهللا ثابت كما أن ضعف أثر

أن مـن رد    :( فإنـه روي عنـه     - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -بأن هذا املعىن روي عن الـنيب        : استدلوا:  والدليل الثاين  -
  ).اآلبق فله ديناراً

  .- صلى اهللا عليه وسلم -وهذا احلديث مرسل ال يثبت مرفوعاً إىل النيب 
ذا ترك اآلبق شارداً فغالبـاً مـا يـسعى يف األرض فـساداً ففـي رده                 فإنه إ . أن يف رد اآلبق منعاً لشرده     :  والدليل الثالث  -

  .كف هلذا الفساد
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  .أن العبد اآلبق إذا مل يرد فإنه خيشى أن يلتحق بالكفار:  الدليل الرابع-
  .فهذه أربع أدلة استثىن ا احلنابلة ما إذا رد العبد اآلبق بال اتفاق فأوجبوا له األجرة بال عقد مسبق

  .أنه إذا رد العبد اآلبق فال شيء له ما مل يتفق مع صاحب العبد: لثاينوالقول ا= 
  . بأن هذا عمل بغري اتفاق مسبق ومن عمل لغريه بغري إذنه فال أجرة له- :واستدلوا

  .ورأوا أن ما استدل به احلنابلة آثار ضعيفة وحديث مرسل
  .بق فال حق لراد العبد اآلبقاألصل يف مال املسلم احلفظ فإذا مل يكن هناك اتفاق مس: وقالوا

ألن اآلثار اليت ذكروها يقـوي بعـضها بعـضاً كمـا أن احلـديث املرسـل الـذي               . مذهب احلنابلة : والراجح إن شاء اهللا   
أفىت مبوجبه الصحابة يصلح لالحتجاج كما أن األدلة العقلية اليت ذكروهـا قويـة وتكفـي للقـول ـذا القـول الـذي                        

  .ء رد العبد اآلبقتبناه احلنابلة وهو استثنا
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  .ويرجع راد العبد اآلبق بنفقته على هذا العبد: أي
  :واستدل احلنابلة على ذلك

 بأن النفقة على العبد اآلبق أمر ا الشارع ألن فيها حفظاً لنفس معصومة وما فعلـه اإلنـسان بـإذن الـشارع فإنـه ال                          -
  .يضمن

  :وا بـكما استدل
ويف إجيـاب   . منعـه مـن الفـساد أو اللحـوق بالكفـار          :  أن يف رد العبد اآلبق مصاحل وهي املذكورة يف املسألة السابقة           -

  .النفقة على راد العبد اآلبق تنفري عن حتقيق هذه املصاحل
 يكـون هـذا العامـل       أن النفقة على العامل وهو راد العبد اآلبق ولو كانت أكثر من اجلعـل بـشرط أن                : والقول الثاين = 

  .ممن وضع نفسه لرد الضوال
أن نفقة العبد اآلبق على املالك لكن بشرط هو أن يأذن املالـك بالنفقـة أو يـأذن احلـاكم أو يـشهد                       : والقول الثالث = 

  .العامل شهود على النفقة
  . بأنه لو ترك األمر للعامل لرمبا أسرف يف النفقة أو ادعى نفقة كبرية- :وعللوا ذلك

  . أن ال حيصل هذا احملذور اشترطوا عليه هذه الشروطألجل
  .وعلم من هذا أ القول الثالث هو القول األول لكن بشروط

  .وهذا القول الثالث فيما يبدو يل أقوى األقوال حذراً من املبالغات يف تقدير النفقات
  .وذا انتهى باب اجلعالة وننتقل إن شاء اله إىل باب اللقطة

        باب اللقطةباب اللقطةباب اللقطةباب اللقطة
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  .لغة اسم ملا يؤخذ من األرض: اللقطة
  .وتعريفه بأنه اسم ملا يؤخذ من األرض أحسن من تعريفه بأنه اسم ملا يلقط من األرض

  :هذا تعريفه لغة .حىت ال نعرف الشيء بنفسه
  .هو املال الضائع عن ربه إذا أخذه عن غريه: فاللقطة: وأما اصطالحاً

 عـرف أيـضاً اللقطـة وإمنـا ذكـرت التعريـف الـذي             - رمحه اهللا    -واملؤلف   .ف اللقطة يف اللغة ويف الشرع     فهذا تعري 
  .التنويه إىل بعض األحكام اخلاصة باللقطة:  مزية وهي- رمحه اهللا -قلته شرعاً ألنه أوضح على يف تعريف املؤلف 
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وتقدم معنا يف البيوع تفـصيل هـذا التعريـف وبيـان حمتـرزات               .جاز االنتفاع ا بال حاجة    كل عني   : املال يف الشرع هو   
  .إذاً عرفنا ما هو املال يف الشرع .التعريف فلسنا حباجة إىل إعادته اآلن

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
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  .ها أحق اكل عني ال جيوز أن يقع عليها عقد البيع وصاحب: أو املختصات يف الشرع هي: املختص

  .فهو من أبرز أمثلة املختصات .كالكلب املعلم
  .فالبد لكي نعترب العني لقطة أن تكون مال أو تكون خمتص

  .فإذا وجد اإلنسان جرة مخر فإا ليست لقطة بل جيب عليه أن يتلفها ألا ليست مال شرعاً وال خمتص
   :- ر,+* ا- -)
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  .واحلكم ال خيتص بالضياع بل ما يشابه الضياع يأخذ حكم الضياع . عن ربهيعين ضاع) ضل:(معىن قوله

  .أن يدفن اإلنسان ماله وينسى أين دفنه وجيده غريه: مثل
  .وذلك إذا كان الدفن قريباً وطرياً فحينئذ يكون لقطة .فإذا وجده غريه فهو لقطة

يف اللقطـة أن تكـون بـسبب الـضياع ال بـسبب الـدفن               ألن الغالـب    ) الضال:( بقوله - رمحه اهللا    -عبر املؤلف   : فإذاً
  .ونسيان مكان الدفن
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  .يهتمون يف طلبه: يعين) تتبعه مهة أوساط الناس:(معىن
  .فالشيء الذي ال تم أنت يف طلبه فليس مما تبعه مهة أوساط الناس

  . دون املتساهلني منهم ودون املتشددين وإمنا الوسط:تتبعه أوساط الناس يعين:(وقوله
  .فمن الناس من ال قيمة للمال الكثري يف نظره

ومن الناس من يكون املال القليل جداً عظيم يف نظره فال هـذا يعتـرب وال هـذا يعتـرب وإمنـا ننظـر إىل أوسـاط النـاس            
  .وعامتهم يف تقدير هل هذا املال تتبعه اهلمة أو ال تببعه اهلمة

إىل أن هـذا لـيس مـن حقيقـة اللقطـة وإمنـا              :  يف الشرح  - رمحه اهللا    -أشار الشيخ منصور      : هذا شيء والشيء الثاين   
  .هو شرط يف التعريف

  .ألنه من شروط التشييد وليس من حقيقة تعريف اللقطة. إيراده يف التعريف غري مناسب: فكأنه يقول
  . صحيحة- رمحه اهللا -وإشارته 

  .ال تتبعه مهة أوساط الناس هو أيضاً لقطةفإن الشيء الذي 
وهـذا لـيس    . بينما يفهم من تعريف الشيخ إخراج الشيء الذي ال تتبعه مهة أوساط الناس عـن مـدلول كلمـة اللقطـة                    

  .بصحيح
  .هي مالٌ أو خمتص ضل عن ربه: يكون التعريف فقط: فإذاً

  .هذا هو التعريف
  . التشييد وليس من حقيقة التعريففهو من شروط) وتتبعه مهة أوساط الناس:(وأما 

  .اللقطة يف الشرع تنقسم إىل ثالثة أقسام
  :وهذا التقسيم باعتبار أمرين

  .شرط التملك: ـ األمر األول
  .هل جيوز أن نأخذ أو أن ال نأخذ. جواز األخذ:  أو جواز اللقط يعين-.جواز اللقطة: ـ واألمر الثاين

  .فاألقسام باعتبار هذين األمرين



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 424صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

 

   :- رمحه اهللا -أشار إليه املؤلف : لقسم األولـ ا

ل  ;I- -ر,+* ا -:   
 

 ا�d�t0 وا���ط و	<�ه+&YI :d�0"T 32 a#+�I.  

  .هو ما ال تتبعه مهة أوساط الناس: ـ القسم األول
  .وهذا الشيء الثاين. وميلك بال تعريف. هذا الشيء األول: فإذا كان املال امللقى ال تتبعه مهة أوساط الناس فإنه جيوز أن يلقط

  .وأيضاً بال تعريف. وجيوز أن ميلك. جيوز أن يلقط: إذاً
  :استدل احلنابلة على جواز أخذه وعلى جواز متلكه بال تعريف بدليلني

 كما يف الصحيح مر على مترة فقال لوال أين أخشى أا من متـر الـصدقة                 - صلى اهللا عليه وسلم      -أن النيب   :  الدليل األول  -
  . يف احلديث إىل التعريف وذلك ألن التمرة مما ال تتبعه مهة أوساط الناس- صلى اهللا عليه وسلم -ومل يشر النيب  .تهاألكل
اإلمجاع فإن أهل العلم أمجعوا على أن املال الذي ال تتبعه مهـة أوسـاط النـاس ميلـك مبجـرد االلتقـاط                    :  الدليل الثاين  -

  .وال يشترط فيه التعريف
التقطه وأكله مث جاء صاحبه فإنه ال يضمن له ألنه إمنا أخذه مبوجب الشرع فـال ضـمان عليـه ولـو جـاء                        فإذا  / مسألة**

ألنـه ال حيـل مـال امـرئ مـسلم إال            . أما إن جاء صاحبه قبل أن ينتفع به فإنه جيب أن يـرده إليـه               .صاحبه بعد ذلك  
  .مال هذا الذي جاء فيجب أن يدفع له: وهذا املال .بطيب نفس منه

  .ا انتهى القسم األول من اللقطةوذ
  :- ر,+* ا- -91 )
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وإذا كـان ال جيـوز أن يؤخـذ فمـن           . القسم الذي ال جيوز أن يؤخذ أصـالً       : هذا هو القسم الثاين من أقسام اللقطة وهو       
  .باب أوىل ال جيوز أن ميلك

مـا ميتنـع بنفـسه مـن صـغار      : وهـو  . الذي ال جيوز أن يؤخذ وال جيوز بطبيعة احلـال أن ميلـك       هو: القسم الثاين : إذاً
  :لكن يف الواقع ليس هذا هو الشرط الوحيد بل يضاف إليه شرطان .السبع

  .أن يتمكن من ورود املاء والشرب: ـ الشرط األول
  .أن يصرب عن شرب املاء مدة طويلة: ـ الشرط الثاين

 وأن  -2.  أن ميتنـع مـن صـغار الـسبع         -1:  ال جيوز أن يلقط هو الذي اتـصف بـثالث صـفات            فصار الشيء الذي  
  . وأن يكون من الاليت يصربن عن املاء وقتاً طويالً-3. يتمكن من ورود املاء

فالضوال عند الفقهاء مـصطلح خـاص بـاحليوان الـضائع وال يطلـق              . وهذا النوع يتعلق باحليوان فقط ويسمى الضوال      
  .من أنواع اللقطةعلى غريه 
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. الـذئب : ــ األول  : ومثلوا هلـا بثالثـة أمثلـة      . السباع الصغرية اليت ال تفترس احليوانات الكبرية      : هي) وصغار السبع (
فاألسـد الـصغري يعتـرب مـن صـغار الـسباع والثعلـب              . ـ واألسد الصغري  . ـ والثعلب . واعتربوه من صغار السباع   

  .غار السباعوالذئب ولو كان كبرياً فهو يأخذ حكم ص
  ).كثور ومجل:( هلذه احليوانات اليت ال جيوز أن تؤخذ بقوله- رمحه اهللا -ومثل املؤلف 

  :ختتلف األسباب اليت من أجلها ميتنع احليوان عن صغار السباع
  .فاجلمل ميتنع جبسمه). كاجلمل :(- رمحه اهللا -كما مثل املؤلف . ـ فقد ميتنع عن صغار السباع لكونه كبرياً

  .فإنه ال ميكن لصغار السبع أن يصطاد الظباء لسرعتها. د ميتنع عن صغار السباع لشدة عدوه كالظباء مثالًـ وق
  .ألن هذه متتنع عن صغار السباع.  لكونه يطري كالطيور كلهاعوقد ميتنـ 

  .جلملإا متتنع حبجمها كما ميتنع ا: فقالوا. احلمري:  أحلق باجلمل-وأحلق احلنابلة مبا ميتنع حبجمه 
  .أا ال متتنع: والقول الثاين= 
  .ألن صغار السباع يتمكن من افتراس احلمار:  أوالً-
  .ألنه ال يصرب عن املاء:  ثانياً-
  .ألنه ال حيسن الوصول إىل املاء:  ثالثاً-

  .فهو يف احلقيقة أشبه بالشاة منه بالبعري
  .قول وجيه وصحيح . - رمحه اهللا - وهذا القول نصره جداً الشيخ الفقيه ابن قدامة وهو كما قال

  .فجنس احلمري ال يلحق بكبار األجسام كاجلمل
 كل ما ال يتلـف ببقائـه كالقـدور الكـبرية والطـاحون الكـبري فـإن هـذه                    -الذي ال جيوز أخذه   : ويلحق ذا القسم  

  .األشياء لو بقيت يف الصحراء فإنه ال يضرها وتبقى إىل أن يأيت صاحبها ويأخذها
 ما ميتنع من صغار السبع من حيث أا ال تنظـر ببقائهـا وقتـاً طـويالً ملقـاة علـى األرض وهلـذا ال جيـوز                            فهي تشبه 

  .لإلنسان أن يأخذها بل تبقى يف مكاا إىل أن يأيت صاحبها ألخذها
ولـو  وعلم من هذا البحث كله أنه إذا تبني لإلنسان أن هذه األشياء اليت ذكرها الفقهـاء يف مكـان تتلـف لـو تركـت                          

كانت كبرية أو تعدو أو تطري بأن كان يف املنطقة سباع صغرية لكنها عرفت بأكـل كبـار األجـسام أو كانـت يف مكـان                          
وذلـك اسـتنباطاً    . حينئـذ جيـوز أن تؤخـذ      . ال يوجد فيه ماء أصالً أو كان القدر الكبري يف مكان فيه قطاع طرق بكثرة              

 ال متناعها بنفسها وحنن اآلن تـبني لنـا أـا يف مثـل هـذه األمثلـة ال                    من تعليالت الفقهاء ألم يرون عدم جواز أخذها       
  .متتنع بنفسها فجاز حينئذ أن تؤخذ

  .وهلذا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لتعليالت الفقهاء حىت يدور احلكم مع هذه العلة وجوداً وعدماً
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  .وهو القسم األكرب من أنواع اللقطة وحكمه أنه جيوز أن يؤخذ وال ميلك إال بالتعريف: هذا هو القسم الثالث
  .وهذا القسم يشمل كل ما عدا القسم األول والثاين

  .فكل عني سقطت على األرض ال تدخل يف القسم األول وال يف الثاين فهي من القسم الثاين
  .ألول والثاينهو كل ما ال يدخل يف القسم ا: ولذلك نقول يف تعريفه

  :والدليل على حكم هذا النوع من اللقطة
 سـئل عـن لقطـة الـذهب     - صـلى اهللا عليـه وسـلم    - أن الـنيب  - رضي اهللا عنه   - حديث زيد بن خالد اجلهين       -

إعرف عفاصها ووكائها مث عرفها سنة فـإن مل تعـرف فـشأنك ـا وهـي                  (- صلى اهللا عليه وسلم      -والفضة فقال النيب    
  .وهذا اللفظ يف الصحيح). فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليهوديعة عندك 

  .وهو من أهم أحاديث اللقطة لكونه يشتمل على جمموعة من املسائل
  . تعتمد على هذا احلديث- رمحه اهللا -وستالحظ أن مفردات املسائل اليت ذكرها املؤلف 

  . على أا تعرف ملدة سنة مث متلك بعد ذلك- وسلم  صلى اهللا عليه-إذاً عرفنا اآلن الدليل حيث نص النيب 
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
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  :بدأ بشروط القسم الثالث
فإن مل يأمن نفـسه وظـن أنـه لـو أخـذها ملكهـا               . أن ال خيون فيها   : أن يأمن نفسه على اللقطة يعين     : ـ فالشرط األول  

  .مجاعبال تعريف حرم عليه األخذ أصالً وهذا باإل
فإن ظن من نفـسه أنـه ال يـستطيع أن يعـرف هـذه               . أن يتمكن من التعريف   . أن يقوى على التعريف   : ـ الشرط الثاين  

اللقطة إما لضعفه أو لفقره أو النشغاله أو ألي سبب من األسباب فإنه ال جيوز لـه ولـو أمـن نفـسه عليهـا أن يأخـذها                           
  .ه لن يتمكن من التعريف اإذ مالفائدة من أخذ اللقطة وهو بعلم من نفسه أن

  .فهذان شرطان ال جيوز اإللتقاط إال ما
 شرط إلتقاط اللقطة يف القسم الثالث بني مـاذا يترتـب علـى مـن خـالف والـتقط مـع            - رمحه اهللا    -مث ملا بني املؤلف     

  .عدم توفر الشروط
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  .أي أن حكمه حكم الغاصب
  :ج حتت هذا مسألتانويندر

  .ألنا نعامله معاملة الغاصب وهذا حكم الغاصب. أنه يضمن هذه العني مطلقاً فرط أو مل يفَرط: ـ األوىل
  .ألن يده يد غصب. فإا ال متلك بعد السنة. أنه لو أخذها بنية اخليانة مث عرفها تائباً أو غري تائب: ـ املسألة الثانية

نه إذا أخذها مث عرفها سواء عرفها بعد التوبة أو عرفهـا بـدون توبـة وإمنـا عرفهـا هكـذا فإـا ال                         أ: احلكم الثاين : إذاً
  .ألنه أخذها بغري إذن شرعي فال يستحق التملك. متلك
  .أنه إذا أخذها وعرفها فإنه ميلك هذه العني: يف هذه املسألة الثانية: والقول الثاين= 

  :واستدل أصحاب هذا القول على قوهلم
  . بأن الشارع رتب ملك العني امللتقطة على التعريف فإذا وجد السبب وجد احلكم فما دام عرفها فهي ملك له-

فإذا عرفها ومل جيد صاحبها فإنـه يـدفعها إىل بيـت املـال إن متكـن وإن مل يـتمكن فإنـه                       : واألقرب واهللا أعلم املذهب   
  .ة اخليانة فإنه ليس من أهل التملكيتصدق ا عن صاحبها وال ميلكها أبداً ما دام أخذها بني

  .وإن كان القول الثاين فيه قوة من حيث التعليل إال أنه يظهر يل أن املذهب أقوى
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  .أيك أنه جيب على ملتقط اللقطة أن يبدأ بالنداء فوراً وهو التعريف
  :والدليل على هذا ظاهر

واألمر الذي للوجـوب هـو علـى الفـور يف أصـح             . وهذا األمر للوجوب  ). عرفها :(- عليه وسلم     صلى اهللا  - لقوله   -
  .قويل الفقهاء

  .فيجب عليه أن يبادر بالتعريف. إذا كان احلديث أمر فهو للوجوب وعلى الفور: إذاً
  ).ساجدويعرف اجلميع بالنداء يف جمامع الناس غري امل:( هنا- رمحه اهللا -وهذا معىن قول املؤلف 

  .جيب عليه أن يعرف مباشرة حلديث زيد السابق: إذاً
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  .أن يتحرى األماكن اليت يظن أن وصول اخلرب إىل صاحب اللقطة فيها أكرب: املقصود من هذه اجلملة
  .اً أن يعرف يف جمامع الناسأنه جيب دائم) يف جمامع الناس:( هنا بقوله- رمحه اهللا -وليس مقصود املؤلف 

  .هذا ليس مقصوداً
لكن مقصوده أن الغالب أنه إذا عرف يف جمامع الناس كاألسـواق وأبـواب املـساجد فـإن صـاحب اللقطـة سـيعرف                        

  .خرب هذه اللقطة
لكن لو افترضنا أن تعريفه اللقطة يف مكان آخر وليس من جمـامع النـاس يظـن أن وصـول اخلـرب إىل صـاحبها أكـرب                           

  .اخلرب فيه إىل صاحبها أكرب أن يترك جمامع الناس وأن يعرفها يف هذا املكان الذي يظن أن وصول فيجب
أن جيد معاملة سقطت ختتص بدائرة حكومية معينة وهي يف طور اإلعـداد مـن املعلـوم أن أنـسب مكـان                      : من أمثلة هذا  

  .للتعريف ذه املعاملة أين؟ يف مدخل هذه الدائرة
  .إىل آخره..  هذا الشيء إىل أماكن جتمع الناس ألنه لن يذهب صاحب

وهكذا جيب على اإلنسان أن يعلم أنه إذا التقط اللقطة فهو أمني وحماسـب فعليـه أن يعـرف اللقطـة يف املكـان الـذي                          
  .يظن أنه يف الغالب أا ستكون فيه

 أو قـرائن فيجـب أن   فإذا كانت اللقطة يغلب على الظن أا لشخص يعمـل يف سـوق التمـر مـن خـالل مالبـسات           
  .يعرفها يف سوق التمر

وإذا كان يغلب على الظن أن صاحب هذه اللقطة من خالل مالبسات وقرائن مـن جتـار الـذهب فإنـه مـن اخلطـأ أن                          
  .يذهب إىل سوق التمر ليعرف لقطة يغلب على الظن أا لتاجر من جتار الذهب

  .ئن وال دالئل فغنه يعرف يف جمامع الناسوهكذا جيتهد يف معرفة املكان املناسب فإن مل توجد قرا
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  .فإنه ال جيوز له أن يعرف فيها: يعين
  :وذلك

  ).ال ردها اهللا عليك: من رأيتموه ينشد ضالة يف مسجد فقولوا: ( قال- صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب -
ن املساجد مل تنب لذلك وإمنـا بنيـت لـذكر اهللا والعبـادة ال ليبحـث                 أل: وذلك. وهذا احلديث دليل واضح على التحرمي     
  .الناس فيها عن ما سقط منهم من أمتعة

  .ال جيوز يف املساجد: فإذاً
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  .لكن عند أبواب املساجد ال حرج يف ذلك
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  .أن مدة التعريف سنة كاملة هجرية قمرية: يعين
  .فيه اللقطة وتنتهي يف نفس اليوم من العام التايلتبدأ من اليوم الذي وجد 

  :والدليل على ذلك
  ).عرفها سنة: (فأنه قال:  احلديث السابق-
أفتـوا بـالتعريف    . - رضـي اهللا عنـه   -عمـر وغـريه    : - صلى اهللا عليه وسلم    -اآلثار عن أصحاب النيب     :  كذلك -

  .ملدة سنة
  :يفأي واختلف الفقهاء يف كيفية التعر: واختلفوا

مث بعد ايـة األسـبوع األول يرجـع إىل أعـراف النـاس يف               . أنه يعرفها يف األسبوع األول يف كل يوم       : فالقول األول = 
  .تعريفها

أنه يعرفها يف األسبوع األول يف كل يوم مث يف الـشهر األول يف كـل أسـبوع مث بـاقي الـسنة يف كـل                        : والقول الثاين = 
  .شهر مرة

وأنتم علمتم اآلن من سياق اخلـالف أن مجيـع العلمـاء يـرون وجـوب التعريـف يف              . ول األول والراجح إن شاء اهللا الق    
  .األسبوع األول يف كل يوم

مث اختلفوا إذا انتهى األسبوع األول وذلك ألن األسبوع األول مظنة حبث صـاحبها عنـها أكـرب بكـثري مـن األسـبوع                        
  .الثاين مث تنقص هذه املظنة كلما ذهب الوقت

 القول الثاين فيه ضعف يف احلقيقة ألن االكتفاء يف مـا بعـد الـشهر األول بـالتعريف مرةواحـدة يف الـشهر                        على أنه يف  
  .فيه إجحاف يف احلقيقة ألن هذا التعريف قليل جداً سيبقى أكثر السنة يعرف يف الشهر كم؟ مرة

يع مـرة يف كـل أسـبوع لكـن يدايـة            وإن كان عرف يف الشهر األول يف األسبوع األول منه يف كل يوم ويف باقي األساب               
  .وهذا قليل جداً. من الشهر الثاين سيكون التعريف يف كل شهر مرة

. ولذلك أنا أرى أن هذا القول فيه إجحاف بصاحب اللقطـة ال سـيما إذا كانـت مهمـة وضـرورية ومرتفعـة القيمـة                        
  كونه يعرف يف كل شهر مرة مىت يصادف صاحب اللقطة؟

  .اء اهللا القول األول ويرجع يف تعريفها إىل العرف حبسب األمهية وحبسب املالبساتالراجح إن ش: ولذلك نقول
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  .وميلك اللقطة بعد اتعريف السنوي حكماً: يعين
  ).افشأنك : (ويف لفظ) فهي لك:( قال- صلى اهللا عليه وسلم -فالنيب :  األحاديث- :الدليل أنه ميلكه

  .واألحاديث كثرية يف ملك املعرف للقطة بعد سنة
  .كدخول املرياث يف ملك صاحبه. قهراً من غري اختيار: يعين) ميلكها حكماً(وقوله
  .احلنابلة يرون أن دخول اللقطة بعد التعريف ملدة سنة يف ملك امللتقط دخوالً إجبارياً: إذاً

  ).فهي لك: (فهو يقول بأن األحاديث فيها إفادة امللك - :وعللوا هذا
  . مث إن الشارع رتب ملك على التعريف سنة فإذا انتهى تعريف السنة حصل امللك باختياره أو بغري اختياره-

  .أن امللتقط بعد سنة إذا تلفت اللقطة فهي مضمونة عليه مطلقاً: ويترتب على هذا القول
خل الـشيء يف ملكـك مث تلـف فهـو مـضمون عليـك               وإذا د .  ألا أصبحت من أمالكه    - ملاذا مضمونة عليه مطلقاً؟   

  .مطلقاً ال نقول فرط أو مل يفَرط ألا أصبحت من أمالكه
  .عرفنا مذهب احلنابلة وعرفنا ماذا يترتب على هذا القول ويكاد يكون ما يترتب على القول أهم من القول: إذاً
ـ          : القول الثاين =  إن اختـار أن ال  يتملـك فـإن اللقطـة تـصبح وديعـة ال       أن اللقطة ال تدخل يف ملكه إال باختيـاره ف

  .تضمن إال بالتعدي أو التفريط
  .وهذا القول اختيار أيب اخلطاب من احلنابلة وقول لبعض الشافعية وقيل إنه هو املذهب االصطالحي

  .أن اللقطة بعد السنة تدخل يف ملك امللتقط قهراً وال يضمنها:القول الثالث= 
  :وجه ذلك .قولنيففيه اجلمع بني ال

  .أن امللتقط إمنا التقطها بإذن الشارع وعرفها بإذن الشارع وملكها بإذن الشارع وال يترتب على اإلذن الضمان:  وجهه-
  .فإذا أخذها والتقطها وعرفها سنة ومتلكها مث تلفت أو انتفع منها فإنه إذا جاء صاحبها ال يضمنها له

  .ابق حلديث زيدوهذا القول قوي ووجيه لوال اللفظ الس
  .هذا حلديث يكاد يكون نص يف املسألة). فإذا جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه:(ففي اللفظ السابق يقول

  .ليس يف هذا القيد .وليس يف احلديث أنه إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه إال إن كنت انتفعت ا
  . فهو إن شاء متلك وإن شاء مل يتملك.ولذلك الراجح إن شاء اهللا القول الثاين

  .فإن مل يتملك فهي وديعة وأمانة تبقى عنده
  .وإن شاء إذا مرت السنة ومل يرد أن يتملك إن شاء أن يدفعها إىل اإلمام ختلصاً منها فهذا أمر مشروع وذكره بعض الفقهاء

  .إذاً هو خمري بني أن تبقى عنده وديعة وبني أن يدفعها إىل بيت املال
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  .ال جيوز له أن يتصرف يف الوديعة إال بعد أن يضبط صفات الوديعة
  ).اعرف عفاصها ووكائها :(- صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب -

  .- صلى اهللا عليه وسلم -فهذا أمر من النيب 
  .كان من جلد أو من قماشما يربط به اإلناء سواء : والوكاء هو
  .هو اإلناء الذي يتخذ لتخزين األشياء وأيضاً سواء كان من جلد أو من شيء آخر: والعفاص

  .فاحلديث نص على أنه ال جيوز لإلنسان أن يتصرف يف اللقطة إال بعد أن يضبط صفاا
  .نسى أو يهمويستحب له أن يشهد على هذه الصفات كما يستحب له أن يكتب هذه الصفات ألن ال ي
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  ).فإذا جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه :(- صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب -
  ).فعرفها سنة فإن مل تعرف فشأنك ا:( ولقوله-

  . إىل صاحبهافمفهوم احلديث أا إذا عرفت فهي ليست من أمالكه بل تدفع
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  . يريد ذا أن يبني من الذي ميلك اإللتقاط والتملك بعد التعريف- رمحه اهللا -املؤلف 

تقـاط  أن كل إنسان مكلفاً كان أو غري مكلف صـغرياً أو كـبرياً مـسلماً أو كـافراً فإنـه ميلـك باالل       : فاحلنابلة يرون = 
  .وال نشترط أن يكون بالغاً عاقالً مكلفاً

  :واستدلوا على هذا
واالحتطـاب واالصـطياد ال يـشترط لـه أن          .  بأن االلتقاط وسيلة من وسائل التملك فهي كاالحتطـاب واالصـطياد           -

  .مكلفاً: يكون احملتطب بالغاً يعين
  .أنه يشترط يف امللتقط أن يكون من املكلفني: والقول الثاين= 
  :تدلوا على هذاواس
  . بأن االلتقاط فيها نوع والية على اللقطة والواليات ال تكون إال للمكلفني-

  .ألن شبه االلتقاط باالحتطاب أكرب من شبهها فيما حيتاج إىل والية. املذهب: والراجح
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  : إذا قررنا أن لكل واحد اإللتقاط صغرياً كان أو كبرياً - رمحه اهللا -يقول : بناًء على هذا
    :- ر,+* ا- -�;�ل  
 )
+Wو�� 
+W�H;� 0ف"� ��  .)وا����* وا�

  .أن يأخذ اللقطة من السفيه والصيب: أن الويل جيب عليه أوالً: أي
  .مث إذا أخذها جيب عليه أن يعرفها نيابة عنهما

  .ألنه فرط: فإن مل يأخذ اللقطة وأتلفها الصيب فإن وليهما يضمن هذه اللقطة
  .ه ترك واجباً من واجباته وهو أخذ اللقطة والتعريف اأن: ووجه التفريط

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 *�N *2ر  @N أو *N
H;	. 3�2ة 
  .&#UV *Z^=: و&% 0Tك ,��ا	ً

  .إذا ترك اإلنسان احليوان رغبةً عنه فإنه ميلك من آخذه
  :استدل احلنابلة على هذا بدليلني

 ومل ينكـر عليـه      - صـلى اهللا عليـه وسـلم         -د أن يسيب مجله وهو مع النيب         أرا - رضي اهللا عنه     -أن جابر   :  األول -
   .- صلى اهللا عليه وسلم -ذلك النيب 

  .أنه تركه رغبة عنه فخرج عن ملكه وكأنه أجاز لغريه أن يأخذه:  الثاين-
  .وهذا احلكم عند احلنابلة خيتص باحليوان

  .غبة عنهأما العبد واحلجر وحنومها فإنه ال يلتقط ولو تركه ر
  :عللزا هذا

  . بأن العبد يستطيع أن يصل إىل سيده فهو حيسن التصرف-
  . وأما احلجر فإنه يبقى بال ضرر إىل أن يرجع إليه سيده-

أنه إذا عرفنا أن سيد العبد تركه ال يريه ولو رجع إليه وأنه تـرك احلجـر والقـدر الكـبري رغبـةً عنـه                         : وهنا أيضاً نقول  
  .جيوز لإلنسان أن يأخذهوال يريده أصالً فإنه 

  .وإمنا يترك فيما إذا علمنا أن لسيده رغبة فيه
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   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 =0�t *"v�& �L<�= وو	و *#"	 ^Uو&% أ :�H;#I.  

تعامـل معاملـة    : يعـين  .إذا أخذ نعل اإلنسان وحنوه كثيابه ووجد مكاا غريها فحكمها عنـد احلنابلـة أـا كاللقطـة                 
هـذا حكـم هـذه املـسألة عنـد           . يعرفها سنة  مث إذا عرفها سنة فإنه يأخذ منها حقه ويتصدق بالبـاقي              فعليه ان  .اللقطة
  .احلنابلة

كيف حيكم احلنابلة على مثل هذه الصورة بأا لقطة مث يقولون أنه بعد مـرور احلـول              : ووجه اإلشكال : يف احلقيقة فيها إشكال   
  .كلها:  يف السابق أن اللقطة حكمها بعد التعريف أا متلكوقد قرروا يأخذ منها حقه فقط ويتصدق بالباقي؟

  .وإال ففي تقريرهم نوع تعاض واختالف. ولذلك كأن احلنابلة يرون أا لقطة من وجه وليست لقطة من وجه
أن يف هذه الصورة مل جير بني السارق الذي أخـذ النعـل وبـني صـاحب املتـاع الـذي       :  قالوا- :الدليل على هذا احلكم 

  .مل جتر بينهما مبايعة وال معاوضة: إذاً .ذ متاعه معاوضة حىت نقول خذ متاع السارق مكان متاعكأخ
  .أنه رمبا أخذت من غري صاحب اليت بقيت:  الدليل الثاين-

فإذا أخذت نعلك ومل يبق يف املسجد إال نعل واحدة احتمال أنة يكون صـاحب هـذه النعـل هـو الـذي أخـذ نعلـك                           
  .رب ولكن يبقى أنه يوجد احتمال أن تكون هذه النعل لشخص آخر غري الذي أخذ نعلكوهو االحتمال األك
  .ال جيوز أن يتملكها مباشرة بل عليه أن يعرفها سنة مث بعد ذلك يأخذ حقه منها: هلذين الدليلني قالوا

  .قه منها والباقي يتصدق بهأن ال حنتاج إىل االنتظار ملدة سنة بل مباشرة تؤخذ وتباع ويأخذ البائع ح: القول الثاين= 
 أن احلـذاء البـاقي      - بأن ظاهر احلال وداللة القرينة على أن هذا الباقي هـو متـاع الـذي أخـذ                   - :واستدلوا على هذا  

  .والشرع مبين على األخذ بالظواهر. إمنا هو للشخص الذي أخذ احلذاء الذي ذهب
  .لشيخ املرداوي واختاره أيضاً احلارثي وهو كما ترى وجيههذا القول الثاين وهو أنه ال يشترط أن نبقى سنة اختاره ا

ألنه إذا أخذت نعـل اإلنـسان وقيـل لـه انتظـر ملـدة سـنة ففـي                   .  بأن يف هذا القول رفقاً بالناس      - :كما عللوا ذلك  
  .الغالب سيعرض عن هذا النعل املوجود ويشتري مكانه آخر

نعالً وغلب على ظنك أنه ملـن أخـذ نعلـك فخـذه وبعـه وخـذ                 إذا وجدت   : هذا القول الثاين هو الصحيح فنقول     : إذاً
ملـاذا؟ ألنـه لـو كانـت نعـل          . لن يبقى بـاقي    سيبقى باقي؟ أو لن يبقى باقي؟     : والغالب .نصيبك منه والباقي تتصدق به    

  .املأخوذة غالباً ستكون خري من املوجودة: فإذاً !السارق خري من نعلك ملاذا يتركها لك ويأخذ نعلك؟
  .احتياطاً إلكمال احلكم وإال يف الغالب لن يتبقى شيء ويتصدق بالباقي؟: ذاً قال احلنابلةفلماذا إ

  .ما احلكم إذا كان مثن املبيع أقل من نعلك؟ إذا كان أكثر عرفنا احلكم/ 
  ))..ألنه مسروق.. ليس لك إال هذا: ..((..وإذا كان أقل

  .وذا انتهينا من باب اللقطة وننتقل إىل باب اللقيط
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        باب اللقيطباب اللقيطباب اللقيطباب اللقيط
   :- ر,+* ا- -)
ل  
 y�;#ب ا�
2.  

  .باب تبني فيه أحكام اللقيط: يعين
  
  :- ر,+* ا- -و)��* ه�
  .:��: وه� 

  .أي قبل التمييز: مراد احلنابلة بالطفل
  .فإذا وجد الطفل بعد التمييز فليس لقيطاً وال تنطبق عليه األحكام اليت ستذكر

  . إىل البلوغ فيشمل املميز وغري املميزأن اللقيط يستمر: والقول الثاين= 
  .وهذا القول الثاين هو الصحيح إن شاء اهللا

أن الطفل املميز وغري املميز إىل أن يبلغ مرحلة البلـوغ حباجـة إال حـضانة ورعايـة فيـدخل يف أحكـام                       : حالترجيوجه  
  .اللقيط

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
  .. �"0ف 	��* و. ر)* 

  .جمهول النسب وجمهول الرقجيب أن يكون هذا الطفل 
فإن كان رقيقاً لشخصٍ معني أو معروف النسب فليس بلقـيط وال جيـوز لإلنـسان أن حيـتفظ بـه وعليـه ان يـرده إىل                           

  .أهله
  .أن ال يعرف نسبه وال رقه: الشرط احلقيقة الواضح والكبري يف اللقيط: إذاً

  .بال هذا الشرط ال يصبح من اللقطاء
   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 �v أو ^�	.  

  .سواء على الطريق أو يف مسجد أو يف كنيسة أو يف بيعة أو يف أي مكان أو يف السوق. ألقي: يعين) نبذ(
  .ضاع يف الطريق ومل يستطع أن يهتدي إىل أهله: يعين) أو ضل(قوله

  .وضلغالبهم ذكر أو ضل وإن كان بعضهم اقتصر على كلمة نبذ ومل يذكر أ) أو ضل:(واحلنابلة ذكروا كلمة
الطفل إذا ضل فإنه ال يعتـرب لقطـة بـل جيـب أن نبحـث عـن                  :  يف املمتع انتقد هذه الفظة وقال      - رمحه اهللا    -وشيخنا  

أهله وليس لواجده أن حيبسه مباشرة ويعتربه لقيط ويطبق عليه أحكـام اللقطـة بـل جيـب إذا الطفـل أن نبحـث عـن                          
  .أهله

وال ينبغـي لإلنـسان إذا ضـاع        .  وهو كما ترى وجيـه جـداً وقـوي         -   رمحه اهللا  -ومل أجد هذا التقرير عند غري شيخنا        
الطفل أن يستعجل يف معاملته معاملة اللقيط وحبسه عنده بل جيب أن يبحث عـن أهلـه مث إذا حبـث ومل جيـد أهلـه وال                           

  .من يعرف نسبه وال كونه رقيق أو حر فإنه حينئذ يعود إىل احلكم األصلي وهو أنه لقيط
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  )).األذان((
---  

 تـرك التعريـف فلمـا قـارب         -إذا مل يبدأ بالتعريف إال قبل اية احلول بـزمن يـسري             : يقول: هذا سؤال جيد يف احلقيقة    
  احلول االنتهاء بدأ ؟

أنه جيب عليه أن يعرف كذلك ولو مل يبدأ به إال متأخراً إال أنه ال ميلك اللقطـة ـذا التعريـف ألنـه فـرط ومل                           : اجلواب
  .فيجب عليه أن يعرف لكن ال ميلك ذا التعريفيعرف احلول الكامل 

   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
 ��
  .وأ0I =^Uض آ�

  .فرض كفاية: أخذ هذا اللقيط عند احلنابلة
  ] .2/املائدة[} ...وتعاونوا على الرب والتقوى{ :   لقول تعاىل-
  .سه وإنقاذاً له من اهلالكأن يف أخذه حفاظاً على نف:  والدليل الثاين على وجوب أخذه وأنه فرض كفاية-

  .وهو أنه فرض كفاية. وإىل هذا ذهب اجلماهري
  .أن أخذه سنة إال إن خاف إن تركه هلك حينئذ يصبح واجباً: والقول الثاين= 

  .وهو مذهب األحناف
  .وذا القيد الذي ذكره األحناف أصبح قوهلم قريب جداً من قول اجلماهري

  . أنه ال جيب على اإلنسان أن يأخذ الطفل مادام يظن أنه لن يهلكفليس بينهما فرقاً يذكر اهلم إال
   :- ر,+* ا- -91 )
ل  
  .وه� ,0 

  .األصل أنه حر وال جيوز مللتقطه أن يتعامل معه كرقيق أو أن يسترقه. هذا القيط حر: أي
  .وهذا احلكم باإلمجاع
  :ودليل هذا اإلمجاع

  .نتقل عن هذا األصل إال بناقل شرعي وال يوجد ناقل يف حق اللقيط أن األصل يف اإلنسان احلرية وال ميكن أن ن-
لـسيده أو مللتقطـه أن يـسترقه        : وقلت لكم أن هذا احلكم حمل إمجاع وهو حمل إمجاع إال أنه خالف فقط النخعـي فقـال                 

  .ولكن هذا القول حكم عليه الشيخ ابن قدامة بأن فيه شذوذ وخمالفة للصحابة وللعلماء
  .لكن على كل حال الراجح إن شاء اهللا مذهب اجلماهري. وهو قول يستغرب على النخعي. وهو كما قال

   :- ر,+* ا- -�;�ل  
 *�& 

 ، أو &�3ً 2* آ<��ان و0�t= أو )��0ًً�0: 
ً	�I�& ه0ًا أو
u ، *�>T أو *"& �Lو 
  .I#*: و&

  .يف جيبه: يعين) ما وجد معه(
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يف هـذه الـصور     . أو حتـت الفـراش الـذي حتـت الغطـاء          .  الغطاء الذي حتته   سواء كان حتته مباشرة أو حتت     ) أو حتته (
  .كلها يعترب حتته
  .فهذا املال له

فـإن وجـده مـدفوناً منـذ        ) إذا وجده مدفوناً طرياً فهـو أيـضاً لـه         ) أن جيده مدفوناً طرياً   : (ـ النوع الثاين من األموال    
  .زمن بعيد فليس له وال يستحق أن يتعامل معه كمال للقيط

إذا وجد شيئاً متصالً باللقيط سـواء كـان حيـوان أو غـري حيـوان                ) أو متصالً به كحيوان وغريه     :(- رمحه اهللا    -يقول  
وسواء كان االتصال عن طريق الربط أو عن طريق اللصق أو عن أي طريق من الطـرق الـيت تـؤدي إىل االرتبـاط فـإن                          

  .هذا املال يعترب للقيط
  .نواع األموال اليت حيكم ا أا للقيطأخذنا ثالثة أنواع من أ: إذاً

  :الدليل يف مجيع هذه األموال
  .وحنن متعبدون بالظاهر.  أن الظاهر من احلال أن هذا املال ملك للقيط-

  .أن املال إذا كان بعيداً عنه فإنه ال يكون من أمالكه) أو قريباً منه:( هنا - رمحه اهللا -وعلم من كالم املؤلف 
ام املال بعيداً عنه فإنه ال حيكم أنه ملـك هلـذا اللقـيط إال يف صـورة واحـدة وهـي مـا إذا دلـت                           ما د : وهذا صحيح 

القرينة أن هذا املال وإن كان بعيداً فهو خاص بالطفل كان يوجـد طعـام خـاص باألطفـال أو أداة تـستعمل لألطفـال                         
  .فهذه وإن كانت بعيدة فإن الظاهر من احلال أا ملك هلذا الطفل

  ... أعلم وصلى اهللا على نبينا حممدهذا واهللا
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لكن نسينا مسألتني من مـسائل اللقطـة تعتـرب مـن املـسائل املهمـة                . تقدم معنا الكالم عن أحكام اللقطة وأيضاً اللقيط       
 .نأيت عليها اآلن باختصار مث نكمل ما كنا يف صدده

اهري رمحهم اهللا إىل أن لقطة مكة كلقطـة غريهـا مـن حيـث أـا متلـك       ذهب اجلم = :هي لقطة مكة/ املسألة األوىل**
 .بالتعريف

 :واستدلوا على هذا

بأن األحاديث اليت جاءت باألمر بالتعريف وترتيب امللك عليه عامة مل تفرق بـني أن تكـون هـذه اللقطـة يف مكـة أو       -
 .يف غريها

وهو رواية عـن اإلمـام أمحـد واختيـار شـيخ       .عرفها أبداً وال متلكأن لقطة مكة ال حتل إال ملن أراد أن ي: القول الثاين =
 .اإلسالم وغريه من احملققني

 :واستدلوا

: واعتـربوا أن قولـه ال حتـل إال ملنـشد يعـين      .أن لقطة مكة ال حتل إال ملنـشد  : - صلى اهللا عليه وسلم -بقول النيب  -
ألنا لو محلنا احلديث علـى وجـوب التعريـف لكـان احلـديث               .أبداً لكي يكون يف احلديث إضافة على األحاديث الباقية        

 .ليس فيه فائدة زائدة عن األحاديث األخرى اآلمرة بالتعريف

 .هذه هي املسألة األوىل

 . التعريف يقوم به امللتقط لكن مل نأخذ على من تكون نفقة التعريفأنتقدم معنا  .نفقة التعريف/ املسألة الثانية**

 .ان نفقة التعريف تكون على امللتقطذهب اجلمهور إىل  =

 :واستدلوا على هذا

 .وإذا كان واجباً عليه فعليه نفقته. بأن التعريف واجب من واجبات امللتقط -

 :واستدلوا أيضاً

بأنه يعرف حلظ نفسه فعليه نفقة ذلك التعريف ووجهـه أنـه يعـرف حلـظ نفـسه أن مثـرة التعريـف إذا مل يعـرف          -
 .ا املعرفصاحب اللقطة أن ميلكه



         حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا حفظه اهللا–أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل أمحد بن حممد اخلليل / / / / شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور شرح زاد املستقنع للشيخ الدكتور 
 كتاب البيعكتاب البيعكتاب البيعكتاب البيع

 438صفحة   هذا املكتوب مل يراجع على الشيخ وإمنا كتب كما يف التسجيل

 

وإن الـتقط اللقطـة بقـصد     .أنه إن التقط اللقطة بقصد حفظها لصاحبها فنفقة التعريف علـى صـاحبها  : القول الثاين =
 .متلكها بعد التعريف فنفقة التعريف على امللتقط

 :واستدلوا على هذا القول

 صـار التعريـف ونفقـة التعريـف مـا هـي إال       بأن امللتقط إذا مل ينو التملك وإمنا نوى االحتفاظ ا إىل أن يأيت صاحبها -
 .وسيلة إليصال اللقطة إىل صاحبها

 .وإيصال العني إىل صاحبها تكون نفقته على صاحب هذه العني

 .ان نفقة التعريف تؤخذ من اللقطة: والقول الثالث =

 أحـداً مـن الفقهـاء قـال أنـه         مل أر .  علمنا أنه مل يذهب أحد من الفقهاء إىل أن نفقة التعريف على املالـك مطلقـاً                اوذ
 .على املالك مطلقاً

لكنك إذا تأملت ستجد أن القول األخري وهو أنه من اللقطة يعود إىل تكليـف املالـك بنفقـة التعريـف ألنـه إذا مل جنـد                           
لكـن اإلشـكال إذا وجـد املالـك فـإذا وجـد املالـك               . املالك صارت اللقطة ملكاً للمعرف وال يوجد أصالً إشـكال         

 .يمة التعريف من اللقطة هي يف احلقيقة ستكون من املالكوخصمنا ق

 . الدليالن الذان ذكرمها احلنابلة أدلة وجيهه-واألقرب واهللا أعلم أا على الالقط وما ذكره احلنابلة وجيه

 ).أو قريباً منه فله:(هاتان املسألتان بقيتا من اللقطة ونرجع اآلن إىل تكملة باب اللقيط وتوقفنا عند قوله

  -:  ر,+* ا--)
ل  
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 يف الفقرة السابقة األشياء اليت تكون من ملك الصيب امللـتقط ذكـر مـا يترتـب علـى هـذا                   - رمحه اهللا    -ملا بني املؤلف    
 .وهو أن هذا املال املوجود مع الصيب ينفق عليه منه

 .فالنفقة اليت حيتاج إليها اللقيط تكون من املال املوجود معه

 . حمل إمجاع وال إشكال فيه- احلكم حمل إمجاع أنه ينفق عليه من املال املوجود معه وهذا
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 .وإال يوجد معه شيء فننفق عليه من بيت املال: يعين

 .ط اللقيط أن ينفق عليهفليس على ملتق. حمل إمجاع: وهذا أيضاً .وفهم من هذا أنه ال جيب على امللتقط أن ينفق عليه

وذلك ألن أسباب النفقة حمصورة يف القرابة والزوجية وامللك والوالء وهذا اللقـيط لـيس مـن هـذه األسـباب بالنـسبة           
 .فتكون النفقة على بيت املال .للملتقط

 .منيفإن مل يتمكن من أخذ نفقته من بيت املال أو كان بيت املال ليس فيه شيء فعلى من عرف حاله من املسل

 .فمن عرف حاجة هذا الصيب إىل النفقة فعليه أن ينفق عليه على سبيل أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني

  -:  ر,+* ا--)
ل  
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 .أن اللقيط حنكم عليه باإلسالم: أي

 :واللقيط ينقسم إىل قسمني

 دار املسلمني فإنه مسلم ولـو كـان غالـب أهـل الـدار مـن                 فإذا وجد يف  . أن يوجد يف دار املسلمني    : ـ القسم األول  
 .أهل الذمة

 .بل لو مل يوجد إال مسلم واحد يصلح أن يكون هذا الطفل له فإنا حنكم على الطفل بأنه مسلم

 .ألن األصل يف بين آدم اإلسالم -

 .وألن األصل أن احلكم للدار وهذه اجلار جار إسالم -

 :فإذا وجد يف دار الكفر. ار الكفرأن يوجد يف د: ـ القسم الثاين

 .فإما أن يوجد يف دار الكفر عدد من املسلمني كبري فيحكم بإسالمه _

عدد يسري فإذا كان عـدد املـسلمني يـسري جـداً يف دار الكفـر      :  يعين-أن ال يوجد يف دار الكفر إال مسلم أو اثنني  _
 .فإن اللقيط حيكم بكفره

 .وهذه الدار دار كفر فنحكم بكفره. رأن احلكم للدا - :والسبب يف ذلك

 .أن اللقيط مسلم مطلقاً دائماً وأبداً: والقول الثاين =

 :واستدل أصحاب هذا القول

فنـسب   .ما من مولود يولـد إال علـى الفطـرة فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه       :(- صلى اهللا عليه وسلم -بقول النيب  -
 .نصري إىل األبوين وهذا الطفل ليس له أب وال أم التهويد والت- صلى اهللا عليه وسلم -النيب 

 .ألن األصل يف اإلنسان اإلسالم: ثانياً -

 .وهذا القول هو الراجح

احلكـم علـى التفـصيل      :  أنا ال ننظر للملتقط سواء كان امللـتقط كـافر أو مـسلم             - رمحه اهللا    -ومفهوم عبارة املؤلف    
 .السابق

 . يعنينا أمر وال دين امللتقطأنا ال ننظر إىل امللتقط ال .وهذا صحيح

إن كان امللتقط مسلم فهـو مـسلم وإن كـان كـافر فهـو كـافر       : أنه حيكم على اللقيط حبسب امللتقط: والقول الثاين =
 .وال ننظر للدار

 .أنه مسلم مطلقاً مهما كانت الدار ومهما كان امللتقط ملا تقدم من أدلة: والراجح من هذا اخلالف كله
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 .بشرط أن يكون أميناً: يعين: أنه أحق الناس حبضانة اللقيط هو الواجد له ولكن بقيد األمني: يعين

 )ال والية لفاسق:(ألن القاعدة الفقهية تقول -

 سـئل عمـر   -عنـه   رضـي اهللا  - ملا وجد اللقيط وأتى به إىل عمـر بـن اخلطـاب    - رضي اهللا عنه -وألن أبا مجيلة  -
 .فقال هو حر ووالئه لك ونفقته على بيت املال. عريفه عنه فأثىن عليه خرياً

أحق الناس باحلضانة هو امللتقط ولـيس ألحـد أن يـرتع الـصيب منـه                : إذاً .فأثبت الوالء له وجعل الصيب امللتقط يف يده       
 .ألثر عمر وألنه هو الذي وجده

 حتت يد امللتقط وإمنـا القيـام عليـه مبـا يـصلحه ورعايتـه علـى الوجـه                    لطفلاواملقصود باحلضانة ليست جمرد إبقاء      
 .هذه هي احلضانة .األكمل

 . يف آخر الزادللحضانة باباً - رمحه اهللا -وسيفرد املؤلف 
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 .اكمأي وينفق واجد اللقيط عليه من املال الذي موجود معه بغري إذن احل

 .فاليتيم وليه ينفق بال إذن احلاكم. ألنه ويل والويل ينفق بال إذن احلاكم كويل اليتيم -

ألن هـذا املقـصود مـن       . أن الويل دائماً وأبداً ينفق بـال إذن احلـاكم         : فعرفنا من هذا شيء أشبه ما يكون بالقاعدة وهو        
 .واليته

  .لكن من أعظم أعمال اإلنفاق .عامةوألنه إمنا ويل لينفق مع الرعاية األخرى واحلضانة ال
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 .معىن هذا الكالم انا نعامل اللقيط كما نعامل معروف النسب الذي ليس له ذرية

 :فيكون ماله لبيت املال

 .ألنه ال وارث له -

فحصر الـوالء يف العتـق ولقـط الـصيب لـيس مـن       . تقإمنا الوالء ملن أع:  يقول- صلى اهللا عليه وسلم -وألن النيب  -
 .العتق

 .أن إرثه مللتقطه: والقول الثاين =

 :واستدل هؤالء بدليلني

 .هو حر ولك والئه: أن عمر بن اخلطاب قال: الدليل األول -

الـذي العنـت   لقيطهـا وعتيقهـا وابنـها    : حتوز املـرأة ثالثـة  :  قال- صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب : الدليل الثاين -
 .اللقيطفنص على  .عليه

 : واستدلوا

. ثالثاً بأن مال اللقيط إذا وضع يف بيت املال فإنه سينفق على سائر املـسلمني والالقـط لـه أوىل مـن سـائر املـسلمني       -
 .لكونه التقطه وحضنه

 .وانتصر له أيضاً ابن القيم يف ذيب السنن.وانتصر هلذا القول شيخ اإلسالم رمحه اهللا

 .املذهب: ألقرب واهللا أعلموا

وهذا احلـصر الـذي جـاء بلفـظ الـنيب           ) إمنا الوالء ملن أعتق   : ( يقول - صلى اهللا عليه وسلم      -أن النيب   : ووجه الترجيح 
 .هذا أوالً . مقدم على أثر وعلى احلديث- صلى اهللا عليه وسلم -

ـ : ثانياً - صري إليـه واالحتكـام لكنـه ضـعيف وممـن ضـعفه       أن هذا احلديث الذي ذكروه لو صح لكان إليه الغاية يف امل
 .اإلمام البيهقي واإلمام ابن املنذر

لكنه يف آخر البحـث رجـع وقـرر أن الالقـط أحـق مبـال            .إن صح احلديث قلنا به    :  قال - رمحه اهللا    -وهلذا ابن القيم    
 .اللقيط إذا مات وليس له وارث

 نفـى الـوالء إال   - صـلى اهللا عليـه وسـلم     -احلـديث أن الـنيب      أن الراجح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة هلذا         : اخلالصة
 .بالعتق

 .وال خيفاكم أن وقوع هذه املسألة قليل والسبب أنه غالباً ما يكون له من يرثه أي هذا اللقيط
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 .وليه اإلماموليس الالقط وليس احلاضن وإمنا : يعين

 .(السلطان ويل من ال ويل له:( يف حديث عائشة - صلى اهللا عليه وسلم -لقول النيب  -

حبسب األصلح فيختـار بـني القـصاص والديـة مـا فيـه              : يعين) خيري بني القصاص والدية    :( - رمحه اهللا    -وقول املؤلف   
 .صالح هلذا اللقيط

 .رد العطف بل جيب عليه أن يتخري ما فيه األصلح للمقتولليس التخيري ختيري تشهي أو أن يصفح : إذاً
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 ).أنه ولده حلق به... وإن أقر رجل (

 .نة مبجرد الدعوةذهب اجلمهور إىل أنه إذا أقر رجل بأن هذا اللقيط ولده حلق به بال بي =

 .وسواء كان الذي أقر به حر أو عبد مطلقاً .سواء كان الذي أقر به هو امللتقط أو رجل آخر

 :واستدلوا على هذا

 .بأن يف هذا اإلقرار حمض مصلحة للطفل وذلك بثبوت نسبه بال ضرر ال عليه وال على غريه -

 .ت نسبه إال ببينةوذهب املالكية إىل أنه إذا أقر رجل بالطفل فإنه ال يثب =

 .ألن األصل عدم انتساب هذا اللقيط إىل الرجل -

والراجح مذهب اجلمهور وهو أنه يثبت النسب ملا فيه من املصاحل العظيمة جـداً للقـيط ولولـده ولزوجـه ولكـل مـن                        
 .وهلذا ذهب إليه اجلمهور .فهذا اخلري والصالح والنفع للجميع األقرب أن الشرع ال يأيت مبنعه. حوله

 -فإن كان الذي أقر به رجل عبد ثبـت النـسب ولكنـه ال يثبـت الـرق                    .وقلنا سواء كان املقر رجل حر أو رجل عبد        
ويف هـذا مراعـاة عظيمـة ملـصلحة اللقـيط بإثبـات               .فيثبت نسباً ال رقاً ويكون الطفل حر وينسب إىل هـذا العبـد            

 .النسب ونفي الرق

 ذات زوج مـسلم أو كـافر أنـه ولـدها حلـق              -وإن أقرت امرأة  :  يعين - أقر   وإن :(- رمحه اهللا    -يقول  : مث نأيت للمرأة  
 .هذا معىن كالمه وإال هو ذكر الضمري املذكر) ا

ذهب احلنابلة إىل أنه إذا أقرت املرأة بالطفل قبـل مطلقـاً سـواء كانـت متزوجـة أو ليـست متزوجـة أو ليـست          =
 .متزوجة

 .لمرأة دون زوجها كما أنه إذا أقر الزوج ينسب له دون زوجتهولكنه إذا أقرت املرأة بالطفل فإنه ينسب ل
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 .وهو أن يف هذا حمض نفع للطفل بإثبات نسبه بال ضرر. بالدليل السابق - :واحلنابلة استدلوا

 ثـالث   - رمحـه اهللا     -وهي مسألة ما إذا أقرت املرأة مسألة مـشكلة ولـذلك جـاء عـن اإلمـام أمحـد                    : وهذه املسألة 
 . الرواية األوىل وهي املذهبهذه  .روايات

ال . إذا كانـت ليـست ذات زوج  : أنه ال يقبل إقـرار املـرأة إال إذا كانـت مل تتـزوج أو بعبـارة أدق     : الرواية الثانية =
أن تكـون   : الروايـة الثانيـة   : إذاً .نقول مل تتزوج ليست ذات زوج ولو كانت تزوجت مث طلقت فيصدق عليهـا القـول               

 :أصحاب هذه الروايةواستدل  .ليست ذات زوج

 .بأن يف إثبات الولد مع وجود الزوج ضرر ظاهر على الزوج -

 :أنه ال خيلو من أمرين: وجه ذلك

 .ـ إما أن يقر به مكرهاً حىت ال ينسب فراشه بيته إىل السوء

 .الوطءـ أو أن ال يقر بالطفل وحينئذ البد من أن تكون املرأة وطئت شبهة أو زنا ألن الولد لن يأيت إال من 

 .ويف اخليارين الضرر ظاهر على الزوج

 .أن املرأة إن كان هلا أهل وإخوة هلم نسب معروف ثابت فإنه ال قبل منها هذا إال ببينة: الرواية الثالثة =

وذلك ألن إقرار املرأة بالطفل يدخل الضرر والضيم على أهلـها كمـا أنـه ميكـن إثبـات أن هـذا الطفـل منـها إذا          -
 .بسهولةكانت ذات أهل 

 .هذه ثالث روايات

 :هذا القول: يف املسألة قول رابع مل يرو عن اإلمام أمحد

 .هو أنه ال قبل إقرار املرأة مطلقاً =

كيف حتكي اإلمجاع واإلمام أمحد لـه ثـالث روايـات يف نفـس املـسألة                . ومن الغرائب أن هذا القول الرابع حكي إمجاعاً       
 .وتقول حمل إمجاعليست رواية وال روايتني ثالث روايات 

 :استدل أصحاب القول الرابع الذي حكي إمجاعاً

 .بأن املرأة يسهل عليها اإلتيان بينة تدل على الوالدة -

 .فإذا زعمت أن الطفل هذا هلا وينتسب هلا فتكلف بالبينة فإن جاءت ا وإال فلم يقبل منها

 - ال يقبل ملن كـان هلـا إخـوة معـرويف النـسب               -وج   ال يقبل ملن كانت ذات ز      -يقبل مطلقاً   : صارت األقوال أربعة    
 .ال يقبل مطلقاً: والرابع
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املسألة كما قلت لكم مشكلة والذي يظهر يل أن أرجح األقوال الرواية الثانية عـن اإلمـام أمحـد وهـو أنـه إذا مل تكـن                           
شـاء اهللا مـضرة باعتبـار أنـه         ألن يف هذا مصلحة هلا وللقيط وال يوجـد إن           . ذات زوج وادعت الولد يقبل منها بال بينة       

 .وعلى كل حال يكون القول الثاين هذا أقرب األقوال .ال زوج هلا
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 .ولو ادعى الرجل أو ادعت املرأة أن هذا اللقيط له بعد موت اللقيط فيصح: يعين

أي أنـا نثبـت نـسب اللقـيط ولـو جـاء             : ذا صـحيح  وه .وذلك احتياطاً ألمر النسب ومراعاة ملصلحة أوالد اللقيط       
 .االعتراف بعد موته
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معىن هذا الكالم أنه إذا ادعى الكافر هذا اللقـيط فإنـا نقبـل مـن الكـافر هـذه الـدعوى                      ) يف دينه : وال يتبع الكافر  (
 .للقيط لكن ال ينتسب إليه يف الدين وإن نسب إليه يف النسبويثبت نسب ا

 : كما أن اللقيط ال يقر يف يد هذا الكافر

 .ألنه ال والية لفاسق فكيف بالكافر -

 .وألنه ال يتوىل الكافر على املسلم -

 وال ميلـك الكـافر      إذا ادعى اللقيط الكافر صححنا الدعوى وانتسب اللقيط إىل الكـافر لكـن ال يتبعـه يف الـدين                  : إذاً
 .احلضانة

فهم من هذا أنه إذا كان اللقيط يف يد امللتقط وادعاه مسلم وأثبتنا النـسب فمـن املعلـوم أنـه جيـب علـى اللقـيط أن                            
ألن هذا املدعي سيكون أبـاً شـرعاً وإمنـا يـستثىن مـن ذلـك إذا كـان املـدعي                     . إىل أبيه : يدفع الغالم إىل مدعيه يعين    

 .كافراً

فإذا أتى ببينة تشهد أن هذا اللقيط ولد يف فراشه صـار ابنـاً لـه بكـل األحكـام      ): تشهد أنه ولد على فراشهإالّ ببينة  (
 .وهذا ال إشكال فيه .وأعطي إياه وانتسب له وصار كافراً يف احلكم ألنه أثبت أنه ولده يف الفراش
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 ال مفهـوم  - رمحـه اهللا    - اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف أو مع عدم سبق مناف علـى املـذهب فقيـد املؤلـف                     إذا
 .له فإنه ال يقبل منه

 :استدل احلنابلة على هذا بدليلني

 .أن الطفل اللقيط ال يعرف رقه من حريته فكيف يزعم أنه حر فال تقبل منه هذه الدعوى: الدليل األول -
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فإن الرقيق ال جيب عليـه أن يـصلي اجلماعـة وال جيـب عليـه مـا                  . أن يف دعواه الرق إسقاط حلقوق اهللا      : اينالدليل الث -
 .جيب على احلر من أحكام عموماً

 .ففي هذه الدعوى إسقاط حلق اهللا فال يقبل منه

 .بل منهوإن ادعى الرق بال سبق مناف ق. أنه إن ادعى الرق مع سبق مناف مل يقبل منه: والقول الثاين =

 .وهذا قول عند احلنابلة

 .إىل آخره.. كأن يبيع ويشتري ويزوج . هو أن يتصرف تصرف األحرار: وسبق املنايف

 .فإذا تصرف تصرف األحرار صار هذا التصرف ينايف دعواه فال يقبل

 .والراجح املذهب أنه ال يقبل منه مع سبق مناف أو بال سبق منايف
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 .مث إذا مل يقبل منه طلب منه التوبة فإن تاب وإال قتل ردة .إذا زعم أنه كافر مل يقبل منه

 .ألن األصل فيه اإلسالم -

 .وألن األصل أن احلكم للدار وهو موجود يف دار املسلمني -

 .تل ردةإما أن تعود أو تق: فال يقبل منه الزعم أنه كافر بل نقول
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 .إذا ادعى هذا اللقيط جمموعة من الناس فإن من يقدم بينة صحيحة معتربة شرعاً يقدم على الباقني: يعين

ضـه   سواء كان هذا املقدم مـسلماً أو كـافراً فإنـه يقـدم ولـو كـان الـذي يعار                    - رمحه اهللا    -ومفهوم عبارة املؤلف    
 .مسلم

وإذا كـان بعـضهم مـسلماً وبعـضهم كـافراً فـإن بينـة        . أا تقدم البينة إذا كانوا مجيعاً من املسلمني: والقول الثاين =
 .الكافر ترد ويعطى اللقيط إىل املسلم

 .والراجح إن شاء اهللا بال إشكال أنه تقدم بينة صاحب البينة ولو كان كافراً

 .هذا أوالً. ت إلظهار احلق وبيان املبطل من املصيب فال يسوغ أن ال نعمل اأن البينة يف الشرع وضع: والسبب

ال يترتب على القول بتقدمي بينة الكافر أي ضرر ألنه تقدم معنـا أن الكـافر إذا ادعـى اللقـيط فإنـه يتلحـق بـه                           : ثانياًَ
 .نسباً وال يلتحق به ديناً كما أنه ال يقر يف يده

 .رر فكيف نترك صاحب البينة الذي معه بينة تبني أنه على احلق ونأخذ اآلخرإذاً ال يترتب على هذا أي ض

  . -  رمحه اهللا-فاألقرب اإلطالق الذي أشار إليه املؤلف 
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 .وإن ادعاه مجاعة وليس مع أحد منهم بينة فإنا نعمد إىل القافة: يعين

 .وهذا صحيح.  أنه ال مدخل للقرعة يف النسب- رمحه اهللا -ملؤلف وفهم من كالم ا

 .أو بعبارة أخرى ال مدخل للقرعة يف النسب. فإن القاعدة عند الفقهاء أن القرعة ال حتدد النسب

 :والدليل على اعتبار القافة من وجهني

إذ ادعـى اثنـان   .  حكـم بالقافـة   بإسـناد ثابـت أنـه   - رضي اهللا عنه -أنه صح عن عمر بن اخلطاب : الوجه األول -
 .صبياً فعرضه على القافة وأحلقه مبن أحلقته به القافة

 أنه رأى أن القافـة معتـربة وذلـك ملـا جـاء جمـزز املـدجلي ورأى        - صلى اهللا عليه وسلم -أنه صح عن النيب : ثانياً -
 . بشهادته-يه وسلم  صلى اهللا عل- وحكم أما من بعض فسر النيب - رضي اهللا عنهما -أسامة وزيد 

 ال ميكن أن يسر إال مبـا هـو معتـرب شـرعاً ولـو مل تكـن                   - صلى اهللا عليه وسلم      -أن النيب   : وجه االستدالل باحلديث  
 . -  صلى اهللا عليه وسلم-هذه الشهادة معتربة شرعاً مل يسر ا النيب 

 .وهو مذهب األحناف. أنه ال عربة بالقافة: القول الثاين =

 :ى هذا بدليلواستدلوا عل

أنا جند كثرياً األقارب ال يتشاون واألجانب يتشاون فلما وجدنا أن األقارب ال يتشاون مع أم شرعاً قطعاً : وهو أم قالوا -
 .أقارب واألجانب يتشاون وبينهم تقارب مع أم ال صلة بينهم يف النسب علمنا أن احلكم بالشبه ال عربة به

 .هذا من جهة.  أا جمرد آراء يف مقابلة النصوص-: السبب .يف ونستطيع أن نقول قول ساقطوهذا القول قول ضع

أن أهل القافة ال يعتمدون على الشبه الظاهر فقط وإال أي شـبه بـني أسـامة وزيـد أحـدمها أبـيض       : من جهة أخرى -
هـم تـدهلم علـى الـشبه وأن هـذا           واآلخر أسود إمنا يعتمدون على معامل خاصة م وأشياء هـم يروـا ال يراهـا غري                

 .ينتسب إىل هذا الرجل أو ذاك الرجل

 رضـي اهللا  -وعلى كل حال العربة بالنصوص والنصوص دلت على أن القافة حيكم ا ال سـيما وقـد حكـم ـا عمـر                        
  ...ذا وهللا احلمد مت كتاب البيع ونسأل اهللا أن ينفع به . يف حمضر من الصحابة ومل يعارضه أحد-عنه 
  

  ... – بحمد اهللا –نتهت المذكرة ا

  ...ويليه كتاب الوقف بإذن اهللا تعالى

  ...والحمد هللا أوًال وآخرًا وظاهرًا وباطنًا
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 محمد بن مقبل الحربي/ أبو أسامة

 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  1  
 

   ) 32 : (الدرس  الفصل الثاني  الثانية : السنة

   ))157((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ20/4/1429: التاريخ  السبت: يوم

  من الوقف) 1: ( الدرس                                                            

                                     

  آ	�ب ا����


	���������ل�����Wא �
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه                  

                                   .أمجعني

  -:  ر��� ا- ��ل 
 .آ	�ب ا����

 .التحبيس:  ومعناه يف اللغة.مصدر وقف: الوقف
 :ه أحاديث منها ودل علي.بالسنة: وهو مشروع

صدقة جارية أو علم ينتفع : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث (-  صلى اهللا عليه وسلم - قول النيب  -
 .)به أو ولد صاحل يدعو له

 .يشري به إىل الوقف) صدقة جارية:(فقوله
إين ملكـت  :  فقال-  صلى اهللا عليه وسلم -  أنه أتى النيب -  رضي اهللا عنه - وأيضاً دل عليه حديث عمر  -

إن شئت   :(-  صلى اهللا عليه وسلم      - أرضاً مل أملك قط أرضاً أنفس منها يف خيرب فما تأمرين فيها فقال النيب               
  .غري أنه ال تباع وال توهب وال تورث. حبست أصلها وتصدقت ا
ليه يف كـثري مـن   سيأتينا أنا حنتاج إ.  أصلٌ عظيم يف هذا الباب  -  رضي اهللا عنه     - وهذا احلديث حديث عمر     

 هذا السؤال حىت تأتينا     -  صلى اهللا عليه وسلم      - املسائل فهو أصل عظيم حنمد اهللا أن وفق عمر أن يسأل النيب             
 .هذه الفتوى املفصلة

  -:  ر��� ا- ��ل 
 .وه� �����

 :ذكرت التعريف واملشروعية بقي مسألة علينا
 .ص الصرحية الصحيحة الواضحة واستدلوا ذه النصو،ذهب اجلماهري إىل أنه مشرو =
 .وذهب شريح وبعض الفقهاء إىل أنه ال يشرع =

 -  رضي اهللا عنه     - أن جابر   :  وجه ذلك  .،بل اعتربوه من األقوال اليت خالفت اإلمجا      . وهو قول ال يتلفت إليه    
هذا األثـر    وجد خرياً إال أوقف واعترب احلنابلة        -  صلى اهللا عليه وسلم      - ما من أحد من أصحاب النيب       : قال

 .هو حكاية لإلمجاع: املوقوف عن جابر حكاية لإلمجاع وهو صحيح وهو كذلك
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 علـى   -  صلى اهللا عليـه وسـلم        - فمخالفة شريح أو غريه ال عربة ا مطلقاً مع توارد وتتابع أصحاب النيب              

 .اإليقاف باإلضافة إىل السنة املرفوعة الصحيحة
  -:  ر��� ا- ��ل 

 .وه� ����� ا���
 .هو قطع املال عن التملكات والتصرفات: لتحبيسا

 .كل ما ينتفع به مع بقاء عينه:  األصل يقصد به عند احلنابلة،)حتبيس األصل:(وقوله
 هذه املسألة ونذكر ما يتعلق ا من أحكام لكن الذي يعنينا اآلن أن احلنابلـة                -  رمحه اهللا    - وسيذكر املؤلف   

 .به مع بقاء أصلهيقصدون باألصل هو هذا كل ما ينتفع 
  -:  ر��� ا- ��ل 

��� .و� ��� ا���
حتبيس األصل وتـسبيل  . ( إذاً هذا هو مفهوم الوقف يف اإلسالم  ،صرفها يف مستحقيه  : يقصد بتسبيل املنفعة أي   

 ).املنفعة
  -:  ر��� ا- ��ل 

 .و%$# "��!�ل
 :الوقف يصح بصيغتني

 . ـ والفعل        .ـ القول
إذا قلنا حمل إمجاع    :  يعين ،أن القول صحة الوقف فيه حمل إمجاع      : والسبب يف ذلك  :  بالقول -   رمحه اهللا  - بدأ    
 .من القائلني مبشروعية الوقف وهم مجاهري أهل العلم: يعين

 :واستدلوا على هذا
 .بأن الوقف عقد من العقود يصح باللفظ أو بالقول -

 جيوز أن يتصرف إما لصغر أو جنون أو سـفه أو             الوقف ال يصح ممن ال     ،يعين من جائز التصر   ) يصح:(وقوله
 .حجر أو ألي سبب

  -:  ر��� ا- ��ل 
�� ا�)ال '&��� ."��!�ل و"��

 .ثالثة صرحية وثالثة كناية وسينص املؤلف عليها: ـ القول له ستة ألفاظ
. مذهب احلنابلـة أن الوقف يصح بالفعل الدال على إرادة الوقف وهذا هو      : يعين) وبالفعل الدال عليه  :(ـ قال 

 .وهو تصحيح الوقف بالفعل بال قول
 :واستدلوا على هذا بأدلة

 .أن الوقف بالفعل مع ما يدل عليه هو يف قوة القول يف الداللة على إرادة الوقف: الدليل األول -



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  3  
 

 .أن العرف دل على تصحيح الوقف وإرادته بالفعل دون القول: الثاين -
 . باأللفاظ فإذا علمنا من دالئل األحوال والقرائن أنه أراد الوقف عملنا بهأن العربة باملقاصد ال: الثالث -

وينبين على هذا إذا صححنا الوقف بالفعل أنه إذا وقف بالفعل           : يعين) وبالفعل الدال عليه   :(-  رمحه اهللا    - قوله  
 .عل فهذه هي الثمرة من تصحيح الوقف بالفه،فإنه ال جيوز له أن يرجع وخرجت العني عن ملك

جيب أن تعلم أنه إذا صححت الوقف بالفعل مث وقفه بالفعل كما سيأتينا فإنه خرجت العني وليس لـه أن                    : إذاً
 .يرجع

 : أمثلة على الوقف بالفعل-  رمحه اهللا - مث ذكر  
  -:  ر��� ا- ��ل 

 .آ�6 5�� أر�4 3 2)ًا وأذن �&��س (, ا�$+ة (��
لوا يف هذا املسجد فقد خرجت األرض عن ملكه وأصبحت وقفـاً            إذا جعل أرضه مسجداً وأذن للناس أن يص       

 .هللا
 أما اإلذن اخلاص أو املقيد فإنه ال يدل على التوقيف لكن الذي يدل              ،لكن يشترط يف اإلذن أن يكون إذناً عاماً       

 .هو اإلذن العام
 .كهفإذا وضعه وأذن للناس مجيعاً أن يصلوا يف هذه األرض فقد أصبحت مسجداً وخرجت عن مل

 :املثال الثاين
  -:  ر��� ا- ��ل 

 .أو 3!�8ة وأذن (, ا�)(6 (��7
كذلك إذا أذن للناس أن يدفنوا يف هذه األرض فمن املعلوم أنه إذا كان اإلذن عاماً فقد أخرج األرض عن ملكه 

 .ووقفها يف سبيل اهللا
توقيف لكن يف املقربة أظهـر ألن       وجعل األرض مقربة يف التوقيف أظهر منه يف املسجد وإن كان يف الكل هو               

الرجوع يف املقربة أصبح أشبه ما يكون باملتعذر ألا أصبحت مقابر ال يستطيع أن ينتفع منـها بـأي شـيء               
 .فخرجت من ملكه وأصبحت وقفاً هللا ويف سبيله

أن تـدل   : يعين) اماًإذناً ع :(ولعل مقصود احلنابلة بقوهلم   ،  فإذاً هذان مثاالن ذا الشرط وهو أن يأذن إذناً عاماً         
 .القرائن حقيقة على أنه أراد الوقف

كما لو أذن يف املصليات اليت يف العماير يف الدور          عاماً ونعلم أنه مل يرد التوقيف،       ففي يومنا هذا رمبا يأذن إذناً       
 .األول أو يف الدور الثاين هو ال يريد أن خترج عن ملكه وإن كان أذن فيها إذناً عاماً

بط ليس هو اإلذن أو عدم اإلذن وإمنا اإلذن مثال الضابط هو أن نعلم من خالل القرائن واألحوال أنه    الضا: فإذاً
فإذا علمنا من خالل القرائن هذا العلم فقد صـارت وقفـاً            ،  أراد إخراج هذه األرض وتوقيفها يف سبيل اهللا       

 .وخرجت عن ملكه
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  -:  ر��� ا- ��ل 

 .و��: و�� : و;�&:: و���%8
ولو أنه جعل الكالم عن الوقف بالقول جمموعاً مع قوله يف  ،   إىل الكالم عن التوقيف بالقول     -  رمحه اهللا    - رجع  
 . لكان أنسب وأسهل يف الترتيب،)ويصح بالقول:(أوله
) وقفت وحبـست وسـبلت    :(هذه األلفاظ الثالث  ) وقفت وحبست وسبلت  : وصرحيه :(-  رمحه اهللا    - يقول  

 .ألفاظ صرحية
 .حية هي اليت ال تقبل إال معىن الوقفواأللفاظ الصر

  :والدليل على أا ألفاظ صرحية
 .أن هذه األلفاظ اعتربت ألفاظاً صرحية يف الشرع ويف العرف -

 ).إن شئت حبست أصلها:( يقول-  صلى اهللا عليه وسلم - وهلذا جند النيب 
 . أي أمر إضايف يف إثبات احلكم هذه األلفاظ الثالثة صرحية ال حتتاج إىل،فاعترب التحبيس لفظاً صرحياً

 :وأنت جيب أن تعلم أن األلفاظ الصرحية هنا ويف طالق تدل على معنيني أو يؤخذ منها معنيان
 .أا تدل على احلكم بال احتياج ألمر زائد خارج عن اللفظ: ـ األول
 .أا جيب أن ال تدل إال على املعىن الذي هي صرحية فيه: ـ الثاين

 .يف صرائح األلفاظ ويف كل األبواب يف الطالق ويف الوقفوهذا التقرير 
  -:  ر��� ا- ��ل 

 .�$)�: و�38: وأ")ت: وآ��%	�
 .والكناية هي األلفاظ اليت تشترك بني الوقف وغريه

 .تطلق على الوقف وعلى غريه: يعين
 إىل ملك املتصدق عليـه      حيتمل أنه أراد الصدقة املعروفة وهي إخراج العني من ملكه         ) تصدقت:(فقول اإلنسان 

 .فقط
 يف عباراته القادمة    -  رمحه اهللا    -  فال تصري وقفاً إال بأمر زائد وهو ما سيذكره املؤلف            .وحيتمل أنه أراد الوقف   
 .وهي أحد ثالثة أشياء

  -:  ر��� ا- ��ل 
�� ، أو �@? ا����: (	<	8ط ا��� �Bظ ا��� .D3 ا�@��%� ، أو ا�	8ان أ�) ا��

.  الصريح أنه ال حيتاج إىل أمر زائد وال حيتمل إال املعىن الذي هو صريح فيه كذلك نقول يف الكناية                   كما قلنا يف  
أا ال تكون حكماً يف الوقف إال إذا انضاف إليها أمر زائد وجيب أن تشترك يف معناها بني الوقف وبني أمـر                      

 .آخر
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 .فالكناية عكس الصريح متاماً
  

   :-  ر��� ا - %!�ل 
)8	>	)�� ، أو �@? ا����: ط ا��� �Bظ ا��� ).D3 ا�@��%� ، أو ا�	8ان أ�) ا��

 :يشترط العتبار الكناية لفظاً داالً على التوقيف أن تقترن بأحد ثالثة أمور: يعين
 . فإذا صار مع الكناية نية أصبحت دالة على الوقف،النية: ـ األمر األول

 :والدليل على هذا
 .يف الداللة على املقصود:  يعين،وي الصريحأن الكناية مع النية يسا -

 .ولذلك إذا احتف أو اقترن اللفظ بالنية صار صاحلاً للتوقيف
 . إذا اقترن بالكناية أحد األلفاظ اخلمسة صارت صرحية،)أو اقتران أحد األلفاظ اخلمسة (:يقول: ـ الثاين

 . من الكناية واللفظان الباقيان،الثالثة الصرحية: واأللفاظ اخلمسة يقصد ا
  .أو تصدقت ووقفت هذا البيت _ .تصدقت وقفاً ذا البيت: فإذا قال _

 .صار وقفاً
 . صار وقفاً،تصدقت وحرمت هذا البيت: أو قال _
 . صار وقفاً،تصدقت وحبست هذا البيت: أو قال _
 .انتفى من معناه االشتراكفظ بأحد األلفاظ اخلمسة الباقية ألنه أصبح يدل على الوقف ولإذا اقترن هذا ال: يعين

 .ما الذي نفى االشتراك؟ هو االقتران بأحد األلفاظ اخلمسة
   :-  ر��� ا - ـ %!�ل 

  ) . أو �@? ا����(
 .إذا قرن الكناية بأحد أحكام الوقف: يعين
 .تصدقت ذا البيت ال يباع: كأن يقول _
 .أو تصدقت ذا البيت ال يوهب _
 .ورثأو تصدقت ذا البيت ال ي _

 .صار البيت وقفاً
 .ألنه باقترانه ذا اللفظ حتدد معناه ومل يعد مشتركاً

 .وهذا صحيح يف األمور الثالثة
ينبغي على اإلنسان إذا أراد أن يوقف أن ال يشغل الناس بتتبع نيته واقتران لفظه وأن يوقف بلفـظ          : لكين أقول 

 .ف من اإلشكالصريح حىت خيرج هو وذريته والناظر وكل من له شأن بالوق
 .ولذلك نقول وقف وقفاً صرحياً
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 . لفظاً صرحياً يف التوقيف-  صلى اهللا عليه وسلم - ولذلك استخدم النيب 
 .لكن يف بعض األماكن ويف األوقات تكون الكنايات عند بعض الناس صرائح باعتبار العرف

 .األمور الثالثةفإذا كانت صرحية باعتبار العرف فال حنتاج إىل أن ينضاف إليها شيء من 
 ))ا�ذان((                               

 . ثالثة شروط-  رمحه اهللا -  بالشروط اليت ال يصح الوقف إال ا وذكر -  رمحه اهللا - بدأ املؤلف 
  -:  ر��� ا- ��ل 

�D3 �" D "!�ء '��� ، آ�!�ر و���ان - 1:و%<	8ط (��	�% 6��3 63 �ً�Kدا ��� .ا���
 .يشترط يف الوقف أن يكون له نفعاً وأن يكون هذا النفع له نفع دائم)  املنفعة دائماً من معني:ويشترط فيه (

 .ومقصود احلنابلة بالنفع هنا هو نفس مقصودهم يف البيع
 .إىل آخره... وحمددة. ومعلومة. مباحة: فيشترط أن تكون املنفعة

 .بناء عليه ال جيوز لإلنسان أن يوقف ما ال جيوز أن يباع
 .ال جيوز أن يوقف كلباً وال خرتيراً وال مخراً وال آالت اللهو وال جيوز أن يوقف كل ما ال جيوز أن يباعف

 واملصحف ال جيـوز أن      ، فإن املاء ال جيوز أن يباع وجيوز أن يوقف         ، واملصحف ،املاء: واستثىن احلنابلة من هذا   
 .يباع وجيوز أن يوقف

 .أنه جيوز أن يوقف اإلنسان كل عني جيوز أن تعار : -  يف هذه املسألة - القول الثاين  =
 .فاألعيان اليت جيوز أن تعار جيوز أن توقف

 ألن الكلب املعلم جيوز أن يعريه اإلنسان لغريه ألن فيه           ،جيوز أن يوقف اإلنسان الكلب املعلم     : على هذا القول  
 .نفعاً مباحاً

   -  رمحه اهللا- قول للحنابلة واختيار شيخ اإلسالم وهذا القول الثاين وهو جواز وقف كل ما جتوز إعارته هو 
 فال جيوز أن يوقف اهول وال املبهم وال         ،يشترط يف العني املوقوفة أن تكون معينة      ) املنفعة دائماً من معني   :(قال

 .ما يف الذمة
 .ألن هذه األعيان ليست معينة
 . ومع ذلك يرون جواز وقفه،غري معني ألن املشاع ،جواز وقف املشاع: واستثىن احلنابلة من هذا احلكم

 .جواز وقف املبهم فإذا قال أوقفت أحد هذين البيتني جاز وصح وعني املبهم بالقرعة: والقول الثاين =
 فالواقف أراد أن يوقف أحد هذين البيتني فلمـاذا  ،ألن يف هذا اإلجراء حتقيقاً ملقصد الواقف بال مضرة        : وذلك

 .ن أن نصحح العقد وحندد العني املوقوفة بالقرعةنبطل العقد من أصله بل األحس
 .وهذا القول صحيح

 .يشترط احلنابلة أن تكون العني مما ميكن أن ينتفع ا مع بقائها) ينتفع به مع بقاء عينه:(يقول



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  7  
 

 :والدليل على هذا
 .أن موضوع الوقف هو التحبيس والتحبيس يتناىف مع اإلتالف -
 .جواز وقف ما ال ميكن أن ينتفع به إال بإتالفه:  أو بعبارة أدق،يتلفجواز وقف ما : والقول الثاين =

 .كالدراهم والدنانري والرياحني والطعام واألدهان وغريها
 -  رمحه اهللا- وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم بن تيمية 

 :واستدل على ذلك
 .بأنه ال حمظور شرعي يف هذا -

ف هذا الدهن على هذا املسجد استفدنا من الوقف أن ال يصرف أنه إذا أوق:  ووجه النفع،كما أن فيه نفعاً -
 .هذا الدهن إال يف هذا املسجد

 .فانتفعنا من أحكام الوقف ولو كانت العني تتلف باالنتفاع ا
ويف احلقيقة لكل من القولني وجهة نظر قوية وإذا نظرت إىل الصحابة جتد أم مل يوقفوا إال ما ميكن االنتفاع به 

 . عينهمع بقاء
 .ال يعرف أن الصحابة أوقفوا  إال مثل هذه األشياء: يعين

 .وباملقابل ما ذكره شيخ اإلسالم أيضاً وجيه وحيقق املصلحة
 .واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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   ) 33: (الدرس  الفصل الثاني  الثانية : السنة

   ))158((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ21/4/1429: التاريخ  د األح:يوم

  من الوقف) 2: (                                                              الدرس

� �
�B�S �T�� ��ل�      :ا

ى آله وأصحابه     بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعل
  .أمجعني

تقدم يف درس األمس الكالم عن الشرط األول من شروط الوقف، وحيسن أن نشري اآلن إىل أنّ هذا 
  .وإن كان فيه أكثر من شرط، الشرط يف احلقيقة يشتمل على عدة شروط، هو يسمى الشرط األول

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )آ�!�ر و���ان و��Vه�� (

وإىل هذا ،  ذه العبارة إىل أنه جيوز أن يوقف اإلنسان العقار واملنقول-  رمحه اهللا - ملؤلف يشري الشيخ ا
  .فإنه يقول كعقار وحيوان، فاملثال األول للعقار واملثال الثاين للمنقول، يشري بالتمثيل

 - لنيب   وهو وقف العقار، صحيح بإمجاع القائلني مبشروعية الوقف ألنّ أصحاب ا:نبدأ بالقسم األول
  .       وقفوا عقاراً كثرياً، وألنّ له منفعة دائمة مع بقاء العني - صلى اهللا عليه وسلم

فاملذهب كما ترى هنا بل هو قول اجلماهري ، ووقف املنقول فيه خالف،  وقف املنقول:القسم الثاين
  .لة على مشروعية الوقفواجلم الغفري أنّ وقف املنقول جائز وصحيح، وأنه مشروع يتوافق مع األصول الدا

  .لألحناف أنه ال يشرع وقف املنقول: والقول الثاين
  :إن شاء اهللا صحة وقف املنقول ألدلة كثرية منهاوالراجح 

يعين للجهاد، والفرس من ) جعل فرساً يف سبيل اهللا(-  رضي اهللا عنه-  أنّ عمر بن اخلطاب:وهو الدليل األول
 . املعلوم أنه من املنقوالت

من احتبس ( قال -  صلى اهللا عليه وسلم -  أنّ النيب -  رضي اهللا عنه -  حديث أيب هريرة :ل الثاينالدلي
ومن املعلوم أنّ ) إمياناً واحتساباً فإن شبعه، وريه،وروثه، وبوله، حسنات يف ميزانه يوم القيامة فرساً يف سبيل اهللا

   .الفرس أيضاً من املنقوالت
والدرع )يف سبيل اهللا ، وأعتاده، احتبس أدرعه (-  رضي اهللا عنه - وليد  أنّ خالد بن ال:الدليل الثالث

 صلى اهللا عليه - وذا علمنا أنّ مذهب األحناف ضعيف جداً، ألنه خيالف النصوص الكثرية عن النيب  منقولة
 -  رضي اهللا عنهم-  وعن أصحابه  - وسلم 
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  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

) 8ّ"ِ Y&' وأن %@�ن( 
 أو وسواء كان الواقف مسلماً، هة بِريعين أن يكون مصرف الوقف ج،  الثاين أن يكون على بِرالشرط

يف مجيع هذه ، أو على معني كقريب من أقربائه، الوقف على جهة عامة كاملساجد وأيضاً سواء كان، ذمياً
األحوال جيب أن يكون على جهة بِر. 

وهذا ال ، الوقف إمنا شرع للتقرب إىل اهللا بتحصيل األجر واستدلوا على هذا بأنّ، وهذا مذهب اجلمهور
ألم ، على جهة بِر، بناء على هذا القول ال جيوز أن نقف على األغنياء من غري األقارب حيصل إىل إذا كان

فال هو قريب وال فقري،، ليسوا جهة بِر وال جيوز أن نقف على تعليم الشعر املباح، ألنه ليس من جهات البِر.  

فظهور البِر ،  أنه ال يشترط أن يكون على جهة بِر، بل يشترط أن ال يكون على معصية:والقول الثاين
 . والقربة فيه ال يشترط
وعلى هذا القول جيوز أن ،  بأنّ الوقف من حيث هو عبادة، فال ننظر إىل جهة صرفه:واستدل هؤالء

ذلك ألنّ الوقف مل يشرع إال ، صحيح مذهب اجلمهورمن يعلمون الشعر املباح، وال نقف على األغنياء وعلى
 - رمحه اهللا - وملا قرر الشيخ  وهذا ال يكون إال إذا كان املصرف جهة بِر، ليتعبد اإلنسان ربه بِه ابتغاء الثواب

 :احلكم ذكر أمثلته
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

 )آ��� �5) وا�!��8Z وا�� �آ�6( 
جهات عامة وليست جهة ، كاملساجد والقناطر واملساكني، لوقف على جهة عامةبدأ املؤلف بالتمثيل با

والقناطر مجع قنطرة، والقنطرة هي اجلسر ، واملساكني تقدم معناهم يف كتاب الزكاة املساجد معروفة،، معينة
ف عرفنا ومن خالل هذا التعري، وإالّ ال يعترب قنطرة، املمدود على املاء، واشترط بعضهم أن يكون مقوساً

فإنّ اجلسر أعم، فاجلسر ال ، ألنه مادام يقول أنّ القنطرة هو جسر ممدود على املاء، الفرق بني القنطرة واجلسر
إالّ إذا كانت ، بينما القنطرة ال تسمى قنطرة، وال أن يبىن وال أن يكون مقوساً، يشترط أن يضرب على املاء

 . والبد ومقوسة ومضروبة على املاء، مبنية

ملا ، والشك أنّ الوقف على الطرق والقناطر من أعظم القربات،  عرفنا اآلن الفرق بني القنطرة واجلسرفإذاً
 . وقضاء حاجتهم، املسلمني فيه من تسهيل على

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )وا���رب 63 3 &? وذ3ّ, (

يقف على األقارب سواء وجيوز أن ، وهم األقارب، هذا من باب التمثيل على الوقف على جهة خاصة
ألنه يعترب من باب صلة ، والسبب يف ذلك أنّ الوقف على األقارب عبادة، كانوا من املسلمني أو الذميني
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وفهم من كالم املؤلف أنّ الذمي ال جيوز أن ، مسلم أو مع ذمي وصلة الرحم عبادة سواء كانت مع، الرحم
ولو ، فإنه ال جيوز أن يوقف عليه، كان أجنبياً بأن، ن األقاربفإن مل يكن م، إذا كان من األقارب، يوقف عليه

وهذا ، القربة تكون بصلة الرحم ألنّ، من ذمي، وإىل هذا مال الشيخ الزركشي، وقال إنّ هذا ليس من التقرب
  .ليس من األرحام

، ومن املعارفولو مل يكن من األقارب كأن يكن صديقاً أ،  أنه جيوز أن نقف على الذمي:والقول الثاين
  .فالوقف من هذا الباب،  بأنّ الصدقة والبِر واإلحسان للذمي جائزواستدل هؤالء

إما أن يكون : إالّ يف حالتني،  إالّ أنه ال ينبغي أن يقف اإلنسان على ذميوهذا القول الثاين هو الراجح
  . وال إشكال وال حرج فيه مني على أقارم من غري املسل- رضي اهللا عنهم - وقد وقف الصحابة، من األقارب
 . أقول ينبغي أالّ يوقف إالّ على أحد هذين النوعني أن يرجى إسالمه،: الثاين

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
) ,ّ"8� 8�[( 

والوقف عليهما باطل، ومثله املرتد، يعين فال جيوز أن نقف على حريب ، والسبب يف ذلك أنّ احلريب
فإنّ يف الوقف ، والوقف عليهما بعكس هذا الغرض، والتضييق عليهما،  إعدامهمااملقصود شرعاً، واملرتد

  .وهذا صحيح، واملطلوب شرعاً التضييق واإلعدام، عليهما توسيع

وهذا يؤول إىل انقطاع ، واحلريب واملرتد مآله إىل القتل شرعاً،  أنّ الوقف يراد للتأبيد:والدليل الثاين
 . أن نقف ال على احلريب وال على املرتد إذاً ال جيوز ،مصرف الوقف

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
) �  )وآ�� 

وإىل ، سواء كان الواقف من املسلمني أومن الذميني، يعين وال جيوز أن يوقف اإلنسان وقفاً على كنيسة
ذلك أنّ يف الوقف والسبب يف ، أُعترب إمجاعاً عند بعض الفقهاء، بل لكثرة الذاهبني إليه، هذا ذهب اجلماهري

، فإنّ مقصود الوقف القربة، وهذا مناقض متاماً ملقصود الوقف، على الكنيسة إعانة على الكفر واإلحلاد والشرك
  .وهذا كفر وشرك

فله ، وليس من الوقف الالزم،  أنّ الوقف على الكنيسة جائز، لكنه يعترب من الوقف اجلائز:والقول الثاين
   .أن يرجع يف أي وقت شاء

إذ كيف  ،وهذا القول والذي قبله ضعيف جداً،  أنّ الوقف على الكنيسة جائز مطلقاً:والقول الثالث
وفيها من حتريف كالم ، فيها من الشرك واإلحلاد ما ال يعلم به إالّ اهللا، يسوغ لإلنسان أن يوقف على الكنيسة

أا أقوال ، أو جبوازه مع اعتباره جائزاً،  مطلقاًفال شك أنّ القول جبوازه، والتعبد هللا مبا ال يرضاه أنواع شىت اهللا
 . ضعيفة جداً

  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  11  
 

  
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

) ��2V\راة وا�	ا� ] Vو( 
وذلك ألنّ التوراة واإلجنيل وإن ، يعين وال جيوز لإلنسان أن يوقف األوقاف على نسخ التوراة واإلجنيل

، إالّ أنه حلقها التحريف والتبديل والتغيري، ن الكتب السماويةم، نزلت من السماء من اهللا كانا من الكتب اليت
هذا ، ال جيوز أن تنشر وال أن تقرأ، فالوقف على نسخ هذه الكتب هو يف احلقيقة إعانة على نشر كتب حمرفة

وجاء القرآن حاكماً عليها، وهلذا ، ومن جهة أخرى أنّ هذه الكتب وهي التوراة واإلجنيل منسوخة، من جهة
 وغضبه فيه -  صلى اهللا عليه وسلم -  شيئاً من التوراة غضب النيب -  رضي اهللا عنه -  أخذ عمر بن اخلطابملا

فكيف نوقف األوقاف على التوراة واإلجنيل بعد هذه النصوص ، دليل على أنّ أخذ التوراة نوع من املعصية
  . واملعاين اليت ذكرها الفقهاء

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
�وآ	^  (�(Vز( 

لكثرة ، وإمنا مثل الشيخ بكتب الزندقة، يعين وال جيوز أن يوقف اإلنسان األوقاف على كتب الزندقة
بل يشمل كل الكتب ، وما قبله وما بعده، ولكن هذا احلكم ال خيتص بكتب الزندقة وجودها يف عصر املؤلف

كذلك الوقف ، الوقف عليها ال جيوزفإنّ ، سواء كانت املعاصي فكرية أو معاصي أخالقية، اليت فيها معاصي
، وواقفها آمث، كل هذه األوقاف حمرمة،سواء كانت للتعليم أو لإلطالع، على كتب السحر والتنجيم والكهانة

، ألنّ كل عمل ليس عليه أمر اهللا ورسوله فهو رد، فإذاً متثيل الشيخ بالزندقة من باب التمثيل، وهي باطلة
ألنّ كتب الزندقة احنسرت  اليوم أعظم شراً من كتب الزندقة يف وقتهم، اجنةوكتب القصص امل، فكتب الغناء

وظهر احلق وصار مكاا الكتب اليت تعتين بالقصص املخلة باآلداب أو بالقصص الداعية ، اآلن إىل حد كبري
على كل حال ، فالتمثيل ا يف مثل هذا املقام أوىل، وهذه شرها اليوم مستطاب، للموسيقى واملعازف واألغاين

   . القاعدة أنه ال جيوز أن يوقف اّألوقاف على أي كتب تدعوا إىل معصية اهللا
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

) � )وآ`ا ا����
فيما جيوز أن يوقف عليه وفيما ال جيوز أن يوقف ، وكذا الوصية يعين أنّ الوصية حكمها حكم الوقف

وجيوز أن يوصي فيما جيوز أن يوقف عليه، وهذا من باب ، وقف عليهفال جيوز أن يوصي مبا ال جيوز أن ي، عليه
 . وإالّ الوصية هلا باب مستقل، يعين كأنه الشيخ أراد تكميل احلكم
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

) � �V Y&' وا����( 
 بأنّواستدلوا على هذا احلكم ، وإىل هذا ذهب احلنابلة، يعين وال جيوز أن يوقف اإلنسان على نفسه
إما أن ، ال خيرج عند مجيع أهل العلم عن هذين النوعني، الوقف هو عبارة عن متليك للرقبة أو متليك للمنفعة
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كما ال جيوز لإلنسان أن يبيع وأن ،وال جيوز لإلنسان أن ميلك نفسه، يكون متليك للرقبة أو متليك للمنفعة
 . فسكذلك الوقف على الن، يشتري مع نفسه فإنّ هذا العقد باطل

، وال حمظور فيه،  أنّ الوقف على النفس صحيح-  رمحه اهللا -  وهو رواية عن اإلمام أمحد:والقول الثاين
  :واستدلوا على هذا بعدة أدلة

 ملا أوقف نصيبه يف خيرب بقي هذا -  رضي اهللا عنه -  أنّ أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب:الدليل األول
 رضي اهللا - ألنه انتفع به إىل أن تويف ، الوقف على النفس عىن أن يكونالنصيب يف يده إىل أن مات، وهذا يف م

 . هذا أوالً- عنه 
فملك منفعة ،  ملا أوقف البئر جعل له دلواً معه إىل املسلمني-  رضي اهللا عنه -  أنّ عثمان بن عفان:ثانياً

  .وهذا يف معىن الوقف على النفس، شيء من البئر

والوقف ليس كالبيع من ، عاً وال حمذور من أن يقف اإلنسان على نفسه أنه ال مانع شر:الدليل الثالث
، لكن بينهما فروق متنع اإلحلاق يف كل املسائل، وإن كان الوقف والبيع كل منهما عقد من العقود، كل جهة

 ولذلك الراجح هو جواز الوقف على -  صلى اهللا عليه وسلم - بدليل هذه اآلثار املروية عن أصحاب النيب
 . فسالن

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )a��V8ط (, ]�8 ا�� 2) و	و%< ،b&�% 6ٍ��3 Y&' أن %@�ن( 

وقف : تقدم معنا أنّ الوقف ينقسم على قسمني، يشترط يف غري الوقف وحنوه أن يكون على معني ميلك
 . ووقف على جهة خاصة، على جهة عامة

كأن يقف على املسجد، ،ون هذه اجلهة مما ميلكفإن كان الوقف على جهة عامة فإنه ال يشترط أن تك
إذا الوقف على املسجد ، ومع ذلك جيوز أن يوقف اإلنسان عليه، ومن املعلوم أنّ املسجد ليس له ذمة ميلك ا

 .على اجلهات العامة كاملسجد جائز وال يشترط فيه أن يكون املوقوف عليه مما ميلك أو ممن ميلك
وهو أدق من قوهلم اجلهة ، بل القسم الثاين الوقف على معني، ة خاصة الوقف على جه:القسم الثاين

 الوقف هو والدليل على هذا أنّ، املوقوف عليه ممن ميلك فالوقف على معني يشترط فيه أن يكون، اخلاصة
ال وأما من ال يصلح أن ميلك ف، عبارة عن متليك للرقبة أو للمنفعة، والتمليك البد أن يكون ملن يصلح أن ميلك

وال جيوز الوقف ، بناء عليه ال جيوز التمليك أو ال جيوز الوقف على اهول ألنه ال ميلك، جيوز أن نقف عليه
واهول كأن يقول أوقفت الدار على رجل، هكذا ، أوقفت الدار على أحد هذين كأن يقول، على مبهم

 . اهول كل هذه العقود ال جتوز
علمنا أنّ مراده أن ، على املبهم، فإذا قال أوقفت الدار على أحد هذين أنه جيوز الوقف :والقول الثاين

عليه بالقرعة أقرب إىل مقصود الواقف من إبطال  ألنّ تعيني املوقوف، ويعني بالقرعة، يوقف على أحد  هذين
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ثرة  ألنه أقرب إىل مقصود الشارع وهو كوهذا القول الثاين هو األقرب للصواب إن شاء اهللالوقف برمته، 
وإىل مقصود الواقف وهو أنه عين أحد هذين الشخصني، أما اهول فاحلقيقة أنّ كالم احلنابلة  الوقوف
وألنّ فيه نوع من التالعب ، يؤدي إىل االضطراب وهو أنه ال جيوز أن نقف على اهول، ألنّ هذا، صحيح

مطلق بال تعيني وال حتديد ويندر أن هكذا ، إذ كيف يقول أوقفت هذه الدار على رجل، والتهاون من املوقف
 . تقع مثل هذه املسالة لكن لو وقعت فالوقف باطل

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )b&3 d و���ان و��8 و��� (

، فال جيوز أن نقف على امللك، امللك هو واحد املالئكة، ملا ذكر قاعدة ذكر األمثلة يقول الشيخ كامللك
فال جيوز لإلنسان أو فال يصح أن يبيع اإلنسان داره ، فيملك ن جترى معه العقودوالعلة هو أن امللك ليس مم

ال جيوز أن  العقد باطل وليس له أي واقع وال حقيقة، كذلك، على ملك على جربيل أو ميكائيل أو إسرافيل
 .قاعدة السابقةفإذاً هذا متثيل لل، ألم ليس من شأم امللك-  صلى اهللا عليهم وسلم - يوقف على املالئكة  

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )و���ان (

 . ملا تقدم من أنّ احليوان ال ميلك، يعين وال جيوز أن يقف اإلنسان على حيوان
ألنه ال ،  أنه جيوز أن يقف اإلنسان على احليوان ونصرف على هذا احليوان من هذا الوقف:والقول الثاين

وال خيفى ، هو أن يوقف على حيوان فينتفع احليوان من الوقف بنفقتهو، مانع من أن نقف عليه لتحقق الغرض
أن يكون على : عليك أنك إذا رجحت جواز الوقف على احليوان ستجمع بني هذا القول وبني الشرط الثاين

جهة بِر ،د جلهة بِرإما جهاد، أو القيام على مساكني وأرامل وأطفال أو ، فيجب أن يكون هذا احليوان مع
وهذا مقصود أصحاب القول الثاين وهذا القول الثاين هو الصحيح إن شاء ، بِر ام، املهم أن يكون معد جلهةأيت

ينبغي أن تصرف غلته على  اهللا، يفهم من عبارات الفقهاء وإن مل يصرحوا بذلك أنّ الوقف على احليوان
ن الغلة مجيعاً تصرف على احليوان وإمنا تكو، احليوان، وليس لصاحب احليوان أن يتملك من الغلة أي شيء

وإمنا على ، وهو كذلك ألنّ الوقف ليس على صاحب احليوان، وليس لصاحب احليوان أي عالقة بالغلة
  .احليوان

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )و��8( 

ر ال ميلكون أنّ أصحاب القبو: ألمرين األمر األول، ال جيوز أن يوقف اإلنسان على القرب ال أصالة وال تبعاً
  .وهذه العلة األوىل

ألنّ الشارع احلكيم ، مضادة ملقصود الشارع، أن الوقف على القبور،  وهي املعتمدة واألقوى:العلة الثانية
ملا يف ذلك من أن يكون ، ى أن يبىن على القبور وأن جيصص عليها، وأن جيعل فيها أي نوع من أنواع التمييز
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ولذلك الوقف على القبور باطل، وترجع األوقاف ملك إىل أصحاا ألنّ ، مع القربمدعاة للغلو وجماوزة احلد 
ألنّ فيه إعانة على املعصية بل ، فضالً عن أن يكون باطل، العقد باطل من أصله، بل إنّ الوقف على القبور إمث

  .على الشرك أو وسائل الشرك
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

  )و��� (
والسبب يف ذلك أنّ احلمل ال ميلك يف الشرع إال بأحد ، قف األوقاف على احلمليعين ال جيوز أن ن

ألنه يشترط يف الوقف ، سببني فإنه ال جيوز أن نقف عليه اإلرث أو الوصية، وإذا كان ال ميلك إال بأحد: سببني
 . أن يكون على من ميلك

وألنّ املقصود من ، ه ال مانع من هذاألن، فإذا ولد استحقه،  أنّ الوقف على احلمل صحيح:القول الثاين
وألنّ الوقف ليس ، وألنه ليس يف األدلة الشرعية ما مينع من هذا، الوقف يتحقق يف مثل الوقف على احلمل

 . كالبيع من كل وجه، فإذاً الوقف على احلمل صحيح وال حرج فيه
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

) ����� d( 
وهي أنّ الوقف ينقسم ، وهنا يأيت معنا املسألة السابقة، يقبل املوقوف عليهيعين ال يشترط يف الوقف أن 

فإن كان الوقف على جهة عامة فال يشترط القبول بال إشكال، وإن  على معني وعلى جهة عامة،، على قسمني
 . كان الوقف على معني فإنه ال يشترط أيضاً القبول عند احلنابلة

بل يتعلق به ومبن يستحق الوقف من بعده ،  يتعلق باملوقوف عليه فقط بأنّ الوقف الواستدلوا على هذا
 . فإنه ال يتوقف على رضاه وال على قبوله، وإذا كان الوقف ال يتعلق به وحده، كذريته

 الوقف نوع واستدلوا على هذا بأنّ،  أنّ الوقف يشترط فيه إذا كان على معني أن يقبل:القول الثاين
 مذهب احلنابلة والراجح، واهلبة والوصية البد فيها من القبول، ة، فهو كاهلبة والوصيةتربع ومتليك يف احليا

وهذا الفرق هو ما أشار إليه أصحاب القول ، وذلك ألنّ بني الوقف واهلبة والوصية فرق ظاهر جداً وواضح
، تعلق باملوقوف عليهم فقطبينما اهلبة والوصية ت، وهو أنّ الوقف ال يتعلق باملوقوف عليه فقط، األول يف دليلهم

 . فمذهب احلنابلة أجود وأقوى إن شاء اهللا وهذا الفرق مينع اإلحلاق
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

 )a(% 6' �58اeإ dو( 
يعين وال يشترط لصحة الوقف أن خيرجه اإلنسان عن يده، بل يصح ويصبح الزماً ال جيوز الرجوع عنه 

 رضي اهللا -  مبا تقدم من أنّ أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  احلنابلة على هذاواستدل، ولو بقي يف يد املوقف
 . ومل مينع هذا من صحة ولزوم الوقف،  بقي الوقف يف يده إىل أن مات- عنه 

قياساً على اهلبة ،  أنّ الوقف ال يصبح الزم إال بإخراجه عن يده إقباضه اجلهة املوقوف عليها:والقول الثاين
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   . ألنه تقدم معنا وجود الفرق بني اهلبة وعقد الوقف، ضعيف عرفون اآلن أنّ هذا القول الثاينوالشك أنكم ت
                               �$) 
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

 )و%2^ ا���� "<8ط ا��ا�� (
  :ألمرين، جيب أن يعمل اإلنسان بشرط الواقف وجوباً

 بشروط عمر من وجه االستدالل،  ملا أوقف وقفاً شرط شروطاً أنّ عمر بن اخلطاب: األمر األول
  :وجهني

 . ومل يعترض عليها،  يف الغالب-  صلى اهللا عليه وسلم -  أنّ هذه الشروط بلغت النيب :األول
  . فقد انتشرت بني الصحابة ومل ينكروها-  صلى اهللا عليه وسلم -  أا إن مل تبلغ النيب  :الوجه الثاين

ألنّ ،  لو مل تكن هذه الشروط ملزمة ملا اشترطها-  رضي اهللا عنه -  أنّ عمر بن اخلطاب:ثوالوجه الثال
، فإذاً هذا األثر صارت أوجه الداللة منه ثالثة،  هو يف نفسه له سنة متبعة- رضي اهللا عنه - عمر بن اخلطاب

وط الواقف على تفصيل والشك إن شاء اهللا أنّ يف شروط عمر ما يدل على أنه جيب على اإلنسان أن يتبع شر
 . لكن يف اجلملة والقاعدة األصلية أنه جيب إتباع شروط الواقف، سيأتينا

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )(, D�5 و�!)%? (

يقول يف مجع، ، ملاّ قعد القاعدة أراد أن يذكر أمثلة، لكنه انتقى األمثلة اليت يكثر وقوعها يف األوقاف
، فإذا قال ذلك استحق اجلميع الذكر واألنثى،  الدار على أبناء أخي وأبناء أخيتاجلمع كأن يقول أوقفت هذه

والتشريك  ألنّ يف اجلمع تشريك،، ملاذا؟ قالوا، استحقوا غلة الوقف على درجة املساواة، الصغري والكبري
   .اجلهة ذا اللفظ فإنه يعترب مجعيقتضي املساواة، فإذا أوقف على هذه 

هكذا ، أوالدي وعلى أوالد أوالدي ذي قد تكون احلاجة إليه أكثر أن يقول هذا البيت على ال:مثاله الثاين
فال ننتظر انتهاء البطن األول وال نفرق ، أوالد األوالد بالتساويوقف تصرف غلته على األوالد وعلى فهذا ال
  .فهذا هو اجلمع، يف العطية بل نعطيهم على وجه التساوي بينهم

  :��� ا ـ  ��ل ا����U ـ ر
 )و�!)%? (

أو ، فإذا قال أوقفت هذا البيت على أوالدي يقدم األفقه، يعين وجيب أن نلتزم شرط الواقف يف التقدمي
 فاحلكم أناّ )يقدم عمرو،  البيت على زيد وعمروهذا  أوقفت:(أو قال، األورع، أو األحوج، أو األكثر أوالداً

أن نبدأ  فاحلكم إذا استخدم املوقف طريقة التقدمي، طيناه للمؤخرنبدأ  بسد حاجة املقدم فإن فضل شيء أع
فإذا انتهى إن فضل من الغلة شيء أعطيناه من؟ املؤخر وإن مل يفضل شيء فليس له ، باملقدم فنعطيه حاجته

 . إذاً عرفنا اآلن ما معىن التقدمي !شيء ويسقط
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  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
) bو4) ذ�( 

فاآلن مجع أو أفرد؟ ، مث على املساكني، أن يقول وقفت هذا البيت على زيد: وصورته، فرادضد اجلمع اإل
 . وهذا فيه إفراد وهو ضد اجلمع، أفرد فاملستحق للغلة مجيعاً إىل أن ميوت زيد

فإذا أخر ،  فهذا فيه تأخري)يؤخر عمرو، أوقفت على زيد وعمرو( :وضد التقدمي التأخري كأن يقول
  . وحكمه عكس حكم التقدمي فال نعطي املؤخر إال إذا أخذ املقدم كامل حاجته،  أُخراملوقف أحداً

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )وا'	��ر و�� و')�3 (

فلو قال أوقفت هذه الدار على الفقراء طالب ، يعين وجيب أن نلتزم باعتبار الوصف الذي ذكره الواقف
فال جيوز أن نصرف غلة الوقف على ، بوصف معني وهو طلب العلم  عليهمفاآلن وصف املُوقف املوقَف، العلم

بل جيب أن نتقيد بوصف الواقف ونصرف الغلة لطالب العلم فقط، أو لو قال أوقفت على ، مجيع الفقراء
أو كما لو قال وهو وصف جيد ، كذلك جيب أن نعطي الفقراء األكثر أوالداً فقط، الفقراء األكثر أوالداً

األوىل أن يكون فقرياً، : فنصرف من غلة هذا الوقف على من اتصف بصفتني، على الفقراء املرضىأوقفت 
 . والثاين أن يكون مريضاً

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )وا�	��8^ (

،  والترتيب أن يقول أوقفت داري على زيد مث على عمرو، وهو من أكثر ما يستخدمه أصحاب األوقاف
فإذا رتب فاحلكم أنّ صاحب املرتبة الثانية ال يستحق من غلة   أوالدي مث على أوالدهم،أو أوقفت داري على

، وذا عرفنا الفرق بني الترتيب والتقدمي الوقف شيئاً ولو فضل منها فضلة إىل بعد انتهاء الطبقة األوىل بكاملها،
ويف الترتيب ال يستحق أصحاب ، اًفإن مل يفضل مل يستحق شيئ، ففي التقدمي يستحق املؤخر من الغلة ما فضل

  .ولو فضل منها فضلة إال بعد انتهاء مجيع الطبقة األوىل، الطبقة الثانية أي شيء من غلة الوقف

فهل إذا مات أحد األوالد من ،  وهي إذا قال أوقفت هذا الدار على أوالدي مث على أوالدهم:مسألة مهمة
وال يستحق الطبقة الثانية من ، أو يقّسم نصيبه على باقي األوالد ف،الطبقة األوىل استحق أوالده نصيبه من الوق
 . إالّ بانتهاء مجيع الطبقة األوىل، املذهب أم ال يستحقون األوالد إالّ بعد انتهاء الطبقة األوىل مجيعاً،

 قول وذهب شيخ اإلسالم إىل أنه يستحق أصحاب الطبقة الثانية نصيب والدهم، يف احلقيقة مل أجد ال يف
مل أجد من التعليالت وإالّ املسألة ، ال للقول هذا وال للقول هذا احلنابلة وال يف قول شيخ اإلسالم علة مقنعة،

من القولني ليس فيها أدلة وال آثار حىت ليس فيها فتاوى للصحابة فيما أعلم، ال يوجد ما يربر األخذ بأي ،
أنّ الطبقة الثانية ال تستحق إالّ بعد انتهاء الطبقة ، مه حرف مثفاحلنابلة يستدلون بأنّ ظاهر لفظ املوقف باستخدا
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وأصحاب القول الثاين، يستدلون بأنه يبعد أن يكون قصد املوقف حجب أوالد ابنه املتوىف مع أنّ  األوىل،
وإذا مل يكن ، كل هذه ليس فيها مقنع يف احلقيقة،والدهم حاجتهم ستكون أكثر من حاجة غريهم بسبب موت

وهلذا ، فالطبقة الثانية ال يستحقون إالّ بعد انتهاء الطبقة األوىل، ه األدلة كلها مقنع فاألصل أنّ مث للترتيبيف هذ
فيقول هذا ، وينبغي على اإلنسان ويتأكد إذا أراد أن يوقف أن يبني الوقف بالتفصيل، مسألة األوقاف حساسة

ذا ينتهي ،  الطبقة األوىل استحق أوالده نصيبهفإن مات أحدهم أي أحد، مث على أوالدهم وقف على أوالدي
 . الرتاع

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
) 8TVو ،bو]�8 ذ�( 

سواء كان من املستحقني لغلة الوقف أومن ، يعين للواقف أن يشرط شخصاً يكون هو الناظر على الوقف
م، وذلك ألنّ صاحب أصل الوقف أجنيب أو من املوقوف عليه يعين سواء كان، خارج املستحقني لغلة الوقف

  .أحق بتعيني الناظر عليه هذا أوالً
 مث أكابر -  رضي اهللا عنها -  جعل الناظر على وقفه حفصة  -  رضي اهللا عنه -  أنّ عمر بن اخلطاب:ثانياً

 . فدل ذلك على أنّ شرط الناظر من حقوق الواقف، الناظر يف الوقف -  رضي اهللا عنه- فعين، آل عمر بعدها
فإذا أشترط ، يعين أنه جيب أن نتبع مجيع شروط الواقف ما مل تكن إمثاً: من الشروط) وغري ذلك(مث يقول 

من يوقفون أالّ يؤجر  وإذا أشترط كما يصنعه بعض، جيب أالّ يدخل الوقف فاسق، أالّ يدخل الوقف فاسق
 . ط باملنع من التأجريوال جيوز أن يؤجر مع وجود الشر، فيجب أالّ يؤجر، خشية عليه من التلف

وال يشترط يف إتباع ، وباجلملة جيب أن نتبع شروط الواقف مهما كانت متنوعة إالّ أن تكون معصية
 . إالّ أن تكون معصية،بل جيب أن نتبع شروطه مطلقاً  شروط الواقف قناعة الناظر وال قناعة املوقوف عليهم،

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )	8ط ا;	�ى ا�i�, وا�`آ8 و4)ه��(hن أg&Z و�? %< (

وإمنا أطلق فاحلكم أنّ اجلميع يستوون ، إذا أطلق ومل يشترط شيئاً ال مجع وال تقدمي وال ترتيب وال وصف
ألنّ الواقف أطلق ومع ، فالكبري والصغري والذكر واألنثى كلهم يأخذون أنصبة متساوية، على درجة واحدة

 . اإلطالق ال جيوز التفضيل
  :����U ـ ر��� ا ـ  ��ل ا

 )وا��8T �&����ف '&�� (
مقصود املؤلف فيما إذا مل يشترط ، هذا املقصود يفهم من كالمه املتقدم، مقصود املؤلف بطبيعة احلال

 أنّ واستدل احلنابلة على هذا، وهذا هو مذهب احلنابلة فإنّ النظر يكون للموقوف عليه،، الواقف ناظراً معيناً
 .فهو لذلك أحق الناس بأن يكون ناظر على الوقف، وهو املالك لرقبة الوقف، صاحب الغلةاملوقوف عليه هو 

وهذه املسألة مبنية على ،  أنّ الناظر على الوقف إذا مل يشترط الواقف أحداً هو احلاكم:والقول الثاين
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لك غلة الوقف؟ فإن وهي هل املوقوف عليه ميلك الوقف؟ أو مي -  رمحه اهللا- مسألة أخرى مل يتطرق هلا املؤلف
الناظر يف كل وقف  وإن قلنا ميلك غلة الوقف فقط صار احلاكم هو، قلنا ميلك الوقف صار هو األحق بالنظر

، فاحلنابلة يرون أنّ املوقوف عليه ميلك رقبة الوقف بال بيع وال هبة، وهذه املسألة حمل خالف، ليس له ناظر
 . هب الثالثةخالفوا فيه املذا وهذا من مفردات احلنابلة

بل رقبة الوقف تنتقل من ملك الواقف ،  أنّ املوقوف عليه ميلك غلة الوقف دون رقبة الوقف:القول الثاين
، وإالّ من املعلوم أنّ هللا ملك السموات واألرض، ليس هلا مالك واملقصود مبلك اهللا يعين أا عني، إىل ملك اهللا

أما الرقبة فقد انتقلت يف ، وإمنا ميلك الغلة فقط، عليه رقبة الوقف أنه ال ميلك املوقوف والراجح القول الثاين
 . ومل تعد مملوكة ألحد، قربة إىل اهللا، سبيل اهللا

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
)  a(و� Y&' ا�`آ�ر.......وإن و�� a(��� �7) 6ا�� �آ� Y&' ?l(  

، الذكور يدخلون دخوالً أولياً يف األوالدإذا وقف على ولده مث على املساكني فهو لولده الذكور، ألنّ 
فدخول الذكور يف الوصية ] 11/النساء[} يوصيكم اهللا يف أوالدكم { :وألنّ الذكور يدخلون يف قوله تعاىل

 . ذا اللفظ ال إشكال فيه بل ال خالف فيه
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

 )���)a ا�`آ�ر (
وأما الذي حيدث بعد ذلك فليس له حق يف ، املوجودين حال الوقفظاهر عبارة املؤلف أنه لولده الذكور 

فال يدخل يف ، مث بعد ذلك محلت الزوجة وولدت ولداً له فإذا أوقف هذا البيت على أوالده، غلة الوقف
 . الوقف، ألنه حال الوقف مل يكن موجوداً

 عن الذكور املوجودين حال جلميع الذكور حنن نتكلم،  أنّ الوقف يصرف جلميع األوالد:القول الثاين
وال يوجد ما يدل ، ألنّ اللفظ عام يشمل املوجود والذي سيوجد الوقف والذين حيدثون بالوالدة بعد ذلك،

 . على التخصيص
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

) � )وا\�Vث "�� ّ�%
وألنّ عبارة الواقف ، ىألنّ إطالق الولد يشمل األنث، إذا قال هذا وقف على ولدي،تدخل اإلناث يف ولده 

  . الوقف ليس فيها ما خيصص اإلناث وخيرجهن من غلة
 أنّ اإلناث والراجح، فال تدخل اإلناث يف غلة الوقف،  أنّ هذا اللفظ خاص بالذكور:والقول الثاين 

 . والقول بعدم دخوهلن ضعيف جداً يف هذا اللفظ يدخلن بال إشكال،
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

 )�) "��� دون "����l? و (
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يوصيكم اهللا {وألنه يدخل يف اآلية، ألنّ ابن االبن ابن شرعاً، ولد بنيه وإن سفلوا يدخلون يف هذا الوقف
  .وال إشكال يف دخول ابن االبن] 11/النساء[} يف أوالدكم

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )�%�ّ ��"(  

واإلطالق ، ، ألنه كما تقدم معنا أوقف على اإلطالقيف املسألة األوىل لولده الذكور واإلناث بالسوية
 .فغلة الوقف ال تقسم حسب املرياث وإمنا تقسم بالتسوية يقتضي التشريك والتشريك يقتضي التسوية،

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )دون "���� (

فإنّ أوالد البنات ال ، آليةألن مل يدخلن يف ا، ولد بنيه حتدثنا عنها أوالد البنات ال يدخلن يف هذا اللفظ
  .وإمنا من بين األجانب يرثون باإلمجاع، وألنّ أوالد البنات ليسو من بنيه

القول األول، فإذا قال هذا وقف على والراجح  أنّ أوالد البنات هلم نصيب يف غلة الوقف، :والقول الثاين
  .اث، وألم كما قلت مل يدخلوا يف اآليةألنه الحق هلم يف املري أوالدي فأوالد البنات الحق هلم يف الغلة،

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )آ�� �� ��ل '&Y و�) و�)a وذرّ%	� �$&�� (

وإمنا نظّر الشيخ ذه املسألة ألنّ حكم هذه املسألة ، يعين كما لو أضاف كلمة لصلبه يف الوقف 
وهلذا نظّر ا ألا ، مل يدخل أوالد البنات،  لصلبهأوالده باإلمجاع، فإنه إذا قال أوقف هذا على أوالده وأوالد

  .حمل إمجاع
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

) ���" Y&' آ�ره?، و�� ��ل`" n	e, (+ن ا�أو" (  
  ))اآلذان                                             ((

دون اإلناث، ألنّ ، ه بالذكور فقطفإنّ الوقف ختتص غلت، إذا صرح الواقف بقوله هذا وقف على بنيه فقط
زين للناس حب الشهوات من النساء {:كما قال تعاىل،دون األنثى، كلمة االبن تطلق حقيقة الذكر فقط

فإذاً خيتص هذا اللفظ باالبن  فقال من النساء والبنني فخص الذكور بأنه يسمى ابن] 14/آل عمران[} والبنني
 . مبال إشكال وال تشاركه األنثى يف احلك

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )إdّ أن %@��Vا ���&� (�)�e (�� ا�� �ء (

، فإنه يدخل باإلناث والذكور، فإذا قال هذا وقف على بين هاشم أو على بين زهرة، إالّ أن تكون قبيلة
ال وقف على خبالف ما إذا ق، فإذا قال بنو هاشم مشل ذكورهم وإناثهم ألنّ اسم القبيلة يشمل الذكر واألنثى،

 .إذا أضاف اللفظ إىل القبيلة عم الذكور واإلناث، بين وسكت فهنا خيتص بالذكور
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  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )دون أوdده6 63 ]�8ه? (

وعلم من هذا أنّ أوالد النساء من ، ألنّ أوالد النساء من غري القبيلة ليسوا من القبيلة بل من القبيلة األخرى
فال حق ألوالدها يف الوقف، وإذا تزوجت ، فإذا تزوجت املرأة من خارج القبيلة دخلون تبعاً يف القبيلة،القبيلة ي

 . من القبيلة فألوالدها نصيبهم من الوقف
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

 )...وا�!8ا"� وأه� "�	� و���3 %<�� (
  .يته  والثالث قومهذكر الشيخ ثالثة ألفاظ  اللفظ األول القرابة  والثاين أهل ب

يعين أنه ، وجده وجد أبيه، وأوالد أبيه، نبدأ بالقرابة يقول الشيخ والقرابة يشمل الذكر واألنثى من أوالده
فيشمل ، فإنّ هذا اللفظ يشمل من ذكر املؤلف، على قرابيت إذا استخدم هذا اللفظ يف الوقف فقال هذا وقف

، يف اجلد الثالث أي حد االستحقاق مبن يشترك معهم، ؤلف حدهولكن امل، الذكور واإلناث والصغري والكبري
فيقول أوالد أبيه هم ماذا ؟ إخوته  وأوالد جده هم ؟ أعمامه وأوالد جد أبيه هم؟ أعمام أبيه، هؤالء إىل اجلد 

واستدل وما عداهم ال يدخل يف استحقاق غلة الوقف وال يعترب من القرابة، ، الثالث يدخلون يف كلمة القرابة
ومن ، هاشم يف سهم ذوي القربة  مل يكن جياوز بين-  صلى اهللا عليه وسلم -  بأنّ النيب احلنابلة على هذا

 ومن هنا أخذ الفقهاء أنّ حد القرابة إىل اجلد -  صلى اهللا عليه وسلم - املعلوم أنّ هاشم هو اجلد الثالث للنيب 
 . لوقف الذي صدر من الواقف بلفظ القرابةومن عداهم ال يستحقون هذه الغلة من ا، الثالث فقط

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )وأه� "�	� (

عرفنا من ، فمن ذكر املؤلف استحق ومن مل يذكر مل يستحق، يأخذون احلكم نفسه، أهل بيته كذلك
 كالم املؤلف وعرفنا من، ألم ال يلتقون مع الواقف يف اجلد الثالث، كالم املؤلف أنّ أقارب األم ال يستحقون

     .أنّ الزوجات ال يستحقن شيئاً يف كلمة القرابة
ومل أر خالفاً يف ،  أنّ الزوجات يدخلن يف استحقاق الوقف إذا كان بلفظ أهل بيته:والقول الثاين 

فإن قال على أقربائي ال ، عند قول الفقهاء أهل بيته فهم ذكروا خالف، استحقاقهن إذا كان بلفظ القرابة
 .لزوجات، وإن قال على أهل بييت فعند احلنابلة ال يدخلنيدخلن ا

                          . أن يدخلن وهذا هو الصواب، وهو دخوهلن يف لفظ أهل بيته:والقول الثاين

< << << << <
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   ) 34: (الدرس  الفصل الثاني  الثانية : السنة

  االثنين: يوم
: التاريخ

  هـ22/4/1429
  ))159((لسل العام لدروس الزاد التس

  من الوقف) 3: (                                                   الدرس

� �
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  : هلا حكماً واحداً-  رمحه اهللا - اظ الثالث الاليت جعل املؤلف لفوقفنا باألمس عند األ

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
  .وا�!8ا"� وأه� "�	� و���3

  ).قومه:(وأخذنا ما يتعلق بالقرابة وما يتعلق بأهل بيته وتوقفنا عند 
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

  .وجده وجد أبيه يشمل الذكر واألنثى من أوالده وأوالد أبيه :و���3
املؤلف أن لفظ الواقف بالقوم يشمل نفس ما يشمله القرابة وما يشمل أهل البيت على التفصيل الذي  فاعترب

  .تقدم معنا بالدرس السابق
  :وقع فيه خالف بني أهل العلم: قومه: إال أن القوم

  .د املوقفأنه يشمل إىل اجلد الثالث من أجدا: فالقول األول هو ما تقدم معنا باألمس= 
 ولذلك ال يتقيد باجلد الثالث بل يكون ،عام أوسع من أهل البيت والقرابة) قومه:(أن لفظ: والقول الثاين= 

  .أوسع
 فإن استخدام كلمة القوم أوسع ،وهذا القول الثاين يف احلقيقة أقرب للعرف الشرعي وأيضاً أقرب لعرف الناس

  .من استخدام كلمة القرابة وأهل البني بال شك
 وإمنا نتجاوزه إىل اجلد الذي يلتقون يف مسماه سواء كان اجلد الرابع أو ،ال نقتصر على اجلد الرابع: فإذاً

  .اخلامس أو السادس
  .تقييده باجلد الذي يلتقون يف مسماه وهو قول حسن وصحيح: وهذا قول للحنابلة أي

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
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  .'�� "�7:  أو �67V�38وإن و5)ت �%8�� �!	o, إرادة ا\�Vث
  .هل يدخل يف هذا اللفظ أوالد البنات؟: تقدم معنا أن الواقف أوقف على أوالده فقد اختلفوا

واختلفوا أيضاً إذا أوقف على أوالده هل تدخل البنات؟ تقدم معنا هذا يف الدرس السابق وأن الراجح دخوهلن 
  . ضعيف جداًاللفظوأن القول خبروجهن عن هذا 

( يد املؤلف أن يبني أنه مىت دلت القرينة على دخول اإلناث أو على خروجهن عمل بالقرينة وال نلفت ير: اآلن
 مع وجود القرينة الدالة على صرفه -  رمحه اهللا - أنا ال نلتفت إىل صريح عبارة املؤلف ) ومعىن كالمه: يعين

  .إىل إرادة اإلناث أو إىل عدم إرادة اإلناث
هذا وقف على أوالدي وأوالد أوالدي فلما نظرنا وجدنا أن ليس له إال : يقول الواقفأن / مثال وجود القرينة

  .بنات فعلمنا أن الواقف أراد أن هذا وقف على بناته وعلى أوالد بناته
ألنه ال ميكن تصحيح لفظ الواقف إال حبمله على هذا إذ ليس له أبناء حىت نقول أراد باألوالد ما يشمل الذكر 

  .ل يف اخلالف السابق هل تراد األنثى أو ال ترادواألنثى وندخ
  ).أن األلفاظ مع القرائن تعترب كالصرائح:(هذه القرينة دلت على إرادة الواقف وتقدم معنا قاعدة: إذاً

  .فما دام يوجد لفظ حيتمل لكن احتف بقرائن فإنا حنمله على حكم الصريح
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
% �'��5 Y&' وي: �@6 �$8ه?وإذا و��� 	7? وا�����  .و5^ �

  : جيب يف هذه احلالة أمران: إذا وقف على مجاعة ميكن حصرهم فإنه: يقول
  .التسوية: ـ األول
  .التعميم: ـ والثاين

  .فيجب أن نعم هذه اموعة اليت ميكن أن حتصر وجيب يف نفس الوقت أن نسوي بينهم يف اإلعطاء
  . فهذا الشك على جمموعة متساوية،لفقراء من قرابيتأن يقول هذا وقف على ا/ مثال ذلك
  .عطيهم إعطاء متساوياًيوقت أن النعطي مجيع الفقراء وجيب يف نفس فيجب أن 

  :الدليل
  . لفظ الواقف وجب وهنا ميكن العمل بهمبقتضىأن لفظ الواقف دلَّ على هذا ومىت أمكن العمل :  قالوا- 

  .جب أن نسويهم وأن نعطيهم مجيعاًفإذا وقف على جمموعة حمصورة معروفة في
اء على هذا نة ما يدل على التمييز فهل جيوز بفإن احتف بلفظ الواقف يف الوقف على مجاعة حمصور/ مسألة**

إذا اقترن بلفظ الواقف على جمموعة حمصورة ما يدل على التمييز فهل جيوز بناء على هذا الوصف (التفضيل؟ 
  ).التفضيل بينهم أوال؟

  .أن يقول هذا وقف على فقهاء املدرسة الفالنية/ املثال: ف املثالقبل اخلال
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  .مجاعة حمصورة يف املثال أو غري حمصورة؟ حمصورة: الفقهاء
  والواقف علق الوقف على وصف وهو الفقهاء فهل جيوز أن نفضل فنعطي األفقه أكثر ممن دونه؟ أو ال جيوز؟

قتضى الوصف الذي ميز به الواقف اموعة احملصورة الصحيح أنه جيوز أن نفضل بينهم مب: = فيه خالف
  .فنعطي األفقه أكثر ممن دونه

  هذا وقف على الفقراء من قرابيت هل جيوز أن نعطي األشد فقراً أكثر ممن هو أحسن حاالً منه؟:(كذلك لو قال
  .نعم جيوز
ء على الوصف يف حال طلبة فيجوز أن نفضل بينهم بنا: هذا وقف على طلبة العلم يف هذا املكان: ولو قال
سنفضل بناء على االجتهاد ال بناء على األفقه أو األذكى ألنه علقه على طلب العلم فكلما كان . العلم

اإلنسان أكثر اجتهاداً يف طلب العلم بغض النظر عن مستواه العلمي فهو يستحق من الوقف أكثر ممن هو أقل 
  .منه اجتهاداً ولو كان أكثر منه مقدرة

  .جواز التفضيل ذه الصورة الثالثة:  الراجحإذاً
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

dوا ��o�  .�	$�ر '&Y أ�)ه?وإdّ �5ز ا�	
  .كذا وكذا: وإال ميكن حصرهم فاحلكم: يعين

  . ذه العبارة أنه جيوز الوقف على مجاعة ال ميكن حصرهم-  رمحه اهللا - أفادنا املؤلف : ـ أوالً
  .هذا فرع عن الصحةألنه بني احلكم و

. هذا وقف على الفقراء: كأن يقول: وإىل هذا ذهب اجلماهري وهو جواز الوقف على مجاع ال ميكن حصرهم
  .هل ميكن حصر الفقهاء؟ ال ميكن

  .إىل آخره. ...أو يقول هذا وقف على املساكني؟ ال ميكن حصرهم
  :واجلمهور استدلوا

  .شرعية وال يوجد دليل على إبطاله بأن هذا الوقف وقف صحيح استوىف شروطه ال- 
  .وذهب الشافعية إىل أنه ال يصح أن يوقف على جامعة ال ميكن حصرهم= 
  . ألنه ال ميكن إعطاء اجلميع من الوقف- 

  .والراجح مذهب اجلمهور ومذهب الشافعية ضعيف وما زال املسلمون يوقفون على جهة ال ميكن حصرها
  .أن حتصر أوىل من الوقف على جمموعة معينة حمصورةالوقف على جهة ال ميكن : بل قد نقول

  .ألن الوقف على جهة ال ميكن حصرها يستمر ومصرفه يستمر ألنه معلق بالوصف ال بالعني
بينما على جمموعة معينة إذا انقرضت هذه اموعة صرنا نقول كيف نتصرف بغلة الوقف بعد انقراض اموعة 

  .اليت وقف عليها الوقف
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Uـ  ��ل ا��   :�� ـ ر��� ا
 )dّوإdوا ��o� إذا وقف على جمموعة ال ميكن حصرهم فإنه ال جيب )�	$�ر '&Y أ�)ه? �5ز ا�	

  .تعميم غلة الوقف باإلمجاع عند القائلني جبواز الوقف على جمموعة ال حتصر
  

  :دليل اإلمجاع
كن القيام به ألن اموعة غري احملصورة أن هذا غري مقدور عليه وال مي  (-  أن هذا ال ميكن وال ميكن القيام به- 

  .كيف ميكن أن تعمهم بغلة الوقف وهم ألوف أحياناً
  .أنه ال جيب التعميم: احلكم األول: إذاً

 فيجوز أن نصرف الغلة ،أنه جيوز التفضيل وجيوز احلرمان لبعضهم وجيوز أن نعطيها أحدهم: احلكم الثاين
  .حد فقطاملوقوفة على مجاعة غري حمصورة على وا

  .وجيوز أن ننقص من نصيب أحدهم وأن نفاضل وأن نعطي كيف نشاء
  .لكن جيب أن يراعي األحق فاألحق

  :الدليل على جواز التفضيل واملنع وإعطاء الواحد
جيب تعميم األصناف   القياس على الزكاة فإن اهللا تعاىل جعل مصرف الزكاة مثانية أصناف ومع هذا ال- 

  .عطي صنف بل جيوز أن نعطي رجالً واحداً من صنف واحد فقاسوها على الزكاةالثمانية بل جيوز أن ن
  .أنه إذا وقف على جمموعة ال حتصر ال جيوز االقتصار على أقل من ثالثة: القول الثاين= 
  . ألن الثالثة أقل اجلماع وقد وقف على مجع ال ميكن حصرهم فال أقل من ثالثة- 

داً فقط ويركع فيه  الراجح املذهب وله أن يعطي واح،لصرف إىل الناظرويرجع يف كيفية ا: والراجح املذهب
  . أن يكون من الثقات األمناء- سيما وقد اشترطنا يف الناظر أن يكون ثقة وأمني إىل الناظر ال

                                           
                                           )�$)(  

  
 ��Uـ  ��ل ا��   :ـ ر��� ا

 )�$)(   
  .'!) dزم d %�2ز ( �B ، وd %��ع: وا����

  .ال جيوز أن يباع وال يوهب وأيضاً يف نفس الوقت ال جيوز أن يفسخ. الوقف عقد الزم عند اجلماهري
  :استدل اجلماهري على هذا بأمرين

 صلى - ين اللزوم كما أنه والتحبيس يع) إن شئت حبست أصلها :(-  صلى اهللا عليه وسلم - قوله :  األول- 
  ).ال يباع وال يوهب:( أكد هذا اللفظ بقوله- اهللا عليه وسلم 
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  .أن املقصود والغرض من الوقف التأبيد والتأبيد يتناىف مع جواز العقد:  الدليل الثاين- 
  .أن الوقف عقد جائز مىت شاء صاحبه فسخه: والقول الثاين= 

  :واستدل هؤالء
 -  احلاجة والفاقة فرد النيب -  صلى اهللا عليه وسلم - وقف وقفاً فاشتكى أبواه إىل النيب  بأن عبد اهللا بن زيد أ- 

  . الوقف- صلى اهللا عليه وسلم 
  .القياس على الصدقة فإن الصدقة لإلنسان أن يرجع عنها ما مل يقبضها:  الدليل الثاين- 

  :والراجح مذهب اجلماهري والقول الثاين ضعيف جداً ألمرين
  .أن احلديث ضعيف: ولـ األمر األ
  .أن قياس الوقف على الصدقة قياس مع الفارق إذ بينهما فروق كثرية: ـ الثاين

  .أن هذه األقيسة والتعليالت يف مقابل النصوص والقياس إذا قوبل به النص صار فاسداً: ـ األمر الثالث
  .مبجرد القول: يعين) الوقف عقد الزم:( واجلماهري بقوهلم-  رمحه اهللا - ومقصود املؤلف 
  . أن الوقف الزم مبجرد القول،وهذا أمر مهم

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
��)��3 �s�  .إdّ أن �	

  .إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع
  . حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه بعد أن قرر اجلواز ال أنه مل يبني احلكم-  رمحه اهللا - ومل يبني املؤلف 
  :احلكم فيه خالف

  .من الفقهاء من قال أنه جائز= 
  .أنه واجب: ومن الفقهاء من قال= 

  .والصحيح أن بيع الوقف إذا تعطلت منافعه واجب والناظر آمث إذا مل يبع الوقف الذي تعطلت منافعه
واملقصود بالوقف الذي تعطلت منافعه أي الذي ال ميكن أن يرمم بغلته وال ببيع بعضه فهذا الوقف جيب 

فيه إهدار لفائدة الوقف وتضييع ملصلحة  حملققني أن يباع ألن بقاء الوقف مع تعطل منافعهوجوباً عند ا
  .الواقف

 أن الوقف ال جيوز أن يباع أبداً إال يف حال واحدة وهي إذا تعطلت منافعه -  رمحه اهللا - فهم من كالم املؤلف 
كانت راجحة فإنه ال جيوز صلحة ولو  على أن بيع الوقف إذا كان مل-  رمحه اهللا - فدل مفهوم كالم املؤلف 

  .وإىل هذا ذهب اجلماهري، أن يباع
  :واستدلوا
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وما دام الوقف ينتفع به فإنه ال يباع ) ال يباع:( قال-  صلى اهللا عليه وسلم -  بعموم النصوص بأن النيب - 
  .وقوفاً مع ظاهر النص

  .قاء فإنه جيوز أن يباعأن الوقف إذا كان يف بيعه مصلحة راجحه ولو مع ب: والقول الثاين= 
  .وإىل هذا ذهب بعض الفقهاء ونصره شيخ اإلسالم بن تيمية

  :واستدلوا بأدلة
 -  صل هاهنا -  صلى اهللا عليه وسلم - أن رجالً نذر أن يصلي يف بيت املقدس فقال له النيب :  الدليل األول- 

صالة يف املسجد احلرام أفضل من  ويف هذا نقل للنذر بسبب املصلحة واملصلحة هي أن ال، - يعين يف احلرم
  .الصالة يف األقصى

  . فبينهما تشابه يف اللزوم،والنذر من باب الوقف
 أمرت عثمان بن شيبة أن يقوم ببيع أستار الكعبة القدمية -  رضي اهللا عنها - بأن عائشة :  واستدلوا أيضاً- 

  .وصرف مثنها يف املساكني
  .الكعبة وهي اآلن ستصرف يف املساكنيويف هذا نقل للوقف فإن األستار وقفت على 

 وهذه األدلة اليت ذكرت من أقوى ،واستدلوا بأدلة أخرى تعليقي عليها أن الداللة فيها ضعيفة وليست واضحة
  .األدلة

  :واستدلوا أيضاً
ب بيت املال بالكوفة أن انقل بيت املال إىل قبلة املسجد ىل سعد ملا نقإ كتب -  رضي اهللا عنه -  بأن عمر - 

  .الذي يف التمارين فإنه لن يزال يف املسجد مصلي
  .ويف هذا أيضاً نقل للوقف

  .وإن كان احلنابلة يستدلون ذا احلديث على جواز البيع يف حال تعطل املنافع
أن بيت املال إذا نقب نقصت منافعه لبقاء البنيان أو تعطلت؟ تعطلت متاماً ملاذا؟ ألن بيت املال : وجه ذلك

اسي منه حفظ املال فإذا نقب انتهى الغرض األساسي املوضوع له املبىن وباقي البنيان ال فائدة املقصود األس
  .منها مطلقاً

وقول احلنابلة إن يف هذا دليل على جواز نقل الوقف يف حال تعطل املنافع ال يف حال نقصان املنافع صحيح 
  .فهذا ال دليل فيه ألصحاب القول الثاين

  .لنذر مع فتوى عائشةلكن أوضح دليل حديث ا
  .ولذلك نقول األقرب إن شاء اهللا جواز بيع الوقف وصرفه يف غريه إذا وجدت مصلحة راجحة
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لكن ينبغي التنبه إىل أن القيام ببيع الوقف رد وجود مصلحة راجحة ينبغي أن يتحرز فيه الناظر واحلاكم أشد 
أهل اخلربة واستكتاب الشهود ويكون األمر واضحاً التحرز وأن ال يقدم عليه إال بعد وضوح األمر واستشارة 
  .حىت ال يكون هناك تالعب يف األوقاف وتباع باسم املصاحل

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
�&t3 ,) ���l و%$8ف.  

  .إذا بيع صرف يف مثله: يعين
  :وذلك

 أمكن ومل يتعارض  ألن يف هذا حتصيل ملقصد الواقف والشارع حرص على حتصيل مقصد الواقف متاماً مىت- 
  .مقصده مع الشرع فإن مل ميكن حتصيل مثله فال أقل من حتصيل البعض من مثله

  .فإما أن حنصل مثله متاماً أو أن حنصل بعض مثله
نستطع أن مل  فإن ،إذا كان املهدوم مسجد فينبغي أن نأخذ قيمة األرض والبناء ونضعها يف مسجد كامل/ مثاله

  .اها يف بعض مسجد يف مسجد كامل وضعننضعها
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

(2 3 �Vو�� أ .  
  .مسجد فأيضاً يباع ويشترى بثمنه مسجداً آخر: ولو كان الوقف الذي تعطلت منافعه: يعين

من أمثلة تعطل منافع املسجد أن ال يصبح فيه مصل بأن يكون على طريق عام وهذا الطريق العام وجد طريق 
ح الناس ال يسريون مع األول مطلقاً وال توجد حول املسجد قرى وال مزارع فهجر بديل له خري منه وأصب

  . ألنه تعطلت منافعه متاماً،متاماً فالواجب حينئذ أن يباع
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

�	�uو.  
  .وآلته أيضاً تباع وتوضع يف مسجد أو يف مسجد آخر

  :والدليل على ذلك
  . كله فبيع بعضه من باب أوىل أنه إذا جاز أن نبيع املسجد- 

  .فإذا تعطلت منافع اآللة كاخلشب ومواد البناء فإا تباع وتوضع يف املسجد إن احتاج أو يف مسجد آخر
  : -  ر��� ا - l? ��ل 

�	5�� 6' �o) �38اء ا�� &��6: و!) Y&' �" �  .�5ز ��)8 إ�8eu (2 3 Y ، وا�$)�
  .وضع إما يف مسجد آخر أو يف املساكني املسجد فإنه يباع مث يحاجةما فضل عن 

كأن يكون فيه بسط زائدة أو فيه مصاحف زائدة أو فيه آالت للتربيد مكيفات زائدة : ـ ما فضل عن حاجته
  أو أبواب زائدة أو يف القدمي زيت لإلنارة زائد أي شيء يكون يف املسجد زائد عن احلاجة فإنه يباع ويصرف 

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
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 )8eu (2 3 Yإ� �)8اء ا�� &��6،إ�3 �5ز �8!) Y&' �" �  ). وا�$)�
  .يباع هذا الشيء الزائد ويوضع يف مسجد آخر أو يوضع يف فقراء املسلمني: يعين

أما إذا بيع ووضع يف مسجد آخر أو وضع مباشرة يف مسجد آخر بال بيع فال شك يف مشروعيته ألنه وضع يف 
  .قل من مسجد إىل مسجدجنس ما أوقفه الواقف عليه فن

  :وأما إذا بيع ووضع يف مسجد آخر ففيه خالف
  .جيوز أن يباع ويصرف للمساكني:  يقولون،فاحلنابلة يرون اجلواز= 
  . ألنه من مصارف القربات- 
  . وألن عائشة أمرت ببيع أستار الكعبة ووضع الثمن يف املساكني- 

  .وهذا دليل قوي للحنابلة التخلص منه صعب
أنه ال جيوز إذا بيعت األشياء الزائدة يف املسجد أن يصرف مثنها إال يف مسجد آخر فقط وال : الثاينالقول = 

  .جيوز يف املساكني
  :ألمرين

بني وضع املال يف مسجد ووضعه عند املساكني فرق كبري جداً ألن وضع املال عند املساكني :  األمر األول- 
  .وهذا فارق أساسي كبري جداً ينقطع مباشرة ووضع املال يف املسجد يستمر

 وإذا أردنا أن ،أن الواقف إمنا وضع هذا األمر الزائد يف مسجد ومراعاة غرض الواقف مقصود شرعاً:  الثاين- 
  .نراعي غرض الواقف فنضعه يف مسجد

  وهذا القول كما ترى قوي جداً لكن يشكل عليه أثر عائشة فكيف جنيب عليه؟
وهذا جواب ممتاز لكن . [ الكعبة يف كعبة أخرى ألنه ال يوجد إال كعبة واحدة أنه ال ميكن أن ينتفع بأستار- 

  ].ترد عليه مناقشة
عثمان بن شيبة ماذا صنع؟ . بلى ميكن بأن تباع األستار ويؤخذ الثمن ويوضع يف املسجد احلرام:  قد يقال- 

 كان بإمكانه أن يضع ، احلرمأرسل باألستار القدمية إىل اليمن وبيعت فيها وأخذ القيمة ووضعها يف مساكني
  .القيمة يف املسجد

  .إذاً هذا اجلواب قد ال يستقيم وإن كان له وجه من النظر
وهو أن املسجد احلرام مل يكن حباجة يف ذلك الوقت إىل شيء يصرف عليه :  ممكن أن جنيب جبواب آخر- 

سيما وأن املساجد يف تاج إليها املسجد الخرى اليت حيففيه أستار جديدة باعتبار أن هذه قدمية وفيه املصاحل األ
القدمي ال حتتاج إىل نفقات كثرية كمساجدنا اليوم ألا مساجد بسيطة حصر وقناديل توقد بالزيت فإذا وجد 
الزيت للسنة  كاملة رمبا ال حيتاج أهل اد إىل مصاريف أخرى وال نفقات فلعل هذا هو اجلواب وإن كان 
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 للحنابلة لكن نقول ما دام أمكن اجلواب عنه فلعل الراجح وهو من مصلحة الواقف أن ال دليالً قوياً يف احلقيقة
  .نصرف الوقف إال يف املسجد

أن األوقاف : وينبغي أن نتقيد ذا ألنه يوجد يف احلقيقة فرق كبري بني الصدقة اردة وبني الوقف بدليل
  .إىل قرون قريبة من وقتنا هذاتستمر مدد طويلة بل رصد بعضهم استمرار أوقاف الصحابة 

أوقاف املدارس : واألوقاف املوجودة اآلن يف البلدان اإلسالمية القدمية ما زالت موجودة ومعروفة إىل اآلن مثالً
والسبب أنه ..  دار احلديث -  الصاحلية -   الظاهرية- املوجودة يف دمشق كثري منها موجود إىل اآلن بامسها 

صدقة أو أنه وقف؟ أنه وقف وهذه األوقاف خرجت عددا كبري من العلماء جداً بسبب هذا االستمرار 
  . واملدارس املوجودة مثالً يف دمشق خرجت أعالم األمة كالنووي مثالً

  ]ذكر شيخنا شيئاً من سرية النووي رمحه اهللا[
  .ب استمرارية الشيخ وطلبه العلم هو هذا الوقفوكان من أعظم أسبا... 

فاألوقاف عظيمة يف اإلسالم وهي من حماسن الدين وهي اليت تستمر وهلذا جند أنه كما قلت لكم يف أول 
  . جيد القدرة إال أوقف-  صلى اهللا عليه وسلم - ليس أحد من أصحاب النيب : الباب أن جابر يقول

 جيب أن خنرج املال من الوقف إىل الوقف وال خنرجه إىل جنس آخر إذاً هذا كله يؤيد ما تقدم من أنه
  .كالصدقة
  .انتهى وهللا احلمد ما يتعلق بالوقف وننتقل إىل الباب الذي بعدهوذا 

                                     ��s�  "�ب ا��7� وا�
  

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
��s�  ."�ب ا��7� وا�

  .صدقة واهلدية ألفاظ متقاربة إال أنه بني اهلبة والعطية والصدقة واهلدية فرقاهلبة والعطية وال
  .أن اهلبة والعطية أوسع مدلوالً من الصدقة واهلدية: والفرق هو

  .هذا من جهة
 -  صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب : بني الصدقة واهلدية فرق والدليل على وجود الفرق بينهما: من جهة أخرى
هو عليها :  وكان يقبل اهلدية ولو كان أصلها صدقة كما قال يف بريرة،دية وال يقبل الصدقةكان يقبل اهل

  .صدقة ولنا هدية
  :والفرق بني الصدقة واهلدية

  .ـ أن الصدقة هو ما أخرجه اإلنسان آلخر حمتاج تقرباً إىل اهللا
ترط التقرب إىل اهللا وال أن يكون  فال حنتاج أن نش،ـ وأما اهلدية فهي ما أخرجه اإلنسان آلخر تقرباً إليه

  .حمتاجاً
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 - ولكن هذا التعريف للهدية ال يعين أن اهلدية ليست مشروعة أو مستحبة بل هي مستحبة مع ذلك لقول النيب 
  ).ادوا حتابوا :(- صلى اهللا عليه وسلم 

  .أي التهادي فهو مطلوب شرعاً ومستحب: وألا من مجلة حسن اخللق
ف أخيه والتقرب إليه فإن هذه النية ال تتعارض مع اإلخالص ألن تقرب اإلنسان إىل أخيه ولو كان مقصوده تأل

  .هو أيضاً عبادة
  .عرفنا الفرق اآلن بني هذه املصطلحات األربع: إذاً

 األربع إال بقينا يف أن العطية يف الواقع من حيث اللغة واملدلول حىت الشرعي العام تعترب شاملة جلميع األلفاظ
حىت ال نعرف العطية ((  أو باهلبة يف مرض املوت ،سيما احلنابلة بالعطية يف مرض املوتفقهاء خصوها الأن ال

  .بالعطية
  .هي خمصوصة ذا احلالف.  العطية هي اهلبة يف مرض املوت:فنقول

و أنه ال ه: ال يف كتاب البيوع اهلدية واهلبة والصدقة والعطية يف كتاب الوقف: ومناسبة ذكر هذه املصطلحات 
  .يوجد معاوضة فهي أشبه بالوقف منها باملعاوصات املذكورة يف كتاب البيوع

فذكرها هنا أنسب من ذكرها يف كتاب البيوع وإن كان فيها متليك وإعطاء للمال إال أا مع ذلك ملا خليت 
  .من معىن املعاوضة صارت تناسب كتاب الوقف

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
  . ���3 ا���&�م ا����5د (, ����� ]�a8	�b�&ا�	�8ع ": وه,

  .هذا التعريف مليء باحملترزات) وهي التربع بتمليك(
فيجب لكي تعترب العطية هبة أو عطية أو صدقة أن تكون خالية من العوض هذا معىن ) وهي التربع:(يقول
  ).وهي التربع:(قوله

  .فإن وجدت فبها املعاوضة خرجت عن هذا الباب
 إال أم يف باب اهلبة أجازوا أن يهب ،هو املقصود يف كتاب البيوع: املال املقصود هنا)  مالهبتمليك(وقوله

  .اإلنسان ما ال جيوز بيعه إذا كان فيه منفعة مباحة
إذاً املقصود باملال هنا هو نفس املقصود باملال يف كتاب البيوع إال أم هنا أجازوا أن يهب اإلنسان ما ال جيوز 

  . فيه نفعاً مباحاًأن يباع مما
  .فال جيوز أن نبيع الكلب املعلم لكن جيوز أن دي وأن ب الكلب املعلم

أنه ال يوجد معاوضة وال بيع واملنع يف الكلب املعلم إمنا هو من البيع واملعاوضة ال من اهلبة : والسبب يف التفريق
  .واإلعطاء
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إن اإلنسان ال يصلح أن يهب اهول وال يصلح أن يهب ف. اهول املعدوم: أخرج به) املعلوم املوجود:(يقول
  .املعدوم

  .وسيأتينا حكم هبة اهول
وال يوجد هبة يف احلقيقة مادام أنه يهب . يوجد أي فائدة لفائدة من هبة املعدوم؟ ال ا ما،أما املعدوم فصحيح

  .معدوماً
ال فائدة من هذه () معدوم أو موجود؟ هـ 1450أنا أهديك السيارات اليت تصنع يف عام : فلو قال اإلنسان

  .بة املعدومةهلا
  .احملترق معدوم فإذاً ال جيوز أن يوهب. أو أن يهبه شيئاً احترق

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
  . أخرج الوصية ألن الوصية متليك لكن بعد املوت وليست يف احلياة)(, �����( 

  .متليك يف احلياة بغري عوض: اهلبة: مة فيقولأما ابن قدا هذا التعريف الطويل اختاره املؤلف
ويف احلقيقة تعريف الشيخ ابن قدامة ممتاز وسهل وبسيط وخايل من الشروط اإلضافية اليت تعترب إىل التفصيل 

  .أقرب منها إىل التعريف
عدل عن  معناه أن الشيخ موسى ،مجيل جداً وهذا تعريف الشيخ يف املقنع) متليك يف احلياة بغري عوض:(فقوله

  .هذا التعريف واختار التعريف الذي ذكره عندنا هنا كأنه يرى أنه أوىف وأضبط يف حتديد اهلبة
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

�ً3�&�  .(��D: وإن 8Sط (�3 �ً4�' �7
  .فحكمها حكم البيع: يعين

  :والسبب يف ذلك
  . أنه متليك بعوض وهذه هي حقيقة البيع- 

  . أنه يصحح اهلبة اليت شرط فيها العوض وهذا مذهب اجلمهور- ه اهللا  رمح- علم من كالم املؤلف 
  :واستدلوا على هذا

 بأن العربة باملقاصد ال باأللفاظ فحقيقة هذا اللفظ أنه بيع وليس هبة وما دام نستطيع تصحيح عقود املكلفني - 
  .فهو أوىل من إبطاهلا

  .هذا كله مذهب اجلمهور وهذا دليلهم
  .وهو مذهب الشافعي أن اهلبة اليت شرط فيها عوض باطلة: القول الثاين= 
  . فإنه من املعلوم أن الركن األساسي يف اهلبة هو خلوها من العوض، ألنه اشترط فيها ما ينايف مقصودها- 

  .رط ينايف املقصود األساسي من اهلبةشفهذا ال
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  .والشرط املنايف للعقد يبطل العقد
 فظاهر هذا العقد أنه هبة فيها ،أنه يأخذ بالظواهر: رته للشافعي وهووهذا القول يتناسب مع مبدأ عام ذك

  .عوض واهلبة ال ميكن أن يكون فيها عوض
  .هذا الظاهر غري مقصود واملقصود هو أن يكون عقد معاوضة: حنن نقول
  .مذهب اجلماهري: والراجح

واب بال شرط ال يستحق صاحبها   أيضاً أن اهلبة اليت يقصد منها الث-  رمحه اهللا - فهم من كالم املؤلف 
  . عوضاً- الثواب 

عوضاً لكنه مل يشترط يف العقد فعند احلنابلة الواهب ال : واحد وهب آخر وهو يريد ذه اهلبة ثواباً يعين: يعين
  .فإن شرط فيها عوضاً:  يقول-  رمحه اهللا -  املؤلف ا وهلذ،يستحق ثواباً وإمنا الذي يستحق هو املشترط

أنه إذا أهدى إىل من هو أعلى منه رتبة وقصد الثواب فهو على قصده ويلزم املوهوب إما أن : اينوالقول الث= 
  .يعطيه ما يرضيه أو أن يرد اهلبة

  :واستدلوا على هذا
من وهب هبة يريد :( أنه قال-  رضي اهللا عنه -  باألثر الصحيح الذي أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ عن عمر - 

  ).إن أرضي وإال رجع فيهاثواا فهو على هبته 
  ...التصريح باحلكم) أراد :(-  رضي اهللا عنه - وبقوله 

  )).األذان((
   .-  رضي اهللا عنه - والراجح إن شاء اهللا القول الثاين لوجود هذا األثر عن أمري املؤمنني عمر 

  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
#$% dر '&��: و`�� �3 dّإ dً�723.  

الثواب يف : يعين) وال يصح جمهوالً:( يقصد بقوله-  رمحه اهللا -  يف احلقيقة حيتمل أن املؤلف )وال يصح جمهوالً(
  .وال تصح اهلبة اهولة: أن مقصوده وال يصح جمهوالً عين)).....نقص يسري...........(هبة الثواب

م الضمري املؤنث والحظ  إذا أراد أن يتكلم عن اهلبة استخد-  رمحه اهللا - أن املؤلف : يرجح االحتمال األول
  .وهنا استخدم الضمري املذكر) وتلزم) (وتنعقد) (وهي:(بعد ذلك يقول

وهذا القيد يتعلق باهلبة ) إال ما تعذر علمه:(ويرجح االحتمال الثاين وهو أنه يتكلم عن اهلبة اهولة أنه قال
  .اهولة ال بالثواب يف هبة املعاوضة

  .بة اهولةولذلك لعل األقرب أنه أراد اهل
  .كما أنه يؤيد هذا االحتمال أنه يبعد جداً أن خيلي الشيخ الباب من الكالم عن هبة اهول ألا مسألة مهمة

  .ولو محلنا هذا على اجلهالة يف ثواب هبة الثواب خللي الباب من حكم اهلبة اهولة
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كأن يهب احلمل الذي يف .......  ال يصح :يعين) وال يصح جمهوالً: (إذا محلناه على هذا احململ نقول: إذاً
  .البطن واللنب الذي يف الضرع

  :وتعليل املنع
  .ال ميكن تسليمه ال فائدة يف هبته........ أن اهول ال ميكن تسليمه- 
  .أنه جيوز أن ب أحداً شيئاً جمهوالً: والقول الثاين= 
  .فالغرر ال يؤثر هنا. مة والغنيمةاجلهالة هنا ال تضر فإن املوهوب يدور بني السال  ألن ال- 

  .............وإىل هذا ذهب 
  .....صح: ما أخذت من مايل فهو لك: أو قال. صح: خذ من مايل ما شئت: فإذا قال: قال شيخ اإلسالم

ضعيف أو ضعيف  .... -  رمحه اهللا - وبعد التأمل يف هذه املسألة مراراً وتكراراً تبني يل أن اختيار الشيخ 
  ...جداً

 -  رمحه اهللا - سيما املثال الذي ذكره املؤلف باملقطوع به الأن وقوع الرتاع أشبه ما يكون : والسبب يف ذلك
 الناس ما أردا همنا أردت الشيء الذي عادة يتواهبإ: فيقول)................أخذت من مايل فهو لك ما:(
لفاظ العموم فأنا أتعجب من تصحيح فيقول أنت قلت ما أخذت من مايل فهو لك وما هذه من أ.......هذا

  ....ي إىل الرتاع لتفاوت األموالدهبة اهول يعين قول من وجهة نظري بعيد جداً والبد أن يؤ
  :  ��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

�3 ��`ر '&�� dإ.  
ال حرج ....... ....تعذر العلم أن خيتلط اختالطاً غري متميز حينئذ له أن يهبه وإن كان جمهوالً ... فإنه جيوز 

  ...فيها
  

 بعد األذان فأرجو ممن لديه التسجيل أن يعيننا على إكماله ليتم  ملايف التسجيل الصويت تقطيع كثري(((
  ))).ه فيما بعد كامالً يف املذكرةليترت
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   ) 35: (الدرس  الفصل الثاني  الثانية : السنة

  الثالثاء: يوم
: التاريخ

  هـ23/4/1429
  ))160((التسلسل العام لدروس الزاد 

  من الوقف) 4: (                                                   الدرس

  
   :اهللا حفظه شيخنا قال

    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه 
 .أمجعني

Uـ��ل ا��    :�� ـ ر��� ا
) (!� )'&��7 ا�)ا�� وا�����Zة وا�!��ل "�\%�2ب و��

، فيها إشكال وال اهلبة ا تنعقد فباإلمجاع القولية أما ،وفعلية قولية بصيغتني تنعقد اهلبة أنّ :األول األمر
 كان -  وسلم عليه اهللا ىصل -  بأنّ هذا على اواستدلو ،العلم أهل مجهور عند اهلبة أيضاً ا تنعقد القولية وأما
 أنّ على دليل فهذا ،قول بال  يتمذلك وكل ويقبضوها الصدقات فيأخذوا السعاة يرسل وكان ،ويهدى يهدي
 . قول بال العملية بالصيغة تنعقد اهلبة

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
)(!� )و��

 ،قبض إىل حتتاج وال ،القبض قبل لوو العقد مبجرد متلك اهلبة أنّ وهي ،الثانية الفائدة أفادت اجلملة هذه
     .بالقبض إالّ تلزم ال سيأتينا كما ولكنها

 .بالقبض إالّ متلك ال اهلبة أنّ :الثاين والقول
 ،فال وإالّ ملكه أنه تبين قبض فإن ،مراعى ملكاً ولكنه ،القبض قبل بالعقد متلك اهلبة أنّ :الثالث والقول

  :فرعان الفروع هذه أهم من ،القواعد يف رجب ابن الشيخ ذكرها ،جداً كثرية فروع املسألة هذه على وينبين
 قبل بالعقد متلك أا قلنا فإن ،عدمه أو التصرف جواز املسألة هذه يف اخلالف على ينبين :األولالفرع 

 . يشاء كيف ملكه يف يتصرف أن ولإلنسان أمالكه من ألا ،القبض قبل التصرف جاز القبض
 له أنّ هذا على ويترتب ،العقد حني من مملوكة تكون أا هو، املسألة هذه على ينبين لذيا :الثاين الفرع

 كما العقد مبجرد متلك أا يرون احلنابلة ،املسألة هذه يف للخالف مهمة مثرة وهذه املنفصل و املتصل النماء
   .معنا تقدم

 مذهب مع نبقى نقول وهلذا ،عليها بناء اإلنسان يرجح أن ميكن، واضحة أدلة املسألة يف ليس احلقيقة يف
 . القول هذا على التفريع ويكون، بالعقد متلك أا أمحد اإلمام مذهب وهو احلنابلة
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   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )واه^ "hذن "��!�w و�&vم(

 متلك ال اهلبة أنّ، احلنابلة ذهب هذا وإىل ،بالقبض إال تلزم ال أا إال بالعقد متلك كانت وإن اهلبة أنّ أي
 : بدليلني واستدلوا بالقبض إال

 - أمجعني عنهم اهللا رضي - وعلي وعثمان اخلطاب بن وعمر الصديق بكر أيب عن روي ما :األول الدليل
 املسألة يف يرجح بالقبض إال تلزم ال كلمة ستخدامهاو األثر وهذا ،بالقبض إالّ تلزم ال اهلبة أنّ يرون كانوا أم

 ال ولكن بالقول متلك فكأا ،امللك عن زائد أمر فاللزوم بالقبض إال تلزم ال كانت إذا ،احلنابلة مذهب السابقة
 هذا إذاً اللزوم مسألة إىل نرجع ،احلنابلة مذهب تقوي اليت األشياء من األثر فهذا، بالقبض إال مباذا؟ إال تلزم
  .  قبضبال إال تلزم ال اهلبة أنّ اللزوم مسألة يف األول الدليل هو

 ،بالغابة ماله من وسقاً عشرين جذاذ عائشة أعطى -  عنه اهللا رضي -   الصديق بكر أبا أنّ :الثاين الدليل
 حزتيه كنت ولو، وسقاً عشرين جذاذ حنلتك كنت إين هلا قال -  عنه اهللا رضي -  موته وقرب أشرف فلما
 مجلة من ارصو بكر أيب حق يف يلزم مل تقبضه ملاّ أا على احلديث فدل ،الورثة مال فهو اآلن وأما ،لك لكان
 . الورثة مال

 قول وهذا ،غريها عن متميزة تكون أن يعين ،تتميز أن بشرط، القول مبجرد تلزم اهلبة أنّ :الثاين والقول
] 1/املائدة [ }بالعقود أوفوا آمنوا الذين أيها يا{ : تعاىل بقوله هذا على واستدلوا ،الظاهرية ختياراو احلنابلة
  .اآلية يف تدخل اليت العقود من اهلبة فعقد

 - وسلم عليه اهللا صلى -   النيب قول لعموم ،متميزة تكن مل ولو ،مطلقاً تلزم اهلبة أنّ :الثالث والقول
، احلنابلة مذهب إشكال بال اللزوم مسألة يف والراجح، )قيئه يف يعود مث يقيء كالكلب هبته يف العائد(

 اليت فاألدلة -  عنهم اهللا رضي  ـاألربعة اخللفاء عن يعين ،وعلي وعثمان وعمر بكر أيب عن اآلثار لصراحة
  .خاصة احلنابلة ا استدل اليت األدلة وهذه، عامة ذكروها

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )واه^ "hذن "��!�w و�&vم(

 رمحه -  الشيخ وأشترط ،هوباملو ملك يف ائي بشكل ودخلت ،فيها الرجوع جيوز ال يعين تلزم أا معىن
 مستحقاً أمراً ليس قباضاإل بأنّ هذا على احلنابلة واستدل ،الواهب بإذن القبض يكون أن للقبض املاتن -  اهللا
 أمراً ليس اإلقباض صار فلما ،ميتنع أن وله يقبض أن له أنّ ذلك وجه ،بإذنه إال يصح فال ،الواهب على

 . ورضاه إذنه شترطناا، عليه مستحقاً
 وجهة من الثاين القول وهذا ،وهب مادام ،علمه وال إذنه بغري ولو مطلقاً يصح القبض أنّ :الثاين والقول
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 ،عليه إفتيات نوع إذنه بغري القبض ففي ،الواهب حقوق من حق اهلبة يف قباضاإل ألنّ ،جداً ضعيف نظري
 يأذن أو املال يعطه إىل ينتظر أن ينبغي املال هو يعطه مل ومادام نفس برضى يكون أن البد املال متلك أنّ كما
  . القبض يف

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
)dّ7^ %) (, آ�ن �3 إ	3( 

 وعللوا ،القبض إىل حباجة لسنا فحينئذ ،املالك إياه وهبها مث املوهوب يد يف املوهوبة العني كانت إذا يعين
 املسألة تصبح بل ،جديد قبض إىل حباجة فلسنا ،يده يف اآلن فالعني ،بتدائها عن تغين القبض ستدامةا بأنّ هذا

 . املوهوب يد يف العني كانت إذا ملا بالنسبة صحيح وهذا، إذن إىل حتتاج ال ستدامةواال ،للقبض ستدامةا مسألة
   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ 
 )3!��3 %!�م ا��اه^ ووارث(

 بل ،باملوت تنفسخ ال اهلبة أنّ العبارة ذه ؤلفامل وأفادنا ،اهلبة عن الرجوع أو بالقبض فاإلذن يعين
 من حق هذا يهب كونه ألنّ أو ،اهلبة ألنّ وذلك ،اهلبة ويقبض يرجع أن وله اهلبة وميضي يأذن أن للوارث
 .اردو اشاءو وإن أمضوا اشاءو إن للورثة فيبقى ،حقوقه

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 ) ...ا��7� أو ،ا�$)�� أو ،لا\�+ "&�x د%�� 63 ]8%�� أ"8أ و63(

 اإلبراء فإنّ الدين من أبرأه فإذا ،بالعني يتعلق وال بالديون يتعلق اإلبراء هذا ،يقبل مل ولو ذمته برئت
 ،إسقاط يكون أن يعدوا ال الذمة يف مما اإلبراء بأنّ هذا على احلنابلة واستدل املربأ يقبل مل ولو صحيح

 أسقط لو مثالً الشفعة ففي ،القصاص يف وكما الشفعة يف كما ،عنه سقطامل رضى إىل حيتاج ال واإلسقاط
 حقه الدم ويل أسقط لو القصاص ويف، يأذن مل أو أذن حقه يسقط بل ،املشتري إذن إىل حنتاج ال حقه املشفع

 . إذن إىل حتتاج ال اإلسقاطات إذن ،اجلاين رضى إىل حنتاج ال الدية وأختار القصاص يف
 إىل حتتاج واهلبة، اهلبة معىن يف اإلسقاط هذا ألنّ ،اإلذن من البد الصورة هذه مثل يف أنه :الثاين والقول

 الدين من اإلسقاط أنّ كما ،قبول إىل حتتاج واهلبة ،اهلبة معىن يف اإلسقاط هذا ألنّ القبول من البد إذن ،قبول
 .قبول إىل وحيتاج، منة فيه

 ،لألعيان متليك اهلبة ألنّ ،واإلبراء اهلبة بني فرقاً هناك بأنّ لثاينا القول أصحاب دليل عن احلنابلة أجاب
 من واملذهب ،الثاين القول أصحاب مع والصواب ،ظاهر فرق واإلسقاط التمليك وبني، إسقاط اإلبراء بينما
 مع أنه إال اإلسقاط عن خيتلف كان وإن التمليك أنّ ذلك يف والسبب ،مرجوح املسألة هذه يف نظري وجهة
 ،يل ذمتك يف ما لك وهبت اإلنسان فيقول، فيه تستخدم أا بدليل ،باهلبة عظيم شبه اإلبراء هذا يف ذلك
 منة فيه أنّ الثاين القول أصحاب قول أنّ كما ،جداً متقارب معنامها أنّ على دليل اإلسقاط يف اهلبة ستخداماف

 مارآه وكل، الدين من كذا عن أبرأتك قد قال ،املُربأ ىرأ ما كل املربِأ يصبح قد إذ، ظاهرة منة فيه أنّ، صحيح
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 . الثاين القول شاء إن الراجح حال كل على ،واضحة ظاهرة منة هذا ويف، الدين هذا من أبرأه بأنه ذكّره
 ،الدين مقدار كم يعرف ال، الدين نسي الدائن كان فإذا ،اهول من اإلبراء جيوز أنه ،املؤلف كالم ظاهر

 .اهول يف فجاز إسقاط ألنه ،صحيح احلنابلة عند اإلبراء فإنّ ،يل ذمتك يف الذي الدين من أتكأبر فقال
 فأقل ألف الدين كان إن فيقول ،أعلى حداً له يضع أن بشرط، جيوز اهول من اإلبراء أنّ :الثاين والقول

، اهلبة من شبه فيه كان وإن اإلبراء ألنّ ،احلنابلة مذهب األقرب لكن، إشكال املسألة يف يعين، منه أبرأتك فقد
 الذمم إبراء إىل يتشوف الكرمي والشارع ،مشغولة لذمة إبراء فيه أنّ كما ،منها أخف ذلك مع يبقى أنه إالّ

 مجيل احلقيقة يف الثاين القول كان وإن، به بأس فال جمهوالً كان وإن الدين من أبرأه إذا نقول وهلذا ،املشغولة
 ألف الدين كان إذا قال لو لكن، املربأ ندم رمبا جداً كبري مبلغه الدين أنّ بعد فيما تبني فلو، عالرتا وينهي جداً
 على لكن ذمته يف باقي هذا على زيادة هو وما مربأ فأقلّ األلف فيكون ،اإلشكال فينتهي ،أبرأتك فقد فأقلّ
 هنا بالدين واملقصود ،الذمم إبراء يف الشارع رغبة ملسألة أحسن احلنابلة مذهب، اهللا شاء إن نقول حال كل

 أو ،جناية بسبب دين يكون أن أو ،يؤديه مل الذي املبيع مثن بسبب دين أو القرض بسبب دين يكون أن يشمل
 بني أنّ القرض كتاب يف معنا وتقدم ،الذمم نشغالا عليها يترتب اليت األسباب من سبب بأي دين يكون أن

 الدين كلمة يستخدم فاملؤلف ،الدين أسباب أحد القرض وأنّ القرض من أعم نالدي وأنّ ،فرق والقرض الدين
  . األسباب من سبب بأي الذمة نشغالا ليشمل

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )%!	�Y وآ&^  ،���ع '�6 آ� ه�� و%�2ز(

 أنّ هذا على لوالدلي ،هبته جازت بيعه جاز فما ،تباع عني كل هبة جيوز أنه العام األصل احلنابلة عند
 بني وأنّ ،كلياً شبهاً وليس جزئي شبه الشبه هذا أنّ معنا تقدم ،البيع تشبه فهي احلياة يف لألعيان متليك اهلبة
 من فهما، احلياة يف متليك واهلبة البيع من كل يف مادام ذلك مع لكن العوض وهو؟ أساسي فارق واهلبة البيع
 العني هذه كانت فإذا ،اهلبة من أضيق البيع أنّ هذا إىل أضف ،هبته ازج بيعه جاز ما فكل يتشاان اجلهة هذه
  .توهب أا أوىل باب فمن تباع

 ومقصود ،الكالب من يقتىن أن جيوز وما يعين ،يقتىن وكلب -  اهللا رمحه -  الشيخ يقول :الثاين األمر
 فاألعيان ،تشترى أن وال تباع أن جيوز ال كان وإن ،مباح نفع فيها عني وكل يعين يقتىن وكلب بقوله املؤلف
 نتفاعاال جيوز اليت األعيان أمثلة أبرز ألنه الكلب الشيخ ذكر وإمنا ،توهب أن جيوز الوصف ذا توصف اليت
 هذه من فعرفنا ،يقتىن أن جيوز الذي الكلب الشيخ صرح كما هنا بالكلب واملقصود ،تباع أن جيوز وال ،ا

 به ينتفع أن جيوز ما أو يباع أن جيوز ما اإلنسان وهب فإذا ،أرحب أمرها وأنّ ،لبيعا من أوسع اهلبة أنّ العبارة
                                                                                    . .صحيح فهو يباع أن جيز مل وإن
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 �$) 

  
   :��� ا ـ��ل ا����U ـ ر

)^2% �%(�� (, ا�	�s' aدd7? "!)ر أوlإر( 
 صدر ولذلك ،األوالد بنييف العطية  التعديل وجوب وهي ،مفيدة  مهمة ملسألة املؤلف خصصه فصل هذا
 هذا إىل و،األوالد عطية يف التعديل جيب ،أوالده عطية يف التعديل جيب فقال املسألة هذه حبكم الفصل الشيخ
 جلمهور ينسب القول هذا أنّ وأضاف ،حزم ابن اإلمام إليه وذهب البخاري اإلمام أيضاً وذهب احلنابلة ذهب
  :بأدلة – هلم وغفر اهللا رمحهم -  ءهؤال ستدلا ،السلف عامة قول وهذا يقول أو ،يقول هكذا، السلف

 -  النيب إىل جاءف هبة نهاب وهب -  عنه اهللا رضي -   بشري بن النعمان أنّ الباب عمدة وهو :األول الدليل
، )مثله أعطيته ولدك أكُل(  -  وسلم عليه اهللا صلى -   النيب له فقال هبته على ليشهد -  وسلم عليه اهللا صلى
 وقال، )جور على أشهد ال أين (آخر لفظ يف وقال،  )إذاً فال( : - وسلم عليه اهللا صلى - النيب فقال، ال :فقال
 احلق غري على أشهد ال( لفظ يف وقال، )غريي هذا على أشهد( أو، )غريي من الشهادة أطلب (آخر لفظ يف
 واحلديث ،املقصود املعىن على تدل األلفاظ مجيع أنّ إالّ، ألفاظ األحاديث أكثر من ألفاظ له احلديث وهذا، )
 . الصحيحني يف

 ،احلق فخال مساه وأنه ،جور مساه وأنه يشهد مل -  وسلم عليه اهللا صلى -   النيب أنّ ستداللاال وجه
 .حمرم والظلم ،ظلم، اجلور أنّ املعلوم ومن

 األخوة عن فضالً، املسلمني بني وتشاحن بغضاء فيه ما كل عن ينهى، احلكيم الشارع أنّ :الثاين الدليل
 على ويدل ،ومنظور مشهور كما والفساد التشاحن أسباب أكرب من األعطيات يف بعض على بعضهم وتفضيل

 أنّ الفقهاء وأمجع ،عليها املرأة خالة أو ،عليها املرأة عمة الرجل ينكح أن حرم الشارع أنّ ،العظيم األصل هذا
، وتشاحن وتباغض تنافر بينهما يقع ال أن وخالتها املرأة بني أو وعمتها املرأة بني جيمع أن من املنع يف العلة
 .األوالد عطىي اليت األعطيات يف التفضيل من املنع على دل األصل فهذا ،قريبتان ومها

 عن النهي - عنهم اهللا رضي - وعلي وعثمان وعمر بكر أيب عن صح أنه :واألخري الثالث والدليل
 . املساواة وإجياب التفضيل

 يف وإياهم ومجعنا هلم وغفر اهللا رمحهم -  الثالثة ئمةألا املتأخرين من اجلمهور مذهب وهو :الثاين القول
: بأدلة هذا على اواستدلو ،حيرم وال مكروه التفضيل وأنّ ،مستحبة والداأل بني التسوية أنّ إىل اذهبو - جناته

 بصحة التصريح هذا ويف، )غريي هذا على أشهد (قال - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أنّ :األول الدليل
  .العقد بصحة التصريح فيه، غريه عليه يشهد أن منه طلب إذا ألنه ،العقد
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 مسألة يف ستداللالا هذا من قريب ستداللا عن حزم ناب قال كما أنه ستداللاال هذا عن واجلواب
 على األدلة أقوى من يعترب الذي احلديث ذا ستداللاال ،صحيح وهذا ،الدنيا عجائب من هذا أنّ ،العطية
 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قول أنّ ذلك وجه، الدنيا عجائب من اجلواز على به ستداللاال ،التحرمي

 العربية األساليب من األسلوب هذا أنّ ذلك يف والسبب ،اجلواز مطلقاً منه يؤخذ ال )غريي هذا على أشهد(
 هذا فهل )تشاء ما فافعل تستحي مل إذا(  قالوا أم األثر يف جاء كما،اجلواز لبيان تستخدم ال اليت املعروفة
 غُري للدنيا قال أنه -  عنه اهللا رضي -  يعل عن صح أو األثر يف جاء وكما التوبيخ؟ منه يراد أو حقيقي األمر
 فكذلك ،الدنيا عن بتعاداال يريد أو ،غريه تغر الدنيا أنّ يريد أنه فعالً - عنه اهللا رضي- علي مقصود فهل، غريي
 هذا أنّ وبيان ،التوبيخ من إالّ هو ما )غريي هذا على أشهد (للنعمان - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب قول
  .البعد يف غاية ستداللا احلقيقة يف ووه ،حمرم العمل

 عشرين -  عنها اهللا رضي -  عائشة حنل -  عنه اهللا رضي - الصديق بكر أبا أنّ للجمهور :الثاين الدليل
 من هذا على اجلواب لكن ،هلم دليل أقوى وهذا ،الوفاة من قرب ملا اهلبة رد أنه بدليل غريها يعطي ومل وسقاً
 : أوجه

 ألي أو املؤمنني أم لكوا عائشة يعطي بأن ومسحوا ارضو الورثة باقي أنّ على ملحي أنه :األول الوجه
 . آخر سبب

 كأن ،جائز فضيلتال يوجب ملعىن واإلعطاء ،التفضيل يوجب ملعىن أعطاها الصديق بكر أبا أنّ :الثاين األمر
 يوجب الذي املعىن هو ما نعرف فال - عنها اهللا رضي-  لعائشة بالنسبة وأما ،حاجة أشد أو ،فقراً أشد يكون

 جيعلنا الذي ،البعد من شيء فيها كان وإن ،احملامل هذه على األثر هذا حيمل اإلنسان جيعل والذي ،التفضيل
 من املنع بكر أيب عن صح وإذا ،التفضيل من املنع بكر أيب عن صح أنه املراد هو احملامل هذه أحد بأنّ جنزم

   .شرعاً مبيح لسبب فضل إمنا فضلّ ملاّ أنه علمنا ،التفضيل
 ،هذا على واجلواب ،أبنائهم بعض فضلوا ،عوف بن الرمحن عبد وأيضاً اخلطاب بن عمر أنّ :الثاين الدليل

 .متاماً -  عنه اهللا رضي -  بكر أيب أثر على اجلواب هو
 يف لك وايكون أن حتب هل (قال -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أنّ وهو آخر بدليل اجلمهور واستدل

لكي أنه وهو التفضيل من منع أجله من الذي املعىن إىل إشارة فهذا ،نعم – عنه اهللا رضي - فقال) سواء البِر 
 روح عن البعيدة باألقيسة ستداللا أيضاً وهذا ،يفضل أن فله  سواءالرب يف يكونوا مل إذاًسواء،  البِر يف يكونوا
 إن والراجح ،حترميه يف جداً صريح وهو التفريق من املنع يف اذا؟م من املنع يف جداً واضح النص فإنّ ،النص
 الصحابة من يعين، السلف عامة مذهب أنه إال الترجيح أسباب من يكن مل ولو، احلنابلة مذهب اهللا شاء

 رسائل ئمةاأل من عدد ألّف ولذلك ،املقصود يف نص احلديث عن فضال ،الترجيح يف كافياً لكان والتابعني
 خاصة رسائل ألّفوا -  اجلميع اهللا رحم -   الصنعاين األمري ومنهم القيم ابن منهم ،السلف قول نصرة يف خاصة
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   .التحرمي على الدال األول القول نصرة يف
  

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )إر7l? "!)ر(

 بقدر تكون ةالتسوي كيفية أنّ يرون احلنابلة ،التسوية كيفية إىل نتقلا التسوية وجوب الشيخ قرر ملا
   :بأدلة هذا على واستدلوا األنثيني حظ مثل فللذكر ،اإلرث

، )أوالدكم بني واعدلوا اهللا اتقوا (النعمان حديث يف قال - وسلم عليه اهللا صلى - النيب أنّ :األول الدليل
 .أوالً اهذ ،اهللا قسمة من أعدل قسمة يوجد ال فإنه ،اهللا قسمة من أعدل ال فإنه ،العدل املطلوب كان وإذا

 كتاب على إال يعطون كانوا ما قال -  عنه اهللا رضي -  رباح أيب بن عطاء أنّ جداً قوي دليل وهو: ثانياً
 إىل يشري فهو كانوا ما قال إذا التابعني كبار من عطاء ومثل، اهللا كتاب على إال يقسمون كانوا ما أو ،اهللا

  - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب
 أيضاً هذا على واستدلوا ،متاماً األنثى تعطى كما الذكر فيعطى ،بالتسوية يكون التعديل أنّ :الثاين القول

 :بأدلة

 اللفظ أنّ هذا على واجلواب، )بينهم سوي (قال أنه ،النعمان حديث ألفاظ من لفظ يف أنه :األول الدليل
 ،واعدلوا اهللا اتقوا ،التعديلب األمر إال الصحيحني يف ليس وأنه ،الصحيحني يف ليس بينهم سوي فيه الذي

 .جوابه مع أول دليل هذا ،متاماً التسوية يفارق والتعديل
 قال -  وسلم عليه اهللا صلى -   النيب أنّ -  عنه اهللا رضي -  عباس ابن حديث من روي أنه :الثاين الدليل

  النيب عن يثبت ال منكر حديث احلديث وهذا) النساء لفضلت مفضالً كنت فلو بالعطية أوالدكم بني اسوو(
  - وسلم عليه اهللا صلى - 

 التعديل أنّ يرون الذين للجمهور دليل أقوى نظري وجهة من وهو ،وجيه دليل وهو :هلم الثالث الدليل
 حبسب بينهم فضل ولذا ،امليت ونفع ،التعصيب وجه على اإلعطاء اإلرث يف املقصود نّإ قالوا ،بالتسوية يكون
 . وبعدهم قرم

 كاألنثى فالذكر الرحم صلة املقصود كان وإذا ،الرحم وصلة ساةااملو فهي احلياة يف العطية من قصودامل أما
 الرب يف وكوم، )سواء الرب يف لك يكونوا أن أحتب (-  وسلم عليه اهللا صلى - قوله يشري هذا وإىل، ذلك يف

 أنّ ،وجيه اجلمهور قول لكان اءعط أثر ولوال ،وجيه األخري الدليل هذا ،والذكر األنثى فيه يستوي سواء
 القسم أعدل هي اهللا قسمة أنّ من ذكروها اليت املعاين ومع عطاء أثر وجود مع لكن ،بالتسوية يكون التعديل
 املرياث يف جاء ما حسب على بقسمتها يكون التعديل أنّ وهو ،احلنابلة مذهب اهللا شاء إن الراجح يكون
  . األنثيني حظ مثل للذكر
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   :���U ـ ر��� ا ـ��ل ا�
 )ز%�دة أو ،"�58ع ;ّ�ى "�h) �oّ) ?7oن(

 ،العطية يأخذ بأن برجوع إما يسوي فإنه بعضهم وفضل الشرعي األمر خالف فإن يعين ،بعضهم فضل فإن
 ما الرجوع وجوب على والدليل ،وجوباً يعين) سوى (وقوله ،ايستوو أن إىل الناقص يزيد بأن أي بزيادة أو
 يف صريح نص وهذا) فأعده( أو) فأرجعه (للنعمان قال -  وسلم عليه اهللا صلى -   النيب أنّ لصحيحا يف جاء

  .تفضيل فيها اليت اهلبة أو العطية عن الرجوع وجوب

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )�l	: ��&� �3ت (hن (

 أن الورثة لباقي جيوز ال أنه العطية ثبوت ومعىن ،العطية ثبتت والتسوية الرجوع قبل الواهب مات فإن
 قال -  عنه اهللا رضي - الصديق بكر أبا بأنّ هذا على احلنابلة استدل ،عنده حق هلم وليس ،املعطى يطالبوا
 مل حازته كانت لو عائشة أنّ على اللفظ فدل، لك لكان حزتيه كنت ولو وسقاً عشرين جذاذ حنلتك كنت
 . الرجوع الورثة ميلك

 صلى -  النيب حكم ،العطية هذه بأنّ هذا ىلع واستدلوا ،املوت بعد ولو الرجوع جيب أنه :الثاين والقول
 اهللا صلى -  النيب وبأن، األمر كان مهما يقر ال والظلم ،الظلم هو واجلور ،جور بأا عليها - وسلم عليه اهللا
 .مطلقاً العطية هذه يف بالرجوع أمر -  وسلم عليه

 بن قيس أمروا اخلطاب بن وعمر الصديق بكر أبا أنّ وهو ،ينالثا القول أصحاب قوي بدليل واستدلوا
 اهللا رضي - سعد قيس والد أنّ يعين ،به يعلم ال ولد له ولد ملاّ والده إياها أعطاهم اليت اهلبة يف يعود أن سعد
 أبو أمر ،الولد هذا ولد فلما ،تويفّ مث ،حامل النساء إحدى أنّ يعلم ومل ،أوالده وقسم هبة أوالده أعطى -  عنه
 هذا ويف ،نصيبه املولود بناال هذا يعطي أن مبعىن، اهلبة يف يرجع أن قيس بنها اخلطاب بن وعمر الصديق بكر

 بكر أيب وأثر ضعيف احلنابلة مذهب ،املوت بعد الرجوع وجوب هو اهللا شاء إن والراجح ،املوت بعد رجوع
 . شرعاً رهايرب ما هلا صحيحة عطية أنه وهو عنه اجلواب تقدم، الصديق

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
)dأن ��اه^ %�2ز و D58% ,) �	ه� � )ا�ب إdّ ا�+ز3

 -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب لقول اهلبة يف الرجوع جيوز ال ،الالزمة هبته يف يرجع أن لواهب جيوز وال
 -  النيب ولقول) قيئه يف يعود مث يقيء كالكلب هبته يف والعائد ،اهلبة يف الرجوع جيوز ال ،السوء مثل لنا ليس(

 .واضح أمر وهذا) هبته يف يعود مث يهب أن للرجل حيل ال (-  وسلم عليه اهللا صلى

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
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) dّا�ب إ( 
 يهب أن لرجل حيل ال (- وسلم عليه اهللا صلى - النيب لقول اهلبة يف خاصة الرجوع لألب ،الرجوع فله أي

 فيه للمتقدمني ىأر ومل، املتأخرين عامة صححه احلديث وهذا، )ولده يعطي فيما األب إالّ تههب يف يرجع مث
 أو احلديث هذا هل يف كالم هلم أجد مل، يسرية مراجعة بعد لكن، كالم هلم جند رمبا ،يسرية مراجعة بعد كالم
 وهو، الصحة فظاهره ديثاحل هذا إسناد يصححون املتأخرين عامة حال كل على ،معلول أو صحيح ستثناءاال

 .األب ستثناءا على دليل
 أعطاها اليت هبته يف األب رجوع بني فرق وهناك ،الصريح بالقول يكون أن البد األب رجوع :مسألة

 من فالبد الرجوع يف أما ،القول أو النية مع القبض يكفي التملك ففي ،بنها مال من األب متلك وبني، بنها
 وتبقى ،رجوع يعترب فال بالرجوع يصرح ومل ،أخذه مث شيء بنها األب أعطى ذافإ ،بالقول الصريح الرجوع
  .هبته يف يعود أن أراد إذا لألب بالنسبة الرجوع يف التصريح من البد أنه اخلالصة إذاً ،بنلال ملك العني

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 )%�	��5 وd a8ّo% d �3 و�)a �3ل 63 و%	�&ey% b` أن و��(

 الرجوع مسألة يف ،بناال مال من األب متلك ملسألة نأيت أن وقبل ،بنها مال من يتملكأن و يأخذ أن بلأل
    كذلك؟ أليس األب رجوع حكم ذكرنا
 : قولني على ؟ ترجع أن هلا ليس أو ترجع أن هلا هل فيها اختلفوا األم :مسألة نقول 

 وسلم عليه اهللا صلى - النيب قول لعموم احلارثي شيخال مال هذا وإىل ،ترجع أن هلا أنّ اهللا شاء إن الراجح
 يثبت ما أنّ كما ،اللفظ هذا يف أولوياً دخوالً تدخل فاألم ،)ولده يعطي فيما الوالد إالّ( املتقدم احلديث يف - 
 .األب من حقاً أعظم ألا ،لألم يثبت فإنه لألب احلقوق من

 ،شاء ما بنها مال من يتملك أن لألب جيوز أنه إىل قهاءالف ذهب ،بناال مال من األب متلك مسألة إىل نأيت
 . ستأتينا بشروط

 من أوالدكم وإنّ ،كسبتم ما أكلتم ما أطيب إنّ (-  وسلم عليه اهللا صلى - النيب بقول هذا على واستدلوا
 لهما من يتملك أن له فيجوز ،األب كسب مجلة من الولد أنّ -  وسلم عليه اهللا صلىـ  النيب فصرح) كسبكم

 )ألبيك ومالك أنت (-  وسلم عليه اهللا صلى -   النيب بقول واستدلوا، سيأتينا الذي بالشرط ،شاء ما

 جيوز ال أنه قال من الفقهاء فمن، خالف فيه ؟ بناال مال من التملك جواز يف األب مثل األم وهل :مسألة
 عليه اهللا صلى -  النيب بقول أمحد اماإلم واستدل، هذا يف صرحية روايات أمحد اإلمام وعن، لألب إالّ التملك
 واستدل ،األم دون النفقة به منوط األب بأنّ واستدل ،كاألم ليس واألب قال) ألبيك ومالك أنت (-  وسلم
  .الرجل فخص) الرجل كسب أطيب إنّ (السابق للحديث بلفظ

 ،)كسبكم من أوالدكم وإنّ (لعموم بناال مال من تتملك أن هلا جيوز ،كاألب األم أنّ :الثاين والقول
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، أوالدها بني األعطية يف تفضل أن ،الصحيح علىهلا  جيوز ال األم وألنّ ،األب حق من أعظم األم حق وألنّ
 أنّ، الصحيح هو اهللا شاء إن القول وهذا ،التملك حق فلها التفضيل من منعناها فإذا ،متاماً لألب جيوز ال كما
 ،الصحيح القول على أنه علمنا وذا ،بناال مال من يتملك أن لألب أنّ كما،بناال مال من تتملك أن لألم
 ؟ املسائل هي ما، السابقة املسائل مجيع يف األب تساوي األم

   .التفضيل حترمي :األوىل سألةامل
   .اهلبة يف الرجوع جواز :الثانية املسألة
 . بناال مال مناألب  متلك جواز :الثالثة املسألة
 املسائل هذه بعض يف كاألب األم أنّ يرجح قد الفقهاء بعض ألنّ ،املسألة معنا اهللا شاء إن تنضبط فبهذا

 . اهلبة مسائل معنا وتتضح تنضبط وذا، املسائل مجيع يف كاألب أا ،اهللا شاء إن األقرب لكن، بعض دون
   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

 )%�	��5 وd�3 a8o% d و�)a �3ل 63 (
 ويف ،آخر شيء يضره وماال شيء حيتاجه ماال أنّ ،حيتاجه ماال غري يضره ماال أنّ لفاملؤ عبارة ظاهر
 مال من يتملك ال أن هو الشرط وهذا ،واحد هو الشرط أنّ على تدل احلنابلة ومنهم الفقهاء عبارة أنّ احلقيقة

 . حيتاجه ما يتملك أن الضرر أمثلة ومن ،يضره ما بنها
 ،أوضح لكان حيتاجه الذي كاملال يضره ما يتملك ال أن الشيخ قال ولو ،واحد هو الشرط أنّ الواقع إذاً

 املال رأس إالّ بناال هذا عند يكن مل إذا ،للتجارة أعده الذي بناال مال رأس األب يتملك أن يضره ما أمثلة من
 به تعلّق ما يتملك نأ له جيوز ال كذلك، املال هذا مثل يتملك أن لألب جيوز ال فإنه، لنفقته به ليتاجر هذا

 . وحنوها الرهون ،هلا يتعرض أن لألب جيوز ال األمور هذه مثل ،الذمم يف اليت والديون ،كالرهن، بنلال حقوق
 من، بناال يضر ما بنها مال من يتملك ال أن هي، كثرية واألمثلة، املسألة معنا تضبط اليت العامة والقاعدة

 أنّ الشك ذلك مع لكن، زوجة ليست األمة كانت وإن، بناال هااتسر يتال األمة يتملك أن جيوز ال مثالً ذلك
 .بناال يضر ما يتملك ال أن هو الضابط لكن  كثرية األمثلة إذاً، بنباال يضر األمة هلذه األب متلك

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
 ��� `aأe أراد أو ،إ"8اء أو ،'	g أو ،"��D �� وه�� (��� و�� ���3 (, �ّ$8ف (hن(

� أو، "!�ل ��&ِ@ِ� أو ،ر�5'�ٍ�V w8ٍ و���	�3 ?� #$% �" a(�"( 
 ،القبض بعد إالّ إياه وهبه فيما ولو، بناال مال يف يتصرف أن لألب جيوز ال أنه البحث هذا خالصة

 ،بناال مال يف يتصرف أن لألب جيوز ال فإنه القبض قبل أما ،قول أو نية مع يكون أن ،القبض هذا يف ويشترط
 مال يف التصرف على األب يتسلط فال ،تاماً ملكاً بنلال مملوك مال، القبض قبل بناال مال أنّ قالوا: التعليل
 . تقبضه أن ماذا؟ ،االبن مال يف لتتصرف يشترط لألب نقول فإذاً صحيح وهذا ،ابنه

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
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) w8 و���	�3( 
 واملكيل والعقار املنقول ،حبسبه شيء كل قبض ،البيوع يف امعن تقدم الذي القبض هو املعترب القبض
 منقول ،فبالتخلية بناال مال من عقار يقبض أن أراد فإذا ،هنا يتأتى اخلالف يف معنا تقدم ما حسب ،واملوزون
   .البيوع كتاب يف مر الذي القبض يف معنا تقدم ما حسب على ،فبكيله مكيل، فبنقله

    :ـ��ل ا����U ـ ر��� ا
) D��" ،أو g	'(  

    .واضح 
  )إ"8اء أو(

 يتملك أن قبل وقع اإلبراء هذا ألنّ ،جيوز ال كالمها ،بناال دين من األب إبراء أو، الولد غرمي إبراء أو يعين
 الغرمي ذمة يف املال ومادام ،املالهذا  االبن يتملك أن بعد إالّ، االبن مال يتملك أن لألب جيوز وال ،املال بناال
 . غرميه والعن نفسه عن ال هصدقي أن لألب جيوز فال، التام التملك يتملكه مل نهفإ

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
� �&��) و���(���s3 ��"6 أ%(" a��Vو( 

 قرضاً الدين سبب كان أو بيعم مثن الدين سبب تقدم كما كان سواء، بدين أباه يطالب أن للولد جيوز ال
 .األب قترضها

 فإنّ، تفريط أو بتعد حمترماً عيناً بناال على األب أتلف فإذا ،اجلنايات شووأر ،املتلفات قيم مثل) حنوهو(
 - النيب إىل جاء رجالً أنّ هذا على الدليل، ا يطالبه أن بنلال جيوز ال لكن ،األب ذمة يف تثبت املتلف قيمة
 حديث فإذاً ،)ألبيك ومال أنت (-  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فقال ،ديناً يطالبه بأبيه -  وسلم عليه اهللا صلى
 - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب فأفتاه، بالدين ألبيه االبن مطالبة ؟ ماذا وهو بسبب جاء) ألبيك ومالك أنت(
 .لألب وماله هو ألنه ذلك له ليس أنّ

 قد لكن، العقوق من يكون ال قد ألنه، يكون قد أقول وأنا ،العقوق من يكون قد هذا أنّ :الثاين الدليل
  .فقرياً األب كان أو ،حاجة بنلال يكن مل إذا فيما وذلك، العقوق من يكون

 ))اآلذان                                      (( 

  .املطالبة جتوز غىن يف واألب ،للمال حاجة االبن يف كان إذا أنه :الثاين القول
 والراجح ،املدين يطلب أن وللدائن، دائن واالبن، مدين األب ألنّ،مطلقاً جتوز املطالبة أنّ :الثالث والقول

، طيب تفصيل وفيه، جداً وجيه الثاين القول فإنّ وإالّ، تفصيل احلديث يف ليس ألنه ،للحديث احلنابلة مذهب
 إن فالراجح عام احلديث دامام حال كل على ،البنه عليه ما يسدد ال فلماذا غين واألب، حباجة االبن دامافم
 .مذهبهم يقوي احلديث ألنّ، احلنابلة مذهب هو اهللا شاء

   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ
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)dّإ �	!��" � )'&��7 و�� � ،"���s3 �7	� �� h)ّن ،'&�� ا��ا�5
 كما، بالنفقة أباه يطالب أن فله، املعصومة النفس على حفاظاً هذا يف ألنّ، ا املطالبة جتوز ،الواجبة النفقة

  .النفقة ملنع وظامل قصرم األب أنّ
 مفهوم، بدين فقوله )بدين أبيه مطالبة للولد وليس (املؤلف قول إىل نرجع الفصل هذا ننهي أن وقبل 
 مل البحث بعد، العني ذه أباه يطالب أن فله موجودة العني كانت فإذا، بعني أبيه يطالب أن للولد أنّ العبارة

 الذي الرجل قصة يف بأنّ يستدلون ولعلهم ،دليالً  يذكروا مل، والدين العني بني التفريق يف دليل للحنابلة أر
 مطالبة يف والدين العني بني التفريق احلقيقة ويف ،مديناً كان أنه -  وسلم عليه اهللا صلى - النيب إىل بأبيه جاء
 دين كان سواء، ا واإللزام باحلقوق املطالبة معه ميتنع مما األب حق عظم هو األول املقصد ألنّ، ضعيف األب
 كان لو أنه على يدل ما فيها وليس، عني قصة فاحلديث، احلديث احلنابلة دليل كان إذا نقول وحنن، أوعني
 أنت( قوله وهو باملنع  النيب تعليل من الظاهر بل  ،باملطالبة -  وسلم عليه اهللا صلى -  النيب له ألذن، بعني يطالبه
 .بعني كانت إذا ما أو بدين املطالبة كانت إذا ما يشمل أنه) ألبيك ومالك

 املريض تصرفات يف فصل                                  
 أما ،التربعات فقط به يقصد عام لفظ التصرفات فقوله املعاوضات ال التربعات هنا بالتصرفات املقصود
 صحيح فتصرفه ضاتاملعاو عقود من عقد أي جيري أن أو يرهن أن أو يشتري وأن يبيع كأن املعاوضات
 فيه تصرفاً تصرف إذا فيما املخوف املوت مرض املريض تصرفات عن الفصل هذا يف الكالم إذاً، كالسليم
 .تربع

  .خموف غري مرضه الذي باملريض املؤلف وبدأ
   :��ل ا����U ـ ر��� ا ـ

 )آ��$��# dزم (	$8(� % �8 و�)اع،و'�84،6س آ��B3،D5ف ]�8 �483 63(
 هذا، املرض هذا مبثل اهلالك عدم الغالب ألنّ، متاماً الصحيح كتصرف، خموف غري مرضاً يضاملر تصرف

، الصحة فيها األصل، تصرفاته تصح الذي العاقل املسلم تصرفات يف األصل ألنّ، أخرى جهة من جهة من
 وعني ضرس عكوج بأمثلة مثّل واملؤلف، خموفاً ليس مرضه مادام ،صحيحة املريض هذا تصرفات نقول وهلذا

، املخوف املرض أخذنا إذا، متاماً يتضح املخوف غري واملرض، املخوفة غري لألمراض أمثلة هذه ،يسري وصداع
   .به ينضبط ضابطاً له ووضعنا
  

<EE<EE<EE<EEîãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]<<<<Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]J<DD<J<DD<J<DD<J<DD<< << << << <

  
  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  46  
 

  
  

  
  

  ) 36: ( الدرس  الفصل الثاني  الثانية : السنة

  ))161((لدروس الزاد التسلسل العام   هـ27/4/1429: التاريخ  السبت: يوم

  من الوقف) 5: (                                                   الدرس

� �


	�����������ل���Wא �

�����،�א����א��
���א�����א�������*���و&! �(���)'����&! �و���%�و$!��א�و"! �א���

��و,"+����-,K� �
رض غري املخوف وبينت احلكم الذي ذكره املؤلف عـن املـرض غـري       كنت حتدثت يف الدرس السابق عن امل      
  .املخوف وتوقفنا  على املرض ملخوف

   :-  ر��� ا - ��ل 
  .....وإن آ�ن �B3(ً� آ�8;�م

  .املرض املخوف عرفه املؤلف باملثال فذكر جمموعة من األمثلة لألمراض املخوفة
فيكون ضابط املرض املخوف هو كل مرض )  املوت منهاملرض املخوف هو ما يكثر:(وحده شيخ اإلسالم بقوله
  .يغلب أن ميوت املريض منه

  .سيما مع اختالف مستويات العالج من زمن إىل آخركثرة األمثلة الهذا الضابط يغين عن 
فكثري من األمثلة اليت ذكرها املؤلف قد ال تكون اليوم من األمراض اليت تقتل صاحبها غالباً لكن نقـف مـع                     

  :-  رمحه اهللا -  اليت ذكرها املؤلف األمراض
   :-  ر��� ا - %!�ل 
  .آ�8;�م

ك وله تأثريات خمتلفة لكن الغالب على       ارفقده الوعي أو أفقده الفهم واإلد     ورمبا أ . الربسام مرض يصيب الدماغ   
   .-  رمحه اهللا - من يصاب به املوت وهلذا مثل به 

   :-  ر��� ا - %!�ل 
  . وذات ا�2�^
  . القرحة اليت تصيب اجلنب من الداخل فإذا انفجرت أدت إىل الوفاةذات اجلنب هي

  .وهلذا جعلها من مجلة األمراض اليت تسبب املوت
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   :-  ر��� ا - %!�ل 
^&� D5وو .  

  .إذا مرض القلب بوجع فإنه غالباً ما يسبب املوت: يعين
  .وبالنسبة لوقتنا هذا وجع القلب قد يكون بسبب كبري كاجللطة فهو خطري

  .وقد يكون بسبب نوع من اإلرهاق فال يكون خطرياً
ومع ذلك اليوم إذا كان اإلنسان مريض بالقلب بالصمامات أو جبلطات أو بضعف العضلة يف مجيع األحـوال                  
اليوم يعامل مريض القلب كالصحيح وال يعامل كمن هو يف مرض املوت ألنه ليس الغالب املوت ففي احلقيقة                  

  :سمنيوجع القلب ينقسم إىل ق
يتصرف يف حياته كتصرف األصحاء مع أخذ العـالج فهـذا            ـ أن يكون وجعاً طبيعياً يعاجل ويبقى املريض       

  .تصرفاته معتربة وصحيحة وليست كتصرفات املريض مرضاً خموفاً
أن يصاب جبلطة تفقده الوعي أو تدخله العناية املركزة ويصبح يف حالة حرجة فالشك أنه لو أفاق                 : ـ والثاين 

  . ما هو حكمها؟-  رمحه اهللا - لم فإن تصرفاته تعترب من تصرفات املريض اليت سيبني لنا املؤلف وتك
   :-  ر��� ا - %!�ل 

  .ودوام ���م
  .دوام اإلسهال: يعين

فاإلنسان إذا دام معه اإلسهال أهلكه ألن اإلسهال يعين عدم استمساك ما يف املعدة وعدم انتفاع اجلـسم ممـا                    
ذا يهلك مع االستمراريأكله اإلنسان و.  

  .فإذا استمر اإلسهال الشك أنه مرض قاتل
  .لكن اليوم وهللا احلمد أمكن التحكم مبثل هذا وإيقافه

لكن لو فرضنا أن إنسان أصيب بإسهال ومل يتمكن األطباء من إيقافه وأشرف على اهلـالك فـإن تـصرفاته                    
  .تصرفات املريض املخوف

   :-  ر��� ا - %!�ل 
  .ور'�ف

  .ودوام رعاف: يعين: ودهمقص
  . الرعاف إذا دام فهو من أخطر األمراض- والشك أن الرتيف 

نزيف أي طريقة من طرق خروج الدم إذا مل يتمكن األطباء من إيقافه فهو من أخطر األمراض سواء كان                   : أي
  .الرتيف داخلي وهو األخطر أو كان خارجي كالرعاف واجلرح

 من إيقافه ووصل إىل مرحلة حرجة من املرض فهو يعترب مريـضاً مرضـاً               ام ومل يتمكنوا  دوعلى كل حال إذا     
  .خموفاً
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   :-  ر��� ا - %!�ل 
z��) وأول.  

الفاجل هو مرض يصيب إما الشق األمين أو األيسر من اجلسد أو الشق األعلى أو األسفل من اجلسد أو يـصيب                   
  .كل اجلسد

  .فإذا أصاب اجلسم أدى إىل ختدره وشلله
  ).أول فاجل:(ندهم يعترب من األمراض املخوفة لكن قيده املؤلف بقولهع: فالفاجل

سيما إذا كانت    تؤدي إىل شلل يف جسم اإلنسان ال       من أشبه ما يكون من أمراضنا بأمراض الفاجل اجللطات اليت         
  .اجللطة يف الدماغ فإا غالباً ما تؤثر على أعصاب اإلنسان

طة دماغيـة فإنـه يف أول   ل جبنخطري صحيح إىل اآلن إذا أصيب اإلنساوما ذكره املؤلف من أن الفاجل يف أوله       
ه مث كل ما يتقدم الوقت يعترب من صاحل املريض وهو عالمة على خروجه من مرحلة                راإلصابة تعترب حالته خط   

  .اخلطورة وكل ما يتقدم الوقت يكون إشارة إىل خروجه من حالة املرض الشديد
 اإلنسان باجللطة ويرقد فإن تصرفاته تعترب تصرفات مريض حيكم عليها مبا            أول ما يصاب  . صحيح) أول:(فقوله

  .سيأيت مث إذا عتق وتعدى مرحلة اخلطورة فإن تصرفاته تصرفات صحيحة
   :-  ر��� ا - %!�ل 

�;ِ 8euو.  
  .السل مرض يصيب الرئة فيعطل عملها على الوجه املطلوب وقد يؤدي إىل تعطليه كلياً

  . وأوله ليس خبطري.آخره خطري: والسل
  .أنه إن استمر ومل يعاجل ووصل إىل مراحله األخرية فإنه يصبح حينئذ مرضاً خطرياً مؤدياً إىل الوفاة: مبعىن

ريضاً يف أوله صـحيحة  مج يف وقت مبكر فتصرفاته حني كان أما إذا أصيب اإلنسان ذا املرض مث أمكن العال     
  .وليست كتصرفات املريض مرضاً خموفاً

   :-  ر��� ا -  %!�ل
�!�sا�� Yوا���.  

  .احلمى الدائمة اليت تستمر وال ترتفع عن بدن اإلنسان: يعين
 استمرار احلرارة خطري بإمجاع العقالء سواء كانوا من األطباء أو من غريهم             ،وهذا املرض خطري بإمجاع العقالء    

  . يف البدنألن استمرار ارتفاع حرارة اإلنسان دليل واضح على وجود اخللل الكبري
عترب من  بعالج كيمائي فال ي   فإن أمكن التحكم باحلرارة بترتيلها كما هو املشهور اآلن أية طريقة إما بالتربيد أو               

  .املرض املخوف
ي سبب واستمر فإنه كما قال احلنابلة يعترب دخـل          ألتمكنوا  ي حاولوا يف املريض أن ترتل حرارته ومل         اوأما إذ 

  . كتصرفات املريض املخوفمرحلة اخلطر وتكون تصرفاته
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   :-  ر��� ا - %!�ل 
D"8وا�.  

 إال أا ترتفع مث ترجع ترتفع مث ، كل أربعة أيام وهي يف احلقيقة نوع من دوام احلرارة   يتالربع هي احلرارة اليت تأ    
  .ترجع يف اليوم الرابع

  .وهذه بالتجربة عند املتقدمني تؤدي إىل اهلالك إذا استمرت
  :تعداد األمراض املخوفة رجع إىل شيء أعم من تعداد األمراض املخوفة مث ملا انتهى من 

   :- ر��� ا - (!�ل 
  .و�3 ��ل ����Zن 3 &��ن ')dن

  .أن الضابط يف اعتبار املرض خموف أو غري خموف هو حكم األطباء: اليوم لو أنا نقول
 تصرفات هذا املريض من تصرفات املريض       ولسنا حباجة إىل تعداد األمراض وال ميكن أن يستقل اإلنسان باعتبار          

اجة األطباء ونصدر عـن     حا هذا بالذات إىل     مرضاً خموفاً مبجرد معرفة اسم املرض بل جيب أن نرجع يف وقتن           
  .يعترب مرضاً يؤدي إىل الوفاة أو مرض ميكن أن عاجل: قوهلم هل هو

 املريض بدقة وهل هـو يعتـرب يف         وذلك بسبب التقدم املهول للطب احلديث مبا يكفي يف كف صفة أو حالة            
  .مرحلة حرجة وخطرة أو ليس كذلك
 ينبغي يف وقتنا أن يعتمد وأن ال ننظر إىل التسميات وإمنـا             -  رمحه اهللا    - فهذا السطر األخري من كالم املؤلف       

  .بال استثناء] األمراض[ننظر إىل شهادة األطباء يف كل 
  كن نأيت إىل مناقشة كالم املؤلفل

   :-  ا  ر���- %!�ل 
  .و�3 ��ل ����Zن

  :يعين
  .أن احلنابلة يرون أنه يشترط أن يشهد بذلك طبيبان فإن شهد طبيب فإنه ال عربة بشهادته= 

  :وعللوا هذا
  . بأن هذه الشهادة تتعلق حبق املوصي والورثة وهو حق مايل فاحتجنا إىل شهادة اثنني- 
  .بيب الواحد الثقةأنه يكتفى بشهادة الط: والقول الثاين يف املسألة= 

  :واستدلوا على هذا
 ملا طعن شهد له الطبيب بأنه ال أمل للربء يف جرحه فأوصى عمر بنـاء علـى                  -  رضي اهللا عنه     -  بأن عمر    - 

شهادة هذا الطبيب وقبل الصحابة وصية عمر املبنية على شهادة الطبيب واعتربوها صحيحة ونافـذة وهـذا                 
  .د تكفيكاإلمجاع على أن شهادة الطبيب الواح
  .فيما يظهر أن الراجح هو القول الثاين
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 ملا شرب اللنب وخرج مـع  -  رضي اهللا عنه - لكن لو قيل أن هذا خيتلف باختالف األمراض فمثل جرح عمر           
  .العرق هذا ال حيتاج إىل دقة يف الطب أنه مهلكة

حاذق فاهم حىت حيكم أن     كذلك بعض األمراض املعاصرة إذا وصلت إىل مراحلها األخرية ال حتتاج إىل طبيب              
  .هذا مريض مرض املوت

  .لكن يف بعض األمراض تلمس اختالفاً بني األطباء اختالفاً كبرياً جداً
وأعرف حالة ألحد املرضى أخربه الطبيب أنه ال جمال للعالج وال يوجد أي أمل يف الشفاء وأن عليه أن يوصي                    

  .وأن أيامه تتراوح بني عشرة أيام إىل أربعة عشر يوماً
.. مث ذهب من هذا الطبيب إىل طبيب آخر وأعطاه دواء مركز صار من مثار هذا الدواء توازن بعض األشـياء                   

  .ي وإىل اآلن موجودحاملهم أن الرجل 
وهذا املثال الذي وقفت عليه بنفسي ينبئك عن أنه يف بعض األمراض أنه يشترط أن يشهد اثنان من األطباء أو                    

 وال أظن أن هذا املثال ، هذا املريض فعالً حتمل على تصرفات املريض مرضاً خموفاً  ثالثة حىت نتأكد أن تصرفات    
  .الذي ذكرت وحيد بل له أشباه ونظائر كثرية

لذلك نقول إذا كان املرض من األمراض اليت ختتلف فيها وجهات النظر أو من األمراض اليت يسارع األطبـاء                   
لمه الطبيب اآلخر حينئذ البد من استشارة أكثر من طبيب          بالبحث عن عالج هلا وقد يكتشف يف مكان ال يع         

  .حىت حنكم على تصرفاته املالية بأا تصرفات مريض مريضاً خموفاً
   :-  ر��� ا - %!�ل 

  .3 &��ن
  .يشترط يف الطبيب أن يكون من املسلمني ليكون عدالً تقبل هذه الشهادة منه: يعين
  .يكون ثقة عدالً حاذقاً ولو مل يكن من املسلمنيأنه ال يشترط إال أن : والقول الثاين= 

  : بدليل
 فهذا يدل على جواز االعتماد على ، اختذ يف اهلجرة دليالً من غري املسلمني -  صلى اهللا عليه وسلم      -  أن النيب    - 

  .قول الكافر الثقة
  .لم هو عمل الناسوأظن أن هذا اخلالف اليوم حمسوم عملياً فإن اليوم االعتماد على خرب الطبيب غري املس

سيما وأنه يوجد عدداً من األطباء غري املسلمني يكون عنده من احلذق واملعرفة واخلربة ما ال يوجد عند بعض                   ال
  . فلذلك استقر العمل اآلن على قبول شهادته وقوله وهذا هو األقرب إن شاء اهللا،املسلمني
   :-  ر��� ا - %!�ل 

  ... ا�g&sو63 و�D ا��s'�ن "�&)a ، و63 أe`ه�
 إىل نوع آخر من األشخاص الذين حيكم على تصرفام بأا تصرفات املريض مرضاً -  رمحه اهللا - انتقل املؤلف 

  . إال أم ليسوا مبرضى،خموفاً
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 ولو الحظت فستجد أن من وقع يف بلده الطاعون ومن أخذها الطلق ليست              ،فهم يف حكم املريض مرضاً خموفاً     
  .حبد ذاته ليس مريضاًمريضة وليس مريضاً هو 

  :وأحلقوا ذين املثالني
  . فإنه ليس مريضاً ولكنه يشبه املريض مرضاً خموفاً،ـ من حكم عليه بالقصاص

  .املقاتل عند التحام الصفني مع التساوي: ـ وأحلقوا به
  .من سقط من شاهق ميوت منه غالباً: ـ وأحلقوا به

  .اليت ذكرها احلنابلةوإذا تأملت فستجد أمثلة كثرية هلذه األشياء 
  :دليل احلنابلة يف إحلاق هذه األشياء مبرض املوت

  .أن املوت والعطب ذه األشياء أكثر منه يف املريض مرضاً خموفاً فهي أوىل باحلكم:  قالوا- 
  .هذا الدليل جلملة األشياء اليت ذكرت وهي أمثلة ثالثة أو أربعة

   :-  رمحه اهللا - رها املؤلف لكن يف املسألة خالف نأخذ املسائل اليت ذك
  :األوىل
   :-  ر��� ا - ��ل 

a(&�" ن�'�sا� Dو63 و�.  
  .ذكرنا أن مذهب احلنابلة أن حكمه حكم املريض مرضاً خموفاً وذكرنا تعليلهم

  .أن تصرفاته كتصرفات الصحيح: والقول الثاين= 
  . ألنه ليس مبريض بل صحيح معاىف- 
د الصحابة ومل ينقل أم أمروا من يف الشام بأن ال يتـصرفوا إال كمـا                 وألن الطاعون أصاب الشام يف عه      - 

  .يتصرف املريض مرضاً خموفاً
  .والراجح بال إشكال إن شاء اهللا الثاين

  :املسألة الثانية
   :-  ر��� ا - ��ل 

g&sه� ا�`eو63 أ.  
  .إذا أخذ املرأة الطلق فعرفنا مذهب احلنابلة ودليلهم

  . فلو تربعت وهي تلد فتربعها صحيح،رفاا كتصرفات الصحيحأن تص: القول الثاين= 
  :والسبب يف ذلك

  . أن الغالب على من أخذها الطلق السالمة وليس املوت فإحلاقها باملريض مرضاً خموفاً فيه نظر ظاهر- 
  .وهذا القول الثاين هو الصحيح إن شاء اهللا
 رمحـه   -  اليت ذكرها املؤلف     األمثلة تكون أقوى من     ليت ذكرت قد  يبقى بعض املسائل يف احلقيقة من األمثلة ا       
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   .- اهللا
  : ـ فاإلنسان إذا قدم للقصاص 

  .فمن الفقهاء كاحلنابلة من أحلقه باملريض مرضاً خموفاً= 
  .بل رمبا عفا من له احلق يف العفو قبل تنفيذ القصاص وهلذا فنعترب تصرفاته تصرفات الصحيح: ومنهم من قال= 

 أما ،عندي أنه إذا قدم للقصاص فتصرفاته كتصرفات املريض]  ويقرب- ويغلب[ألة هذه حمتملة ويف احلقيقة املس
  .وهو يف احلبس وينتظر القصاص فهذا تصرفاته تصرفات الصحيح ألن األمل يف العفو كبري

. ـ بالنسبة ملن سقط من شاهق يغلب على الظن أنه ميوت فتصرفاته وهو ساقط كتصرفات املريض مرضاً خموفاً      
بل هو أوىل من املريض مرضاً خموفاً ألن نسبة املوت من السقوط من شاهق مرتفع جداً تقرب مـن التـسع                     

  . وال ينجو إال شيء خمالف للعادة،وتسعني باملائة
  .األمثلة اليت ذكرها الفقهاء ختتلف قوة وضعفاً: إذاً

 ذكرت القول بأا تلحق مبرض املوت قول         األمثلة اليت  دعب ضعيفة و  -  رمحه اهللا    - ها املؤلف   فاألمثلة اليت ذكر  
  .وجيه وقوي

  :ته وضوابطه ذكر احلكمل حدود مرض اخلوف وأمث-  رمحه اهللا - ما ذكر املؤلف 
   :- ر��� ا - (!�ل 

{&tق ا��) ��" dم ��8'� ��ارث "<,ء وv&% d :��3 �7 إن �3ت� �l�5زة ا��رh" dّإ.  
  .هذا اخلالصة واألهم
  .يض مرضاً خموفاً حكمها حكم الوصية فال تنفذ للوارث وال بأكثر من الثلث لألجنيبوهي أن صرفات املر

  .فنعامل تصرفات املريض مرضاً خموفاً كما نعامل وصيته متاماً حكمها حكم الوصية
  ).ال يلزم تربعه لوارث بشيء :(-  رمحه اهللا - عىن قول املؤلف موهذا ك
  .أن حكمها حكم الوصية: أي) الورثة هلاإالّ بإجازة : وال مبا فوق الثلث:( وقوله

  .وسيأيت يف الوصية تفصيل هذين احلكمني
  .والذي يعنينا اآلن أن تصرفات املريض حكمها حكم الوصية

وهذا يف احلقيقة حيتاج إىل دليل ألن هذا الرجل مسلم عاقل حي كيف حنكم على تصرفاته بأا ملغـاة وأـا                     
  .كتصرفاته يف الوصية

  :هذا اإلشكالواجلواب على 
  .أن هناك يف الشرع أدلة واضحة وقوية تدل على هذا احلكم

 ميلك ستة أعبد فأعتقهم يف مرضه       -  صلى اهللا عليه وسلم      - أن رجالً يف عهد النيب      : واألقوى:  الدليل األول  - 
  . وذلك بالقرعة، وجزأهم فأعتق اثنني وأرق أربعه-  صلى اهللا عليه وسلم - املخوف فاستدعاهم النيب 
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.  تعامل مع تصرف هذا املريض كما يتعامل مع الوصية أنفذ الثلث ورد الباقي             -  صلى اهللا عليه وسلم      - فالنيب  
  .وهذا الدليل يف الصحيح وهو يف احلقيقة عمدة املسألة

إن اهللا تصدق علـيكم عنـد       :(-  صلى اهللا عليه وسلم      - الذي يذكره الفقهاء كثرياً هو قوله       :  الدليل الثاين  - 
  .هذا احلديث فيه ضعف لكن له شواهد كثرية) بثلث أموالكم زيادة لكم يف أعمالكمموتكم 

قوى باحلديث السابق فهو إن شاء اهللا صاحل لالستدالل فهذان دليالن واضحان على هذا احلكم املهم الذي                 وي
  .يتعلق بتصرفات املريض مرضاً خموفاً

   :-  ر��� ا - %!�ل 
  .إذا �3ت 3�� وإن '�(, (@$��#

  .يعين أن هذا احلكم إمنا هو إذا استمر به املرض إىل أن مات فحكمه حكم الوصية
أما إذا عويف ولو كان أصيب مبرض خموف باإلمجاع مث عويف فإن تصرفاته تكون صحيحة وتكون من رأس املال 

  .ال من الثلث
  . ألن تصرفه مل يصادف مانعاً شرعياً فصح ولزم- : وذلك

املخوف لزوجيت العمارة الفالنية فحكم تصرفه اآلن وهو يف مرض املـوت املخـوف              فإذا قال األب يف مرضه      
  .حكم الوصية

والوصية لوارث ال جتوز إال بإجازة الورثة لكن لو عويف بعد هذا املرض وشفاه اهللا برمحته فإن هذا البيت يكون                
  .ملك للزوجة

  .ألن هذا التصرف تصرف صحيح
  .وهذا واضح
إلنسان تصرفاً مالياً يف مرض غري خموف مث مات من هذا املرض فإن تصرفه صحيح               لو تصرف ا  : مسألة أخرى 

  .من رأس املال وال يعامل كما تعامل الوصية
ين  البد من هـذ    ،ينحصر احلكم يف شخص واحد وهو من أصيب مبرض خموف واستمر معه إىل أن مات              : إذاً

 -  رمحه اهللا    -  وهذا معىن قول املؤلف      ،تـ وأن يستمر املرض إىل املو      ـ أن يصاب مبرض خموف    : الشرطني
  . يعين إذا استمر إىل املوت،)إذا مات منه

  . إىل نوع آخر من األمراض-  رمحه اهللا - مث انتقل املؤلف 
   :- ر��� ا - (!�ل 

�8اش" ��s!% ?و� z��) ) �483 "2`ام أو ;� أو	و63 ا3 :�@���" �@�  ..(�6 آ� ���3 وا�
اليت تطول مع صاحبها وتبقى : د أن يتكلم عن األمراض املمتدة فاألمراض املمتدة يعين   يري -  رمحه اهللا    - املؤلف  

  .معه زمناً طويالً
  .أا إن ألزمته الفراش فتصرفاته كتصرفات املريض مرضاً خموفاً: عند احلنابلة: = حكمها
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  .وإن مل تلزمه الفراش فتصرفاته كتصرفات الصحيح
  .هذا هو التفصيل عند احلنابلة

  :دليلال
الدليل على هذا أن املرض املمتد إذا ألزم صاحبه الفراش فإن الغالب منه املوت فأخذ حكم املـريض                  :  قالوا - 

  .مرضاً خموفاً
  . باألمراض اليت ذكر: ومثل احلنابلة على هذا

حبه  فإن اجلذام من حيث األصل ال يعترب مرضاً خموفاً لكن ملا ألـزم صـا               ، لو ألزم صاحبه الفراش    ،)كاجلذام(
  .الفراش عاملناه كما نعامل املرض املخوف

  . يف ابتدائه ألنه يف انتهائه يعترب خموفاً) سل أو(
  .يف آخره ال يف ابتدائه ألنه يف ابتدائه يعترب مرضاً خموفاً ولو مل يلزم الفراش) أو فاجل(

ان مبرض غري خموف وامتد وألزمه إذا أصيب اإلنس:  كأنه يقول-  رمحه اهللا - إذاً هذه األمثلة اليت مثل ا املؤلف 
  .فإنه يعامل معاملة املريض مرضاً خموفاً: الفراش ذه الضوابط الثالثة 

  .وتقدم دليلهم
  .أن املرض املمتد إذا ألزم صاحبه الفراش فإنه ال يعترب حكمه حكم املريض مرضاً خموفاً: القول الثاين= 
  . هذا أوالً، أنه ال يغلب يف مثل حالتهم اهلالك- 
  .أنا جند الرجل اهلرم الكبري يلزم الفراش ويبقى سنني يف الفراش وال نعتربه مرضاً خموفاً:  ثانياً- 

  .وهذا القول الثاين هو الصواب وعليه العمل
فإن الناس ال يتعاملون مع املريض الذي لزم الفراش بسبب شدة املرض أن تصرفاته تصرفات املـريض مرضـاً                   

  .خموفاً
 إمنا أصيب بشلل باألعضاء     ،ب بشلل مثالً ولزم الفراش مع أن تصوره ومعرفته وعبادته كاملة          فاإلنسان إذا أصي  

وألزمه الفراش عند احلنابلة جيب أن نعامله معاملة املريض مرضاً خموفاً وعلى القول الثاين وهو الـصواب أنـه                   
  .يعامل معاملة األصحاء من حيث التصرفات املالية

  : -  ر��� ا - l? ��ل 
�	�8 ا�t&} '�) ���3و%.  
  .أن املعترب يف كون العطية الثلث أو أقل أو أكثر هو عند املوت: يعين

  .فإن أوصى مبال هو النصف حني الوصية مث أصبح الثلث عند املوت فيعترب الثلث
  .وإن أوصى بوصية هي الثلث عند الوصية مث أصبحت النصف عند املوت فهي النصف وترد إىل الثلث

  .رب حال املوتإذاً املعت
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  .ال نعترب ال حال التربع وال احلال اليت قبل املوت وإمنا نعترب حال املوت: إذاً
  . ينتقل املال إىل الورثة أو املعطى-  حال املوت - وذلك ألنه يف هذه احلال 

   :-  ر��� ا - ��ل 
  ...ويسوى بني املتقدم واملتأخر يف الوصية ، ويبدأ باألول فاألول يف العطية

 أن العطية يف مرض املوت حكمها حكم الوصية أراد أن يبني اآلن الفروق اليت بني            -  رمحه اهللا    - ا بني املؤلف    مل
  .الوصية والعطية يف مرض املوت

إن العطية يف مرض املوت وإن شات الوصية يف كثري من األحكام إال أا ختتلف عنها يف بـاقي                   : وكأنه يقول 
  .هها يف شيء وتفارقها يف شيءباماًَ بل تشاألحكام فليست تتساوى معها مت

   – ر��� ا - %!�ل 
  :مبيناً الفرق األول

��s�  .و% �ى "�6 ا��	!)م وا��	8ey (, ا�����، و%�)أ "��ول (��ول (, ا�
  .يف العطية نبدأ باألول فاألول ويف الوصية نساوي بني اجلميع املتقدم واملتأخر: هذا هو الفرق األول

 أما الوصية فهي تربع مضاف ملا بعد املـوت  ، أن العطية تلزم حني صدورها فتصبح الزمه- : لكوالسبب يف ذ  
  .فيقع مجلة واحدة فيتساوى أصحابه

الوصية األوىل يف السنة األوىل والوصـية       . إذا أوصى لزيد ألف ولعمرو بألف وخلالد بألف مث مات         : مثال هذا 
 السنة العشرين من حياته فاآلن هل نعامل هؤالء الثالثة معاملة واحدة الثانية يف السنة العاشرة والوصية الثالثة يف
  .؟ معامله واحدة.ويتحاصون أو نقدم األول فالذي يليه

إذا أعطى يف مرضه املخوف زيد ألف مث بعد يوم أعطى خالداً ألف مث بعد يوم أعطى زيدا ألفاً مث                    : املثال اآلخر 
ملا حبثنا يف تركته وجدنا أن الثلث ألف فهل نقسم األلـف بـني              . فمات كم اآلن جمموع العطايا؟ ثالثة آال      
  .والثاين والثالث؟ يسقطان. الثالثة أو نعطيها األول؟ نعطيه األول

  . والوصيةالوصيةري بني العطية اليت يف حكم وهذا فارق جوهري وكب
   .-  رمحه اهللا - وهلذا بدأ به املؤلف 

  : -  ر��� ا - l? ��ل 
  :اينيف الفرق الث

  .وb&�% d ا��58ع (��7
  .ال ميلك الرجوع يف العطية بينما ميلك الرجوع يف الوصية: يعين

  . فال ميلك الرجوع فيها،ـ أما العطية فألا الزمة كما تقدم معنا
  . وهذا فارق أساسي بينهما،ـ وأما الوصية فسيأتينا أنه جيوز الرجوع فيها قوالً واحداً

   :-  ر��� ا - %!�ل 
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�	�8 ا�!��ل ��7 '�) و�5ده� و%.  
  .يعترب القبول للعطية عند وجودها بينما يعترب القبول للوصية بعد املوت: يعين

فقبوله أو رده أي املوصى إليه قبل املوت ال عربة به بينما يف العطية وإن كانت حكمها حكم الوصـية إال أن                      
  .والوصية متليك بعد املماتالقبول يعترب قبل املوت وذلك ألن العطية متليك يف احلياة 

  .فهذا هو الفرق بينهما فقبول هذه يكون يف احلياة وقبول تلك يكون بعد املمات
  – ر��� ا - %!�ل 

  : يف الفارق األخري
  .و%�t: ا��&b إذًا

  .يثبت امللك يف العطية من حني القبول وهو يف أثناء احلياة ويثبت امللك يف الوصية بالقبول بعد املوت: يعين
إذا أعطى عطية يف مرض املوت املخوف وقبل املعطى فإن العطية وما يترتب عليها من مناء منفصل                 : وهلذا نقول 

  .ذلك احلني بشرط أن خترج من الثلثأو متصل كله للمعطى من حني القبول يف احلياة ألنه متلكها من 
  .ال من الثلثألن العطية يف مرض املوت املخوف حكمها حكم الوصية والوصية ال خترج إ

  .فهذه أربعة أشياء ختتلف فيها العطية مرض املوت عن الوصية وهي فروق مهمة جداً ومؤثرة
  
  

  .اياتاب الوقف وننتقل إىل كتاب الوصوذا وهللا احلمد نكون انتهينا من ك
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  ) 36  (:الدرس  الفصل الثاني   الثانية :السنة

  السبت: يوم
 :التاريخ

  هـ27/4/1429
  ))161((التسلسل العام لدروس الزاد 

  وصايامن ال) 1: (                                                   الدرس

    

  آ	�ب ا������  ���������������������������������������������
� �


	���������ل�����Wא �
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه                  

  .أمجعني
   :-  ر��� ا� - ��ل  
  .آ	�ب ا������ 

  .مجع وصية: الوصايا
  .وهي اسم مبعىن املصدر ويراد ا غالباً املوصى به

  .هي التربع مبال أو تصرف بعد املوت: رعي الشاالصطالحوالوصية يف 
  . الكتاب والسنة واإلمجاع يفوهي مشروعة

  .فلم خيتلف الفقهاء يف مشروعية الوصية
وذكـر أحكـام    ] . 12/النساء[} من بعد وصية توصون ا أو دين        {ـ    : أما الكتاب فعدة آيات منها    _ 

  .الوصية دليل على مشروعيتها
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيـت ليلـتني إال              :(- ى اهللا عليه وسلم      صل - وأما من السنة فقوله     _ 

  ).ووصيته مكتوبة عنده
  .وسيأتينا حكمها. أمجع الفقهاء على مشروعية الوصية: وأما اإلمجاع فكما قلت_ 

 ليس التربع لكن األدق أن نقول األمر بالتصرف ألن التصرف: التعريف. نريد أن نضيف إضافة تتعلق بالتعريف
  .أو بالتربع باملال بعد املوت. بتربع

  .إما التصرف أو التربع فقد أوصى: فإذا أمر بأحد هذين األمرين 
واملقصود بالتصرف يف التعريف حنو قضاء الدين أو تقسيم التركة أو العناية باأليتام الصغار وحنو ذلـك مـن                   

  .التصرفات اليت ينيطها املوصي باملوصى إليه
  . باباً-  رمحه اهللا - لف وسيخصص هلا املؤ
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   :-  ر��� ا� - ��ل 
�� ��� ��ك ���ًا�.  

  . أن الوصية سنة-  رمحه اهللا - أفادنا املؤلف 
  :والوصية تنقسم إىل قسمني

أن يوصي بدين واجب عليه أو بودائع واجبة ليس عليها شهود يؤدون احلق فهـذا واجـب                 : ـ القسم األول  
  .وهو خارج حمل اخلالف. باإلمجاع

  .فذهب اجلماهري من علماء املسلمني والصحابة إىل أا سنة: = الوصية مبا سوى ذلك: ـ القسم الثاين
  :واستدلوا على أا سنة بأدلة من الكتاب والسنة

] 180/البقرة[} كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية         { :  أما من الكتاب فقوله تعاىل     - 
 كما أن املنسوخ أن تكون لوارث دون األقرباء غري ،ن االستحبابه اآلية الوجوب دواملنسوخ يف هذ : وقالوا .

  .الوارثني
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلـتني إال ووصـيته              :( معنا   ماحلديث الذي تقد  :  الدليل الثاين  - 

  .فهذان دليالن على السنية). مكتوبة عنده
  . مل يوصوا-  صلى اهللا عليه وسلم - أن غالب أصحاب النيب  - :  وأما الدليل على عدم الوجوب فهو- 

  .وعلى هذا مجاهري الفقهاء
  .أن الوصية لألقرباء غري الوارثني واجبة: والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
 بأن اآلية أمرت بالوصية وعربت عن ذلك بكتب واملنسوخ يف اآلية ليس الوجوب وإمنا الوصـية للـوارثني                   - 

  .داهم على أصل الوجوبفيبقى ما ع
ال ميكـن أن نـصري إىل       . ورجحوا هذا بأن النسخ ال يصار إليه مع إمكانية اجلمع كما درستم يف أصول الفقه              

  . النسخ مع إمكانية اجلمع
املنسوخ ما يكون يف    وهنا نستطيع أن جنمع بني النصوص اليت فيها احلث على الوصية واألمر ا وبني اآلية بأن                 

  ).ثراال وصية لو :(-  صلى اهللا عليه وسلم - سيما مع قوله حق الورثة ال
أن الوصية سنة بال إشكال وال تردد وذلك أنه ما كان لنا أن نقول الوصية واجبة وغالب أصـحاب             : والراجح
 مل يوصوا كأم تركوا واجباً ومهما قيل من اعتذار عن هذا الدليل فليس بقوي -  صلى اهللا عليه وسلم     - النيب  
ورعهم وأفضلهم وأقرم وأعـرفهم      سادت اخللق وأتقاهم وأ    - يه وسلم    صلى اهللا عل   -  أصحاب النيب    ما دام 
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  .بكتاب اهللا وسنة رسوله غالبهم مل يوصوا فال جمال للقول بالوجوب
ابن عباس وابن جرير الطربي ومها ممن ال ختفى مرتلتهما يف العلم لكن مع ذلـك                : ممن رجح القول بالوجوب   

  .ذا الدليلجح إن شاء اهللا مذهب اجلماهري من أئمة املسلمني أخذاً ن الراإ نقول
   :-  ر��� ا� - ���ل 

����� ��� ��ك ���ًا وه� ا���ل ا���.  
  . إىل أنه ال تسن الوصية إال ملن ترك ماالً كثرياً وهو مذهب اجلماهري-  رمحه اهللا - ذهب املؤلف 

  .مطلقاً: يعين.  أو كثرياًأن الوصية تسن ملن ترك قليالً: والقول الثاين= 
  .ماالً: وفسروا إن ترك خرياً يعين قالوا

  .ماالً كثرياً:  وهو أنه تسن ملن ترك خرياً يعين،والراجح مذهب اجلماهري
أن : الراجح منـها : ما هو الكثري؟ على أقوال كثرية  . لكن من قال ذا القول من الفقهاء اختلفوا يف حد الكثري          

  . كثرياً عرفاًالكثري هو ما يعترب
  .فنرجع إىل العرف يف حتديد القليل والكثري أن اآلية مل تبني وال يف السنة ما يبني حد الكثري من القليل

  .أن من ترك ما ال يكون معه الورثة أغنياء ال يشرع له الوصية: وقال ابن قدامة
  .إن تسببت يف النقص من هذا: عإن كانت الوصية لن جتعل الورثة أغنياء فإا ال تشر: بعبارة أخرى: يعين

  .والراجح أنه إذا كان عنده مال كثري عرفاً فاملشروع أن يوصي
   :-  ر��� ا� - ���ل 

  .أن ���% $��#�"
  : ذه العبارة حكم مسألتني-  رمحه اهللا - أفادنا املؤلف 

  .ويسن أن ينقص عنهاأنه يسن وينبغي أن ال يصل اإلنسان بالوصية إىل الثلث بل ينبغي : ـ املسألة األوىل
  .وإىل هذا ذهب اجلمهور

أن الوصية ينبغي أن تنقص عن الثلث إذا مل يكن غنياً فإن كان غنياً وصاحب ثروة فال يشرع                  : والقول الثاين = 
  .أن ينقص عن الثلث

 -  صلى اهللا عليه وسلم      -  ملا استفىت النيب     -  رضي اهللا عنه     - والراجح مذهب اجلمهور ألن سعد بن أيب وقاص         
 صلى -كما سيأتينا يف احلديث أمره أن يوصي بالثلث فقال الثلث كثري وسعد من األغنياء ومع ذلك أمره النيب 

  ).الثلث والثلث كثري:( أن ينقص عن الثلث بقوله- اهللا عليه وسلم 
  .أنه ينبغي لإلنسان أن نقص عن الثلث: إذاً الراجح من حيث األصل

  إذا نقص فكم يكون؟: ـ  املسألة الثانية :لكن بقينا يف
  .يرون أنه ينقص إىل اخلمس:  وهو املذهب-  رمحه اهللا - املؤلف 

  :استدلوا على هذا) . أن يوصي باخلمس:(فيقول هنا
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  . أما كانا يوصيان باخلمس-  رضي اهللا عنهما -  بأنه مروي عن أيب بكر الصديق وعلي بن أيب طالب - 
  .ولكن يف أسانيد هذه اآلثار شيء من الضعف

  .وهو مروي عن بعض الصحابة. الربع: القول الثاين= 
  . عن بعض الصحابةيوهو مرو. العشر: القول الثالث= 

. كانوا يستحبون النقص إىل اخلمـس     :  يقول -  رمحه اهللا    - أن الشعيب   : والسبب يف الترجيح  : والراجح املذهب 
  .الصحابةوتقدم معنا مراراً أن كبار التابعني إذا قال كانوا فهم يشريون إىل 

  .وهذا األثر يؤيد ويقوي مذهب احلنابلة أنه ينقص إىل اخلمس
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 

  .$4آ�� �3 ا��12 0/.-%: و, �+�ز
  :ال جيوز لإلنسان أن يوصي بأكثر من الثلث

  :وذلك
 أن لـه     يف مرضه وذكر   -  صلى اهللا عليه وسلم      -  استفىت النيب    -  رضي اهللا عنه     -  ألن سعد بن أيب وقاص         - 

  )).األذان .......((-  صلى اهللا عليه وسلم - ماالً كثرياً وليس له إال ابنة ترثه فأراد أن يوصي فقال للنيب 
قال . ال :-  صلى اهللا عليه وسلم      -  عن أن يتصدق بثلثي ماله فقال النيب         -  صلى اهللا عليه وسلم      - فسأل النيب   

 صلى اهللا   - فقال النيب   . فقال فالثلث . ال :-  عليه وسلم     صلى اهللا  - فقال النيب    ((.....)) -  رضي اهللا عنه     - 
  .الثلث والثلث كثري : - عليه وسلم 

  .فأخذ الفقهاء من هذا احلديث أنه ال جيوز لإلنسان أن يوصي بأكثر من الثلث
  وسيأتينا احلكم إذا أوصى بأكثر من الثلث ماذا يكون حكم هذه الوصية؟

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
  . $7%ءو, ��ارث

  .ال جيوز أن يوصي لوارث بشيء من التركة
  ).ال وصية لوارث :(-  صلى اهللا عليه وسلم -  لقول النيب - 

  :كن االحتجاج به صحيح ألمورلهذا احلديث فيه ضعف مع شهرته 
  .أنه صح أن ابن عباس أفىت به: ـ األمر األول

  .أقوى ما يشد من أزر األحاديث الضعيفة وهذا من ،ة تلقته بالقبول والعمل على وفقهأن األم: ـ الثاين
  .ح فال وصية لوارث بنص هذا احلديثيوهلذا نقول العمل به إن شاء اهللا صح

   :-  ر��� ا� - ���ل 
  .إّ, $:/�زة ا��ر(8
  :والسبب. والوصية لوارث. الوصية بأكثر من الثلث: هذا راجع إىل األمرين
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فقد أسقطوا حقهم وثبتت الوصية سواء كانت بأكثر من الثلـث أو             أن املنع إمنا هو حلق الورثة فإذا أجازوا          - 
  .لوارث

  .فإن  أجازوا ملكها وصحت
  ..هذا واهللا أعلم وىل اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  ) 37  (:الدرس  الفصل الثاني   الثانية :السنة

  األحد:يوم
 :التاريخ

  هـ28/4/1429
  ))162((التسلسل العام لدروس الزاد 

  وصايامن ال) 2: (                                                   الدرس

� �
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��و,"+��	�-,K� �
  ).وال لوارث بشيء:(باألمس توقفنا عند قوله

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
  .إّ, $:/�زة ا��ر(8

  .أنه جيوز أن يوصي لوارث أو ألجنيب بأكثر من الثلث وذلك إذا أجاز الورثة: يعين
  :وعلة اجلواز عند إجازة الورثة

  .انع من أن يوصي لوارث أو بأكثر من الثلث ألجنيب أن املنع كان حلقهم فإذا أجازوا فال يوجد م- 
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  .وهذا احلكم ال إشكال فيه
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 

  .�@�� $?< ا���ت
رب إال بعد املوت فإن أجازوا أو ردوا قبل تعن القبول أو الرد من الورثة ال يفيه إشارة إىل أ) بعد املوت:(قوله

  .املوت فليس بشيء
  .وهذا هو مذهب احلنابلة

  :والعلة يف ذلك
 كما أن املرأة لو ، فال عربة بإجازم وال بردهم،يثبت هلم حق حىت جييزوا أو يردوا أنه قبل املوت مل - 

  .أسقطت حقها من املهر قبل العقد فإنه ال عربة بإسقاطها ألن احلق مل يثبت هلا
  .أن إسقاطهم قبل املوت معترب وصحيح: القول الثاين= 
  . فإذا أسقطوه سقط ألن هذا احلق هلم- 
وهو أم إن أسقطوه يف حياته لكن يف مرض املوت وإن أسقطوه يف : وسط بني القولني: والقول الثالث= 

  .حياته يف غري مرض املوت مل يصح ومل يعترب
ال :  فنقول، ففيه اجلمع بني القولني، اإلسالم وهو األقرب إن شاء اهللاوهذا القول ظاهر القوة وهو اختيار شيخ

  .صح إال بعد املوت إال إن كانت يف مرض املوت املخوفت
  
  

  :-  ر��� ا� -  () ��ل 
  .E	A�B.� CDًا

  .وال تعترب هبة مبتدأة بل تعترب من التنفيذ: يعين
  :والسبب يف ذلك

 أن وصية املوصي صحيحة معتربة إال أا متوقفة على إجازة الورثة فإذا أجازوا فقد أنفذوا تلك الوصية - 
  . املوقوفة على إجازمالصحيحة

  .وهذا هو مذهب احلنابلة
  .وحنن نتكلم اآلن عما إذا أوصى لوارث أو بأكثر من الثلث ألجنيب

  .حكم اهلبةدأة يشترط هلا شروط اهلبة وتأخذ أم إذا أجازوا تعترب هبة مبت: القول الثاين= 
  .والراجح مذهب احلنابلة وهو أا تعترب إجازة وليست عطية مبتدأة

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
F��ج: و��	H3 �)وار ���E 8و��.  
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  .ويكره أن يوصي إذا كان وارثه حمتاج: يعين
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تتركهم عالة يتكففون  :(-  صلى اهللا عليه وسلم - قول النيب ل - 

  ).الناس
ترك ماالً كثرياً على : معنا أن الصواب يعينوتقدم ) . إن ترك خرياً: ( كما أن هذا احلكم رمبا يفهم من قوله- 

  .اختالفهم يف حد املال الكثري
  .فإذاً يكره وال حيرم أن يوصي إذا كان الورثة فقراء

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
I���$ وارث ��: و�+�ز , ���.  

  .وجيوز أن يوصي اإلنسان جبميع ماله إذا مل يكن له ورثه: يعين
  : بأمريناستدل احلنابلة على هذا 

  .أن اجلواز صح عن ابن مسعود:  األمر األول- 
 -  صلى اهللا عليه وسلم - أن النهي عن الزيادة عن الثلث إمنا هو حلق الورثة وهذا صريح تعليل النيب :  الثاين- 

  ..).إنك إن تذر ورثتك أغنياء:(فإنه منعه عن الزيادة عن الثلث وعلل ذلك بقوله
  .ال ورثة فجاز أن يوصي جبميع مالهفإذاً املنع حلق الورثة وهنا 

  .أنه ال جيوز أن يزيد عن الثلث ولو مل يكن وارث: والقول الثاين= 
  .ويكون الباقي لبيت املال) الثلث والثلث كثري :(-  صلى اهللا عليه وسلم -  لعموم قول النيب - 

  .وهذا القول الثاين ضعيف فيما يبدو يل واألقرب إن شاء القول األول وهو املذهب
  .وذلك ألثر ابن مسعود وألن التعليل يف النص  واضح وجلي

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
�������$ 12��K: وإن �) �J ا����$ L�.��E.  

وإن أوصى إىل أكثر من شخص مث مات ووجدنا أن جمموع الوصايا يفوق الثلث احلقيقي للمال فإنه : يعين
  .ينقص من نصيب كل واحد منهم بالقسط

نقيص بالقسط هو أن ننسب الثلث احلقيقي إىل جمموع الوصايا اليت أوصى ا ونعطي كل واحد من وطريقة الت
  .أصحاب الوصايا بقدر هذه النسبة مما أوصي إليه به

. إذا أوصى مبائة ألف لشخص وآلخر خبمسني ألف ولثالث خبمسني ألف كم جمموع الوصايا؟ مائيت ألف/ مثاله
ننسب الثلث احلقيقي وهو يف املثال مائة إىل جمموع . مائة ألف: ائة ألف فالثلثرنا فإذا ماله كله ثالمثظمث ن

  .والنسبة بني املائة واملائتني كم؟ النصف. الوصايا وهو مائتني
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فصاحب املائة يأخذ مخسني وصاحب : فكل واحد من أصحاب الوصايا الثالث يأخذ نصف ما أوصي له به
  .اخلمسني يأخذ نصفها

التنقيص بالقسط وهذه الطريقة فيها من العدل واإلنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه من  طريقة لىهذه ع
  .أصحاب الوصايا

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
  .�PH وا�?�" $��?�": وإن أو�O ��ارث �DEر N.< ا���ت ��M وارث

  .عند املوت:  أن املعترب يف كونه وارثاً أو ليس بوارث هو-  رمحه اهللا - أفاد املؤلف 
إذا أوصى لشخص ال يرث :والعكس.  أوصى لشخص وارث مث عند املوت أصبح ليس من الوارثني صحتفإذا

  .مث أصبح عند موت املوصي يرث فإن الوصية تبطل
  :الدليل على هذا من وجهني

  .فإم أمجعوا على أن االعتبار حبال املوت. اإلمجاع:  الوجه األول- 
  .الورثة واألوصياء فهو املعتربأن حال املوت هو حال األخذ من :  الثاين- 

  .وهذا املسألة كما قلت لكم حمل إمجاع
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 

  .و�?	-� �-�ل ا����O �� $?< ا���ت
  :أفادنا املؤلف مسألتني

  . فإن مل يقبل فال تدخل يف ملكه،به ال ميلك للموصى له إال بقبولهأن املوصى : ـ املسألة األوىل
  .أن هذا القبول املشترط للملك جيب أن يكون بعد املوت: ـ املسألة الثانية

  .فال إشكال فيها وال أظن فيها خالف وهي أنه ال يدخل يف ملكه إال بعد القبول: أما األوىل
  .أنه يف حال املوت تنتقل إليه الوصية فحينئذ يصح أن يقبل أو أن يرد: فعلتها: وأما الثانية

  .رب إال بعد املوتت ال يعالقبول والرد من املوصى إليه: إذاً
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 

  .وإن �Qل , �-�2
 أن القبول يصح على التراخي ال على الفور فله أن يقبل بعد ،)وإن طال:( بقوله-  رمحه اهللا - ف أفادنا املؤل

  .املوت مباشرة وله أن ينتظر مث يقبل بعد ذلك
  ).عد املوتب(تصريح مبفهوم قوله :  يعين،)ال قبله:(وقوله هنا

) ويعترب قبول املوصى له بعد املوت: (ألنه يقول.  تركها لكانت املسألة واضحة-  رمحه اهللا - ولو أن املؤلف 
  .ال قبله: يعين

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
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�R ا���تN �$ S2ا�� P-�  .و�
 يقبل زيد إال يف آخر أنه إذا مات امليت يف اليوم األول من شهر حمرم وقد أوصى لزيد بوصية مث مل: معىن هذا

  .شهر حمرم فإنه إذا قبل تبينا أن الوصية ملك له من بعد املوت مباشرة
  .فكل مناء متصل أو منفصل طيلة هذه املدة يكون للموصى له

  :الدليل
  ).من بعد وصية:(الدليل أن الورثة الحق هلم إال بعد الوصية بقوله:  قالوا- 

  .ى إليهم حقهمفالورثة ال يرثون إال بعد إيفاء املوص
  .الوصية بزيادا املتصلة واملنفصلة: إذا قبل تبينا أنه له يعين: فإذاً
أنه إذا قبل متراخياً فإن املوصى به ال يدخل يف ملكه إال حني القبول فالنماء املتصل واملنفصل : القول الثاين= 

  .السابق للورثة وإمنا تكون له العني املوصى ا من حني القبول فقط
  :تدل هؤالءواس
  . بأن القبول سبب يف امللك وامللك هو احلكم يف هذه املسألة واحلكم ال يتقدم سببه- 

القبول سبب امللك واحلكم ال يتقدم سببه يعين ال ميكن أن يوجد احلكم قبل أن يوجد سبب : إذاً مرة أخرى
  .احلكم وهنا مل يوجد سبب احلكم وهو القبول فإذاً ال يوجد احلكم وهو امللك

  .وعلى هذا القول تكون العني املوصى ا من املوت إىل القبول ملك للورثة
فهي من محلة أا ليست ملكاً ال للورثة وال للموصى إليه وإمنا تعترب ما زالت من أمالك امليت : القول الثالث= 

  .رث وفيها كل شيءتصلة واملنفصلة تكون للتركة والتركة تعلمون فيها الثلث وفيها اإلفالزيادة امل. التركة
املهم التركة هي اليت . إذاً التركة إذا زادت أيضاً يزيد تبعاً هلا الثلث ويزيد نصيب الورثة وميكن سداد الديون

متلك العني قبل قبول املوصى إليه وعرب بعضهم بأا ملك للميت ومعىن أا ملك للميت معلوم أا تكون 
  .للتركة: يعين

ل الذي يظهر يل واهللا أعلم أن مذهب احلنابلة أرجح ألنه يف احلقيقة املوصى إليه تعترب ففي املسألة ثالثة أقوا
 هوصى به من املوصى إليه ألن الورثالعني له من حني الوصية إال أا معلقة بالقبول كما أن الورثة أبعد عن امل

  .ول فقطنما املوصى إليه يتحقق ملكه بالقبيال يتحقق ملكهم أبداً إال بعد الوصية ب
وعلى كل حال الشك أن املسألة مشكلة فإا ليست من املسائل اليت يسهل فيها الترجيح لكن مع ذلك يظهر 

  .يل واهللا أعلم أا تكون ملك للموصى إليه إذا قبل من حني املوت
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 

  .�) �CD ا��د: و�3 �-2@� () رده�
  .وصية مث ردها فإن الرد مردود وتعترب العني يف ملكه شاء أو أىبإذا قبل الوصية ولو مل يقبض ال: يعين
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  :التعليل
 أنه مبجرد القبول استقر ملكه عليها وإذا استقر ملك العني لشخص فإنه ال ميكن أن يرد امللك عن نفسه هلذه - 

  .العني
  .القبول مل يصحوإن كان بعد القبض و. أن الرد إذا كان بعد القبول وقبل القبض صح: والقول الثاين= 

  :وعلل هؤالء
  . بأن القبض شرط يف امللك- 
  .جواز الرد مطلقاً بعد القبول والرد: القول الثالث= 

  .عكس مذهب احلنابلة متاماً
  :واملسألة كما ظهر لكم مبنية على مسألة أخرى إذا حتررت تلك املسألة حتررت هذه املسألة وهي

  ض أو القبول فقط؟ ـ هل يشترط يف ملك الوصية القبول مع القب
  .فإن قلنا القبول فقط فمذهب احلنابلة هو الراجح- 
  . وإن قلنا القبول مع القبض فاملذهب الثاين هو الراجح- 

يقول جيوز الرد مطلقاً حىت بعد القبض فهذا ضعيف جداً ليس  الذي -  أن املذهب الثالث ضعيف وذا تبني
  .هلم فيما أعلم دليل واضح

 امللك اررملاذا؟ ألن الشارع اشترط استق.  أن امللك يتم بالقبول وال يشترط القبض الراجح فيما يبدو يل
  .سيما وأن الوصية يف حقيقتها نربع من املوصي إىل املوصى إليه عقود معينة ليس منها الوصية البالقبض يف

  .على ذلكفال يوجد يف األدلة ما يدل على اشتراط القبض ومن اشترط القبض فعليه بالدليل الدال 
توجد أدلة صرحية هنا ال . ال يستقر امللك إال بالقبض: يف اهلبة توجد أدلة تدل على أا ال تلزم إال بالقبض يعين

  .توجد أدلة فال نستطيع أن نوقف امللك على القبض
  .بناًء على هذا الترجيح الراجح مذهب احلنابلة أنه بالقبول ال ميكن الرد

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
  .�+�ز ا��/�ع E% ا����8و

  :الرجوع يف الوصية ينقسم إىل قسمني
  . وتغيري الوصايا رجوع، اشتهر عن الصحابة تغيري الوصايا وقد، وهذا جائز باإلمجاع،ـ الرجوع يف غري العتق

  .فاجلماهري ذهبوا إىل أنه يصح الرجوع يف العتق أيضاً = العتق: ـ القسم الثاين
  . ال يصح يف الرجوع فإذا أوصى بعتق عبده ال يرجعأن العتق: القول الثاين= 
  . وذلك ألن الشارع متشوف للعتق ولتحرير الرقاب- 
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والراجح أن الرجوع جيوز مطلقاً وأنه ال يوجد دليل يدل على التفريق بني العتق وغريه والعتق نوع من الصدقة 
  .وع عن مجيع أنواع الوصاياوالتربع باملال نوع من الصدقة فالراجح إن شاء اهللا أنه جيوز الرج

ومما يدل على قوة هذا القول أن الصحابة املروي عنهم الرجوع كثرياً مل يرو عنهم التفريق بني العتق وغريه من 
  .أنواع العبادات والقربات

  .فالراجح إن شاء اهللا جواز الرجوع عن مجيع أنواع الوصايا
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
�<م E% �����))  َزْ�ٌ< 2َEَُ� �3َ َو�\Pُ�ْ ِ$ِ� ِ�َ?ْ��و ِإْن َ�ِ<َم: (( وإن ��لE :�2E.  

  .إن قال قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو مث قدم قبل وفاة املوصي فالوصية لزيد: هذه الصورة األوىل
  .  ألن الشرط حتقق فيه وإذا حتقق يف الشرط ملك الوصية- 

  .ممصرحاً مبفهوم هذا الكال: -  رمحه اهللا -  مث قال 
  .لعمرو: وبعدها
  .وإن قدم زيد بعد وفاة املوصي فالوصية لعمرو: يعين

  :والسبب
 أنه مبوت املوصي استقرت لعمرو فقدوم زيد بعد ذلك ال يقدم وال يؤخر ألنه مل يتحقق الشرط يف حقه - 

  .وهو أن يقدم قبل موت املوصي
  .وهذا ال إشكال فيه وهو واضح جداً

  
  
  
  

   :-  ر��� ا� -  () ��ل 
  .�3 د�� و�` وF��M �3 آI ���3 $?< ���3 وإن �) ��ص $�: و�#�ج ا��ا/R آ�2

أن الواجبات الشرعية الواجبة هللا أو لآلدمي كاحلج والزكاة هللا والدين آلدمي جيب أن تقضى : مقصود املؤلف
  .من رأس املال أوصى أو مل يوص

  :واستدلوا على هذا بأمرين
لب ذكر أن السنة تقدمي الدين على الوصية وإذا كان املرياث مؤخر عن أن علي بن أيب طا:  األمر األول- 

  .الدين مث الوصية مث املرياث: الوصية إمجاعاً والدين مقدم على الوصية فصار الترتيب
  .أن هذه من احلقوق الواجبة فتقدم على غريها:  الدليل الثاين- 
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تقدم الدين على الوصية إال أن أثر علي أفادنا تقدمي صرحية يف ) من بعد وصية يوصي ا أو دين: (واآلية صرحية
  .الدين على الوصية

  .قضاء الواجبات ميون من رأس املال سواء كانت واجبات هللا أو واجبات آلدمي: إذاً
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
�%     : (( E:ن ��ل ِ3ِْ� ُ(2ُ Rَ/ِء      )) َأُدْوا اْ�َ�ا%ab �.3 %�وإّ, أ�R��a� FAa ا�	-�aع       : $<ئ $� E:ن $
K�d.  

املوصي أمر بأن يبدأ بالثلث يف قضاء الدين : أدوا الواجب من ثلثي بدئ به: إن قال : يف هذه الصورة وهي
  .والواجبات األخرى
  .فحصر القضاء فيه

  .والواجب أن نتبع وصية املوصي
ا انتهينا من تسديد بناء على هذا نبدأ بقضاء الواجبات بتسديد الديون وأروش اجلنايات واحلج إذا مل حيج مث إذ

  .الواجبات نظرنا فإن بقي من الثلث شيء استحقه املوصى له وإال فال
أن الواجبات استغرقت الثلث وقد حصر املوصي أداء الواجب : وسبب السقوط) وإال سقط:(وهذا معىن قوله

  .يف الثلث فوجب أن نصري إىل قوله
 الواجبات وانتهى الثلث ومل تنته الواجبات ومل فإن حصر قضاء الواجبات يف الثلث وقضينا بعض/ مسألة**

ولو كان املوصي قال اقضوا ما . أن نكمل قضاء الواجبات من رأس املال: تقض مجيع الواجبات فالواجب
وجب علي من ثلثي ولو قال هذه العبارة إذا انتهى الثلث قبل أن تنتهي الواجبات فإننا ننتقل إىل رأس املال 

  .ألن قضاء الدين واجب وصى به أو مل يوصيوذلك لألدلة السابقة 
  .وذا انتهينا من الباب األول وننتقل إىل الباب الثاين

  

  

  باب الموصى له
   :-  ر��� ا� - ��ل 

�� Oب ا�����$.  
  .باب يذكر فيه أحكام املوصى له: يعين

   :-  ر��� ا� - ���ل 
CD� :��2�� CD� ���.  

  .أة مسلم أو كافر جيوز أن نوصي لهفكل من يصح أن يتملك من رجل أو امر
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إال أنه إذا كان من املسلمني فيجوز أن نوصي له معيناً كأن نقول أوصيت لزيد وغري معني كأن أقول أوصيت 
  .لفقراء املسلمني

وإن كان من الكافرين فال جيوز إال أن أوصي إليه معيناً وال جيوز أن أوصي إليه غري معني فال جيوز أن أقول 
مساكني من النصارى أو للفقراء من اليهود أو أوصيت لليهود والنصارى فهذه الوصايا باطلة وال أوصيت لل

  .جتوز
  :الدليل على جواز الوصية للكافر املعني

والسلف رمحهم اهللا فسروا اآلية بأن ] 6/األحزاب[} ..إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا...{:   قوله تعاىل- 
  .يوصي املسلم لليهودي

  .ر كالم احلنابلة أنه جيوز أن يوصي للكافر املعني ولو كان حربياً أو مناوئاًهاوظ
هذا ظاهر كالم احلنابلة والصواب املقطوع به إن شاء اهللا أنه ال جيوز أن يوصي لكل كافر مناوئ سواء كان 

  .سلمنيحريب أو مناوئ فقط أو معاون ألن يف الوصية له إعانه على املنكر وتقوية جلانبه على امل
فإذاً جيوز أن نوصي للكافر غري احلريب واملناوئ كالذمي واملستأمن وكل كافر كعني مل يناوئ ومل حيارب 

  .املسلمني
   :-  ر��� ا� - ���ل 

��2��<رF و�A�4 ا�Ie�B. و�?-<F $��7ع آ$ �.3 f	?و�.  
  .عنيجيوز لإلنسان أن يوص لعبده لكن يشترط لصحة الوصية أن يوصي لعبده مبشاع ال مب

  .ويعتق العبد من هذه الوصية. أوصيت لعبدي بثلثي أو بربعي أو خبمسي صحت الوصية للعبد: فإذا قال
وحينئذ إما أن يكون ثلث املال مبقدار قيمة العبد فيعتق كله أو أن يكون ثلث املال أقل من قيمة العبد فيعتق 

  ).ويعتق مبقداره:(مبقداره هذا معىن قوله
  ).والفاضل له:( أكثر من قيمة العبد فيعتق والفاضل له وهذا معىن قولهأو تكون قيمة الثلث

الثلث املوصى به للعبد كله للعبد عتق منه ما يعتق وهو ما يقابل القيمة والباقي للعبد وإن نقصت صار رقاً : إذاً
  .بقدر هذا النقص
  :والدليل على هذا

  . الثلث فيعتق أن العبد هو جزء من ثلث املال املوصى به فهو داخل يف- 
أوصيت لعبدي بنفسه لعتق فكذلك إذا : وهلذا ذكر الفقهاء أنه لو قال أوصيت لعبدي برقبته عتق أو لو قال

  .أوصى لعيده بالثلث فالعبد يدخل يف هذا الثلث ويعتق
  .وهذا خبالف املسألة اليت ستأتينا

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
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  ., �CD ��: و$��8g أو 3?��
  .كأن يقول أوصيت له ذا البيت فإن الوصية ال تصح: وصى للعبد مبائة أو بشيء معنيوإن أ: يعين

  :ألمرين
 هذا ،من يصح متلكه وهذا ال ميلك). لكيصح لكل من مي:(أن العبد ال ميلك واملؤلف يقول:  األمر األول- 

  .أوالً
لعبد سيكون للعبد والعبد وما أوصي أن الوصية للعبد هي يف احلقيقة وصية للوارث ألن ما يوصى به ل:  ثانياً- 

  .به إليه سيكون ملن؟ ألحد الورثة
  .فهو يف احلقيقة أوصى لوارث

  .ال جيوز أن يوصي للعبد بشيء معني: فإذاً
  .بينما إذا أوصى مبشاع وما إذا أوصى مبعني: بقينا يف املسألة
ذا أوصى مبعني ال ميكن أن يدخل العبد ـ أنه إذا أوصى مبشاع دخل اعبد يف هذا املشاع بينما إ: الفرق بينهما

  .يف هذا املعني ألن املعني معني ال يدخل معه شيء
  .بينما املشاع من مال امليت مشاع يدخل أول ما يدخل فيه هذا العبد الذي أوصي له به
أنه إذا أوصى مبائة : مل أقف على خالف يف هذه املسألة ما رأيت فيها خالف لو كان فيها خالف ولو قيل

ألف وقيمة العبد مائة ألف أنه يعتق وأنه إذا أوصى له مببلغ معني يعتق منه مبقداره والباقي له والنقص عليه كما 
  .نقول بالشيء املشاع لو قيل ذا لكان وجيهاً يف احلقيقة

ملائة  ألنه يعلم أن ا،العتق: ائة ألف معلوم أن مقصوده ألنه معلوم أن مقصود امليت ملا قال أوصيت لعبدي مب
ألف اليت ستكون للعبد لو مل يعتق فستكون ملن؟ للورثة فصنعه حتصيل حاصل فبقاء املائة مع التركة أو عند 

العبد واحد ال فرق بينهما ألنه عند تقسيم التركة سيعترب العبد ومائة فإذا كان العبد قيمته مائة فسيكون العبد 
  .األساسوما معه يقدر بكم؟ مبائتني وتقسم التركة على هذا 

 -  وهذه قاعدة مهمة- فيظهر واضح من قول امليت أنه أنا أوصيت مبائة ألف للعبد أنه يريد العتق والشارع 
  .متشوف لتصحيح الوصية وتطبيق مراد املوصي ا

مل أجد أحداً نص على صحة الوصية لعبد معني ولو قيل به لكان وجيهاً يف :  يعين- لكين مل أجد أحداً 
  .احلقيقة
  : -  ر��� ا� -  () ��ل

I�H$ CDو�.  
أن هذا هو يف احلقيقة كالم عن املوصى به والباب خمصص . ليس هذا موضعها) وتصح حبمل: (يف احلقيقة قوله

  .ألي شيء؟ للموصى له
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: ليعطف عليها ويقول) تصح حبمل: ( ولكن لعل املؤلف أتى بقوله،)تصح حبمل: (ال يناسب أن يقول: فإذاً
إىل الباب التايل ) وتصح حبمل: (ومع ذلك يف احلقيقة لو أن املؤلف أخر قوله) قبلهاوحلمل حتقق وجوده (

  .لكان هو األوىل
   :-  ر��� ا� - ���ل 

)I�H$ CDو� (  
يصح أن يوصي حبمل معني كأن يقول محل هذه الناقة أو محل هذه األمة بشرط أن نتحقق من وجـود                    : يعين

  .احلمل حني الوصية
  .صية فالوصية باطلة ألا مل تصادف حمالً صحيحاًود بعد ال أنه وجفإن أوصى حبمل علمنا

 فإن هذه الوصية صحيحة ألا وصية مبعدوم والوصية مبعدوم ، ما لو أوصى مبا حتمل هذه الناقةوهذا خبالف
كما سيأتينا صحيحة والفرق بينهما ظاهر جداً ألنه يف الصورة األوىل عني محالً موجوداً وتبني أنه ليس 

  .مبوجود فبطلت الوصية ويف الصورة الثانية علق الوصية على وجود احلمل والوصية مبعدوم صحيحة
  .أوصيت ذا البيت والبيت ليس من أمالكه مل تصح الوصية: وهلذا لو قال

  .إن اشتريت هذا البيت فهو وصية صحت ألنه علق الوصية بشرط صحيح: ولو قال
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 

�H� I�H2@�و�-� Fو/�د f.  
  .ويصح أن يوصي حلمل بشرط أن نتحقق وجود احلمل حني الوصية: يعين

  :وعلة ذلك
فالوصية جتري جمرى املرياث ) أن كل من يصح أن يرث يصح أن يوصى إليه: ( قاعدة مشهورة وهي - 

  .واحلمل يرث باإلمجاع فإذاً يصح أن يوصى إليه
  .ة بأن يولد لستة أشهر فأقل من الوصيةنتحقق من وجوده حني الوصي: والفقهاء قالوا

  .فإذا ولد لستة أشهر فأقل علمنا أنه حني الوصية أنه موجود
 يلجأ إليها الفقهاء ملعرفة وجود احلمل أما اليوم فيستطيع الطبيب أن حيدد مىت ةوهذا قد يكون طريقة متقدم

  .نشأ احلمل؟ بدقة إىل حد كبري
أن يثبت من املستشفى أنه موجود حال الوصية فالوصية صحيحة سواء فإذا استطاع املوصى إليه وهو الصيب 

  .أقل أو أكثر ستة أشهر أو
  .مادام موجوداً حني الوصية فالوصية صحيحة

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
   J�4$ �.N `H� ��2 أنN `� , �3 Oوإذا أو� :      Oa	� ى�aُأ� >a?$ 8a+� 8ajk3 ����ف 2) �3

AB.�.  
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فحينئذ جيب أن حيج عنه إىل أن تنتهي األلف ألنه مل . أن حيج عنه بألف: وهو : املوصي هذا اللفظ: إذا قال
  .وبة من األلف بل أمر أن حيج إىل أن تنتهي األلفلحيدد عدد احلجج املط

فإن حجينا عنه هذه السنة خبمسمائة والسنة القادمة بثالث مائة والسنة الثالثة اكتشفنا أن الباقي من املبلغ ال 
  .م حجة كاملةيكفي إلمتا
  فماذا نصنع؟
  .يعطي إضافة إىل غريه من حيج: يعين. أن يعني باحلج: احلل األول

  .أنه ال حيتاج أن يعني من حيج وإمنا يتصدق به: والقول الثاين= 
  .أنه إذا ما كفى حلج يعتمر منه لكان له وجه ألن العمرة حج أصغر: ويف احلقيقة لو قيل

  .مضان تعادل حجة خري من أن يعانوأن يؤخذ عنه عمرة كاملة يف ر
مل أر العمرة وإن كان وجيهاً وهو أنه حيج عنه من مكة أو : فقهاء على كل حال اختلفوا على قولنيللكن ا

  .ق به عنهديعان يف احلج أو يتص
ما دام الرجل أوصى باحلج جيب أن نتقيد باحلج ونقول إما أن حيج عنه من . والتصدق به هو أضعف األقوال

  . أو يعان يف احلجقريب
  .وهو كذلك. حجوا عين حجة بألف الختلف احلكم:  أنه لو قال-  رمحه اهللا - فهمنا من كالم املؤلف 

  .فلو قال حجوا عين حجة بألف فإنا نعطي األلف من حيج عنه يأخذ منها نفقته والباقي له
  :والدليل على هذا

سيما إذا علم املوصي حني الوصية أن احلج ال  إليه الأنه أراد أن يرب املوصى) املؤلف( أن الظاهر من صنيع - 
  .يكلف ألف ريال حينئذ علمنا أنه أراد أن يرب املوصى إليه

  .حجوا عين حجه يؤخذ ويفعل فيه ما يفعل بالزائد من األلف السابقة: أن الزائد حىت يف قوله: والقول الثاين= 
وهذا غريب أن يقال به ضعيف .  التركة إىل الورثةأن الزائد عن األلف يف حجة يرد إىل: والقول الثالث= 

  .رجل أوصى وصية أخرجها هللا كيف يرجع باقي املبلغ إىل الورثة. جداً
وهو أن الباقي يكون من نصيب املوصى إليه وذلك ألن قصد : الذي يظهر يل أن أرجح األقوال القول األول

  .ة والباقي لهاملوصي نفع املوصى إليه ظاهر جداً فهو أراد أن حيج حج
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
CD� ,و :S2��.  

  .ال تصح الوصية مللك ألنه  ال ميلك
  .هذا ضابط) صح ملن يصح متلكه:( وضع هذه القاعدة اجلميلة يف أول الباب-  رمحه اهللا - واملؤلف 

  .إذاً امللك ال جيوز أن يوصى إليه ألنه ال ميلك
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   :-  ر��� ا� - ���ل 
  .و$@��8

  .ال جيوز أن يوصي لبهيمةو: عين
  .وهذا واضح. ألا ال متلك

  .داها ال جيوز وال يصحعأنه ال جيوز أن يوصي لبهيمة إال البهائم املسبلة جلهاد فقط ما : القول الثاين= 
  .ويصرف يف مصاحله،.نه جيوز أن يوصي للحيوان مطلقاًأ: القول الثالث= 

إن . ملاذا يوصي للحيوان ؟ ظاهر: يعين. طلقاً وقصد املوصي ظاهر ماجلوازوالراجح إن شاء اهللا القول الثالث 
 وإن أوصى ، أراد تقوية اجلهاد يف سبيل اهللاكان احليوان من املستخدمة يف اجلهاد فأمره واضح جداً ألنه

  .حليوان ال يستخدم يف اجلهاد فقصده أيضاً واضح وهو أن حيافظ على احليوان ملصلحة املالك
 الناس قد يفرط يف نفقة حيوانه وهذا احليوان قد يكون مصدر رزقه وقد يكون املصدر أن بعض: وجه ذلك

. الوحيد فإذا أوصى ذه النفقة تكون للحيوان صار هذا من أعظم أسباب استمرار احليوان بوجود هذه النفقة
لك احليوان إال أنه نتفع يف األخري املالك ولذلك حنن نقول وإن قال الفقهاء أنه ال جيوز أن يصرف على مايو

بال شك أن مقصود املوصي إذا مل يكن اخليل مربوطة للجهاد أن مقصود املوصي إذا أوقف على حيوان أن 
  .وهذا مقصد صحيح. ينتفع مالك احليوان لكنه أراد أن يضبط مالك احليوان لئال يتصرف مبا ال مصلحة له فيه

   :-  ر��� ا� - ��ل 
P�3و.  

  .أن امليت ال ميلك وال جيوز أن جترى معه العقودال جيوز أن يوصي مليت 
فيشترى ذا املال أوقاف ويتربع . وتصرف يف نفعه األخروي. أنه تصح الوصية مليت: والقول الثاين= 

  .بتربعات وصدقات وحنو هذه التصرفات اليت ينتفع فيها امليت وهو رهني قربه
صية تربع أراد منها املتربع نفع املتربع له وامليت قد يكون أن الو:  والسبب ،الراجح إن شاء اهللا القول الثاين

سيما وأنه باإلمكان إيصال نفع نع ظاهر مينع من الوصية للميت الأحوج من احلي وال يوجد يف النصوص ما
  .هذه الوصية للميت كما قلت يف األمثلة املذكورة

يقصد لو أوصى حلي مث : هل أنه ميت؟ يعينمليت يعلم املوصي أنه ميت أو جي:  يقصد -  رمحه اهللا - واملؤلف 
أنه ستأتينا مسائل امليت اهول يف : صى مليت جيهل أنه ميت والسببومات ؟ يعلم وال جمال ألنه يقصد لو أ

  .الالحق
 رمحه - لذهن من كالم املؤلف أنه إذا قال أوصى مليت يعين يعلم أنه ميت هذا هو املتبادر ل: والسبب الثاين

   .- اهللا
  : -  ر��� ا� - ��ل  () 

���3 (2?� P�3و %H� Oن و�:E :%H2� I���E.  
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  .هذا اختيار املؤلف
ألنه إذا أوصى مليت وحي وهو يعلم أن امليت ميت علمنا أن مقصوده أن تكون الوصية للحي ألن امليت ال 

  .ميلك
  .وهذه املسألة مبنية على األوىل وهي أن امليت ال تصح الوصية له

  . أنه ليس للحي إال النصف وهو املذهب:والقول الثاين= 
  . ألنه أوصى حلي وميت فصحت يف احلي وبطلت يف نصيب امليت- 

 ألنه من العلوم أن مقصود ،فالراجح املذهب وهو القول الثاينـ إن قلنا أن امليت ال يوصى إليه : الراجح
  .املوصي أن تكون الوصية نصفها للميت ونصفها للحي

  .يت بقيت الوصية صحيحة بالنسبة للميتفاآلن ملا بطلت يف امل
وهذا القول مرجوح ألنه تقدم معنا أن الراجح صحة الوصية للميت وهذا اللفظ يؤيد أن كثرياً من الناس 

  .أوصيت للميت وحي فهو يريد نفع امليت ال يريد نفع احلي: يوصي للميت يقول
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 

I@/ وإن :JD.��E.  
حلي وميت جهل أنه ميت فليس للحي إال النصف ألنه قطعاً هنا مراد املوصي أن يكون له وإن أوصى : يعين

  .النصف ألنه كان يظن أن هذا امليت حي
ل منضي الوصية يف حق امليت؟ أو نقول إن املوصي أوصى له ه أن أحدمها مات فتبنيإذا أوصى رجل الثنني و

  .ا لو علم أنه ميت لرأى أن األحياء أوىلملا كان حياً هو يظن أنه حي مل يوص خلص ميت ورمب
وحيتمل أن نقول أوصى له وهو حي فبالتأكيد سيوصي إليه وهو ميت ألنه ما دام مشفقاً عليه يف احلياة 

  .فسيشفق عليه يف املمات أكثر حيتمل هذا وهذا
احلياة وهذا كله  ألن ظهور الشفقة يف حال املوت أقوى منه يف حال وهو أن منضي الوصية. الثاين: حوالراج

  .مبين على تصحيح الوصية للميت
  

  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
  .�2E ا�	�m: وإن أو�O $���� ,$.�� وأ/.-% �Eّدا و��	�

 أي رد االبنان الوصية - فلما ردوا . إذا وصى مباله البنيه وأجنيب فمقتضى الوصية أنه لكل واحد منهم الثلث
  .تسع:  إليه األجنيب ثلث الثلث وثلث الثلثعادت الوصية إىل الثلث فصار للموصى

  ).فله التسع :(-  رمحه اهللا - وهذا معىن قوله 
  :إذاً التعليل

  .التسع:  ألنه برد الوصية عادت إىل الثلث وثلث الثلث- 
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  .وعلى هذا اجلمهور
  .أن لألجنيب الثلث: القول الثاين= 

  :وجه ذلك
 والثلث الثالث ألجنيب فرد االبنان الوصية فبطلت يف حقهما  أن امليت أوصى بالثلث البن والثلث اآلخر البن- 

  .وبقيت الوصية يف حق األجنيب لعدم وجود املزاحم
ملاذا؟ ألنا نعلم اآلن قطعاً أن املوصي أراد إيصال . وهو قول يف احلقيقة وجيه. وهذا القول مال إليه أبو اخلطاب

رمبا هو فهم أنه . أوصيت لألجنيب بالثلث: ألجنيب كأنه قالأوصيت مبايل البين وا: فلما قال. ثلث ماله لألجنيب
  .أن املال سيقسم أثالثاً بني االبنني واألجنيب: إذا أوصى لألجنيب بالثلث فهذا معناه وهو له ابنني معىن هذا

  .وهذا ظاهر من مقصود املوصي
فاختيار أيب اخلطاب من وجهة نظري جيد يف احلقيقة ويتوافق . ففي الوصية تصريح يف إيصال الثلث لألجنيب

  .مع الظاهر من مراد املوصي
  ))األذان. ((وذا انتهينا من املوصى له وننتقل إىل املوصى به

والورثة من ((..)) ة ال تصح إال حنن نقول الوصية للورث ممكن أن نعلق على املسألة السابقة إذا أوصى البنيه أنه
  .إذاً صحت الوصية ذا السبب ممكن أن نقول هذا.....) هم؟ 

  .مع أنه أنا يبدو يل أن هذه الصيغة من املوصي ال يريد منها الوصية وإمنا يريد إيصال الثلث لألجنيب
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  باب الموصى به
  : -  ر��� ا� - () ��ل 

�$ Oب ا�����$.  
  .ة بالعني اليت يوصي ااألحكام املتعلق: يعين
  ي األشياء اليت جيوز أن يوصي ا واألشياء اليت ال جيوز؟ هما

   :-  ر��� ا� - ��ل 
���2�� �N n+?� ��$ CD� :ه�اء %E ��Qو f$oآ.  

  ملاذا؟. تصح ذه األعيان
  .للقاعدة السابقة وهي أن كل ما يورث جيوز أن يوصى به فالوصية جتري جمرى اإلرث

  .ان جيوز أن تورث فيجوز أن يوصي افهذه األعي
  .أن الوصية باملعدوم جائزة فبهذه من باب أوىل: الدليل الثاين
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 

  .و$���?<وم
  .يف احلقيقة كان ينبغي أن يبدأ أول ما يبدأ باملعدوم ألن مسائل هذا الباب كلها مقيسة على املعدوم

  .دوم فينبغي أن يبدأ به ألنه أصل البابسيأتينا اآلن كل شيء يقاس على املع
  .جيوز أن يوصي باملعدوم

  :واستدلوا على هذا بدليلني
. أن املعدوم ميلك بالسلم واملساقاة وهي من عقود املعاوضات فبالوصية أوىل ألا من عقود التربعات:  األول- 

  .توعقود املعاوضات أضيق من عقود التربعات فما جيوز فيها جيوز يف التربعا
  .هذا أوالً

  .أن الوصية كلها شرعت رفقاً بالناس ومن الرفق م أن جنيز الوصية مبعدوم: ثانياً
 الوصية باملعدوم صحيحة والوصية إىل ،ة باملعدوم والوصية إىل املعدومومن هنا علمنا أنه يوجد فرق بني الوصي

  .املعدوم غري صحيحة
   :-  ر��� ا� - ���ل 

��+bو �jا��� I�H� ��-أ$<ًا أو 3<ة 3?�.8آ ، �.  
ه النخل ملدة سنتني أو أبداً جيوز أن يوصي مبا حيمل احليوان أو الشجر إما مدة معينة كأن يقول ما حتمل به هذ

  . كل ما حتمل هذه النخل من مثر فهو لفالنليقو
  ) .أبداً أو مدة معينة: ( وهذا معىن قوله،إذاً جيوز هذا وهذا
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  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
  .$P2q ا����E :8:ن �) �b �.3 IDH%ء

  .وان بطلت الوصيةيفإن مل حتمل الشجرة أو احل: يعين
  . ألنه تبني أنه أوصى مبعدوم فصادفت حمالً معدوماً فبطلت- 

  .وهذا البطالن ال لبطالن الوصية باملعدوم ولكن ألنه مل تصادف حمالً أصالً فبطلت هلذا السبب
  : -  ر��� ا� -  () ��ل 
CDو�:F�Hjو >�� R2�$ .  
وتصح بكل ما جيوز أن ينتفع به ولو مل يكن ماالً شرعاً :  وضع قاعدة وقال-  رمحه اهللا - لو أن املؤلف : يعين

  .لكان أنفع
كالكلب املعلم والدهن : مبا نفعه مباح ولو مل يكن من األموال الشرعية : إذاً تصح بكل ما ينتفع به أي

ألعيان اليت يعتربها احلنابلة من األعيان اليت جيوز االنتفاع ا وإن مل جيز بيعها املتنجس وجلد امليتة وغريها من ا
وال شراؤها فيجوز الوصية ا ألن الوصية تربع وأمرها أهون من املعاوضات فجازت بكل ما يصح االنتفاع 

  .به
  ....هذا واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد

<EE<<EE<<EE<<EE<îãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]<<<<Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]J<DD<J<DD<J<DD<J<DD<< << << << <
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  )  38  (:الدرس  الفصل الثاني   الثانية :السنة

  االثنين :يوم
 :التاريخ

  هـ29/4/1429
   ))163(( التسلسل العام لدروس الزاد

  وصايامن ال) 3: (                                                            الدرس

  

   :اهللا حفظه شيخنا قال

العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه     بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب 
  .أمجعني

 :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
) CDو� R2�$ >�� F�Hjو ،P�n$.+" و	و��، 3 ��@� )ا��ر(n+� 8 �) إن ا���ل آ�� و�� (2

 وال، عيانباأل الوصية جواز أو، باألموال الوصية جواز هي، السابق الدرس يف عنها تكلمت مسألة آخر
 والشراء البيع جيوز ال كان وإن، منها نتفاعاال يباح اليت باألعيان الوصية جواز أموال ليست ألا األموال نقول
 فدخلها، املعاوضات عقود من وليست، التربعات من نوع الوصية أنّ وهو ذلك على الدليل وذكرنا ،ا

 فإنه األشياء ذه أوصى إذا اإلنسان أنّ فبين، الوصية تفصيلب يتعلّق ما -  اهللا رمحه -  املؤلف ذكر مث، التخفيف
 .األعيان هذه جنس من كانت إذا به املوصى ثلث إالّ إليه املوصى ميلك ال

 :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )ا��ر(n+� 8 �) إن ا���ل آ�� و�� (2�@�� و�� (

 ،الوصية هذه ثلث إالّ له ليس ،للورثة قيوالبا ،فقط املتنجس الزيت أو الكلب ثلث ،إليه للموصى يعين له
 متنجس بزيت له أوصى وإذا، الكلب ثلث فله بكلب له أوصى فإذا ،به املوصى مجيع فله الورثة أجازت إن إالّ
 .فقط املتنجس الزيت هذا ثلث فله

 إالّ له يسفل ،به املوصى هذا إالّ اجلنس هذا من املال يف يوجد ال بأنه، احلكم هذا على احلنابلة واستدل
 حنو فيه كان إذا امليت مال أنّ ومعناه ذلك يف السبب ،اجلنس هذا من املال يف يوجد ال قوله ومعىن، الثلث
 : جنسني إىل ينقسم فهو، أخرى وأموال ،كلب

  .الشرعية األموال :األول اجلنس

 .ةالشرعي األموال من وليست ا ينتفع أن جيوز اليت وهي :املختصات :الثاين واجلنس

 الثلث إالّ اجلنس هذا من له فليس، الكلب هذا إالّ اجلنس هذا من تركته يف ليس يقولون واحلنابلة فاملؤلف
  .واضح

 ملاذا؟ ؟ كامالً الكلب له أو الثلث؟ له أنه احلكم فهل ،كالب ثالثة وعنده، بكلب أوصى إذا عليه بناء
 هذا ذكّرت الذي املثال يف اجلنس ثلث يشكل كلبال وهذا، الكلب هذا من أكثر فيه اجلنس هذا ألنّ اجلواب



ح زاد ا������� �– ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛìn×†Ûa@ƒî’ÜÛìn×†Ûa@ƒî’ÜÛìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@‰@‰@‰@‰@O@O@O@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»cÝîÜ¨a@†àª@åi@†»cÝîÜ¨a@†àª@åi@†»cÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا������آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  80  
 

 . دليلهم اآلن وعرفت احلنابلة مذهب
  .امليت وصية مع متشياً الكلب فله بالكلب له أوصى ألنه ،ستثناءا بال الكلب مجيع له أنّ :الثاين والقول

 وإن كامالً الكلب أخذ املال ثلث تبلغ املقدرة القيمة كانت فإن ،يقدر وحنوه الكلب أنّ :الثالث القول
 وفيه احلارثي ختارها القول وهذا ،الكلب من الثلث مبقدار أخذ أكثر كانت وإن كامالً الكلب أخذ أقل كانت
 . الراجح القول هو اهللا شاء إن يكونف إليه واملوصى للورثة إنصاف وفيه قوة

   :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )ا��ر(n+� 8 �) إن ا���ل آ�� و�� (

 ال، فقط املختصات جنس يف الوصية مادامت، الشرعي املال جنس إىل ننظر ال يعين ،املال كثر ولو قوله
 املال كثر ولو له ليس املذهب على بل ،املختصات جنس يف الوصية كانت إذا املال قلة أو املال كثرة إىل ننظر
 . به املوصى ثلث إالّ

 :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
) CDة آ?-< ،$�+@�ل و��bو( 

  :بدليلني باهول الوصية صحة على احلنابلة واستدل
 والواقع الصفة وجمهول مسمى يعين، جمهول بشيء يوصي أن جيوز أنهفهي حمل إمجاع  ،اإلمجاع :األول

 . واحلال
  .التسهيل فيدخلها التربعاتباب  من الوصية أنّ :الثاين الدليل

 حاالً أحسن فاهول مبعدوم يوصي أن جيوز كان فإذا ،ماملعدو على أولوي قياس القياس :الثالث الدليل
 يبين أن أراد، املسألة هذه املؤلف ذكر ملاّ لكن ،باهول الوصية جواز يف اهللا شاء إن إشكال ال إذاً ،املعدوم من

   .اهول هذا حتديد كيفية
  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ

) Oq?�3 و� m�� ��2N ,ا(d %ّE�?ا�( 
 على احلنابلة واستدل ،العرف هو حتديدها يف فاحلاكم ،العرف حبسب اهولة العني هذه حندد نناأ يعين

   .مقصوده أنه الظن على فيغلب بلده عرف ألنه ،العرف إرادة املوصي مقصود من الغالب بأنّ هذا

 وحنمله اللغة يف اللفظ مدلول إىل فنرجع ،اللغة اهولة العني ذه املراد حتديد يف الضابط أنّ :الثاين القول

 ،املوصي لفظ فكذلك العرفية على ال ،اللغوية املعاين على حيمل ،ورسوله اهللا كالم بأنّ هؤالء واستدل، عليه
 كعبد (نفسه املؤلف هو قال كما قال لو املوضح املثال ،اخلالف مثرة يف ،جداً جداً شاسع فرق القولني وبني
 من كان ما على إالّ شاة تطلق ما ،الكبرية الضأن بنوع خيتص العرف يف عناهام الشاة ،بشاة أوصى لو) وشاة
  كبرية يكون أن وبشرط املاعز من ال، الضأن

 عظيم فارق وهذا ،واألنثى الذكر، والصغري الكبري، والضأن املاعز على تطلق فالشاة ،العرب لغة يف أما
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 اللي القول وعلى ،الصغري املاعز من صغرية سخلة عطوهي أن فلهم، بشاة أوصيت قال إذا احلنابلة فعند ،جداً
 السعر يف بينهما ،جداً عظيم فارق وهذا ،وكبرية وأنثى الضأن نوع من إالّ يعطوه أن جيوز ال املؤلف عليه مشى
 هنا الشيخ أنّ والحظ ،العريف االسم قول وهو ،املؤلف عليه مشى ما اهللا شاء إن الراجح ،جداً كبري فرق

، تقدم ما اهللا شاء إن يؤكد مما وهذا ،العريف املعىن ال  اللغوي العرف على منشي أنا فاملذهب ،ذهبامل خالف
 قال كما العريف االسم إىل يرجع أنه قلت كما اهللا شاء إن الراجح إذاً ،اختيارات عن عبارة املخالفات هذه أنّ

  - اهللا رمحه -   الشيخ
  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ

2�� Oأو� وإذا (� )ا����E 8% د�I د�8 و�� d�E ,ً�3	H<ث $
 فإنّ ،الدية هو احلادث هذا كان ولو ،مال له حدث الوصية بعد مث بالثلث أوصى إذا ،مبال أوصى إذا
 بثلثه أوصى بأنه هذا على واستدلوا ،اجلماهري ذهب هذا وإىل ،واحلديث القدمي املال جمموع من خذؤي الثلث
   .فيها دخوله يف يؤثر ال الوصية بعد حدث وكونه ،ماله من وهذا ماله من

 ،املوت عند ثلثي وصيته يف قال أو ،املوصي علمه إذا إالّ الثلث يف يدخل ال احلادث أنّ :الثاين القول

 ،مطلقاً والقدمي احلادث املال رأس من يأخذ الثلث أنّ والراجح ،يدخل ال فإنه وإالّ ،املوت عند بثلثي أوصيت
 على ينص مل إذا، سيحدث ما دون، اآلن املوجود ماله ثلث من خذؤي الثلث هذا أنّ على وصيامل ينص مل ما
 هذا عن خنرج وال ،كله املال من الثلث أراد أنه األصل ألنّ ،واجلديد القدمي املال رأس جمموع من فالثلث هذا

 . احلنابلة مذهب اهللا شاء إن فالراجح ،املوصي لفظ من بدليل إالّ الظاهر
  :�ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ�
 )$E P2q	J2 $�?ّ�� �� أو�% و�3 (

 من بدهلا يؤخذ وال يعين ،واضح وهذا ،الوصية بطلت العني ذهبت فلما ،العني ذه تعلّقت الوصية ألنّ
  .         العني ذه متعلّقة تبقى بل ،التركة

 :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
  )��2ر(8 ا�I��H ا���ل (12 �3 ��ج إن �� �F��M �@E O���2 ا���ل �J2 وإن (

 بعد يكون ما على املؤلف من احلكم هذا حنمل أن البد وحنن، املوصي موت بعد مث ،بعني أوصى إذا يعين 
 بعد حقه ألنّ، له املوصى نصيب من تكون فإا، العني هذه إالّ املال مجيع تلف املوصي بعد مث، املوصي موت
 سقط العني تلفت إذا أنه كما، فيه إشكال ال وهذا ،فيه للورثة والحق، واستقر نيالع ذه تعلّق املوصي موت
 أن مطلقاً للورثة وليس، العني ذه متعلّق ألنه حقه بقي املوصي موت بعد هي إالّ يبقى مل إذا كذلك، حقه

 نتهىا ذا، له املوصى أمالك مجلة من أصبحت العني فهذه ،املال مجيع تلف ولو، احلكم هذا على يعترضوا
  . به املوصى باب
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                                                    [ واألجزاء باألنصباء الوصية باب ]  
  :  ��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ

�I أو�O إذا (�$ R�Dj 3?ّ�� وارث( 
 أن  أبداً ينبغي ال أنه كما،يلةقل الباب هذا فائدة أنه، احلقيقة يف يعين ،واألجزاء باألنصباء الوصية باب قوله
 أو بالثلث السلف أوصى كما، يوصي أن عليه بل ،وكيفيتها تفصيلها ستأتينا اليت الطريقة ذه املوصي يوصي
 سيأيت ما وفق على فالعمل ستأتينا اليت الطريقة ذه  أوصىلو لكن ،املتقدم اخلالف حسب  الربع أو اخلمس
 .اآلن

 هذا يف هنا واملقصود ،احلصة وهو نصيب مجع: األنصباء، واألجزاء األنصباءب الوصية باب الشيخ يقول
 . الوارث نصيب يعين الباب

 الشيء هذا كان سواء ،الشيء من الطائفة به يقصد واجلزء  ،جزء مجع أيضاً األجزاء :واألجزاء وقوله
  ،معنوي أو حسي

 نعرف كيف يعين ،التركة جمموع إىل وصيامل نسبه إذا إليه املوصى نصيب بيان ،الباب ذا واملقصود
 التركة من يرثون من من واحد نصيب إىل أو، التركة أنصباءإىل  منسوباً املوصي جعله إذا إليه املوصى نصيب
 عرف إذا حبيث ،الباب يف اإلشكال تنهي جداً واضحة قاعدة قعدوا واحلنابلة، سيأتينا الذي التفصيل على

  .الفرائض مسائل من إليها نسبت مسألة أي يف إليه املوصى نصيب يعرف أن أمكنه، القاعدة اإلنسان
 كل ،الباب قاعدة هذه) املسألة إىل مضموماً نصيبه مثل فله معين وارث نصيب مبثل أوصى إذا (يقول 
 هل املوصى فنجعل ،املسألة إىل مضموماً لكن ،معين وارث نصيب مثل له يقول ،القاعدة هذه على سينبين الباب
 إىل مضموماً الشيخ قول معىن هذا إذاً ،املوصي عينه الذي الشخص نصيب مثل ويأخذ، الوارثني أحد كأنه
 عرفنا األمثلة يف ندخل أن قبل لكن ،توضيح أمت القاعدة هذه ستوضح واألمثلة ،املسألة إىل بالنسبة يعين ،املسألة
، الورثة أحد كأنه، املسألة إىل مضموماً ونصيبه حظه هل املوصى نعطي أن وهو ،احلنابلة عند التقسيم كيفية اآلن
 .اجلمهور مذهب وهذا

 مثل له املوصى بإعطاء نقوم وإمنا كذلك ليست الطريقة أنّ، مالك اإلمام مذهب وهو :الثاين القول
 ،رثةالو مع يشترك له املوصى جنعل وال ،الورثة باقي على الباقي نقسم مث املال رأس من املعين الوارث نصيب

 . الباقي نقسم مث النصيب نعطيه بل
 لزيد أوصيت املوصي وقال ،ألف ثالمثائة وميلك ،أبناء ثالثة له إنسان كان إذا ،األمور هذه يوضح مثال

 التركة نقسم أن أردنا إذا ،ثالثة كم؟ واألبناء ،ألف ثالمثائة كم؟ التركة ،أبنائي أحد يعين ،بينا نصيب مبثل
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 أن أردنا إذا، ألف مائة كم؟ واحد لكل كذلك؟ أليس الرؤوس جمموع من املسألة أصل فسيكون، األبناء على
 يبقى كم ألف مائة كم؟ وهو األبناء أحد نصيب مثل أنت خذ إليه للموصى فنقول ،مالك اإلمام مذهب نطبق
 احلنابلة طريقة لىع، مالك اإلمام طريقة على هذا، الثالثة وهم الورثة على ألف املائتني نقسم ،ألف مائيت ؟يبقى
، أربعة من ستكون، أحدهم نصيب مثل وله، ثالثة من املسألة تكون أن فبدل ،معهم له املوصى يدخل نقول
 املالكية عند، واملالكية احلنابلة قول بني الفرق انظر ،أربعة على كم؟ على ألف الثالمثائة سنقسم احلالة هذه ويف

 املذهب هذا ،الفرق كرب املبلغ كرب ما وكل ،أربعة على ألف ثالمثائةال سنقسم احلنابلة وعند ،ألف مائة سيأخذ
  علىشرحه يف احلارثي الشيخ إليه مال وأيضاً ،اإلنصاف يف املرداوي إليه مال، مالك اإلمام إليه ذهب الذي
 بل يقول واآلخر، املوصي مقصود هذا يقول فبعضهم املوصي من؟ مقصود معرفة إىل راجع واخلالف ،املقنع

 لكن املعىن لإلنسان يظهر ال يعين ،إشكال املسألة يف ،الورثة باقي مع له املوصى يشترك أن املوصي مقصود
 أنه وهو أقرب احلنابلة مذهب فإنّ، املوصي إرادة يف مرجح أي وجود وعدم األمور تساوي عند أنه يل يبدو
 مقصوده وليس ،املوصي مقصود أنّ بدوي هكذا، نصيبهم يف ويشاركهم ،الورثة مع له املوصى يدخل أن أراد

 جيب أنه، بوضوح تدلنا املسألة هذه حال كل على ،بعيد يكون قد القصد هذا ،أبناءه على له املوصى تفضيل
  املؤلف ذكرها اليت لألمثلة نأيت ،بدقة الوصية يف مراده يكتب وأن، يوصي أن أراد إذا واضح املوصي يكون أن

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
�I أو�E O:ذا (�$ R�Dj �.$�2 ا$.�ن و�� اE 12� )ا�

 صارت أحدهم مثل له املوصى أعطينا فإذا، ثننيا من املسألة ستكون ألنه ملاذا؟ ،الثلث له فللموصى أي
  .املسألة ههذ جمموع من الثلث فله ،ثالثة من املسألة

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )ا��$s) �2E m(8 آ��jا وإن (

  .متاماً السابقة كاملسألة واضح

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )ا�	�?�ن P.$ �2E 3?@) آ�ن وإن (

 ذكر كل ألنّ سبعة من كم؟ من تكون املسألة فإنّ ،وبنت ثالثة كانوا فإذا ،الثالثة إىل يعود الضمري معهم
 مثل له أنّ يقول وصيوامل ،سبعة من ؟ كم من املسألة صارت واحد زائد ستة واحد عن واألنثى ثننيا عن

 وله ،تسعة من كم؟ من املسألة صارت، اثنان هو أخذ فإذا ،اآلن اثنان األبناء أحد نصيب ،األبناء أحد نصيب
 ،األبناء باقي مع له املوصى فيستوي التسعان يعين اثنان له املوصى دخول بعد األبناء ألحد أنّ كما التسعان
 ،بنت معهم كان وإن له أنّ قال فإن ،البنات مثل وليس األبناء مثل هأن نص األب ألن ،البنت من أكثر ويأخذ
 سيكون اثنان يكون أن بدل ألنه مثانية ،سبعة من األصل يف ؟هي املسألة تكون كم، البنت مثل له املوصى فقال
 ارثالو نصيب يكون أن إىل يتشوف الشارع ألنّ ،بنتها على له املوصى يفضل ال أن ينبغي الذي وهذا ،واحد
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   .له املوصى نصيب من أكرب
  
  

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
�I �� و�O وإن (�$ R�Dj >أ� �	آ�ن ،�-ّ�� و�) ور( �� I�3 �3 (@2�0 �ً-�Dj( 

 هذا أنّ هذا على الدليل ،أقلهم مثل فله ،الورثة أحد نصيب مثل له قال إذا ،نصيباً ألقلهم ما مثل له كان
 ومن، مفروضة مسألة هذه أنّ على ،األقل فيعطى ،ستحقاقها عدم واألصل ،فيه كمشكو فهو زاد وما اليقني هو

 . القاعدة هذه أمثلة ذكر مث ،معنا تقدم كما يبين أن عليه بل ،الورثة أحد نصيب مثل له يكون أن البين اخلطأ
  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ

) m�E �$ا P.$و m$ر( 
 سيأخذ دخل فإذا ؟ كذلك أليس ،ثالثة من له املوصى دخول قبل سألةامل أصل ألنّ، الربع له وبنت ابن مع

 ثالثة مع واحد، واحد نصيبه فسيكون احلنابلة عند األقل له ألنه البنت؟ بناال نصيب مثل أو البنت نصيب مثل
 . الربع فله أربعة من املسألة صارت

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
) m3و$� زو/8 و m��( 

 هو املسألة هذه يف فاألقل ،األقل نصيب مثل أعطيناه فإذا ،بنلال والباقي للزوجة مثن ،مثانية نم املسألة ألنّ
 . التسع الزوجةو هو له فيكون ،تسعة ،مثانية بدل وتكون ،واحد املسألة أصل إىل فسنضيف ،الزوجة من؟

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
) (@� )d<س �2E ���3 �3 و$

  :بدليلني هذا على احلنابلة استدل ،السدس فله ،مايل من بسهم له أوصيت قال إذا

    -  عنه اهللا رضي -  مسعود ابن اجلليل الصحايب عن مروي احلكم هذا أنّ :األول 

 أنّ يعين السدس فله ماله من بسهم هنا الشيخ فقول ،السدس على حتمل العرب عند اللفظة هذه أن :الثاين
 . السدس إىل ماذا؟ إىل ينصرف فهو سهم فالن أعطيت قيل إذا كانوا العرب

 احلنابلة مذهب والراجح ،حتياطاًا األقل فيعطى جمهول السهم ألنّ ،الورثة أقل مثل له أنّ :الثاين والقول
 مل وإذا، العرف هذا على حنمله أن جيب ،معين مقدار على يطلق عرفاً األوقات من وقت يف السهم كان إذا إالّ
 .احلمد وهللا لكفانا مسعود ابن أثر إالّ الباب يف يكن مل ولو ،السدس على السهم حنمل فإنا عرف هناك يكن

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )�bء �3 ا��ارث أu� F�qN أو /nء أو و$7%ء (

 من هذا على والدليل ،كثر أو قلّ اشاءو ما يعطونه الورثة فإنّ، حبظ أو، جبزء أو ،بشيء أوصى إذا
 : وجهني
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 ،شيء أي أعطي إذا فإنه ،بنصيب أو ،حبظ أو ،بشيء له أوصيت قال إذا أنه أمجعوا فإم ،اعاإلمج :األول
أجزء حظ وأي . 

 وصيت نفذّنا نكون وذا، جزًءا أخذ أنه عليه صدق ،شيء أي وأعطوه، جبزء له أوصى إذا أنه :الثاين
 وهو إمجاع مسعتم كما احلكم وهذا، املوصي وصية اينفّذو أن يتعدى ال الورثة على والواجب ،املوصي
 يعطى أن جبزء أو بشيء إذا ينبغي أنه نظري وجهة من يعطى أن، جبزء أو بشيء أوصى إذا ينبغي لكن ،صحيح
 يعطوه أن أراد ما أنه املعلوم من جزء أو شيء فكلمة، هذا على السهم حيملون العرب كان إذا ألنه ،السدس
 السدس بكثري ليس الذي الشيء هذا يكون ما وأقرب ،كثرياً يكن مل ولو شيئاأن يعطوه  أراد وإمنا، األمور أتفه
 جيوز أنه ،إمجاع حمل فهو احلكم أما ،ينبغي أنه يعين ،متوجه كان ذا أيضاً قيل لو ،الصحابة فتاوى على محالً
 . شيء أي يعطى أن

                                                     [ إليه املوصى باب ]  
  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ

) CD� 82) و���3�2) آI إ�O ا��، J2�3 ،ل>N ،>�bًا و��، ر>-N( 
 ؟ كذلك أليس ،بتصرف وأمر  بتربع أمر :قسمني إىل تنقسم الوصايا أنّ الوصايا أول يف معنا تقدم
 الباب هذا وهو ،إليه ةالوصي فهو بالتصرف األمر وأما، له الوصية من معنا تقدمما  هو بالتربع الذي فاألمر

 . معنا الذي
 إىل احلنابلة فذهب ،يرد أن أو إليه الوصية يقبل أن لإلنسان األوىل هل -  اهللا رمحهم -  الفقهاء واختلف

 ،الوصية تطبيق على قويا يكون أن، وعارفاً قوياً يكون أن بشرط يقبل أن اهللا إىل واألحب واملستحب األوىل أنّ
 ما بأداء ميتثل وأن، فيها يدخل أن واألفضل واألحسن فاألوىل الشروط حتققت فإذا ،التطبيق بكيفية وعارفا
 . األعمال من إليه أوصي

 إن والراجح، التقصري أو اخليانة من النفس على خوفاً وذلك، حتياطواال ،الترك األفضل أنّ :الثاين القول
 - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب أصحاب من عدداً أنّ ،ذلك يف والسبب املذهب وهو األول القول اهللا شاء

 . أوال هذا وتقوى وورع طاعة وأكثرهم ،اخللق سادة وهم افقبلو إليهم أوصي
 أنّ الغالب من فإنه ، }والتقوى الرب على وتعاونوا {تعاىل قوله يف يدخل إليه الوصية قبول أنّ  :ثانياً
 وصية كانت أيا الوصية موضوع على املوصي صوحلر، بالواجب سيقوم أنه لظنه إالّ إليه أوصى ما املوصي
 . الواجب بأداء عاملاً وكان قوي إذا يقبل أن هذا هو األقرب اهللا شاء إن فإذا ،أخرى تصرفات أو مالية

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
) CD� 82) و���3�2) آI إ�O ا��( 

  :مسألتني أفادنا ،مسلم كل إىل الوصية تصح قوله
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 أو، تربية الوصية  موضوع كان سواء، مرأةا إىل يوصي أن فيجوز ،املرأة إىل الوصية جواز: األوىل املسألة
 إمجاعاً حكي احلكم هذا إنّ بل ،اجلماهري ذهب هذا وإىل، الوصية موضوع كان أيا أو مالية الوصية موضوع

 التوكيل من نوع صيةالو بأنّ هذا على واستدلوا العلم أهل أكثر مذهب احلقيقة يف فهو ،كتاب من أكثر يف
  .توكل أن جيوز واملرأة

 من ،واحد شخص إالّ القول هذا إىل ذهب أحداً ىأر ومل، مرأةا إىل نوصي أن جيوز ال أنه :الثاين القول
 وقوله، املرأة إىل الوصية صحة عدم إىل ذهب فإنه -  اهللا رمحه -  عطاء اإلمام وهو التابعني وأئمة كبار

 - اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري أنّ ذلك يف والسبب، وجه القول هلذا لكان شاذ لهقو إنه قيل لو بل ،مرجوح
 . ذلك إنكار الصحابة من أحد عن ينقل ومل حفصة إىل أوصى -  عنه اهللا رضي

، الشذوذ من يقّربه وهذا، اآلثار وخيالف، واإلمجاع اجلماهري خيالفاملرأة  إىل الوصية صحة بعدم فالقول
  .اجلواز على األمر قّراست حال كل وعلى
 املسلم على والية له ليس الكافر ألنّ ،كافر إىل نوصي أن جيوز ال أنه ا املؤلف أفادنا اليت :الثانية املسألة 

 وهذا مطلقاً جيوز ال ،ذلك غري أو مستأمن أو ذمي الكافر كان سواء أنه يفيد على احلنابلة كالم وإطالق
 . املسلم على والية له اهللا جيعل مل وألنه لألمانة أهالً ليس ألنه كافرال إىل الوصية جيوز ال أنه صحيح

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
) J2�3 ،ل>N ،>�bًا و��، ر>-N( 

 إىل نوصي أن جيوز وال، جمنون إىل نوصي أن جيوز ال هذا على بناء ،العاقل البالغ هو :املكلف ،مكلف
 ميلكون ال ألم ،غريهم على الوالية ميلكون ال ءوهؤال، الوالية تتضمن الوصية أنّ ذلك يف والسبب ،صغري
 يف اإلشكال يبقى ،إليه نوصي أن جيوز ال انون أنّ ،فيه إشكال ال وهذا ،بغريهم فكيف ،أنفسهم على الوالية
ز الذي الصيب ومازال لغيب مل ألنه ،إليه نوصي أن جيوز ال أنه يرون فاحلنابلة، يبلغ ومل منه وقرب البلوغ 
 ال فإنه كبري وهو البلوغ قارب وقد التصرف حيسن كان إذا قال من الفقهاء ومن ،الوالية حتمل على  صغرياً
 . إليه يوصى ال فإنه وصغرياً يبلغ مل مادام احلنابلة مذهب والراجح ،إليه بالوصية بأس

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )ر�b<، وN<ل (

، األمانة تقتضي والوالية ،الوالية الوصية موضوع ألنّ ،فاسق إىل نوصي أن جيوز فاليعين  وعدل قوله
 .األمانة مع يتناىف والفسق

 . عدل إليه يضم لكن، الفاسق إىل نوصي أن جيوز أنه :الثاين والقول

 قال، أمحد اإلمام عن رواية القول هذا وذكر ،مطلقاً الفاسق إىل نوصي أن جيوز أنه :الثالث والقول
 .جداً بعيد باإلطالق اجلواز قال كما وهو، جداً بعيد وهو املرداوي الشيخ

 قوياً وكان اخليانة أمنا إذا الفاسق إىل نوصي أن جيوز أنه، واألحناف املالكية مذهب وهو :الرابع القول
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 يف هملعرفت، غريه يف يكون ال غناء أمانته مع الفاسق يف يكون قد ألنه الراجح هو القول وهذا ،العمل على
 كل على ،الوصية مبوضوع إضرار فيه إليه الوصية من املنع فحينئذ، فيها التصرف وإحسانه، الوصية موضوع
 . والصحة اجلواز وهو املالكية إليه ذهب ما فاألقرب ،الشرطان حتقق إذا حال
  

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
) >�bر( 

 من للمراد مناقض إليه اإليصاء ألنّ، التصرف حيسن ال من إىل نوصي أن يصح ال عليه اًبناء يشترط الرشيد
 سيقوم فكيف التصرف حيسن ال وهذا، واحلفظ والعناية باإلصالح عليها يقوم أن الوصية من املراد فإنّ الوصية
 .واإلصالح واحلفظ بالعناية عليها

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )N-<ًا و�� (

 عبداً كان إذا أنه إالّ ،غريه عبد أو نفسه عبد كان سواء ملؤلفا كالم وظاهر ،العبد إىل يوصي أن جيوز
 يف والسبب ،السيد بإذن يكون أن غريه عبد كان إذا يشترط ،سيده بإذن ويقبل قال املؤلف فاشترط لغريه

 . املنافع يف له احلق ألنّ بإذنه إال يقبل فال  ،لسيده مستحقة العبد منافع أنّ ،اإلذن شتراطا
 .مطلقاً للعبد الوصية يصح ال أنه :الثاين والقول

 مطلقاً جيوز أنه احلنابلة مذهب واألقرب ،نفسه لعبد ويصح غريه لعبدالوصية  يصح ال أنه :الثالث والقول

 وجودة الغناء من العبد يف يكون وقد الراجح هو القول وهذا ،السيد رضا يشترط فإنه لغريه العبد كان إذا إالّ
 . هذا هو الوصية من واملقصود، غريه يف ليس ما التعامل وإحسان التصرف

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )اb	�آ� ز�<ًا �?nل و�) ��Nو إ�O و$?<F ز�< إ�O أو�O وإذا (

 على وال األول عزل على ال الثانية الوصية يف ينص ومل غريه إىل أوصى، سنة بعد مث رجل إىل أوصى إذا
 لفظ فإنّ، األول إليه املوصى عزل على يدل ما الثانية الوصية يف ليس ألنه ،بقىي أنه يرون احلنابلة فإنّ ،إبقائه
 . األول عزل يتضمن ال للثاين الوصية

 الوصية عن تراجع أنه ،للثاين أوصى إذا أنه الظاهر ألنّ ،لألول الوصية تلغي للثاين الوصية أنّ :الثاين القول
 فإنّ هذا عدا فيما ،يشتركان حينئذ ،األول يعزل أن يرد مل أنه على القرائن دلت إذا إالّ الثاين واألقرب ،لألول
 . الثاين هو الوصي يكون أن أراد أنه الظاهر
 مييل لكن كافية بدرجة واضحة ليست مسألة ،بين بترجيح ليس الترجيح هذا أنّ اهللا شاء إن خيفاكم وال
 . األول عن عدل أنه املوصي صنيع من الظاهر ألنه ،األول دون بالوصية املراد هو الثاين يكون أن إىل اإلنسان

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )�� �+?$ (� �2	�Dف أ�<ه�� �.�Bد و, (



ح زاد ا������� �– ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛìn×†Ûa@ƒî’ÜÛìn×†Ûa@ƒî’ÜÛìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@‰@‰@‰@‰@O@O@O@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»cÝîÜ¨a@†àª@åi@†»cÝîÜ¨a@†àª@åi@†»cÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا������آ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  88  
 

  :أقسام فهو ،اثنني إىل اإلنسان أوصى إذا
 يتصرف أن واحد لكل فحينئذ، منفرداً يتصرف أن منهم واحد لكل أنّ على ينص أن :األول القسم 
  .    منفرداً

 باالشتراك، إالّ التصرف هلما ليس حينئذ باالشتراك إالّ االثنان يتصرف ال أنه على ينص أن :الثاين القسم
 األوىل والصورة ،بالوصية اخلاصة القرارات باختاذ أحدمها ينفرد ال، مجيعاً القرار يتخذااالشتراك،  معىن يعين

 . إمجاع حمل ذكرت اليت والثانية
 ،اإلنفراد سبيل على أو، االشتراك سبيل على هو هل يبين مل ،وأطلق اثنني إىل أوصى إذا :الثالثة الصورة

 .سوياً إالّ يتصرفان فال االشتراك، حكم فحكمه وأطلق اثنني إىل أوصى إذا أنه فاملذهب خالف فيه حينئذ

 بيناً ناًرجحا والراجح ،االشتراك على ينص مل ألنه إنفراد على يتصرف أن منهما لكل أنّ :الثاين والقول
 املناسب القرار اختاذ يف يشتركا أن أراد أنه اثنني على نص ملاّ املوصي أنّ جداً الظاهر من ألنه ،احلنابلة مذهب
 واآلخر، جانب حيسن الوصيني أحد يكون أن ذلك يف والسبب كثرياً حيصل وهذا، الوصية صاحل يف هو الذي
 املهم، الوسط حيصل افباجتماعهم ،جداً متأين واآلخر داًج متعجل الوصيني أحد يكون أو، آخر جانب حيسن
 على التصرف هلما وجيعل اثنني إىل يوصي أن البين اخلطأ ومن، االثنني بني باجلمع غرض للموصي يكون قد

   . لصح صنع لو لكنه ،القرارات وتضارب والتناقضاالضطراب،  إىل يؤدي هذا ألنّ، انفراد
  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ

 )�� �+?$ (� �2	�Dف أ�<ه�� �.�Bد و, (
 إىل وأوصيت ،املزارع يف يتصرف بأن زيد إىل أوصيت مثالً فقال، له صةاخ التصرفات بعض جعل إذا
 يف يتصرف ال فزيد، فقط فيه إليه أوصي مبا يتصرف منهما واحد كل صار ،العمائر يف يتصرف بأن عمرو
 . معينة جهة يف واحد لكل العمل خصص املوصي ألنّ ،املزارع يف يتصرف ال وعمرو العمائر

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )3?�2م ��Dف E% إّ, و��CD� 8 و, (

 يف إذن عن عبارة هي الوصية وألنّ ،معلوم العمل كان إذا إالّ، فيه إليه أوصي ما أداء من يتمكن لن ألنه
 يكون أن البد بأنه الشك فإذاً ،فائدة وال له مةقي ال التصرف جمال بيان بدون التصرف يف واإلذن، التصرف
 . معلوم التصرف

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )ا����% ��2�� (

 بإذن يتصرف إمنا إليه املوصى ألنّ، احلياة حال للموصي مملوكا يكون أن التصرف يف يشترط أنه يعين
 قال فلو، واضح أمر وهذا ،فيه يأذن فيما فكذا، ميلك فيما إالّ التصرف من يتمكن ال نفسه واملوصي، املوصي
 ماال يف أوصى ألنه باطلة وصية هذه، خالد مسها واملوصي زيد بأمالك، ويشتري يبيع أن عمرو إىل أوصيت
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 .ميلك

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
2�� و��B�8، د�.� آ��vء () ،�w.وا� Fر�xD�( 

 حيدد أن وميلك دينه يقضي أن ميلك فاملوصي، املوصي ميلكها ألمور مثاالن هذان، ثلثه وتفرقة دينه كقضاء
 والنظر (-  اهللا رمحه - هنا الشيخ وقول ،يوصي أن وملك ،اإلذن ملك التصرف ملك فلما، الثلث مصارف
 عليهم والية للموصي من كل يشمل بل ،الصغار على يقتصر ال احلكم فإنّ وإالّ التمثيل باب من هذا) لصغاره
 ال من على ولياً يكون وكأن، قُصر على ولياً يكون وكأن ،اانني على ولياً يكون كأن كاانني احلياة حال
 ذكر فاملؤلف،  املمات بعد عليهم بالوالية يوصي أن له احلياة حال يف معليه والية له من كل، التصرف حيسن
 . الغالب ألم م مثّل وإمنا متثيل جمرد الصغار

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )ذ�S و�Hj ا�M��0 أو,ده� ��w.��$ %E f ا���أة آ���8 ا����% ��2�� CD� ��$ , و, (

، املوصي ميلكه ال مبا تصح وال الشيخ فقول ،به يوصى ال عليه وبناء، ميلك ال مبا ميثّل أن الشيخ أراد هنا
 املرأة كوصية هو واملثال، ليمثّل أعاده إمنا كذلك؟ أليس املوصي ميلكه فيما إالّ وصية تصح وال لقوله تكرار هو
 أو زيد إىل األصاغر بأوالدها توصي أن للمرأة ليس أنه العبارة هذه معىن، ذلك وحنو األصاغر أوالدها حق يف

 على الوالية متلك ال املرأة أنّ يرون احلنابلة ألنّ ؟ ملاذا شاء من إىل يصرفها للقاضي، الوالية تكون بل، عمرو
 أوالدها على الوالية املرأة متلك هل وهي ،أخرى مسألة على مبنية املسألة هذه أنّ اآلن رفنافع، الصغار أوالدها
 متلك ال املرأة أنّ إىل احلنابلة فذهب، الفقهاء بني خالف حمل وهي مهمة الثانية املسألة وهذه ،ال أو الصغار
 فوصي، األب مات فإذا، ووصيهما جلدوا األب يف تنحصر الوالية أنّ هذا ومعىن ،الصغار أوالدها على الوالية
 ملاّ فقالوا ،النكاح والية على القياس هو دليلهم احلنابلة دليل ،الوالية متلك ال األم ألنّ، األم على مقدم األب
 .األخرى الوالية متلك ال كذا النكاح والية متلك ال املرأة كانت

 هذا على واستدلوا ،اجلد وصي وعلى، األب يوص على مقدمة وهي الوالية متلك املرأة أنّ :الثاين القول
 . واجلد األب من بل ، واجلد األب وصي من األوالد نفع على وأحرص شفقة أكثر املرأة بأنّ

 إن أظهر الثاين القول وهذا ،الرجال حيسنه ال ما التصرف حتسن النساء بعض أنّ وجدنا أنا :الثاين الدليل
 ؟ باإلمجاع املرأة إىل يوصي أن جيوز أنه فيها اليت السابقة املسألة وبني ةاملسأل هذه بني جنمع كيف . اهللا شاء
 ميلك للمرأة املوصي ألنّ الوصية خالل من ،الوالية املرأة فتكتسب املرأة إىل نوصي أن جيوز أنه بينهما اجلمع
 بني الفرق اآلن الحظت إذاً ا توصي أن متلك فال الوالية متلك ال نفسها املرأة لكن ،الوالية وميلك الوصية
 ؟ ماذا يصنع أن األوالد بأمر يقوم من خري زوجته أنّ رأى إذا ،احلكيم الفطن لألب ميكن هنا ومن، املسألتني

 مجيع عند استحقت هلا أوصى لو لكن، احلنابلة عند تستحق ال فإا وصية بال مات لو ألنه إليها يوصي أن
 أحق أم امليت يرى الذين همن االستفادة حيسن ممن االستفادة لإلنسان يسهل قد العلم هذا اآلن إذاً، الفقهاء
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 وعلى، توصي أن متلك ال الوالية متلك أا القول فعلى، السابقة املسألة على مبنية املسألة هذه ،األطفال بوالية
 . توصي أن متلك الوالية متلك أا القول

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )E F��M% و��ً� �b (� �D%ء E% و�% و�3 (

 يف إليه أوصى فإذا ،غريه إىل يتعداه فال الشيء هذا يف قيده واإلذن، باإلذن الوصاية استفاد ألنه صحيح
 إىل يتعداه وال النوع ذا خيتص فإنه ،فقط التصرفات من نوع يف أو، األراضي من نوع يف أو املال من جزء
 .غريه

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 )���v �) ا���% ��B�8 $?< ��آ	� ��	�xق د�� ا��y O2N P�ّ@� نوإ (

  ،التركة يستغرق دين امليت على أنّ ظهر فرقه ملاّ مث ،الثلث بتفرقة الوصي قام إذا ،العبارة ذه املقصود
 اإذ أنه إالّ، يضمن مل فيه له مأذوناً تصرفاً تصرف ومن ،الشارع بإذن تصرف ألنه، يضمن ال الوصي فإنّ

 حق على مقدم الدائن حق ألنّ، يردها أن أخذها من على جيب فإنه ،موجودةالزالت  املفرقة العني كانت
  .تعدي منه وليس تفريط منه ليس ألنه، يضمن ال الوصي حال كل ويف، الوصي

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
1 (2�% me ��ل وإن (�� P{b (� IH� �� ,و F>���( 

 احلنابلة واستدل ،خارجية جهة إىل يعطيه أن جيب وإمنا لولده وال له حيل مل شئت يثح ثلثي ضع قال إذا
 :بأمرين هذا على

 فإنه أبنائه من أحداً أو نفسه أعطى وإذا، به املوصى أي، وإخراجه هنفيذبت مأمور الوصي أنّ :األول األمر
 . خيرجه مل

  .أقربائه أو نفسه ايبوحي يراعي فقد، مة حمل هذا تصرفه أنّ :الثاين الدليل

 املوصى يتناول عام املوصي لفظ بأنّ واستدلوا ،أبنائه يعطي وأن نفسه يعطي أن جيوز أنه :الثاين القول
 .األجانب من وغريهم إليه املوصى وأبناء إليه

 ال يعطي أن جيوز ال أنه املذهب والراجح، أبنائه يعطي أن وله، نفسه يعطي أن له ليس أنه :الثالث القول
 أو ،الوصية يف إليه املوصى يدخل أن أراد أنه املوصي من علمنا إذا وهو واحدة صورة يف إالّ ،أبنائه وال نفسه
  . القرائن دلّت

 ))اآلذان                 ((
  

  :��ل ا��J�k ـ ر��� ا� ـ
 ا���F�v� �3 ���2 �3 $?| ��ز، و�% و, ��E ,��آ) $���ن �3ت و�3 (
  ) وC A{.�� �@�E �3 m�$ F��Mا2�0 وI�N،��آ	�
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 عنده ليس مكان يف اإلنسان مات فإذا ،كفاية فرض لكنه جيب يعين الفرضية سبيل على هو) حاز (قوله 
 وعمل (وقوله، الضياع عن للمال صيانة وذلك، املال حيوز أن أحدهم على جيب فإنه ،له املرافقني اجلماعة إالّ

 ).وغريه بيع من فيها األصلح
 حيوز أن فعليه ،لفسد ترك لو املال ألنّ، ضرورة موضع هذا أنّ، األصلح يعمل وأنه حيوز أنه ىعل الدليل

 وينظر ،أمسك اإلمساك األصلح كان وإن ،باع البيع األصلح كان فإن، األصلح فيه يعمل أن أيضاً وعليه املال
 . وجوباً وفقه على ويعمل املال هذا صاحل يف

 من حضر من بعض حاز (هنا يقول خطأ نظري وجهة من يوجد النسخة هذه يف) حاز (هنا الشيخ وقول
) تركته تويل املسلمني من حضر من لبعض جاز (إليها أشار اليت األخرى النسخة يف) تركته تويل املسلمني
 كلها حاز فيها اليت والنسخ) تركته حضر من بعض حاز( املسألة وتكون، تويل حنذف أن حاز قلنا إن الصواب
 فهذا تولّي ونضيف حاز خنتار أن أما، تولّي كلمة أضفنا جاز نسخة اخترنا وإن، تولّي فيها ليس ةاملخطوط

  .الباب مت احلمد وهللا وذا، الكالم يستقيم حىت التولّي مع جاز أو تولّي بال حاز نقول أن إما ،خطأ

     .وتعاىل سبحانه الرب من تيسري وهذا
            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  )كتاب الفرائض                              (
                                      و

  )كتاب العتق                                (
  .ذكر شيخنا أنه سيؤخر شرحهما وذكر يف الدرس األسباب
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  من النكاح)  1  (:الدرس  الفصل الثاين   الثانية :السنة
  ))164(( التسلسل العام لدروس الزاد   هـ1/5/1429 :التاريخ  الثالثاء: يوم

   :اهللا حفظه شيخنا قال
 وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العاملني رب هللا ، احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم

  .أمجعني
كر شيخنا كالما يف الدرس السابق يف شرح أول النكاح نقلناه هنا ليجتمع الكالم عن النكاح يف مكان ذ

  :واحد وهو كما يلي 
  )كتاب النكاح                                ( 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  كتاب النكاح 

 والصواب أن النكاح الضم ،والتداخل وقال بعضهم بل النكاح الضم ،النكاح يف لغة العرب الضم اجلمع
 ، وقد يكون فيه ضم ومجع وتداخل، وقد يكون فيه ضم ومجع، قد يكون فيه ضم بال مجع،واجلمع والتداخل

أهل اختالف  لكن اختلف الفقهاء اختالفاً مبنياً على ،فالصواب أنه يف لغة العرب يطلق على املعاين الثالثة
 وهذا االختالف ؟لوطء جماز يف العقد أو جماز يف الوطء وحقيقة يف العقد وهو هل النكاح حقيقة يف ا،اللغة

  .كما قلت مبين على اختالف أهل اللغة
 وإىل هذا ذهب اجلماهري أكثر أهل العلم يرون أنه حقيقة يف ، أنه حقيقة يف العقد جماز يف الوطء: األوللالقو

   :واستدلوا على هذا بأمور ،ءطالعقد جماز يف الو
 واللفظ الذي هو ، فنقول هذا الوطء سفاح وليس بنكاح، أنه يصح أن ننفي عن الوطء النكاح:األولاألمر 

  . هذا واهللا أعلم.حقيقة يف شيء ال يصح أن ننفيه عنه وهنا وجدنا أنا ننفيه عنه
  :مث بدأ شيخنا يف درس هذا اليوم فقال

ا يف النكاح هل هو حقيقة يف العقد أو يف الوطء تقدم معنا باألمس تعريف النكاح يف اللغة وأن الفقهاء اختلفو
  .وأن هذا االختالف مبين على اختالف أئمة اللغة وكنت شرعت يف ذكر اخلالف مث حان وقت اإلقامة

  :فأقول
  .ذهب اجلماهري من أهل العلم إىل أن النكاح حقيقي يف العقد وجماز يف الوطء= 

فاحاً فيقال هذا سفاح وليس النكاح عن الوطء إذا كان سوهو أنه يصح نفي : الدليل األولوذكرت باألمس 
أن نفي احلقيقة ال يتأتى فلما تأتى النفي علمنا أنه ليس : ففي هذا املثال نفي النكاح عن الوطء وقلت، بنكاح
  .حبقيقة
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إال . ىن الوطءال مبع. العقد:  أن اهللا تعاىل إمنا استعمل النكاح يف القرآن يف مجيع موارده مبعىن: الدليل الثاين- 
ففي هذه اآلية ذهب ] 230/البقرة[} ...حىت تنكح زوجا غريه{ :يف آية واحدة حىت تنكح وهي قوله تعاىل

ح يف هذه اآلية هو الوطء فلما وجدنا أن القرآن يستخدم النكاح يف العقد ابالنك املفسرين إىل أن املعىن مجاهري
  .ة فيه جماز يف الوطءيف كل املواضع إال يف موضع واحد علمنا أنه حقيق

يعين ال يعقد إال على زانية ويبعد ]  2/النور[} ...الزاين ال ينكح إال زانية { :  قوله تعاىل : الدليل الثالث- 
  .أن يكون املعىن ال يطأ إال زانية

  .وإىل هذا ذهب األحناف.  أنه حقيقة يف الوطء جماز يف العقد:القول الثاين= 
وكأن األكثر من أهل اللغة . األزهري: وأيضاً. اإلمام الزخمشري: ممن لقوهلم أثر بالغوذهب إليه من أئمة اللغة 

  .مييلون إىل هذا القول
  :واستدل األحناف على هذا

  . بأن العرب يستخدمون كلمة النكاح يف الوطء- 
تخدام اآلية صرحية يف اس: وقالوا] 230/البقرة[} ...حىت تنكح زوجا غريه { : واستدلوا بقوله تعاىل- 

  .النكاح يف الوطء
  .وقول غريب يف احلقيقة. وهو أضعف األقوال.  أنه جماز فيهما:القول الثالث= 
  .  أنه حقيقة فيهما:القول الرابع= 

  :واستدل أصحاب القول الرابع
  بأنه ملا جاء اللفظ مستخدماً يف الوطء والعقد يف الكتاب والسنة ولغة العرب علمنا أنه حقيقة مشتركة بني- 

  .ـ والوطء. ـ العقد: األمرين
 احملققني شيخ القاضي أبو يعلى ومن أئمة أهل العلم: الزجاج ومن أئمة احلنابلة: ونصر هذا القول من أئمة اللغة

  .ألن به جتتمع األدلة. وهذا القول هو الصحيح إن شاء اهللا، اإلسالم بن تيمية
ة طويلة جداً وذلك واهللا أعلم ألن األقرب للصواب أنه وهذه املسألة أطال فيها أهل العلم وذكروا أدلة وأجوب

  . حقيقة فيهما ولذلك صار كل واحد يأيت بأدلة كثرية صحيحة
 أنه حقيقة يف العقد فكالمه دلة علىأومن أتى ب،  أنه حقيقة يف الوطء فكالمه صحيحفمن أتى بأدلة على

جوبة نوع اضطراب بسبب أم يريدون وهلذا يظهر ملن يطالع كالم الفقهاء وتشعب األدلة واأل، صحيح
  .والصواب أن كالً منهما صحيح: ترجيح أحد القولني

 يف عدة مسائل لكن املسألة اليت سأذكرها من أوضح - األثر الفقهي يتبني يف مسألة :األثر الفقهي هلذا اخلالف
  :املسائل وهي
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بناء عليه حترم هذه املرأة على ابن . ة نكاحـ ما إذا زىن الرجل بامرأة فإذا زىن بامرأة فالوطء عند أيب حنيف
  .ووالد الزاين

  .وأما عند اجلمهور فال حترم ألن الوطء الذي هو زىن جمرد عن العقد ليس بنكاح
  .وهذه مثرة واضحة جداً تفرق بني القولني

  . عن الكالم عن األحكام التفصيلية للنكاح-  رمحه اهللا - مث انتقل املؤلف 
   :هللا ـقال املؤلف ـ رمحه ا

  .على من خياف زنا بتركه: أفضل من نفل العبادة ، وجيب: وهو سنة، وفعله مع الشهوة
  :احلنابلة يقسمون الناس يف النكاح إىل ثالثة أقسام= 

 من له شهوة ويتوق إىل النكاح وال خياف على نفسه من ترك النكاح الزنا فاحلكم يف حقه :ـ القسم األول
  .لتخلي للعبادةمستحب وهو أفضل من ا: أنه 

فهذا :  من ال جيد يف نفسه أي رغبة للنكاح أو للشهوة كالعنني واملريض والرجل كبري السن:ـ القسم الثاين
  .مباح: حكمه عند احلنابلة على الصواب من املذهب أنه

   : أنه مباح وليس بسنة:وعللوا
ذه املقاصد ال توجد يف حق هذا  بأن املقصود من النكاح قضاء الوطر وحتصيل الولد وإعفاف الزوجة وه- 

  .الشخص فإذاً ال يسن
  :  أنه مباح وعللوا

  . بأنه إذا انتفت هذه األغراض الشرعية فإنه أيضاً ال يوجد مانع شرعي من نكاحه فبقي مبرتبة املباح- 
  . وهو قول عند احلنابلة.  أنه سنة:والقول الثاين= 
  . أخذاً بالعمومات- 
  :وعللوا الكراهة. وهذا قول للشافعية. ه أنه مكرو:والقول الثالث= 
  .كما أنه ال يعف املرأة وقد يعرضها للمحرمات.  بأن هذا الزواج ال يتحقق منه كثري من مصاحل النكاح- 

  .والقول بأنه سنة هو أضعف األقوال. وهذا القول هو الصحيح
  .ادة فيه أفضل من الزواجالتفرغ للعب: الذي هو املباح/  وهذا القسم الثاين عند احلنابلة/مسألة**

فهذا .  من يتوق إىل النكاح وتغلب عليه الشهوة وخيشى أو يغلب على ظنه الوقوع يف الزنا:ـ القسم الثالث
  .النكاح يف حقه واجب
  :وعلل احلنابلة الوجوب

  .وما يتقى به احملرم واجب.  بأن النكاح هو الطريقة اليت يتقي فيها هذا الشخص الوقوع يف احملرم- 
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خيتلفون يف بعض التقسيمات شيئاً يسرياً لكن .  األئمة األربعة- ذا التقسيم يف اجلملة هو مذهب اجلمهور ه
التقسيم من حيث العموم موجود عند األئمة األربعة وعلمنا من هذا التقسيم عند األئمة األربعة أم ال يقولون 

  .السابقبأن النكاح واجب وإمنا يرون أنه مشروع ومسنون حسب التفصيل 
  . وعليهمئونتهأن النكاح واجب ملن يقدر على :  يف أصل املسألةالقول الثاين= 

  .النكاح أو التسري: إال أنه قال: وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد ومذهب ابن حزم
  :واستدل أصحاب هذا القول بأدلة

الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر معشر الشباب من استطاع منكم  يا :(-  رمحه اهللا -  قوله : الدليل األول- 
  ).وأحفظ للفرج فإن مل يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء

  ] .3/النساء[} فانكحوا ما طاب لكم من النساء   {: واستدلوا بقوله تعاىل- 
واألمي هي ] . 32/النور[} ..نكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم او  { : واستدلوا بقوله تعاىل- 
  .نكحواا ف- نكحوا ا و- فليتزوج : ص فيها أوامر صرحيةوهذه النصو، زوج هلا اليت الرأة امل

  :وأجاب اجلمهور عن هذه األدلة بأجوبة فقال
فعلق النكاح باالستطابة واالستطابة ليست . }فانكحوا ما طاب لكم من النساء  {:ـ أن اهللا تعاىل يقول

). إلنسان بني الواجب وغريه فهو دليل على أنه ليس بواجبأنه إذا خري ا: (بواجبة باإلمجاع والقاعدة تقول
  .فجعلوا هذا من الصوارف عن الوجوب

  . من التابعني-  بأن عدداً من السلف مل يتزوج :ـ واستدلوا أيضاً
  .واألقرب إن شاء اهللا أنه ليس بواجب وإمنا مستحب ولكنه استحباب شديد جداً

ولو كان بشر تزوج لكان أمت .  ليست العزوبة من أمر اإلسالم يف شيء :-  رمحه اهللا - وهلذا يقول اإلمام أمحد 
  .ألمره

مع ذلك .  إذا رجعت إىل ترمجة أو أمحد تالحظ هذا الشيء- اإلمام أمحد مع إعجابه الشديد ببشر وحمبة بالغة 
أراد أن يبني الحظ أن اإلمام أمحد رجل يتتبع الشرع وال يتتبع هواه وإمنا نص على بشر ألنه رجل يقتدي به ف

 رمحه اهللا وغفر له ومجع وإياه - أن بشر وإن كان ممن يقتدي به إال أخل بقانون الشرع يف قضية ترك الزواج 
  .يف جنته

  .إن شاء اهللا الراجح أن النكاح سنة وليس بواجب إال أنه متأكد جداً: إذاً
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة
  :والدليل على هذا من وجهني. ذا صحيحه
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  . النصوص اآلمرة بالنكاح عامة مل تفرق بني حال وآخر: الوجه األول- 
 وإمام املتقني كان من الذين يعتنون -  صلى اهللا عليه وسلم - أن سيد اخللق :  وهو األقوى: الدليل الثاين- 

 تزوجوا وحرصوا على الزواج فدل -   رضي اهللا عنهم- بالزواج وتزوج عدداً من النسوة وكذلك أصحابه 
  .هذا على أن الزواج خري من التفرغ للعبادة

  .ومعلوم إن شاء اهللا على تقدير التعارض بينهما وإال فإن العبادة ال تتعارض مطلقاًَ مع الزواج
  .لكن هم يقصدون التفرغ التام للعبادة مثل حال بشر رجل تفرغ متاماً للعبادة فحال غريه أكمل منه

   :ل املؤلف ـ رمحه اهللا ـقا
  .على من خياف زنا بتركه: وجيب

  . إذا خاف الزنا بترك النكاح فإنه جيب عليه أن يتزوج وجوباً
  . ملا تقدم من أن هذا الزواج هو الطريقة الوحيدة للخروج من مغبة الوقوع يف احملرم- 

ألنه . ـ وإما التسري.  ـ إما الزواج:إال أن ما قاله ابن حزم يف احلقيقة وجيه وهو أن نقول هو أحد أمرين
  .أيضاً يف التسري حيصل اخلروج من مغبة الوقوع يف احملرم

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .نكاح واحدة: ويسن

  .عند احلنابلة أن يتزوج واحدة وأن ال يعدد: = األفضل
  :واستدلوا على هذا

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني { :  م املشار إليه بقوله بأن االقتصار على واحدة أقرب إىل عدم الوقوع يف احملر- 
  ].129/النساء[} ..النساء ولو حرصتم

فهذه اآلية نص على أنه لن يعدل والعدل واجب باإلمجاع والطريقة لعدم الوقوع يف هذه املخالفة أن يقتصر 
  .على واحدة

يف احملبة وامليل القليب ال يف : وا يعينأنه لن تستطيعوا أن تعدل: واجلواب عن هذه اآلية أن تفسريها الصحيح
  . بأمر ال يستطاع-  صلى اهللا عليه وسلم - احلقوق الواجبة إذ ميتنع أن يأمر اهللا أو رسوله 

  .املنفي يف اآلية هو ما يتعلق باحملبة: إذاً
  .وهو قول عند احلنابلة.  أن األفضل أن يتزوج باثنتني:القول الثاين= 
  .كلما زاد فهو أفضل. ن يعدد مطلقاًأفضل  أن األ:والقول الثالث= 

  :واستدل هؤالء
  . عدد واخللفاء الراشدون وعامة الصحابة-  صلى اهللا عليه وسلم -  بأن النيب - 
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  .خري هذه األمة أكثرها نساء:  يقول يف صحيح البخاري-  رضي اهللا عنه -  وأن ابن عباس - 
  .سان التعددإن حال السلف دليل على أن األفضل يف حق اإلن: فقالوا

واألقرب للصواب إن شاء اهللا أن األفضل من حيث األصل التعدد وليس لنا أن نقول أن األفضل غري التعدد مع 
 والسلف إال أن هذه األفضلية ختتلف من شخص آلخر فإن -  صلى اهللا عليه وسلم - أن التعدد حال النيب 

ب آخر صار األفضل يف حق هذا الشخص كان هذا الشخص إن عدد صار التعدد من أسباب تقصريه يف واج
  .املعني أن يفرد

وإن كان األمر بالنسبة له سيان ويستطيع القيام بواجباته األخرى مع التعدد فاألصل يف النكاح واألفضلية 
 صلى اهللا عليه -  مل يعدد وليس هو قدوة يف هذه القضية بل القدوة النيب -  رمحه اهللا - واإلمام أمحد . التعدد
 ابنه -  مل يعدد فكان تزوج بأم صاحل -  رمحه اهللا -  لكن أقول لكم من باب اإلخبار أن اإلمام أمحد - وسلم 
 فلما مضى على الزواج سبع سنوات قالت يا أبا عبد -   فلما بلغ األربعني بقيت معه حنو ثالثني سنة - الكبري 

:  يعين- ر شيئاً إال أن النعال تصر أحياناً بارك اهللا فيك مل أ: اهللا هل رأيت من شيء تكرهه؟ فقال اإلمام أمحد
كأن : أنا أقول. (حذاء من جلد ليس له صوت إىل السوق وبدلت النعال واشترت  فذهبت- خيرج هلا صوت 

ملا توفت أم صاحل أرسل بامرأة ختطب إحدى ) اإلمام أمحد يريد يف البيت هدوء فكان هذا الصوت يزعجه
ت املرأة فوافقت مباشرة ملا رجعت قال اإلمام أمحد ماذا بطهبت وخ فذ.اذهيب واخطبيها يل: بنات عمه قال

اذهيب : قال. كانت جبوارها. نعم: قال ملا خطبتيها كانت أختها العوراء تسمع قال.  وافقت:قالت:قالت
فخطبت العوراء ووافقت مباشرة وكان هذا من اإلمام أمحد نوع . وانقضي اخلطبة األوىل واخطيب تلك العوراء

الثانية :  بنات عمهاالثنتني حىت ال تتأثر األخت املخطوبة وكانت -  رمحه اهللا -  املداراة ومراعاة النفس من
 مرتني -   رمحه اهللا- وهي اليت أتت بعبد اهللا الذي روى مسند اإلمام أمحد وتسرى اإلمام  . هذه أم عبد اهللا

   .- ه اهللا وغفر له  رمح- حسني  :  مسى األول حسن والثاينواحدة منهما أتت بابنني
  .األفضل عند احلنابلة الواحدة وأما التعدد فهو مفضول ملا تقدم: إذاً

  .والصواب إن شاء اهللا أن األصل أن التعدد هو املستحب
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .دينة
  .اليت تتصف بالدين ظاهراً: أي. األفضل أن يتحرى اإلنسان املرأة الدينة

  :وذلك
فظافر . ولدينها: مث قال. وجلماهلا. وحلسبها. ملاهلا: تنكح املرأة ألربع :(-  صلى اهللا عليه وسلم -  لقول النيب - 

  ).بذات الدين تربت يداك
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فنص احلديث على أن الصفات األخرى مقصوده إال أنه ينبغي على اإلنسان أن يتحرى صفة الدين ومعلوم أن 
إا كلما زاد دينها قامت بواجبات الزوج كما ينبغي كما هذه الصفة من أكمل الصفات يف احلال ويف املآل ف

  .أا تقوم بواجبات التربية كما ينبغي
  .وهذا احلديث فيه احلث الصريح على ختري الزوجات الصاحلات الدينات

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  . أجنبية

  . بينه وبينها صلة قرابة نسب ليس: ومقصوده بأجنبية يعين
  : على هذا بأمرين- هم اهللا  رمح- واستدلوا 

كما أن أبناء القريبا يكثر فيهن .  أن أبناء األجنبيات أجنب وأحسن صفات من أبناء القريبات: األمر األول- 
  .املرض

 فقد يؤدي هذا إىل قطيعة الرحم بني الزوجة خالف وعدم توافق أنه لو حصل بني الزوج و: الدليل الثاين- 
  .تشوف إىل البعد عما فيه قطيعة رحموالشارع احلكيم ي. العائلتني

 أن اإلنسان إذا أراد أن خيطب ينظر إىل األصلح فإن رأى األصلح يف القريبة فذاك وإال أخذ :والقول الثاين= 
  .األجنبية

  :واستدل هؤالء
  .-  رضي اهللا عنها -  خطب ابنة عمته وهي زينب -  صلى اهللا عليه وسلم -  بأن النيب - 
  .-  رضي اهللا عنه - ي بن أيب طالب وهو ابن عمه  وأنه زوج ابنته لعل- 
  . وزوج ابنته للعاص بن ربيع وهو من أقربائه- 

من حيث النظر يف احلقيقة مذهب احلنابلة قوي جداً وحنن نرى أن الذين ال يتزوجون إال : والراجح أن نقول
  .من بعض تكثر فيهم األمراض بشكل كبري جداً وهذا أمر مالحظ

 وأقوى للبنية اجلسمية لألبناءا قال احلنابلة كلهم أنه كلما ابتعد اإلنسان كلما كان أجنب أنه يالحظ كم كما
  .وهذا أمر مشاهد. والبنية العقلية

  .حنن نقول من حيث املشاهدات الشك أن كالم احلنابلة قوي
 أو لفضله - وسلم  صلى اهللا عليه -  زوج األقرباء هلدف أراده -  صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب : وممكن نقول

األصل أن يتزوج من أجنبية إال أنه ال : أو نقول،  أو لبيان اجلواز أو حلكم أرادها-  رضي اهللا عنه - مثل علي 
  .وإال يف احلقيقة كالم احلنابلة من حيث النظر قوي جداً، س من اخلروج عن هذا األصل ملصلحةبأ
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   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .بكر
  .أن يتخري اإلنسان إذا أراد أن يتزوج بكراً أنه يستحب :يعين

 - ملا تزوج  ) فهال بكراً تالعبها وتالعبك :(-  رضي اهللا عنه -  جلابر -  صلى اهللا عليه وسلم -  لقول النيب - 
  . ثيباً- رضي اهللا عنه 

  .فهذا احلديث نص أنه يستحب لإلنسان أن يتخري البكر
 جلابر على -  صلى اهللا عليه وسلم - به احلنابلة إقرار النيب إال أنه يقال يف حديث جابر نفسه الذي استدل 

زواجه من الثيب حيث ذكر سبباً وجيهاً هلذا الزواج وهو أنه رجل صاحب عيال ويريد امرأة عاقلة كبرية 
  .ترعى البيت واألوالد

ينئذ يكون أنه إذا كانت املصلحة يف تزوج الثيب بأي غرض من األغراض فح: وننطلق من هذا احلديث فنقول
  .األفضل الثيب

  .وإذا مل توجد مصلحة زائدة فالشك أن احلديث صريح يف استحباب التزوج بالبكر
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  . ولود
  .يستحب أن يتخري الولود: يعين

: لفظويف ) تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة :(-  صلى اهللا عليه وسلم -  لقول النيب - 
  ) .مكاثر بكم الرسل يوم القيامة(

على استحباب االستكثار من وهو دليل صريح . وهذا احلديث صحيح إن شاء اهللا على األقل مبجموع طرقه
 - كما أن التخري للولود يدل عليه النصوص العامة الدالة على احلكمة من النكاح وهو تكثري أمة حممد ،الذرية

احلنابلة أن هذا األمر يعرف مبقارنة املرأة بقريباا فإذا كن معروفات بكثرة وذكر ،  -  صلى اهللا عليه وسلم
  .الوالدة فستكون غالباً كذلك
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .بال أُم
  .ويستحب أن يتخري املرأة اليت ليس هلا أم: يعين

مرأة ليس هلا أم جتنب إذا أخذ اف.  بأن األم يكثر أن تتسبب يف اخلالف بني الزوجة والزوج:وعلل احلنابلة هذا
. والغريب يف األمر أنه هو الذي ذكر هذه القضية فقط. وهذا غريب جداً من الشيخ موسى، هذا اخلالف
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 رمحه اهللا -  إال الشيخ موسى حبثت يف كتب احلنابلة مل أجد أحداً نص على أنه يسن أن يأخذ امرأة ليس هلا أم
فهل .  إذا مل يكن هلا أصل يف كتب احلنابلة ومل أجد أحداً سبقهوأحب أن أعرف من أين ذه املسألة - 

هل قلد أحداً مل جند كتابه فيما بني أيدينا من .  هو أول من قال هذه القضية؟ رمبا-  رمحه اهللا - الشيخ 
  .املطبوع من كتب احلنابلة؟ رمبا

  .على كل حال هذا القول مرجوح للغاية وهو من أضعف األقوال أثراً ونظراً
  . مل يشر إىل استحباب هذه القضية-  صلى اهللا عليه وسلم -  ألن أحداً من أصحاب النيب - : ـ أثراً

 -  تزوج من هلا أم وكانت أحب أزواجه إليه وهي عائشة -  صلى اهللا عليه وسلم -  كما أن النيب -          
   .- رضي اهللا عنها 

ثرياً ومل يشريوا من قريب أو بعيد إىل استحباب  تزوجوا ك-  رضي اهللا عنهم -  كما أن الصحابة -          
  .هذا األمر
 كما أن ختري املرأة اليت ليس هلا أم قد يكون ليس من حماسن األخالق ألن الشخص حيب أن تكون -          

 وهذا املعىن. هذه املرأة ال أم هلا إذا كانت صفاا محيدة وهو يريدها فقد يتمىن لكي يطبق السنة أن متوت األم
ألنه يفرح :  فاإلمام كره أن يشتغل اإلنسان يف حفر القبور ملاذا؟ قال-  رمحه اهللا - أشار إليه اإلمام أمحد 

: هذا األمر أيضاً ينطبق هنا:  حنن نقول-  كأا كراهة شخصية- فكره أن يعمل اإلنسان . مبوت املسلمني
  . يتزوجهاأنه يستحب أن يبحث اإلنسان عن امرأة توفيت أمها حىت: كيف تقول

  .الصواب أنه ليس من املستحبات وال من املسنونات. أن هذا قول مرجوح جداً: اخلالصة
  : إىل الكالم عن أحكام اخلطبة-  رمحه اهللا - مث انتقل املؤلف 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .نظر ما يظهر غالباً مراراً بال خلوة: وله
  :أفادنا مسألتني) وله النظر:(قوله

بل . وهذا مذهب احلنابلة. =  أنه جيوز لإلنسان أن ينظر إىل من يريد أن خيطبها قبل اخلطبة: األوىلـ املسألة
وهذا صحيح ألنه إذا نظر قبل أن خيطب فإنه . ينبغي إذا عزم أن ينظر قبل أن خيطب: إن شيخ اإلسالم قال

  .سيتفادى  بذلك كسر خاطر املرأة إذا مل يستحسنها
ز النظر قبل وبعد اخلطبة إال أنه عند احلنابلة النظر قبل مشروع وعند شيخ اإلسالم جيو: فنقول على كل حال

  .هو األوىل
  .وهذا مذهب احلنابلة. أن النظر مباح فقط : -  رمحه اهللا - أفادنا ) وله النظر :(-  رمحه اهللا - له وق

  . أن النظر إىل املرأة اليت يريد أن يتزوجها مستحب:والقول الثاين= 
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  . إذا أراد أحدكم أن يتزوج املرأة فلينظر إليها-  صلى اهللا عليه وسلم - لنيب  لقول ا- 
  . لألنصاري إذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما-  صلى اهللا عليه وسلم -  ولقول النيب - 

  .فهذه النصوص فيها األمر وأقل أحواله االستحباب
إذا غلب على ظنه أن يوافقوا على خطبته وقد نص على هذا يقيد عند احلنابلة مبا ) وله النظر:(قوله/ مسألة**

ته وإال فإنه ال جيوز له أن أنه إمنا جيوز إذا غلب على ظنه أم سيجيبون ويوافقون على خطب.  اإلمام ابن رجب
  .ر وحكم النظرنظعرفنا اآلن مىت ي: إذاً، ينظر

  ).هر غالباًما يظ:( وهي اليت أشار إليها بقوله. حدود النظر: باقي مسألة
اختلفوا . وهي حدوج ما جيوز أن ينظر الرجل من املرأة املخطوبة حمل خالف كثري بني أهل العلم:هذه املسألة 

   .-  رمحه اهللا - وهذا االختالف هو روايات عن اإلمام أمحد .اختالفاً كثرياً
  .كفني والرقبة وما يظهر غالباًوهو الوجه وال. أنه جيوز أن ينظر إىل املرأة ما يظهر غالباً منها: فاملذهب= 

إذا أراد أحدكم أن يتزوج املرأة :  ملا قال هذا احلديث جلابر-  صلى اهللا عليه وسلم -  بأن النيب - :واستدلوا
  .فصرت أختبأ هلا وأنظر إليها حىت رأيت منها ما يدعوين إىل نكاحها: قال جابر. فلينظر إليها

ينظر إىل املرأة وهي ال تعلم تبينا أنه جيوز أن ينظر إليها ما خيرج منها أنه ملا جاز لإلنسان أن : وجه االستدالل
  .غالباً ألن املرأة إذا نظر إليها وهي ال تعلم فسينظر منها ما خيرج غالباً

  .وهذا استدالل متني وجيد جداً
  .حىت الكفني. ما عداه جيب أن يستر.  أنه ال جيوز النظر إال إىل الوجه فقط:القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  . بأن املقصود من النظر معرفة صفات الوجه ألنه املقصود- 
  .نظر إليها فإنه ينصرف إىل الوجه:  وأن الناس إذا أطلقوا النظر فقالوا- 
  . أنه جيوز النظر إىل الوجه والكفني فقط:القول الثالث= 
والسلف شبه جممعني على أمنا ظهر ] . 31/النور[} وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها   {: لفوله تعاىل- 

  .منها الوجه والكفني
  .ومتموا االستدالل بأن هذه املرأة أجنبية فتدخل يف اآلية

 وأنا أستبعده - : وهذا مذهب داود الظاهري وقيل.  أنه جيوز أن ينظر إليها مجيعاً متجردة:القول الثالث= 
   .- متاماً أنه رواية عن اإلمام أمحد

 صلى اهللا عليه - ومل خيصص النيب ) فلينظر إليها :(-  صلى اهللا عليه وسلم -  بقول النيب - :دواستدلوا داو
  .فيجوز أن ينظر إليها.  شيء دون شيء- وسلم 
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 قال علي لعمر إا يا أمري -  رضي اهللا عنه -  ملا خطب من علي -  رضي اهللا عنه -  بأن عمر - :واستدلوا
: فأعاد عليه فقال علي. د عليها فأع- أنه رد اخلطبة : يعين- ا ردك املؤمنني صغرية فسكت عمر فقالوا له إمن

ف عن ساقها فقالت لوال شثها إليك يا أمري املؤمنني وتنظر إليها فأرسل ا إليه فلما دخلت ونظر إليها كبعن
  .عينك:  أو قالت- أنك أمري املؤمنني للطمت وجهك 

  .ىل فخذهافاستدلوا بأنه نظر إىل ساقها ويف بعض الروايات إ
  :واجلواب عليه من وجهني

  .فال دليل فيه لداود.  أنه نظر إىل ساقها والساق مما يظهر غالباً: الوجه األول- 
فإن رضيتها فهي لك :  أنه على رواية أنه نظر إىل الفخذ محل على أا أصبحت زوجته أن علي قال: الثاين- 

  .زوجتهفعلق النكاح بالرضا فلما نظر إليها رضيها فاعتربها 
  .يف غاية يف الضعف وال جيوز العمل بهع من أمر فإنه قول ضنوبكل حال مهما يك

  .دا عند احملارم بال زيادة وال نقصاأنه ينظر إليها كع: والراجح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة
  .وجيوز هلا أن تضع مما تتجمل به ما يوضع عادة بال زيادة أيضاً وال نقص

  .وله النظر إىل ما يظهر غالباً: اهللا قولهفيكون الراجح إن شاء 
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ). مرارا(
  .أنه جيوز أن يكرر النظر إىل املرأة املخطوبة يف الس الواحد مراراً: يعين

  :واستدلوا على هذا
  .مة أن املقصود من الرؤية أن ينظر منها ما يدعوه إىل نكاحها وتكرار النظر مما حيقق هذه احلك- 

  .فإن كان لشهوة فهو حمرم. أن يكون النظر وتكراره بغري شهوة: إال أم اشترطوا
  .أنه حيرم أن ينظر إليها مع اخللوة: يعين). بال خلوة :(-  رمحه اهللا - يقول 

  :واستدلوا على هذا
 إال مع ذي ال خيلون رجل بامرأة: ( يقول-  صلى اهللا عليه وسلم - والنيب .  بأن املخطوبة ما زالت أجنبية- 

وهذه النصوص عامة تتناول املخطوبة وغريها ). ما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما:(ويقول). حمرم
  .من األجنبيات

  .فال جيوز للرجل أن ميكن اخلاطب من اجللوس مع املخطوبة منفردين وعملهما حمرم
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .دون التعريض: وفاة ، واملبانةالتصريح خبطبة املعتدة من : وحيرم
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 إىل حكم خطبة املعتدة وحنن نريد أن نلخ هذا املوضوع مث نرجع للتعليق على كالم -  رمحه اهللا - انتقل املؤلف 
   .-  رمحه اهللا - املؤلف 

ريح أما غري الزوج فإنه ال جيوز التص.  ال جيوز التصريح خبطبة املعتدة أبداً إال لزوجها يف صورة واحدة- :أوالً
  .مطلقاً

  :املعتدة تنقسم إىل قسمني: فيما عدا هذه القضية نقول
  .فالرجعية ال جيوز أن ختطب تصرحياً وال تعريضاً.  الرجعية:ـ القسم األول

  . ألن الرجعية زوجه وال جيوز لإلنسان أن خيطب تصرحياً وال تعريضاً زوجة غريه- 
  :وهي تنقسم إىل قسمني:  غري الرجعية:ـ القسم الثاين

  .املعدة من وفاة أو املطلقة ثالثة أو املفسوخة بنحو رضاع: وهي. املبانة بينونة كربى: القسم األول_  
  .وجيمع هذا املرأة اليت ال جيوز أن تعود لزوجها

  .فهذا القسم جيوز اخلطبة تعريضاً ال تصرحياً
  :والدليل

وهذه اآلية يف املعتدة من ] 235/البقرة[ء  وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسا  { : قوله تعاىل- 
  .الوفاة

  . عرض يف خطبة أم سلمة ملا تويف أبو سلمة-  صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب :  وكذلك- 
ال :  خبطبتها فقال-  صلى اهللا عليه وسلم - ملا طلقت ثالثاً عرض النيب ] بنت قيس[أن فاطمة :  وكذلك- 

 معاوية مث -  صلى اهللا عليه وسلم - وخطبها بعد النيب . نتهت العدة فآذنيينإذا ا: ويف رواية. تسبقيين بنفسك
  .مث أسامة كلهم خطبوها تعريضاً ال تصرحياً))يف الشرح أبو مجيل والصواب ما أثبت] ((أبو جهم[

  .املختلعة واملفسوخ نكاحها لعيب أو ترك نفقة: وهي. املبانة بينونة صغرى: القسم الثاين_ 
  .وز أن ختطب تعريضاً ال تصرحياًفهذه أيضاً جي
  :واستدلوا

  .  بدخوهلا يف عموم اآلية- 
  . وبالقياس على املبانة بينونة كربى- 
  .أن املبانة بينونة صغرى ال جيوز أن ختطب ال تصرحياً وال تعريضاً: والقول الثاين= 
  . ألن اآلية يف عدة الوفاة- 
  . واألحاديث يف املطلقة ثالثاً- 

  .واألول رأي اجلمهور. فوهذا رأي األحنا
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  .ألن اآلية عامة: رأي اجلمهور إن شاء اهللا : والصحيح
  .ـ الرجعية: األقسام ثالثة: عرفنا اآلن أنه يف احلقيقة: إذاً

  .ـ واملبانة بينونة كربى
  .ـ واملبانة بينونة صغرى
  :نرجع إىل كالم املؤلف 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ).تدة من وفاة واملبانةوحيرم التصريح خبطبة املع(

  .فهو أمر جممع عليه. خبطبة املعتدة من وفاة. إمجاعاً: حيرم التصريح
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ). دون التعريض(
  .فيجوز يف خطبة املعتدة من وفاة ويف خطبة املبانة

  .ألن اآلية نص فيه. أما التعريض يف خطبة املعتدة من وفاة فهو أيضاً حمل إمجاع
  :ما التعريض يف املبانة فهو حمل خالفوأ

  .فاجلمهور رأوا أنه جيوز= 
  . وأم سلمة- .  حديث فاطمة- .  باألدلة السابقة:واستدلوا

  .وهو قول ضعيف.  أنه ال جيوز التعريض يف املبانة:والقول الثاين= 
  . أن حكم املبانة حكم املعتدة من وفاة:الصواب

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  منها على غري زوجها : ، وحيرمان. كرجعيته. ملن أباا بدون الثالث: ويباحان

  .التصريح والتعريض: يعين) يباحان(
  .لزوجها الذي أباا: يعين) ملن أباا(
  .هذه جيوز لزوجها أن خيطبها تصرحياً وتعريضاً، واملفسوخة بنحو عيب. كاملختلعة) بدون الثالث(

  :والدليل
وإذا كان جيوز أن خيطب عليها يف زمن . أنه جيوز له أن يعقد عليها يف زمن العدة: ذا قالوا الدليل على ه- 

  .العدة فيجوز أن يصرح أو يعرض باخلطبة
فيجوز أيضاً له أن خيطب املبانة بينونة . أي كما جيوز له أن يعقد على الرجعية). كرجعية (-  رمحه اهللا - قوله 

  .صغرى
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   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) رمان منهاوحي(

  .وحيرم التصريح والتعريض: يعين
  .من الزوجة الرجعية على زوجها: أي) منها(
  .حيرم على الرجعية أن جتيب ال تصرحياً وال تعريضاً إذا خطبها غري زوجها: يعين) على غري زوجها(

أن حكم املرأة يف (: بدل أن يقول هذه العبارة أتى بعبارة احلنابلة األخرى وهي-  رمحه اهللا - ولو أن املؤلف 
  .اجلواب كحكم اخلاطب يف اخلطبة

  .ـ فإذا جاز له التعريض جاز هلا التعريض
  .ـ وإذا جاز له التصريح جاز هلا التصريح

  .ـ وإذا حرم التصريح والتعريض حرم عليها التصريح والتعريض
  .حكمها حكم اخلاطب

  .واستخدام هذا أمشل من ختصيص احلكم بالرجعية
  .ىت جيوز أن خيطب اإلنسان املرأة املعتدة تصرحياً أو تعريضاًوذا عرفنا م

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وحنومها)) ما يرغَب عنك : (( ، وجتيبه)) إِني في مثْلك لَراغب : (( والتعريض

  .ما يفهم منه النكاح وحيتمل غريه: التعريض هو
  .ما ال حيتمل إال النكاح: والتصريح

  :لما كان التصريح ال حيتمل إال النكاح مل يذكر أمثلته ألنه واضح وإما ذكر أمثلة التعريضف
  .وحنو هذه العبارات) ما أحوجين إىل مثلك:(وأيضاً حنو قوله). إين يف مثلك لراغب:حنو قوله:(فيقول

  .وهي أن التعريض كما يكون بالقول يكون بالفعل. وينبغي أن تتنبه إىل مسألة
  .فإنه من املعلوم أنه إذا أهدى إىل امرأة معتدة فإنه يشري إىل رغبته فيها. يهدي إليها هديةأن : مثل

  .وذا أفىت ابن عباس أن اهلدية تقوم مقام التعريض
نستطيع أن نأخذ من هذا قاعدة وهو أن التعريض هو أن يبدي اإلنسان رغبته يف الزواج من هذه املرأة بغري 

  .لفظ صريح
  .شمل أي تصرف كان يفهم منه رغبة الرجل بالزواج من هذه املعتدةوهذه قاعدة ت

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .حرم على غريه خطبتها: فإن أجاب ويل جمربة ، أو أجابت غري اربة ملسلم
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  . أن خطبة اإلنسان على خطبة غريه ال جتوز-  رمحه اهللا - أفادنا املؤلف 
  .ففيه تقسيم النساء إىل جمربة وغري جمربة)  جمربة ، أو أجابت غري اربةفإن أجاب ويل:(وأما قول املؤلف هنا

  .الذي يعنينا اآلن أنه ال جيوز لإلنسان أن خيطب على خطبة أخيه، يأتينا يف الكالم عن أحكام الويلوهذا س
  ).أجابت: أو . فإن أجاب:(وهلذا هو يقول هنا، بأن جييبوه: كن قيد احلنابلة هذاول

  .ب أو أجابت فإن خطبة اإلنسان على خطبة أخيه حمرمة وحكي اإلمجاع بعد اإلجابةفإذا أجا
  ).ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع :(-  صلى اهللا عليه وسلم -  لقول النيب - 

  ).األذان(                                               
  :ياتملا ذكر املؤلف احلكم العام شرف يف املستثن

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .جاز... وإن رد 

  .جاز للثاين أن خيطب: إذا خطب فردوه: يعين
  .وإذا سقط حقه جاز لغريه أن خيطب.  ألنه بالرد سقط حقه من حترمي خطبة غريه عليه- 

  .وهذا ال إشكال فيه
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .أو أذن
  .إذا أذن جاز

  .  أنه ى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه حىت يدع أو يأذن- لى اهللا عليه وسلم  ص-  ألنه صح عن النيب - 
  .فإذا أذن جاز باإلمجاع ألن النص صريح فيه

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .جاز: أو جهلت احلال

  .إذا مل يعلم اخلاطب الثاين هل ردوا اخلاطب األول أو مل يردوه جاز للخاطب الثاين أن خيطب
  للماذا؟

  .ألنه إذا مل يعلم هل أجيب أو مل جيب فإن األصل عدم اإلجابة:  قالوا- 
  :وهذه املسألة عند احلنابلة مبنية على مسألة أخرى هي أهم من هذه املألة وهي

 ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه خاص مبا إذا أجيب أو عام -  صلى اهللا عليه وسلم - هل قول النيب ** 
  جيب؟يشمل ما إذا أجيب وإذا مل 

  :أن هذه املسألة فيها خالف: اجلواب
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ذهب اجلماهري من أئمة املسلمني والفقهاء إىل أن هذا احلديث خمصوص مبا إذا أجيب فإذا مل جيب جاز لغريه = 
  .أن خيطب

  .حكى اإلمجاع غري واحد على أنه جيوز أن خيطب إذا مل جيب. بل حكي اإلمجاع
  . أنه حيرم مطلقاً. وهو فقط قول للشافعية:والقول الثاين= 

  .وليس فيه قبل أو بعد. ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه: يقول: ألن احلديث.  بعموم احلديث:واستدلوا
أما دليل أصحاب القول الثاين وهو قول للشافعية فواضح وهو عموم احلديث ومل يفرق بني أن جييبوه وأن ال 

  .جييبوه
  .اً وذهب إليه علمة السلفالذي حكي إمجاع] األول[نبقى يف دليل القول 

  :استدلوا على هذا بأدلة: دليلهم
 مث -  صلى اهللا عليه وسلم -  خطبها النيب -  رضي اهللا عنها - أن فاطمة : ما تقدم معنا:  الدليل األول- 

  .مث أسامة فهؤالء خطبوها مجيعاً] أبو مجيل[خطبها معاوية مث 
  .ان أن خيطب على خطبة أخيهوهذا دليل على أنه ما مل جتي املخطوبة جيوز لإلنس

وأجاب القائلون بالوجوب أنه رمبا أم مل يعلموا خبطبة بعضهم من بعض ورمبا أم علموا بأن فاطمة ردت 
  .ومن وجهة نظري أن هذه األجوبة فيها تكلف

وقد ذكر .  أن هذا األمر معروف عند السلف وهو أنه ما مل يوجب جيوز لآلخر أن خيطب: الدليل الثاين- 
أن امرأة من :  وهي-  رضي اهللا عنه - ابن عبد الرب قصة طريفة وهي دليل هلذه املسألة عن عمر بن اخلطاب 

 مث خطبها مروان بن احلكم مث خطبها عبد اهللا بن عمر فجاء عمر بن -  رضي اهللا عنه - األنصار خطبها جرير 
وخطبك مروان وهو سيد . شرقامسعي خطبك جرير وهو سيد أهل امل: اخلطاب ودخل عليها يف بيتها وقال

وهذا :  مث قال-  رضي اهللا عنه مل يثن عليه ألنه ابنه- شباب مكة وخطبك عبد اهللا بن عمر وهو من عرفت 
: قالت. نعم: قال. أجاد أنت يا أمري املؤمنني: فاملرأة فرحت فهتكت الستر وقالت. عمر بن اخلطاب خيطب

  .ظ أن املرأة فرجت بأمري املؤمنني وحق هلاوإذا قرأت القصة تالح. رضيت بأمري املؤمنني
هذه القصة صرحية أن أربعة خطبوا امرأة واحدة وأن عمر كان يعلم أن هذه املرأة خطبت من ثالثة فهذا يقطع 

  .اإلجابات اليت ذكرها بعض الذين يرون العموم وهي قوله لعلهم مل يعرفوا
  .واملنع يتعلق مبا إذا أجيب فقطوالراجح إن شاء اهللا مذهب اجلماهري وهو أن التحرمي 

  ...واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد
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  من النكاح ) 2( : الدرس  الفصل الثاين  الثانية : السنة
  ))165((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ5/5/1429: التاريخ  السبت: يوم
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وحتدثت عما يتعلق ذه املسألة من أحكام . كان احلديث يف آخر درس حول خطبة املسلم على خطبة أخيه

  :وأدلة وباقي علينا مسألتان
ال جيوز لإلنسان أن :  هل النهي خيتص باملسلم؟ أي- ى خطبة أخيه مما يتعلق خبطبة املسلم عل/املسألة األوىل**

  لم أو يشمل غري املسلمني؟ساملخيطب على خطبة أخيه 
  .ذهب احلنابلة وهو منصوص اإلمام أمحد إىل أنه خيتص باملسلم= 
يف واألخوة ). ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه:( نص على ذلك فقال-  صلى اهللا عليه وسلم -  ألن النيب - 

  .املسلم: الدين تقتضي املساواة يعين يف الدين فال خيطب على أخيه يعين
  :واستدلوا على ذلك أيضاً

فصلة األخوة يف الدين .  بأن لألخوة يف الدين من احلقوق اليت تراعى ما ليس لغريها من الصالت األخرى- 
  .قوية وهلا واجبات من كل مسلم جتاه اآلخر

  .ز لإلنسان أن خيطب على خطبة الغري سواء كان من املسلمني أو من غري املسلمنيأنه ال جيو: والقول اآلخر= 
خرج خمرج الغالب وليست صفة ) على خطبة أخيه :(-  صلى اهللا عليه وسلم - بأن قوله : وأجابوا عن احلديث

  .مقيدة
  :واستدلوا على هذا

  .اقد ودينه بأن النهي يف هذه املسائل حلق العقد ال حلق العاقد فال ننظر للع- 
  . مث إن عقد الذمة كفل للذميني حقوقاً كثرية مالية وغري ماليه ومنها هذا احلق- 
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  . وأيضاً االعتداء على الغري ممنوع سواء كان هذا الغري من املسلمني أو من غريهم- 
ر هذا وهذه املسألة حمل إشكال وتردد والذي يظهر يل ويغلب على نظري أن الراجح مذهب احلنابلة وممن اختا

  .القول من احملققني الشيخ الفقيه اخلطايب وأيضاً الشيخ ابن املنذر وغريهم كلهم رأى رجحان هذا القول
  :واستدلوا على هذا

 بأن هذا القيد ليس قيداً أغلبياً وإمنا قيداً مقصوداً ألن األخوة يف الدين معىن خاص مقصود فإلغاؤه من - 
  .توجه وال ظاهر بل األقرب أنه مقصوداحلديث واعتباره قيداً غالباً ليس مب

  . واألصل يف الصفات املذكورة يف األحاديث أا مقصودة- 
 مث اعتبار هذا اعتداًء هو باعتبار املعتدى عليه فإذا كان مسلم فخطبة اإلنسان على خطبة أخيه نوع من - 

أن ختطب على خطبته وويل املرأة االعتداء لكن إذا مل يكن من املسلمني فإن الشارع مل يثبت له هذا احلق فلك 
  .له أن خيتار بني اخلاطبني حسب مصلحة موليته

على كل حال يظهر يل إن شاء اهللا أن الراجح مذهب احلنابلة وإن كانت املسألة فيها نوع إشكال واخلالف 
  .فيها قوي

   /املسألة الثانية**
  :سألة أخرى وهيذكرت أنه ال جيوز لإلنسان أن خيطب على خطبة أخيه وبقينا يف م

إذا خطب على خطبة أخيه فهو خمالف وآمث ولكن بقي النظر يف العقد الذي مت على هذه اخلطبة املمنوعة 
  .ليكون صحيحاً أو باطالً

  :يف هذه املسألة أيضاً بني أهل العلم
العقد فاجلماهري من أهل العلم ذهبوا إىل أن العقد صحيح واخلاطب على خطبة أخيه ظامل وآمث إال أن = 

  .صحيح
  . ألن النهي ال ينصرف إىل ذات العقد وإمنا إىل أمر خارج عن العقد وهي اخلطبة السابقة للعقد- 
 هذا العقد عقد مستوف لشروطه وأركانه وال يوجد مربر -  وهذا هو الدليل الثاين هلم-  مث إن هذا العقد - 

  .إلبطاله
  . على اخلطبة الثانية املمنوعة عقد فاسدأن العقد املبين.  وهو مذهب املالكية:القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
وهذه اخلطبة منهي عنها ومزجور عنها وما يترتب عليها فهو فاسد ألنه .  بأن النهي يف الشرع يقتضي الفساد- 

  .مترتب على منهي عنه
  . أن العقد صحيح ولكن يتوقف على رضا اخلاطب األول:القول الثالث= 
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  .خطبة أخيه اعتداء على حق اخلاطب األول ألن اخلطبة على - 
فإذا تزوج نقول للخاطب األول إن أمضيت النكاح أمضيناه وإن رددت النكاح رددناه مث إذا رد اخلاطب الثاين 

النكاح فإنه ال يلزم من هذا أن تتزوج به بل إذا رد اخلاطب األول نكاح اخلاطب الثاين املعتدي صارت املرأة 
  .ت قبلت باخلاطب األول وإن شاءت قبلت باخلاطب الثاين وإن شاءت قبلت بغريمهابعد ذلك حرة إن شاء

  .وليس كما يتبادر إىل الذهن أنه إذا رد اخلاطب األول النكاح فهو أحق ا هذا غري مراد
أن أي ي كان سببه حق :( وعند الشيخ قاعدة وهي-  رمحه اهللا - وهذا القول الثالث هو اختيار شيخ اإلسالم 

). دمي يف النكاح والبيوع ويف أي معاملة فيها عقد فإنه يصحح العقد ويثبت اخليار للطرف املعتدى عليهاآل
  )يكون فاسداً- العقد :  أي- وأما يف النواهي اليت يكون فيها النهي حلق اهللا فهو . دائماً وأبداً

ي مل تنخرم قاعدة الشيخ يف هذه  قاعدة مضطردة يف كل املسائل اليت فيها -  رمحه اهللا - هذه قاعدة الشيخ 
  .املسألة

يف بعض كالم شيخ اإلسالم ما يدل على أنه يرجح قول املالكية مطلقاً وهذا ليس مبراد فإما أن يكون الشيخ له 
مل : يعين. ويطلق. والراجح القول الثاين: يف املسألة قوالن أو يكون جوابه يف بعض املرات الذي يقول فيه

  .يفصل
أنه : والتحقيق: ذا هو اختيار شيخ اإلسالم وال أدل على هذا من أنه صدر هذا القول بكلمةوالصحيح أن ه

إىل آخره فجعل هذا هو القول الذي فيه حتقيق فال ينظر لألقوال األخرى اليت فيها إطالق ... يثبت حلق: يقال
  .ترجيح قول املالكية

  .طبة املسلم على خطبة أخيهنرجع اآلن إىل املنت بعد أن أينا املسائل املتعلقة خب
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .العقد يوم اجلمعة مساء: ويسن
  .يسن أن يعقد اإلنسان يف هذا اليوم وهو يوم اجلمعة

  .ويسن أيضاً أن يكون العقد يف مساء يوم اجلمعة
  :واستدلوا على هذا بدليلني

مر علي أنه عن أحد من الصحابة لكن عن  أن استحباب ذلك مروي عن التابعني وال أذكر أنه : األول- 
  .التابعني مروي عن عدد منهم

 أثبت يف اجلمعة ساعة إجابة وهي عند كثري من الفقهاء آخر -  صلى اهللا عليه وسلم -  قالوا أن النيب : الثاين- 
 دعي ساعة يف اجلمعة ولذا يستحبون أن يكون العقد يف آخر ساعة من اجلمعة لكي يوافق هذه الساعة فإذا

  .إذاً استدلوا بدليلني .للمتزوج وافق ساعة إجابة فأجيب ووفق يف هذا الزواج
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  .أنه أيضاً يستحب أن يكون يف املسجد فيكون يوم اجلمعة ويف املسجد: وأضاف الشيخ منصور يف الروض
املسجد مع ويف احلقيقة ليس يف النصوص الشرعية ما يدل على استحباب عقد النكاح ال يف يوم اجلمعة وال يف 

االعتراف واإلقرار بأن يوم اجلمعة يوم فاضل وأن املسجد من البقع الفاضلة إال أن النكاح فيه شائبة العبادة 
 وأصحابه يعقدون األنكحة ألنفسهم -  صلى اهللا عليه وسلم - كما سيأتينا والعبادات توقيفية وما زال النيب 

  . يف يوم اجلمعة وال يف املساجدولغريهم ومل ينقل عنهم أم كانوا يعقدون ذلك ال
فاألقرب أن اإلنسان يعقد النكاح يف الزمان واملكان الذي يناسب وضعه االجتماعي أو . وال يف املساجد

  .ظروفه وال ينظر إىل قضية إيقاع العقد يف يوم اجلمعة أو يف املسجد
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  . خبطبة ابن مسعود
   .-  رضي اهللا عنه -  اإلنسان خبطبة ابن مسعود يستحب احلنابلة أن خيطب

  :ويف هذه اخلطبة مسائل
  .سنة:  أن عقد النكاح خبطبة ابن مسعود/املسألة األوىل**

  .ـ فإن شاء عقد العقد ا
  .ـ وإن شاء بدوا

  .صح وأجزأ: احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا: فإن قال. ـ وإن شاء استبدهلا
  .استعمال هذه اخلطبة سنة وبإمكانه أن يبدل هذه اخلطبة باستفتاح آخر: ذاًإ

  / املسألة الثانية**
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره : (ذهب احلنابلة إىل أن العاقد يستحب أن خيطب خبطبة ابن مسعود= 

  .وال يذكر الثالث آيات وإمنا يقتصر على احلديث... إىل آخره.. 
  .أنه يذكر خطبة ابن مسعود مع اآليات الثالث:  الثاينوالقول= 

  . على أول احلديث دون آخرهلالقتصاروهذا القول هو الصحيح الن احلديث فيه الثالث آيات وال معىن 
  .فمذهب احلنابلة ضعيف وعلى اإلنسان أن يأيت باخلطبة كاملة

  .ذا انتهى الفصل األول من كتاب النكاح وننتقل للفصل الثاين
  فصل                                                    

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .فصل وأركانه 

  .وبدأ به ألمهيته،أ املؤلف الكالم عن أركان النكاحبد
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  . ثالثة-  رمحه اهللا - واألركان اليت ذكرها املؤلف 
  .ما يتركب منه الشيء: يعين.  وركن الشيء هو جزء ماهيته

  .و اجلزء اصطالحاًفهذا ه
  .ركن الشيء البد أن يكون من جزء ماهيته. سواء يف املسائل الشرعية أو يف غريها

  : بالركن األول-  رمحه اهللا - بدأ 
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .الزوجان اخلاليان من املوانع

  . الزوجان اخلاليان من املوانع:الركن األول
  .فهذه هي املوانع.رمات يف باب احملرمات من النساءواملقصود باملوانع ما سيذكره من احمل

  .سيأتينا. اختالل بعض شروط صحة النكاح يف أحد الزوجني: وقد يكون من املوانع
  .وهذا الركن ذكره الشيخ موسى هنا وذكره يف كتابه اإلقناع وغريه مل يذكر هذا الشرط

  .كروا هذا الشرطفالشيخ املوفق يف املقنع وأيضاً صاحب املنتهى كلهم مل يذ
  .وفسر الشيخ منصور عدم ذكرهم هلذا الشرط ألنه أمر ظاهر ال حاجة لذكره

  .أم مل يذكروه لوضوحه ال ألم ال يرونه ركناً: ومعىن هذا
  .فإذاً على هذا التقرير يكون ركناًَ عند احلنابلة كلهم

  . باإلمجاع: وهو ركن
  . وال تاماً إال بوجود الزوجني ألنه ال ميكن أن يكون عقد الزواج صحيحاً- 

  .بدهي: وهذا كما قال الشيخ منصور
  : الركن الثاين

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .اإلجياب

  :والركن الثالث
  .القبول

  .اإلجياب والقبول مها الركن الثاين والثالث وقد يعرب عنهما بالصيغة
  .باإلمجاع بال خمالف. ركن: واإلجياب والقبول

  . اللفظ الصادر من الويل أو من نائبه الدال على إلزام نفسه يف حال رضا القابلهو: واإلجياب
  .فهو اللفظ الصادر من الزوج الدال على رضاه باملعقود عليه: وأما القبول
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وهذان اإلجياب والقبول من أهم أركان النكاح ألنه يف احلقيقة مها العقد كما سيأتينا إمنا يتم العقد باإلجياب 
  .وهلذا كما قلت صار حمل إمجاعوالقبول 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو: وال يصح ممن حيسن العربية بغري لفظ

  .قبلت
  : ذه العبارة مسألتني-  رمحه اهللا - أفادنا املؤلف 

  .سنهاأن عقد النكاح ال يصح إال باللغة العربية ممن حي/ األوىل**
  ).زوجت(و ) أنكحت: (أنه باللغة العربية وأيضاً ال يتم إال باستخدام لفظني فقط/ الثانية**
  .البد أن يكون بالعربية والبد أن ال يستخدم فيه إال أحد هذين اللفظني: إذاً

  .فإن استخدم لفظاً ثالثاً فالعقد باطل
  . ألنه اختل ركن الصيغة فاختل تبعاً له العقد برمته- 

  :ذه املسألة وهي حتديد لفظ أنكحت وزوجت حمل خالف بني الفقهاءوه
  .فذهب احلنابلة والشافعية إىل أن النكاح ال يصح إال بأحد هذين اللفظني= 

  :واستدلوا على هذا بأدلة
 أنه ليس يف القرآن إال استخدام أحد هذين اللفظني يف عقد النكاح ومل يستخدم القرآن أي : الدليل األول- 

  . خرلفظ آ
أنه إذا مان القرآن مل يذكر إال أحد هذين اللفظني والنكاح من األمور التعبدية والدال على : وتتمت االستدالل

ت أنه تعبدي والقرآن مل يستخدم إال تبجوب فإذا ثأنه من األمور التعبدية أنه يدور بني االستحباب والو
  .اللفظني صار ال جيوز أن يعقد إال ما

  .شافعية واحلنابلةهذا هو عمدة ال
وكلمة اهللا هي فقط ). استحللتم فروجهن بكلمة اهللا:(الق -  صلى اهللا عليه وسلم - ن النيب  أ: الدليل الثاين- 

  .ما جاء يف القرآن من استخدام لفظ النكاح والتزويج
  ).ملكت(و) أنكحت(و) زوجت: ( أنه ال جيوز استخدام أي لفظ يف النكاح إال ثالثة:القول الثاين= 

  .وهذا مذهب ابن حزم
  .وباإلمكان: مث قال كلمة. ال جيوز إال بزوجت وأنكحت وملكت: ويف احمللى يقول

  .ولك يظهر يل مطلقاً ما معىن هذه الكلمة
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وملا أراد ابن حزم يستدل لكل لفظة استدل لكل لفظة بدليل ومل يتطرق لكلمة باإلمكان فلعلها خطأ من احملقق 
  .املهم مل يظهر يل يف احلقيقة هلا معىن بعد قراءة كالم ابن حزم. خطوطأو قرأت خطأ عند قراءة امل

). زوجت(و). أنكحت:(ظ الثالثة مبا استدل به احلنابلة والشافعية يف لفظيهاواستدل ابن حزم بتخصيص األلف
ليت  للرجل الذي رغب يف الزواج من املرأة ا-  صلى اهللا عليه وسلم - فاستدل بقول النيب : وأما التمليك

فاستخدم ). ملكتكها مبا معك من القرآن:( أنه زوجه بقوله-  صلى اهللا عليه وسلم - عرضت نفسها على النيب 
  .التمليك:  لفظ-  صلى اهللا عليه وسلم - النيب 

  .وابن حزم كما هو معلوم رجل ظاهري جيمد على النصوص فلما مل جيد إال هذه الثالثة ألفاظ وقف عندها
لنكاح يتم بأي لفظ يدل على املقصود وهو مذهب األحناف واملالكية ونصره شيخ  أن ا:القول الثالث= 

  .هيمية بأدلة كثرية وأطال يف تقريراإلسالم بن ت
  :واستدل هؤالء

  . بأن القاعدة املتفق عليها يف الشرع أن العربة بالقصود واملعاين ال باأللفاظ واملباين- 
  .ذنا ذا القصدن قصده أن ينكح هذه املرأة أخأوإذا علمنا 

الزوج بنفسه والزوجة :  أن املقصود من اإلجياب والقبول معرفة رضا كل من الزوجني باآلخر: الدليل الثاين- 
  .ومعرفة الرضا حيصل ذين اللفظني وبغريمها. عن طريق الويل

 النصوص  أنه ليس يف النصوص ما يدل على اشتراط استخدام اللفظني وإمنا غاية ما يف: الدليل الثالث- 
  .والنصوص ليس فيها نفي املشروعية عن غري هذين اللفظني. استخدام اللفظني

 املذهب الثالث وأدلتهم قوية وإن كنت ال أرى أي مربر عند عقد النكاح للعدول عن والراجح إن شاء اهللا
يتم إال ما ألنه ما دام استخدام غريمها حمل خالف والقائلون بأن العقد ال ). زوجت(أو ) أنكحت:(لفظت

الشافعي واإلمام أمحد فال مربر للعدول عنهما ال من الويل وال مىن مأذون األنكحة وال من : من األئمة الكبار
  .غريه لكن لو استخدم غريمها فالعقد إن شاء اهللا صحيح

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .مل يلزمه تعلمهما: ومن جهلهما

دام أو ال حيسن استخدام هذين اللفظني من اللغة العربية فإنه مل يلزمه أن إذا جهل اللغة العربية أو جهل استخ
  .يتعلمهما
  :ألمرين

 أن النكاح على الصحيح سنة وكل ما هو سنة من الشرع فإنه ال جيب على اإلنسان أن يتعلم : األمر األول- 
  .أركانه
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 وهذا يعجز عن أن ينطق هذين اللفظني )أنه ال وجوب مع العجز: ( أن القاعدة الشرعية تقول: الدليل الثاين- 
  .باللغة العربية فينطقهما بلغته وال حرج عليه

  وملا بني أنه ال يلزمه أن يتعلمهما أراد أن يبني ماذا يصنع؟، أنه ال يلزمه أن يتعلمهما:  صحيحوهذا
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وكفاه معنامها اخلاص بكل لسان
 تقرير معىن معني وهو أن اللفظ الذي يريد أن يستخدمه األعجمي الذي ال يعرف -  رمحه اهللا - يريد املؤلف 

  .اإلنكاح والتزويج: العربية جيب أن يشتمل على معىن اللفظني يف العربية يعين
 رمحه اهللا - فليس له أن يستخدم أي لفظ بل عليه أن يستخدم لفظاً حيمل معىن التزويج واإلنكاح وهلذا املؤلف 

وإال فإنه من املعلوم أنه إذا أعفيناه عن النطق بأنكحت ) وكفاه معنامها اخلاص بكل لسان:(وله نص على ق- 
  .وزوجت له أن ينكح مبا شاء لكنه أراد أن يبني أنه ال ينكح إال باللفظ الذي يشتمل على معىن هذين اللفظني

مع اتفاق اجلميع . املسألة حمل خالفهذه :  إن عقد النكاح بغري العربية مع قدرته على العربية:مهمة/ مسألة**
  .أنه أساء وأنه ينبغي أن ال يصنع لكن إىل أي درجة ينبغي أن ال يصنع

  .هذا حمل خالف
  . أن العقد صحيح ولو جتنب اللغة العربية قاصداًَ مع معرفته ا واستخدم لغة أخرى:فالقول األول= 

  .وهذا مذهب األحناف
  .اح بغري العربية مع قدرته على العربية فإن العقد باطل أنه إن عقد النك:القول الثاين= 

  .وإىل هذا ذهب كثري من أهل العلم يكاد يكون اجلمهور
 لفظ أنكحت وزوجت مهو يف استخدا ألن اخلالف السابق بني املالكية واألحناف والشافعية واحلنابلة إمنا - 

  .أما استخدام اللغة العربية فهو مذهب اجلماهري
  .يصح مع الكراهة: يعين. أنه عمله مكروه والعقد صحيح: الثالقول الث= 

  :وهذا اختيار شيخ اإلسالم بن تيمية وإمنا رأى أن صحيح
 ينعقد بكل ما يدل عليه بأي هلجة وبأي لسان وإمنا كان مكروهاً ألنه -  رمحه اهللا -  ألن العقد عنده - 

  .استخدم غري العربية بال حاجة
  . أقل أحواله أنه مكروه- م يرى أن استخدام غري اللغة العربية لغري حاجة مكروه من هنا نعلم أن شيخ اإلسال

  .مث تزداد الكراهة إذا استخدمه يف عقد اهتم به الشارع وهو عقد النكاح
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .مل يصح: فإن تقدم القبول
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  .إذا قبل قبل أن يوجب ويل املرأة فهذا القبول ال عربة به: يعين
  :استدلوا على هذاو
  .وهلذا التغى وصار ال قيمة له.  بأن القبول إمنا هو إجابة لإلجياب فإذا كان قبل اإلجياب مل يصبح قبوالً شرعاً- 
  .فإن كان باللفظ املاضي فإنه ال يصح.  أنه يصح تقدم القبول إذا كان بلفظ الطلب:القول الثاين= 

فأتى بلفظ القبول قبل اإلجياب .  زوجنيها- لى اهللا عليه وسلم  ص-  بأن الرجل قال للنيب :واستدلوا على هذا
 -  وليس يف احلديث أنه قبل بعد أن أوجب النيب -  صلى اهللا عليه وسلم - فزوجه النيب . لكن بلفظ الطلب

  . له العقد- صلى اهللا عليه وسلم 
ظ الصادر أوالً من الزوج أن اإلجياب هو اللف: وقالوا. عكس املذهب.  أنه صحيح مطلقاً :والقول الثالث= 

  .أو من الويل
 بأن القبول سواء تقدم أو تأخر فهو دال على رضا الزوج باملعقود عليه وهذا هو املقصود من :واستدلوا ثانياً

  .الصيغة
  .معرفة رضا الزوج ولني املرأة بالعقد: عين

 فرح بالعقد وأثناء امللكة - صل  كما حي- وهذا القول الثالث هو الصحيح إن شاء اهللا فإذا كان الزوج مثالً 
عند احلنابلة أنه غري صحيح لكن على القول الصحيح أنه صحيح ولو كان . قبلت: قبل أن يتكلم املأذون قال

  ملاذا؟. املأذون ذو فطنة فإنه ينبغي عليه أن يأمره باإلعادة 
  .قيق مقصود الشارعبعض الناس يسخر اخلالف يف حفظ العقود وحت:  هنا تأيت مسألة مهمة جداً- 

  .وبعض الناس يسخر العقود واخلالفات فيها بالتحايل على مقصود الشارع
طالب العلم ما دام يعلم أن يف مسألة تقدم القبول وتأخره خالف وكان مثالً هو مأذون األنكحة ينبغي أن 

  .أعد القبول: يسخر هذا العلم يف التوصل لتصحيح عقود املسلمني فيقول له
نة املأذون يف احلقيقة واو كان يرجح اجلواز ألنه ال معىن يف اال العملي ما دام باإلمكان االحتياط هذا من فط

  .فهو الواجب
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .صح ما داما يف الس ومل يتشاغال مبا يقطعه: وإن تأخر عن اإلجياب
  . القبول فاملواالة شرط يف اإلجياب بعد القبول بأن اإلجياب جيب أن يصدر بعد-  رمحه اهللا - أفادنا املؤلف 

  :لكن إذا كان القبول جاء متأخراً عن اإلجياب فإنه يصح عند احلنابلة بشرطني
  . أن يكون هذا اإلجياب املتأخر يف الس- 
  . وأن ال يتشاغال عن العقد- 
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ا قال زوجتك ابنيت وجلسوا فإذ. فإذا مت الشرطان فالقبول صحيح ولو تأخر وهذه هي الفائدة عند احلنابلة
  .وإمنا تشاغال بالعقد. اآلن تشاغال بغري العقد؟ ال. قبلت: يتحدثون يف شأن العقد ملدة ساعة مث قال الزوج

  .وإمنا بقيا يف الس. خرج عن الس؟ ال
  .صحيح: فالقبول

  :دليل احلنابلة
.  يف حالة انعقاد العقد- الس فكأم يف العقد أم ما داموا يف : يعين. أن حالة الس كحالة العقد:  قالوا- 

  .أن العقود اليت جيب فيها القبض يصح فيها القبض يف الس ولو طال:بدليل
  .فهذا يدل على أن حكم الس حكم العقد

ضيق مذهب الشافعية يف هذه .    للشافعية وهو أنه جيب أن يكون القبول بعد اإلجياب فوراً:القول الثاين= 
  .سألةامل

  .جيب أن يكون فوراً. سواء بقوا يف الس أو مل يبقوا تشاغلوا أو مل يتشاغلوا. جيب أن يكون فوراً
  .وىف عن التأخري اليسري فقط

 للكالم حول الشروط أو - وهذا املذهب غاية يف الضيق ألنه كثرياً ما يتشاغل ويل املرأة مع الزوج بعد اإلجياب
ال اإلجياب الصادر أوالً من الويل بسبب هذا االنقطاع ال يتوافق مع قواعد حول أمور تتعلق بالنكاح فإبط

  .الشرع
  .كما أن املقصود من اإلجياب والقبول متحقق ولو تأخر بعض الشيء

  .الراجح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة: إذاً
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .بطل: وإن تفرقا قبله
  . يؤكد أن املواالة شرط لصحة القبول-   رمحه اهللا- هذا الكالم من املؤلف 

  .فإن تفرقا قبل أن يقبل بطل اإلجياب
وهذا الكالم مجيل جداً من . أنه خبروجهم عن الس أعرضا عن العقد وهذا اإلعراض معىن الرد:الدليل

  .وهذا صحح. أنه خبروجهم أعرضا عن العقد: احلنابلة
  . الرد إذاً يعترب الزوج رد ومل يقبلفإذا كان مبعىن. وهذا اإلعراض هو مبعىن الرد

 صرح بالتفرق قبله ومل يصرح مبسألة فيما لو مل يتفرقا ولكن تشاغال فإذا تشاغال بغريه -  رمحه اهللا - واملؤلف 
  .فكذلك ألن التشاغل بغريه يدل على اإلعراض الدال على الرد
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صار الزوج يتكلم مع ويل املرأة حول أسعار فإذا جلسوا لعقد نكاح مث أوجب ويل املرأة مث . وهذا صحيح متاماً
فهل هذا الئق أو هو دليل على إعراضهم . األراضي والسيارات والسلع واملزارع وصاروا يتكلمون عن البلدان

  .عن العقد؟ دليل بال شك على أم أعرضوا إما من قبل الزوج أو من قبل ويل املرأة
  . مفهومه من القيد السابقاملؤلف مل ينص على هذه املسألة ألا: فإذاً

  .انتهى الفصل املتعلق باألركان وننتقل إىل الشروط
  فصل                                              

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وله شروط. فصل

  . ذكر أربعة شروط فقط ومل يوافق األصل وهو املقنع فإن املقنع ذكر مخسة شروط-  رمحه اهللا - املؤلف 
  . والشرط الذي اختلفوا فيه هو الكفاءة

 يف املقنع ذكر أن الكفاءة على روايتني عن اإلمام أمحد لكن ذكره كشرط -  رمحه اهللا - على أن الشيخ املوفق 
  .وحكى اخلالف

هنا مل يذكره كشرط إال أنه يف آخر الفصل أشار إىل هذا الشرط إشارة وذكره ليبني موقف احلنابلة من 
  .اءة كما سيأتينا إال أنه مل يعتربه من الشروطاشتراط الكف

والشرط هو يف االصطالح العام الذي ال خيتص بالفقه الشرط هو ما يلزم من انتفائه انتفاء احلكم وال يلزم من 
  .وجوده وجود احلكم

والشك أنكم أخذمت هذا يف أصول الفقه عند قراءة نظم الورقات وعرفتم ما هو الشالط وحمترزات هذا 
  .تعريفال

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .تعيني الزوجني: أحدها

  .شرط: تعيني الزوجني
  .ركن: أما وجود الزوجني فهو

  .حتديد الزوجني شرط من شروط صحة عقد النكاح: يعين: تعيني الزوجني: إذاً
  :الدليل على هذا

  .املعقود عليه أنه ال ميكن أن يصح يف عقد فيه معقود عليه وعاقد إال بتحديد العاقد و- 
  .هذا أوالً

  . أن األغراض املقصودة للشارع من النكاح ال تتحقق إال مع تعيني الزوجني: ثانياً- 
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  .احلكم واألغراض اليت أرادها الشارع من النكاح ال تتحقق إال بتحديد الزوجني: إذاً
ا جاء العقد عقدوا له على إذا خطب اإلنسان امرأة معينة وأجابوه ووافقوا عليه مث مل: بناء على هذا الشرط

وهذا صحيح والعقد باطل متاماً وال . أختها فإن العقد هنا باطل والشرط الذي اختل فيه هو تعيني الزوجة
  .ألن اشتراط تعيني الزوجة اختل يف هذه املسألة. يترتب عليه أي أثر من آثار عقود النكاح

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .ةفإن أشار الويل إىل الزوج

  .ألن فيها تعييناً: وهي حاضرة فإن هذه اإلشارة جتزئ: مقصوده
  .فإذا قال هذه وأشار إليها فهذا تعيني
 إىل جهة البيت فهذه اإلشارة ال قيمة هلا فالبد أن تكون اإلشارة البيتـ فإن كانت غائبة يف البيت وأشار 

  .واملرأة حاضرة
  

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .أو مساها

  .اها أيضاً هذا تعيني هلا بامسهاإذا مس
  .عائشة ابنة عبد اهللا ابن كذا: فيقول مثالً. فالنة ابنة فالن: ولكن احلنابلة يقولون جيب أن يقول

  :وعللوا هذا
  .وإطالق اسم عائشة فقط ال يكفي.  بأن من تسمى عائشة كثر- 

زوجتك عائشة : احدة امسها عائشة وقالأنه إذا كان الذي يقوم بالعقد هو األب وليس له إال ابنة و: والصحيح
  .ابنة هذا الذي أوجب: فإنه ال حاجة لذكر امسها كامالً ألنه من املعلوم أن املقصود عائشة يعين

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .أو وصفها مبا تتميز به

  .أو وصفها بوصف خيتص ا وال يشترك معها أحد فيه: يعين
ألنه لن يكون له كبرية . هل ميكن ان يشترك مع الكبرية غريها؟ ال ال ميكن. ةزوجتك ابنيت الكبري: كأن يقول

  .إال ابنة واحدة
  .ألنه إذا مل يكن يف بناته طويله إال هي فإا تتعني. زوجتك ابنيت الطويلة: وأن يقول

 الوصف أنه يشاركها يف. وأي شيء اختل؟ املشاركة... زوجتك ابنيت الطويلة وكل بناته هكذا؟ :فإن قال
  .غريها
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  .الذي اختل هو املشاركة: إذاً
  .البد أن يذكر وصف ختتص به املرأة وال يشاركها غريها: إذاً

  .فإذا ذكره فهو تعيني
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .صح: وله واحدة ال أكثر)) زوجتك بِنتي : (( أو قال
  .إذا قال زوجتك بنيت وليس له إال واحدة صح

  .نابلة ولو مساها بغري امسهاحىت قال احل
  .صح: زوجتك ابنيت عائشة: لو كانت ابنته الوحدة امسها فاطمة وقال

  .بنة واحدةاإذ ال يوجد له إال . س مأمون هناألن االلتبا ملاذا؟
ألنه إذا قال زوجتك ابنيت عائشة وابنته امسها فاطمة دخل اللبس وشك الزوج وشك : وهذا مبالغة من احلنابلة 

  .ود ودخل االرتباك على أطراف العقد مجيعاً فهذا من اخلطأالشه
يشتهر أنه ليس إال ابنة واحدة ورمبا كان . ولو قيل أنه ال يصح لكان متوجهاً ألنه رمبا يكون له ابنة ال تعرف

  .له ابنة أخرى من زوجة أخرى
ا أن يقول زوجتك ابنيت ويسكت إذا مل يكن له إال ابنة واحدة فإم: على كل حال هذه مبالغة يف احلقيقة نقول

  .أو يقول زوجتك ابنيت ويسميها بامسها الصحيح
  ].بالشروط[وذا انتهى الفصل الذي يتعلق 

  فصل                                          
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .رضامها: الثاين) فصل(
  .يليه والفصل الذي يليهستكمال الشروط وأيضاً الفصل الذي هذا الفصل أيضاً ال

  .إذاً الفصول املتتابعة القادمة كلها يف الشروط
  .رضا الزوجني: يشترط يف صحة عقد النكاح

  :وتعليل ذلك
  . أن الزوجني طرفا العقد وال يصح العقد إال برضا أصحابه- 

 فيما - رمحه اهللا  - وهذا الشرط من حيث هو ال خالف فيه إمنا اخلالف يف االستثناءات اليت سيذكرها املؤلف 
  .بعد أما من حيث فالبد من رضا كل من الزوجني

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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  .إالّ البالغ املعتوه
  . إال األب يف تزويج البالغ املعتوه-  رمحه اهللا - أراد املؤلف ). إال:(لهوق

  .يف احلقيقة يف املقنع قدم األب وهو أوضح
  .عبارة الشيخ املوفق أحياناً موفقة

  .إىل أخره.. فإن األب ووصيه : مث قال.. إال البالغ وانون:  يقول-  رمحه اهللا - نا الحظ أن املؤلف فه
  .لكان أوضح) إال األب فله تزويج البالغ املعتوه: لو قال

  .أن األب له تزويج البالغ املعتوه: وهذا مقصوده
  .هو ناقص العقل ومل يصل إىل اجلنون) املعتوه(

  . العقل متاماًهو فاقد: واجلنون
  .واحد. نوناملعتوه ا: وقيل

  .لكن األشهر التفريق بينهما وهو األقرب
  . اقتصر على املعتوه لينبه على انون-  رمحه اهللا - والشيخ 

  .فاحلنابلة يرون أن املعتوه وانون لوليهما أن يزوجهما جرباً بغري رضا
  :واستدلوا على هذا بأمرين

  .ما وال يعرفان املصلحة أنه ال نظر هل: األول- 
  . أنه إذا جاز تزوج الصغري مع أن له رأياً ونظراً فاحملنون واملعتوه من باب أوىل: الثاين- 
  . أنه ليس لألب أن يزوجهما:القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  .ارة عليهما بأن تزوجيهما يلزم منه مهر ونفقة على هذا انون واملعتوه وليس له أن يتصرف مبا فيه خس- 
  . باإلضافة إىل أنه ال مصلحة هلما ذا النكاح- 
واحلاجة للنكاح قد .  أنه له والية إجبار على انون واملعتوه إذا كان فيهما حاجة للنكاح:القول الثالث= 

  .تكون حاجة شهوة وقد تكون حاجة رعاية
  .ح الذي فيه مصلحة هلماواألقرب واهللا أعلم أن لألب أن جيرب انون واملعتوه على النكا

  :والسبب يف هذا
 أنه غالباً ما يكون عند تزويج هذا انون واملعتوه غالباً إذا رضيت الزوجة ذا الزوج غالباً ما تكون زوجة - 

  .تريد بر هذا انون
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 ليست أو. فإذا أرادت بره وصيانته ورعايته ورمبا أتت منه بأوالد وقام األوالد حبقوق أبيهم فهذه مصاحل
  .مصاحل؟ مصاحل كبرية جداً

مثل أن يكون هذا انون املعتوه غين وتريد املرأة أن تتزوج منه ليجب عليه النفقة : أما إذا مل يكن فيه مصاحل
  .عليها وال تريد رعاية هذا الزوج ورمبا امتنعت عن اإلجناب منه

  فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟: فهذا
  .على الزوجليس فيه مصلحة بل فيه مضرة 

على كل حال القول بأنه إذا كان هناك مصلحة للمجنون واملعتوه فإن لوليهما اإلجبار هو الصحيح وفيه نفع 
  .عظيم للمجنون واملعتوه

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وانونة

  .ولألب أن يزوج انونة: يعين
  . عنهاألن الصغرية سيأيت الكالم. البالغة: بانونة يعين: مقصودة

  .سواء وجدت منها شهوة وميل إىل الرجال أو مل يوجد. فانونة لألب أن يزوجها
  .فاألب له أن يزوجها

  .أما إذا وجدت منها شهوة فإن األب وغريه من األولياء هلم أن يزوجوها
  .األب: لكن إذا مل يوجد منها هوة فالشخص الذي له أن جيربها على الزواج هو فقط

  . أن األب ال ميلك أن جيرب انونة على النكاح إال إذا كانت مما جيرب لو كانت عاقلة:القول الثاين= 
  .إذا كانت مما ميلك إجبارها لو كانت عاقلة: يعين

  .واألقرب واهللا أعلم أن الراجح يف انون هو الراجح يف انونة
لقيام مبصاحلها م قد تنجب منه أوالداً فإذا كان يف تزوجيها مصلحة والزوج سيقوم عليها بالرعاية والعطف وا

  .يقوم األوالد برعايتها واحملافظة عليها فهذه مصاحل مقصودة ولألب أن يزوجها
  .وإذا مل تكن هناك مصاحل فإنه ال يزوجها
   )).األذان((                                            

ب على عقد الزواج نفقة والسكن على الزوج ونفقات على أن الزوجة فيها مصاحل غالبة ألنه يف الزواج يترت
إذا كان جمنوناً : العالج عند بعض الفقهاء فاملصلحة يف تزويج املرأة قد يكون أظهر منه يف تزويج الرجل يعين

  .أو جمنونة
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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  .والصغري
  .الصغري أي الذي مل يبلغ لوليه أن جيربه على الزواج بغري رضاه

  .على أن له أن جيربه: حكي على ذلك اإلمجاع و
  :واستدل الفقهاء رمحهم اهللا

زيد :  زوج ابناً له صغري مث تشاكوا واختصموا إىل زيد فأمضياه يعين-  رضي اهللا عنه -  بأن عبد اهللا بن عمر - 
  .وابن عمر

  .فدل هذا على صحة إنكاح الرجل ابنه بغري رضاه
  . صبياً قارب االحتالم والبلوغ فإنه ال جيربأنه إذا كان: وقال بعض الفقهاء= 

  .القاضي من احلنابلة: واختار هذا القول
  .واألثر الذي ذكرته عن ابن عمر يفيد اجلواز مطلقاً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .والبكر ولو مكلفة

  .البكر ولو مكلفة لألب أن جيربها على الزواج بغري رضاها
  .ا لن نتمكن من ذكر مجيع األقسام الثالثة اآلنتنقسم إىل أقسام رمب: والبكر

  :لكن نبدأ بالقسم األول
  .أن تكون البكر دون تسع سنوات: ـ وهو

 - ألبيها أن جيربها على النكاح عند مجيع الفقهاء وحكي إمجاعاً حىت شيخ اإلسالم : فالبكر دون تسع سنوات
  . عدا هذه الصورة يف هذه املسألة مل خيالف الذي من الذين يرون بقوة أخذ رأي البكر فيما- رمحه اهللا 

  .إال فقيه واحد وهو ابن شربمة واعترب قوله شاذاً: فلم خيالف أحد من الفقهاء
  :استدل هؤالء بأدلة كثرية

  . زوج عائشة وهي ابنة ست سنوات-  رضي اهللا عنه -  أن أبا بكر الصديق : الدليل األول- 
 وهي -  رضي اهللا عنه -  زوج أم كلثوم لعمر -  رضي اهللا عنه -  أن علي بن أيب طالب : الدليل الثاين- 

  .صغرية ومل يعترض أحد من الصحابة
  :واستدلوا بـ

 وهو أن اهللا تعاىل أثبت أن عدة الالئي مل حيضن ثالثة أشهر والعدة ال تكون إال بعد النكاح : الدليل الثالث- 
  .مث تطلق وتكون العدة ثالثة اشهرفإذاً معناه أنه رمبا تزوج وهي صغرية . الذي يعقبه طالق

  .ألن خالف ابن شربمة ال يقدح إن شاء اهللا يف هذا اإلمجاع. اإلمجاع: فهذه ثالثة أدلة يضاف إليها
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  ...واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد
  

  انتهى الدرس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من النكاح ) 3: (الدرس  الفصل الثاين  الثانية : السنة

  حداأل: يوم
التسلسل العام لدروس الزاد   هـ6/5/1429: اريخالت

))166((  
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 وذكرت حكمه مع كنت باألمس حتدثت عن البكر وذكرت أن هلا أقساماً ثالثة وحتدثن عن القسم األول

  .األدلة
  . البكر اليت مت هلا تسع سنوات فأكثر ولكنها مل تبلغ:ـ القسم الثاين

  :فهذا النوع اختلف فيه الفقهاء على قولني
أنه ألبيها أن جيربها : أي. ذهبوا إىل أن حكم البكر قبل وبعد التسع واحد:  جلمهور الفقهاء:القول األول= 

  .على النكاح
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  :واستدلوا
 البنت بعد التسع وقبل البلوغ ما زالت غري مكلفة فنقيس ما بعد التسع على ما قبل التسع جبامع عدم  بأن- 

  .التكليف والبلوغ
  .فيقاس عليها النكاح. ع ليس إلذا عربة يف التصرفاتس أن البنت بعد الت: الدليل الثاين- 

  .وهذا القول كما قلت لكم مذهب اجلماهري
وهو مذهب قلة من الفقهاء واختاره من احملققني الزركشي . ت بعد التسع ال جترب أن البن:القول الثاين= 

  .وشيخ اإلسالم بن تيمية
  :واستدلوا

  .إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة:  أا قالت-  رضي اهللا عنها -  بأثر عائشة - 
  .هي حمل اخلالف القوي و-  رضي اهللا عنه - وهي اليت ذكرها املؤلف .  البكر البالغة:ـ القسم الثالث

  : فالبكر البالغة
  .ذهب األئمة الثالثة أمحد ومالك والشافعي إىل أا جترب وتزوج بغري إذا= 

  :واستدل اجلمهور
والبكر تستأمر . األمي أحق بنفسها من وليها: ( كما يف صحيح مسلم-  صلى اهللا عليه وسلم -  بقول النيب - 

  ).وإذا صماا
وأثبت أن . ـ والثيب. ـ البكر:  قسم النساء إىل قسمني-  صلى اهللا عليه وسلم -  النيب أن: وجه االستدالل

  .وهذا يدل مبفهومه على أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها. الثيب أحق بنفسها من وليها
أن  : : وهو مذهب األحناف واختاره ابن املنذر وغريه من احملققني كشيخ اإلسالم بن تيمية:والقول الثاين= 

  .البكر البالغة ال جترب على النكاح
  :واستدلوا

 صلى -  فرفعت أمرها إىل النيب -  صلى اهللا عليه وسلم -  بأن جارية بكراً أجربت على النكاح يف عهد النيب - 
  . فخريها- اهللا عليه وسلم 

لونه باإلرسال ومجلة فأبو داود والبيهقي يرون أنه ال يصح ويع. وهذا احلديث اختلف فيه املتقدمون واملتأخرون
  .املتأخرين يصححونه

ال تنكح األمي حىت تستأمر : (  قال-  صلى اهللا عليه وسلم -  ما أخرجه البخاري أن النيب : الدليل الثاين هلم- 
  .)أن تسكت: رسول اهللا؟ قال قيل ما إذا يا. وال البكر حىت تستأذن

  .فاحلديث نص على أن البكر ال تنكح حىت تستأذن
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  .ديثان ألصحاب القول الثاينفهذان ح
والسبب يف ذلك أن أصحاب القول األول استدلوا مبفهوم . واألقرب إن شاء اهللا من حيث األدلة القول الثاين

احلديث بينما استدل أصحاب القول الثاين مبنطوق احلديث وتقدم معنا يف كتاب الطهارة ويف غريه أن 
  .ملفهوماالستدالل باملنطوق مقدم على االستدالل با

  .الراجح إن شاء اهللا أن البكر البالغة ال جترب على النكاح: وهلذا نقول
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .ال الثيب
  .أن املرأة الثيب البالغة ال جترب على النكاح: يعين

  :واستدل احلنابلة على هذا احلكم بأدلة
ال جترب على النكاح ومل خيالف يف هذا اإلمجاع فإنه حكي اإلمجاع على أن الثيب البالغة .  اإلمجاع: األول- 

  .إال رجل من أعالم وسادات األمة وأكربهم بعد الصحابة والتابعني شأناً وهو احلسن البصري
لكن مع ذلك يف احلقيقة يستغرب على الشيخ اإلمام الفقيه الزاهد الورع احلسن البصري أنه خيالف يف مثل 

  .هذه املسألة
 مث هذا النص أخذ به كل -  صلى اهللا عليه وسلم - يف هذه املسألة نص صريح عن النيب أن : ستغرابووجه اال

  .العلماء
وهلذا نسب كثري من أهل العلم هذا القول من الشيخ احلسن البصري إىل الشذوذ ملخالفة النص الصريح 

  .الواضح وكما قلت لكم أنه مثل هذا القول يستغرب على احلسن البصري إن ثبت عنه
 صلى اهللا -  أن امرأة يقال هلا اخلنساء زوجها أبوها وهي ثيب بغري إرادا فرفعت إىل النيب :ليل الثاين الد- 

  . فرد النكاح- عليه وسلم 
لكن هذا احلديث وإن كان يف صحيح البخاري إال أنه من األحاديث اليت . هذا احلديث يف صحيح البخاري

وناقش العلماء قول كل من البخاري والدراقطين وممن ناقش املسألة . انتقدها اإلمام الدارقطين يف كتابه التتبع
بطبيعة احلال ابن حجر فإنه ذكر اخلالف بني البخاري والدارقطين واألقرب واهللا أعلم أن الصواب مع 

  .البخاري فيكون احلديث صحيح إن شاء اهللا
  . للمرأة الثيباالختيار أثبت -  صلى اهللا عليه وسلم - وهو نص يف املسألة فإن النيب 

أما الثيب الصغرية ففيها خالف وليست حمل .  ذكرت أن هذا احلكم إمنا هو يف املرأة الثيب البالغة/مسألة**
 لو تأملت فستعرف الثالثة أقوال -  وأنت إن شاء اهللا - فالثيب الصغرية اختلفوا فيها على ثالثة أقوال . إمجاع

  .وسبب اخلالف من خالل ما سبق
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  :ب الصغرية يتنازعها أصالنفاملرأة الثي
  .أا ثيب: ـ األول

  .أا صغرية: ـ والثاين
  .فإذا اخلالف سيكون بسبب هذا التنازع

  ملاذا؟ . أن الثيب الصغرية جترب:فالقول األول= 
  .فأجابوا عنها بأا حتمل على الكبرية.  فأشكلت عليهم األحاديث اليت إثبات اخليار للثيب.  ألا صغرية- 
  . أن الثيب الصغرية ال جترب:ين الثا- 
  . ألا ثيب واألحاديث اثبتت االختيار للمرأة الثيب- 
  . أن املرأة الثيب إن كانت جون تسع أجربت وإن كانت فوق تسع مل جترب:القول الثالث= 

  أي األقوال أرجح؟
  ...)مناقشة مع الطالب(

  .املسألة فيها إشكال
مث قال يف آخر احلديث ) األمي :(-  صلى اهللا عليه وسلم - ثيب وقوله  ملا ذكرت الاألحاديثلكين أنا أرى أن 

البكر وقال الشراح أن األمي هنا ليست املرأة اليت مل تتزوج كما يف اللغة وإمنا األمي هنا هي الثيب ألا مقابلة 
 - ذا مييل احلنابلة  وإىل ه- أن األمي يف األحاديث هي الثيب فعالً كأن الشارع . فإذا ثبت هذا التقرير. بالبكر

  .ا على الثيوبة والبكارة وإمنروعدم اإلجبار ال على الكرب والصغعلق قضية اإلجبار 
ألن الثيب صار عندها خربة بالرجال ومعرفة وتستطيع أن تتخذ قرارها بشأن : والسبب معقول يف احلقيقة

  .وكما قلت لكم املسألة فيها إشكال ولكن هذا قد يكون أقرب.. الزواج
   :ل املؤلف ـ رمحه اهللا ـقا

  .مع إمائه وعبده الصغري: يزوجوهم بغري إذم ، كالسيد: فإن األب ووصيه يف النكاح
  .األب وأنه هو الذي ميلك اإلجبار فقط: تقدم معنا أن هذا االستثناء ينصب على

الصغرية وقد حكي نسان ميلك إجبار إمائه على الزواج كما ميلك إجبار ابنته لكن أضاف املؤلف هنا أن اإل
  .اإلمجاع على السيد ميلك إجبار األمة

  :وعللوا هذا
  .فله أن جيربها على النكاح.  بأن السيد ميلك منافع األمة ومن مجلة املنافع البضع- 

  .أن األمة إذا كبرية فإا ال جترب وإن كانت أمة. املقابل هلذا القول الذي حكي فيه اإلمجاع: والقول الثاين= 
  .أن السيد ميلك إجبار األمة وإن كانت كبرية ألا ملك ميينه ومنافعها يف يده: القول األولوالصحيح 
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  : ـ الثاين
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وعبده الصغري
  .وميلك أن يلزم عبده الصغري بالنكاح: يعين

  .وإىل هذا ذهب أيضاً اجلماهري
  :واستدلوا على هذا

ألن سلطة ووالية السيد على العبد أكرب . رب ابنه الصغري فعبده من باب أوىل بأن األب إذا كان ميلك أن جي- 
  .فما جيوز ف االبن جيوز يف العبد من باب أوىل. منها على االبن

  . أن السيد ال ميلك إجبار العبد الكبري-  رمحه اهللا - وفهم من كالم املؤلف 
  .ه على النكاحألنه مكلف وكبري وميلك الطالق فال ميلك سيده إجبار: وذلك
 أن السيد ميلك أن جيرب العبد ولو كان كبرياً ألن السيد إذا ملك رقبة العبد فمن باب أوىل أن :والقول الثاين= 

  .ميلك تزوجيه إجباراً
  .أنه ال ميلك إجبار العبد الكبري. و هو املذهب.األول: والصحيح

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  . دون تسعصغرية: وال يزوج باقي األولياء

  .هؤالء ال ميلكون لتزويج إجباراً. كالعم واألخ وابن العم وحنوهم) باقي األولياء(
  . ألم دون األب يف املرتلة ويف الشفقة ويف رعاية مصاحل املولية- 

  .وهذا ال إشكال فيه
  .فإم ال ميلكون التزويج مطلقاً. سواء كانت بكراً أو ثيباً: يعين) صغرية دون تسع(

  : احلنابلة على هذااستدل
 بأن عبد اهللا بن مظعون زوج ابنة أخيه لعبد اهللا بن عمر فلما مسع املغرية بن شعبة بذلك دخل على أمها - 

ورغبها باملال يعين باملهر ورغبها فما زال ا حىت مالت إىل قول املغرية فلما مالت إىل قوله تبعتها البنت 
مييلون إىل املغرية واألب مييل إىل عبد اهللا بن عمر فوقع خالف بينهم فمالت إىل قول أمها فصارت األم والبنت 

  .وذلك بعد أن مت العقد لكن قبل الدخول
رسول اهللا إين مل آل هلا نصحاً زوجتها عبد اهللا بن   فقال عبد اهللا يا-  صلى اهللا عليه وسلم - فارتفعوا إىل النيب 

ال إا يتيمة وال تنكح إال  :(-  صلى اهللا عليه وسلم -  عمر وهو من األكفاء ومن خري الصحابة فقال النيب
   .-  رضي اهللا عنهم - قال عبد اهللا بن عمر فانتزعت من يدي بعد العقد  ). بإذا
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  .النص الصريح على أن العم ال ميلك سلطة اإلجبار فلما رفضت البنت أبطل العقد: ففي هذا احلديث
  .ت أقل من تسع وال ميلك إن كانت فوق تسعأنه ميلك إجبارها إن كان: القول الثاين= 
  . ألن البنت حتت التسع ليس لقوهلا عربة وال إلذا عربة شرعاً فيملك إجبارها- 

  .ألن احلديث الذي يف الباب حديث عام: واألقرب واهللا اعلم أنه ال ميلك
ألنه ال يعترب . ف ولو بإذاظاهر كالم املؤل) صغرية دون تسع: وال يزوج باقي األولياء :(-  رمحه اهللا - قوله 

  .هلا إذن كما قلت املرأة دون التسع إذا غري معترب وال ينظر إليه
يترتب على هذا أن البنت إذا تويف أبوها وصار هلا أولياء أخ أو عم أنه ال ميكن أن تزوج إال إما إذا بلغت : إذاً

ج ولو أذنت ال ميكن أن يتوىل أحد تزوجيها ألنه قبل هذا ال ميكن ان تزو. أو نقول على القول الثاين بعد التسع
ال ميلك أحد سلطة اإلجبار ويف املقابل هي إذا غري معترب فيجب أن ننتظر إىل أن يكون هلا إذن معترب إما بأن 

  .تتجاوز التسع على قول أو بأن تصل إىل البلوغ على اآلخر
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  . وال صغرياً
  . تزويج الصغريء باقي األوليايعين وال ميلك

  :والسبب يف ذلك
  . أن باقي األولياء ليسوا كاألب يف الشفقة واحلرص ورعاية مصاحل اإلبن فال يزوج- 

 فإن الذي يزوجه احلاكم وال سلطة لباقي األولياء على صغري مطلقاً عند - هذا الصغري :  يعين- فإن احتاج 
  .احلنابلة

 يزوج ولو أذن إال إن احتاج فإن باقي األولياء أوىل من احلاكم وأكثر شفقة  أن الصغري ال:والقول الثاين= 
  .وأقرب هلذا الصيب

  .باقي األولياء مقدمون على احلاكم: فعلى القول الثاين
فإن أخوه وعمه أعرف مبصاحله مع العدل واألمانة والشروط اليت تقدمت يف الويل منهم . وهذا هو الصحيح

  .باحلاكم
  .م احلاجة ال ميكن أحد أن يزوج الصغري حىت يبلغمع عد: إذاً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وال كبرية عاقلة

الكبرية العاقلة سواء كانت ثيباً أو بكراً فإنه ال جيوز ألحد من األولياء أن يزوجها إال بإذا كما سيأتينا يف 
  . يف نص املؤلف- كالم املؤلف 
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  .فإن أذنت جاز وإال فال
  .أن يؤخذ أمرها: ال تنكح األمي إال بإذا أو إال أن تستأمر يعين: ألن األحاديث الصرحية تقول - : وذلك

وهذا احلديث صحيح بأنه ال جيوز أن يزوجوا الكبرية إال بإذا إذا مل يكن هلا أب فإن كان هلا أب دخلنا يف 
  .اخلالفات السابقة

  .حنن اآلن نتحدث عن باقي األولياء
  . ليس هلم أن يزوجوا الكبرية العاقلةفباقي األولياء

  .وهذا مذهب اجلماهري وال إشكال فيه
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وال بنت تسع ، إالّ بإذما

  .وال يزوج باقي األولياء بنت تسع إال بإذا: يعين
  .يعود على الكبرية وعلى بنت التسع) إال بإذما:(قوله

  .وجا بإذمافبنت التسع والكبرية جيوز أن يز
  . ألن هلما إذناً معترب- 

  .فإذا أذنت جاز لباقي األولياء أن يزوجوها وإال انتظروا إىل أن تأذن
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وهو صمات البكر ونطق الثيب
  :بالنسبة للزواج خيتلف من البكر إىل الثيب: اإلذن شرعاً

  . واجلم الغفريوإىل هذا ذهب اجلماهري. ـ فالبكر إذا أن تسكت
أن :( سئل ما إذا فقال يف احلديث األول-  صلى اهللا عليه وسلم -  باالحاديث الصرحية أن النيب :واستدلوا
  .وهذه النصوص صرحية) صماا:(ويف احلديث الثاين) تسكت

  .فإذا سكتت حياء فإنه ال بأس بتزوجيها
  . للنصوص أنه البد أن تأذن نطقاً وهو ضعيف خمالف:والقول الثاين= 

إذا مل يعلم الويل أا رافضة فإذا سكتت ولكن الويل يعلم : ومن املعلوم أن املقصود بأن تأذن بالسكوت يعين
  .أا رافضة وسكتت سكوت رفض فإن السكوت هنا ال يعترب إذناً

  . والثيب ال يكون إذا إال بالنطق والكالم.  الثيب:ـ القسم الثاين
  .ي بالصمت بل جيب أن تتكلموال يكتف. وهذا حمل إمجاع
  :والدليل على هذا
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وهنا نقول كذلك جيب ان تتكلم . ن األصل يف اللغة والشرع والعرف أن اإلنسان يعرب عن رضاه بلسانهأ - 
  .برضاها وتنطق به
  . السابقة جعلت إذن البكر أن تسكت ومفهوم هذا أن إذن الثيب أن تتكلماألحاديثهذا فضالً عن أن 

  .ذا القول صار حمل إمجاعولقوة أدلة ه
  فصل                                           

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .الثالث الويل) فصل(

  .الويل: الشرط الثالث
  . من أهم الشروط وأوالها بالعناية واالنتباه- هذا الشرط :  أي- وهو 

  . وفهمهيف القدمي واآلن تأكد متاماً االعتناء ذا الشرط: وذلك
إىل أن الويل شرط . ذهب اجلماهري من األئمة والفقهاء أمحد والشافعي ومالك وغريهم من أئمة املسلمني= 

  .لصحة فإن مل يوجد ويل فإن العقد باطل وال يصح ولو أذن الويل بعد ذلك
  :واستدلوا على هذا بأدلة

  ).ال نكاح إال بويل :(-  صلى اهللا عليه وسلم - قوله :  الدليل األول- 
وهو نص كما . وهذا احلديث صححه أئمة كبار كاإلمام أمحد واإلمام ابن معني وغريهم من أئمة السلف

  .ترى
. باطل. أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل :(-  صلى اهللا عليه وسلم - قوله :  الدليل الثاين- 

  ). من ال ويل لهوها املهر مبا استحلمن فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ويل . باطل
  .اإلمام ابن معني ومنهم اإلمام ابن حبان وغريهم: وهذا احلديث أيضاً صححه أئمة منهم

  .وهذان احلديثان نصوص صرحية ال معدل عنها
    ـرضي اهللا عنهم- عمر وعلي وابن مسعود وغريهم: ة أن اشتراط الويل مروي عن الصحاب: الدليل الثالث- 
يز املرأة يف إنكاح املرأة لنفسها من املفاسد الظاهرة واملعروفة ما يكفي بعضه  أن يف جتو: الدليل الرابع- 

  .لتحرمي وإفساد العقد
 أن نظر الرجل يف مصلحة املرأة ومعرفته بالرجال أكمل وأبلغ من نظر املرأة لنفسها مع : الدليل اخلامس- 

  .عاطفتها وتسرعها
  . املرأة تتوىل النكاح بنفسهاأن: أي.  أن النكاح صحيح بال ويل:القول الثاين= 

   .-  رمحه اهللا - وإىل هذا ذهب أبو حنيفة 
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فإذا كانت متلك أن . ة البضععأن اهللا تعاىل أباح للمرأة أن تبيع جاريتها وبيع اجلارية يتضمن بيع منف:واستدل
  .تبيع كل اجلارية فألن متلك أن تزوج اجلارية من باب أوىل

  .ضاف النكاح إىل النساء فدل على أنه خيتص م وهلن القيام به بأن اهللا تعاىل أ:واستدل أيضاً
  . أن النكاح يقع صحيحاً لكن يشترط إجازة الويل فإن أجاز وإال بطل:القول الثالث= 

  . اهللا الذي ال مرية فيه قول اجلماهرينشاءواحلق إن ا
نعم لو مل يكن يف . اً يف مقابل النصوصوما ذكره اإلمام الكبري أبو حنيفة ليس إال أدلة عقلية ال قيمة هلا مطلق

هلا الباب نصوص لكان ألدلته نوع وجاهة لكن األدلة العقلية مهما كانت قوية من حيث النظر إال أا ال قيمة 
ن الصحابة وفتاوى من التابعني سيما وأن هذه النصوص مؤيده بفتاوى ممىت كانت يف مقابل النصوص ال

ما دلت عليه هذه النصوص وأنه مىت فتح الباب للمرأة أن تتزوج من تشاء سيما وأن الواقع د على صحة ال
أنه مىت مسكت امرأة مع :ولو مل يكن من املفاسد إال مفسدة واحدة وهي. وقعت من املفاسد ما اهللا به عليم

فحينئذ ال ميكن االعتراض على هذا ألن املرأة عند االحناف تلي تزويج . كنت زوجته نفسي: رجل قالت
  .ة لكان حرياً به أن يضعف ويرددسها وغريها لو مل يكن من مفاسد هذا القول إال هذه املفسنف

  : اشتراط الويل ذكر الشروط-  رمحه اهللا - ملا ذكر املؤلف 
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .التكليف: وشروطه
  .ـ الشرط األول من شروط الويل أن يكون مكلفاً واملكلف هو العاقل البالغ

  .ألن انون ال نظر له وهو حتت والية غريه فكف يلي على غريه. باإلمجاع: لعقل فهو شرط يف الويلأما ا
  :وأما البلوغ

  .فذهب إىل اعتباره واشتراطه اجلماهري= 
  .وقيل أن ابن عشر سنوات يزوج أنه أدرك وصار يفهم= 
  .ألنه شارف على البلوغ. وقيل ابن اثين عشر سنة يزوج= 

ألن الوالية يف أمر النكاح حتتاج إىل متام كمال احلال والطفل ما مل يبلغ مل . ال يزوج إال البالغوالصواب أنه 
أضف إىل هذا أن هذا الصيب قبل البلوغ حتت والية غريه مل يستحق . يستتم كمال النظر والبحث عن املصاحل

  .وال أن يكون منفرداً على نفسه فكيف يلي غريه
  .زوج أحد من األولياء إال إذا بلغإن شاء اهللا ال ي: فإذاً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .والذكورية
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  .ويشترط يف الويل أن يكون ذكراً فإن زوجت املرأة أحداً نفسها أو آخر فإنه ال يصح: يعين
ألن اخلالف السابق نص على اشتراط الويل ونص على أن املرأة إذا . وهذا الشرط مستفاد من اخلالف السابق

 مما يدل على أن الذكورية شرط يف -  -  صلى اهللا عليه وسلم -  ثالثاً قاله -  نفسها فنكاحها باطل أنكحت
  .الوالية

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .واحلرية

  .ويشترط يف الويل أن يكون حراً: يعين
  .إن العبد ال يكون ولياً على غريه: ذهب اجلماهري وقالوا: وإىل هذا

  . ألنه حتت والية سيده- 
  . وألنه ناقص التصرف- 
  .أن العبد إذا استوىف الشروط األخرى يكون ولياً على أقربائه: القول الثاين= 
  . ألنه ال مانع من ذلك وليس يف النصوص ما يدل على اشتراط احلرية- 
  . أضف إىل هذا كله أن من العبيد ما يكون أعقل وأعلم وأعرف مبصاحل قريباته من غريه- 

  . هو الراجحوهذا القول األخري
   على ابنته؟-  مثالً - لكن تقدم معنا اآلن أن السيد يزوج األمة فكيف نقول اآلن أن العبد يكون ولياً 

 على القول الثاين يكون ولياً على ابنته ويقوم بتزوجيها -  مثالً - على املذهب العبد ال يكون ولياً على ابنته (
  لسيد فكيف جنمع بني هذين األمرين؟وحنن قلنا أن األمة الذي يزوجها إجباراً هو ا

فإذا قلنا العبد يلي . هذا حيمل على قريبة العبد احلرة ألن األمة انتهينا منها أن الذي يتوىل تزوجها هو السيد
  ).يلي قريبته احلرة: يعين

يد هو املتصرف إذاً خنرج من هذا اإلشكال ذا التفصيل أنه يلي قريبته احلرة ألنه تقدم معنا أن األمة دائماً الس
  .فيها

  
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .والرشد يف العقد
  :ختلف باختالف املوضوعاإشارة إىل أن الرشد ) يف العقد:(قوله

  .ـ فإن كان يف املال فالرشد شيء
  .ـ وإن كان يف النكاح فالرشد شيء آخر
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يعرف . راشداً يف التزويج: يكون العكسوقد . فقد يكون اإلنسان راشداً متاماً يف األموال وسفيهاً يف التزويج
  .املصاحل ومبذراً يف املال

  .هنا جيب أن يكون رشيداً يف العقد ولو مل يكن رشيداً يف املال
والرشد يف العقد هو أن يكون الويل عارفاً مبصاحل املرأة وما يصلح هلا وما ال يصلح وينتقي األكفاء هلا ويسعى 

  . يتعلق بالنكاحيف كل ما جيلب هلا املصلحة فيما
وهذا شرط يف احلقيقة كان ينبغي أن يبدأ به املؤلف ألنه من أهم شروط الوالية ألن الويل مل يوضع أصالً إال 

  .هلذا األمر وهو أن يقوم برعاية ابنته أو أخته أياً كانت موليته
  .فإذاً هذا الشرط من أهم الشروط وال إشكال يف اشتراطه بل هو املقصود من الوالية

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .واتفاق الدين
  .وال يزوج الكافر مسلمة،فال يزوج املسلم كافرة،شرط باإلمجاع: اتفاق الدين 

ألنه مل جيعل اهللا للكافرين على :  والشيء اآلخر،هذا شيء. ن مينع من كمال الشفقة  ألن اختالف الدي- 
  .ية النكاح نوع من الوالياتووال،فليس للكافر والية على املؤمن،املؤمنني سبيالً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .سوى ما يذكر

  .إال ما يستثىن: يعين
  :أن الذي يستثىن ثالث مسائل: وذكر الشيخ منصور

  .ـ أم الولد حتت الكافر إذا أسلمت
  .ـ واألمة الصغرية حتت املسلم

  .يف الدينوالسلطان خالفها . ـ والذمية إذا مل يكن هلا ويل زوجها السلطان
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .والعدالة
  .ويشترط يف الويل أن يكون عدالً: يعين

  .ومقصود املؤلف بالعدالة هنا يعين الظاهرة دون الباطنة
  .فيشترط يف الويل أن يكون عدالً عدالة ظاهرة فإن كان فاسقاً فإنه ليس له أن يتوىل تزويج ابنته أو أخته

  .تكاح أمانة وهو ليس من أهل األمانا ألن الوالية يف الن- 
  . وألنه قد خيون رغبة يف املال- 
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  . يلي التزويج بشرط أن يتحقق فيه الرشد يف العقد-  وهو الفاسق -  أن من مل يكن عدالً :والقول الثاين= 
  .أن يكون رشيداً يف أحوال العقود:  يعين

ألن من أولياء األمور من : ظر فضالً عن العملوهذا القول الثاين عليه العمل وهو الصواب حىت من حيث الن
يكون فاسقاً يف أبواب الطاعات لكنه فيما يتعلق باملرأة رشيد جداً وقد يسعى يف مصلحتها أكثر من غريه 

  .وينظر فيما يناسبها من الرجال ويبحث عن األكفاء أكثر من غريه
  .واملقصود الشرعي من الوالية هو هذا

  .ذا املقصود على وجع تام فإنه يصلح ولياًفإذا كان الفاسق يؤدي ه
  .وهذا القول يف احلقيقة قوي جداً وكما قلت عليه العمل

  . أن الويل البد أن يكون عدالً ظاهراً وباطناً-  وهو أصعب األقوال :القول الثالث= 
  .والراجح القول الثاين إن شاء اهللا

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  . غريهانفسها وال: فال تزوج امرأة

  .بناء على ما تقدم من أن الذكورية شرط يف الوالية إذاً لن تزوج امرأة نفسها ولن تزوج غريها
  .فهو تفريع على ما تقدم من أدلة

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .أبو املرأة يف إنكاحها: ويقدم

  .يف ترتيب األولياء بدأ املؤلف
  . وبدأ باألب

  . ألنه أقوى األولياء- 
  .فإذا كان للمرأة أب وابن فاألب مقدم.  كالم املؤلف أن األب يقدم على االبنومفهوم

  . بأن االبن موهوب لألب ووالية املوهوب على اهلبة أوىل من والية اهلبة على املوهوب:واستدلوا على هذا
  .وهذا صحيح

  .احلها أن األب أكثر شفقة على ابنته من ابنها وأكثر سعياً يف طلب مص: الدليل الثاين- 
  . أن االبن قد يستنف عن تزويج أمه فيدخل عليها بذلك الضرر: الدليل الثالث- 
  . أن االبن مقدم على األب:القول الثاين= 
  .أنه أقوى منه يف املرياث: بدليل:  ألن االبن أقرب إىل األم من األب- 

  .باب الوالية أن األب مقدم إن شاء اهللا بال إشكال ألن املرياث بابه خيتلف عن :والراجح
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فبينهما فرق مينع من إحلاق . فاملرياث سببه القرب والبعد والوالية سببها الشفقة والبحث عن مصاحل املولية
  .أحدمها باآلخر

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .مث وصيه فيه

  .يعود على النكاح) فيه:(الضمري يف
  .اجلد واألخوصي األب يف النكاح ال يف األموال مقدم على االبن و: يعين

  .فإذا مات األب وأوصى إىل رجل وهلذه البنت ابن فوصي األب مقدم على االبن
  :استدل احلنابلة على هذا

  . بأن الوالية حق من حقوق األب فإذا أوصى به انتقل ملن بعده وهو الوصي- 
  .ن الوالية ال تستفاد بالوصايةأ :القول الثاين= 

  .بالوصيةال ميكن أن يكون اإلنسان ويل : يعين
  .فالشارع هو الذي توىل بيان الويل. واستدلوا على هذا أن الوالية من األمور اليت تستفاد بالشرع

  .فمن جعله الشارع ولياً فهو مقدم على الوصي
  .وهذا القول هو الصحيح إن شاء اهللا

 الترتيب الذي فإذا مات األب انتهى حقه بالوالية وال ميلك أن يوصي بل تنتقل إىل من بعده شرعاً حسب
   .-  رمحه اهللا - سيذكره املؤلف 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .مث جدها ألب وإن عال

  .أي أن اجلد أيضاً مقدم على االبن
  :وسبب التقدمي

  : أن اجلد يوصف بأمرين- 
  .ـ الوالدة ـ والتعصيب

  .باعتبار أا مولودة ابنه وهو يعصب: فالبنت مولودة له
  . إال التعصيب فقطبينما االبن ال ميلك

  .ومن يتصف مبعنيني يقدم على من يتصف مبعىن واحد
  . أن االبن مقدم على اجلد:والقول الثاين= 
  . أن األخ مقدم على اجلد:والقول الثالث= 
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  . أن اجلد واألخ بدرجة واحدة:والقول الرابع= 
ومن هنا . يف األب موجودة يف اجلدألن األسباب اليت ذكرا : واألقرب واهللا أعلم أن اجلد مقدم على االبن

يف احلقيقة فها إشكال . يقدم على االبن وإن كان تقدمي اجلد على االبن ليس يف القوة كتقدمي األب على االبن
  .وتوقف لكن األرجح واألظهر أن اجلد يقدم على االبن

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .مث ابنها

  .جاء االبن يف املرتبة الرابعة
  .ال أب وال وصيه وال جد مث يأيت االبن:  ال يكون فيهالبد أن

  .مع إن النظر يقول أنه من أقرب الناس
  .إذاً االبن يف املرتبة الرابعة

  :واستدلوا على هذا
يا رسول اهللا ليس من أوليائي أحد حاضر :  قالت-  صلى اهللا عليه وسلم -  بأن أم سلمة ملا خطبها النيب - 

  . اللهم صل على حممد- .  ليس أحد منهم حاضر أو غائب يكره ذلك- يه وسلم  صلى اهللا عل- فقال النيب 
فهنا زوج االبن أمه ألنه ليس من األولياء أحد . يا عمر قم فزوج رسول اهللا فقام فزوجه: فقالت أم سلمة

  .حاضر
ا يدل على وهذا احلديث يقوي أي مسألة؟ تقدمي األب واجلد ألن املرأة تطلبت األولياء ولك تكتف باالبن مم

  .قوة ماذهب إليه احلنابلة
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .مث بنوه وإن نزلوا
  . وإن نزل-  مث ابن االبن - االبن : يعين

  .فجنس البنوة مقدم على األخوة
  .ابن:: ألن ابن االبن. يدل على والية ابن االبن. والية االبن:والدليل الدال على

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .أخوها ألبوين مث ألبمث 

  .األخ يأيت بعد عدم وجود عمودي النسب
  .فإذا مل يوجد أحد من اآلباء وال أحد من األبناء انتقلنا إىل األخ

  :وذلك. وهذا االنتقال بعد عدم وجود عمودي النسب حمل إمجاع ال إشكال فيه
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  .واألخ هو األقرب. ب والشفقةأتينا مدارها على القريوالوالية كما س.  ألنه األقرب عد عمودي النسب- 
  .ذهب احلنابلة إىل تقدمي األخ ألبوين على األخ ألب). = ألبوين:(قال

  :واستدلوا على هذا بأمرين
  .أنه أقوى منه يف املرياث مما يدل على قربه:  األول- 
  .أنه يتصل جبهتني واألخ ألب يتصل جبهة واحدة:  والثاين- 
  . الشقيق فهما يف درجة واحدة ال يقدم الشقيق عليهأن األخ ألب كاألخ: القول الثاين= 

شقيق  بأن هذه الوالية إمنا هي مستفادة من األب وأبومها واحد وال تأثري وال عربة تفرد ال:واستدلوا على هذا
وذلك ألن األخ الشقيق . لكن الصحيح إن شاء اهللا بوضوح أن األخ الشقيق مقدم، أنه أخ من أم:  يعين- باألم 

  .فال يستوون. كثر شفقة من األخ ألبأقرب وأ
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .مث بنومها كذلك
  : مث أبناء اإلخوة كذلك: يعين

كما أن األخ الشقيق مقدم على األخ ألب فابنه مقدم على . ـ فإبن األخ الشقيق مقدم على ابن األخ ألب
  .ابن األخ ألب

  .من قوة األخ الشقيق: هو ما تقدم: والسبب
  )).األذان((                                               

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .مث عمها ألبوين مث ألب

  .بعد مرحلة األخ تترتب الوالية حسب املرياث من جهة العصبات
  .يلي: فمن يرث

  .كاخلالف يف األخ الشقيق واألخ ألب). مث عمها ألبوين مث ألب: (واخلالف يف قوله
  .اخلالف املتقدم أي معنا هنا وقد رجحنا أن األخ الشقيق مقدم فهنا العم ألبوين مقدم على العم ألب: اًإذ

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .مث بنومها كذلك

  .وهكذا. ابن العم ألبوين مقدم على ابن العم ألب: يعين
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .مث أقرب عصبة نسباً كاإلرث



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  48  
 

  .ذلك ننظر يف ترتيبهم كأقرب عصبة للمرأة كما نرتبهم يف اإلرثبعد : يعين
  :والسبب يف أنه نرتبهم على هذا الترتيب

والرعاية والسعي يف حتصيل مصاحل املرأة والشفقة أمر معنوي ال ميكن أن يدرك .  أن مبىن الوالية على الشفقة- 
رابة فكلما كان اإلنسان أقرب علمنا شرعاً أنه فربطه الشارع بأمر ظاهر وهو الق. أيهما أشفق عليها من اآلخر

  .أشفق ألنه ال ميكن أن نعلق هذا املعىن بشيء غري حمسوس والقرابة أمر حمسوس
  .فإذاً نقول كلما كان اإلنسان أقرب فهو يف الغالب أشفق فهو الويل

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .مث املوىل املنعم

  . بالعتق- لنسب انتقلنا إىل األولياء باإلنعام مث إذا مل يوجد أولياء من ا: يعين
  .هو موالها يقوم بتزوجيها. من أعتقها: فإذا مل يكن هلا عصبات من النسب فوليها باإلمجاع

  .ألنه األوىل بعد عدم وجود أحد من النسب. وهذا حمل إمجاع
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .مث أقرب عصبته نسباً
 بنفسه فإنه أقرب الناس ذا املعتق نسباً والذي هو يعصب يكون هو ويل هلذه املرأة إذا مل يوجد املعتق: يعين

  .الذي أعتقها امليت
  .ننتقل بعد املعتق إىل األولياء حبسب قرم وبعدهم من امليت: إذاً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .مث والء

  .مث موىل املوىل: يعين
من أعتق الذي : رباء نسباً ومل جند أيضاً هلا ويل ووجدنا ويل موىل يعينفإذا مل يوجد هلذه املرأة أحد من األق

  .أعتقها فهذا له حق التزويج وهو مقدم وله الوالية ألنه ال يوجد أحد أقرب منه هلذه املرأة
  .وقَلَّ أن يقع مثل هذه األشياء وهي نادرة جداً أو ال تكاد تقع

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .مث السلطان

  .ويل من ال ويل له باإلمجاع: سلطانال
  ).والسلطان ويل من ال ويل له : (-  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب 

  .فإذا مل جند أحداً من األقارب وال من األولياء فإنا ننتقل إىل السلطان ويقوم هو بتزويج هذه املرأة
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  ...هذا واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد
  انتهى الدرس
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  من النكاح) 4: (الدرس  الفصل الثاين  السنة الثانية 

  االثنني :اليوم
ه7/5/1429:التاريخ

  ـ
  ))167(( التسلسل العام لدروس الزاد 

� �


	���������ل�����Wא �
 آله وأصحابه     بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى

  .أمجعني
انتهينا باألمس من الكالم عن ترتيب األولياء عند الفقهاء وتبني أن األحق األب مث اجلد مث االبن مث األخ مث 

األعمام، وباقي من مسائل األولياء مسائل مل أتطرق إليها باألمس وهي ما إذا وجد أكثر من ويل يف درجة 
 عدد من األعمام فهم متساوون يف القرب من الزوجة فأيهم يلي واحدة كأن يوجد عدد من األخوة أو يوجد

  :ينقسم احلكم إىل قسمنيالتزويج؟ 
. أن تأذن املرأة ألحدهم، فإذا أذنت ألحدهم، فإنه هو الويل، وال شأن للباقني يف التزويج:  القسم األول

  :ينقسم إىل قسمنيفيعين أنه يتعني هذا للمأذون له فإن مل تأذن ألحد منهم على وجه التعيني 
 إما أن يتراضوا على أحدهم فال حرج أو ال يتراضوا، فإن مل يتراضوا فاألوىل وليس الواجب يف الترتيب 

يقدم خريهم وأدينهم مث بعده األكرب سناً مث إذا تشاحوا ومل يرضوا ذه األفضليه فالقرعة، يقرع بينهم :كالتايل
  .ومن خرجت له القرعة صار هو ويل املرأة

من هنا علمنا قول أن ما يراه كثري من الناس أنه يقدم األكرب مطلقاً على سبيل الوجوب ليس بصحيح إال                     
أن الناس تعارفوا على هذا أن األكرب هو الويل وهو خالف ما قرره الفقهاء من أنه يقدم خريهم وأدينهم مث بعد          

  . ذلك أسنهم 
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موضوع آخر وهذا املوضوع يتعلق مبسألة أن الشارع احلكيم انتهى ما يتعلق باألولياء، مث انتقل املؤلف إىل   
مل خول الويل تزويج املرأة، مل جيعل هذا احلق له مطلقاً يتصرف فيه كما يشاء بل وضع هلذا احلـق ضـوابط                      
وحدود حىت ال يعتدي الويل يف استخدام هذا احلق الذي منحه إياه الشارع، وهلذا حتدث املؤلف عن مـسائل                   

  :ثالث
  . مسألة العضل: ة األوىلاملسأل

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )فإن عضل األقرب( 

 إذا عضل األقرب انتقلت الوالية عنه إىل غريه وسيأتينا إىل من ستنتقل، إذا عضل الويل املستحق للواليـة              
  .فإا تنتقل عنه

  
  : والدليل على هذا من وجهني

  . تعذر تزويج املرأة وإذا تعذر انتقلنا إىل من بعده أنه بعضله تعذر تزويج الزوجة أو:الوجه األول 
 أنه بعضله خرج من العدالة إىل الفسق، والسبب أنه ظامل والظامل فاسق فإذا خرج إىل الفسق انتفت        :الثاين

إذاً إذا عضل الويل فان الوالية تنتقل إىل من بعـده           . الشروط املتقدمة حبق الويل وانتقلت الوالية إىل من بعده        
  .والعضل هو أن مينع الويل تزويج الكفء الذي رغبت فيه ورغب فيها هذا هو العضل. تينا إىل من تنتقلوسيأ

فإذا منعها على هذا الوجه فهو فاسق إذا كان بغري حق وتنتقل الوالية عنه وهذا هو النـوع األول مـن                     
  .األنواع اليت تنتقل عنهم الوالية

  :النوع الثاين ذكره املؤلف بقوله
  ) يكن أهالًأو مل(

 إذا مل يكن أهالً فإن الوالية تنتقل عنه والويل يصبح ليس أهالً إذا اختل شرطاً من الشروط املتقدمة كأن                   
يكون صغرياً أو جمنوناً أو فاسقاً أو كافراً، إذا اختل أي شرط من هذه الشروط املتقدمة اليت اشترطها الفقهـاء   

  .ة مث تنتقل بسبب ذلك الوالية عنه إىل من بعدهالذي وضعها يف الويل صار ليس أهالً للوالي
  :أشار إليه رمحة اهللا تعاىل بقوله: النوع الثالث

  )أو غاب غيبة منقطعة(
:  إذا غاب غيبة منقطعة فإن الوالية تنتقل عنه لكن الفقهاء اختلفوا يف ضابط الغيبة املنقطعة على أقـوال                 

ل الشيخ ال تقطع إىل بكلفة ومشقة هذا هـو التعريـف             هو الذي ذكره الشيخ موسى هنا فيقو       :القول األول 
  .األول للغيبة املنقطعة، هي أن يسافر الويل سفراً ال يبلغ معه إىل بكلفة ومشقة،وهذا هو مذهب احلنابلة
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  . أن يكون حبيث ال ميكن أن يكاتب أو ميكن أن يكاتب لكن ال جييب:القول الثاين
  .  كل ويل يسافر مسافة قصر سقطت واليته على هذا القول أن يسافر مسافة قصر إذاً:القول الثالث
  .  أن يتغيب غيبة تستغب معها املرأة يعين يدخل عليها الضرر بسبب هذا الغياب:القول الرابع
 أن يغيب غيبة ينصرف معها الكفء املرغوب يعين يوجد كفء راغب يف الزواج لكـن                :القول األخري 

  .ن ينتظر حينئذ نعترب هذه الغيبة غيبة منقطعةبسبب غيبة الويل قد ينصرف ألنه ل
وال يشترط يف الغيبة املنقطعة أن تكون مع السفر فلو استتر يف البلد وترتب على استتاره إغرار بـاملرأة أو             

  . ذهاب الكفء اخلاطب فإنه يعترب غاب غيبة منقطعة
خل الضرر معها على املرأة انتقلت       ألنه أمشل األقوال إذا غاب الويل غيبة يد        أرجح األقوال القول الرابع   

وهذا الضابط كمـا قلـت   ) ال ضرر وال ضرار: ( لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  الوالية عنه إىل من بعده      
  .أرجح مما ذكره املؤلف رمحه اهللا

  
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )زوج األبعد(
ب غيبة منقطعة، انتقل إىل األبعد ومقصود        هذا احلكم يف الصور الثالث إن عضل، أو فقد األهلية، أو غا           

املؤلف باألبعد هنا يعين الذي يليه مباشرة فإذا سافر األب انتقلت الوالية إىل األبعد وهو أبناء العم أو إىل مـن           
  . يليه مباشره وهو من؟ اجلد عند احلنابلة واالبن على القول  الثاين على ما سبق تفصيله

ألن النيب صلى   أحد األسباب الثالثة فان الوالية تنتقل مباشرة إىل السلطان            أنه إذا وجدت   :والقول الثاين 
  .  وهذه ال ويل هلا باعتبار وجود املانع"السلطان ويل من ال ويل له: " اهللا عليه وسلم يقول
  .بوجود املانع جيعل املوجود كاملعدوم كأنه ماتواستدلوا أيضاً 

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول      من بعده والسبب يف ذلك       أنه ينتقل إىل     والراجح البني الرجحان   
 وهذه هلا ويل وهو الثاين يف الدرجة بعد األب إن كان األب هو الذي عضل إذاً                 "السلطان ويل من ال ويل له     "

نقول تنتقل ملن بعده وال تنتقل إىل السلطان ألن هذا هو معىن احلديث فالسلطان ال يكون ويل أي امرأة هلـا                     
  .ويل

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) إذا زوج األبعد أو زوج أجنيب بغري عذر مل يصح(

إذا زوج األبعد أو زوج أجنيب بغري عذر مل يصح إىل هذا ذهب كثري من أهل العلم أنه إذا اعتدى األبعد                      
  .وزوج فان النكاح ال يصح
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 نكحت نفـسها بغـري إذن وليهـا         أميا امرأة : " واستدلوا على هذا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        
وهو حيث صحيح فدل احلديث على أنه إذا مل يلي التزويج الويل املعني من قبـل                " فنكاحها باطل باطل باطل   

  . الشارع فإن العقد يكون باطالً 
 أن العقد صحيح لكنه موقوف على رضا من له احلق وهو الويل األول أو صاحب املرتبـة                :والقول الثاين 

  .األوىل
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا جاءته البكر اليت زوجها أبوها بغري رضا جعل هلـا                  ستدلوا على هذا  وا 
  .اخليار

مذهب احلنابلة، والسبب يف الترجيح أن االستدالل باحلديث الثاين الذي استدل به أصـحاب               والراجح  
  :القول الثاين ال يستقيم لسببني

  . احلديث ضعيف وأن األئمة أعلوه باإلفساد أنه تقدم معنا أن هذا:السبب األول 
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اثبت هلا اخليار ال الختالل الويل وإمنا الختالل الرضا ألا                 :والسبب الثاين  

تقول زوجين أيب بغري رضا إذاً الشرط الذي اختل ليس عدم وجود الويل وإمنا عدم وجـود الرضـا وهلـذا                     
 مذهب احلنابلة، فإذا اعتدى أحد األولياء ظلماً وزوج املرأة بغري           فالراجح إن شاء اهللا   ،االستدالل به ال يستقيم   

رضا الويل األول فإن احلكم إعادة النكاح فيعقد من جديد سواء رضي بالزوج أم مل يرضى جيـب أن يعـاد                     
  .النكاح الختالل شرطه األهم وهو وجود الويل غري الشرعي 

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )الرابع الشهادة(

 الشهادة ذهب احلنابلة والشافعية واألحناف إىل أن اإلشهاد يف النكاح شرطاً من شروط              :الشرط الرابع 
الصحة فإن مل يشهد بطل العقد إال أن بني األحناف واحلنابلة والشافعية خالف بسيط وهو أن الشافعية يقولون 

يقولون أنه شرط لكن ال قيمة هلذا اخلالف ألن اجلميـع           أن اإلشهاد ركن وليس بشرط، واحلنابلة واألحناف        
  .يرى أن العقد إذا فُقد اإلشهاد باطل إذاً ليس هناك حمصلة يف تسميته ركن أو تسميته شرط

 )ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم: الدليل األول:  استدل اجلمهور بأدلة
وضعفه أيضاً اإلمام ابن املنذر بل ذهب عدد من احملققني إىل أنه ال يـصح يف                وهذا احلديث ضعفه اإلمام أمحد      

اإلشهاد حديث ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا صحيح أنه ليس يف السنة يعـين مـن األحاديـث                     
  . الصحيحة ما يدل أبداً على اشتراط وجود الشهود يف صحة النكاح على كل حال هذا هو الدليل األول

 أنه روي عن عمر وابن مسعود وغريه من أصحاب النيب عليه الصالة والسالم اشتراط الشهادة :لدليل الثاينا   
  .يف النكاح
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 أن يف اإلشهاد حفظاً حلق الولد لئال جيحد الوالد نسب ابنه بأي سبب من األسباب، فاإلشهاد :الدليل الثالث  
  .يثبت العقد

محد وينسب إىل املالكية أن اإلشهاد ليس بواجب، وإمنا الواجب اإلعالن            وهو رواية عن اإلمام أ     : القول الثاين 
  .فإذا أعلن صح العقد أشهد أو مل يشهد

 أن النيب عليه الصالة والسالم أعتق صفية رضي اهللا عنها وأرضـاها             :الدليل األول :ويستدل على هذا بأدلة    
  . وجعل العتق صداقها وتزوجها ومل ينقل أنه أشهد

 النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للرجل الذي طلب الزواج ملكتكها مبا معك من القرآن ومل ينقل                   أن :الثاين
  .أنه أشهد

 أنه ال يوجد دليل على اإلشهاد فالدليل عدم الدليل وتقدم معنا أن عدد من األئمة يرى أنـه ال                    : الثالث
  .يصح يف الباب حديث ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 أن الواجب إما اإلعالن أو اإلشهاد، إذا وجد اإلعالن أو اإلشهاد كفى، وهذا القول رواية :ثالقول الثال
  .عن اإلمام أمحد واختاره الشيخ الفقيه ابن حزم رمحه اهللا

 على هذا بأن الشارع احلكيم إمنا أراد خروج العقد من السفاح إىل النكاح وهو حيصل باإلعالن         واستدل
ر الذي يسمونه نكاح السر فإذا حصل اإلعالن حصل مقصود الشارع و اإلشـهاد              الذي هو نقيض نكاح الس    

  .نوع من اإلعالن
 مذهب ابن حنبل أن الواجب إما اإلعالن أو اإلشهاد، إال أنه فقط يتنبه إىل مسألة                والراجح إن شاء اهللا    

الن فقد واإلشهاد وجـد  ما إذا حصل عقد النكاح مع اإلشهاد سراً فهنا اإلع: يتوقف فيها شيخ اإلسالم وهي  
لكن اإلشهاد سراً فهذا توقف فيه شيخ اإلسالم وهو فعالً حمل توقف فيجب وجوباً جتنب عقد النكاح السري                  
ولو مع اإلشهاد، فإذا أراد اإلنسان أن يكتم نكاحه لسبب أو آلخر فإنه ال جيعله سراً بالنظر جلميع األطـراف                    

يه كزوجته أو غريها لكن يطلع عليه عدداً بأن يصنع وليمة ويدعوا            ميكن أن يكون سر ملن ال يريد أن يطلع عل         
إليها بعض الناس الذين يريد أن يدعوهم ليحصل اإلعالن ألنه يف احلقيقة وجود النكاح السري املتكتم عليـه                  

ـ                    ن ولو مع وجود اإلشهاد حمل نظر كبري ألن الشارع ال يريد اإلشهاد بقدر ما يريد اإلعالن، فاإلعالن أهم م
  .اإلشهاد فيتنبه اإلنسان إىل هذه املسألة، ملا قرر الشيخ اإلشهاد انتقل إىل شروطه

نريد أن ننبه إىل تنبيه وهو أم يقولون أن املالكية يرون أن اإلشهاد كما ذكرت لكم حكمه أنـه سـنة                     
عـين ال جيـب أن      أن اإلشهاد عند العقد سنة ي     : وبالنظر يف كتب املالكية جند أن هلم تفصيل آخر هم يقولون          

يشهد عند العقد لكن جيب أال يدخل باملرأة إال وهو أشهد إذاً عندهم سعه يف تـأخري اإلشـهاد إىل مرحلـة       
الدخول لكن ال جيوز أن يدخل إال بعد أن يشهد فإن دخل قبل أن يشهد فالنكاح عندهم فاسد، وعليـه أن                     

 اجلمهور إذا عقد بدون إشهاد ال ينعقد أصالً أما          يفسخ هذا النكاح، الفرق بينهم وبني اجلمهور أن العقد عند         
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عند املالكية فينعقد ويصح فإن مل يشهد قبل الدخول فسخ العقد فبينهما فرق لكن يف النتيجة احملصلة واحـدة                   
وهو الشك بينهما فرق أساسي ألن املالكية يصححون العقد لكن يف النتيجة يكون األمر واحـد ألنـه إن مل          

 باطالً، لذلك جيب أن نتنبه إىل هذا وأنه ال يصلح أن نقول املالكية يرون أن اإلشهاد سـنة         يشهد صار النكاح  
  . ونطلق، هذا غري صحيح جيب أن نعطي املذهب حقه ألم يرون أنه واجب قبل الدخول

  :الشرط بيان يف   ـ رمحه اهللا ـيقول املؤلف
  ) فال يصح إال بشاهدين  (

فإن ) وشاهدي عدل   ( ال يكتفى بواحد بل البد من شاهدين ملا يف احلديث           اتفق األئمة األربعة على أنه      
شهد واحد فإنه ال جيزئ وحنن نتحدث اآلن عن العدد ال عن الذكورية واألنوثه وهذه مسألة أخـرى حنـن                    

  .نتحدث عن العدد فالعدد ال جيوز أن يقل عن اثنني باتفاق األئمة األربعة
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )دلنيع  (
  .اتفق األئمة الثالثة مالك وأمحد والشافعي على أن العدالة شرط لصحة الشهادة

 بأن الشهادة نوع من الوالية والواليات الشرعية يشترط فيها العدالة وأن ال يكـون               واستدلوا على هذا   
  .فاسقاً واملقصود بالعدالة هنا يعين الظاهرة

  .رط بل تصح شهادة الفاسقأن العدالة ليست بش: القول الثاين لألحناف
  . على هذا أن األدلة اآلمرة باإلشهاد ليس فيها اشتراط العدالة واستدلوا

  :  قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )ذكرين (

يعين أنه يشترط أن يكون الشهود من الذكور فيها احتمال نقول ذكرين، ذهب األئمة الثالثة الشـتراط                 
  .الذكورية وهم مالك وأمحد وأبو حنيفة

   :واستدلوا بأمرين 
  . أحاديث ضعيفة جداً:األول
  ).مضت السنة أن ال تقبل للنساء شهادة يف النكاح والطالق واحلدود:(  أن الزهري قال: الثاين

 لألحناف نفَسهم يف باب النكاح مع النساء جيد يعين من وجهت نظرهم جيد ولذلك هم                :القول الثاين  
  .ن هذه الشهادة ال تتعلق باملال وال يوجد مانع من شهادة النساءيقولون ممكن يشهد رجل وامرأتان أل
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جيوز أن تشهد أربع نـسوة فتخلـوا        :  يوسع املسألة أكثر فقال    القول الثالث  مث جاء ابن حزم صاحب      
الشهادة من الذكور متاماً وأيضا لعدم وجود دليل مانع  وابن حزم رجل ظاهري إذا مل يوجـد دليـل نـص                      

  .تقبل شهادمفاألصل أن الكل 
 يف احلقيقة األقرب من حيث األدلة مذهب ابن حزم إذ ال يوجد ما مينع من شهادة أربع نسوة لوال األثر                    
املروي عن الزهري فإن صح هذا إىل الزهري فال كالم أنه جيب أن يكون الشهود من الذكور وال دخل للنساء         

و يعنيها مضت السنة أال تقبل شهادة النساء يف النكاح ألنه يقول مضت السنة وهو إمام إذا قال هذه الكلمة فه      
والطالق واحلدود فإن صح هذا إىل الزهري اإلمام الكبري فإن الراجح مذهب اجلمهور من األئمة وإن مل يصح                  
فالراجح مذهب ابن حزم وليس مذهب األحناف، ال نشترط وجود ذكر لكن يف الغالب راح يكون هذا األثر                  

ألئمة الثالثة اعتمدوا عليه فاحلقيقة مل أراجع اإلسناد إىل الزهري لكن يغلب على ظين أنـه       صحيح باعتبار أن ا   
  .إن شاء اهللا ثابت باعتبار أن األئمة استدلوا به

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) مكلفني(

العقـل  ذهب األئمة األربعة إىل اشتراط التكليف والتكليف هو أن يكون الشاهد بالغ وعاقل أما اشتراط                
فكما هو مذهب األئمة األربعة فهو مذهب باإلمجاع جبميع أهل العلم ألن انون ليس أهـالً للـشهادة وال                   

  .يتحمل حتمالً يؤدي معه األداء الصحيح وأما البلوغ فكما قلت لكم هو مذهب األئمة األربعة
  . أن من قارب البلوغ وهو عاقل تقبل شهادته:والقول الثاين 
 على اشتراط البلوغ بأن اإلنسان قبل أن يبلغ حتت والية غريه وحنن قلنا أن الـشهادة                 لوااجلمهور استد  

، يف احلقيقة كالم األئمة     هذا تعليل اجلمهور  نوع من الوالية وإذا كان حتت والية غريه فكيف يتوىل على غريه             
من مل يبلغ وإمنا يكتفى بالشهادة األربعة وجيه السيما يف مثل هذا العقد املهم احلساس، ينبغي أن ال يشهد عليه 

على النكاح من قبل البالغني، لكن ملا علمت هذه املسألة ليس فيها أدلة نص يعين من الكتاب أو السنة فإنـه                     
يتوجه أنه إذا مت العقد بشهادة اثنني مل يبلغا أنه ال حنكم بفساد العقد وإن رجحنا وجوب البلوغ وأن مذهب                     

   :صحيح ألمرين ذا وقع األمر حينئذ نقول العقد األئمة األربعة صحيح لكن إ
  . ال يوجد دليل على اشتراط البلوغ صريح:األول
 أن أصل وجوب الشهادة ليس بقوي فإذا مجعت بني األمرين ال تكاد تشك أنه إذا عقـد األمـر                    :الثاين

السابق تعلم أنه مل يقـل  النكاح وشهد عليه اثنان مل يبلغا وقاربا البلوغ فإنه يصحح العقد ومن خالل اخلالف   
أحد من الفقهاء بتصحيح شهادة الصيب الصغري الذي مل مييز أو الذي ميز قريبا كأن يكون له سبع سنوات أو                    
مثان سنوات هذا ال أعلم أحد من أهل العلم صحح شهادة هذا الطفل إمنا اخلالف يف الرجل الـذي قـارب                     

  .البلوغ وهو عاقل ويفهم هذا اخلالف فيه كما مسعت
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  :  قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )مسيعني(

 يشترط يف الشهود أن يكون لديهم حاسة السمع وهذا الشرط باتفاق األئمة األربعة ودليلهم ظاهر جداً                
 األربعة ةألن املشهود عليه هنا قول والقول إمنا يسمع مساعاً إذا مل يكن يسمع فعلى ماذا يشهد وهلذا اتفق األئم           

  .على هذا احلكم
  :ل املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قا
  ) ناطقني( 

ذهب اجلمهور إىل أن األخرس ال تصح شهادته ودليلهم أيضاً ظاهر وهو عدم متكنه من أداء الشهادة عند                  
  .وإىل هذا ذهب الشافعية واألحناف واحلنابلة وهم اجلمهور. احلاجة إليها

أدائها كتابة ويف احلقيقة احلنابلة هم الذين  وهو قول للحنابلة أنه يصح إذا متكن من :القول الثاين للمالكية
قالوا مسألة الكتابة، واملالكية عندهم إطالق فيما رأيت قالوا تصح شهادة األخرس مطلقاً لكـن يبـدو يل أن           
مقصودهم يعين إذا أداها كتابةً وهذا القول الثاين صحيح إذا كان ال يتكلم ولكنه يسمع فإنه إذا كان مسيـع                    

  .ادته صحيحة ألنه إذا طُلب منه أن يؤديها سيؤديها كتابةًلكنه أخرس فان شه
 ومن هنا علمنا أن األخرس الذي ال حيسن الكتابة ال تصح شهادته عند األئمة األربعة وعلمنا أيضاً مـن                   
خالل تعليل احلنابلة واملالكية أن األخرس الذي يتكلم باإلشارة تصح شهادته ألنه سيؤدي الشهادة باإلشـارة                

 أن األخرس إذا استطاع أن يؤدي الشهادة بالكتابة         إذاً الضابط ن اإلشارة من الناطقني ينقل شهادته       ومن حيس 
  . أو بلغة اإلشارة فان شهادته صحيحة

  . انتقل املؤلف إىل موضوع آخر
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...)وليست الكفاءة( 
ط الكفاءة وهو شرط عند بعض أهل العلم        انتهى املؤلف من شروط صحة النكاح مث أراد أن ينبه إىل شر           

  . أراد أن ينبه إىل األحكام املتعلقة ذا الشرط 
  . املساواة:فالكفاءة لغة

  . مساواة الزوج للزوجة يف الدين والنسب:وشرعاً 
 وقولنا يف التعريف يف الدين والنسب يعين على ما مشى عليه املؤلف أما الصفات اليت يطلب فيها التساوي 

ق املكافأة أو لتحقيق التكافؤ فهي خمتلف فيها بني الفقهاء كما سيأتينا لكن حنن نريد أن نعطي تعريـف                   لتحقي
  .عام للكفاءة
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  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )ليست الكفاءة شرطاً(

 ذهب اجلمهور من أهل العلم، عامة أهل العلم إىل أن الكفاءة ليست من شروط الصحة وإن كانت مـن       
هي ليس من شروط الصحة لكنها من شروط اللزوم ويترتب على هذا أن العقد على رجل ليس  شروط اللزوم ف  

مكافئ للمرأة صحيح إال أن لألولياء احلق يف الفسخ إذاً جيب أن نتصور مذهب اجلمهور متاماً قبل أن ننتقل إىل 
  .األقوال واألدلة إذاً ليس شرط صحة ولكنه شرط  لزوم حنتاج أدلة لطريف القول

زوج قرشية وهي فاطمـة  ( على أنه ليس من شروط الصحة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم :لدليل األول ا 
  .واحلديث يف الصحيح) بنت قيس من أسامة بن زيد وهو موىل 

 أن أبا حذيفة رضي اهللا عنه زوج ساملاً من ابنة عمه هند وهي قرشية، هند هذه ابنة الوليد                   :الدليل الثاين 
  . قريش وسامل موىل المرأة من األنصاربن عتبة من صميم
  . ليس يف النصوص الشرعية ما يدل على اشتراط املكافأة أو أن يكون كفأً التكافؤ:الدليل الثالث
  .  جمموعة من األحاديث ال يصح منها شيء تدل على عدم اشتراط الكفء صراحة:الدليل الرابع
ين أنه من حقوق اهللا ليس من حقوق اآلدميني          أن كون الزوج كفء للزوجة شرط صحة يع        :القول الثاين 

  .فلو رضي الزوج والزوجة ومجيع األولياء األقرباء من الطرفني ال يعين شيء والعقد باطل
العرب بعضهم أكفاء لبعض واملـوايل بعـضهم    : "قوله صلى اهللا عليه وسلم     :األول:واستدلوا بدليلني 

 أن غري العريب ليس كفء للعريب وهذا احلديث قال عنه            فاحلديث قسم إىل قسمني ودل مبفهومه      "أكفاء لبعض 
  ). هذا كذب وباطل:( أبو حامت

 قالوا أن عمر بن اخلطاب قال على مأل من الناس ألمنعن تزويج احلسيبات إال من األكفـاء      :الدليل الثاين 
  . وهذا األثر ضعيف

أبداً وهو يرى أن النيب صلى اهللا عليه وأنا أقول من عندي حاشا هللا أن يقول أمري املؤمنني عمر هذا الكالم           
  . وسلم يزوج املوايل من القرشيات حاشاه أن يقول مثل هذا

 كون الزوج كفؤ  ليس بشرط صحة وال لزوم ليس بشرط مطلقاً وهو مذهب ابن حـزم                  :القول الثالث 
 صلى اهللا عليه وسلم  بأن األحاديث املذكورة يف القول األول ليس فيها أن النيب استدلواومذهب لبعض الفقهاء

  .أخذ رضا باقي األولياء فدل على أن رضاهم غري معترب
 القول الثالث ألنه ال يوجد يف السنة ما يدل على االشتراط أضف إىل هذا وجـود                 والراجح إن شاء اهللا    

 أحاديث تدل على عدم االشتراط لكن من احلكمة بال شك أنه إذا كان التزويج بغري األكفاء يدخل الـشقاق                  
على كامل العائلة واحلمولة ويؤدي إىل أضرار ومفاسد كبرية أنا أقول من احلكمة وليس من األحكام الشرعية                 
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أال يقدم الويل على مثل هذا التصرف صيانة الجتماع العائلة ولعدم دخول فساد على األب والزوجة ورمبا على 
 العلم أن يبني أن هذه  عصبية جاهلية ليست          األبناء ورمبا تطور األمر إىل أكثر من هذا نعم صحيح على طالب           

من اإلسالم يف شيء وأن ينور الناس ويفقههم يف هذا الباب لكن هذا شيء واستخدام األوليـاء احلكمـة يف                    
  .التصرف أحياناً شيء آخر

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب واحلرية(

  . يف أمرين فقط الدين واملنصب الكفاءة عند احلنابلة 
املنصب عرفه الشيخ بقوله النسب واحلرية نبدأ باألول وهو الدين واملقصود بالدين يعين أن يساويها دينـاً       
فاملقصود بالدين هنا الصالح واالستقامة وقيل املقصود بالدين فعل األوامر واجتناب النواهي وبني القولني تشابه 

كأنه يتطلب مرحلة أو درجة من الصالح أكثر من جمرد فعل األوامر وترك النواهي               القول األول شديد إال أن    
بناًء على هذا ال جيوز أن يزوج التقية للفاجر ألن ليس بينهما تساوي يف الدين وال جيوز أن يزوجها للفاسـق                     

  .ولو مل يصل إىل مرحلة الفجور ألنه ليس بينهما تساوي يف الدين
ن ليس شرطاً يف التزويج وعلى القول الثاين العمل، فاآلن الناس يزوجون املرأة وإن  أن الدي: والقول الثاين

كانت صاحلة لرجل وإن كان فاسقاً والعقد صحيح وهو يف احلقيقة ال يوجد ما يدل بطالن العقـد إذا زوج                    
ك أن تـزويج    الرجل ابنته الصاحلة من رجل فاسق أو فاجر بغري الزىن ال يوجد ما يدل على البطالن لكن الش                 

اإلنسان ابنته الصاحلة إىل رجل فاسق ليس من أداء األمانة وقد يكون آمث يف هذا الصنع أوالً ألنـه مل يراعـي                      
مصلحة املرأة وثانياً وهو األهم أنه يعرض املرأة إىل خلل يف دينها بسبب طول الصحبة مع هذا الفاسق ويستثىن                

صلحة يف التزويج لكن يف األصل أنه ليس من أداء األمانة أن            من هذا ظروف معينه ومالبسات خاصة تكون امل       
  .يزوجها للفاسق

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )ومنصب وهو النسب (

 النسب تقدم معنا أنه من شروط الكفاءة واخلالف املتقدم ينصب يف احلقيقة على النسب واألدلـة الـيت                  
القول بأن اشتراط النسب ال تدل عليه األدلـة مـع           ذكرت تدل على عدم اشتراط النسب ومما يدل على قوة           

 فجعل الكرامة واملرتلة إمنا هي بـالتقوى        }إن أكرمكم عند اهللا اتقاكم      { : قوله تعاىل األحاديث اليت تقدمت    
  . يدل على هذا}وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا { : قوله تعاىلوليست بالنسب وكما أن 

ذكر يف اآلية أن احلكمة من جعلهم شعوب وقبائـل أن يتعـارفوا ال أن                أن اهللا تعاىل      وجه االستدالل 
يتفاخروا ومنع تزويج غري النسيب هو من باب التفاخر إذاً هاتان اآليتان تدالن على قوة ما تقدم من أنـه ال                     

  .يشترط الكفاءة يف النسب
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  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )واحلرية(

  :بدليلنيواستدلوا  احلرية شرط عند اجلمهور 
  . أن النيب عليه الصالة والسالم خري بريره ملا أعتقت وبقي زوجها عبداً: األول
 أن العبد ينقص درجة كثرية عن احلرة ويدخل عليها األذى بسبب أن العبد سـيكون مـشغوالً                  : الثاين

  .مبصاحل سيده عن حقوق زوجته
لعبد واألقرب أنه شرط لزوم ال صحة فـإن          أن احلرية ال تشترط فيجوز أن نزوج احلرة ل         :والقول الثاين  

حديث بريره فيه التخيري وليس فيه الفسخ وحنن نقول نبقى مع هذا احلديث النبوي ونقول هو شـرط لـزوم                    
والقول بأنه شرط لزوم قوي يف احلقيقة ألنه صحيح أن العبد مشغول مبنافع سيده وخدمته عن حقوق الزوجة                  

  .ويدخل عليه الضرر
  ))األذان((                          

    
  
  
  

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )شرطاً يف صحته(

 يعين وليست الكفاءة شرطاً يف صحته لكنه أراد أن يبني أا شرط لزوم فقال يتقدم شرط أنه هل هـي                    
فلو زوج األب عفيفة بفاجر أو عربية بأعجمي فلمن مل يرضا مـن املـرأة أو                : شرط يف الصحة أو ال؟ يقول     

  .األولياء الفسخ
إذا زوج الرجل موليته من غري الكفء صح العقد وثبت اخليار للمرأة وباقي األولياء وأفادنا املؤلـف أن                  
مجيع األولياء وليس صاحب املرتبة األوىل يف الوالية فقط بل جلميع األولياء حق  الفسخ ولو كان الويل األول                   

ه ولكل األولياء حق الفسخ إذا مل يرضوا ذا الرجـل مـن             راض، فإذا زوج األب ابنته من رجل فألخيه وابن        
  .حيث الكفاءة
  . احلنابلة على هذا بأن الضرر والضيم يدخل عليهم مجيعاً، ودخول ضرر يثبت احلق يف الفسخواستدل

أنه ليس لكل األولياء احلق يف الفسخ إمنا احلق فقط للويل األول وهـو صـاحب الواليـة                  : القول الثاين 
  .الشرعية
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 بأن اهللا تعاىل جعـل      واستدلواا على هذا بأن إذن الباقني غري معترب فاعتراضهم كذلك ال يعترب،             واستدلو
  .الوالية هلذا الرجل وأناط به احلكم فقوله هو املعترب

 القول الثاين ألن مذهب احلنابلة وهو القول األول يؤدي إىل نوع من الفوضى فكل               والراجح إن شاء اهللا   
اء مل يرض ذا الزوج ألي سبب كان ذهب يبحث عن اختالل شرط الكفاءة يف الدين أو يف                  واحد من األولي  

  .النسب أو يف الصفات األخرى اليت ذكرها الفقهاء كالصنعة وتطلب هذا األمر إىل أن يبطل النكاح
  .مادام الشارع جعل الوالية هلذا األول فهو املفوض يف الرضا وعدم الرضا

  .ول وننتقل إىل باب احملرماتذا انتهى الباب األ
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )باب احملرمات يف النكاح(
  باب احملرمات يف النكاح باب مهم ومفيد ليعرف اإلنسان من جيوز أن يتزوج ومن ال جيوز واحملرمـات                  

  :تنقسم إىل قسمني
  .حمرمات إىل األبد وحمرمات إىل أمد

  :واحملرمات إىل األبد له أقسام
املؤلف بالقسم األول وهو احملرمات بالنسب، وبدأ الشيخ باحملرمات بالنسب ألن أشد احملرمات حترمياً      بدأ  

حرمت عليكم أمهـاتكم وبنـاتكم   {:لشدة القرب من الرجل، واحملرمات من النسب سبع نساء ذكرن باآلية       
يـة أن القـرآن بـدأ       ، يظهر يل من ترتيب اآل     }وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت      

باألقرب فاألقرب أليس كذلك؟ بناًء على هذا تثبت اآلية أن العمة أقرب من اخلالة وهذا نستفيد منه لـيس يف         
باب النكاح فقط لكن نستفيد منه يف صلة الرحم إذا كانت اآلية هذا ترتيبها إذاً نقول أن العمة أكثر يف صلة                     

إلمجاع قوية لكن نقول يلمس من اآلية وتأكد هذا بأن الشارع بـدأ      الرحم من اخلالة، واخلالة هلا صلة رحم با       
  .بتحرمي بنات األخ قبل بنات األخت مما يؤكد هذا املعىن وأن أقرباء الرجل أقرب
  .هذا واهللا أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  من النكاح ) 5: (الدرس  الفصل الثاين  الثانية : السنة

  ))168((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ8/5/1429: التاريخ  الثالثاء: يوم
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باألمس حتدثنا عن أول باب احملرمات من النساء وقبل أن أكمل أحب أن أنبه إىل مسألة تتعلق مبسألة الكفاءة 

  .وأن احلنابلة يرون أن لباقي األولياء الفسخ إذا مل يرضوا
  .حتدثنا عن هذه املسألة واخلالف فيها

ا اخلالف يف كون األولياء هلم احلق يف الفسخ أو عدمه إمنا هو إذا وقع الشيء الذي أحب أن أضيفه هو أن هذ
  .العقد والزوج ليس من األكفاء

أما إذا تزوجت املرأة بالكفؤ مث بعد ذلك أصبح ليس من األكفاء فهنا عند احلنابلة وغريهم ليس لألولياء حق 
  .الفسخ وإمنا الذي له حق الفسخ يف هذه الصورة فقط الزوجة

  .فيما إذا كان من األكفاء مث أصبح بعد ذلك من غري األكفاءوهذا 
  .وهذه املسألة ضرورية والبد من التفريق بني الصورتني

  ...ونعود إىل الكالم عن احملرمات من النساء
  :تقدم معنا أن احملرمات على نوعني

  .ـ حمرمات على سبيل التأبيد
  .ـ وحمرمات إىل أمد

 باحملرمات -  رمحه اهللا - وبدأ املؤلف .  باحملرمات على سبيل التأبيد وأن أقسام بدأ-  رمحه اهللا - وأن املؤلف 
  .نسباً ألن أشد أنواع النساء حترمياً وبدأ بأشد احملرمات نسباً وهي األم

حرمت عليكم أمهاتكم { : واحملرمات بالنسب تقدم أن يف كتاب اهللا سبع نسوة معدودات حمصورات 
فهذه سبع نساء هن ] 23/النساء[} ... ماتكم وخاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وبناتكم وأخواتكم وع

  .احملرمات
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .اُألم ، وكل جدة وإن علت: حترم أبداً
  .األم واجلدة من احملرمات يف باب النكاح
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  .}حرمت عليكم أمهاتكم {:  قوله:ودليل هذا ظاهر وهو
  .أم:  تسمى جدة إال أا يف الشرع أيضاًأم وإن كانت: وأم األم

  .املرأة اليت ولدتك: واألم يف الشرع واللغة والعرف هي
  .سواء كانت والدة حقيقة وهي األم املباشرة
  .أو والدة جمازية وهي اليت ولدت من ولدتك

  .هذه هي األم املرادة بالتحرمي: إذاً
  .والقرآن واضح الداللة عليه وال إشكال فيهومن املعلوم إن شاء اهللا أن حترمي األم حمل إمجاع 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .والبنت وبنت اإلبن وبنتامها

  .وبنت بنت االبن. بنت البنت: يعين: ـ وبنتامها. ـ وبنت اإلبن.  ـ البنت: حترم
  .هؤالء أربع نسوة

  :لكنه ختم هذا
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وإن سفلت
  .وبنت ابن البنت وإن سفلت حمرمات على اإلنسان. بنت البنت: إذاً

  .}وبناتكم{: قوله تعاىل: واضح وهو ودليلها أيضاً
  .فالبنت باإلمجاع والنص فال جيوز لإلنسان أن يتزوج من ابنته

  .وهذا األمر أوضح من أن ينبه عليه ولكنه أراد أن يذكر احملرمات يف القرآن
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .حراممن حالل و
 - :  والبد أن نقول يعين-  أن البنت وإن كانت من زنا فهي حمرمة على أبيها يعين -  رمحه اهللا - أفادنا املؤلف 

  .الزاين
  .الزاين: ا إىل أن البنت من الزنا حمرمة على أبيها وهووفذهب. وإىل هذا ذهب اجلماهري

  :واستدلوا على هذا بدليلني
  .اء الرجل فهي يف الواقع واحلقيقة ابنة له أن هذه البنت خملوقة من م: األول- 
  .حترمي األم على ابنها من الزنا:  القياس على مسألة أمجع عليها وهي: الثاين- 

  .فاستدل اجلمهور ذين الدليلني وذهبوا إىل حترمي ابنة الزنا
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  .فهو يرى جواز الزواج بابنته من الزنا.  وهو لإلمام الشافعي:والقول الثاين= 
  :لى هذا بدليلنيواستدل ع

  . أن هذه البنت ال تنتسب إليه شرعاً: األول- 
أا ال تدخل يف آية :  ليست من أوالده بدليل- والعياذ باهللا -  أن هذه البنت اليت جاءت من الزنا : الثاين- 

  .املواريث باإلمجاع
  .ا مكروهأن الزواج :  إىل أنه ال حترم بنت الزنا ولكن مع ذلك قال-  رمحه اهللا - فلذلك ذهب 

فالظاهر أن هذه شرعاً . وهذا من اإلمام الشافعي مبين على أصله الذي تقدم معنا مراراً وهو األخذ بظاهر احلال
  .ليست ابنته وإذا مل تكن ابنته يف ظاهر الشرع جاز له أن يتزوجها لعدم وجود املانع الشرعي

  . يستقيم مطلقاً النظر للظواهر وترك احلقائقألنه .  أو ضعيف جداً- مذهب اإلمام الشافعي يف احلقيقة ضعيف
والقياس على ولد املرأة من الزنا قياس جلي إذ ال . وهذه البنت ال شك أا من مائه فكيف جييز له أن ينكحها

فرق بينهما كذلك ولد املرأة من الزنا ليس بابن هلا ولذلك نقول إن شاء اهللا ما ذهب إليه اإلمام أمحد واإلمام 
  .مام أبو حنيفة وغريهم من أهل العلم هو الصواب إن شاء اهللا وهي حمرمة وال جتوز مطلقاً لألبمالك واإل

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وإن سفلت

  .وإن نزلت: يعين
  . وبنت بنت االبن- بنت البنت : وتقدم معنا الكالم عنه

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وكل أُخت
  .انت شقيقة أو ألم أو ألبسواء ك: يعين) كل:(يقصد بـ 

فاألخوات ال جيوز لإلنسان أن يتزوج ن . فاآلية نصت على حترمي  األخوات.  اآلية:والدليل على التحرمي
  .وال أن ينظر إليهن نظر شهوة وهذا ال إشكال فيه وهو كما حمل إمجاع

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وبنتها

  .}وبنات األخت { :لقوله تعاىل، بنت األخت حمرمة: يعين
  .فبنت األخت حمرمة على اإلنسان وال جيوز له أن ينكحها للنص الصريح يف كتاب اهللا

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وبنت ابنتها



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  66  
 

  :أيضاً حمرمة. بنت بنت األخت: يعين
  .بنت األخت:  ألن بنت بنت األخت هي يف الواقع- 

بنت بنت : فهو يقول. بنت ابن األخت: أا ظاهرة وهيولعله يرى /  ترك مسألة-  رمحه اهللا - واملؤلف 
  .بنت ابن األخت: األخت باقي عليه

  .فبنت ابن األخت تعترب من بنات األخت أيضاً
  .النتهى اإلشكال) وبنات أوالدها :(-  رمحه اهللا - ولذلك لو قال املؤلف 

  .آليةإذاً بنت األخت وبنت وبنت األخت وبنت ابن األخت كلهم يدخل صراحة يف ا
  .وهو أيضاً أمر جممع عليه

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .وبنت كل أخ

  .هنا تشري إىل األخ الشقيق وألب وألم) كل:(أيضاً 
  . لو قدم بنت األخ على بنت األخت لكان أوفق وأحسن-  رمحه اهللا - وأرى أن املؤلف 

  .ليطابق اآلية ملاذا؟
وما يقع من وهم عند بعض العوام الذين هم . باإلمجاعت وهن حمرما. صرح القرآن بتحرميهن: بنات األخ

  .بعيدين عن العلم متاماً أن بنت األخ جتوز وهم فاحش وال يقع فيه إال إنسان رمبا مل يقرأ القرآن مطلقاً
  .ولذلك هو يقع من أناس مغرقني يف اجلهالة والبعد عن أحكام الشرع ألن هذا احلكم موجود يف القرآن

   :محه اهللا ـقال املؤلف ـ ر
  .وبنتها
  .فبنت بنت األخ هي يف الواقع بنت لألخ. بنت بنت األخ: يعين) بنتها:(يقصد 

  .أيضاً داخلة يف اآلية وهي حمرمة باإلمجاع: ولذلك فهي
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وبنت ابنه
  . بنت ابن األخ: يعين

  . اآلية وحترميها ظاهر وجممع عليهبنت ابن األخ هي يف الواقع بنت لألخ وهي داخلة أيضاً يفف
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وبنتها وإن سفلت
  .فهذه من بنات األخ، بنت بنت ابن األخ: يعين



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  67  
 

  .وطول السلسلة ال مينع من نسبتها لألخ
  .كل بنت ترتل عن األخ من بنات بناته أو بنات أبنائه فهي حمرمة وهي داخلة يف اآلية: فإذاً

   : رمحه اهللا ـقال املؤلف ـ
  .وكل عمة وخالة وإن علتا

  .بنص اآلية: حمرمات: العمة واخلالة
  .فالعمة واخلالة حمرمات،وأيضاً هن حمل إمجاع

ألن بنت العمة وبنت : وبنتها وبنت بنتها وبنت بنت أخوها :  مل يقل-  رمحه اهللا - لكن نالحظ أن املؤلف 
  .اخلالة حالل

  .}اء ذلكم وأحل لكم ما ور{ :  لقوله تعاىل- 
  . وألنه ال يوجد دليل على التحرمي- 

فبنات العمة وبنات اخلالة من النساء اليت جيوز لإلنسان أن .  أطلق-  رمحه اهللا - ولذلك الحظ أن املؤلف 
  .يتزوج ن

  .املالعنة: ذا انتهى القسم األول من احملرمات وننتقل إىل القسم الثاين وهي
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .ملالعنة على املالعنوا
  . احملرمات باللعان:ـ القسم الثاين

  .واحملرمة باللعان حترم على زوجها الذي العنها
  ).للمالعن ليس لك عليها سبيل :(-  صلى اهللا عليه وسلم -  لقول النيب - 

  .فاملالعنة حمرمة على الزوج
  :فإن أكذب نفسه.  فإن رجع الزوج وأكذب نفسه/مسألة**
  .وال جيوز له أن يتزوجها ولو أكذب نفسه.  ا تظل حمرمة عليهأ: فاملذهب= 

من أكذب نفسه جاز له أن يعقد عليها من :  رواية أخرى أنه-  رمحه اهللا - ونقل بعض احلنابلة عن اإلمام 
  .جديد ملن هذه الرواية اعتربها كثري من احلنابلة رواية شاذة

ية قد ينقل يف أحيان كثرية ما يستغرب عن اإلمام أمحد سيما وأن الذي روى هذه الرواال. ألن احلديث عام
  .فإذا مجعت هذا مع هذا تبني لك أن حكم بعض احلنابلة عليها بالشذوذ صحيح

  .إذا مل يكذب نفسه فإنه باإلمجاع ال يرجع إليها: ـ القسم الثاين
  .سبة إذا مل يكذب نفسهوإمنا يوجد خالف قال ابن قدامة وهو خالف شاذ فاإلمجاع إن شاء اهللا حمفوظ بالن
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  .وهو فقط املالعنة. هذا ما يتعلق بالقسم الثاين
  :ننتقل إىل القسم الثالث

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .ما حيرم بالنسب ، إالّ أُم أُخته وأُخت ابنه: وحيرم بالرضاع
  . احملرمات بالرضاعة:ـ القسم الثالث

  .النسبوحيرم بالرضاع ما حيرم ب :-  رمحه اهللا - يقول 
أخواتكم {و } أمهاتكم الاليت أرضعنكم{: اهللا سبحانه وتعاىل صرح يف القرآن بتحرمي امرأتني بالرضاع فقط 

  ] .23/النساء[} من الرضاعة
فإن أهل العلم أمجعوا على أن احلكم . ولكن النص يف القرآن على هاتني املرأتني ال يعين قصر احلكم عليهما

  .ا ميتد إىل مجيع احملرمات بالرضاعة مما يقابلن احملرمات بالنسبليس مقصوراًَ على هاتني وإمن
  :واستدلوا على هذا

  ).حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب:( قال-  صلى اهللا عليه وسلم -  باحلديث الصحيح الثابت أن النيب - 
  .كورات يف اآلية الكرميةفباالستدالل ذا احلديث وباإلمجاع قاس العلماء باقي احملرمات من الرضاعة على املذ

 وسيأتيتنا يف كتاب الرضاعة تفصيل كثري - وذا عرفنا أن كل حمرمة من النسب يقابلها حمرمة من الرضاعة 
حول هذا وما يستثىن واألشياء اليت ال تستثىن واخلالف يف بعض احملرمات بالرضاع سيأتينا إن شاء اهللا يف ذلك 

  .الكتاب
  : استثىن امرأتني وهذا االستثناء من القاعدة هو وضع قاعدة يقول- ه اهللا  رمح- إال أن الشيخ املؤلف 

  .ما حيرم بالنسب: يرم بالضراع
  :فاستثىن من هذا مسألتني

  .ـ أو زوجة أبيه. ـ إمام أن تكون أمه: أم أخته من النسب ). إال أم أخته: (يقول: ـ األوىل
  .حمرمة: أم أخته من النسب: إذاً

  .رضاع ليست حمرمةلكن أم أخته من ال
  .يعين إذا كان لك أخت هلا أم من الرضاع:  معناها- معىن أم أخته من الرضاع ال كما يفهمه بعض الناس 

  . كما يفهمه كثري من إخواننا- وليس املعىن أم أخته من الرضاع 
  .يكإذا كان لك أخت هلا أم من ارضاع فهذه األم ال حترم عل: معىن أم أخته من الرضاع يعين: إذاً

  .أن أمها من النسب حترم وأمها من الرضاع ال حترم: وجه االستثناء
  .جيب أن نفهم كيف كان هذا استثناء من القاعدة العامة: إذاً
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ابنتك : ويف الصورتني حمرمات. ـ أو تكون ربيبتك. ـ إما أن تكون ابنتك: أخت ابنك. أخت ابنه: ـ الثاين
  .وابنة زوجة يعين ربيبتك حمرمة

إذا كان البنك أخت من الرضاع فهي ال حترم : يعين.  ابنك من الرضاع ليست حمرمة عليكلكن أخت
  .حمرم: بينما ما يقابلها من النسب.عليك

  . هاتني املسألتني من القاعدة العامة-  رمحه اهللا - وهلذا استثىن املؤلف 
من العلماء إال أنه ال حاجة بينما ذهب مجهور عريض .  وغريه من احلنابلة-  رمحه اهللا - هكذا ذكر املؤلف 

رمتني هي املصاهرة الستثناء هاتني املسألتني أصالً ألا ال تدخل يف القاعدة ألن العالقة بني هاتني املرأتني احمل
  .وهلذا اعتربوا استثناءها غري صحيح ألا مل تدخل أصالً. فإذاً ال تدخل يف القاعدة أصالً، وليست النسب

   : ـقال املؤلف ـ رمحه اهللا
  .زوجة أبيه: وحيرم بالعقد
  . إىل احملرمات باملصاهرة-  رمحه اهللا - انتقل املؤلف 

  :واحملرمات باملصاهرة أربع
  .ـ ثالث منهن حيرمن مبجرد العقد

  .وجعلها املؤلف األخرية حىت يذكر احملرمات مبجرد العقد متسلسالت. ـ وواحدة ال حترم إال بالدخول
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .زوجة أبيه: وحيرم بالعقد
  .سواء كان بعد الدخول أو قبل الدخول: ظاهره) زوجة أبيه: وحيرم بالعقد:( قوله

  . ألن املرأة بعد العقد تعترب من نساء الرجل فتدخل يف اآلية ومل تشترط اآلية الدخول- 
وأيضاً هذا منصوص عليه يف حيرم مبجرد العقد زوجة األب . ) زوجة أبيه:  وحيرم بالعقد-  رمحه اهللا - يقول 

  .}وال تنكحوا كا نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف{ :القرآن بقوله
  .فاآلية نص بتحرمي الزواج مبن عقد عليها األب

  .وهلذا أصبحت هذه املسألة حمل إمجاع
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وكل جد
  .أب: و يف الشرعوه، أبو األب وإن على: عنا مراراً هوكما تقدم م: اجلد

  .حمل إمجاع: واجلد أيضاً، اح ما نكح آباؤنا يدخل فيها اجلداآلية اليت نصت على حترمي نك
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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  .وزوجة ابنه وإن نزل
  .زوجات هؤالء مجيعاً حمرمات. بن االبناابن االبن و: االبن وإن نزل يعينزوجة 

  .}ين من أصالبكموحالئل أبنائكم الذ{:  لقوله تعاىل - 
  .فحليلة االبن حمرمة مبجرد العقد على األب

  .ودليل هذا القرآن وهلذا أصبحت هذه املسألة حمل إمجاع من الفقهاء
وكما ترى الشارع احلكيم فيما يتعلق بالنكاح توىل بيان األمر بشكل واضح وغالب املسائل حمل إمجاع ألن 

 به الشارع اهتماماً بالغاً واالحتياط له يف اهتمقد النكاح عقد هذه املسألة حساسة وهذا يعطي اإلنسان أن ع
  .احلقيقة واجب

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .دون بنان

  .دون بنت زوجة األب: يعين
  .الربيبة: فبنت زوجة األب حالل لإلبن وهي

بينها وبني ابنه من وهلذا صرح هنا لعله لدفع التوهم صرح بعدم حترمي بنت زوجة األب ألا ربائب وليس 
  .زوجة أخرى أي عالقة فهي جتوز وال حرج يف الزواج منها

  .وكما قلت هو يف العمة واخلالة مل يصرح بالنفي لكن هنا صرح بالنفي دفعاً للتوهم واإللتباس
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وأُمهان
  .أم زوجة الوالد وأم زوجة الولد: يعين

ج األب بزوجة أمها حالل لإلبن كما أن ابنتها حالل لالبن كذلك أم زوجة االبن فأم زوجة الوالد إذا تزو
  .نفس الشيء حكمها أا حالل لألب

  . ألنه ال يوجد بينهم صلة- 
  .واألمر واضح وإمنا صرح على حكمه دفعاً للتوهم، ا يدل على املنعم وال يوجد - 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  . بالعقدأُم زوجته وجداا: وحترم

  :أم الزوجة: وهو، مما حيرم مبجرد العقد واألخري: ثالثال: هذا
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .مبجرد العقد: يعين) أُم زوجته وجداا بالعقد: وحترم(
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  :والدليل على حترميها
لدا أو على وأم املرأة يطلق على أمها القريبة اليت ولدا وعلى من ولدت من و. }وأمهات نسائكم{: قوله - 

  .اليت ولدت من ولدا وهي اجلدة وإن علون
  .وحترميهن أيضاً نص يف الكتاب وحمل إمجاع

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .بالدخول: وبنتها وبنات أوالدها

  .ال حترم إال  بالدخول، وبنت ابنتها. بنت الزوجة: وهو. عهذا النوع الراب
:  الوحيد اليت يشترط لتحرميها مع العقد- من احملرمات باملصاهرة : ين يع- املرأة الوحيدة اليت يشترط : وهي

  .الدخول
  :واستدلوا على هذا

  ] 23/النساء. [}وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم ن{ :  بقوله تعاىل - 
  .فاآلية نصت على اشتراط الدخول

ل نقول هي حم: وهذه املسألة.  يف حجر الزوجأن تكون:  نالحظ أن اآلية اشترطت مع الدخول/مسألة**
  .خالف: يف اشتراط هذا الشرط املنصوص عليه يف اآلية: يأ - . خالف

إىل عدم اشتراط :  كما ترى يف كالم املؤلف وغريهم من أئمة املسلمني- فذهب اجلماهري ومنهم احلنابلة = 
  .هذا الشرط

  . بعد سواء كانت يف حجره أو مل تكن كذلك-  يعين زوج األم - الربيبة حترم على الزوج : وقالوا
 يعين ابىن - . ألن الغالب أن تكون ابنة الزوجة يف بيت الزوج. بأا خرجت خمرج الغالب: وأجابوا عن اآلية

  . يف بيته- الزوجة من غريه 
  :واستدلوا

 اشتراط كون  بأن اآلية فصلت يف حكم الدخول فإن مل تكونوا دخلتم ن فال جناح عليكم ومل تفصل يف- 
  .الربيبة يف حجر الزوج

  .ففي هذا إشارة إىل أنه ال يشترط على سبيل احلقيقة
  .أنه يشترط.  وهو مذهب ابن حزم:القول الثاين= 

  :واستدل على هذا بأمرين ظاهرين
  .اآلية صرحية يف اشتراط هذا األمر: فقال.  اآلية: األول- 
   .- ليه وسلم  صلى اهللا ع-  آثار عن أصحاب النيب : والثاين- 
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   إذا اشترطنا أن تكون يف حجر الزوج فبماذا حيصل حتقق أن تكون يف حجره؟/مسألة**
  : حيصل بأمرين: قال الظاهرية= 

  .فهنا تسمى يف حجره.  أن تكون البنت يف بيته وحتت كفالته ورعايته:ـ األول
  .لويل أن ال تكون يف بيته لكن يكون هو الذي يتوىل مصاحلها كأنه ا:ـ الثاين

  .يتحقق الشرط عند الظاهرية. فإذا حتقق أحد األمرين فهي يف حجره
  .جممع عليه وهو الدخول: ـ أحدمها: أن الربيبة حترم بشرطني:  إذاً:خالصة األمر
  . خمتلف فيه وهي أن تكون يف حجره:ـ والثاين

يه وألن أئمة املسلمني قاطبة ألن ظاهر اآلية يفيد هذا بعدم التفصيل ف.  أنه ال يشترط:واألقرب واهللا أعلم
  .فهموا أن هذا القيد املذكور يف اآلية قيد خرج خمرج الغالب

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .أُحبن: فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل اخللوة

وهذه النسخة لعلها هي ) أو ما تت بعد اخللوة : ( أشار إىل نسخة أا-  وفقه اهللا - تالحظون أن احملقق 
  .بالصوا

  .ألنه حتصل الفائدة من تنصيص املؤلف على الدخول وعدمه إذا كانت العبارة بعد ال إذا كانت
  . أنه إذا بانت الزوجة أو ماتت بعد اخللوة أحبن-  رمحه اهللا - يقول 

  .ألن املانع زال فدخلن يف عموم اآلية املبيحة للمحصنات من النساء: إذا ماتت أو بانت: أحبن
يريد املؤلف أن يؤكد على مسألة أن التحرمي ) أحبن: بانت الزوجة أو ماتت قبل الزوجة:(  قوله/مسألة** 

  .وأنه ال يكون قبل الدخول ولو كان بعد اخللوة. يكون بعد الدخول
 حنن قلنا أا ال حترم إال بالدخول فهو يريد - من كالم املؤلف نشترط اخللوة أو الدخول؟ نشترط الدخول : إذاً

  .بدون الدخول ولو كان بعد اخللوةأا ال حترم 
  .وإىل هذا ذهب اجلمهور

  .}فإن مل تكونوا دخلتم ن{: باآلية: مستدلني
  .أن جمرد اخللوة باملرأة حيرم البنت ولو مل يدخل ا: القول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
  . بأن الشارع جعل اخللوة مقررة للمهر وموجبة للعدة فكذلك حترم البنت- 

ح مذهب اجلمهور وذلك ألن اهللا نص يف القرآن على اشتراط الدخول وليس مع نص اهللا حبث أو نظر والراج
  .أو تعليل



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  73  
 

اخللوة جعلها الشارع مقررة للمهر كما سيأتينا وموجبة للعدة لكنها ال حترم البنات إذا حصلت مع : فنقول
  .البد من الوطء: األمهات بل البد من الدخول يعين

  . بالدخولفهذا  هو املراد
  فصل                                          

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .أُخت معتدته وأُخت زوجته وبنتامها وعمتامها وخالتامها: فـصـل وحترم إىل أمد

  .احملرمات إىل أمد:  إىل القسم الثاين من أصل التقسيم وهن-  رمحه اهللا - انتقل املؤلف 
  .أقسام:  أيضاًواحملرمات إىل أمد

  .احملرمة بسبب اجلمع: ـ بالقسم األول وهي: بدأ 
ألا تعليل لكثري من األحكام والتفصيالت املذكورة يف هذا ). بسبب اجلمع:(وجيب أن تستحضر كلمة 

  .الباب
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .أُخت معتدته وأُخت زوجته: وحترم إىل أمد
  .طلقاًحترم أخت املعتدة وأخت الزوجة م

  .أو إحدامها حرة واألخرى أمة. حيرم أن جيمع بني أختني حرتني أو أمتني: يعين
  .حيرم اجلمع بني األختني مطلقاً

  .}وأن جتمعوا بني األختني{:  لقوله تعاىل- 
  .فأخذ الفقهاء من هذا تعميم احلكم وأنه ال جيوز لإلنسان أن جيمع بني أختني

  .دته  وماذا يقصد املؤلف امعت/ وسيأتينا إن شاء اهللا مسألة 
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .وبنتامها
  .حيرم اجلمع بني زوجته وبنت أخت زوجته زوجته: يعين

  .وبني معتدته وبني بنت أخت معتدته
  ملاذا؟

واجلمع بني املرأة وخالتها حمرم وال جيوز كما سيأتينا وسينص عليه .  ألنه من اجلمع بني املرأة وخالتها- 
  .ؤلفامل

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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  .وعمتامها وخالتامها
  .ال جيوز اجلمع بني الزوجة وعمتها وال بني الزوجة وخالتها

  .وإىل هذا ذهب كل علماء املسلمني من أهل السنة
  :واستدلوا على هذا

  .املرأة وخالتها ى أن جيمع بني املرأة وعمتها وبني -  صلى اهللا عليه وسلم - أن النيب :  باحلديث الصحيح- 
هو حمل إمجاع إمنا خالف من ال قيمة له مطلقاً يف اخلالف ولو أم مل حيكوا قوهلم أصالً لكان : وكما قلت

  .اخلوارج والشيعة: والذين خالفوا هم: أوىل
  .وال قيمة خلالفهم مطلقاً

  .اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها حمرم بالنص واإلمجاع: نقول: إذاً
   :ل املؤلف ـ رمحه اهللا ـقا

  .أُحبن: فإن طلقت وفرغت العدة
  .أفادنا أنه ال جيوز اجلمع بني معتدة اإلنسان وأختها مطلقاً) وفرغت العدة:(قوله

  :واملعتدات على قسمني
  .فالرجعية ال جيوز اجلمع بينها وبني أختها أو عمتها أو خالتها باإلمجاع.  الرجعية:ـ القسم األول
  . أو بينونة كربى.  البائن بينونة صغرى:اينـ القسم الث

  .املختلعة/ مثل/ فالبائن بينونة صغرى_ 
  .املطلقة ثالثاً/ مثل/ والكربى_ 
  .فاحلنابلة يرون أنه ال جيوز اجلمع بني البائن بينونة كربى وأختها أو خالتها أو عمتها= 

  :واستدلوا على هذا
  .لزوجها حق عليها بأن من كانت يف العدة هلا حق على الزوج و- 
  . أنه جيوز اجلمع بني البائن بينونة كربى أو صغرى وبني عمتها أو خالتها:والقول الثاين= 

  :واستدلوا على هذا
فليس يف زواجه من أختها أو خالتها أو عمتها مجع .  بأنه ال ميكن أن يعود الرجل لزوجته اليت بان منها- 

  .بينهما
 بني البائن بينونة كربى وصغرى هم حيكون - من املتقدمني :  يعين- رق  مل أجد من ف:أوالً: ويف احلقيقة

  .اخلالف بني الرجعية والبائن سواء كانت كربى أو صغرى
  .هذا شيء
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وجيه وقوي ألنه فعالً إذا نظرت :  القول الثاين- . يف القول بأنه جيوز اجلمع بينهما وجاهة وقوة:الشيء الثاين
 منع الشارع من ذلك جتده مفقود متاماً يف البائن سواء بينونة كربى أو لروح النص والسبب الذي من أجله

  .رجعية
  .لكن مع ذلك لو أن اإلنسان انتظر إىل أن خترج من العدة خروجاً من اخلالف الشك أنه أحوط

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .بطال: فإن تزوجهما يف عقد أو عقدين معاً

  .بطال: ن جيمع بينها وبني األخرى يف عقد واحد أو يف عقدينمن ال جيوز أ: يعين) إن تزوجهما(
فاآلن تزوج يف عقد واحد امرأتني ال جيوز . زوجتك أخيت فيقول قبلت: أن يقول: صورته) يف عقد واحد(

  .اجلمع بينهما
  . قبلت:ويقوالن للزوج زوجناك مجيعاً فيقول. أن حيضر ويل املرأة وويل خالتها: صورة أن جيمع بينهما بعقدين

  .فهنا يف عقدين ويف األول يف عقد واحد
  .فإذا حصل هذا بطل النكاح

  :تعليل البطالن
  .واجلمع علة اإلبطال.  أن العقد وقع مجلة واحدة فصار يف هذا العقد مجع بني من ال جيوز اجلمع بينهما- 
  . أنه إذا مجع بني امرأتني يتخري إحدامها وال نبطل العقدين:القول الثاين= 
فمن وقعت عليها القرعة صارت هي الزوجة واألخرى . نقرع بينهما:  أنه إذا مجع بنينهما:القول الثالثو= 

  .بطل نكاحها
  .ألنه بالعقد مجع بني املمنوعتني فعليه أن يعيد ويعقد على أي منهما. والصواب أن العقد باطل

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .بطل: ى وهي بائن أو رجعيةفإن تأخر أحدمها أو وقع يف عدة اُألخر

  .إذا وقع العقدان دفعة واحدة بني الصورة الثاتية وهي ما إذا وقع عقد بعد عقد: ملا بني احلكم
  .ومجع بالعقد الثاين مع معقوده عليها بالعقد األول من ال جيوز اجلمع بينهما

  .باطل: واحلكم يف هذه الصورة أن العقد الثاين
  :التعليل

  .فالعقد الذي حصل به اجلمع يبطل. نه بالعقد الثاين مجع بني املمنوعتني ال بالعقد األولأ/  هو ما تقدم- 
كما أنه يف الصورة األوىل ملا حصل اجلمع بني الثنتني بعقد واحد أبطلناه هنا حصل اجلمع بالعقد الثاين فأبطلنا 

  .العقد الثاين وبقي العقد األول صحيحاً



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  76  
 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  .املعتدة واملستربأة من غريه: رموحت

  .انتقل إىل القسم الثاين وهن احملرمات لعارض يزول
  ).وحترم املعتدة واملستربأة من غريه :(-  رمحه اهللا - فيقول 

  .فال جيوز لإلنسان أن يتزوج معتدة غريه وال من تستربئ لغريه. واملستربأة من غريه حمرمة. ـ املعتدة من غريه
  .}وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله{: لقوله تعاىل- 

  .ات العدة: يعين: فنصت اآلية على أنه ال جيوز أن يعقد اإلنسان على معتدة غريه إال إذا بلغ الكتاب أجله
  .فإن عقد فالعقد باطل بنص القرآن

  .طء حالل أو بوطء حراموهذا يتناول املعتدة واملستربأة ويتناول ما إذا كانت املعتدة واملستربأة تعتد بو
  .واملستربأة هي اليت يقصد من إمهاهلا معرفة براءة الرحم ال استكمال العدة الشرعية

  .واملعتدات واملستربأة سيخصص املؤلف هلن باباً مستقالً وهو من أبواب الفقه
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  .والزانية حىت تتوب وتنقضي عدا
  :الزانية إال إذا حتقق شرطانال جيوز لإلنسان أن ينكح 

  .التوبة: ـ الشرط األول
  .انتهاء العدة: ـ والشرط الثاين

يشترط جلواز نكاح الزانية أن تتوب وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد وهو من مفردات : نبدأ بالشرط األول
  .احلنابلة

  :واستدل على هذا
  .}الزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك{.  باآلية- 

  .واملرأة قبل أن تتوب تسمى زانية فتدخل يف اآلية: لةقال احلناب
الشافعي ومالك وأبو حنيفة أنه ال يشترط أن تتوب بل له أن يعقد : وهو مذهب األئمة الثالثة: القول الثاين= 

  .عليها ولو مل تتب
  :واستدلوا على هذا بأدلة

  .مل يذكر يف املمنوعات الزانيةو. }وأحل لكم ما وراء ذلكم{: أن اهللا تعاىل يقول:  الدليل األول- 
: يعين} واحملصنات من النساء{:أن اهللا تعاىل أيضاً قال يف سياق املمنوعات : واجلواب على هذا االستدالل

  .وجيوز لكم نكاح احملصنات من النساء وهذه ليست حمصنة بل زانية
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  .ةإذا مل تذكر الزانية يف اآلية األوىل فقد ذكرت يف اآلية الثاني: ثانياً
  . نصا على اجلواز جواز نكاح الزانية-  رضي اهللا عنهما -  أن عمر وابن عباس : الدليل الثاين- 

  .وهو صحيح عنهما
واإلمام أمحد أخذ باآلية ومل يلتفت إىل . وال تردد. إن شاء اهللا بال إشكال.  الراجح مذهب احلنابلة:الراجح

  .اآلثار
 فتوى أخرى أصرح من هذه الفتوى ونسينا أن نذكر هذا -   رضي اهللا عنه- أنه صح عن عمر : أضف إىل هذا

  .لكن سئل عن نكاح الزانية فأجازه. فتوى ابن عباس وعمر ليس فيها التصريح على أن هذه الزانية مل تتب(
إين أردت أن أنكح ابنيت فزعمت أا زنت وأا :  جاءه رجل وقال-  رضي اهللا عنه - ويف الفتوى الثانية لعمر 

. نعم: فقال.  هل تابت؟-  رضي اهللا عنه -  فقال عمر -  نسأل اهللا العافية والسالمة - يحة والعار ختشى الفض
  .زوجها: فقال

  . ففي هذه الفتوى النص الصريح على التوبة بينما الفتوى األوىل اليت استدل ا اجلمهور ليس فيها التصريح
بامرأة ورجل قد زنيا فضرما مث أراد أن يزوج  جيء -  رضي اهللا عنه - أن عمر : الفتوى األوىل هي كالتايل
  . قال اجلمهور فهذا أمري املؤمنني سيزوج قبل التوبة-  الزاين- املرأة بالرجل فأىب الرجل 

 لكن -  كأا - كأا إىل اآلن ما تابت : يف احلقيقة صحيح أن ظاهر الفتوى واألثر أن التزويج بعد اجللد يعين
  . ا إىل أمري املؤمنني تابت ولو كانت أقيم عليها احلد بالضربهذا حمتمل ورمبا بعد أن أويت

وهنا فائدة بسيطة وهي أن ما نسمع عنه من أن جمموعة من الناس الذين يسلكون مسك مسلك اإلغواء للنساء 
ويوقعوهن يف حبائل الزنا أو ما دون الزنا مث يتنكبها ويقلب هلا ظهر ان موجود من عصر الصحابة فهذا 

رجل يطلب منه عمر أن يتزوج ا وقد زنا ا فيأىب وهذا جنده إىل اآلن جتد من يكثر من مغازلة النساء ال
واإليقاع ن  إذا أراد أن يتزوج ذهب إىل العفائف واحلرائر ويف هذا أكرب واعظ لكل من سولت هلا نفسها 

  .أن تتعاطى باهلاتف مع الشباب فإن النهاية وخيمة جداً كما ترى
  . اهللانفيا سبحاجبت جداً ملا قرأت األثر وتع
  ..... أنه حيرم على الزوج-  رمحه اهللا - ظاهر كالم املؤلف / مسألة**

  ))).األذان (((                                         
  .جأقول ظاهر كالم احلنابلة أنه يشترط لصحة النكاح توبة الزوجة الزانية فقط وأنه ال يشترط أن يتوب الزو

  .أنه يشترط أن يتوب الزوج والزوجة وأن اعقد ال يصح إذا كان الزوج زاين إال إذا تاب: والقول الثاين= 
 ما - لكن اإلشكال أين ما أعرف دليل احلنابلة . ودليل هذا القول ظاهر ألن اآلية مل تفرق بني الزانية والزاين

   ملاذا فرقوا مع وضوح اآلية؟- وجدت هلم دليالً 
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 أذكر اآلن هلم دليالً فلم يفرقوا مع وضوح اآلية إال وهم يستندون على دليل واضح بالتأكيد لكن ال ال: يعين
  .أذكر أنا هلم دليالً معيناً

أن املرأة تعرف توبتها بأن تراود من قبل الزاين أو من قبل غريه فإن : ذهب احلنابلة/ = كيفية التوبة/ مسألة**
  .امتنعت فهو دليل التوبة وإال فال

  .أن توبة الزانية كتوبة غريها تكون بالنجم واالستغفار واالقالع: والقول الثاين= 
 والصحيح أن توبة الزانية كتوبة -  رمحه اهللا - ابن قدامة : والراجح أن توبة الزانية كتوبة غريها وهلذا يقول

  .غريها بالندم والتوبة واالستغفار
 -  رمحه اهللا - وهي منصوص اإلمام أمحد . أن ترواد: لة وهيلكن هذه الطريقة الغريبة اليت سلكها احلناب

   .-  رضي اهللا عنه - اعتمدوا فيها على فتوى البن عمر 
  .لكن الراجح بال شك إن شاء اهللا هو القول الثاين وهو أن توبتها بالتوبة والندم واالستغفار واإلقالع

 أنه دائماً منتحن -  رضي اهللا عنه -  وال أراد وأما فتوى ابن عر فهي واهللا أعلم فتوى خاصة يف مناسبة خاصة
  الزانية حىت نعرف هل هي تائبة أوال؟

  .فتعميم هذه الفتوى غري مناسب من وجهة نظري
   :-  رمحه اهللا - يقول 

  .والزانية حىت تتوب وتنقضي عدا
 - ى اهللا عليه وسلم  صل- استدالالً بقول النيب : وذهب احلنابلة إىل هذا. = أن تنقضي العدة: ـ الشرط الثاين

  ).ال تنكح حامل حىت تضع وال حائل حىت حتيض:(
  . ألن هذا املاء ماء حمرم وال يثبت النسب فال مينع عقد النكاح- . أنه ال يشترط انقضاء العدة: والقول الثاين= 

  .والصواب مع احلنابلة فهم أحض بالدليل
  .وصلى اهللا على نبينا حممد. واهللا أعلم

  
  انتهى الدرس
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  من النكاح) 6: (الدرس  الفصل الثاين  السنة الثانية 

  السبت: اليوم
ه12/5/1429:التاريخ

  ـ
  ))169((التسلسل العام لدروس الزاد 

  
   :اهللا حفظه شيخنا قال
 وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العاملني رب هللا ، احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم

  . بعدأمجعني أما
كنت حتدثت يف الدرس السابق عن شروط نكاح الزانية وأخذنا الشرط األول وهو التوبة، والشرط الثاين وهو 
انقضاء العدة، وأخذنا الراجح يف اعتبار هذين الشرطني أو عدم اعتبارمها وانتهت هذه املسألة، بقينا يف مسألة 

  .ي العدةتلحق بالشرط الثاين وهو انتهاء العدة، وهو مباذا تنته
ذهب اجلمهور إىل أن عدة الزانية بوضع احلمل أو باإلقراء، فإن كانت حامل فبوضع احلمل وإن كانت حائل 

  .فباإلقراء
والقول الثاين أن عدة الزانية تنقضي حبيضة واحدة يعن أا تستربأ فقط، وتقدم معنا أن االسترباء حيصل حبيضة 

  .واحدة
لفقهاء وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو الصحيح وستأتينا هذه وإىل هذا القول الثاين ذهب بعض ا

املسألة إن شاء اهللا يف كتاب العدد لكن أردت أن أنبه إىل كيفية انقضاء العدة بالنسبة للزانية وهو أن الصحيح 
  . أا تنقضي حبيضة واحدة

   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )ومطلقته ثالثاً حىت يطأها زوج غريه(

  . يعين وحترم عليه املرأة اليت طلقها ثالث مرات حىت تنكح زوجاً غريه
  .}فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه{:ودليل هذا قوله تعاىل

وقوله فإن طلقها يعين الطلقة الثالثة، وهذا احلكم دل عليه مع النص اإلمجاع وهو أن املرأة إذا طلقت ثالث 
ا ال ترجع إىل زوجها إال بعد نكاح زوج آخرتطليقات صحيحات فإ.  

   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )واحملرمة حىت حتل( 

  .يعين وال جيوز أن ينكح احملرمة إال بعد أن حتل التحلل الكامل أي الثاين
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى احملرم أن ينكح أو ينكح :ودليل ذلك
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  . علماء األمة إىل أنه ال جيوز وال ينعقد نكاح احملرمةوإىل هذا ذهب اجلماهري وعامة
 وهو مذهب أيب حنيفة أن احملرمة جيوز أن يعقد عليها اإلنسان ويصح العقد واستدل أبو حنيفة والقول الثاين 

  .بأن ابن عباس أخرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عقد على ميمونة وهي حمرمة
لصواب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عقد عليها وهي حالل ألا رضي  أن ا:واجلواب على هذا االستدالل

اهللا عنها أخربت بذلك وهي أعلم بالقصة من ابن عباس رضي اهللا عنهما ألن العقد كان عليه وهي أعلم 
مبالبسات القضية كما أن قوهلا أنه عقد عليها صلى اهللا عليه وسلم حالالً يوافق احلديث املتقدم فهو مرجح 

  .مرين وهلذا فالصواب إن شاء اهللا مع اجلماهري وهو أنه ال جيوز أن يعقد على احملرمة إال بعد اإلحالل الثاينأل
   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )وال ينكح كافر مسلمة(

ال جيوز أن ميكن الكافر من نكاح املسلمة والعقد إن مت فهو باطل ودل على بطالنه وحترمي إجرائه من األصل 
  .واإلمجاعالنص 

فال جيوز إنكاح املشرك إال إذا آمن وقبل ذلك ال } وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا{: أما النص فقوله تعاىل
  .جيوز أن يعقد له على املسلمة

  . واإلمجاع حكاه غري واحد من أهل العلم أنه ال جيوز أن يعقد لكافر على مسلمة فإن فعلوا فالعقد باطل
   :-   رمحه اهللا- املؤلفل اق
  )وال مسلم ولو عبداً كافرة(

  .أي وال جيوز للمسلم أن ينكح الكافرة
  }وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن{ : لقوله تعاىل

فاملشركات كافرات ال جيوز لإلنسان أن يعقد عليهن لنص هذه اآلية واستثىن املؤلف جنس كافرة وهي قوله 
  :مسألتني) تابيةإال حرة ك(أفادنا الشيخ بقوله ) إال حرة كتابية(

  .  أنه جيوز نكاح الكتابية سيأتينا الكالم عنه:األوىل
  . أنه ال جيوز نكاح األمة الكتابية وأن اجلواز خيتص باحلرة:الثانية

فنص على أنه جيوز } فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات{:واستدل اجلمهور على هذا بقوله تعاىل
  .تينا إذا كانت مؤمنة، فدلت اآلية على أن الكافرة ال جيوز أن تنكحلإلنسان أن ينكح األمة بشروط ستأ

  . أن املنع من نكاح األمة الكافرة مروي عن عمر وابن مسعود:الدليل الثاين
 أن نكاح األمة الكافرة يؤدي إىل استرقاق الكافر ألوالد املسلم ألن زوجته الكافرة أوالدها :والدليل الثالث

  .أرقاء لسيدها الكافر
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  .فهذه ثالث أدلة قوية جداً يف املنع من التزوج باألمة غري املسلمة ولو كانت كتابية
أنه جيوز مثالً اإلنسان أن يتزوج األمة الكتابية قياساً على جواز ملك األمة الكتابية وملك منافعها : القول الثاين

 االستمتاع فالزواج وهو أقل من باب وبضعها فإذا جاز لإلنسان أن ميلك ملكاً تاماً أمة كتابية ويشمل امللك
أوىل وهذا مذهب أيب حنيفة وهو ـ رمحه اهللا ـ كثراً ما يقيس أقيسة مقابل للنصوص فهذه املسألة فيها نص 

  .من الكتاب وفتاوى عن الصحابة فكيف نترك هذا كله ونرجع إىل أقيسة عقلية جمردة
نسان أن ينكح األمة الكتابية وإمنا اجلواز خيتص حبرائر  أنه ال جيوز لإل:إن شاء اهللا مذهب اجلمهور  فالراجح

  .أهل الكتاب
  جواز نكاح الكتابيات: املسألة الثانية
  }واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب{ :لقوله تعاىل

ن يوجد وجواز نكاح احلرة الكتابية مذهب اجلماهري ويكاد يكون استقر عليه األمر أي على اجلواز وكا
خالف عند بعض املتقدمني ولكن كأن األمر استقر على اجلواز لصراحة اآلية من جهة ومن جهة أخرى أن 

  .عدد من الصحابة تزوجوا كتابيات منهم حذيفة رضي اهللا عنه
املؤيد للجواز أن ما يروى من املنع عن عمر وابنه وغريه من الصحابة حيمل على اإلرشاد ال على : األمر الثالث

لتحرمي وهلذا أمر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حذيفة أن يفارق زوجته الكتابية فأىب رضي اهللا عنه وأرضاه ا
مث ملا تويف عمر فارقها وكأنه أراد بيان اجلواز، وقد أشار هو إىل تعليل آخر فإن حذيفة سئل ملاذا فارقتها بعد 

ذا الصحايب اجلليل كأنه لو أطاع عمر وفارق ذلك؟ فقال لئال يرى أين صنعت ما ال ينبغي وهذا ملحظ هل
  زوجته صدق عليه أنه صنع ما ال ينبغي وهو رضي اهللا عنه مل يصنع إال أمراً جائزاً ولعل هذا أيضاً

  .يعود إىل قضية اجلواز
أهل التوراة واإلجنيل فقط دون غريهم من الكتب السماوية ومن كانت تتدين بالكتب  املراد بالكتابيات: مسألة

  .ألخرى كتب داؤود أو إبراهيم أو غريمها من أنبياء اهللا  ليست من أهل الكتابا
مع القول جبواز نكاح الكتابيات إال أن اجلمهور من الفقهاء رأوا أن هذا اجلواز مكروه يعين جائز مع :مسألة

 الزواج بغري الكراهة واختار الكراهة شخ اإلسالم ابن تيمية وهو قول وجيه جداَ أي القول بالكراهة ألن
املسلمة قد يؤدي إىل فساد األوالد ورقة دينهم وقد يتشبع االبن بدين أمه السيما مع كثرة غياب األب فالقول 

  .               بالكراهة هذا قول وجيه جداً
   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  ... )وال ينكح حر مسلم أمة مسلمة(

مة وهلذا تالحظ أن الشيخ يقول وال ينكح حر مسلم أمة مسلمة ملاذا انتقل املؤلف إىل حكم نكاح األمة املسل
  قال الشيخ أمة مسلمة؟
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  .ألنه تقدم معنا أن نكاح األمة الكافرة ال جيوز
  :ذهب اجلماهري من أهل العلم إىل أنه جيوز أن ينكح األمة املسلمة بشرطني

  .ال أن ال جيد طوالً لنكاح احلرائر يعين ال جيد سعة يف امل:األول
  . أن خيشى العنت وسيأتينا ما هو العنت عند الفقهاء:الثاين

ومن مل يستطع منكم طوالً أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من {: قوله تعاىل ودليل الشرطني
  .فنصت اآلية على الشرطني} ذلك ملن خشي العنت منكم{:إىل أن قال} فتياتكم املؤمنات

نكاح األمة إذا وجد العنت وإذا وجد الطول أي ولو كان مستطيعاً، فهو يشترط صاحب  جواز :القول الثاين
  .هذا القول فقط العنت، وممن ذهب إىل هذا القول اإلمام الثوري رمحه اهللا وغفر له

  .جواز نكاح اإلماء ولو مع السعة والطول وإىل هذا ذهب األحناف: القول الثاين
درة على النكاح ال متنع النكاح فمقصودهم بالقدرة يعين إذا كان جيد طوالً  فقالوا إن القواستدلوا بتعليل 

  .ومقدرة وسعة يف املال فإن القدرة على النكاح بسبب وجود الطول ال متنع النكاح 
  :والراجح مذهب اجلماهري ألمرين

  . أنه يؤيده فتاوى الصحابة:األول
مطلقاً وال عربة به يف مقابل اآلية جمرد أقيسة عقلية يف  أن التعليل الذي ذكره األحناف ال قيمة له :الثاين

  .احلقيقة ال قيمة هلا
أن من استطاع الطول فإن هذا الطول ال مينع النكاح :وهو يقول} من مل يستطع منكم طوالً {: فاآلية تقول

  .واآلية نص على أنه مينع النكاح فأي تعليل عقلي أضعف من مثل هذا التعليل مقابل النص
  .أن اإلنسان إذا وجد العنت له أن يأخذ األمة ولو وجد الطول : ا يف رأي الثوريبقين

 أن هذا القول لإلمام الثوري رمحه اهللا قوي بشرط أال يتمكن مع هذا الطول من نكاح احلرائر الاليت حنن نقول
 لكن هذا الطول ال يرفع حيصل ا العفة مثاله أن جيد ماالً لكن ال جيد إال صغرية ال يطأ مثلها فهذا جيد طول

عنه العنت أو جيد طوالً وال جيد إال امرأة غائبة كأن خيطب امرأة فيقال له ذهبت للحج حتتاج لكي ترجع إىل 
  .سنة كما يف الوقت السابق ملا كان السفر يأخذ مدة طويلة فكيف سيصرب سنة

إما لصغرها أو لغيبتها أو جيد ماالً ولكن أن جيد ماالً ولكن ال يستطيع ذا املال أن يتزوج من تعفه : الضابط
ال جيد من يزوجه خطب ومل يزوجوه الناس، لسبب أو آلخر إذا هذه جمموعة من األمثلة وقد نص اإلمام أمحد 

  .نفسه على من وجد طوالً ومل جيد إال غائبة فله أن ينكح األمة، حنن نقول أن هذا الكالم صحيح
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نكاح األمة إال بوجود الشرطني إال إذا وجد طوالً ال يستطيع معه نكاح أنه ال جيوز : فيكون القول الراجح
احلرائر فهو يف احلقيقة القول الراجح مركب من مذهب اجلماهري وقول الثوري وهذا القول إن شاء اهللا جتتمع 

  .به األدلة
  
   :-  رمحه اهللا -  املؤلفل اق 
  )              إال أن خياف عنت العزوبة(

  .اء ما املراد بالعنت فذهب احلنابلة إىل ما ذكره املؤلف وهو أن حيتاج إىل التمتع أو اخلدمةاختلف الفقه
  .وإىل هذا ذهب أيضاً اد ابن تيمية

أن العنت هو أن خيشى الزنا فال جيوز له أن ينكح األمة إال إذا خشي أنه إن مل نكحها وقع يف : والقول الثاين
  .الزنا

ذهب وهو اختيار كما قلت اد ألن املشقة والعنت حيصل وإن مل خيشى على نفسه  إن شاء اهللا املوالراجح
والعنت حيصل ذا املقدار وإن مل حيصل الزنا، فهم من هذا أنه } ملن خشي العنت{الزنا كما أن اآلية مطلقة 

وأيضاً لو أراد أن لو احتاج األمة للخدمة فإنه جيوز أن يتزوج وليست املسألة مقصورة على إرادة االستمتاع، 
يستمتع ا واحتاج إىل اجلماع ومل خيشى أن يصل إىل مرحلة الزنا فيجوز له عند احلنابلة عند املعتمد على 

  .املذهب أن ينكح اإلماء
   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )أو مثن أمة( 

  فصارت الشروط ثالثةيعين ويشترط أال جيد مثن األمة فإن وجد مثن األمة فال جيوز له أن ينكح اإلماء 
لكن الشروط عند احلنابلة واجلمهور اثنان فقط وهو أال جيد طوالً وأن ال خيشى العنت، وأضاف املؤلف خمالفاً 

للمذهب هذا الشرط وهو أن ال جيد ماالً يشتري به أمةً علل أصحاب هذا القول قوهلم بأنه إذا وجد ماالً 
ج يستطيع أن يشتري األمة ويقضي حاجته منها وال حيتاج مع يتمكن به من شراء األمة ارتفع العنت واحلر

  .ذلك إىل الزواج
  . أنه ختلص ذا من استرقاق ولده:الدليل الثاين

 أنه ال يشترط أن جيد مثن أمة ولو وجد مثن أمة مادام حتقق الشرطان فإنه جيوز له :القول الثاين وهو املذهب
ه املؤلف وهو أنه يشترط أال جيد مثن األمة ألنه إذا وجد مثن األمة فال نكاح اإلماء واألقرب واهللا أعلم ما اختار

حاجة أن ينكح أمة ألن العنت واملشقة املشترطة يف اآلية تزول، فإن قيل كيف تشترطون شرطاً إضافياً واآلية 
عنت يرتفع مل تنص إال على شرطني فاجلواب أن الشرط الثاين املذكور يف اآلية يتضمن الشرط الثالث ألن ال

  .مع وجود مثن األمة، فاألقرب إن شاء اهللا ما اختاره املؤلف
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   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )وال ينكح عبد سيدته( 

يعين ال جيوز للعبد أن ينكح سيدته، وال جيوز للسيدة أن ترضى وتأذن بنكاح العبد هلا والسبب يف هذا أنه إذا 
له عليها حق الزوجية وهلا عليه حق امللك وبني احلقني تنايف كبري ناكح العبد سيدته اجتمع حقان متنافيان ف

فالزوجية تقتضي طاعة الزوج وأن ينفق عليها وامللك يقتضي طاعة السيد وأن ينفق على عبده فتناىف وتعارض 
 حقان وهلذا قالوا ال جيوز وحكي إمجاعاً وهذا صحيح فماذا تصنع إذا أرادت أن تنكحه؟ تعتقه ويتزوجها لكن

  .رمبا تقول إذا أعتقته لن يرد النكاح فرمبا هذا مأخذ اجلمهور
   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )وال سيد أمته( 

  .يعين وال جيوز للسيد أن ينكح أمته
 بأن امللك أقوى من النكاح فليس السيد حباجة إىل إدخال األضعف على األقوى، فإنه بامللك أي وعللوا هذا 

ق املنفعة والبضع، وأما النكاح فال يستحق معه إال البضع فقط،وهذا القول يؤيد مسألة بكونه مالكاً هلا يستح
أنه يشترط عدم وجود مثن األمة مادام أن احلنابلة يرون عدم جواز نكاح السيد ألمته هذا يؤيد : أخرى وهي

  .أنه لو كان واجد لسعر األمة أنه ال يتزوج أنه يشتري هذه األمة
   :- اهللا  رمحه - املؤلفل اق
  )وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه(

للحر نكاح أمة أبيه ألن االبن ال ميلك وليس هناك شائبة ملك ملمتلكات أبيه فاالبن يف هذه احلال يتزوج امرأة 
أجنبية متاماً وال يوجد شائبة ملك له عليها إذا جيوز لالبن أن يتزوج أمة أبيه لكن يقول الشيخ دون أمة ابنه 

لقول النيب صلى اهللا  هذا بأن ممتلكات االبن فيها شائبة ملك لألب علل احلنابلةوز لإلنسان أمة ابنه فال جي
 وإذا كان لألب شائبة ملك ألمة ابنه فتكملة االستدالل وقد تقدم معنا أن "أنت ومالك ألبيك:"عليه وسلم 

  .اإلنسان ليس له أن يتزوج أمته 
وج أمة ابنه ألن ممتلكات االبن ملك خالص له قبل أن يتملكها األب فهو يف جيوز لإلنسان أن يتز: القول الثاين

  .احلقيقة تزوج امرأة أجنبية 
  . أنه ال جيوز لإلنسان أن يتزوج أمة ابنه:الراجح 

 سبب الترجيح ليس الدليل الذي ذكره احلنابلة ولكن هناك مأخذ آخر وهو أن األب إذا كان :مأخذ الترجيح
يزوجه فهو جيد الطول فانتفى يف حقه الشرط وإذا انتفى الشرط مل جيز لإلنسان أن يتزوج االبن يستطيع أن 

  .األمة
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 ال جيوز أن تتزوج أمة ابنك ألن ابنك جيب عليه أن ينفق عليك لتتزوج وقد أشار إىل هذا :إذاً حنن نقول
  .املأخذ اللطيف اجلميل ابن رجب احلنبلي رمحه اهللا وغفر له

 املأخذ نقول ال جيوز لالبن أن يزوج أباه أمته وال أمة غريه ألن مأخذ املنع هو أنه جيب على فإذا اعتمدنا هذا
  .االبن أن يزوج أباه وأن مقدرة االبن على تزويج أباه جتعل األب له سعة وطول يف التزوج من احلرائر

  .تعليل الذي ذكره املؤلف لكن البد أن نتنبه أنه لتعليل غري الإذاً نقول أن هذا إن شاء اهللا هو الراجح
   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )وليس للحرة نكاح عبد ولدها( 

ليس للمرأة أن تتزوج بعبد ولدها وهذه املسألة مبنية على املسألة الالحقة هلذه املسألة وهي أن ملك أحد 
وجت بعبد ابنها الزوجني لآلخر يفسخ النكاح كما أن ملك ولد أحد الزوجني لآلخر يفسخ النكاح وإذا تز

أن لألم أن : فقد تزوجت مبن ميلكه ابنها فدخلت يف املسألة الالحقة وميكن أن نقول هلذا املنع مأخذ آخر وهو
تتملك من مال االبن إذاً ساوت األب يف قضية وجود شائبة امللك، فللمنع من زواج املرأة من عبد ابنها هذان 

  .املأخذان
   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )ن اشترى أحد الزوجني اآلخر أو بعضه انفسخ نكاحهماوإ(

  :لدليلنيإذا اشترى أحد الزوجني اآلخر انفسخ النكاح 
  . اإلمجاع واإلمجاع يتعلق بشراء أحد الزوجني فقط دون شراء ولد أحد الزوجني يبطل العقد:األول
  .يتعارض مع حقه كزوج ما تقدم معنا أا إذا اشترى صار بني احلقني تعارض، فحق العبد :الثاين

  .إذاً مسألة إذا اشترى أحد الزوجني ليست حمل إشكال مطلقاً
  . أو ولده يعين وإن اشترى ولد أحد الزوجني اآلخر أيضاً انفسخ النكاح:مث قال

 بأن ملك االبن كملك األب الدليل على أن ملك االبن كملك األب أن االبن واألب يستوون يف عللوا هذا
ص وأحكام االستيالد وإذا كان ملك االبن كملك األب صارت مقيسة على املسألة السابقة املنع من القصا

  .كـأن ملك ولد أحد الزوجني كملك أحد الزوجني لآلخر
 أن ملك ولد أحد الزوجني ال يؤدي إىل الفسخ ألنه ال دليل على فسخ النكاح واألصل يف العقد :القول الثاين

  . الشروط الشرعية أنه ال يفسخ وال يبطل إال بدليل شرعيالشرعي أنه إذا انعقد مستوفياً
   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )أو مكاتبه( 
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إذا ملك مكاتب أحد الزوجني اآلخر انفسخ النكاح واخلالف يف هذه املسألة كاخلالف يف ولد أحدمها متاماً 
  .فما قيل هناك يقال هنا

   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )عقد حرم ومبلك ميني إال أمة كتابيهومن حرم وطؤها ب(

هذه قاعدة مجيلة كل من حرم وطؤها بالعقد حرم وطؤها مبلك اليمني واملؤلف يريد أن يشري إىل مسألة وهي 
أنه ال جيوز لإلنسان أن يطأ اإلماء غري الكتابيات فلو أن املسلمني غزوا مشركني أو جموس أو ملحدين أو 

ال جيوز أن توطأ هذه املرأة ملاذا؟ ألن من ال جيوز وطؤها بعقد ال جيوز وطؤها شيوعيني مث سبوا نساءهم فإنه 
  .وهل جيوز لإلنسان أن يتزوج من جموسية أو املشركة أو شيوعية أو امللحدة؟ ال جيوز. مبلك

  . ذهب اجلماهري وحكي إمجاعاً بل أن من حكى اإلمجاع نسب املخالف إىل الشذوذإىل هذا القول
 لكن اإلشكال أن هذه اآلية يف سياق النكاح }إال ما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات{:استدلوا بقوله

  .وليست يف سياق الوطء مبلك اليمني
 وذهب إليه نفر يسر لكن هؤالء النفر من املتقدمني وهم سعيد بن املسيب، طاؤوس، وعطاء :القول الثاين

نه من املهم جداً أن تراعي هل اخلالف نازل أو عايل فإذا ونصرهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وأنا نبهتكم إىل أ
كان اخلالف عايل صار اخلالف قوياً جداً، لكن ملا يكون الفقهاء من القرن األول، والثاين، والثالث، والرابع، 

واخلامس، والسادس، على قول مث يأيت فقيه من السابع أو الثامن أو التاسع وخيالف فإن اخلالف يكون 
استدل أصحاب القول الثاين بِأدلة نا اخلالف يف مسألتنا عايل وهو من الفقهاء السبعة من التابعني، ضعيف، ه

  .واضحة جداً
أن النيب صلى اهللا عله وسلم ملا غزا هوازن أذن للصحابة بوطء اإلماء بعد االسترباء وهن : الدليل األول

  .مشركات
 وملك اليمني يف اآلية مل يقيد كما قيد يف }ما ملكت أميام إال على أزواجهم أو  { عموم اآلية:الدليل الثاين

  .النكاح بل أن عدم تقييده يف اآلية إشارة إىل أنه ال يقيد باعتبار أنه قيد يف النكاح دون الوطء وملك اليمني
ن  أن عامة السبايا الاليت كن يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم كن من مشركي العرب وكا:الدليل الثالث

  .الصحابة يطأون رضي اهللا عنهم
لعله من الظاهر لك جلياً أن القول الثاين قوي جداً لكن يشكل عليه اإلمجاع وهذا اإلشكال أشكل حىت على 

 فلوال )وأدلتهم ظاهرة وقوية ويشكل عليها خمالفة سائر أهل العلم:(فابن قدامة رمحه اهللا يقولابن قدامة 
واز هو القول لكن مع هذه املخالفة الغريبة يعين من اجلماهري األئمة األربعة عامة هذه املخالفة لكان القول باجل
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 ذا أجاب عن احلديث) لعلهن أسلمن:(الفقهاء حىت أن اإلمام أمحد ملا أورد عليه إماء أو سبايا هوازن قال
  .اجلواب، ويف اجلواب هذا ضعف فاألصل عدم اإلسالم

ل واضح القول الثاين، ولكن يشكل عليه اإلمجاع فقط، وهذه من  بشك على كل حال الراجح من األدلة
وجهة نظري من املسائل الغريبة ألن األدلة واضحة مع ذلك ذهب الفقهاء مجيعاً إال من ذكر ثالثة أو أربعة إىل 

  .املنع، فاملسألة غريبة
  
  
  
   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  ) إال أمة كتابية(

 فاألمة الكتابية ما وجه االستثناء؟ أن األمة الكتابية ال جيوز أن توطأ بالعقد لكن جيوز يعين تستثىن األمة الكتابية
أن توطأ مبلك اليمني وهلذا ذهب اجلماهري وهو حمل إمجاع إال أنه روي عن احلسن البصري فقط أنه كره فقط 

 وطء األمة وأدخلوه يف عموم وطء األمة الكتابية ومل ينقل عنهم املنع والتحرمي فذهب اجلماهري إىل أنه جيوز
  . فوطء األمة الكتابية ال إشكال فيه}أو ما ملكت أميانكم{ اآلية 

   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  ..)ومن مجع بني حمللة وحمرمة(

إذا مجع بني حمللة وحمرمة يف عقد واحد صح فيمن حتل فإذا تزوج امرأة حمرمة فإن العقد يصح يف احلالل ويبطل 
  .يف احلرمة 

 أن النكاح الذي وقع على احلالل يف املثال نكاح مستويف الشروط مكتمل األركان فهو والدليل على هذا
  .صحيح والنكاح على احملرمة يبطل

أنه إذا مجع يف عقد واحد بني من جيوز نكاحها ومن ال جيوز فإن العقد كله باطل فيمن جتوز : القول الثاين
 قوهلم بأن العقد واحد فإذا بطل بطل كل ما فيه، والصواب أن ولوعلل أصحاب هذا القوفيمن ال جتوز 

العقد يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل وألن العقد وإن كان واحداً إال أنه يتناول امرأتني إحدامها مستوفية 
  .للشروط واألخرى مل تستويف فيصح يف املستوفية

   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  ...)وال يصح نكاح اخلنثى( 

  . من له آلة الذكر وآلة األنثى أو من ليس له آلة ذكر وال آلة أنثى فهذا خنثى:اخلنثى هو
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مث هذا اخلنثى قد يكون مشكل وقد يكون غري مشكل، فاخلنثى املشكل هو الذي مل تظهر عليه ال عالمات 
  .الرجولة وال عالمات األنوثة فهذا يعترب خنثى مشكل

، ذهب احلنابلة إىل أن املشكل ال جيوز أن ينكح )شكل قبل تبني أمرهوال يصح نكاح خنثى م:(يقول الشيخ
  .فال جيوز له أن ينكح امرأة وال جيوز له أن ينكح رجل

  . قالوا أنه مل يوجد فيه ما يتحقق معه من اجلواز:التعليل 
 نتحقق فيه سبب  أنه رمبا لو نكح امرأة يكون امرأة ولو نكح رجالً رمبا يكون رجالً، فإذاً مل:معىن التعليل

  .اجلواز، فيبقى على املنع إىل أن يتبني أمره ولو طال
 أن اخلنثى املشكل يرجع إىل قوله فإن قال أنه مييل إىل النساء زوج بامرأة وإن قال أنه مييل إىل :والقول الثاين

  .الرجال تزوجه رجل
  .ذا األمر ال يعرف إال من قبله بأن هذه عالمة على كونه رجل أو امرأة، وبأن هواستدل أصحاب هذا القول

وإىل هذا ذهب القاضي أبو يعلى، وهو قول وجيه، وهو خري من حبس هذا اخلنثى، مع حاجته للنكاح مدة 
طويلة، ورمبا يكون اخلالف يف هذه املسألة يف وقتنا هذا نادر وقليل باعتبار أن باالمكان التعرف على حقيقة 

  .ة جداً تغين عن إبقائه معلقاً بني األنوثة والرجولةاخلنثى هل هو رجل أو امرأة بطرق كثري
   :-  رمحه اهللا -  املؤلفل اق 

  باب الشروط والعيوب يف النكاح
  :الشروط يف النكاح تنقسم إىل قسمني

 شروط النكاح وقد تقدمت معنا، وشروط النكاح تسمى الشروط الشرعية وسبب تسميتها :القسم األول
  .من وضع الشارعبأا الشروط الشرعية أا 

   الشروط يف النكاح :القسم الثاين
  .وتسمى الشروط اجلعلية ألن العاقدان مها اللذان وضعاها وجعالها يف العقد

  .شروط صحيحة وشروط فاسدة:والشروط يف النكاح تنقسم إىل قسمني
  :والشروط الصحيحة تنقسم إىل قسمني

هذا الشرط حتصيل حاصل ألن العقد يقتضي تسليم  كأن يشترط أن تسلم إليه زوجته ف:شرط يقتضيه العقد
  .الزوجة
  . شرط ليس من مقتضى العقد وفيه مصلحة للشارط، كأن تشترط أال يتزوج عليها: الثاين

  الشروط الفاسدة: القسم الثاين
  :وتنقسم إىل قسمني
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هر هلا، وحنن  الفاسدة الغري مفسدة، فالشرط فاسد والعقد صحيح، كأن يشترط الرجل أال م:القسم األول
  .اآلن ال نريد إعطاء أحكام عن الشروط لكن نريد تصوير األقسام فقط

 الشرط الفاسد املفسد، يعين أن الشرط يفسد والعقد يفسد، وهو عند احلنابلة أربع أقسام فقط :القسم الثاين
  .نكاح الشغار، ونكاح املتعة، ونكاح التحليل، والنكاح املعلق على شرط

  .عامة تصورنا أقسام الشروطإذاً اآلن بصفة 
 اختلف الفقهاء عموماً يف الشروط يف النكاح يعين يف تصحيحها واإللزام ا، فذهب اجلماهري األئمة :مسألة

  .مالك، والشافعي، وأبو حنيفة إىل أن الشروط ال تلزم، بل يستحب الوفاء ا فقط: الثالثة 
 وهذه "ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل:"واستدلوا على هذا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .الشروط ليست ف كتاب اهللا
 وهو الذي تبناه اإلمام أمحد وهو مذهب احلنابلة واختيار شيخ اإلسالم وغريهم من احملققني أن :القول الثاين

 اآلن أن هذه الشروط صحيحة والزمة وسيأتينا ما معىن تصحيح هذه الشروط عند احلنابلة لكن الذي يعنينا
  .الشروط صحيحة والزمة 

  :واستدلوا بأدلة
 "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج:" قوله صلى اهللا عليه وسلم :الدليل األول

  .واحلديث نص يف مسألتنا
  ".املسلمون على شروطهم :" قوله صلى اهللا عليه وسلم: الدليل الثاين
يأيها الذين آمنوا أوفوا { :كقوله تعاىلمة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود  األدلة العا:الدليل الثالث

  .}بالعقود
 القول الثاين إن شاء اهللا بال إشكال وهذه املسألة وإن كانت من املفردات إال أن قول احلنابلة فها والراجح

  .قوي جداً
ع واملعىن يقرب من مذهب احلنابلة ألم يف  أشار شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل أن مذهب املالكية يف الواق:تنبيه

  .األخري يلزمون بالشروط وهذا معىن تصحيحها
  .بعد هذا التصور العام ألحكام الشروط نرجع إىل الشروط التفصيلية

   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
  )إذا شرطت طالق ضرا( 

ال يقتضيها العقد فيقول الشيخ وإذا بدأ الشيخ بالقسم األول من النوع األول وهو الشروط الصحيحة اليت 
  .شرطت طالق ضرا يف آخر العبارة صح فإن خالفه فلها الفسخ
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  .قبلت بشرط أن تطلق زوجتك األخرى: جيوز عند احلنابلة أن تشترط طالق ضرا فتقول
               .  بأن يف هذا الشرط منفعة للزوجة منفعة ظاهرة لتكون منافع الزوج مجيعها هلاواستدلوا على هذا

  .القياس على ما إذا اشترطت أال يتزوج عليها بعد ذلك: الثانية
  . أن هذا الشرط باطل وال جيوز فال جيوز أن تشترطه املرأة وهو باطل إن اشترطته:القول الثاين

فظ  ويف ل"ال تسأل املرأة طالق ضرا لتكتفأ ما يف صحفتها:" قوله صلى اهللا عليه وسلم والدليل على هذا
يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن تسأل املرأة طالق أختها، وهذا القول اختاره ابن قدامة، 

  .وهو نص يف املسألة
   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق
أو أال يتسرى وال يتزوج عليها أو أال خيرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقداً معيناً أو زيادة يف مهرها (

  )صح
: ه الشروط أربعة وهذه الشروط صحيحة عند احلنابلة استدالالً مبا تقدم معنا يف اخلالف العام وهو قولههذ
واألحاديث واآليات " وإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج"، "املسلمون على شروطهم"

  .العامة املوجبة للوفاء بالشرط والعقد
  .ح هذه الشروط اختيار شيخ اإلسالم رمحه اهللا كما قلت وهو تصحيوهذا القول 

 أن هذه الشروط ال تصح وال تلزم فله مثالً أن يتسرى عليها وله أن يتزوج عليها وله أن :والقول الثاين
وهذه " ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل: "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلمخيرجها من دارها، 

، والصحيح أا شروط صحيحة والزمة لألحاديث العامة وأما قوله صلى اهللا الشروط ليست يف كتاب اهللا
  .أن هذه الشروط يف كتاب اهللا بداللة النصوص األخرى" ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا :"عليه وسلم

   :-  رمحه اهللا - املؤلفل اق  
  )فإن خالفه فلها  الفسخ(

احلنابلة فاملقصود عندهم بتصحيح الشرط واإللزام به هذه الثمرة هذا هو حقيقة مذهب احلنابلة أو مثرة مذهب 
  .وهي أن للزوجة عند املخالفة الفسخ

 احلنابلة على هذا بأن رجالً اشترطت عليه زوجته أن ال خيرجها من دارها فأراد أن خيرجها فتنازعوا  فاستدل
إذاً ا أمري املؤمنني : ا شرطها فقال الرجلهل: وترافعوا إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فقال أمري املؤمنني

مقاطع احلقوق عند الشروط، وهذا األثر ذكره البخاري معلقاً بصيغة اجلزم : يطلقننا فقال عمر بن اخلطاب
  .وهو صحيح إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأرضاه، وقد فسخ عمر هذا النكاح بالشرط
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نابلة مستحب وليس بواجب لكن إذا مل يويف فللمرأة الفسخ،  حكم اإليفاء بالشرط عند احل:مسألة أخرية
وهذه مسألة دقيقة جيب أن تفرق بني قول احلنابلة الوفاء بشرط مستحب وبني قول اجلمهور الوفاء بشرط 

  .مستحب فاحلنابلة جيعلونه مستحباً لكن إن مل يفي فللمرأة الفسخ
  . وهلا الفسخ أنه جيب وجوباً فإن مل يفعل فهو آمث:والقول الثاين

  . على هذا بالنصوص اآلمرة بالوفاء بالشروطواستدلوا
واستدل احلنابلة بأن الوفاء بشرط املستحب بأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مل يلزمه يف األثر املذكور، فلما 

ى أن مل يلزمه تبني أن الوفاء بالشرط مستحب، ولكن األقرب أن الوفاء بالشرط واجب وهذا األثر حيمل عل
عمر بن اخلطاب أراد اإلصالح بينهم على كل حال ال ميكن أن نترك النصوص الواضحة ونأخذ ذا األثر يف 

  .جانبه املتشابه
                   .      هذا واهللا أعلم وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

   )) .الدرس انتهى((  
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  من النكاح) 7: (الدرس  الفصل الثاين  السنة الثانية 

  األحد: اليوم
ــزاد   هـ5/1429 /13:التاريخ ــدروس ال ــام ل ــسل الع التسل

))170((  

�������������������������������������������������������������������������������� �


	���������ل�����Wא �
لى نبينا حممد وعلى آله وأصحابه          بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك ع            

  .أمجعني
  . وتوقفنا على قول املؤلف وإذا زوجه وليته إىل آخره،باألمس حتدثنا عن الشروط الصحيحة عند احلنابلة

 فاسـدة  :بدأ املؤلف الكالم عن الشروط الفاسدة وتقدم معنا أن الشروط الفاسدة تنقـسم إىل قـسمني               
 وهي الفاسـدة    : وبدأ الشيخ بالقسم الثاين    ،ا مع بقاء العقد صحيح    مفسدة، مفسدة للعقد وفاسدة بنفسه    و

  .املفسدة
   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
  ...)وإذا زوجه وليته على أن يزوجه اآلخر وليته ففعال وال مهر(

معنـاه يف    اخللو وقيل    :ه يف اللغة  اونكاح الشغار معن   ،هذا العقد الذي ذكره املؤلف هو نكاح الشغار         
تعريفـه عنـد     واألقرب واهللا أعلم أن معناه يف اللغة اخللو، وأما يف االصطالح فـسنذكر               ، الرفع :ةاللغ

 فتعريفه أن يزوج الرجل لآلخر موليته على أن يزوجه موليته وال مهر             ، وهو الذي ذكره املؤلف    :احلنابلة
   : أن جيتمع فيه وصفانيكون العقد من الشغارل وفهم من هذا التعريف أن احلنابلة يشترطون أن ،بينهما
  . أن يشترط كل منهما على اآلخر أن يزوجه موليته:األول
  . أن خيو العقد من املهر: والثاين

  :حكم الشغار
صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني عن عدد مـن    ملا ثبت عن النيب، وهو حمرم والعقد فاسد،الشغار حمرم 

 والنهي يف احلـديث  " ى عن الشغار"اهللا عليه وسلمأن النيب صلى   صلى اهللا عليه وسلم      أصحاب النيب 
  . وهو يدل على فساد العقد،للتحرمي

  . وحكمه يف الشرع،عرفنا اآلن معىن الشغار يف اللغة واالصطالح 
  . تقدم معنا أن احلنابلة ال يعتربون العقد من الشغار إال إذا اجتمع فيه وصفان:مسألة
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 وقال هو أن يزوج "لنيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الشغار      أن ا " حديث ابن عمر     ودليلهم على هذا  
  .الرجل موليته على أن يزوجه اآلخر موليته وليس بينهما صداق

  .فقالوا احلديث فسر الشغار واشترط خلوه من الصداق 
ـ واجلواب عن هذا احلديث  ـ  قبل أن ننتقل إىل القول الثاين   اجلواب عن احلديث أن التفسري املذكور  

 كما  ، وقد صرح أبو داود أن هذا الكالم إمنا هو تفسري من نافع            ، احلديث إمنا هو من كالم اإلمام نافع       يف
 وهذا هو الصحيح أن التفسري مـن        ،مسلم أخرجا احلديث ونسبا يف رواية التفسري إىل نافع        وأن البخاري   

  .نافع
شترط أن   وال ي  ،وجه اآلخر موليته  أن يز على   هو أن يزوج الرجل موليته آلخر        :ن الشغار أ :القول الثاين 

 وإىل  ، فإذا وجد االشتراط بطل العقد     ، هو جمرد االشتراط   على هذا القول   املمنوع   إذاً،  خيلو من الصداق  
 . وهو قول لبعض الفقهاء وهو الصحيح إن شاء اهللا،هذا ذهب ابن حزم

  :والدليل على هذا من وجهني 
 الشغار  :ى عن الشغار وقال   "لنيب صلى اهللا عليه وسلم       حديث أيب هريرة وهو يف الصحيح أن ا        :األول

  . ومل يذكر الصداق"أن يزوجه اآلخر موليتهعلى أن يزوج الرجل موليته آلخر 
 فقام معاويـة    ،عباس تزوج أخت احلكم على أن يزوجه احلكم أخته        ال أن العباس بن عبد اهللا بن        :الثاين

إبطاله هلذا النكاح كان على مرأى ومسمع من أصحاب          و ، هذا هو الشغار   :خطيباً وأبطل النكاح وقال   
 بل فيـه أن     ، وليس يف األثر اشتراط اخللو من الصداق       ،النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يعترض عليه أحد        

 .رى صداقاًخكل منهما أصدق األ
شتراط  فاال، فالنكاح يعترب من الشغار مبجرد االشتراط،وهذا القول كما قلت هو الصحيح إن شاء اهللا 

 وإمنا يكون بأن يفـرض عليـه        ، ويؤيد هذا أن الظلم على املرأة غالباً ال يكون مبنع املهر           ،هو علة املنع  
 فهذا هو الظلم يف     ، ألنه يريد أن يتزوج مبولية اآلخر      ،يقة أو بأخرى  رالزواج أو يكرهها على الزواج بط     

 فـإن   ، هو سبب التحـرمي    ،واقع كثرياً  وال ، فهذا الظلم متوقع   ، وليس فقط خلو العقد من املهر      ،احلقيقة
 وصار  ، وظلم للمرأة من أكثر من وجه      ،إنضاف إليه خلوه من الصداق صار ظلمات بعضها فوق بعض         

  . لكن يف مسألة تعريف الشغار هو هذا أي هو ما يكون فيه اشتراط ولو مع املهر،حمرماً بال إشكال
، مث انتقل الشيخ رمحه اهللا إىل النوع         الشغار الفاسدة واملفسدة وهو  الشروط  هذا هو النوع األول من      

  .الثاين
>- اهللا رمحه - قال املؤلف << << << <

  )...وإن تزوجها بشرط أنه مىت حللها لألول طلقها (
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  . وال يوجب حتليل املرأة املطلقة ثالثاً، ونكاح التحليل حمرم وال ينعقدوهذا النكاح يسمى نكاح حتليل 
 هذا احلديث له طرق كـثرية       " عليه وسلم لعن احمللل واحمللل له      أن النيب صلى اهللا   "والدليل على هذا     

 فيكـون صـاحل     ، وإمنا احلديث يصح مبجموع طرقـه      ،جداً لكن ال خيلو شيء من هذه الطرق من علة         
سناد صحيح إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه اللعن          إلالستدالل باجتماع الطرق وإال يف احلقيقة ال يوجد         

  .كثرية يعضد بعضها بعضاًلكن توجد أسانيد 
 أنه نقل عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم آثار كثرية فيها النهي عن أن يتزوج اإلنسان :الدليل الثاين

  .امرأة رد التحليل
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسى من يتزوج ليحلل املرأة لـيس إال بـالتيس املـستعار                   :الدليل الثالث 

  .ر ضعيف وال يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وحديث التيس املستعا
 الذي يصح مبجموع طرقه يـصلح     "لعن اهللا احمللل واحمللل له    "جمموع هذه األدلة السيما اآلثار مع حديث        

  .ة بل رمبا نقول حترميه وإبطاله إمجاع من الصحاب،لبيان أن نكاح التحليل حمرم
>>>>> :- اهللا رمحه - قال املؤلف  << << << <
  )ا لألول طلقها أو نواه بال شرطأنه مىت حلله(

 فالعقد يعترب   ، وكذلك لو نواه ومل يشترطه يف العقد       ،ن اشترط يف العقد فهو نكاح حتليل بال إشكال        إيعين  
 فإذاً النكاح إذا قصد به التحليل يبطل مبجرد النية عنـد            ، والضمري يف نواه يرجع إىل الزوج      ،نكاح حتليل 

رد النكاح الشرعي وإمنـا     وألن هذا مل ي   " إمنا األعمال بالنيات  " يه وسلم  لقول النيب صلى اهللا عل     احلنابلة
  .أراد نكاح التحليل

  . أنه إذا نوى التحليل ومل يشترط يف العقد فالعقد صحيح:القول الثاين
 وزاد  ، فهو صحيح وإن نـوى التحليـل       ، بأن هذا العقد مستويف بأركانه وشروطه      واستدلوا على هذا   

 على هذا العمل ألنه أراد اإلحسان بإرجاع الزوجة املطلقة ثالثاً إىل زوجها املطلـق               بعضهم بل إنه يؤجر   
  .ثالثاً

 ، ولو بدون التصريح باشتراطه أثنـاء العقـد        ، بال إشكال أن التحليل حمرم بالنية      والصواب إن شاء اهللا   
حيح إذ ال يوجد  وكذلك يدل عليه االعتبار الص،وعلى هذا تدل آثار الصحابة رضي اهللا عنهم وأرضاهم

  .فرق بني أن يصرح بالنية وبني أن ال يصرح
  .دون نية املرأةفقط  أفاد املؤلف أن النية اليت تؤثر وتفضي إىل إفساد العقد هي نية الزوج :مسألة

 أن النية املؤثرة    والصواب إن شاء اهللا    ، أن نية كل من الزوج واملرأة والويل إن نووها تبطل          والقول الثاين 
 فاحلديث نص على أن     "لعن اهللا احمللل واحمللل له    "لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        ،ية الزوج هي فقط ن  
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 رفاعة ملا أرادت أن ترجع إليه بعد تطليقهـا          ةالمرأولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        ،احمللل والزوج 
 اهللا عليه وسـلم      فقوله صلى  " ال حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك      ،أتريدين أن ترجعي إليه   :"ثالثاً  

إشارة إىل أا نوت هذا ومع ذلك مل يبطل النيب صلى اهللا عليه وسـلم العقـد               " أتريدين أن ترجعي إليه   "
   .مل يقصد التحليل  ألن الزوج الثاين وهو عبد الرمحن بن الزبري،الثاين

 فـإذا   ،لـصواب  على أن نية املرأة ليست بشيء وهذا هو ا         وذا احلديث استدل اإلمام أمحد رمحه اهللا      
 ، لكن الزوج الثاين مل ينو مطلقاً هذه النية فالعقد صحيح          ،رضيت بالزواج بنية أن تعود إىل زوجها األول       
  .وهو مبيح للزوج األول مىت طلقها الزوج الثاين

وشيخ اإلسالم رمحه اهللا أشبع هذه املسألة حبثاً بإبطال التحليل بكالم غاية يف النفاسة والقـوة واجلـودة                  
 يف احلقيقة أجاد إجادة قوية جداً وحتدث عـن مـسائل            ، وما شئت من الصفات احلسنة     ،تانة والعمق وامل

 مث أخرياً حصر  ، وعن احليل واألجوبة عن أدلة الذين أجازوا احليل        ،كثرية جداً يف الكتاب عن سد الذرائع      
 ويطـرب لـه     ،ة رائع جداً   وذكر األدلة على حترمي التحليل يف كالمٍ يف احلقيق         ،الكالم يف مسألة التحليل   

  . رمحه اهللا وجزاه عن املسلمني كل خري،اإلنسان لقوته ومتانته يف احلقيقة
  .مث انتقل إىل النوع الثالث من الشروط املبطلة

   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
  )أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها(      

فالعقد باطل ألن التعليـق يتنـاىف مـع عقـود            و إن رضيت أمها   أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أ          
 ألنه يتعارض مـع     ، إذاً التعليق هو الذي سبب إبطال العقد       ،املعاوضات والنكاح من مجلة عقود املعاوضات     

  .عقود املعاوضات كالبيع والنكاح من مجلة عقود املعاوضات
 ،رضا أمها أو بغريه من التعليقات فإنـه يـصح          أنه إذا علقه أو اشترطه على هذه الصفة ب         :والقول الثاين 

 ألنه ال يوجد دليل على املنع من تعليق عقود املعاوضـات علـى              ،والعقد املبين على هذا الشرط صحيح     
وهذا القول الثاين اختيار شيخ اإلسالم وهو أقرب إن شاء اهللا إىل  ، واألصل يف العامالت احلل  ،الشروط

  .الصواب وأشبه بأصول الشرع
   : - اهللا رمحه - قال املؤلف     
  ) فطلقهاغدأو إذا جاء (

  .هذا هو القسم الرابع واألخري من الشروط الفاسدة املفسدة وهو نكاح املتعة
>>>>> :- اهللا رمحه - قال املؤلف  << << << <
>)... فطلقهاغدأو إذا جاء ( << << << <
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قيت مـدة معينـة   ت مبدة يعين صرحوا بتأ أو وقّ ،فطلقهاجاء غد   يعين إذا قال الويل للزوج زوجتك وإذا        
  . والعقد باطل، وال جيوز إيقاعه، ونكاح املتعة حمرم، فإن العقد حينئذ يعترب نكاح متعة،جمهولة أو معلومة

أين كنت أحبت لكم    " :مكة وقال  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس يف فتح            والدليل على ذلك   
ى عن املتعة يف "أنه صلى اهللا عليه وسلم  الصحيح  ويف لفظ أيضاً يف"املتعة فإين أحرمها إىل يوم القيامة

 وغريهم من الفقهـاء     ، وعلى هذا القول استقر قول فقهاء املسلمني من أئمة املذاهب األربعة           ،"فتح مكة 
 وقد روي يف املسألة خالف عن ابن عباس وعن أصحابه رضي اهللا عنهم وأرضاهم لكـن               ،املعتد بأقواهلم 

 ولو فرضنا أن ابن عباس مل يرجع عـن هـذه            ،ن عباس رجع عن هذه الفتوى     الصحيح إن شاء اهللا أن اب     
 لكونه خيالف احلديث الصحيح ولكونه خيالف اآلثار األخرى        ،الفتوى فقوله مرجوح بال شك وال إشكال      

كـاح حمـرم   نونكاح املتعة استقر األمر على أنه ،عن عمر وغريه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم       
  .وباطل
 فهذا النكاح هـو     ، نكاح املتعة الذي حتدثنا عنه هو النكاح الذي يصرح فيه العاقد اشتراط مدة             :مسألة

  . وهو الذي حرمه مجلة فقهاء املسلمني أو كل فقهاء املسلمني،الذي حتدثنا عنه
 وهو الذي يـسمى     ،وهي ما إذا تزوج اإلنسان ومل يصرح يف العقد بتأقيته ولكنه نواه           :  بقينا يف مسألة  

نكاح بنية الطالق، وهذه املسألة كانت قليلة األمهية يف السابق ولكنها أصبحت اليوم مـن املـسائل                 ال
 فكثر ، وانفتاح الناس على املفاتن والشبهات واألهواء  ، واليت يكثر فيها الكالم بسبب كثرة السفر       ،املهمة

ذهب احلنابلـة    باختصار،   الكالم يف هذه املسألة هلذا السبب، ونريد أن نتحدث عن هذه املسألة ولكن            
وإىل هـذا    ، والعقد باطل  ، وقد صرح ذا مراراً أن النكاح بنية الطالق حمرم         وعلى رأسهم اإلمام أمحد   
 وهو الذي يفهم من تقرير العالمة ابن القيم فهؤالء يـرون أن             وأيضاً ابن حزم   ذهب اإلمام األوزاعي  

  :واستدلوا بأدلةالنكاح بنية الطالق ال جيوز 
 وإال فهو ، إال أنه مل يصرح فيه بشرط التوقيت، أن النكاح بنية الطالق هو نكاح متعة متاماً  : األول الدليل

، متاماً كنكاح املتعة، وقرروا هذا الدليل بأن النية يف عقود النكاح كافية وال يشترط التـصريح بالـشرط          
ني إنسان عازم على التطليق بعد       وأي فرق ب   ، يشترط  مل بدليل أم يبطلون نكاح التحليل مبجرد النية ولو       

  . وبني آخر صرح واشترط،شهر إال أنه مل يصرح ومل يشترط يف العقد
 والشارع احلكيم إمنا أمر     ، أن النكاح بنية الطالق ال يتوافق مطلقاً مع مقاصد الشرع من النكاح            :الثاين

  . وهذا النكاح ال يتحقق منه الغرض،مبا أمر به لتحقيق غرضه
 ألنه إذا أجزنا النكاح بنية ،ذا النكاح أصبح وسيلة من وسائل انتشار العقود الباطلة باإلمجاع أن ه:الثالث

ستيفاء الشروط الباقية كما االطالق صار الناس يتوسعون بوجود نكاح بنية الطالق بال ويل وال شهود وال 
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 والنكاح بنية الطـالق   كيف، والعمل الذي أصله مباح إذا أدى إىل مفسدة حمرمة صار حمرماً،هو مشاهد 
  . بل هو حمرم عند هؤالء،ليس من األعمال املباحة

 ألن الشافعي رجل يأخذ بالظواهر واإلمـام  ، ذهب إليه اإلمام مالك وبطبيعة احلال الشافعي:القول الثاين 
  . فاألئمة الثالثة ذهبوا إىل هذا واختاره من احملققني ابن قدامة،أبو حنيفة

أن ينوي ليس عليه  وليس على اإلنسان إذا أراد أن يتزوج ،كاح بنية الطالق نكاح بأن الن واستدل هؤالء
 فإذا تزوج زواج شرعي فالزواج صحيح نوى التطليق بعد          ، هذه النية ليست واجبة    ،بدمرأته إىل األ  احبس  

  . هذا هو دليل اجلمهور،مدة أو مل ينوي
ظر وظهر يل بوضوح أن النكاح بنية الطالق متعة          مراراً وتكراراً وأعدت فيها الن     تأملت أنا هذه املسألة   

 وأي قيمة هلـذا     ، وهو عدم التصريح بالشرط    ه له قيم  س إال فرق لي   ،ليس بينه وبني نكاح املتعة أي فرق      
 والنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا ، ومن العجيب أن نكاح املتعة يف القدمي كان يتخذ كثرياً يف السفر،الشرط

 فبينهما تطابق ، واآلن النكاح بنية الطالق إمنا يستخدم يف السفر ،ا يف سفر يف مكة    أباح نكاح املتعة كانو   
 وأتعجب يف احلقيقـة مـن       ، ويظهر يل اآلن جبالء أنه متعة إمنا خلي عن الشرط          ،من وجهة نظري كبري   

ب ذهاب اجلماهري إىل اجلواز كما تعجب شيخ اإلسالم من ابن قدامة حيث أشار إىل اجلواز مع أن املذه                 
 وسئل عن الرجل يذهب إىل خرسان ليتزوج مث يطلق إذا           ، وفتاوى اإلمام أمحد على املنع     ،كله على املنع  

 هذا متعة، فإذا تأمل اإلنسان وهي مسألة خالف على كـل حـال              : وقال ،أراد أن خيرج من خرسان    
عينـها أنـه     لكن يظهر يل بوضوح أن النكاح ملن عزم على الطالق بعد مدة              ،واخلالف فيها قوي جداً   

التصريح بالشرط  وهو قضية ، وإمنا يفترق عنه يف ظاهره، وال يفترق عن املتعة بأي شيء يف حقيقته،متعة
 ومما يؤيد املنع أن دائماً نقرر       ، وهي قضية ليس هلا أي قيمة من وجهة نظري         ،عدم التصريح بالشرط  أو  

عتـرب هـذا   ن وإذا أردنا أن ،ة باأللفاظ واملباين وليست العرب،يف املسائل كثرياً أن العربة باملعاين واملقاصد   
 فإذا كنا نـرى أن هـذه        ، وجدنا أن املقصد منه يتوافق مع املتعة       ، وننظر إىل املقاصد منه    ،عتباراالعقد  

القاعدة صحيحة وطبقناها على هذه املسألة نتج عن ذلك املنع، أعود وأقول هي مسألة خالف واخلالف         
  .جلواز ولكن هكذا ظهر يل بعد التأملفيها قوي بل اجلمهور يرون ا

  فصل                                             
 ويالحـظ أن    ،يعين يف الشروط الفاسدة يف نفسها اليت ال تفسد العقد، وذكر الشيخ رمحه اهللا تعاىل أمثلة               

 أمـا   ،فاسدة املفسدة  كما أنه مل يذكر ضابطاً للشروط ال       ،الشيخ رمحه اهللا مل يذكر ضابطاً هلذه الشروط       
 ألن احلنابلة يرون أن الشروط الفاسدة املفـسدة         ،له عذر أنه مل يذكر ضابط     فالشروط الفاسدة املفسدة    

فقط، ولذلك مل يذكر هلـا      ) الشغار واملتعة والتحليل واملعلق بشرط    ( تنحصر يف أربعة عقود وهي السابقة     
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 لو أن الشيخ املاتن رمحه اهللا صـرح بأمسائهـا           ضابطاً لكن من وجهة نظري وهذا عوداً للمسألة السابقة        
  .املشهورة فقال نكاح الشغار، نكاح التحليل لكان أوضح لطالب العلم وأظهر يف بيان احلكم

 والسبب يف ذلك    ، مل يذكر هلا الشيخ ضابط     ،نرجع املهم اآلن إىل الشروط الفاسدة اليت ال تفسد العقد         
 أن الفقهاء عندهم اضطراب شديد يف شروط الصحة والـشروط           واهللا أعلم ما أشار إليه ابن القيم وهو       

 وأشار إىل ضابط مجيـل      ، وأم مل ينضبطوا يف تقرير ما هو الشرط الصحيح والشرط الفاسد           ،الفاسدة
  .جداً ويف احلقيقة سنالحظ أننا إذا طبقنا هذا الشرط يصدق يف األمثلة اليت ستذكر وغريها

  . جاز عمله بال شرط صار الزماً بالشرط أن كل ما:يقول الشيخ يف الضابط 
  . وستأيت األمثلة املوضحة هلذا الضابط اجلميل من الشيخ ابن القيم

   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
  )وإن شرط أال مهر هلا(    

  .إذا شرط أال مهر هلا فإن الشرط باطل والعقد صحيح
 ويبطل ما كان واجباً يف أصل       ،مقتضى العقد  على بطالن الشرط فألن هذا الشرط يتناىف مع           أما الدليل 

  .العقد، وإذا كان ذه املثابة فهو فاسد
 فهو أن الشرط أمر إضايف خارج عن حقيقة العقد فإذا  وأما الدليل على صحة العقد مع بطالن الشرط

  .بطل بقي العقد صحيحاً، وهذا الدليل للحنابلة هو دليل لكل الشروط الالحقة
 عرفنا اآلن أن احلنابلة إذا شرط أال مهر هلا أن احلكم بطالن الشرط              ،شرط أال مهر هلا    وإن   :يقول الشيخ 
  .وصحة العقد

  .حنن اآلن نريد أن نذكر التفصيل يف بعض الشروط
  . أن الشرط والعقد كالمها باطل:القول الثاين

وآتـوهن  {:وقـال املهر   ألن اهللا تعاىل إمنا أباح احملصنات ب       ، بأن املهر من حقيقة العقد     واستدل هؤالء  
 وهذا القول رواية عن اإلمام      ، فلما شرط اهللا للنكاح املهر عرفنا أنه من مقتضيات أصل العقد           }أجورهن

  .أمحد ومذهب املالكية واألحناف ووسع الدائرة شيخ اإلسالم وقال املذهب أكثر السلف
 ،ار هذا النكاح يشبه اهلبة     لص ،قد بال مهر  ع لو صححنا ال   ا ويدل على صحته أن    وهذا القول هو الصحيح   

واهلبة أي جواز أن ب املرأة نفسها للرجل خاص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى هذا القـول تنتفـي              
  . وكل قول يؤدي إىل انتفاء اخلصوصية فهو دليل على ضعفه وخطئه،اخلصوصية

  .أو الشرط فاسدان أنه إذا اشترط أال مهر فإن العقد إذاً اخلالصة نقول الصواب إن شاء اهللا 
   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
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  )أو ال نفقة(      
 والتعليل هو   ،يعين أو شرط الزوج أال نفقة هلا، إذا شرط الزوج أال نفقة هلا فالشرط باطل والعقد صحيح                

  .ما تقدم
  . فإذا اشترط أنه لن ينفق فالشرط صحيح، أن العقد والشرط صحيحان:والقول الثاين
 بأن هذا الشرط ال يتناقض مـع        واستدلوا أيضاً  الشروط   ءبإيفا بالنصوص العامة اآلمرة     ء واستدل هؤال 
 ، بأن قاعدة أن الشرط إذا تناىف مع مقتضى العقد يبطل ليست بـصحيحة             واستدلوا أيضاً مقتضى العقد،   

 ،" النخل  أن يشترط مثر هذه    ،أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أجاز ملن اشترى خنالً بعد أن تؤبر            "بدليل  
 ومع ذلـك صـحح   ، ألن مقتضى العقد أنه يبقى ملك للبائع،مع أن هذا الشرط يتناىف مع مقتضى العقد 

 وهـو أن  ، وذا قدح يف هذا األصل الكبري عند احلنابلـة ، وإىل هذا أشار ابن القيم،الشارع هذا الشرط 
 لو شرط عليها أنه لـن        أنه و وهذا القول صحيح، وه    ،العقد يصبح فاسداً   الشرط الذي يتناىف مع مقتضى    

  .ينفق فإنه ال جيب عليه أن ينفق، ألنه ال يوجد دليل على اشتراط النفقة لصحة العقد
   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
  )أو أن يقسم هلا أقل من ضرا أو أكثر(

كون لك   أين قبلت النكاح بشرط أن ي      : إذا شرط أن يقسم هلا أقل من ضرا فقال         ،نأخذ الصورة األوىل  
 وعليه أن يقسم بالعدل ولو شـرط        ، فهذا الشرط باطل عند احلنابلة والعقد صحيح       ،ليلة ولألخرى ليلتني  
  .هذا الشرط يف العقد

 وهي  ، واخلالف يف هذه املسألة كاخلالف يف املسألة السابقة        ، أن العقد والشرط صحيحان    :والقول الثاين 
أن ما كل ما جاز بذله بـال  :  الذي ذكره ابن القيم يقول ولو أردنا أن نطبق الضابط   ،اشتراط عدم النفقة  

 ، وهل جيوز للمرأة أن تتنازل عن ليلتها لألخرى ابتداًء؟ جيـوز           ،شرط يعين يف األصل صار الزماً بالشرط      
فإذا جاز أن تتنازل جيوز أن نلزمها ذا التنازل من خالل الشرط، وهو يف احلقيقة ضابط جيد خبـالف                   

 ولذلك مل يصح الشرط امللزم بالتنازل عنه فهـو يف           ،وز هلا هي أن تتنازل عنه وال ابتداءً       املهر، املهر ال جي   
  .احلقيقة ضابط إن شاء اهللا مطرد

 فالـشرط   ،أن يقسم هلا أكثر من ضرا     أو أن تشترط الزوجة     شترط الزوج   ي يعين أو أن     )أو أكثر (يقول  
 ألن هذا الشرط يتضمن ظلم ، املسألة باطل باطل والعقد صحيح، وهذا احلكم صحيح ألن الشرط يف هذه         

 ولذلك نقول هذا الشرط فاسد ألنه يتعارض مع نصوص الشرع، وألن فيـه              ،املرأة واالعتداء على حقها   
 وإذا تنازلت عن حقها فال حرج عليها،        ، فهو تنازل من املرأة    ،اعتداء على حق الغري خبالف الشرط األول      

 وعليه أن يقسم بالسوية، وأيضاً إذا       ، فال جيوز إذا اشترطوا    ،ثالثعتداء على طرف    اأما هذا الشرط فهو     
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 إذاً ،ضل بني نسائه؟ ال جيوزابتداًء أن يفاأردت أن تطبق ضابط ابن القيم جتده صحيح، هل جيوز لإلنسان  
  .ال جيوز أن يلزمه من خالل الشرط

   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
  )              أو شرط فيه خياراً( 
 فهذا الشرط باطل والعقد     ، تزوجت فالنة ويل اخليار ملدة شهر      : فقال ،أي شرط الزوج يف النكاح خيار      

  .الزم وصحيح
 أن هذا الشرط يؤدي إىل امتهان احلرائر، ووجه ذلك أنـه            : ذكروا تعليالً مجيالً يف احلقيقة قالوا      :التعليل

  . وذا متتهن احلرائر ويدخل عليهن الضرر،سخيكشف عن املرأة ويستمتع ا مث إذا بدا له قال اخترت الف
  . بدليل آخر وهو ما تقدم معنا أن عقود املعاوضات ال يصلح فيها التعليقواستدلوا

 وتقدم معنا أن الـشروط      ، وهو مبعىن الشروط   ، أن هذا الشرط صحيح وأن له هذا اخليار        :والقول الثاين 
لعموم قول النيب  ،ما مل تتعارض مع دليل شرعي وأنه ال يوجد دليل على بطالن جنس الشروط ،صحيحة

 يف احلقيقة هذا القول الثاين اختيار شيخ اإلسالم وهو          ،"املسلمون على شروطهم  :"صلى اهللا عليه وسلم   
 لكن تعليل ،من حيث التنظري الفقهي يشبه املسائل السابقة اليت نقول أن الراجح فيها أن الشروط صحيحة             

بتذال ال وتكون املرأة عرضة ل    ، ألن كون النكاح يعلق خبيار     ،وقف يف احلقيقية  احلنابلة أوجب لنوع من الت    
 وأنه بعد مضي الفترة احملددة يف اخليار خيتار الفسخ كل هذا جيعل اإلنسان يف احلقيقة يقـوي                  ،واالمتهان

احلكم  كما أين أخشى أن يتخذ هذا        ، وهو أن اشتراط خيار ملدة معينة ال جيوز يف العقد          ،مذهب احلنابلة 
 مث نقول هذا اخليار ال يرد على احلنابلة          يقول يل اخليار،    فبدل أن يقول متعة أو بنية الطالق       ،ذريعة للمتعة 

 إن كان ناوياً الطالق فهو عنـد احلنابلـة          ،مطلقاً ألن الزوج إذا قال تزوجت فالنة ويل اخليار مدة شهر          
 ،ترد على مذهب احلنابلـة      هي ال  اوي الطالق، إذاً  باطالً، إذاً هذه املسألة عند احلنابلة تترتل على زوج ن         

 وإذا أراد أن يرجع     ،لكنها ترد وبقوه على مذهب الذين يرون جواز النكاح بنية الطالق، فيقول يل اخليار             
 سيأتينا أن من هنألبل إنه هذا احلكم قد يستغل استغالل شنيع جداً  إىل بلده فسخ العقد وانتهى املوضوع،

كون الفراق على سبيل الفسخ ال الطالق، وسيأتينا أن من فوائده أنه ما حتسب عليـه                فائدة الشرط أن ي   
 وهو يريد   ، رمبا يسافر لبلد ثالث مرات     ، فهو أحياناً يتحرج ألنه كلما أراد أن يسافر البد أن يطلق           ،طلقه

ت على مـذهب     ويقول أنا لس   ، فبدل ما يتزوج بنية الطالق يتخذ اخليار       ،تكون مطلقة ثالثاً  فهذه املرأة   
يتزوج   ويتركب من هذا أنه ممكن     ،لة اخليار أ ولست على مذهبهم يف مس     ،احلنابلة يف النكاح بنية الطالق    

الواحدة ويفارقها وال نقول يطلقها عشرات املرات، فأقول رمبا يستغل استغالل سيء، على كل حال حنن                
  .أن مذهب احلنابلة صحيح وقوي فهذا هو احلكم الفقهي أنه يبدو يل ، يعنينا احلكم الفقهياآلن
   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
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  ...)أو إن جاء باملهر يف وقت كذا(
 ، فتبقى زوجته  ، والعقد صحيح  ، فإن الشرط يلتغي   ، إن جاء باملهر يف وقت كذا وإال بطل النكاح         :إذا قال 

 وتقدم  ،أن هذا نوع من التعليق     والسبب يف إبطاله عند احلنابلة هو        ،أتى باملهر أو مل يأيت يف الوقت احملدد       
  .معنا أن احلنابلة ال يرون صحة تعليق عقد النكاح على أي شرط

 ولذلك نقول لذا قال إن      ، أن هذا صحيح وأنه ال ينبين على القول ذا الشرط أي حمذور            :والقول الثاين 
ويف هـذا مـصلحة      ، فإن مل يأت به فسخ النكاح      ، صحيح ،أتيت باملهر إىل مدة كذا وإال فالنكاح باطل       
  .للمرأة وللويل وللزوج وليس فيه أي مفسدة

   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
  ..)وإن شرطها مسلمة(

   .وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ
 ، كما أن الكتابية أنقص يف املعىن من املسلمة        ، أا إذا بانت كتابية دخل عليه الضرر وعلى ولده         والتعليل

اشترط كتابية فبانت مسلمة فليس له اخليـار وال         إذا   ،مة فصارت كتابية، وأما العكس    وهو اشترط مسل  
  . ألنه شرط شرطاً فجاءه خري من شرطه،الفسخ

 بأنه رمبا أراد أال تنشغل بأداء       وعللوا هذا  ،أنه إذا شرطها كتابية فجاءت مسلمة له اخليار       : والقول الثاين 
  .العبادات
 تصحيح هذا التعليل كيف يكون      ،ن هذا التعليل يف احلقيقة سيء وغري مقبول        إال أ  ، أن له اخليار   والراجح

 ألنه رمبا يكون له     ، لكن ملاذا نصحح مع إبطال هذا التعليل       ،من مقاصد املسلم أن حيضر من ال يتعبد اهللا        
 رفعـة   ، وال يريد أن تكون مسلمة     ، مثل أن يريد هذه املرأة لعمل فيه إهانة وامتهان         ،غرض آخر صحيح  

  .لمسلمة حينئذ شرطه صحيح وله اخليارل
   : - اهللا رمحه - قال املؤلف  
  )أو شرطها بكراً أو مجيلة أو نسيبة أو نفي عيب ال ينفسخ به النكاح(

 هذه الشروط األربعة إذا اشترطها فبانت املرأة خبالف هذه الشروط           ،يعين فبانت خالف ذلك فله الفسخ     
  .فله الفسخ

والنيب صلى اهللا عليـه وسـلم        ،ا بأن هذه الشروط شروط مقصودة مرغوبة       على هذ   واستدل احلنابلة 
وإذا كانت هذه الشروط مقصودة ومرغوبة فإن ختلفها يعطي الـزوج    ،  "املسلمون على شروطهم  :"يقول

  .احلق يف الفسخ
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لوا واسـتد  أنه إذا شرطها مجيلة أو بكراً أو نسيبة وتبني أا ليست كذلك فال خيار له،                 :والقول الثاين 
 وليست هذه منـها،     ، بأن فسخ النكاح إمنا يكون بالعيوب اليت توجب الفسخ وهي مثانية فقط            على هذا 

  .كما أن هذه الصفات صفات كمال وليست نقص يف العيب، فإذا ختلفت مل يؤدي هذا إىل إبطال العقد
 الشروط شروط   بال شك وال إشكال أنه إذا ختلفت هذه الشروط فإنه له حق الفسخ، ألن هذه              والراجح  

 إال أنه ينبغي التأكيد على أن اشتراط أن تكون مجيلة أنه اشتراط غري دقيق ،مقصودة فيها نفع ظاهر للزوج
 وهـذا األمـر   ،ال يوجد مجيلة إال ويوجد من هي أمجل منها  أوالً؟ ألن ما معىن مجيلة،ويؤدي إىل الرتاع 

 جداً يف نظر شخص ويف نظر اآلخـر ليـست           سهل، األمر اآلخر وهو أصعب أنه قد تكون املرأة مجيلة         
 يقول مجيلة بنظر فالنة ممن يثق هو برؤيتها، ويثق          ، واحلل من وجهة نظري أن جيعل الضابط فالن        ،جبميلة

 ويستطيع  ، أما أن يشترط أن تكون مجيلة هذا أمر ال ميكن ضبطه           ،أيضاً بتقديرها للجمال، املهم أن تضبط     
باجلمال، كما أن هذا الشرط يدل على قوة القول باستحباب النظر           أن يفسخ مهما كانت املرأة توصف       

 وال يستطيع هو أن يفسخ ألنه سبق        ، ألنه مع النظر إىل املرأة ال حنتاج إىل أن نشترط أا مجيلة            ،إىل املرأة 
  . وعرف هل هي مجيلة أو ليست جبميلةرآهاأن 
   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
  ) هلاوإن عتقت حتت حر فال خيار(

  .ه بل هي ملزمة بالبقاء مع،املرأة إذا عتقت حتت احلر فال خيار هلا
  :واستدلوا اجلمهور على هذا احلكم بدليلني 

 حتت احلر،   مة وحنن اآلن نتكلم عن األ     ، يعين للزوج  ، أا بكوا حرة أصبحت مساوية له يف املرتلة        :األول
  .فسخفإذا عتقت تساوت هي وإياه يف املرتلة فال متلك ال

 وكـان  : قالت عائشة، حديث عائشة أن بريرة رضي اهللا عنها وأرضاها ملا عتقت اختارت الفسخ           :الثاين
  .زوجها عبداً ولو كان حراً مل متكن من الفسخ

برواية حلديث بريرة   واستدلوا   أن األمة إذا عتقت خريت سواء كان زوجها حراً أو عبداً،             :القول الثاين 
 وأن هذه   ،هذا مال اإلمام البخاري   إىل  واب إن شاء اهللا أن الزوج كان عبداً و        أن زوجها كان حراً، والص    

  . وذا عرفنا أن دليلهم األول ضعيف،الرواية أصح الروايات
 فلما ،تصرف فيها سيدها  ال متلك من أمرها شيئاً، وهي أمةتأن علة ختيري املرأة أا زوج :الدليل الثاين

داً ابن القيم ورأى أنه مأخذ قوي جداً ورجح هو وشيخ اإلسـالم     ملكت رقبتها خريت، وهذا نصره ج     
  . سواء كان الزوج حراً أو عبداً،هذا القول وهي أا هلا احلرية يف االختيار
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  مذهب احلنابلة ومن وجهة نظري أن اختيار الشيخ وتلميذه رمحهم اهللا ضـعيف،             والراجح إن شاء اهللا   
  : السبب يف ضعفه من وجهني

ائشة وهي أعرف الناس بقصة بريرة ألا هي اليت دفعت قيمة املكاتبة وعلى علم بأوضاعها                أن ع  :األول
  .هذا أوالً  أخربت أن زوجها لو كان حراً مل متكن من االختيار،،وأحواهلا
راً يف حـال يبـيح   س وجه ضعفه أن هذه األمة زوجت ق   ، أن التعليل الذي ذكره ابن القيم ضعيف       : ثانياً

 كما أن الصغرية اليت جيوز لوليها أن جيربها على النكاح إذا كربت وذهب وصف               ، عليه الشارع تزوجيها 
 فـإذاً ال معـىن      ،الصغر ليس هلا خيار، كذلك هذه األمة إمنا زوجت قهراً مبوجب الشرع وبإذن الشارع             

يف هـذه   لتخيريها بعد ذلك، هلذين الدليلني أقول إن اختيار أن القول الثاين ضعيف وأن مذهب احلنابلة                
  .املسألة قوي وأا إن عتقت وزوجها حر فليس هلا اخليار بل تبقى زوجة له

   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
  )دببل حتت ع(

 فإن حديث بريرة فيـه    ،د، إذا عتقت حتت عبد فإا ختري بال إشكال باإلمجاع والنص          بيعين بل ختري حتت ع      
 ،ى أا إذا عتقت صارت أعلى منه مرتلة وفقد شـرط املكافـأة             كما أن أهل العلم أمجعوا عل      ،أنه كان عبداً  

  .والبد أن ختتار لنفسها البقاء مع هذا العبد أو االنفصال
   : - اهللا رمحه - قال املؤلف      
  ...)فصل ومن وجدت زوجها جمبوباً(

 وهذه العيوب عند    ،هذا الفصل أراد املؤلف أن يبني فيه العيوب اليت ينبين عليها جواز الفسخ من الزوجني              
 يعين ال تؤخذ بضبطها بقاعدة معينة وإمنـا هـي           ،احلنابلة وعند األئمة األربعة معدودة وليست مضبوطة      

تنقـسم  معدودة، منهم من يقول أا مثانية ومنهم من يقول ستة ومنهم من يزيد أو ينقص وهذه العيوب                  
  :إىل ثالث أقسام

ب مشترك بني الرجل واملرأة، ومفهوم عبارة احلنابلة أن ما  وعي،عيب خيتص بالرجل، وعيب خيتص باملرأة 
  .حد من الزوجني الفسخ إذا وجدت يف اآلخرألن عدا هذه العيوب الثمانية ال جيوز وال ميكّ

 يعين مـضبوطة    ،أن العيوب اليت متكن أحد الزوجني من الفسخ مضبوطة وليست معدودة          : والقول الثاين 
  .بقاعدة معينة

  ))                                اآلذان           ((               
أحد الزوجني مـن     قلت والقول الثاين أنه مضبوطة وضبطها ابن القيم بقوله أن كل عيب يؤدي إىل نفرة              

 وهو أيـضاً ضـابط      ،اآلخر ومنع االستمتاع على الوجه املطلوب فهو من العيوب اليت يفسخ ا النكاح            
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 أو أن هناك    ، لكن يبقى أن ننظر هل أحد وافق الشيخ على هذا التعميم           ، الشرع  ويتوافق مع مقاصد   ،جيد
  .فقط ال يكون هناك إمجاع  هذه القضية حتتاج حترير،إمجاع على حصر العيوب بعيوب معينة

  .بدأ املؤلف رمحه اهللا بالعيوب اخلاصة بالرجل يعين بالزوج وهي كما قلت عيوب تؤدي إىل الفسخ
   : - اهللا هرمح - قال املؤلف 
  ) به فلها الفسخأومن وجدت زوجها جمبوباً أو بقي له ما ال يط(

 وهو عيب يف الزوج خيول املرأة ، قطع الذكر أو قطع ما ال يتمكن معه من اجلماع:اجلب عند الفقهاء هو
  .الفسخ

  
  :لوا على هذا بأمريندواست 

 واجلب أعظم من العنـة،      ، آثار يف العنة    أن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم روي عنهم         : األمر األول 
  .بينما اجلب هو عيب مع فقد الذكر، ألن العنة كما سيأتينا هي عيب مع بقاء الذكر

 مقاصد النكاح من االستمتاع واالستعفاف وحصول       ق أنه مع كون الزوج جمبوب ال تتحق       :الدليل الثاين 
  .ة الفسخالولد، وهلذا اعتربه الفقهاء من العيوب اليت تبيح للزوج

   : - اهللا رمحه - قال املؤلف 
  ... ثبتت عنتهإنو(

  . أن ال يتمكن الزوج من اإليالج بسبب عدم االنتشار: العنة أن يكون عنيناً والعنة هي:العيب الثاين
 أما إذا مل يتمكن من اجلماع ملرض أو ،ومقصود احلنابلة وغريهم من الفقهاء إذا كان هذا عيباً ومرضاً ثابتاً

  . عارضة فإن هذا ال يبيح الفسخ للمرأةلعلة
  :أن العنة تثبت اخليار للمرأة ألمرين: البحث الثاين

  . أنه روي عن أصحاب النيب منهم علي وعمر وابن عباس: األول
  . وتأيت املباحث الحقاً إن شاء اهللا ، أنه ال حيصل مع العنة مقاصد النكاح كما تقدم يف ابوبالثاين
  .علم وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيهذا واهللا أ     
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  من النكاح) 8: (الدرس  الفصل الثاين  السنة الثانية 

  االثنني :اليوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ14/5/1429
ــزاد  ــدروس ال ــام ل ــسل الع التسل

))171((  


	���������ل������Wא �
 الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه                    بسم اهللا الرمحن  

  .أمجعني
 . لفسخ النكاح وهي من عيوب الرجـل        أو املخولة  حتدثت باألمس عن العيب الثاين من العيوب املوجبة       

 استدالال باآلثار ،ة إال من شيخ   وأنه يعترب عيب عند مجيع األئم      ، وأخذنا باألمس تعريفه   ، العنة :العيب الثاين هو  
 و واستدالال بكونه يفقد العقد احلدث الذي من أجله أنشئ وه          ،النيب صلى اهللا عليه وسلم    أصحاب  الثابتة عن   

  .االستمتاع وحتصيل الذرية والسكن وغري ذلك مما يقصد بعقد النكاح
 ، األول اإلقـرار   :نة بأحد ثالثة أمـور     تثبت الع  ، وهي اليت أشار إليها املؤلف     ؟ مباذا يثبت  :املسألة الثانية 

ن تثبت أ البد ،الزوج عننيبأن إذا فقدت هذه الثالثة فإنه ال قيمة لدعوى املرأة     ،   والثالث النكول  ،والثاين البينة 
 ،بالنكول يقضى عليـه ف ،ذلك إما ببينة أو هو يقر أو يقر وتشهد على إقراره أو تتوجه إليه اليمني وينكل عنها        

  .ما قلت أنه ال يوجد طريقة أخرى إلثبات العنه سوى هذه الطرق اليت ذكرها املؤلففهم من هذا ك
 فإن القاضي خيترب الزوج اختبار مباشر عن طريق         ، أنه إذا مل نتمكن من إثباا ذه الطرق        :والقول الثاين 

م أهل اخلربة أنـه      فإذا أراق املاء وحك    ،الفراشعلى   وطلب من الزوج أن يريق املاء        ،وضعهما يف غرفة واحدة   
فضي إىل  ي وذلك ألن استخدام مثل هذه الطريقة        ، واألقرب واهللا أعلم املذهب    ،ماء الرجل بطلت دعوى املرأة    

  . ويفضي إىل مفاسد أخرى،منازعة شديدة بني الزوجني
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 ،لـذكر  رأس ا  ، ذهب احلنابلة إىل أن العنة تزول بإيالج احلشفة        ؟ مباذا يزول أو تزول العنة     :املسألة الثالثة 
 هذا بأن هذا القدر من اجلماع يبيح        واستدلوا على  ، وعلى هذا مجهور احلنابلة    ،وال يشترط إيالج سائر الذكر    

  . فكذلك تزول ا العنة، ويتقرر ا املهر،الزوجة لزوج آخر
شار التام   وقالوا أنه ذا نتحقق من االنت      ، أنه ال تزول إال بإيالج مجيع الذكر يف فرج املرأة          :والقول الثاين 

 ملا ذكروه من تـنظري بقـضية        ، والصحيح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة      ،والقول الثاين فيه ضعف   ،  لوطء التام وا
  .استقرار املهر وحل الزوجة لزوج آخر إذا كانت مطلقة ثالثاً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) عنته بإقراره أو بينة على إقرارهوإن ثبتت(

 أن عمر بن اخلطاب      والدليل على هذا   ، أن العنني إذا ثبتت عليه العنة يؤجل لسنة        :هذه هي املسألة الرابعة   
 فهو أشبه ما يكـون      ، ومل يعترض عليه أحد    ،رضي اهللا عنه حكم بتأجيل العنني ملدة سنة مبحضر من الصحابة          

  .سخ وال حيكم عليه قبل مضي السنة يعين بالف، واملقصود بالسنة يعين اهلاللية،بإمجاع الصحابة
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ 
  ) منذ حتاكمهأجل سنة(

 وإمنا مـن حـني      ،يعين أن بداية حساب السنة يكون من التحاكم للقاضي ال من الدعوى وال من العقد              
 أيضاً أثر عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فإن والدليل على هذا ، فإذا صدر احلكم بدأنا حبساب السنة،التحاكم

 كما أن يف بعض اآلثار التصريح يف بعض الروايات عن عمـر             ،سبت من حني حكم عليهم    ظاهره أن السنة ح   
  .بن اخلطاب بأن السنة حسبت بعد احملاكمة 

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )  وإال فلها الفسخفإن وطء فيه(

ـ ،يعين إذا مضت السنة ومل يطأ طيلة السنة وال مرة واحدة فإن هلا احلق يف الفسخ              رة إثبـات   وهذا هو مث
 فإذا  ، وذهب اجلمهور إىل أن هذا احلق يثبت على التراخي وليس على الفور            ،العيوب املخولة للزوجة بالفسخ   

 فهو أمر يثبت    ،سكتت بعد السنة فلها أن تطالب بعد مضي شهر أو شهرين أو ثالثة حبقها بالفسخ إذا مل يطأ                 
 ورمبا رأت أن ختترب نفسها هل تـستطيع         ،ثر من ذلك   رمبا رأت املرأة االنتظار أك     ،على التراخي ال على الفور    

 على كل حال هو عند اجلمهور على التراخي وهـذا هـو             ، أو ألي حكمة أخرى    ،الصرب مع مثل هذا الزوج    
 على التراخي ألن التراخي يف هذه املسألة ال يسقط حقها وهلا أن تطالب مىت شـاءت                 والتعليل أنه  ،الصواب

  .يف أثناء هذه السنةحبقها يف الفسخ إذا مل يطأ 
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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  ) أنه وطئها فليس بعننياعترفتوإن (
  :يعين ولو مرة واحدة والسبب يف ذلك يعود إىل تعليلنيإذا اعترفت أنه وطئها 

 وقد أشر باألمس إىل أن مقصود الفقهاء        ، أنه بوطئه ولو مرة واحدة حتققنا أنه ليس بعنني         : التعليل األول 
 فإذا وطء ولو مرة واحدة بانتـشار دل         ،لزوج عنني يعين أن يكون هذا صفة له دائمة وليست عارضة          ون ا كب

  .هذا على أنه ليس بعنني
 فإذا وطء مرة ال متلك املرأة املطالبة ، أنه ذا الوطء حصل مقصود املرأة وهو استقرار املهر:التعليل الثاين 

  .دعوى أنه عنني املطالبة بالفسخ ب،بعد ذلك بدعوى أنه عنني
 وهو الذي تبناه فقيه أبو ثور أنه إذا وطء مرة مث مل يتمكن من الوطء مرة أخرى وأصـيب                    :القول الثاين 

 وبأن احلكم يدور مع علته والعلـة        ، بأن الضرر موجود   واستدل على ذلك   ،بالعنة بعد ذلك أن هلا أن تطالب      
 شاء اهللا القـول     والراجح إن  ، ذه الصورة   وهي موجودة  ،هي عدم التمكن من الوطء بسبب عدم االنتشار       

 ، ولو كان وطء مرة واحدة كالضرر احلاصل بترك الوطء من األصـل       ، ألن الضرر احلاصل بترك الوطء     ،الثاين
  .فاألقرب إن شاء اهللا القول الثاين
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...) يف وقتولو قالت(
 وظاهر كالم املؤلف سواء رضيت بـه        ، عنيناً سقط حقها   إذا قالت املرأة يف وقت من األوقات رضيت به        

 فال تستطيع بعد ذلك أن ، أا أسقطت حقها باختيارهاوالتعليل ،قبل هذه السنة أو بعد السنة أو يف أثناء السنة
  . وإىل هذا ذهب اجلماهري،تستدرك هذا احلق
 وأضافوا إىل هذا أـا إذا       ،ملالكية وهو مذهب ا   ، أا إذا أسقطت حقها فلها أن ترجع فيه        :والقول الثاين 

 ،رجعت عن إسقاط حقها فإنا ال حنتاج إىل أن نضرب له أجالً مرة ثانية إذا كان ضرب له أجل يف املرة األوىل             
 فهم يرون أنه هلا أن تطالب وال يشترط أن نعيد الكرة مـرة أخـرى                ،ذا القول فاملالكية حفظوا حق املرأة     

 يعين قضية أن ،ول الذي ذكره صحيح وقوي ملا تقدم من أن هذا احلق يدوم ويطول وهذا الق،جله ملدة سنةؤون
 ملا يدخل عليها مـن ضـرر   ، والعيوب اليت تستمر للمرأة الرجوع عن التنازل حبقها  ،يكون عنيناً عيب يستمر   

د وهـي    أما إذا علمت بالعيب قبل العقد وعقد العق        ، وحنن نتحدث فيما إذا علمت بالعيب بعد العقد        ،عظيم
فيه هـذا    أن    إمنا البحث اآلن فيما إذا دخلت وعقد عليها مث تبني هلا           ،عاملة فإا ال متلك الرجوع كما سيأتينا      

 وـذا   ، أما إذا كان العقد عقد على هذا األساس فليس هلا أن ترجع            ، حينئذ إذا رضيت فلها أن ترجع      ،العيب
  .انتهت العيوب املتعلقة بالرجل

  فصل                                            
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 وجمموعة خلطها املؤلف أحياناً تكون من القـسم         ، والقسم الثالث  ،هذا الفصل اشتمل على القسم الثاين     
 أو العيوب اخلاصة ، لكنه بدأ بالقسم الثاين وهو العيوب املتعلقة بالنساء، وأحياناً تكون من القسم الثالث،الثاين

  .لفسخ كما سيأتينا فهذه العيوب تثبت ا،بالنساء
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )والرتق(
 وإمنا قالوا مسدوداً أي     ، مبعىن أن يكون ملتصق    ، أن يكون الفرج مسدوداً ال مسلك فيه للذكر        :الرتق هو 

 إذاً الرتق هو أن يكون      ،لتصاق وإمنا بأمر آخر   ال ألن االمتداد فيها ليس با     ،ملتصقاً حىت خيرجوا العيوب الالحقة    
  . ال يوجد به مسلك للذكر، ومسدود ذا السبب،رج ملتصقالف

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )والقرن(

 ، وقيل أن القرن هو عظم يكون يف الفرج مينع من اإليالج،القرن هو حلم حيدث يف الفرج مينع من اإليالج
 فقطعـة اللحـم     ،ا يكون حلم   ألنه ال يكون عظم يف فرج املرأة وإمن        ،حلمأنه  لكن كثري من أهل العلم يقولون       

  .اجلماع وهذا العيب الثاينبني املوجودة يف الفرج حالت بني الزوج و
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )والعفل(
 ومن املعلوم أن هناك ، وقيل أنه ورم يكون يف الفرج مينع من اإليالج، قيل أنه أيضاً حلمة تسد الفرجلالعف

 وعلى كل حـال     ، ففسر بأحد ثالثة تفسريات    ،ه رغوة متنع من متام اللذة      وقيل أن  ،اللحمبني  فرق بني الورم و   
 كما صرح احلنابلة بأن ،على كل من التفسريات يعين سواء فسرناه بالتفسري األول أو الثاين أو الثالث فهو عيب

ب واهللا   لكن يقر  ، فإذاً هو عيب على أي تفسري فسرته إياه        ،اختالف تفسريه ال يرفع احلكم بإحدى التفسريات      
ها حتمـل  من ومعلوم أنه تقدم معنا لغة العرب األصل فيها كل مفردة    ،ىت ال يكون نفس القرن    ح ،أعلم أنه ورم  

  . ولكن نفسره بأنه ورم، وكوننا نفسر العفل بأنه مثل القرن كما يذهب إليه بعض احلنابلة فيه بعد،معناً مغايراً
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )والفتق(
 وقيل أنه اخنراق ما بني مسلك الذكر وخمرج         ، يعين ما بني القبل والدبر     ،اخنراق ما بني السبيلني    :الفتق هو 

 فإن كان هناك اخنراق مسي اخنراقاً يف القبل ، واألقرب أنه يشمل هذا وهذا، يعين أنه اخنراق يف القبل فقط،البول
  . أو فيما بني القبل والدبر،فقط
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 هذه العيوب األربعة جاءت فيها آثار عن اثنني من          ،والقرن والعفل والفتق   الرتق   ، معنا اآلن أربعة عيوب   
 فالدليل فيهـا  ، وأثبتا أن هذه من العيوب املوجبة للفسخ،الصحابة ابن عباس وعلي رضي اهللا عنهم وأرضاهم 

  .اآلثار عن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
 وهو أن هذا العيب مينـع  ،ن والذي نعلل به سائر العيوب فهو الدليل املتبادر إىل الذه: وأما الدليل الثاين  

 فاالعتماد يف احلقيقة على التعليـل  ، وهلذا أصبح عيباً يوجب الفسخ،من االستمتاع وحيول بني الزوج وزوجته 
  . واعتبار هذه األربعة من العيوب أشبه ما يكون من مذهب مجيع األئمة،واألثر

 وال  ،العيوب اليوم قد تعاجل عالج تام حبيث ال يكون هلا أي أثـر            يتبقى معنا مسألة وهي أا بعض هذه        
 فهل نقول أنه باعتبار التقدم الطيب اليوم تعترب هذه العيوب ليست بعيوب؟             ، وال يعلم ا أصالً    ،يشعر ا الزوج  

ا أخرب أا كاملرأة  هل تكون املرأة بعد العالج كاملرأة السوية متاماً أو ال؟ فإذ،أو نقول أنه ينظر إىل رأي الطبيب
 واألحسن واألوفـق أن يكـون       ، فإنه ينبغي أال تعترب من العيوب      ، وأن الزوج ال يلمس أي فرق      ،السوية متاماً 

 فاألوىل  ، لكي خترج املرأة من الفسخ ذا العيب من قبل الزوج          ، على يد امرأة جراحة ثقة     ،العالج قبل الزواج  
  .أن يكون العالج قبل الدخول

  :ـ رمحه اهللا ـقال املؤلف 
  ...)واستطالق بول وجنو وقروح سيالة يف فرج(

  . وباسور وناسور، وقروح سيالة يف الفرج،هذه ثالثة استطالق بول وجنو
 فإذا مل تـتمكن مـن       ، وكذلك استطالق النجو   ،استطالق البول هو أن ال تتمكن من حبسه مىت أرادت         

  .حبسه مىت أرادت فإنه عيب
   . خيرج منها إما دم أو صديد، يعين أن يوجد يف فرج املرأة قروح سيالة،يقول وقروح سيالة يف فرج

 بالنسبة الستطالق البول والنجو هذا مشترك بـني         ،والباسور والناسور مها داءان يصيبان املقعدة معروفان      
لناسـور   وبالنسبة للباسـور وا    ، وبالنسبة للقروح السيالة يف الفرج صرحوا أا خاصة باملرأة         ،الزوج والزوجة 

 فذهب احلنابلة كما ترون إىل اعتبارها من        ، هذه الثالثة أمراض اختلف فيها الفقهاء      ،مشترك بني املرأة والرجل   
  : بأمرينواستدلوا على هذا ،العيوب املوجبة للفسخ

  . أن مثل هذه العيوب تسبب تقزز الرجل وكراهيته: األمر األول
  .الستمتاع الذي يقصد بالنكاح أن هذه العيوب متنع من ا:الدليل الثاين هلم

  : أن هذه العيوب ال توجب الفسخ واستدلوا بأمرين:القول الثاين
   . أن هذه العيوب مل تذكر يف اآلثار وليست حمل إمجاع بني أهل العلم:األمر األول

  . أن بعض هذه العيوب ال مينع من االستمتاع:الثاين
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 وقد تكون بعض هذه األمراض أبلـغ مـن          ،ر ابن القيم   وهو اختيا  ، مذهب احلنابلة  والراجح إن شاء اهللا   
 ألن الرتق باإلمكان فتحه    ، فمثالً وجود اجلروح البليغة يف الفرج أصعب وأشق من الرتق          ،األمراض املتفق عليها  

 بينما هذه اجلروح ال ميكن اجلماع معها ملا تسببه كما قال احلنابلة             ،وتصبح املرأة بعد فتحه كأي امرأة أخرى      
 وهي كذلك ، أضف إىل هذا أن غالباً إذا جامع الزوج زوجته         ، كما أا متنع من االستمتاع بالكامل      ،فرةمن الن 

 على أن يف احلقيقة هذه      ، فما اختاره ابن القيم وجيه جداً يف هذه األمراض         ،أنه ال يسلم من األمراض والعدوى     
 إال األمـراض    ،كاد يصمد أمامه مرض ثابت     مما يعين ال ي    ،املباحث ضعيفة اليوم بسبب التقدم الكبري يف الطب       

  .اليت ليس هلا عالج
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )ى وسل ووجاءوخص(
 والسل هو استالهلما يعين اخلصيتني      ، فاخلصاء قطع اخلصيتني   ،اخلصاء والسل والوجاء هذه خاصة بالرجل     

 وهو مذهب   : فالقول األول  ،اً واحد  واخلالف يف هذه الثالث أيض     ،الوجاء هو رض اخلصيتني   و ،مع بقاء اجللد  
  : احلنابلة على هذا بأمرينواستدل ،احلنابلة كما ترى أا من العيوب املوجبة للفسخ

  . مما مينع االستمتاع التام من قبل املرأة، أن الرجل إذا خصي صار ضعيفاً يف اجلماع:األمر األول
  . وكذلك السل والوجاء، أن املخصي ال ميكن أن ينجب:ثانياً

  :على هذا أيضاً بأمرين واستدلوا  أن هذه العيوب ال توجب الفسخ :القول الثاين
  . بل هو جيامع كما جيامع أي رجل، أن اخلصاء ليس يف معىن اجلب وال العنة:األمر األول
 ووجـه   ، أن املخصي قد يكون أقوى يف اجلماع من غريه         ،وهذا أيضاً ذكره بعض احلنابلة    : الدليل الثاين 

 فهذا الفريق وهو    ، ألنه ال ماء عنده    ،هم أن املخصي جيامع وال يريق املاء الذي حيصل بسببه الضعف          ذلك عند 
 خبالف الفريق األول الـذين      ،أيضاً بعض احلنابلة يعكس الدليل فيقول أن اخلصاء من أسباب زيادة االستمتاع           

 لكن بالنـسبة  ،هما حيتاج إىل طبيب    يف احلقيقة الفصل بين    ،يرون أن اخلصاء من األشياء اليت تضعف االستمتاع       
 فلو سلمنا لبعض احلنابلة وغريهم أنه ال        ، والسبب يف هذا عدم وجود الذرية      ،للترجيح الراجح مذهب احلنابلة   

  .  إال أن عدم وجود الذرية هو حبد ذاته موجب للفسخ،يقدح يف االستمتاع أو ال يضعف االستمتاع
  .أيضاً اختيار الشيخ ابن القيم مذهب احلنابلة وهو الراجح إن شاء اهللا

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )  خنثى واضحاًوكون أحدمها(

 وأما اخلنثى املشكل فال حنتاج للكالم       ،إذا كانت خنثى غري مشكل وإمنا واضح فهو مما جييز لآلخر الفسخ           
  .عنه ألنه ال يصح نكاحه عند احلنابلة
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نابلة يرون أنه يفسخ به ألنه ال يتم االستمتاع به بـسبب             فاحل ،الفسخ باخلنثى الواضح حمل خالف أيضاً     
  .كونه خنثى وتردد الطرف اآلخر يف حقيقة املقابل

 أنه إذا كان خنثى واضح وليس مبشكل ويقوم مبا عليه من واجب سواء كان الرجـل أو                  : والقول الثاين 
 ويف احلقيقة األقرب أيضاً مـذهب       ،د ألن االستمتاع املقصود بالعقد موجو     ،املرأة فإن اآلخر ال حيق له الفسخ      

  . ألنه يبقى اإلنسان مل يتمكن مع ما يوصف به اآلخر من أنه خنثى من االستمتاع على الوجه الكامل،احلنابلة
 ومن القسم املشترك هذا الذي املؤلف مل يرتبه حبيث يكون تبـع             ،انتهى الشيخ رمحه اهللا من القسم الثاين      

 ولو أن الشيخ أخذ األشـياء       ،إىل القسم الثالث وهو املشترك عند مجيع أهل العلم         وانتقل   ،النساء وال املشترك  
 لكن الشيخ لعله أراد أمر ، القسم الثالث لكان أوىلناملشتركة من القسم الثاين ووضعها مع األشياء املشتركة م        

بعضها مـشتركاً    وإن كان    ، ألن استطالق البول والقروح والباسور أمراض متشاة       ،آخر وهو حسن الترتيب   
  : لكنه متشابه وبذلك جعلها مع بعض لكن اآلن هو بدأ بالقسم الثالث،وبعضها خاصاً

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) ولو ساعةوجنون(

 وقول الشيخ اجلنون ولو ، وقد يكون الزوج جمنوناً،قد تكون الزوجة جمنونةف ،اجلنون من العيوب املشتركة
 ، فإذا كان ينتابه ويرتفع عنه فإنه عيب يفسخ بـه النكـاح            ،اجلنون يكون مطبقاً  ساعة يعين أنه ال يشترط يف       
  .هذا الدليل األول بأن انون ولو أحياناً  خيشى من ضرره واستدل احلنابلة على هذا

 صحيح إذا علم أنه قد ، وهذا تعليل لطيف من احلنابلة، أن النفس ال تركن إىل من هذه حالة:الدليل الثاين
 وهو ثبوت حق الفـسخ       ، وهذا ال إشكال فيه إن شاء اهللا       ،ن النفس ال تركن إىل اختاذه زوجاً أو زوجه        جين فإ 

  .باجلنون ولو كان عارضاً
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) وجذاموبرص(
  : من عدة أوجهوالدليل على هذا ،الربص واجلذام من األمراض اليت تعد عيوب مشتركة للزوج والزوجة

   . أن يف كل منهما ما يؤدي إىل النفرة وعدم السكون:الوجه األول
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج امرأة وملا وضعت ثياا رأى يف كـشفها                ، وهو خاص بالربص   :الثاين

 وهذا احلديث ضعيف ال يثبت أن النيب        ، خذي عليك ثيابك واحلقي بأهلك صلى اهللا عليه وسلم         : فقال ،بياضاً
استدلوا عليه بقول النيب صلى اهللا عليه        بالنسبة للجذام    ، هذا بالنسبة للربص   ،م صنع ذلك  صلى اهللا عليه وسل   

وإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أرشد إىل الفرار فالفسخ مـن        ،"فر من اذوم فرارك من األسد     : "وسلم
 إىل هذا كله وهـو       أضف ، فهو علة خاصة باجلذام    ، أضف إىل هذا أن اجلذام معدي خبالف الربص        ،باب أوىل 
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 فكما ترى األدلة الدالة علـى       ،من أهم األدلة أن اعتبارها عيوب مروي عن عمر بن اخلطاب وعن ابن عباس             
  . فهذه العيوب تثبت اخليار يف الفسخ سواء كانت باملرأة أو كانت بالرجل،ذلك كثرية جداً

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
   ) واحد منهما الفسخكلليثبت (

  . هنا يقول بكل واحد منهما فتعدلوا لتكون منهاهو عندك
 ويرون أن هذا احلق حمصور يف هذه املعدودات         ،يرى احلنابلة أن الفسخ يثبت بكل واحد من هذه العيوب         

 والقرع وكل عيب مل يذكر ليس       ، والعرج ليس بعيب   ، بناًء على هذا العمى ليس بعيب      ،ال يتعداها إىل غريها   
 وتقدم معنا اخلالف ذه املسألة وأن اختيار ابن القيم          ،ستطيع أحد الزوجني الفسخ به     يعين ليس بعيب ي    ،بعيب

 وأن الضابط أن كل مرض يؤدي إىل عدم االستمتاع والنفرة فهو موجب             ،أن العيوب حمدودة وليست معدودة    
اجلنـسية   فمـثالً األمـراض      ، حتدثنا عن هذا إذاً كل مرض أوىل من هذه األمراض فهو أحق باحلكم             ،للفسخ

 فهي  ، بال شك أا أعظم من األمراض اليت ذكرها الفقهاء         ، اإليدز واهلربس وما شاكل هذه األمراض      ،املعاصرة
 كما أا بالذات هذه األمراض غالباً ما تكون دليل على رقة دين             ،أمراض خطرية جداً ومعدية مباشرة وقبيحة     

يه يرى أن مثل اإليدز ليس بعيب تستحق املرأة معـه   فأي فق  ، ألا تكون بسبب املمارسات املمنوعة     ،صاحبها
 هذا ال يقوله فقيه لكنهم رمحهم اهللا مل يعرفوا إال هـذه األمـراض               ،الفسخ أو الرجل إذا كان يف أحد منهما       

 وإال ال شك أن ، فهم أيضاً متسكوا ذه اآلثار واعتربوها معدودة      ،فحصروها ووجدوا أن الصحابة نصوا عليها     
  .ون بالقطعيك واألمراض املعاصرة تؤكد وجتعل األمر أشبه ما ي،القيم وجيه جداًما ذكره ابن 

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) بعد العقدولو حدث(

 يعين رجل تزوج امرأة وهو سليم متاماً مث أصيب بأحد األمـراض املوجبـة               ،إذا حدث املرض بعد العقد    
 بأن هذا العيب عيب يوجب الفسخ وجد        ستدلوا على هذا  وا ، فاحلكم أا متلك الفسخ عند احلنابلة      ،للفسخ

 هذا كالم صحيح أنه عيب يوجب الفسخ وجد يف أحد الزوجني فاقتـضى              ،أحد الزوجني فاقتضى حكمه   يف  
  .حكمه وهو الفسخ
 بالقياس على البيع واستدلوا على هذا ، أن العيب إذا حدث بعد العقد فإنه ال يوجب الفسخ:القول الثاين

 قـالوا فكـذلك أحـد       ،ان إذا اشترى السلعة مث حدث فيها عيب فباإلمجاع ال يردها إىل صاحبها            فإن اإلنس 
  . ألن النكاح عندهم من عقود املعاوضات،الزوجني

 وإن حدث   ، ألنه ميلك الطالق   ، أن العيب إذا حدث يف املرأة فإن الزوج ال ميلك الفسخ           :والقول الثالث 
 املذهب وهو أن والراجح واهللا أعلم ،ه ال سبيل هلا إىل املفارقة إال بالفسخ ألن،يف الزوج فإن املرأة متلك الفسخ

  .احلق يثبت بكل منهما ألن الشارع جعل هذا العيب موجب للفسخ سواء وجد قبل أو بعد
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  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) باآلخر عيب مثلهكان أو(

 فاحلكم عند احلنابلة    ،ل منهما جمذوم   أو ك  ، كل منهما أبرص   ،إذا كان يف كل منهما عيب مساوي لآلخر       
  :واستدلوا على هذا بأمرين ،أنه يثبت لكل منهما احلق يف الفسخ

  . أن اإلنسان قد يكره العيب يف غريه وال يكرهه يف نفسه:األمر األول
د عند أحدمها ال مينع هذا الفـسخ، أو  و والعيب املوج  ، أن العيب املوجود يف اآلخر موجب للفسخ       :الثاين

 ووجود هذا العيب يف الزوج ال يرفـع هـذا           ،يوجب الفسخ مثالً  ارة أوضح أن العيب املوجود يف الزوجة        بعب
  .احلق

 يف هذه املسألة أنه إذا كان كل من الزوج والزوجة مصابان بنفس العيب أنه ال ميلك أحـد           :القول الثاين 
  .لى اآلخر بأما متساويان ليس ألحدمها احلق عواستدلوا على هذا ،منهما الفسخ

  . ألن كون أحدمها يرضى ذا العيب ال يرفع حق اآلخروالراجح املذهب
 أن لكل منهما الفسخ فإذا كان أحدمها أبرص         ، إذا كان يف كل منهما مرض خمتلف فاحلكم نفسه         :مسألة

ستثين  ن ، ويستثىن من هذا مسألة واحدة ونستطيع أن نضع هلا قاعدة          ،واآلخر أجذم فلكل منهما احلق يف الفسخ      
 فال الذي منعه مـن      ، مثل أن تكون هي رتقاء وهو جمبوب       ،من هذا إذا كان العيب ليس هو املانع من الوطء         

 ألن العيب ليس    ، فحينئذ ال ميلك أحد منهما الفسخ      ،اجلماع أا رتقاء وال الذي منعها من اجلماع أنه جمبوب         
  . ميلك الفسخ أنه إذا مل يكن العيب هو املانع فال، وهذا صحيح،هو املانع

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ...) منه داللتهجدت ووأ(

 إال أن ، ألنه أسقط حقه بنفسه،إذا وجدت الداللة على الرضا بالعيب أو رضي به رضاً صرحياً فال خيار له
 وال  ، وهي إذا كان الزوج عنني ال بد أن تصرح املرأة بالرضا قـوالً             ،الشيخ اد استثىن من هذا احلكم مسألة      

 الشيخ اد هذا احلكم بأن العنـة أمـر          وعلل ،ن تصرح أ بل البد    انكتفي بالدالئل والقرائن الدالة على الرض     
 قال حفيده شيخ اإلسالم ابن تيمية ومل أرى أحداً نص على            ، املرأة ايطول ويستمر وحنتاج إىل التأكد من رض      

اجلذب لكنك إذا تأملت جتد أن ما ذكره الشيخ اد           احلنابلة كلهم ال يفرقون بني العيوب إال         ذب،هذا إال اجل  
  . ألنه أمر يدوم أما العيوب األخرى فباإلمكان أن تعاجل،صحيح وأن مثل هذا العيب حيتاج إىل التصريح بالرضا

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وال يتم الفسخ أحدمها إال حباكم(
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 فال ،ب يف ذلك أنه حيتاج إىل اجتهاد ونظر وحكم والسب،الفسخ بالعيب ال بد أن يكون عن طريق احلاكم
  .يقوم به الزوج أو الزوجة من تلقاء نفسه

 ألن سبب الفسخ موجود فال حنتاج إىل حكـم          ، أنه لكل منهما الفسخ إىل حكم احلاكم       : والقول الثاين 
  .احلاكم

الفسخ مع االختالف فال بد  وإذا مت ، أنه إذا مت الفسخ برضا الطرفني فال حنتاج إىل حاكم: الثالثل والقو
  . وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو قوي جداً وهو األقرب إن شاء اهللا،من حكم حاكم

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )قبل الدخول فال مهرفإن كان (

بل  أو من ق، سواء كان الفسخ من قبل الزوج لعيب يف املرأة   ،فإن كان الفسخ قبل الدخول فال مهر للمرأة       
 وإذا كان لعيب    ، أنه إذا كان من املرأة لعيب يف الزوج فهي اليت فسخت           وعللوا ذلك  ،املرأة لعيب يف الزوج   

  . وهو العيب الذي يف املرأة،منها والذي فسخ الزوج فألنه يعود يف احلقيقة الفسخ لسبب منها
 ألن الفـسخ    ،املهر للزوجة أنه إذا كان بسبب العيب يف الزوج فإنه ال بد من دفع نصف               :والقول الثاين 
 ملا كان الرجل   ، واستدالل اجلمهور غريب   ، ولو كانت املرأة هي اليت طلبت      ، إذ العيب منه   ،كان بسبب الزوج  

 ومل يصنعوا هـذا إذا      ، إال أنه ملا كان بسبب عيب الزوجة عاد األمر للزوجة           من الزوج  كان الفسخ  قالوا ولو 
 القـول الثـاين   فالراجح إن شاء اهللا   ،يه شيء من عدم اإلنصاف     وهذا غريب منهم وف    ،كان العيب يف الرجل   

  .الراجح أنه إذا كان بعيب من الزوج ولو كان بطلب من املرأة فلها نصف املهر
  
  

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وبعده هلا املسمى(

عقـد عقـد     أن هلا املسمى أن هذا ال      والدليل على  ،إذا كان الفسخ بعد الدخول واملسيس فلها املسمى       
  . أنه عقد صحيح مبسمى صحيح فوجب بالدخول، وهذا كالم صحيح،صحيح مبسمى صحيح فوجب

 قاسـوا العقـد     ، على العقد الفاسد    ودليلهم القياس  ، أن هلا مهر املثل وليس املهر املسمى       :والقول الثاين 
 بينما العقد   ، أنه فسخ   ألن  العقد املفسوخ عقد صحيح إال       ، وهو قياس مع الفارق    ،املفسوخ على العقد الفاسد   

  .الفاسد فاسد
 ونعرف قدر النقص بنسبته إىل مهـر     ، أا تعطى املهر املسمى مع تنقيص ما يقابل العيب         :والقول الثالث 

 ألـف،    فنقول اآلن أنت كم مسيت هلا املهر؟ فيقول مائة ألف، نقول كم مهر املثل؟ فيقول مثالً مخسني                 ،املثل
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 فيقول مخسة وعشرين ألف فالنسبة كم مخسني باملئة، يعين كـم            ؟اء كم يكون  نقول مهر املثل إذا كانت برص     
 ألن املهر املسمى ، إذاً نعرف نسبة التنقيص من خالل املقارنة مبهر املثل ، مخسني ألف  ؟ستعطى من املهر املسمى   

 ال نرجع للمهر     فإذاً ، ألن الناس يتفاوتون وقد يعطي اإلنسان املرأة أضعاف مهر مثلها          ،ال ميكن أن نقيس عليه    
 وهذا القول ذكره شيخ اإلسالم وقواه املـرداوي         ، مث ننقص منه ذا املقدار     ،املسمى وإمنا نرجع إىل مهر املثل     

 إال أن يف    ، أما إلزام الزوج جبميع املهر مع أن الفسخ كان بسبب عيب يف املرأة فيه نظر               ،وهو قول فيه إنصاف   
راد الفسخ أن ينقص من املهر شيء أو أ من املروءة أبداً بعد الدخول إذا   احلقيقة بعيداً عن األحكام الفقهية ليس     

 وهذا كما قلت لكم ، يعين أقول أنا ليس من املروءة باعتبار أن الدخول واملسيس حصل      ،أن يسترجع شيء منه   
 إن شاء اهللا     وهو فقط من باب املروءات أما إذا أرادوا احلالل واحلرام فالراجح           ،بعيد عن الفقه واحلالل واحلرام    

  .هو ما ذكره شيخ اإلسالم
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) على الغار إن وجدويرجع به(
 وسبب ذلك أن املعروف واملعهود أن الذي خيـرب          ، ألنه كتم عيب املرأة عن الزوج      ،الغار غالباً هو الويل   

املرأة وتقول للرجل أن يف عيب كذا        فليس من املعهود أن تأيت       ،بعيوب املرأة قبل العقد هو الويل وليست املرأة       
 فريجع الزوج على الويل باملهر يعطيه املرأة مث يرجع علـى            ، فإذا كان الزوج هو الذي كتم فعليه املهر        ،وكذا

 أن عمر بن اخلطاب قال أميا رجل تزوج جمذومة أو           الدليل على هذا   ،وليها أياً كان الويل ويأخذ املهر كامالً      
 وهذا األثر صحيح عن عمر أنه أوجب الرجـوع            ،هر باملسيس وله ضمانه على الويل     برصاء مث مسها فعليه امل    
  .رضي اهللا عنه على الويل

  ))اآلذان((                        
  :واستدلوا بدليلني أنه ال يرجع بشيء من املهر :القول الثاين

  . أنه دفع هذا املهر مقابل عوض أخذه وهو الدخول والوطء:األول
 واألصل أن املهر يتقرر بالدخول كما سيأتينا يف باب ، أنه ال يوجد دليل من النصوص على الرجوع:الثاين

  .وأنصف هذا القول جمموعة من الفقهاء منهم الشيخ الشوكاين، الصداق
 هو مذهب احلنابلة بال إشكال وهذه الفتوى من عمر هي احلجة بالباب السيما وأنه        والراجح إن شاء اهللا   

 هذا األثر كايف يف الباب كما ،وهو من اخللفاء الراشدين،  أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلممل خيالفه
 ألن الفرق أو سبب الفسخ من قبل املرأة ألن العيب فيها وهذا املعىن يقتضي أال يضيع املهـر                   ،أن املعىن يؤيده  

  .على الزوج
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...)مة واألوالصغرية وانونة(
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 والسبب يف ذلك أن ويل      ، قال الشيخ املرداوي بال نزاع     ،يعين ال جيوز أن تزوج إحدى هذه النساء مبعيب        
 وليس من النظر ملصلحتها أن تزوج مبعيب بأحد هـذه       ،مر هذه املرأة انونة أو الصغرية عليه النظر ملصلحتها        أ

 ألنـه   ،إن خالف فزوجها وهو يعلم فالعقد باطل      :  لكن إن خالف فزوجها فينقسم إىل قسمني       ،العيوب الثالثة 
  . والذي جعله ويل هو الذي نزع منه الوالية ذه الصورة،زوج وهو غري مأذون له بالتزويج شرعاً

  . فإذا زوجها وهو جاهل فالعقد صحيح ومتلك املرأة الفسخ، أن يزوجها وهو جاهل:الثانية
 بأنه زوجها مبن ال حيل      واستدلوا على هذا   ،فالعقد باطل  أنه إذا زوجها ولو كان جاهالً        :والقول الثاين 

 ولو ، فهو إذا زوجها مبحرم من حمارمها فالعقد باطل،أن يزوجها إياه كما لو زوجها جاهالً مبحرم من حمارمها   
 القول الثاين وعلى هذا يكـون إذا  واألقرب واهللا أعلم،  هنا نقول العقد باطل هلذا السبب      كان جاهالً كذلك  

  . ألنه اعتدى على حق هذه الصغرية وانونة إىل آخره،فزوجها فالعقد باطل مطلقاًخالف 
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

                           )فإن رضيت الكبرية جمبوباً أو عنيناً مل متنع(
 حـق هلـا رضـيت        بأنه وعللوا هذا  ،أفاد املؤلف أن املرأة الكبرية هلا أن ختتار الزواج بابوب والعنني          

  . وإذا كان حقاً هلا فلها أن تسقطه،بإسقاطه
 وقد تندم وال ينفعها     ،أمر يدوم ويطول  وعللوا هذا بأنه     ، أن لوليها أن مينعها ولو رضيت      :والقول الثاين 

 واألقرب واهللا أعلـم أن الكـبرية        ، فمن النظر هلا وملصلحتها أن مينعها وليها       ،الندم ألا رضيت به قبل العقد     
.                                      ألنه حق هلا خاص تنازلت عنه،عاقلة إذا اختارت الزواج مبثل هذا الشخص أنه ليس ألحد أن مينعهاال

  .         هذا واهللا أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 <EE<EE<EE<EEîãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]<<<<Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]J<DD<J<DD<J<DD<J<DD<< << << << <

 

  من النكاح) 9: (الدرس  الفصل الثاين  السنة الثانية 
  ))172((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ15/5/1429: التاريخ  الثالثاء :اليوم

   :اهللا حفظه شيخنا  قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه                  

  .أمجعني
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) أو عنيناً مل متنعفإن رضيت الكبرية جمبوباً( 
 ومل  ، وهل للويل حق يف منعها أو ليس له حق يف منعها           ،أخذنا باألمس اخلالف يف هذه املسألة على قولني       

  .أذكر أن ابن قدامة مييل إىل خالف املذهب وهو أنه له أن مينعها
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  :بقينا يف املسألة التالية هلذه املسألة
   :ه اهللا ـقال املؤلف ـ رمح

  ) وجمذوم وأبرصبل من جمنون(
 احلنابلـة   وعلل ،أي بل له أن مينعها ولو كانت كبرية إذا أرادت أن تتزوج من جمنون أو جمذوم أو أبرص                 

 ألنـه   ، كما أنه يتعدى إىل الويل     ، بل يتعدى إىل الذرية    ،هذا بأن هذه العيوب الضرر فيها ال يقتصر على املرأة         
 ومن  ، منع احلنابلة من التزويج ولو برضا املرأة       ،فلما صار الضرر ال يقتصر على الزوجة       ،يعري مبثل هذا الزواج   

 ،هنا عرفت الفرق بني أن يكون عنيناً أو جمبوباً وبني أن يكون أبرص أو جمذوم أو جمنون الفرق بينهما هو هذا                    
 ملاذا يفرق احلنابلـة     تذا إذا سئل   وهل ،أن الضرر ال يقتصر على املرأة يف العيوب الثالثة اليت ذكرها املؤلف اآلن            

  .بني هذه العيوب ال بد أن تعرف أنه هذا السبب
 ألن ، أن هلا أن تتزوج وليس للويل أن مينعها ولو كانت العيوب هي هذه الثالثة املـذكورة     :القول الثاين  

 ولو قيل ،ق األول هلا ألن احل، فإذا رضيت هي بإسقاط حقها سقط، مث باألولياء،هذه العيوب تتعلق أوالً باملرأة
أن مثل هذه املسائل يرجع فيها للمالبسات اليت حتتف ا مثل طبيعة املرأة وطبيعة األهل وحاجة املـرأة وإىل                    
آخره بالنسبة للمجنون واألبرص لكان للقول بالتفصيل هذا أنه خيتلف باختالف األحوال قد يناسب أحياناً أن                

 لكـن اجلـذام   ، هذا بالنسبة للجنون والـربص ،اسب حبسب وضع املرأة تزوج املرأة من مثل هؤالء وقد ال ين       
 وإال فإنه ليس لإلنسان أن يقحم نفـسه يف  ، فإذا متكنت من جتنب العدوى فذاك،املشكلة فيه أنه مرض معدي   

  وتنتقل إليها هذه األمراض ال     ، وليس للويل أن يرضى أيضاً بتزويج موليته ممن سيباشرها الزوج          ،مثل هذا األمر  
 لو قيل ذا التفصيل كان جيد وإال إذا مل يقل ذا التفصيل فالذي ذكـره                ول أق ،شك أن هذا املنع فيه وجيه     

 فمثالً الزواج بالعنني وابوب نـص       ، وهذه املسائل كثري منها فتاوى صرحية عن اإلمام أمحد         ،احلنابلة صحيح 
 وقـد   ،ادت منه ما تريد املرأة من زوجها ندمت        يقول رمبا رضيت مث ندمت إذا أر       ،اإلمام أمحد أنه ال يعجبين    

  .حيصل بناًء على هذا مفاسد 
  . أن مذهب احلنابلة يف هذه املسائل وجيه إال أن يقال بالتفصيل الذي أشرت إليهاخلالصة

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )  أو حدث به مل جيربها وليها على فسخهومىت علمت بالعيب(

 أنه إذا رضيت املرأة والـويل       ، فهم من الكالم السابق يف املسائل السابقة       ،قبل أن نتكلم على هذه املسألة     
 ألنه أحياناً يعلق على رضا الزوجة وأحيانـاً         ، سواء كان العيوب الثالثة أو العيبان املتقدمان       ،فالزواج صحيح 

 إذا ، وال أظن هذه حمـل خـالف       ،بال إشكال  فإذا رضيت الزوجة والويل جاز التزويج        ،يعلق على رضا الويل   
رضيت الزوجة ورضي الويل جاز هلا أن تتزوج مبن يتصف ذه العيوب بال إشكال إن شاء اهللا ألن احلـق ال                     

  .خيرج عنهما
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  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ...)ومىت علمت بالعيب(

لعيب بعد العقد فإنه ليس للويل أن ومقصود املؤلف ذا يعين بعد العقد إذا علمت به بعد العقد أو حدث ا    
والسبب يف هذا أن القاعدة املشهورة أن االستدامة أقوى         ،   بل يصبح حقاً خاصاً باملرأة     ،جيرب املرأة على الفسخ   

 وهـذه   ، هذا من جهة ومن جهة أخرى القاعدة أيضاً أن الويل له حق يف االبتداء دون االستدامة                ،من االبتداء 
 فليس للويل إذا رضيت املرأة بعد العقد حبدوث العيب أن جيربهـا             ، املرداوي بال نزاع   املسألة قال عنها الشيخ   

  .على الفسخ
  .ذا انتهى هذا الباب ننتقل للباب الذي يليه

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  باب نكاح الكفار حكمه كنكاح املسلمني

ة هلذا وهـي أن     عدالشيخ رمحه اهللا قا    ووضع   ،يريد املؤلف أن يبني حكم األنكحة اليت جتري بني الكفار         
 وإذا كان صحيحاً ترتبت عليه اآلثار اليت        ، يعىن أنه صحيح وليس بفاسد     ،حكم نكاح الكفار كنكاح املسلمني    

 فتجب القسمة فيه وجيب املهر ويقع الطالق واخللع والظهار واإليالء وإن طلقها             ،تترتب على النكاح الصحيح   
 وذلك ألنا حكمنـا     ، تترتب عليه اآلثار اليت تترتب على النكاح الصحيح        ،وج آخر ثالثاً فال حتل له إال بعد ز      

 ومقصود املؤلف أن أنكحة الكفار كأنكحة املسلمني ولو كانت بالنسبة           ،على أنكحتهم بأا أنكحة صحيحة    
اً صحيحاً  يعين إذا أجرى الكفار نكاح بال ويل وال شهود وال مهر لكنهم يرونه نكاح،ألحكام املسلمني فاسدة

  : من وجهنيوالدليل على هذا ،فهو صحيح
 فقال امـرأة فرعـون      ، والنسبة تقتضي التصحيح   ، أن اهللا تعاىل نسب نساء الكفار إليهم       :الوجه األول  

  .وامرأته محالة احلطب فنسب املرأة هلذا الكافر وهذه النسبة تقتضي تصحيح العقد
 ومل  ،أقر أهل الذمة وجموس هجر وغريهم علـى أنكحتـهم          أن النيب صلى اهللا عليه وسلم        :الدليل الثاين  

 فدل هذا على أن أنكحة الكفار حكمها حكم أنكحة املـسلمني            ،يفتش فيها بل أجراها على الظاهر والصحة      
 ، وهذا احلكم ال إشكال فيه فعليه عمل الصحابة وعليه عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم               ،يعين من حيث الصحة   

ح أن نفتش عن أنكحتهم فنأيت إىل أهل الذمة ونقول كيف عقدت على زوجتك وننظر فيه يص بناًء على هذا ال
 هذا التصرف تصرف خاطئ خمالف لسرية النيب صلى         ، كان متوافقاً مع أحكام الشرع أمضيناه وإال أبطلناه        إنف

  .اهللا عليه وسلم ولظاهر القرآن 
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

    )هويقرون على فاسد(
  :لكن بشرطني إذا علمنا أن نكاح الكفار فاسد فيقرون على هذا النكاح الفاسد يعين



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  119  
 

 والسبب يف اشتراط هذا الشرط أنا نقرهم على مـا          ، أن يكون نكاحاً صحيحاً يف دينهم      :الشرط األول  
 بـل حنـن     ، فإذا مل يصحح يف دينهم فلسنا ملزمني بإقرار النكاح الذي يصح يف غري ملتهم              ،يصحح يف دينهم  

 فإذا تزوج نصراين نصرانية علـى       ،نقرهم على ما يصح يف ملتهم ألن هذا هو مقتضى العقد الذي بيننا وبينهم             
 البـد أن    ، بل نبطل النكاح وجنري عليه أحكام اإلسالم       ،غري شريعة النصارى فليس علينا أن نقر هذا النكاح        

 وهكذا اليهود ،يرى النصارى أنه صحيح بعبارة أخرى البد أن يتزوجها زواجاً ،يتزوجها على طريقة النصارى
 فإن كانت امللة ليس هلا شريعة وثين أو ملحد ليس له دين وال ،واوس والوثنيني وكل ملة هلا شريعة أو طريقة      

شريعة فما احلكم؟ احلكم أن هذه اموعة من الناس الذين ال يتدينون بأي شريعة مساوية وال أرضية هذه هي                   
 ومن هنا   ،دينون بأي دين فإذا عقد نكاحاً على وفق هذه العقيدة فهو يعترب نكاح صحيح              أم ال يت   ،شريعتهم

نقول إذا ارتد النصراين عن دينه متاماً وأصبح ملحد ال يؤمن باهللا وال مبوسى وال بعيسى وال بأي نيب مث أجرى                     
مني ونبطل العقد ملاذا؟ ألنه      نصراين فهنا جنري عقده على أحكام املسل       طالعقد على شريعة النصارى ألنه يف حمي      

 ألم أي احلنابلة يرون أنا نقر       ، وهذه قضية جيب أن يتنبه إليها      ، ألن دينه هو اإلحلاد    ،مل جيري العقد على دينه    
  .الكفار على دينهم إذا أجروه على وفق دينهم 

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )يف شرعهم ومل يرتفعوا إليناإذا اعتقدوا صحته (

فـإن جـاؤك    {والدليل على هذا قوله تعاىل     ، يعين أال يتحاكموا إلينا    ، أن ال يرتفعوا إلينا    :لثاينالشرط ا 
 فدلت اآلية على أنا خنضعهم بأحكامنا       }فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً          

ر هذا الشرط إذا حتقـق      عتباا فاآلية نص يف     ، وهذا صحيح  ، وقبل ايء ال خنضعهم إىل أحكامنا      ،إذا جاؤونا 
  .الشرطان فإنه يقرون على أنكحتهم ولو كنا نرى أا يف شرعنا فاسدة

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) قبل عقده عقدناه على حكمنافإن أتونا (

 فال بد من ويل وشهود ومهر ، فإنا نعقد هلم وجوباً على ملة اإلسالم، يعين ارتفعوا إلينا،إذا أتونا قبل عقده
 والقسط  ،}وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط    {لقوله تعاىل    شروط وأركان النكاح الصحيح الشرعي       وكل

 وهو أم إذا ارتفعوا إلينا حنكم علـى         ، وهذا احلكم ال إشكال فيه     ،هو أن جيري العقود على مقتضى الشرع      
  .عقودهم مبقتضى الشرع

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )ان الزوجوإن أتونا بعده أو أسلم(

إىل  أو أسلما بعد الدخول وإجراء العقد فإنا نقر النكاح كما هو وال خنضعه  ،إذا أتونا بعد أن أجروا العقد     
ن خلقاً عظيماً كثرياً يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل ينقل أن الـنيب                أ والسبب يف هذا     ،أحكام الشريعة 
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 وهـذا  ، أجراها على ظاهرها واعتربها صـحيحة  بل،صلى اهللا عليه وسلم أخضع عقودهم إىل أحكام الشرع        
الدليل دليل قطعي معلوم من السرية بالضرورة أنه صلى اهللا عليه وسلم مل خيضع أنكحة الذين أسـلموا مـن                    

 وهذا أمر إن شاء اهللا ظاهر مـىت         ،القبائل واألمم اليت دخلت يف دين اهللا مل خيضع عقودهم إىل أحكام الشرع            
 وحكى بعضهم اإلمجاع على هذا احلكم وهو ظاهر إن شـاء   ،د أو أسلما يف وقت واحد     ارتفعوا إلينا بعد العق   

  .اهللا
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...) أقراواملرأة تباح إذاً(
 فإذا كان   ، يعين تباح حال إقرار العقد     ،أي أن هذا احلكم الذي ذكرت مشروط بأن تكون املرأة تباح إذاً           

 وإذا كان تزوج أخت زوجته جيب أن نفـرق          ،عمته فإنه جيب أن نفرق بينهم     هذا الكافر قد تزوج خالته أو       
 وذكر احلنابلة ضابط مـريح يف هـذه         ، القاعدة أنه جيب أن نفرق بينهم إذا كان ال جيوز أن يقر عليها             ،بينهم

 وال املرأة    فال جيوز أن يبتدئ نكاح اخلالة وال العمة        ، أن كل نكاح ال جيوز ابتداؤه ال جيوز استدامته         ،القاعدة
 بأن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمر واستدلوا على هذا ،على أختها وال املطلقة ثالثاً قبل زوج آخر وهكذا
 فإذا ارتفعوا إلينا أو أسلموا نبقيه       ، وهذا إن شاء اهللا صحيح     ،بأن يفرق بني كل من تزوج ذي رحم من اوس         

  .إال إذا كان مما ال جيوز ابتداؤه
  
  

  :ف ـ رمحه اهللا ـقال املؤل
  ...)وإن وطئ حريب حربية(

 فإذا اعتـربوه    ، هذا الوطء نكاحاً يف دينهم     ترب بشرط أن يع   ،مقصود الشيخ هنا ولو كان على سبيل القهر       
ها قهراً فإنه يعترب نكاح ويقر كل مـن الـزوج           ؤنكاحاً يعين أن املرأة تصبح زوجة مبجرد السطو عليها ووط         

  : إال أنه نبه عليها ألمرين، هذه املسألة داخلة يف ضمن املسألة السابقة ويف احلقيقة،والزوجة عليه
 ولكن الصواب أن هذا ال خيتص باحلريب حىت الكتايب والكتابية           ، أا تتعلق باحلريب واحلربية    :األمر األول  

  .وأي ملة إذا اعتربوا هذا نكاحاً فهو نكاح
هم نكاح د بل لو كان الوطء عن،قود يفتقر إىل إجراء العقده ألال يتوهم أن إقرار العي نص عل: الثاينمراأل 
ربه الكفار نكاح إذا أسلم     ت فنحن نقول كل نكاح يع     ، ومع ذلك هو يف احلقيقة داخل يف اجلملة السابقة         ،يكفي

 ويبقـى   ، مهما كان نوعية إجراء العقد عند هذه امللة وتلك امللـة           ،عليه أبقيناهم وأقريناهم على هذا النكاح     
  . فقط أن يكون مما جيوز استدامته عند املسلمنيالشرط

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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  )وإال فسخ(
 أما ديـن    ، ملا تقدم من أنا نقر الكفار على ما يعتربونه ديناً هلم           ،يعين وإن مل يكن نكاحاً يف دينهم فسخ       

  . بل جيب أن جيرى على وفق الشرع،غريهم فلسنا ملزمني بإقرارهم عليه
  :ـ رمحه اهللا ـقال املؤلف 

  ) أخذتهومىت كان املهر(
 بأن هذا النكـاح     واستدلوا على ذلك   ، يعين إذا كان املهر يف هذه األنكحة صحيح فإا تأخذه كامالً          

 ألنه إذا كان النكاح صحيحاً واملسمى صحيح فالنتيجة الطبيعية هلـذه            ،صحيح واملسمى صحيح فوجب دفعه    
  .املقدمة وجوب دفع هذا املهر

  :ؤلف ـ رمحه اهللا ـقال امل
  ..)ن كان فاسداًإو(

 فحكم املهر إذا كان     ، مث أراد أن يبني حكم املهر إذا كان فاسداً         ،بني الشيخ حكم املهر إذا كان صحيحاً      
  :فاسداً ينقسم إىل قسمني

 مث ارتفعـوا إلينـا فإنـا    ،هر الفاسد مقبوض فإذا كان امل، أن يكون املهر الفاسد مقبوض : القسم األول 
والدليل على   ، ولو كان باطالً أو سحتاً أو حمرماً ال ننظر إىل طبيعة املهر ما دام قبض               ،ح قبض هذا املهر   نصح

  :هذا من وجهني
 وقطعاً أن بعض املهـور      ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يسأل عن مهور الكفار بعد إسالمهم             : األول

 ومل يتعرض النيب صلى اهللا عليه وسلم         ،راً أو خرتيراً   فإنه قد جيعل مهرها مخ     ،لبعض الذين أسلموا كانت فاسدة    
  .إىل مهورهم هذا أوالً

 وأعطته إىل غريها بيعاً أو هبةً       ، أن يف العادة إذا كان الرجل أصدق امرأته منذ زمن أا تصرفت فيه             : ثانياً
 فيـه عـسر ومـشقة     وغريها أعطاه إىل ثالث ومع تطاول املعامالت على الصداق يكون إبطاله        ،أو استئجاراً 

 وهلذا نقول أنه باعتبار     ، وفيه تنفري للمسلمني عن الدخول يف اإلسالم       ، كما أن فيه صد عن سبيل اهللا       ،عظيمني
  .هذه العلل جمتمعة يبقى املهر كما كان مادام مقبوضاً

 يف   وهلذا هنا كالم الشيخ قوله     ، وكذلك نفس احلكم الذي مل يسمى      ، املهر الذي مل يقبض    :القسم الثاين 
أو مل ( لكن العبارة الصحيحة )ومل يسمى( العبارة يف نسخ الزاد هكذا فيما أعلم ،املنت وإن مل تقبضه ومل يسمى

 لكن يف غري املقنع من     ، وهذه العبارة وهي عدم التسمية ليست يف املقنع إمنا أتى ا الشيخ موسى زيادة              )يسمى
 إذاً نقول القسم الثاين إذا مل تقبضه أو ،)مل يسمى( أو )تقبضهمل ( وهو املقصود يعين إذا )أو(كتب احلنابلة قال  

  .مل يسمى أصالً فحينئذ هلا مهر املثل
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 لكن إذا كان فاسداً فالقول الثاين أنه هلا مبقدار   ، أنه إذا مل يسمى فلها مهر املثل بال إشكال         :والقول الثاين 
 ننظر إىل قيمة هذا املهر الفاسد ونعطي املرأة مبقدار  فإذا أهداها آالت طرب أو خرتير أو مخر،قيمة املهر الفاسد

هر الذي فيه مال فاسد ال يعترب ماالً يف الشرع ليس له قيمة وال               ألن امل  ، والصحيح أن هلا مهر املثل     ،هذه القيمة 
  .  وال نعترب فيه ال القيمة وال غري القيمة، ولذلك حنن در هذا املهر متاماً،عتبارا

   :ه اهللا ـقال املؤلف ـ رمح
  )وإن أسلم الزوجان معاً(فصل 

من أن النيب  والدليل هو ما تقدم ،باإلمجاعإذا أسلم الزوجان يف وقت واحد بقي النكاح على ما هو عليه         
  .صلى اهللا عليه وسلم مل يفرق بني الذين أسلموا

 ،اإلسالم يف وقـت واحـد   اإلمجاع احملكي ومقصود احلنابلة بقوهلم معاً يعين أن يتلفظا ب    : والدليل الثاين 
 فإن اختلف أو تقدم أحدمها أو تأخر فله حكم آخر سيذكره            ،يقول الزوج والزوجة الشهادتني يف وقت واحد      

  . لكن يشترط لبقاء العقد أن يتلفظا بوقت واحد،املؤلف
  وعلـة  ، بل يشترط أن يكون يف جملس واحد       ، أنه ال يشترط أن يتلفظا به يف وقت واحد         :والقول الثاين  

 يعين أن كل ما     ،القول الثاين تقدمت معنا وهي تعليل يشتهر بني الفقهاء وهو قوهلم أن حال الس حال العقد               
 بل القول األول    ، وهذا القول الثاين هو الصحيح إن شاء اهللا        ،يكون يف جملس العقد يعترب كأنه كان أثناء العقد        

ا فإنه يتعذر أن ينطق الزوج والزوجة ال إلـه إال اهللا يف             كما قال ابن القيم وغريه من األقوال اليت يتعذر وقوعه         
  .يعلق بأمور يندر وقوعهاال وقت واحد هذا ال يكاد يقع والشرع 

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )أو زوج كتابية بقي نكاحهما(

 وهذا  ،يةيعين إذا أسلم زوج الكتابية فإن النكاح يبقى على ما هو عليه ألنه جيوز للمسلم أن ينكح الكتاب                 
 كما أنه مقتضى النظر ألنه إذا أسلم ما زال جيوز له            ،احلكم حمل إمجاع يعين عند القائلني جبواز نكاح الكتابية        

  .أن يكون زوجاً هلذه املرأة ما دامت كتابية 
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...) أو أحد الزوجنيفإن أسلمت هي(
 أما هو يعين لو أسـلم الكتـايب         ، كتايب أو مع غري كتايب      يعين الكتابية سواء كانت مع     :يقصد بقوله هي  

 إذا أسلمت املرأة قبل الدخول بطل       ، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجني غري الكتابيني قبل الدخول بطل           ،فتقدم
  .هذا الدليل األول ، وال جيوز للكافر أن يتزوج املسلمة، ألنه ال جيوز للمسلم أن يتزوج الكافرة،النكاح

  . حكي اإلمجاع:لثاين الدليل ا
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 بناًء  ، لكن الشطر األول هو الدليل اآلن      }ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن       { قوله تعاىل  :الدليل الثالث  
 وتنتهي عالقة املرأة بالرجل     ، وال نسميه طالقاً   ،على هذا مبجرد إسالم الزوجة قبل الدخول يعترب العقد مفسوخ         

  . سيأتينا تعليق على هذا يف املسألة الثانية، الدخول كل هذا إذا كان قبل،مبجرد إسالم املرأة
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...) فال مهرفإن سبقته(
 هذا بأن الفرقة جاءت من قبلها ألا هي         وعلل احلنابلة  ،إذا أسلمت هي قبله فال مهر يعين فليس هلا املهر         

  .ا كانت من جهة الزوجة فال مهر هلا والقاعدة أن الفرقة إذ، فبإسالمها انفسخ النكاح،اليت أسلمت
السبب يف ذلك أن الفرقة يف احلقيقة ليست من قبل الزوجة بل من قبل و ، أا هلا نصف املهر :القول الثاين 

 واختار هذا   ، وهو الذي بتركه اإلسالم صارت الفرقة      ، ألا إمنا فعلت ما فرض اهللا عليها وهو اإلسالم         ،الزوج
 فلها نصف   ، ونصروه وقووه وقالوا اخلطأ منه ال منها       ،صحاب اإلمام أمحد واملرداوي   القول أبو بكر من كبار أ     

 وهذا القول هو الصحيح إن شاء اهللا بال إشكال وهو مقتضى النظر والفقه ألنه ليس السبب منها السبب                   ،املهر
 إال الرجـوع إىل      وأما هي فلم تصنع    ، فهو خالف الفطرة وترك اإلسالم     ، ألن الفطرة واألصل اإلسالم    ،منه هو 
   . وال إشكال إن شاء اهللا أن هذا هو الراجح،الفطرة

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وإن سبقها فلها نصفه(

 فاحلنابلة مطـردة عنـدهم      ، ألنه السبب منه هو ألنه أسلم      والتعليل ،يعين إن أسلم هو فلها نصف املهر      
  .القاعدة الذي يسلم هو السبب

 لكن الغريب   ، نفس املسألة السابقة   ،شيء هلا ألن الفرقة منها حيث تركت اإلسالم        أنه ال    :والقول الثاين  
 يف املسألة الثانية وافق احلنابلة ونص على هذا وال أعلم ما وجـه  ،أن أبو بكر يف املسألة األوىل قال كما مسعتم     

املنطقي واملعقول واملقبول أنه  وكالم املرداوي هو    ، أما املرداوي فاطرد وقال هذه املسألة كتلك املسألة        ،التفريق
 وبناًء على هذا ، يعين يف املسألة الثانية،ال فرق بينهما ونعترب الزوج هو الذي تسبب يف الفرقة ألنه ترك اإلسالم          

  .يدفع نصف املهر
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...) بعد الدخولوإن أسلم أحدمها(
  : حنن نلخص األقوال كما يلي،طراب شديد جداًإذا أسلم أحدمها بعد الدخول فهي مسألة فيها اض

نقضاء العدة عاد إىل الزوج إىل زوجته       ا فإن أسلم اآلخر قبل      ،نقضاء العدة ا أنه يوقف على     :القول األول 
 إال أن األحناف واملالكيـة      ، وهذا القول وهو اعتبار الوقت بانقضاء العدة هو مذهب األئمة األربعة           ،وإال فال 
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 واإلمام أمحد روي    ، لكن من حيث اعتبار العدة اتفق األئمة األربعة على اعتبار العدة           ،ىعندهم تفصيالت أخر  
 كأا من   ،عنه اعتبار العدة من أكثر من طريق حىت بلغ جمموع الذين رووا عنه هذه الفتوى حنو مخسني رجالً                 

 فإن أسلم  أحدمها وإال      ،عدةأكثر ما روي عن اإلمام أمحد مخسون واحد رووا عن اإلمام أمحد أا تنتظر إىل ال               
  : هذا القول يتضمن أمرين،فالفراق

  . أن النكاح يبقى وال ينقطع: األول
  . أن حدود النكاح إىل اية العدة: والثاين

ن صفوان بن أمية تأخر إسالمه عن زوجته ملدة حنو شهر           أ فأدلة كثرية منها األول      أما الدليل على األول    
 وكذلك أبو سفيان تقدم إسالمه على إسالم زوجته هند ومع           ، وسلم بالنكاح األول   وردها النيب صلى اهللا عليه    

 وكذلك عكرمة فإنه أىب اإلسالم وخرج إىل        ،ذلك ردها النيب صلى اهللا عليه وسلم وأقرهم على النكاح األول          
وسـلم علـى   اليمن وخرجت زوجه يف إثره إىل اليمن وأقنعته باإلسالم وأسلم وأبقاهم النيب صلى اهللا عليـه            

  .نكاحهما األول
 فهو ما رواه شربمة وهو أحد التابعني أنه قال كان الرجل واملرأة يف عهد                وأما الدليل على مسألة العدة    

 هـذا   ،النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أسلم أحدمها وقف على العدة فإن أسلم اآلخر قبلها وإال انقطع النكاح                 
 وألن العلل اليت    ، لكن يف احلقيقة األثر حيتاج إىل مجع طرق        ، إرواء الغليل  األثر ضعفه الشيخ العالمة األلباين يف     

 اليت ذكرها الشيخ رمحه اهللا فيحتـاج        لذكرها الشيخ مل أحبث األثر بشكل عميق لكين مل أقتنع مع ذلك بالعل            
قيقة مهم يف    السيما وأن هذا األثر يف احل      ،األمر إىل مجع طرق وحترير حال شربمة حيتاج إىل جهد كثري وطويل           

 لكين أقول   ، على كل حال أنا ال أقول هو صحيح أو ضعيف          ، وتضعيفه بأشياء بسيطة مما ال يقبل      ،املسألة جداً 
 أما  ، وهي فيما يتعلق ببقاء النكاح أدلة ال شك فيها         ، هذه هي أدلة اجلمهور    ،أنه حيتاج إىل نظر أعمق من هذا      

  .فيما يتعلق بتأقيته بالعدة فهي حمل نظر
 وهو رواية عن اإلمام أمحد ونصره ابن املنذر ونصره اخلالل وأيضاً تلميذه أبو بكر وأيـضاً                 : الثاين القول

 مبجرد ما يسلم أحدمها تنقطع العالقـة        ، أنه مبجرد اإلسالم تنقطع العالقة     ،نصره ابن حزم وعدد من أهل العلم      
طالت النكاح ال ختتلف أن تكون قبل        ومب ، بأن املبطل للنكاح هو اختالف الدين      واستدلوا على هذا  ،  بينهما

آية مطلقة مل تفرق بني قبل الدخول } وال متسكوا بعصم الكوافر{ كما أن قوله تعاىل ،الدخول أو بعد الدخول
 فهـم يف احلقيقـة   ،أيضاً مل تفرق بني قبل الدخول وبعد الـدخول      } هن حل هلم   ال{  وقوله   ،وبعد الدخول 

 وال يوجد هنـاك مـدة   ،م أحد الزوجني يفسخ النكاح إذاً يفسخه مباشرة فقالوا مبا أن إسال    ،متسكوا باألصل 
  . ألن املبطل مبطل مطلقاً،يرجع إليها يف ذلك

 ل وخالصة هذا القو، وهو قول الشيخ الفقيه النخعي ونصره جداً شيخ اإلسالم وابن القيم:القول الثالث 
 ومعىن هذا أـا إذا      ،إال أنه يكون عقد جائز ال الزم       ،أنه إذا أسلم أحد الزوجني فالنكاح باقي مطلقاً ودائماً        
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 لكنه بقاء غري ملزم فإن شاءت أن تتزوج فلـها           ،أسلمت املرأة فهي تبقى يف عقد الزواج وعلى عصمة الزوج         
  :واستدل هؤالء بأدلة ،ذلك

ة يعين اعتبار  أنه ال يوجد يف كتاب وال سنة وال إمجاع اعتبار العد           ، وهو من أدلتهم القوية    : الدليل األول 
 فتعليق األمر على العدة تعليق على أمر مل يعتربه الشارع   ،مدة العدة واالنتظار إىل ايتها لبقاء النكاح أو فسخه        

  . هذا أوالً،مطلقاً
 وعلى  ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أيب العاص بعد سنني اختلف فيها                 : ثانياً

 وعلى قـول    ، وعلى قول بعد مثان عشر سنة      ، ألنه ردها على قول بعد ست سنني       ،العدةكل األقوال هي بعد     
  . واحلقيقة حترير هذا ال يعنينا ألنه على كل األقوال بعد انتهاء العدة ،بعد أربع سنوات

هللا عليه  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يشر إىل اعتبار العدة يف الوقائع اليت أقر النيب صلى ا:الدليل الثالث
  . يعين حديث عكرمة وسفيان وغريه مل يشر فيها إىل اعتبار العدةني،وسلم عليها الزواج بعد إسالم أحد الزوج

ثنان من أهل العلم وهم ابن عبد الـرب وابـن        اوهذا القول مع كونه من األقوال اليت ظاهرها القوة إال أن            
 ما هو الشاذ يف هذا القول؟ الشاذ يف هـذا القـول             ، خمالف جلماعة املسلمني   ،قدامة يعتربون هذا القول شاذ    

 فإرجاعها بعد العدة مل يقل به ، هذا املفهوم هو الشذوذ،عندهم هو إرجاع الزوجة إىل زوجها بعد انتهاء العدة
 وتقدم معنا أن األئمة األربعة على اعتبار        ، واعترب أيضاً من الشذوذ    ،أحد إال النخعي وشيخ اإلسالم وابن القيم      

  .ة أي على التأقيت بالعدةالعد
 ، وليست من املسائل اليت ممكن أن اإلنسان يرجح فيها ببساطة          ،املسألة هذه يف احلقيقة فيها إشكال كبري      

 ههنا امرأة خرجت : جاء عبد اهللا بن اإلمام أمحد وقال،فيه امرأة خرجت من الروم وقت اإلمام أمحد وأسلمت      
 اختلف الناس يف هذا رمحه اهللا فذهب بعضهم إىل :فاإلمام أمحد قالمن الروم وأسلمت فهل ترى هلا أن تتزوج 

 مث قال اإلمام أمحد وأما      ، وذهب بعضهم إىل فسخ النكاح     ، وذهب بعضهم إىل االنتظار مطلقاً     ،التأقيت بالعدة 
سألة أن   هذا هو وهو يعين من هو رمحه اهللا يعين من هنا أقول أنه ما يلزم أن يف كل م                   .أنا فأيب اجلواب فيها   

 الشك أن أدلة شيخ اإلسالم وابن القيم غاية يف القوة والواقع أنـه              ،اإلنسان يرجح ومع ذلك أنا أعطي نقاط      
 ويؤيدها أثر عن عمر وأثر عـن علـى   ، حىت أا أثبت من أدلة اجلمهور،قوية جداً من حيث الداللة والثبوت   

ثاين أشار ابن القيم إىل شيء وهو أنه لو مل نقـل          هذا شيء الشيء ال    ، فهي أدلة قوية جداً جداً     ،بإسناد صحيح 
بتصحيح القول الثالث الذي تبناه هو لكان القول الثاين وهو مذهب ابن حزم وابن املنذر أقوى من مـذهب                   

 فأشار إىل هذا املعىن أن القول الثاين أقوى يعين ابن           ،اجلمهور ألن القاعدة أن ما يبطل يبطل قبل وبعد الدخول         
 وهذا ال يزيـد     ، القول الذي حكي هو أضعف األقوال قول األئمة األربعة يعتربه أضعف األقوال            القيم يرى أن  

 فإن شاء اهللا تبقى كما هي وتتوقف على حبث أثر شربمة وعلى أن اإلنسان يستخري فيهـا                  ،املسألة إال إشكال  
داً والسبب أنـه وهللا احلمـد       السيما وأن املسألة هذه اليوم مسألة مهمة ج       و ،مراراً ويسأل اهللا أن يفتح عليه     
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 ونسبة الدخول يف اإلسالم اآلن يف أوروبا وأمريكا هي أعلـى            ،الدخول يف اإلسالم أصبح بأعداد كبرية جداً      
 وال تقارا أي نسبة أصالً فنسبة الدخول يف اإلسالم إىل نسبة عدد السكان مرتفعة جداً تصل أحياناً إىل                   ،نسبة
 كل هؤالء حيتاجون إىل هذه املسألة ألم غالبـاً         ،عترب وتسعة باملئة ومثانية باملئة    ة باملئة وهي نسبة خيالية ت     رعش

 إىل خطبتها مسلم مباشرة لتثبيتها على اإلميان وترجـع إىل           مال تريد أن تبقى على عصمة زوجها الكافر ويتقد        
  .مسألتنا هذه

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) منذ أسلم األولوإال بان فسخه(

 بأن سبب الفـسخ     وعللوا هذا  ،ذا انتهت العدة ومل يسلم أحدمها تبينا أن العقد مفسوخ من األول           يعين إ 
 مل يسلم بعد انتهاء العدة نعترب العقد مفسوخ  إذا إذاً،هو اختالف الدين وهو موجود من حني أن أسلم أحدمها      

ـ         ويترتب على هذا أنه إذا وطءها يف أثناء العدة فإنه يترتب علي            ،من األول   ذيه أن يدفع مهر آخر ألن املهر ال
 وهذا مهر بسبب الوطء الذي كان بعد الفسخ ألنه تبني معنا أنه بعد الفسخ يفهم من هذا                  ،وجب بالعقد دفع  

 كما أنه يفهم من ، ألنه مل يتبني هل هي زوجة أو ليست بزوجة،أنه ال جيوز للزوج أثناء التربص أن يطء امرأته
ة إىل ترتب مهر آخر ينبغي أن يعزر وأن يؤدب ألنه وطء هذه اليت ينتظر فيها يف                 هذا أن من فعل هذا باإلضاف     

  .حال ال جيوز له أن يطأها
  
  
  

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ...)أحدمها بعد الدخولوإن كفرا أو (

 رتد فالبحث اآلن يف الردة ألن البحث يف الدخول يف اإلسالم تقـدم        ا هنا   ا مقصود الشيخ بكفر   ا،إذا كفر 
 ولذلك لو أن الشيخ قال إن ارتد كان أوضح ألن املقصود يف احلقيقة الكالم على أحكام املرتد فإذا ارتد أحد                   

تد قبل الـدخول   ر فاحلكم كاحلكم إذا أسلم أحد الزوجني إن ا        ،الزوجني عياذاً باهللا نسأل اهللا العافية والسالمة      
 فإن انتهت العدة قبل أن يرجع إىل اإلسـالم  ،لعدةانفسخ النكاح مباشرة وإن ارتد بعد الدخول فننتظر مضي ا    

  . بقيا على نكاحهمااتبينا أنه مفسوخ وإن رجع
 ،وهذه املسألة قلت أا كاملسألة السابقة لكن عند التأمل جتد أا من حيث العمل ترجح قول اجلمهـور                 

 وإذا مل يصلي مطلقاً فإن العلمـاء   ال يصلي مطلقاً   ،ألنه اآلن مثالً من األشياء اليت انتشرت ترك الصالة بالكلية         
 ومنهم ومن يرى ألنه يبقى على اإلسـالم         ، منهم من يرى أنه مرتداً خارجاً عن الدين        :اختلفوا فيه على قولني   

 فعلى القول بأنه يكون مرتد إذا كان مرتداً فعند شيخ اإلسالم وابن القيم يعامل معاملة إذا أسلم       ،وإن قتل حداً  
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 يعين يترتب على هذا أن نقول للزوجة إذا قالت أن الزوج ال يصلي مطلقاً ماذا          ،ه إشكال  هنا يكون في   ،أحدمها
فتقول إىل مىت أبقى مع هذا الزوج الذي ال يصلي ؟ ليس      . إىل مىت؟ليس له حد   ،  نقول؟ تبقني وأنت على اخليار    

ه مل يرجع رمبا ال يصلي ورمبا  ومىت نتبني أن، فإذا تبينا أنه مل يرجع،له حد وتبقى على هذا على شرط أال يطأها      
 السيما يف مثال الـردة ألن اإلسـالم         ،يقول سأصلي بعد أسبوع تبقى القضية غري منضبطة يف احلقيقة مطلقاً          

أبقى علـى   س يعين بعد مضي مدة يقول سأسلم أو         ،سيسلم أو ال واضح   لكونه  وعدمه قد يكون حتديد الزوج      
رك الصالة دائماً كما هو مشاهد يف الواقع تبقى رمبا بعض الناس مـا               لكن بالنسبة لت   ،ملة الكفر اليت أنا عليها    

 ولكن بالنسبة للجمهور األمر مضبوط جـداً        ، أو بعد مخس سنوات    ،يرجع إىل الصالة إال بعد ثالث سنوات      
 ويف هذا انضباط    ،جداً نقول تبقني معه إىل انتهاء العدة إن صلى فهو زوجك وإن مل يصلي فقد انفسخ النكاح                

 أن هذا ل وأنا أقو، على أن شيخ اإلسالم نص أن الردة كإسالم أحدمها، جداً وهو مما يرجح قول اجلمهوركبري
 ومع ذلك يف احلقيقة املسألة مشكلة كيف مل يأيت أي ، باإلضافة إىل أثر شربمة إن صح      ،مما يقوي قول اجلمهور   

 ، وال إشارة من قريب أو بعيد،ألمر بالعدةشيء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن أحد من الصحابة يعلق ا       
 فال بد أن أثر شربمة هذا له        ،هذا يف احلقيقة غريب ومشكل ومع هذا األئمة األربعة ال خيتلفون يف اعتبار العدة             

  . وهو الذي عليه اعتمد األئمة يف حتديد األمر يف النكاح،أصل إن شاء اهللا
                 .             إىل هنا نتوقف على باب الصداق

  .هذا واهللا أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
                                                
   )) الدرس انتهى((  

 

  من النكاح) 10: (الدرس  الفصل الثاين  السنة الثانية 

  السبت :اليوم
: التاريخ
  هـ19/5/1429

  ))173((وس الزاد التسلسل العام لدر

�  :اهللا حفظه شيخنا قال� �
 وأصـحابه  آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العاملني رب هللا الرحيم،احلمد الرمحن اهللا بسم

  .أمجعني
  )باب الصداق(                                        

 واملقصود بنحـوه أي وطء الـشبهة        ،حنوه العوض الذي يعطى للمرأة مقابل للنكاح و       :الصداق تعريفه هو  
  .والنكاح الفاسد

  .والصداق يف النكاح مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع
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  }وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم{ :فقوله تعاىل :أما الكتاب 
ق امرأة   ومن ذلك أن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه وأرضاه أصد            ،أتينا منها عدد كبري   ي فس :وأما السنة 

 فهذا إقرار من النيب صلى اهللا       " أومل ولو بشاة   :"فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم       ،تزوجها بنواة من ذهب   
  .عليه وسلم له على الدخول على املرأة بالصداق

ا أنه مشروع بالكتاب والسنة     ن وأخذ ، إذاً الصداق ذكرنا تعريفه    ،واإلمجاع حكاه غري واحد    :أخرياً اإلمجاع 
  .اعواإلمج

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  )يسن ختفيفه (

  . وأن ختفيف املهر أحب إىل اهللا،ذهب الفقهاء إىل أن السنة يف املهر التخفيف
  : واستدلوا على هذا بنصوص

 هـذا   "مؤنـه أكثر النساء بركة أقلهن     :"أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       : حديث عائشة  :النص األول 
 يدل على معناه    ، لكن يف احلقيقة معناه صحيح     ،ثبت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم      احلديث إسناده ضعيف ال ي    

  . وقواعد الشرع العامةة واآلثار املروية عن الصحاب،تيناأاآلثار املروية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كما سي
خري النساء أيسرهن :"ل أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قا حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه   :الدليل الثاين 

  .وهذا احلديث صححه املتأخرون ،"مهراً
تغلوا صداق النساء  ال (: األثر املروي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال:الدليل الثالث

 فإنه لو كان مكرمة يف الدنيا أو تقوى عند اهللا لكان أوالكم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ومـا زاد                 
 وهذا األثر ثابت إن شاء اهللا )ثنيت عشرة أوقيهارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صداق نسائه وال بناته عن 

ـ        ،واضحة جداً  كما ترى اآلثار  .عن أمري املؤمنني عمر     مـسائل   ة وإذاً نصتصحب هذا األصل أثنـاء دراس
  . وهو أن األحب للشارع أن يكون يسرياً قليالً،الصداق
د اإلنسان يف املهر زيادة كثرية مع القدرة فهو جائز بال كراهة بشرط أن خيلو من سبب إضايف  فإن زا:مسألة

 وهذا اختيار شيخ اإلسالم رمحه اهللا وهو        ، كاملباهاة واملنافسة اجلاهلية يف مقدار الصداق      ،يدل على الكراهة  
  .الصحيح إن شاء اهللا

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ) العقديسن ختفيفه وتسميته يف(

  :أفادنا املؤلف رمحه اهللا ذه العبارة مسألتني
  . أن تسمية النكاح يعين ذكر مقدار املهر يف أثناء العقد أنه سنة: األوىل
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  :  والدليل على هذا من وجهني
  . أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يسمي املهر:األول
  . أن تسمية املهر أثناء العقد أقطع للرتاع:الثاين
 جواز عدم تسمية املهر يف العقد ألن تسمية وذكر املهر سنة إذاً             : اليت أفادها كالم املؤلف هو     لة الثانية املسأ

  .جيوز أال يذكر
 ،} فريضة نجناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هل           ال{ :والدليل على هذا قوله تعاىل    

  . يعين قبل أن يسمي ويذكر املهر يف العقد،ا فريضة جيوز أن يطلق قبل أن يفرض هل:فإن مفهوم اآلية أنه
 ما أخرجه أصحاب السنن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم زوج رجالً ومل يذكر مهراً، فيجـوز     :الدليل الثاين 

 ويؤجل الكالم عن املهر إىل ما بعد الدخول وال حرج يف هذا          ،أن اإلنسان يعقد العقد وال يذكر املهر مطلقاً       
  .ن والسنةبداللة القرآ
   :- اهللا رمحه - قال املؤلف

  )وتسميته يف العقد من أربعمائة درهم إىل مخسمائة درهم(
  .يعين ويسن أن يتراوح املهر بني األربعمائة واخلمسمائة درهم

 وصداق نسائه مخسمائة درهم صلى      ، أن صداق بنات النيب صلى اهللا عليه وسلم أربعمائة         الدليل على هذا   
  .اهللا عليه وسلم

 على صداق البنات رضي اهللا عنهن وأرضاهن فهو أثر عمر السابق فإنه قال وأخرب أن صداق النيب أما الدليل
  .ثنيت عشرة أوقية واألوقية أربعني درهماصلى اهللا عليه وسلم على نسائه وبناته هذا املقدار وهو 

أرضاها أراد أن يدخل عليها فمنعه  أن علي بن أيب طالب ملا عقد على فاطمة رضي اهللا عنها ووالدليل الثاين
  أيـن    : ال أملك شيئاً فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم          : أعطها شيئاً فقال   :النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال     

 يف بعض الروايات بأـا بأربعمائـة        ه درع من حديد وقدر    ،درعك رضي اهللا عنه وأرضاه فأعطاه الدرع      
 اليت فيها التقدير أن الدرع قيمته أربعمائة درهم مل أقـف علـى               هذه الرواية مل أقف على إسنادها      ،درهم

أن صداق أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم  فهـذا          أما ، لكن مع أثر عمر رمبا يقبل أنه هذا املقدار         ،إسنادها
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصدق نسائه اثنتا عشرة أوقيـة ونـشاً   " :ثابت من حديث عائشة قالت    

 وكما قلت األوقية أربعون درهم يكون اموع مخسمائة درهم          " النش نصف أوقية   : قالت ؟النش ما   :قيل
.  

 وعائشة  ، ألن عمر خيرب أا اثين عشر أوقية       ،من الظاهر أن بني أثر عمر وحديث عائشة شيء من االختالف          
  :هذا االختالف من وجهني واجلواب عن ،خترب أا اثنيت عشرة أوقية ونصف
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 وسبب الترجيح أن    ، يكون الصواب مع عائشة ويكون ما ذكره عمر رضي اهللا عنه خمالف للواقع              أن :األول
  .حديث عائشة صحيح وهي أخرب بصداق نسائه من عمر

 ومل يرد   ، وهو الصحيح أو وهو إن شاء اهللا األقرب أن عمر أراد أن خيرب على سبيل اإلمجال                :اجلواب الثاين 
 اجلواب الثاين أحسن إن  وهذا، وإال فهو يعرف مقدار الصداق، إخباراً جممالًأن حيدد بدقة وإمنا أراد أن خيرب    

  .إذاً عرفنا اآلن ما هو مستند احلنابلة يف حترير املهر بني هذين املقدارين، شاء اهللا
   :- اهللا رمحه - قال املؤلف

  ) وكل ما صح مثناً أو أجرة صح مهراً(
  :أفادنا املؤلف رمحه اهللا أيضاً مسألتني

 أما أنه   ، بعبارة أخرى ال حد ألقله وال ألكثره       ،ن املهر جيوز مهما كان قليالً أو كان كثرياً        أ :املسألة األوىل 
 }وآتيـتم إحـداهن قنطـاراً     { :ويدل عليه ظاهر اآلية   ال حد ألكثره فهذا حمل إمجاع أنه ال حد ألكثره           

  .ملال الكثري فاالستدالل باآلية صحيح ولكن على مجيع األقوال هو ا،واختلف املفسرون يف معىن القنطار
  . أنه ال يوجد يف النصوص ما يدل على حتديد أكثر املهر:الثاين

أن تبتغـوا   { واستدل اجلمهور على هذا بإطالق اآليـة         ، ال حد ألقله عند اجلمهور     ، أقله :املسألة الثانية 
  . واملال يصدق على الكثري وعلى القليل،}بأموالكم

واستدلوا حبديث وهو مـا      ، أنه ال جيوز أن يقل املهر عن ما تقطع به يد السارق            :حنافوالقول الثاين لأل   
 وهذا احلديث ال أصل له يعين أقل        ،"ال مهر دون عشرة دراهم    :"روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       

  .يرو بإسناد والغالب أن العلماء إذا قالوا ال أصل له يعين أنه مل ، ليس يف كتب السنة،من أن نقول ضعيف
  . مذهب اجلمهور وهو أن املهر ال حد ألقلهوالراجح إن شاء اهللا

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ) وكل ما صح مثناً أو أجرة صح مهراً (

  . كل ما صح مثناً صح مهراً:ةاملسألة الثانيهذه هي 
واألجرة يعين يف اإلجـارة   فكل ما جاز أن يكون عوضاً يف البيع         ، أن املهر عوض البضع    :والدليل على هذا   

 وسيذكر املؤلف جمموعة من األشياء اليت تستثىن لكن األصل أن كل ما صح مثناً للمبيع                ،صح أن يكون مهراً   
  . فإنه يصح أن يكون مهراً،أو أجرة يف اإلجارة

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ..)وإن أصدقها تعليم القرآن (
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 يعين هو مستفاد من عموم العبـارة        ، املؤلف ذه العبارة بل باليت قبلها      قوله وإن أصدقها تعليم القرآن أفادنا     
كل مـا   ( : ألنه يقول  ، وعيناً ، حاالً ويف الذمة   ، حاالً ومؤجالً  ، أنه جيوز أن يكون املهر قليالً وكثرياً       ،السابقة

 وهذا ،كون عيناً وجيوز أن ي، وأيضاً جيوز أن يكون منفعة، وهذه  األشياء تصح،)صح أجرة أو مثن صح مهراً
 وهو أنه جيوز مهما كان نوعه وجنسه وتأجيله وحلولـه إىل            ،الذي أقوله اتفق عليه األئمة األربعة يف اجلملة       

 واستدل األحناف علـى     ، فلم يرو أن املنفعة يصح أن تكون مهراً        ، إال أن األحناف خالفوا يف املنفعة      ،آخره
  .عاىل اشترط أن يكون املهر من املال واملنفعة ليست ماالًعدم تصحيح املنفعة مهراً يف أن اهللا سبحانه وت

  :واستدل اجلمهور الذين يرون جواز أن تكون املنفعة مهراً بأدلة
  . أن املنفعة وإن مل تكن ماالً فهي مبعىن املال ولذلك يعاوض عنها باملال:األول

 واإلجارة  ،} أن تأجرين مثان حجج    إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على       { :الدليل الثاين قوله تعاىل   
  .للرعي منفعة وليست ماالً

 يستثىن من هذا مسألة واحدة فقط أشار إليها شيخ          ، جواز جعل املنفعة مهراً    : هلذا نقول الراجح إن شاء اهللا     
 يعين أن يكون املهر هـو منفعـة   ، وهي أنه ال جيوز أن تكون املنفعة خدمة خاصة للزوجة    ،اإلسالم رمحه اهللا  

  :واستدل على هذا بأمرين ،ة الزوجةخدم
  . أن يف هذا إهانة وامتهاناً للزوج:األمر األول

 ، بأن العقد يقتضي أن ختدم الزوجة الـزوج        ، وهو من وجهة نظري األهم أن يف هذا تعارض احلقوق          :الثاين
 ، من األنواع فإذاً جيوز أن تكون املنفعة أي نوع،وهذا املهر يقتضي العكس، وما ذكره الشيخ وجيه وصحيح       

 أو بتـأجري    ، أو املنازل اخلاصة يب    ، فلها أن تقول مهري أن تقوم بإدارة املزارع اخلاصة يب          ،إال خدمة الزوجة  
  . إال أنه جيب أن تكون املنفعة حمددة ومعلومة، أو مبتابعة املعامالت اخلاصة يب، وحنو هذه،البيوت التابعة يل

 ال يصح عند احلنابلـة أن يكـون         ،) أصدقها تعليم قرآن مل يصح     وإن (: يقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل     ،نرجع
 أنه ال جيوز أخذ األجرة على تعلـيم  ، معنا يف كتاب البيوعوالتعليل ظاهر ملا تقدم ،العوض هو تعليم القرآن   

 فال  ، وهذا ال يصح عوضاً يف األجرة      ، وحنن نقول أن كل ما صح عوضاً يف األجرة والبيع صح مهراً            ،القرآن
 يعين لو مل يذكرها ألمكن طالب       ،مسألة تعليم القرآن داخلة يف عموم عبارته السابقة       ،  مهراً يف احلقيقة  يصح  

 إمنا نـص عليـه       احلنابلة  تعليم القرآن عند   ى ألنه ال جيوز أخذ األجرة عل      ،العلم أن يعرفها من خالل القاعدة     
اآلن مذهب احلنابلة أنه ال جيوز أن يكون تعليم   فنا  ر إذاً ع  ، ولقوة اخلالف فيها   ،الشيخ ألن فيها نصاً من السنة     

   .القرآن مهراً
  .واستدلوا على هذا بأنه ليس مما جيوز أخذ األجرة عليه

  . أن تعليم القرآن ليس ماالً:الدليل الثاين
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 فإن الواهبـة  ، الواهبةواستدل احلنابلة على هذا حبديث ، أنه جيوز أن يكون تعليم القرآن مهراً      :القول الثاين 
 ومل يكن مع الرجـل أي       ،اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مل يرد أن ينكحها أنكحها رجالً              

 هل معك شـيء مـن       :"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم      ، ال احلاضرة وال الغائبة    ،نوع من األموال النقدية   
  ".ا معك من القرآن أو زوجتكها مب، أنكحتكها مبا معك من القرآن: فقال، نعم: فقال؟القرآن

 وهو نص يف    ،فالباء يف هذا احلديث باء املعاوضة فالنيب صلى اهللا عليه وسلم جعل عوض البضع تعليم القرآن               
  .املسألة

 واشترط القائلون باجلواز معرفـة      ، فجاز أن تكون مهراً    ، أن تعليم القرآن منفعة معلومة حمددة      :الدليل الثاين 
 فال بد أن يـبني هـذا   ؟التعليم هو حسن القراءة هل التعليم هو التحفيظ؟ أو و،مقدار ما سيعلم الرجل املرأة 

 والصحيح هو هذا    ،ذاً جيوز أن يكون تعليم القرآن عند هؤالء مهراً        إ ،بالتمام حىت خنرج من اجلهالة إىل العلم      
احلـديث   وما أجاب به احلنابلة عـن        ، وال يستطيع أن خيرج اإلنسان عن مقتضى هذا احلديث         ،إن شاء اهللا  

 مقصود النيب صلى اهللا عليه وسلم زوجتكها مبا معك من القرآن أي نظراً لقدرك              :ضعيف جداً وهو أم قالوا    
 وحنن تقدم معنا أن خلو    ، مث إنه جيعل العقد بال مهر      ، وهذا كالم فيه تكلف ظاهر جداً      ،ورفعتك حبفظ القرآن  

  .العقد من املهر يفسد النكاح
  . هو هذا أنه جيوز أن يكون تعليم القرآن مهراً للمرأة: اهللاخلالصة أن الراجح إن شاء

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ..)بل فقه وأدب وشعر(

 ، أن هذا التعليم تعليم معلـوم      وتعليل ذلك  ،يعين بل جيوز أن يكون تعليم الفقه واألدب والشعر املباح مهراً          
فـذكر  ) بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم (:رمحه اهللا والشيخ هنا يقول   ، فجاز أن تكون مهراً    ،ومنفعة حمددة 

 هل يف كالم الشيخ إشكال؟ اإلشكال الذي ظهر يل أنه كيف يقول الشيخ بل               ،الفقه واألدب والشعر املباح   
 مع العلم أم قرروا يف كتاب البيع أنه ال جيوز أخذ            ،فقه وغريه من احلنابلة يقولون بل فقه وحديث إىل آخره         

 أن قوله بل فقه     :اجلواب عن هذا أن يقال     نصوا على هذا أليس كذلك؟       ،يم الفقه واحلديث  األجرة على تعل  
 وإال يف احلقيقة ينبغي أن ال ،يعين على القول جبواز أخذ األجرة هذا حىت حنمل كالم املؤلف على حممل حسن       

 وهنا نقول على القـول      ،ه فيما سبق أنه ال جيوز أن تؤخذ األجرة على تعليم الفق           ريذكر الفقه باعتبار أنه قر    
 ، الفقه طويل ومتشعب واحلديث كذلك والتفسري والنحـو       ، ينبغي أيضاً أن حيدد    ،جبواز تعليم الفقه واحلديث   

 وإذا حدد الشيء كأن يقول تعليم كتـاب الـصالة           ، الذي سيكون حمل التعليم    يءهو الش  ينبغي أن حيدد ما   
 هل تقصد أنه يفهم أو حيفظ؟ مث إذا حدد ينبغي        ،عليم املقصود  إذا حدد الكتاب ينبغي أن حيدد ما هو الت         ،مثالً

 ينبغي أن حيدد مدى الشرح املتعلـق  ،أن حيدد إذا افترضنا أن التعليم هو الفهم يعين أن يشرح له إىل أن يفهم          
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 يعين كأن يقول املهر هو شرح كتاب الصالة إىل أن تفهم الزوجة كتاب الصالة على أال يتجاوز مدة              م،بالفه
 وقد يكون سـريع     ، وقد يكون بطيء الفهم    ، وقد يكون غيب   ، ألنه قد يكون املتعلم ذكي     ،لشرح شهر مثالً  ا

 فإىل أي حـد     ، رمبا جيلسون ثالث أربع سنوات ما فهم الكتاب        ، فإذا كان املهر هو التعليم والتفهيم      ،الفهم
منهم من يفهم من ثالث مرة       ومن الناس من يفهم من أول مرة ومنهم من يفهم من ثاين مرة و              ،يكون العمل 

 ، وهذا كله نصوا عليه احلنابلة وهو حقيقـي        ، فإذاً ال بد من وضع حد معني للفهم        ،ال يفهم أبداً   ومنهم من 
ولذلك إذا كان يف منطقة من املناطق اعتادوا أن يكون املهر هو التعليم بسبب جودم وكثرة الـدين فـيهم     

  . حىت ال يكون مثار اختالف، هذا الشيءدورغبتهم يف اخلري ينبغي حتدي
   :- اهللا رمحه - قال املؤلف

  ..)وإن أصدقها طالق ضرا(
  :ألمرين ،وإن أصدقها طالق ضرا مل يصح، ال جيوز أن يكون املهر طالق الضرة األخرى

  . واهللا تعاىل شرط يف املهر أن يكون ماالً، أن طالق املرأة األخرى ليس مبال:األمر األول 
  .فهذا النوع من املهر حمرم ،"ال تسأل املرأة طالق أختها": النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأن : الثاين

 وهي خلو الزوج عن     ، ألن للزوجة اجلديدة منفعة واضحة     ، أنه جيوز أن جيعل طالق الضرة مهراً       :القول الثاين 
 ،ادم النص ال عربة بـه      والقول إذا ص   ، وهذا القول الثاين كما ترون ضعيف جداً ألنه مصادم للنص          ،مشارك

 كيف ينهى الـنيب     ، فهو قول ضعيف مصادم للنص     ،ولو ظهر لإلنسان أن ما ذكره أصحابه من تعليل وجيه         
  .صلى اهللا عليه وسلم عن أمر فيجعله بعض الناس مهراً هذه مضادة للشرع 

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  )وله مهر مثلها(

 بأن املهر إذا مل يصح فإنـا   واستدلوا على هذا   ،ملهر فللمرأة مهر املثل    يعين إذا مل نصحح هذا ا      :له مهر مثلها  
  . وهي قاعدة احلنابلة وغريهم من الفقهاء كما سيأتينا يف املسألة الالحقة،نرجع إىل مهر املثل

  ألن هذا  ، وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم     ، يعين نعطيها مبقدار مهر الضرة     ، أن هلا مهر ضرا    :القول الثاين 
 ، الحظ اآلن سيأتينا مسائل أخرى تشبه هذه املسألة        ،وهذا القول هو الراجح    ،املهر أقرب إىل املهر املسمى    

 وهذا اختيار شيخ اإلسالم رمحـه اهللا        ،الحظ اآلن أنا رجحنا القول الذي فيه مهر املثل أو األقرب للمسمى           
  .سألة الالحقةوسيأتينا أن هذا لو وضع قاعدة لكان مفيداً سيأتينا اآلن يف امل

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  )ومىت بطل املسمى وجب مهر املثل (

  .إذا بطل املسمى وجب مهر املثل عند اجلماهري
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 وأقرب األبدال مهر    ، فإذا بطل العوض رجعنا إىل بدله      ، بأن البضع ال يستباح إال بعوض       استدلوا على هذا  
 أو يبطـل لكونـه   ، كأن يصدقها مخراً أو خرتيراً،املهر حمرماً إما أن يكون  : واملهر يبطل لعدة أسباب    ،املثل

  . أو ال يبطل وإمنا مل يسمى،جمهوالً
  : واحلقيقة أن يف املسألة تفصيل آخر وهو كالتايل،هذه قاعدة احلنابلة

 حديث صحيح وهو أن ابن      والدليل على هذا   ، فالواجب بدله مهر املثل    ،مل يسمى    أن نقول إذا كان املهر    
د رضي اهللا عنه وأرضاه سئل عن رجل عقد على امرأة مث مات فأفىت  رضي اهللا عنه وأرضاه بأن هلـا                      مسعو

 قال  ، مث قام أحد الصحابة وأخرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حكم مبثل ما حكم به ابن مسعود                  ،مهر مثلها 
 عبارة  ، مل يفرح مثله يف اإلسالم      فلما علم ابن مسعود مبوافقته النيب صلى اهللا عليه وسلم فرح فرحاً            :الراوي

 ومـن  ،ضخمة جداً يعين كأنه بعد إسالمه مل يفرح بشيء كفرحه مبوافقته لفتوى النيب صلى اهللا عليه وسلم             
 وهـذا   ،هذا احلديث أخذ بعض أهل العلم أن من ضوابط معرفة اإلنسان لفهمه أن يوافق قـول احملققـني                 

فهمه للنصوص يوافق فهم احملققني وعلى رأسهم الصحابة فهذا          فإذا كان اإلنسان فهمه وإدراكه و      ،الصحيح
 ، وليس املقصود أن يكون الترجيح واحـد     ، وإن كان العكس فالعكس    ،دليل على صحة فهمه وجودة ذهنه     

  . فهذا احلديث نص يف أنه إذا مل يسمى املهر فلها مهر املثل،لكن الفهم واحد أما الترجيح فيختلف فيه الناس
فهذا احلنابلة  ،   لكونه حمرماً كاملغصوب واخلرتير واخلمر وما شابه ذلك        ، أن يكون املهر باطالً    :القسم الثاين 

  .أيضاً يرون أن هلا مهر املثل
 فإذا غصب سيارة وأصدقها للمرأة مث تبني ، أنه يف هذا النوع للزوجة مثل املغصوب أو قيمته   : والقول الثاين 

  . واملهر على القول الثاين أن يأيت بسيارة مثل هذه السيارة املغصوبة،ثلأا مغصوبة فاملهر عند احلنابلة مهر امل
 وهذا القول رواية عن اإلمام أمحد وهو يف احلقيقة ال           ، أنه إن كان مخراً فتعطى مبقداره خالً       :والقول الثالث 

  .خيتلف عن القول الثاين نفس الشيء
 إذا كان املهر مغصوباً     ،أيت مبثل املغصوب أو بقيمته     القول الثاين وهو أن ي     على كل حال الراجح إن شاء اهللا      

 لكـن  ،خل هذا الذي أشارت إليه الرواية الثالثة  لكن إذا كان املهر مخراً كيف يأيت مبثله؟    ،يأيت مبثله أو قيمته   
 وهي مثالً امرأة نصرانية ال تعرف أحكام اإلسـالم          ،اإلشكال اآلن أن بني قيمة اخلمر وقيمة اخلل فرق كبري         

 آيت لك بدله وهو اخلـل،       : فقال ، مث تبني أنه يف الشرع ال جيوز       ،دقها مخراً باهض الثمن رضيت به مهراً      وأص
 ، وهلذا نقول إن القول الثاين أرجح ألنه أضبط        ، وقد يكون الفرق بينهما كبري     ،اخلل أرخص بكثري من اخلمر    

 فنقول كم قيمة هذا اخلمر ويكون هو ،مة فإن مل تتمكن لعدم وجوده أو للمانع الشرعي فتأيت بالقي،تأيت ببدله
 ألـا  ، متوافق مع الشرع وفيه طمأنينة يف استباح البضع،وهذا القول يف احلقيقة فيه عدل كبري جداً      .الصداق

 فإذا أصدقها سـيارة     ، وكما تعلمون قد يكون بني املهرين بون شاسع جداً         ،إمنا رضيت ذا القدر من املهر     
 فدخل عليهـا    ،ال وصداق مثلها عشرة آالف ريال بني املهرين تسعني ألف ريال          جديدة تقدر مبائة ألف ري    
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 وإن  ، أما على هذا القول الذي ذكره شيخ اإلسالم ففيه عدل          ،ضرر على مذهب احلنابلة لو قلنا هلا مهر املثل        
  .شاء اهللا أنه أقرب لقواعد الشرع

  فصل                                               
 قوله وجب مهر املثل يعين فـسد        ،صدقها ألف إن كان أبوها حياً وألفني إن كان ميتاً وجب مهر املثل            وإن أ 

 يعين فسد املهر املسمى ووجب مهر املثل واحلنابلة يرون          ، هذا مقصود املؤلف   ،املهر املسمى ووجب مهر املثل    
خذنا أنه ال يصح أن يكـون املهـر          وأ ، ال نعلم هل األب ميت أو حي       ا فإن ،أن هذا املهر فاسداً ألنه جمهول     

 فإن كان حال األب معلوماً يعرف هل هو ميت أو حي فإنه أيضاً ال      ،جمهوالً وجيب إذا كان جمهوالً مهر املثل      
 وال ،يصح أن يكون مهراً ألن تعليق املهر على موت األب أو حياته ال ضرر فيه صحيح ال للزوجة وال للزوج

  .فيه غرض صحيحجيوز تعليق املهر على أمر ليس 
 أنه يصح تعليق املهر على هذا األمر ألنه قد يكون فيه غرض صحيح للزوج وفيه غرض صحيح                  :القول الثاين 

 أما غرض الزوجة فواضح فهي إذا قالت إن كان األب ميتاً فلي ألفني وإن كان األب حياً فلي ألف                    ،للزوجة
 وهذا جيعل األمر متناسـباً     ،ه تكون حاجتها أقل    وحبيات ، ألنه مبوت أبيها تكون حاجتها أكرب      ،غرضها صحيح 
 وقد يكون هو أيضاً له غرض صحيح بأن يكون ال حيب أباها أو يستثقل أباها فإن كان األب ،مع مقدار املهر

 وإن كان حياً نقص، بالنسبة للقول الثاين وجيه يف احلقيقة السـيما إذا       ،ميتاً فهي كالبشارة له ويعطيها ألفني     
ا لكنه ليس من املروءة تعليق املهر مهما كان الغرض على موت األب تعليقه على موت األب                 كان الغرض هل  

 بل ينبغي أن يعلق املهر على أمر آخر سـوى           ،أمر غري جيد السيما إذا كان املهر أكثر يف حال موت األب           
  .أرجح إن شاء اهللا على كل حال إن علقه عليه فالرواية الثانية عن اإلمام أمحد ،موت األب حيصل به الغرض

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ...)قهوعل (

 فيصح املسمى بال إشكال ألن      ، وإن كان ليس يل زوجة بألف      ، إن كان يل زوجة بألفني     :نعم إذا علقه فقال   
 بل أن الفقهاء يقولون من أكرب أغراض املرأة خلو الزوج مـن             ،للمرأة غرض صحيح يف خلوه من املشاركة      

ق هذا األمر أو املهر على هذا األمر صحيح وال إشكال عليه فإن تبني أن له زوجة فيعطيهـا                    فتعلي ،مشاركة
  .ألفني وإال فألف

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ..)وإذا أجل الصداق(

 وال إشكال يف ذلـك ألنـه        ، فيجوز أن يكون مؤجالً أو معجالً      ،إذا أجل الصداق أو بعضه صح بال نزاع       
  . فال إشكال إن شاء اهللا يف كونه مؤجالً،لبيع فيقاس على ا،معاوضة



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  136  
 

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ...) عني أجالًفإن(

 وال إشـكال    ، فيحل حبلول األجل   ،إما أن يكون مؤجالً ألجل معني      :على قسمني إذا كان املهر مؤجالً فهو      
  .وجيب على الزوج أن يدفع املهر عند حلول األجل

 وحيل  ،فاحلنابلة يرون أنه إذا أطلق فالتسمية صحيحة      ،   وإمنا يطلق  ، بأجل معني   أال يكون مؤجالً   :القسم الثاين 
  . والفرقة حتصل بأحد أمرين طالق أو موت،بالفرقة

 على تصحيح املسمى مع جهالة األجل بأن العرف والعادة جرت بأن املؤجل إذا مل حيد بأجل                 استدل احلنابلة 
  . وهلذا قعد الفقهاء أن املعروف عرفاً كاملشروط شرطاً،الشرع والعرف دليل معترب يف ،معني فحده الفرقة

  . أنه إذا أجله بأجل جمهول فسد األجل ووجب حاالً:القول الثاين
 أنه يفسد املسمى برمته وهلا مهر املثل، وال شك أن احلنابلة قوهلم أرجح وأوفق وهو الـذي                  :والقول الثالث 

 وال  ،ا إلغاء الشرط وحلول املهر ففيه مضرة ظاهرة على الزوج          وأم ،يدل عليه عمل الناس واألعراف السائدة     
  .يأيت فيما أرى الشرع مبثله

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ..)وإن أصدقها ماالً مغصوباً(

 تقدم معنا أن قاعدة احلنابلة أنه مىت فسد املسمى          ،إن أصدقها ماالً مغصوباً أو خرتيراً وحنوه وجب مهر املثل         
 معنـا أن    م وتقـد  ، وأن من صور فساد املسمى أن يصدقها ماالً حمرماً كاخلرتير واخلمر           ،ملثلفالواجب مهر ا  

  . وأقرب لقواعد الشرعوأن هذا إن شاء اهللا أرجح القولني ،القول الثاين وجوب مثله أو قيمته
   :- اهللا رمحه - قال املؤلف

  ...)وإن وجدت( 
 أنه إذا أعطى الزوج زوجته مهراً معيبـاً   :معىن هذه العبارة   ،وإن وجدت املباح معيباً خريت بني أرشه وقيمته       

  :فإن الزوجة ختري بني أمرين
  . وتأخذ األرش وهو الفرق بني قيمة املهر سليماً ومعيباً، أن متسك املهر املعيب: األول

  . أن ترد املهر وتأخذ قيمته إن كان قيمي أو مثله إن كان مثلي: واخليار الثاين
 فما  ، وهذه املسألة تقدمت معنا بعينها يف خيار العيب        ،أنه ليس هلا إال أن متسك أو ترد فقط         :والقول الثاين 

أا ختـري بـني      :وذكرت هناك أن الراجح    ، اخلالف هنا كاخلالف هناك    ، متاماً ، هو ما يقال هنا    كيقال هنا 
 يعين النكاح واملهر فيه ، كذلك هنا ألن هذا العقد فيه معاوضة،اإلمساك وبني الرد فقط بظاهر حديث املصراة
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 وإن كانت املسألة أيضاً حتتاج إىل مزيد تأمل هنـا           ، فلعله إن شاء اهللا األقرب هنا هو األقرب هناك         ،معاوضة
  .وهناك لكن األقرب إن شاء اهللا اآلن هذا

ـ  ،)وإن وجدت املباح معيباً خريت بني أرشه وقيمته (:يقول الشيخ هنا رمحه اهللا تعاىل      ذه  مقصود الـشيخ
 أما إذا كان املهر يف الذمة فإنه إذا كان ، إذا كان املهر معيناً فاحلكم هو ما ذكرت       ، أي إذا كان معيناً    :العبارة

 فإذا قال صداقك شاة عمرها كذا وصفتها كذا وكـان           ، ألنه يف الذمة   ،معيباً فلها بدله ال األرش وال القيمة      
 فالواجب أن حيضر هلا شـاة       ،مث تعيبت الشاة بأي عيب    ينوي أن يعطيها شاة عنده تنطبق عليها املواصفات         

 إذاً اخلالصة أن اخلالف السابق يف املعني ال يف ما يف الذمة ألن مـا يف                 ،تتوافق مع الوصف املذكور يف العقد     
  .الذمة جيب بدله مطلقاً

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ...) على ألفوإن تزوجها(

 أنه جيوز لألب أن يشترط لنفسه       : مقصود املؤلف هنا   ،ها صحت التسمية   على ألف هلا وألف ألبي     اإذا تزوجه 
 ، مال الزوجة ولألب، لكن ينبغي أن تتنبه أن املهر هو جمموع ما هلا وله، ويكون ملكاً له،قدراً معيناً من املهر 

ه الزوجة أو مـا      هل املهر ما تأخذ    ، ألنه سيأتينا فروع تنبين على مقدار املهر       ، يسمى مهراً  ،اموع هو املهر  
 احلنابلة يرون أنه جيـوز لـألب أن   ، الصواب أن املهر ما تأخذه الزوجة واألب، نرجع ملسألتنا       ؟يأخذه األب 

  :واستدل احلنابلة على هذا بدليلني ،يشترط لنفسه قدراً معيناً من املهر
 عليه الصالة والسالم     ففي اآلية أن شعيب    }إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني      { اآلية السابقة   : األول

  .اشترط لنفسه أن يرعى موسى الغنم واملهر يف هذه احلالة لألب كله
 واشتراط األب قسماً من ، الذي استدل به احلنابلة أن األب له أن يتملك من مال ولده ما يشاء           :الدليل الثاين 

  .املهر هو مبعىن التملك
  . أن املهر كله للمرأة: القول الثاين 
  . أنه إذا اشترط الويل هذا الشرط فسد املسمى وهلا مهر املثل:ثوالقول الثال

وليس ملن مسي لـه وإن      ، أن ما يشترط ألحد سوى الزوجة إن كان قبل العقد فهو للزوجة              :والقول الرابع 
  .كان بعد العقد فهو ملن مسي له

نكحت على مهر أو حماباة   أميا امرأة   :"بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        أي أصحاب القول الرابع      واستدلوا
 وهذا احلديث كما ترى نص على التفـصيل         " وملن مسي له بعد العقد     ،أو حباء أو عطية فهو هلا قبل العقد       

  :أعل بعلتني فهو ، لكن هذا احلديث فيه إشكال من حيث الثبوت،رابع نص متاماًلاملذكور يف القول ا
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 وابن جـريج مـدلس وأجـاب        ،عن أبيه عن جده    أنه رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب          : العلة األوىل 
 فانتهينا مـن علـة      ،ن ابن جريج صرح بالتحديث عند اإلمام النسائي       أأصحاب هذا القول عن هذه العلة ب      

  .التدليس
 ابن جريج مل يسمع من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعين              : أن اإلمام الكبري البخاري قال     :العلة الثانية  

 ومل يذكر عنها أصحاب هذا القول جواباً مع ذلك أقـول أن هـذا               ،ه علة قادحة   وهذ ،مل يسمع من عمرو   
  :يؤيده أمرانيث داحل

  .أنه روي هذا احلديث من طريق آخر عن مكحول مرسالً ومراسيل مكحول جيدة : األول
 فاجتمع معنا هـذا     ، وهو ضعيف لكن ضعفه يسري     ، أن هذا احلديث روي عن عائشة رضي اهللا عنها         :الثاين

 من وجهة نظري أن اجتماع مثل هذه األمور         ، مع مرسل مكحول   ، مع حديث عائشة وضعفه يسري     ،ديثاحل
  .تعطي احلديث قوة السيما وأنه فيما يظهر يل أن ما يف احلديث من تفصيل متوافق مع قواعد الشرع

  ))اآلذان((                                     
  . الرابع ألن هذا احلديث يعضده ويقويه القولهلذا يكون إن شاء اهللا الراجح

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ..)فلو طلق قبل الدخول (

 وهذا معىن ما قلتـه      ، ونص املسمى هنا ألف    ،إذا طلق اإلنسان قبل الدخول وبعد العقد فللمرأة نصف املهر         
لقولـه   ، فنـصفه ألـف    ، فإذا كان املهر يتقدر بـألفني      ، أن املهر هو جمموع ما يعطى األب والزوجة        ،أوالً
 لكن املؤلف يريد أن يشري هنـا  ، وسيأتينا كم للمرأة قبل الدخول وبعد الدخول      ،}فنصف ما فرضتم  {:تعال

  .إىل أنه يأخذ نصف جمموع ما أعطى األب واملرأة
   :- اهللا رمحه - قال املؤلف

  ..)وال شيء (
 ألن حقيقة ما صار أن املهر       ،املطالبة باأللف  ميلك وال الزوج    ،يعين ال متلك املطلقة وهي ابنته املطالبة باأللف       

 وإذا أخذ األب املهر بعد قبض الزوجة له فال          ، كأنه أخذه بعد قبض املرأة يعين الزوجة       ،للمرأة مث أخذه األب   
  .يستطيع أحد أن يطالبه به ال ابنته وال الزوج

  
   :- اهللا رمحه - قال املؤلف

  )اولو شرط ذلك لغري األب فكل مسمى هل( 
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بن  فليس   اال أما غريه من األولياء كاألخ والعم و       ،يعين أن جواز اشتراط األولياء شيء من املهر خاص باألب         
 على هذا بأن غري األب ليس له أن يتملك من مال ابنـه فـال يـساوي                  واستدل احلنابلة  ،هلم أن يشترطوا  

 عن هذا األصل بوجود أدلـة تـستثين          وإمنا خرجنا  ، بأن األصل أن املهر ملك للزوجة      واستدلوا ثانياً .األب
  .األب

   :- اهللا رمحه - قال املؤلف
  ..)بدون مهر مثلها ولو ثيباً ومن زوج بنته  (

  .جيوز لألب أن يزوج ابنته ولو كانت كبرية وثيبة بدون مهر مثلها ولو كرهت
  : واستدل احلنابلة على هذا بأمرين 

  . ختفيف املهور مجيع النصوص الدالة على استحباب:األمر األول
 وهذا بال شك أنه ليس مهر ،ثنيت عشرة أوقيةا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأخذ صداقاً عن بناته :الثاين
 فهذان دليالن على جواز أن يكون أقل وال يشترط          ، بل مهر مثل بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم عظيم          ،مثلها

  .رضا املرأة
  .اإلمام الشافعي أنه ال جيوز لألب أن يأخذ مهراً أقل من مهر املثل وهو الذي تبناه :القول الثاين

  .أن يف هذا تعدي على حقوق املرأة :األمر األول: أوالً استدل بأمرين
   . وليس من صالحها الغض من مهر مثلها، ألن عليه أن يعمل مبا فيه صالح املرأة، أنه ذا مفرط:الثاين

  . ألن معه النصوص اليت ذكر القول األولوالراجح إن شاء اهللا
  واهللا أعلم وصلي اللهم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني
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  من النكاح) 11: (الدرس  الفصل الثاين  السنة الثانية 
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  األحد: اليوم
ــاريخ  20:التـــــ

  هـ5/1429/
ــزاد  ــدروس ال ــام ل ــسل الع التسل

))174((  

� �


	���������ل�����Wא �
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه                  

  .أمجعني
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...)وإن زوجها به ويل غريه(
 املثل غـري     فإذا زوجها مبا دون مهر     ، الضمري يف قوله به يعود إىل ما دون مهر املثل          ،قوله وإن زوجها به   

 األب أن يزوجها     وهلذا جوزنا لغري   ، والعلة يف ذلك أن احلق هلا فإذا أسقطته سقط         ،األب ورضيت وأذنت جاز   
  .بدون مهر املثل

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وإن مل تأذن فمهر املثل(

وض البد فيه مـن   والعع، ألن املهر عوض عن البض، فيجب مهر املثل،إذا مل تأذن يعين لألولياء غري األب      
 وهذا ال   ، وهلا مهر املثل   ، فإذا مل تأذن ومل ترض فإن املسمى يبطل        ، وصاحب العوض هي الزوجة    ،رضا صاحبه 

 ،مهر املثل إىل   إىل أن يبلغ      الذي هو دون مهر املثل،     إشكال فيه، لكن اإلشكال على من يكون تكميل املسمى        
  :يف هذا خالف بني الفقهاء اختلفوا على قولني

 ألنه هو الـذي أخـذ العـوض         ، فعلى الزوج أن يكمل إىل أن يبلغ مهر املثل         ، أنه الزوج  :ل األول القو
  . واملقابل هنا هو مهر املثل،واستمتع بالزوجة فعليه أن يدفع مقابل هذا االستمتاع

 ذاواستدلوا على ه   ، وعلى الويل أن يكمل إىل مهر املثل       ، أن الزوج عليه أن يدفع املسمى      :والقول الثاين 
 ألنه فرط بتزوجيها  ، ولعل األقرب أنه على الويل     ،بأن الويل هو الذي فرط وهو الذي قصر بأخذ دون مهر املثل           

 أن تصرفه هذا إذا مل يكن تفريطاً وإمنا صنع ذلك           ، ويفهم من كالم الفقهاء حني قالوا فرط       ،بأقل من مهر املثل   
يانة والقيام على الزوجة مبا ينبغي من حقوقها  كأن ختطب من قبل رجل مرغوب ومعروف بالص،صاحل الزوجةل

ولكنه مل يرض إال ذا املهر الذي هو دون مهر املثل فرضي مراعاة ملصلحة املرأة فإنه ال يضمن يف مثل هـذه                      
  . أما إذا مل يكن هناك مصلحة مراعاة فإن الويل يضمن،الصورة
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   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ....)ر املثلي أو أكثر وإن زوج ابنه الصغري مبه(

 . ويصح ويكون الزماً ويثبت يف ذمـة الـصيب         ،أفادنا املؤلف أن لألب أن يزوج ابنه بأكثر من مهر املثل          
 وهلذا جاز ، كما أن هذا االبن قد ال يزوج إال ذا املهر، أن املرأة قد ال ترضى إال ذا املهر:والدليل على هذا

  .له أن يزيد على مهر املثل
 ألنه يتصرف مبال ابنه بطريق الوكالـة وعليـه أن           ، مهر املثل  ن أنه ليس لألب أن يزيد ع      : الثاين والقول

 أن لـألب أن     والصواب إن شاء اهللا    ،يراعي مصلحة االبن وليس من مصلحة االبن زيادة املهر عن مهر املثل           
 األب أكثر من مهر املثـل بغـري         ملا يف ذلك غالباً من املصلحة ويندر أن يدفع         ،يزيد يف مهر ابنه عن مهر املثل      

 ومن هنا عرفنا أن الشارع احلكيم يفرق بني أن يكون الويل هو األب وبني أن يكون الويل سواه من                    ،مصلحة
 ولذلك خوله الشارع أن     واالبنة ألن األب فيه زيادة شفقة وحرص على االبن          ،األولياء كاألخ و العم و االبن     

  .يتصرف أكثر من غريه من األولياء
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )وإن كان معسراً مل يضمنه األب(
 كانوا يعرفون فإن األب ال ا فإذ،هذه املسألة مفروضة فيما إذا كان أهل الزوجة والزوجة يعرفون أنه معسر

يضمن الـثمن     والوكيل ال  ، السبب يف ذلك أنه ليس لألب دور سوى أن يكون وكيالً عن ابنه             ،يضمن املهر 
  . ألنه جمرد وكيل ال يدخل ذمته شيء من الضمان، وال يضمن العوض هنا يف النكاح،بيعكما يف ال

 ألن لسان احلال يقول وأنا ضامن ، يف هذه املسألة أن األب إذا زوج ابنه املعسر فإنه يضمن :والقول الثاين 
 .ابين من مهر ونفقـه  أن األب إذا زوج ابنه املعسر كأنه يقول أنا أضمن ما على ، وعلى هذا يدل العرف   ،عنه

 أنه يضمن ما دام زوج ابنه وهو معسر فكأنه يقول ما جيب على              وهذا القول الثاين هو الصحيح إن شاء اهللا       
 وهذا صحيح وهو    ، وفهم من هذا التفصيل أن االبن إذا كان موسراً فإن األب ال يضمن مطلقاً              ،ابين فهو علي  

 كونه  ة إذا كان موسراً فإن األب ال يضمن ما على ابنه يف حال             أنه ،رواية واحدة عن اإلمام أمحد مل خيتلف فيه       
  . ولو عجز بعد ذلك مادام حني العقد موسراً فإنه ال ضمان على األب،موسراً قادراً

  .انتهى الفصل األول من باب الصداق ننتقل إىل الفصل الثاين
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ..)فصل ومتلك الزوجة (
  .ؤلف للكالم عن ملك املهر والتصرف فيه وما يتعلق ذه املسائلهذا الفصل خصصه امل
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 ، العقد موجب بذاته مللك العوض     وتعليل ذلك أن   ، يعين مبجرد العقد   ،أفادنا املؤلف أن املهر ميلك بالعقد     
  .فملكت املرأة املهر به
ن الزوج رمبا طلق قبـل       بأ واستدلوا على هذا   ، أن املرأة ال متلك بالعقد إال نصف املهر        : والقول الثاين 

 املذهب وهي أا متلك مجيع املهر بالعقد، والقول         والراجح إن شاء اهللا    ،الدخول فال يكون هلا إال نصف املهر      
  :الثاين ضعيف فقهاً وتعليالً ألمور

 والقاعدة  ، وإمنا يريد اإلنسان النكاح للدوام ال للطالق       ، أن الطالق عارض واألصل عدمه     :األمر األول  
  . فكيف نثبت احلكم هنا للعارض،عية أن احلكم للغالب ال للعارضالشر

 وإذا ارتدت مل تستحق     ، ألنه رمبا أيضاً ارتدت    ً، ال متلك املرأة شيء مطلقا      أن  ينبغي على هذا القول    :ثانياً
  . كذلك جيب أن يراعوا أا رمبا ارتدت، فإذا كانوا يراعون أنه رمبا طلق،شيئاً من املهر

 فالراجح إن شاء اهللا أن املرأة متلك املهر مبجرد العقد           ، على الضعف الشديد يف القول الثاين      وهذا كله يدل  
  .ألن العوض يف العقود ميلك ا
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )وهلا مناء املعني قبل قبضه(
  .بدأ الشيخ الكالم عن فروع ملك الزوجة للمهر بالعقد

 هـذا   والتعليل أن  ، فهو هلا  ،ياً فإن املرأة متلك النماء املتصل واملنفصل       أنه إذا كان املهر معن     :الفرع األول 
 ومناء العني اململوكة    ، يعين أنه منى والعني يف ملكها      ، ومناء اإلنسان يف ملكه هو من ملكه       ،النماء مناء يف ملكها   

كذلك وهذا الـذي     أن غري املعني ليس      : ومفهوم قوله املعني   ، وال إشكال فيه   وهذا صحيح  ،ملك ملالك العني  
  :أشار إليه بقوله

  )وضده بضده(
 وال متلك أن    ، فإذا كان املهر ماالً مل يعني فإن املرأة ال متلك مناء هذا املهر غري املعني               ،ضد املعني غري املعني   

:  قال وهذا أيضاً ال إشكال فيه فإذا،ون مناؤه تبعاً له لعدم التعينيك ألنه مل يعني وهلذا ال ميكن أن ي،تتصرف فيه
 فإـا ال    ، أو بيت وصفه كذا وكذا ومل يعني       ، أو سيارة وصفها كذا وكذا     ،صداقك شاة وصفها كذا وكذا    

  .متلك النماء
 :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...)وإن تلف فمن ضماا (
  . أن هلا أن تتصرف فيه:الفرع األولهذه أيضاً من فروع ملك املهر 
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 واستثىن املؤلف من الضمان ما إذا ،ها فلها أن تتصرف والضمان عليها أن ضمان املهر علي :والفرع الثاين  
  :ويف هذه املسألة حبث ،منع الزوج زوجته من قبض املهر فإذا منعها فإن الضمان ال يكون عليها

 عليه النقص وهلا    ، أن الزوج إذا منع زوجته من التصرف يف املهر فحكمه حكم الغاصب            :البحث األول 
  .الزيادة 

ن أل وذلـك    ، وعليها الضمان مبلك املهر بالعقد     ، أن املؤلف أفادنا أن املرأة متلك التصرف       :ة الثانية املسأل
  .هاملهر دخل يف ملكها وإذا دخل الشيء يف ملك اإلنسان ملك التصرف فيه وعليه ضمان

 ال متلـك     أما قبل القبض فإـا     ، أن التصرف يف املهر والضمان له ال يكون إال بعد القبض           :القول الثاين 
 قياساً على ما تقدم يف البيع أن األعيان اململوكة بعقود معاوضة ال يتصرف فيها وال تدخل الضمان إال                   ،ذلك

 فاخلالف الذي تقدم معنا يف كتاب البيوع يف التصرف يف املبيع قبل قبضه ويف ضمانه يأيت معنا يف                   ،بعد القبض 
 فهناك ذكرنا األقوال وهي نفسها هنا التفريق بني ،ل قبضةالتصرف يف املهر قبل قبضه والتصرف فيه وضمانه قب

 اخلالصـة أن   ، وترجيح أن احلكم عام جلميع األعيان فكذلك هنـا         ،املكيل واملوزون وغريه والقول بالتعميم    
 تأيت معنا يف قبض املهر مـن        ،البحوث اليت تقدمت معنا يف قبض الثمن يف البيع من حيث التصرف والضمان            

 بناًء على البحوث السابقة أن املهر ال يصح التـصرف  الراجحأن وهلذا نقول   ،صرف والضمان حيث أيضاً الت  
 مهما كان نوع املهر معدوداً مذروعاً مكيالً موزوناً مهما كان نوع املهر      ،فيه وال يضمن مطلقاً إال بعد القبض      

 املنقود عموماً يشمل مجيـع       ولو كان من العقار أو من      ،فإنه ال يصح التصرف فيه وال يضمن إال بعد القبض         
  .أنواع املهور وهذا الذي تقدم معنا يف البيع

 :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وعليها زكاته (

 ألنه دخلها يف ملكها بالعقد وعلى اإلنسان أن يزكي األموال اليت ميلكها إذا حال               ،يعين عليها زكاة املعني   
ا غري املعني فال زكاة فيه على املرأة ألنه مل يعني ومل يستقر امللك               أم ، فعليها الزكاة بالنسبة للمعني    ،عليها احلول 

 فإذا قال الزوج لزوجته قبل العقد أو بعد العقد سيكون املهر سيارة وصفها هلا ومل يقبضها إياها إال                   ،عليه بعد 
 اليت يشار إليها     أما إذا قال صداقك هذه السيارة      ،بعد سنة فإا إذا قبضت هذه السيارة يبدأ احلول بعد القبض          

  .اآلن فإنه حيسب احلول من حني العقد
 :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...)وإن طلق قبل الدخول (
 مقررات املهر مع    ،رمحه اهللا أنه مل يذكر األمور اليت يستقر ا املهر          من األشياء اليت تستغرب على املؤلف     

 والسبب يف ذلك أن األصل وهو املقنع        ، احلقيقة  وهذا غريب يف   ،أنه من أهم مباحث الصداق مل يذكره الشيخ       
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 أما غريهم من احلنابلة وغريهم من الشافعية واملالكية وسائر أهل العلم فإنه يف احلقيقة               ،مل يذكر مقررات املهر   
 ولـشدة   ، وللخالف القوي يف بعـضها     ، ألا مهمة من حيث ثبوت املهر      ،يعتنون عناية خاصة مبقررات املهر    

 مع أنه ذكرها يف كتابه اإلقنـاع       ، يف احلقيقة أنا استغربت من الشيخ أنه ترك مقررات املهر          ،هاحاجة الناس إلي  
 لكن على كل حال األصـل  ، املقنع وذكرها الشيخ ابن قدامة يف غري األصل يف غري        ،وذكرها يف كتبه األخرى   

  .واملختصر الزاد مل يذكرا مقررات املهر
  : نقول مقررات املهر أربعة 

 يتقرر أوالً   ، أي ال يسقط مهما كان السبب بعد ذلك        : ومعىن يتقرر ويستقر   ،تقرر ويستقر املهر   ي :األول
باملوت فإذا مات الزوج أو ماتت الزوجة حتف أنفها أو انتحرت أو حتف أنفه أو انتحر أو مات بأي سـبب                   

  :واستدل اجلماهري على هذا احلكم بأمرين ،رأةممن األسباب فإن املهر يستقر ويثبت لل
  .مجاعاًإحكي  :األول
 حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه فإن رجالً تزوج امرأة ومل يسمي هلا مهراً فسئل ابـن مـسعود                    :الثاين

 فأخرب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حكم         ، هلا مهر نسائها ال نقص وال شطط وعليها العدة وهلا املرياث           :فقال
  . املوت من مقررات املهر وال إشكالابن مسعود، فإذاًيف بروة بنت واشق بنفس هذا احلكم الذي حكمه 

 والـدليل  ، بل هو املقرر األول يف احلقيقة للمهر،مجاعإل والوطء أيضاً من مقررات املهر با  ، الوطء :الثاين
  :من وجهنيعلى أن الوطء من مقررات املهر 

صت اآلية أنه ال يتقرر املهر إال  فن،}ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة{ :قوله تعاىل اآلية وهي : األول
  . واملس يف اآلية هو الوطء،باملس

  .مجاعإل هو ا:الدليل الثاين
 فإذا خال الزوج بزوجتـه      ، واملقصود باخللوة يعين اردة ولو بال وطء       ، اخللوة :الثالث من مقررات املهر   

هذا إذا منعت املرأة زوجهـا مـن    ويستثىن من ، سواء وطء وجامع أو مل جيامع،ب بذلك املهرجيوانفردا فإنه  
 فيما عدا هاتني الصورتني     ، ففي هاتني الصورتني ال تكون اخللوة مقررة للمهر        ، أو كان ممن ال يطأ مثله      ،الوطء

 يعين ولو   ، ولو خال ا وهي حمرمة     ، ولو خال ا وهي حائض يعين ال يستطيع أن ينكحها          ،اخللوة مقررة للمهر  
  :والدليل على أن اخللوة من مقررات املهر من وجهني ،وجدت موانع حسية أو شرعية

 أنه روي عن اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم وأرضاهم أن من           ، وهو األصل عليه االعتماد    :الوجه األول 
 وهذه اآلثار اليت رويت عن      ، فجعلوا مناط استقرار املهر على اخللوة      ،أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب املهر       

  . اهللا عنهم هي العمدة يف باب ثبوت واستقرار املهر مبجرد اخللوةالصحابة رضي
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 أن املرأة بتسليم نفسها للزوج أثناء اخللوة أدت ما عليها من التمكني فاسـتحقت بـذلك                 :الدليل الثاين 
  .املهر

ال { ألن اآلية صرحت باشـتراط املـس         ، أن اخللوة ال توجب املهر إذا خليت عن الوطء         :والقول الثاين 
والراجح القـول   ، واملس هو اجلماع ،} فريضة نح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هل          جنا

  .لورود اآلثار الصحيحة عن الصحابة بل عن اخللفاءاألول 
 :على شقني  هذا املقرر الرابع     ، املباشرة أو أن يستحل منها ما ال يستحله إال الزوج          :املقرر الرابع واألخري  

 جعلوا هذا املباشرة وما     ، ولو بال خلوة    كما قال الفقهاء،   أن يباشر أو يقبل أو ميسك أو يلمس        :الشق األول 
  . بأن هذا من مجلة االستمتاع فيقاس على الوطءواستدلوا على هذا ،يلحق ا من مقررات املهر

يـة الرجـل     فإن رؤ  ، كأن يراها عريانة   ، أن يستحل منها ما ال يستحل غريه       :الشق الثاين للمقرر الرابع   
  . إال أا مما ال يستحله إال الزوج،للمرأة عريانة ليست من املباشرة

 ألن اآلية واآلثار دلت على أن مقررات املهر الـوطء           ، أن املباشرة وحنوها ال تقرر املهر      : والقول الثاين 
ليـست وطًء وال    يعين ألـا     ، وهلذا نقول إا ليست من املقررات      ، واملباشرة ليست وطء وال خلوة     ،واخللوة

 املـوت   ، فعلى الراجح تكون املقررات ثالثـة      ، أا ليست من املقررات    والراجح بوضوح إن شاء اهللا     ،خلوة
 وال ميكن أن يسقط أبداً ألنـه  ، فإذا حصل أحد هذه الثالثة تقرر املهر ووجب يف ذمة الزوج  ،والوطء واخللوة 

  .استقر
  .نرجع إىل كالم املؤلف
 : ـقال املؤلف ـ رمحه اهللا

  ...)وإن طلق قبل الدخول أو اخللوة (
وإن {:لقولـه تعـاىل    ، فله نصف املهـر    ، يعين قبل مقررات املهر    ،إذا طلق الزوج قبل الدخول أو اخللوة      

 هو الشيخ يقول له نصف املهر       ،} ما فرضتم  فطلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنص         
 وهذا احلكم منصوص عليـه      ، فإذاً إذا طلق قبل الدخول فله نصف املهر        ،أو نقول هلا نص املهر النتيجة واحدة      

  .يف اآلية
 :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) فله نصفه حكماً (
  . ألن اآلية أثبتت أن له النصف، يدخل يف ملكه بال اختيار،معىن قوله حكماً أي قهراً

 :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )دون منائه املنفصل (
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 باعتبار ما تقدم معنا أن املهر ميلك بنمائه املنفصل          ، يعين وهو للزوجة   ،ر دون النماء املنفصل   له نصف امله  
 وأما النماء فهو للزوجة ملا تقـدم        ، فإذا طلق قبل الدخول رجع بنصف املهر الذي سلم         ،واملتصل مبجرد العقد  

  .معنا من ملكها إياه
  
  
  

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )يمته بدون منائهويف املتصل له نصف ق(

 فيقـول   ، إذا كان النماء متصالً    ، لكن أراد املؤلف أن يبني مباذا يرجع الزوج        ،يعين واملتصل أيضاً للزوجة   
 فإذا أصدقها شاة تقدر مبائة ريال مثالً ومسنت الشاة وصحت وأصبح قيمتـها        ،يرجع بنصف القيمة قبل النماء    

 واألسهل أن نقول يرجع بنـصفه       واخلالصة ،قبل النماء املتصل   بالقيمة   ،ثالمثائة ريال فهو يرجع خبمسني ريال     
 إذاً لن يرجع الزوج إال بنصف مـا         ، فإذا قلنا أن النماء املتصل كله للزوجة       ،والنماء املتصل واملنفصل للزوجة   

 املنفصل سيبقى عنـد     ، وإمنا نص الشيخ على املتصل ألن املنفصل أمره واضح         ،أعطاها قبل هذا النماء املتصل    
  .زوجة لكن اإلشكال يف املتصل فبني الشيخ كيف حيسبال

 :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ...)وإن اختلف الزوجان(

وإن اختلـف  : يقـول  وهي ما إذا اختلفا يف القـدر       ، وبدأ باملسألة األهم   ،بدأ الشيخ مبسائل االختالف   
اجلمهور أما إذا اختلفا يف قدر  يعين فالقول قول الزوج وإىل هذا ذهب   الزوجان أو ورثتهما يف قدر الصداق     

 ، فاملهر مائة، قدر املهر ثالمثائة: الزوج قدر املهر مائة وقالت     : فإذا قال  ،املهر أو الصداق فالقول فيه قول الزوج      
 فال جيب للزوجة إال     ، واملنكر جانبه مرجح ألن األصل براءة الذمة       ، أن الزوج ينكر الزيادة    :والدليل للجمهور 

 ،لوم أن هذا االختالف يقصد الشيخ بعد العقد أو قبل العقد؟ االختالف دائماً يكون بعد العقد                ومن املع  ،مائة
  .ألنه بعد العقد ثبتت احلقوق فأي منهما نقبل قوله

 ألم اختلفوا وتعذر معرفة املهـر املـسمى         ، أما إذا اختلفا يف القدر نرجع إىل مهر املثل         :القول الثاين 
  . فرجعنا إىل مهر املثل
 فإذا كان قول الزوج والزوجة كالمها يشبه الواقـع          ، أنا نقبل قول من يشبه قوله الواقع       :والقول الثالث 

 فإذا كانت األعراف أن متوسط العوائل يكون الصداق فيها ثالثون           ،وهذا مذهب اإلمام مالك    ،فسخ النكاح 
 ،عم الزوج أن املهر مخسة آالف ريـال        فز ، والعاقد واملعقود عليها من متوسط العوائل      ، هذا هو املتوسط   ،ألفاً



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  147  
 

 وعند املالكية املهر ثالثون ألف      ، فعلى املذهب املهر مخسة آالف     ،وزعمت الزوجة أن املهر ثالثون ألف ريال      
 وهو زعم أن املهر ثالثون ألف ريال ،إذا زعمت الزوجة يف هذا املثال أن املهر ثالث وثالثون ألف ريال    ،  ريال

 وقول  ، ويستقبلون عقداً جديداً إن شاؤا     ،ل قول الزوج وعند املالكية ينفسخ النكاح      فاحلكم عند املذهب القو   
 ألم عـربوا بكلمـة      ، نفسخ العقد بدون طالق    ، املالكية  عبارة  هذا ظاهر  ،املالكية ينفسخ يعين بدون طالق    

نكر وهـذا   ول م يفسخ، مذهب املالكية يف احلقيقة فيه اعتدال وفيه توسط وإن كان األصل دائماً أن القول ق               
 "البينة على املدعي واليمني على من أنكـر       " :ويدل عليها قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       قاعدة صحيحة   

 ترجيح قول من قوله يؤيد أو يتوافق مع العرف ، جرى عليها الناس،لكن يف مثل األمور اليت فيها أعراف سائدة
  .املالكية أقرب إن شاء اهللا فالذي يبدو أن قول ،أقرب من اعتبار القواعد العامة
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )أو عينه(
 فالقول ، وقال الزوج بل الصداق هذه املزرعة، اختلفوا يف عني الصداق فقالت املرأة الصداق هذا البيتإذا

  .قول الزوج ملا تقدم معنا أن القول قول املنكر
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ..)أو فيم يستقر به( 
 ، ألن هذه املسألة ليس فيها أعراف      ، فالقول قول الزوج بال نزاع     ،ا تنازعوا يف حصول ما يستقربه املهر      إذ

 والزوج يقول مل حيصل     ، أو هي تقول حصل الوطء     ، والزوج يقول مل حتصل اخللوة     ،فهي تقول حصلت اخللوة   
 احلنابلـة  ،عنا يف هذا اخلـالف  إذاً املوت ال يدخل م، والزوج يقول مل ميت  ،و هي تقول مات الزوج    أ ،الوطء

 واألصل أن األشياء مل تقع وليس األصل أن األشياء          ، ألنه ينفي وقوع شيء    ،يقولون أنه بال نزاع وهذا صحيح     
 فالقول قول الزوج إن شاء اهللا بال إشكال يستثىن من هذا مسألة واحدة وهي ما إذا كانت املرأة بكر                    ،وقعت

  .فإن استطاعت أن تثبت فالقول قوهلا وهذا كما لو أتت ببينة ،وأثبتت بعد خلوته ا صارت ثيبة
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )وقوهلا يف قبضة(
 مل أقبض املهر فالقول قـول       : قبضت املهر وقالت الزوجة    : فإذا قال الزوج   ،يعين والقول وقوهلا يف قبضة    

  .الزوجة ألن األصل عدم قبض عدم املهر 
ت عادة الناس أن املهر احلال يسلم قبل الدخول فالقول قول من يدل العـرف                أنه إذا جر   :والقول الثاين 

 وهنا نكون قدمنا ، وهذا القول اختيار شيخ اإلسالم وهو قوي جداً وظاهر الرجحان،والعادة على صحت قوله
فقه الظـاهر    وسيأتينا مراراً أنه عندنا يف ال      ، قدمنا العادة على األصل    ؟األصل على األصل أو األصل على العادة      

 ويف هذه   ، أحياناً نقدم الظاهر وأحياناً نقدم األصل وأحياناً نقدم العادة حسب قرائن املسائل            ،واألصل والعادة 
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املسألة رسالة دكتوراة مفيدة جداً هل يقدم األصل أو الظاهر أو يقدم األصل على العرف أو العـرف علـى                    
ابن رجب  العالمة   وأيضاً الشيخ    ،ب مالبسات القضية   فإذا تعارض األصل والظاهر فهناك خالف حبس       ،الظاهر

  .حتدث عن تعارض األصل والظاهر
  
  
  
  فصل                                     

ال املؤلف يف أحكام املفوضة واختصر يف أحكام املهر         أط و ،بيان أحكام املفوضة  لهذا الفصل عقده املؤلف     
ألن غالب الناس املهر فيها مسمى، إذاً هذا الفصل يف أحكام            وهذا من وجهة نظري خلل يف احلقيقة         ،املسمى

  :النساء تنقسم إىل قسمنياملفوضة ، 
  . املفوضة :القسم األول
   املسمى هلا املهر:القسم الثاين

  .واملؤلف انتهى عن املسمى هلا املهر وانتقل إىل الكالم عن املفوضة
وهـو ينقـسم إىل      ، أو إسناد األمر إىل الغري     ، الغري  إحالة األمر إىل   :واملفوضة أو التفويض يف لغة العرب     

  . وسيذكر الشيخ تفويض البضع ويبدأ به مث ينتقل إىل تفويض املهر، وتفويض مهر، تفويض بضع:قسمني
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...)يصح تفويض البضع(
 فتفـويض   ،ة ما هو املفوضة    معناه العام الذي يسهل معرف     ما وأ ،تفويض البضع ذكر املؤلف تعريفه الدقيق     

 وقد يكون إخالء النكاح من املهر بالسكوت عـن  ، هذا هو تفويض البضع    ،البضع هو إخالء النكاح من املهر     
  . وال توجد صورة ثالثة،املهر وقد يكون بشرط نفيه

 وتقدم معنا أن تسمية املهر حكمـه يف         ،فإن كان تفويض البضع بالسكوت عن املهر فهذا صحيح وجائز         
 فالسكوت عن التسمية جائز وال ،سنة وليس بواجب يف العقد  وذكرنا األدلة على أن تسمية املهر ،رع سنةالش

  .حرج فيه
 وتقدم معنا أن شرط عدم املهر عند احلنابلة شرط فاسد ال            ، أن يكون التفويض بشرط نفيه     :النوع الثاين 

 وهـذا   ،تراط عدم املهر شرط فاسد مفسد      وأن الراجح أن اش    ، وأن القول الثاين أنه شرط فاسد مفسد       ،يفسد
  .كله تقدم معنا يف الكالم عن الشروط يف النكاح وليس شروط النكاح
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 تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته اربة :ة يقولينأيت إىل التعريف الدقيق وقد أوضحه الشيخ بعبارة جل
 وإن كان   ،ربة بال مهر  ب فله أن يزوج ا    ن األ  فإن كا  ، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بال مهر        ،يعين بال مهر  

  .غري األب فليس له ذلك إال إذا أذنت
  . وأما ما احلكم إذا فوض الويل البضع فسيذكره املؤلف الحقاً،هذا ما يتعلق بتفويض البضع

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ..)وتفويض املهر(

هر، تفويض املهر هو جعل حتديـد املهـر إىل           نأخذ حقيقة تفويض امل    ،كما أخذنا حقيقة تفويض البضع    
 ونسيت أن أنبه أن األصل يف التفويض والذي ينصرف إليه عند اإلطالق تفويض البضع ،الزوجني أو إىل غريمها

إذاً نرجع ونقول تفويض املهر بأن يزوجها على ما         .  فاألصل إذا قيل مفوضة يعين يف البضع ال يف املهر          ،ال املهر 
 مث بدأ املؤلف باحلديث     ، فإذا حصل ذلك فهي مفوضة تفويض مهر       ،أحد الزوجني أو أجنيب   يشاء أحدمها أي    

  .عن احلكم
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )لها مهر املثل يف العقدف(
 :والدليل على هذا   ، مهر املثل   واملهر  وأن للمفوضة بنوعيها البضع    ،أفادنا املؤلف أن عقد املفوضة صحيح     

 وهذا يستوي فيـه     ، أو جيب بدله مهر املثل     ، واملهر اهول جيب فيه مهر املثل      ،ر جمهوالً أن التفويض جعل امله   
 والـصواب  ، وهذا اخلالف ضعيف، وذكر بعض الفقهاء خالفاً يف تفويض املهر     ،تفويض البضع وتفويض املهر   

حديث ابن مسعود    والدليل على هذا   ، وأن فيهما مهر املثل    ،إن شاء اهللا أن حكم تفويض البضع واملهر واحد        
  .فإن الرجل الذي مات مل يسمي املهر يف النكاح فأوجب ابن مسعود مهر املثل

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ..)ويفرضه احلاكم بقدره(

 ومعىن فرض املهر    ،مجاعإل أنه جيوز للمرأة املطالبة بفرض املهر با       :املسألة األوىل  :هذه العبارة فيها مسائل   
   .هو حتديد قدره

  . وإال أوجب عليه مهر املثل، فإن احلاكم يلزمه بذلك، إذا امتنع الزوج من فرض املهر:اًنيثا
 يعين أن احلاكم جيب أن يفرض املهر إذا رفض الزوج من فرضه بقدره والضمري يعود على                 :)بقدره(قوله  

 ، إجحاف بالزوجة   والسبب يف ذلك أن الزيادة إجحاف على الزوج والنقص         ، يعين يفرض مهر املثل    ،هر املثل م
 ر ما شاء بل جيب عليه أن يقدر قدراً يتساوى مـع   د ولذلك نقول احلاكم ليس له أن يق       ،والعدل هو مهر املثل   

  . املثلمهر
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   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وإن تراضيا قبله(

 بني كون    ال فرق  ، سواء كان قليالً أو كثرياً     ، قبل تقدير احلاكم على مفروض جاز      :وإن تراضيا قبله يعين   
  . فإذا تراضيا صح ما تراضيا عليه، أن احلق ال خيرج عنهما يعين عن الزوج والزوجةوتعليل ذلك ،قليل وكثري
 ، يعين كأم مسوا مهراً معينـاً يف العقـد         ، ويكون املبلغ الذي تراضيا عليه حكمه حكم املسمى        :مسألة

  .ويأخذ أحكام املهر املسمى كلها
  
  
  

   : ـقال املؤلف ـ رمحه اهللا
  )يصح إبراؤها من مهر املثل قبل فرضه(

 وإن ، أبرأته من املهر صح: أو قبل أن يفرض احلاكم مهر املثل،يعين لو قالت الزوجة قبل أن يفرض الزوج     
 إذاً جيوز هلا أن تـربأه وال        ، والسبب يف ذلك أن اإلبراء من اهول جائز صحيح         ،كان مهر املثل اآلن جمهوالً    

  . لكن هي أبرأته، ألنه اآلن عقد على أساس أن هلا مهر املثل، النكاح بال مهر وليس هذا من،حرج
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ..)  ومن مات منهما(
 يقول ومن مات منهما يعين من الزوجة أو الزوج قبل اإلصابة والفرض املقصود ،مازال الكالم عن املفوضة

 إذا مات أحدمها قبل التقدير      ، فاحلكم يقول ورثه اآلخر    ،ن املهر باإلصابة الوطء واملقصود بالفرض تقدير وبيا     
 ، وهو عقد كما تقدم معنا صحيح، والسبب يف ذلك أن العقد جعلها زوجة،واإلصابة فإن اآلخر يرثه باإلمجاع

  . وهذا أمر واضح ال إشكال فيه،فتدخل يف النصوص اآلمرة بفرض قدر من التركة للزوجة
   : ـقال املؤلف ـ رمحه اهللا

  )وهلا مهر نسائها(
 وتقدم معنا  ، وهي أن كل ما يتقرر به املهر املسمى يتقرر به مهر املفوضة        ،أفادنا املؤلف ذه العبارة قاعدة    

  . فموت أحد الزوجني يف نكاح التفويض أيضاً يتقرر به املهر،أن املسمى من مجلة األشياء اليت يتقرر ا املوت
  ))اآلذان((                                   

 ، بعموم حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه حيث جعل املوت مقرراً للمهر            واستدلوا ،هذا مذهب احلنابلة  
  .والنكاح الذي يف حديث ابن مسعود مفوضة
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 فيقـاس علـى     ، ألن هذا الفراق باملوت فراق بال مسيس وال فرض         ، ال مهر هلا مطلقاً    ه أن :القول الثاين 
 وهـذه   }جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة            ال{:اىل يقول واهللا تع  ،الطالق

 أن قيـاس    واجلواب عن هذا االسـتدالل     ، فليس هلا شيء   ، فتقاس على الطالق   ،فورقت بال مس وال فريضة    
املوت يقـرر   منها أن ، ألن الطالق خيتلف عن املوت بأشياء كثرية،املوت على الطالق قياس مع الفارق الكبري      

 فقياس أحدمها على اآلخـر      ، ومنها أن العدة جتب باملوت وال جتب بالطالق        ،املهر يف احلياة والطالق ال يقرره     
  قياس فيه نظر 

 أن هلـا    ، وهو رواية عن اإلمام أمحد كما أن القول األول والثاين روايات عن اإلمام أمحد              :القول الثالث 
 لكن شيخ اإلسالم ابن تيمية شن على هذه الرواية محلة           ، اإلمام أمحد   وهذه الرواية رويت عن    ،نصف مهر املثل  

 وذكر  ، أي يقصد إثبات عدم صحة هذه الرواية عن اإلمام أمحد          ،بقصد أا ال ميكن أن تثبت عن اإلمام أمحد        
املشهور  أن هذه الرواية ختالف      منها ،أوجه كثرية مجيلة جداً يف بيان ضعف نسبة هذه الرواية  إىل اإلمام أمحد             

   ، فإن أصحاب اإلمام املعروفني املشهورين رووا عنه خالف هذه الرواية،عن اإلمام أمحد
 ألن اإلمام أمحد إذا اختلف الصحابة على قـولني ال           ، أن هذه الرواية ختالف طريقة ومنهج اإلمام أمحد        :الثاين

نه ال شيء هلا أو هلا املهـر الـشيء           أ ، والصحابة اختلفوا على القول األول والثاين فقط       ،خيرج إىل قول ثالث   
ة ب وحديث ابن مسعود ظاهر يف أن املوت يقـرر املهـر بالنـس             ، أن اإلمام أمحد ال خيالف النصوص      :الثالث

 وهذا البحث الذي حبثه     ، وما ذكره الشيخ من تضعيف نسبة هذه الرواية لإلمام أمحد صحيح وقوي            ،للمفوضة
  . وحيسن وجيدر باإلنسان أن يطالعه، تنسب إىل اإلمام أمحد مفيدضعاف بعض الروايات اليتإالشيخ يف كيفية 

  
  .هذا واهللا أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  من النكاح) 12: (الدرس  الفصل الثاين  السنة الثانية 

  االثنني: ماليو
ــزاد   هـ5/1429 /21:التاريخ ــدروس ال ــام ل ــسل الع التسل

))175((  

�������������������������������������������������������������������������������� �


	���������ل�����Wא �
على آله وأصحابه       بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد و               

  .أمجعني
  .ما زال البحث يف املفوضة وكما قلت باألمس املؤلف رمحه اهللا أطال فيها

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وإن طلقها قبل الدخول فلها املتعة (

 أن املتعة يف هـذه احلـال        ، فلها املتعة وإىل هذا ذهب األئمة الثالثة       ،يعين وإن طلق املفوضة قبل الدخول     
ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن {:بقوله تعاىل اجلمهور هؤالء    واستدل ،واجبة

 اآلية نصت على    ،}تعوهن على املوسع قدرة وعلى املقتر قدرة متاعاً باملعروف حقاً على احملسنني           مفريضة و 
  . فإن الواجب حينئذ املتعة،أنه إذا خلي النكاح عن الفرض واملس

 يعين  ، إال أا على سبيل االستحباب ال الوجوب       ، للمالكية وهم يرون أن املتعة مشروعة      :ل الثاين والقو 
 واإلحسان ،}حقاً على احملسنني{ة سالفواستدلوا على ذلك بقوله تعاىل يف آخر اآلية الأنه تستحب وال جتب 

  . اإلحسان درجة من درجات الندب ال الوجوب،ليس بواجب
 بأن هذه املفوضة لو دخل ا لوجب هلا مهر          واستدلوا على هذا   ،ا نصف مهر املثل    أن هل  :القول الثالث 

  . طلقها قبل الدخول هلا نصفه قياساً على الطالق واملهر املسمى فيهإذا ف،املثل
  .والراجح القول األول

وهـو   فقد يكون الشيء إحـساناً       ، أن اإلحسان ال يتناىف مع الوجوب      ،واجلواب على استدالل املالكية   
واحلق يطلق علـى    } حقاً{ :وقال اهللا تعاىل يف آخرها    } فمتعوهن{ السيما واآلية أمرت أمراً صرحياً       ،واجب

  .الواجب
 مث هذا القياس    ، إذ كيف نقيس املفوضة على اليت هلا مهر مسمى         ، فهو قياس مع الفارق    وأما القول األخري  

  .جح إن شاء اهللا تعاىل مذهب اجلمهورفالرا ،واالستحسان قياس يف مقابل النص الصريح وهي اآلية
  .مث ملا قرر املؤلف وجوب املتعة انتقل إىل بيان املقدار
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   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )بقدر يسر زوجها وعسره(

علـى  {:واستدلوا على هذا بصريح اآلية ،أفادنا ذه العبارة أن املتعة مقدرة حبال الزوج ال حبال الزوجة       
  . يعين على الزوج ،}ملقتر قدرةاملوسع قدرة وعلى ا
 وهلـذا   ، بأن املهر مقدر حبال املرأة     :واستدل أصحاب هذا القول    ، أا مقدرة حبال املرأة    :والقول الثاين 

 . وهو قول ضـعيف    ، فكذلك املتعة  ، فإذا كان املهر مقدراً باملرأة     ، يعين مهر مثل الزوجة    ،حنن نقول مهر املثل   
 لصراحة اآلية باعتبار حال الزوج ال حال الزوجة، ومما يتفرع على هـذه       ،ولوالراجح إن شاء اهللا القول األ     

 ، فأعاله خادم  ، وهي مقدار املتعة، ذهب احلنابلة إىل أن مقدار املتعة يقدر بأعاله وأدناه            :مسألة أخرى املسألة  
  . هذا أعاله وأدناه ،وأدناه سترة تصلح لصالة املرأة فيها

 ألنه واجب مل يقدر يف      ، وإمنا يرجع يف تقديرها عند التنازع إىل احلاكم        ،تتقدر أن املتعة ال     :والقول الثاين 
 وإمنا يرجع فيـه إىل      ، أنه ال يتقدر بقدر معني     :والراجح القول الثاين   ، فرجعنا فيه إىل اجتهاد احلاكم     ،الشرع

  . وهذا كما قلت إذا وقع الرتاع بني الزوجة والزوج،اجتهاد احلاكم
   :اهللا ـقال املؤلف ـ رمحه 

  )ويستقر مهر املثل بالدخول(
 وإمنـا   ، يعين بكل مقررات املهر    ، ومقصود الشيخ بقوله بالدخول    ،إذا دخل على املفوضة استقر مهر املثل      

  .ذكر الدخول ألنه أكثر مقررات املهر وقوعاً
 فكـذلك   ، ففي املهر املسمى يستقر هذا املهر بالدخول       ، القياس على املهر املسمى    :والدليل على ذلك   

  .بالنسبة للمفوضة وهذا ال إشكال فيه
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )وإن طلقها بعده فال متعة(
 ال تعطى املرأة املطلقة بعد      :استدل احلنابلة على أنه    ،يعين وإن طلق املفوضة بعد الدخول فإنه ال متعة هلا         

 :قوله تعـاىل  قسم هلا املتعة وهي مذكورة يف ،الدخول متعة بأن اهللا تعاىل قسم النساء إىل قسمني ال ثالث هلما      
وإن طلقتمـوهن   { : تعاىل قوله وقسم هلا نصف املهر وهي املذكورة يف         }ال جناح عليكم إن طلقتم النساء     {

 فلما قسم اهللا تعاىل النساء إىل قسمني علمنا أن كل قسم خيـتص              }فنصف ما فرضتم  ...من قبل أن متسوهن   
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 ، وخيتص املهر أو نصفه مبا يف اآليـة ،لاليت ال دخول فيها وال مسيس وال فرض فيختص املتعة بالنساء ا  ،حبكمه
  . وكله إذا دخل أو باقي مقررات املهر،نصفه إذا طلق وقد مسى أو فرض

 واختارها شيخ اإلسالم رمحه اهللا      ، وهي رواية عن اإلمام أمحد     ، أن املتعة واجبة لكل مطلقة     :القول الثاين 
 ، فاآلية عامة وفيها مؤكدات كـثرية      ،}لمطلقات متاع باملعروف حقاً على املتقني     ول{ :واستدل بقوله تعاىل  

  . والتقوى واجبة، وفيها اإلشارة إىل أن دفع املتعة مطلقاً من مجلة التقوى، وفيها قوله حقاً،فيها األمر
  . اجلمع بني األدلة السابقة:ودليل هذا القول هو ، أن املتعة مستحبة،القول الثالث

 لكن الراجح إن شاء اهللا      ، وإن كانت املسألة فيها نوع إشكال      ، اختيار شيخ اإلسالم    إن شاء اهللا   الراجح
 فإا ال تنفي املتعة عن      ، وكون اآلية األوىل أثبتت املتعة يف صورة       ،يوجد صارف واضح لآلية     ألنه ال  ،هو هذا 

 مـن   ن أن املطلقة بعد الدخول قـلّ       فاألقرب إن شاء اهللا أا واجبة وإن كان عمل الناس اآل           ،الصور األخرى 
 ونصر الشيخ القول بالوجوب مبعىن إضايف على        ، وأنت كما ترى القول بالوجوب قوي وواضح       ،يعطيها متعة 

 وأمـا  ، ألن املهر مقابل الوطء، إن املهر الذي يعطى للمرأة بسبب الدخول ال مينع املتعة        :اآلية وهو مجيل فقال   
 وهذا لـه    ، فهذا له سببه   ،مرأة من كسر اخلاطر وضيق النفس بسبب الطالق       املتعة فهي يف مقابل ما حصل لل      

  . وهذه إشارة مجيلة يف احلقيقة،سببه
 وأما املطلقة بعد الـدخول      ، ألن البحث ما زال يف املفوضة      ،ر هو يف متعة املفوضة    و اخلالف املذك  :مسألة

يف املفوضة واملسماة واحد ال فرق بينهما       اليت مهرها مسمى فاخلالف فيها هو هذا اخلالف نفسه، إذاً اخلالف            
  .استدلوا بذات األدلةو

 ومـا يـشبه النكـاح       ، وانتقل إىل الكالم عن النكاح الفاسد      ،انتهى الشيخ اآلن من الكالم عن املفوضة      
  .الفاسد

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وإذا افترقا يف الفاسد(

  :ثالثة أنواع والنكاح على ،استعمل املؤلف كلمة افترقا ليشمل الطالق والفسخ
  . النكاح الصحيح وتقدم معنا:النوع األول
   النكاح الفاسد وهو الذي نتحدث عنه :النوع الثاين
   النكاح الباطل:النوع الثالث

 وهـذا  ،ففرق العلماء بني النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فالنكاح الفاسد هو النكاح املختلف يف صحته        
 ولو كان ، ما دام خمتلف فيه اختالف معترب فهو فاسد،واء كان اخلالف قوي أو ضعيف س،ظاهر كالم الفقهاء

   . ومثاله أن يتزوج بال شهود أو بال مهر أو بال ويل فهذه من أمثلته،أحد القولني شديد الضعف عند اآلخر
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 ، من ال حتل لـه      ومن أبرز أمثلته أن يتزوج     ، النكاح الباطل وهو النكاح املتفق على بطالنه       :النوع الثاين 
  .كأن يتزوج أخته من الرضاع أو خالته أو عمته إىل آخره فهذا نكاح باطل بإمجاع املسلمني

 هو أنه يف النكاح الفاسد جيب على الـزوج          :اهلدف أو الفائدة من التفريق بني النكاح الفاسد والباطل        
 ،وجة أو الويل يرون أن النكاح فاسد       ولو كان الزوج أو الز     ،وجوباً عند اجلماهري  ،وجوباً أن يطلق أو يفسخ      

 أن هذا النكاح الفاسد رمبا رأى الزوج أنه صحيح   :والدليل على ذلك   ،جيب عليه مع ذلك أن يطلق أو يفسخ       
 واألول يبق يـرى أنـه       ، فتذهب الزوجة بال طالق وترى بأا ليست زوجة لألول         ،ورأت الزوجة أنه فاسد   

 فألجل عدم وقوع هذا احملذور الكبري أوجب اجلمهور أن يقوم ،جان مث تتزوج بآخر ويكون للمرأة زو ،زوجها
  .الزوج بالطالق أو الفسخ

 ،أن يطلق وال أن يفسخ    ال   إذا ثبت أن النكاح فاسد فإنه ال جيب على الزوج            : للشافعي قال  :القول الثاين 
 والراجح ،و أن يطلق   بأن هذا العقد الفاسد مل ينعقد أصالً حىت نوجب عليه أن يفسخه أ             :واستدل على هذا  

 على هذا الراجح نقول إذا مل يطلق الزوج ومل يفسخ وجب على احلـاكم أن يقـوم                  ،مذهب اجلمهور وبناءً  
  . حىت ال يدخل االشتباه يف وجود زوج آخر،بالتفريق بينهما بالفسخ أو الطالق

يف احلقيقة يرجع إىل أثر      وهذا الفارق    ،هذا الفرق هو الفارق األساسي بني النكاح الفاسد والنكاح الباطل         
 ما معىن هذا؟ معىن هذا أنه يف الواقع وحقيقة األمر عند الفقيه الذي يرى أن العقـد              ،العقد ال إىل حقيقة العقد    

 فهو يف حقيقة األمر ال فرق ، ألن كل منهما مل ينعقد شرعاً عند هذا الفقيه، الفاسد والباطل واحد،فاسد العقد
 وأن الفرق إمنا ،عرف وهذا أمر جيب أن ي،جهة أثر العقد الفاسد وأثر العقد الباطل ولكن الفرق هو من ،بينهما

  .هو يف الظاهر واآلثار ال يف احلقيقة
  .  اآلن عرفنا الفرق بني الفاسد والباطل ننتقل اآلن إىل الكالم عن الفاسد

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) مهروإذا افترقا يف الفاسد قبل الدخول واخللوة فال(

 أن الذي يوجب املهر     :والدليل على هذا   ، ولو كان املهر مسمى    ،إذا افترقا قبل دخول و خلوة فال مهر       
  . احلكم األول للعقد الفاسد ا إذاً هذ، ألن العقد شرعاً ال حقيقة له يف العقد الفاسد، وهنا ال عقد،هو العقد
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ: الثاين

  )سمىوبعد أحدمها جيب امل(
  . وحنن سنأخذ كل واحد على حدة، يرجع إىل الدخول أو اخللوة:قوله بعد أحدمها

 أنه يف   :الدليل عند احلنابلة   ، فالواجب عند احلنابلة املهر املسمى     ، إذا فارقها بعد الدخول    :املسألة األوىل  
 هذا  "استحل من فرجها  أميا امرأة نكحت بال ويل فنكاحها باطل باطل باطل وهلا املهر مبا             : "حديث عائشة 
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عليه ما أصـدقها مبـا      " عليه اعتماد الفقهاء يف رواية هلذا احلديث         ،احلديث عمدة يف مسائل النكاح الفاسد     
  .وما أصدقها هو املسمى هذا مذهب احلنابلة" استحل من فرجها
ى اهللا عليـه     بذات احلديث فقالوا النيب صـل      واستدل هؤالء  ، أن عليه مهر املثل ال املسمى      :القول الثاين 

فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم سبب املهر هو اسـتحالل            " فلها املهر مبا استحل من فرجها      :"يقولوسلم  
 والنيب صلى اهللا عليه وسلم علق املهر على الوطء ال ، والواجب بالوطء هو مهر املثل ال املسمى،الفرج ال العقد

 إذ كيف نرتب على العقد الفاسد املسمى        ،حيح إن شاء اهللا    وهذا القول اختاره ابن قدامة وهو الص       ،على العقد 
 وهلذا ، وحنن نرى أنه فاسد يعين مل ينعقد أصالً، للعقد الفاسدحيف ترتيب مهر املسمى على العقد الفاسد تصحي

  .إن شاء اهللا الراجح هو هذا القول وهو انه مهر املثل
 واستدلوا على هـذا  ،خللوة تقرر املهر املسمى عند احلنابلة   فا ، اليت أشار إليها املاتن اخللوة     :املسألة الثانية 

 فكذلك يف النكـاح     ح، قالوا كما أن اخللوة تقرر املهر املسمى النكاح الصحي         ،لقياس على النكاح الصحيح   اب
  . جبامع أن يف كل منهما وطء ودخول،الفاسد

 حديث عائشة جعل النيب صلى اهللا       ا بأنه يف  واستدلو ، أن اخللوة ال توجب على الزوج شيئاً       :القول الثاين 
 ا بـال     بناًء على هذا إذا تزوج رجل امرأة بال ويل وخال          ،عليه وسلم سبب املهر الوطء وهنا ال يوجد وطء        

ن العقـد  أخرب وطء جلس معها ليلة الزفاف خلوة كاملة بال وطء ومل ميسها إىل الصبح فإنه إذا جاء الصبح وأُ           
 وهذا فرق كبري جداً بني أن       ، بينما عند احلنابلة يترتب املسمى     ،ب على هذا شيء   فاسد فأما يفترقان وال يترت    

 أنه ال يترتب شيء ملا تقدم من حديث عائشة وهو           والراجح إن شاء اهللا    ،يترتب املسمى وبني أال يترتب شيء     
  .أصل يف هذا الباب

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ..)وجيب مهر املثل ملن وطئت (

 فإذا وطء اإلنسان امرأة وطء شبهة فإنه جيـب          ،ما يشبه النكاح الفاسد وليس بنكاح فاسد      بدأ الكالم ع  
  : من وجهنيوالدليل على هذا ،عليه أن يدفع مهر مثلها كامالً

  .اإلمجاع فإنه حكي اإلمجاع على هذه املسألة وهي وجوب مهر املثل يف وطء الشبهة :األول 
 فجعلت املهر بسبب اسـتحالل      ،لها املهر مبا استحل من فرجها      عموم حديث عائشة فإا تقول ف      :لثاينا

  .الفرج  وهذا استحل الفرج
 الشارع إمنا علق املهر وحنو املهر بوجـود         : بأن واستدل هؤالء جيب شيء     وطء الشبهة ال   :القول الثاين 

 ، املـذهب  ء اهللا والراجح إن شا   ، وهذا الثاين اختيار شيخ اإلسالم رمحه اهللا       ، وهذا ليس بزوج   ،الزوج وشبهة 
 وهـذا  ،سبب ذلك أنه يظهر بوضوح وجالء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علق وجوب دفع مهر املثل بالوطء                



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  157  
 

ومع وجاهة وقوة ما ذكره الشيخ إال   ، وهذا واضح    ، وهلذا يقول مبا استحل يعين بسبب استحالله الفرج        ،ظاهر
  .نوع األول وهو وطء الشبهة هذا هو ال،أنه ال يكفي يف اخلروج عن ظاهر هذا احلديث

 فـالوطء يف    ، وهو الوطء يف نكاح باطل     ، وطء الشبهة يأخذ حكمه وطء آخر      ،وقبل أن ننتقل إىل الثاين    
 وباإلمكان ، فإذا عرفت حكم وطء الشبهة عرفت حكم النكاح الباطل   ،نكاح باطل حكمه حكم وطء الشبهة     

شـيخ  اختيـار    وعلى هذا يكون مقتضى      ،ح الباطل أن يضاف هذا ملساءل الفروق بني النكاح الفاسد والنكا        
  .اإلسالم أنه إذا حصل نكاح باطل فإنه ال جيب شيء ولو مع الدخول الوطء

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )أو زناً كرهاً(

  . حبديث عائشة السابق مبا استحل من فرجهااستدل احلنابلة ،إذا زنا بامرأة غصباً وكرهاً فلها مهر املثل
  . وليس هلا شيء إن كانت ثيبة، أن هلا املهر إن كانت بكراً:لثاينالقول ا

 :"بأن النيب صلى اهللا عليه وسـلم       الذين قالوا بأن ال شيء هلا        واستدل ، أنه ال شيء هلا    :والقول الثالث 
 وهذا القول الثالث اختيار شيخ اإلسالم رمحـه         ، فمهر البغي أبطله الشارع    "ى عن مثن الكلب ومهر البغي     

 كيف نعترب املوطوءة    ، أن هذه املزين ا كرهاً     ، والسبب يف ذلك   ، وهو فيما يظهر يل اآلن غاية يف الضعف        ،اهللا
 بل إا املـزين ـا       ، وهذه وطئت غصباً   ،بزناً حكمها حكم البغي، البغي رضيت بالبغاء فال حق هلا وال مهر           

 ، وإمنا حمض خطـأ    ، يوجد إجبار منه وال منها      ألن الوطء بشبهة ال    ،غصباً أوىل مبهر املثل من املوطوءة بشبهة      
 وهلذا يف احلقيقة غريب اختيار الشيخ اللهم ،وهنا هذه املرأة جمربة ومعتدى عليها فهي أحق مبهر املثل من األوىل

 ، أما التسوية بني وطء الزنا بالرضا واملوطوءة بزناً كرهاً هـذا غريـب             ،إال أن يكون له مأخذ آخر مل يذكره       
  .جح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة وهو أن هلا مهر املثللذلك الرا

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )أو زناً كرهاً( 

  . فإذاً قيد معترب قوله كرهاً، فهذه ال مهر هلا وعليها احلد،خرج بالزنا الكره الزنا باملطاوعة
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )وال جيب معه أرش بكارة(
  :أمرين والسبب يف هذا يرجع إىل ،ة وال مع الزنا كرهاً أرش بكارةال جيب مع الوطء بشبه

 ومل يتطرق إىل    ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث عائشة أوجب على الواطء مهر املثل فقط               :األول
  . فنقتصر على املوجود يف احلديث،األرش



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  158  
 

ة موجود يف مهر املثل ألنه حـني         أن أرش البكار   ، وهو من حيث املعىن وهو قوي أيضاً       ، والدليل الثاين 
 إذاً ال جيب عليه ، وهذا كالم جيد وسديد، فثمن البكارة متضمن يف مهر املثل،تقدير مهر املثل نراعي أا بكراً

 أو الفرق بني    ، وتقدم معنا أن أرش البكارة هو الفرق بني قيمة األمة ثيباً وقيمتها بكراً             ،أن يدفع أرش البكارة   
  .وبني مهرها بكراً ثيباًمهر املرأة 

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وللمرأة منع نفسها حىت تقبض صداقها احلال (

 لكن بشرط أن يكون     ،يعين أنه جيوز للمرأة أن متنع نفسها يعىن أال تسلم نفسها للزوج حىت تقبض مهرها              
  :الدليل على هذا احلكم من وجهني ،هذا املهر حاالً
  .إلمجاع على أن للمرأة أن متنع نفسها فإنه حكي ا، اإلمجاع:األول

 وحينئذ ال ميكـن أن نـستدرك        ، أنه رمبا فض بكارا مث امتنع عن دفع املهر أو ماطل فيه            : الدليل الثاين 
  . فللمرأة أن تقول لن أذهب إىل بيت الزوج حىت يكمل املهر احلال، وهذا كما ترون أدلة قوية جداً،البكارة

 ا ظاهر كالم احلنابلة أن للمرأة أن متنع نفسها من الزوج ولـو              ألة ملحقة مس ،عرفنا حكم هذه املسألة   
  .كان مثلها ال يصلح للوطء هلا أن متتنع مطلقاً

 إذا كانت تصلح    ، أي من تسليم نفسها لبيت الطاعة      ، أن للمرأة أن متنع نفسها من الزوج       :والقول الثاين 
 االمتنـاع    هلا  ألن املعىن الذي من أجله جوزنا      ، تذهب  أما إذا كانت ال تصلح للوطء فيجب عليها أن         ،للوطء

 ألنه ال معىن من االمتناع مع أنه ال ميكـن أن            ،وهذا القول الثاين هو الصحيح    ،  مفقود فيمن ال ميكن أن توطء     
  .مجاع احملكي يف املسألة األوىل يترتل على املرأة اليت ميكن أن توطأإل ومن هذا اخلالف عرفنا أن ا،يوطأ مثلها

  :ال املؤلف ـ رمحه اهللا ـق
  ..)إن كان مؤجالً (

  :هذه ثالث مسائل
 وجه ذلك أا برضاها ، فإذا كان املهر مؤجالً فليس هلا أن متنع نفسها من التسليم، إن كان مؤجالً:األوىل

 ملا رضيت بالتأجيل علمنا أنه ال مانع عندها من تـسليم            ا بأ ، وهذا صحيح  ،بالتأجيل رضيت بتسليم نفسها   
 ألن احلنابلـة    ، وألن القول جبواز منع نفسها مع التأجيل يفضي إىل عدم حصول املقصود من النكاح              ،نفسها

 إذاً على هذا رمبـا تبقـى   ، أليس كذلك كما تقدم معنا،يرون أنه جيوز أن يكون املهر مؤجالً بغري حد معلوم        
إىل زوجها وهذا يتناىف مع كـل مقاصـد          وال يلزم املرأة أن تذهب       ،الزوجة يف بيتها أو الزوج يف بيته سنني       

  .النكاح



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  159  
 

 فحينئذ جيب   ، يعين إذا كان املهر مؤجالً مث مل تسلم نفسها حىت حل           ، أو حل قبل التسليم    :املسألة الثانية 
 ، والسبب يف ذلك أن وجوب التسليم مستقر قبل حلول أجل املهر           ،أن تسلم نفسها ولو كان املهر اآلن حال       

  . ألن وجوب التسليم سابق ملوعد احللول،إنه جيب أن تذهب إىل بيتهافألجل ومل يسلم بناًء على هذا إذا حل ا
 إذا سلمت املرأة نفسها تربعاً يعين يف صورة تستطيع أن ال تسلم             ، أو سلمت نفسها تربعاً    :املسألة الثالثة 

ر عوض املرأة فال تتمكن  أنه بالدخول استقودليلهم على هذا ، فإا مبجرد التسليم ال جيوز هلا الرجوع     ،نفسها
  .من الرجوع، هذه مسألة مهمة جداً ويكثر وقوعها

 بـأن   واستدل هؤالء  ، أن هلا االمتناع عن تسليم نفسها ولو رضيت يف وقت من األوقات            :القول الثاين 
ـ          ،املوجب واملسوغ المتناع املرأة هو عدم تسليم املهر        سألة  وال زال هذا املعىن موجوداً، وقبل الترجيح هذه امل

 وتقدم معنا أنه مثل هذا اإلمام الكبري إذا توقف فهو إشـارة             ،من املسائل اليت توقف فيها اإلمام أمحد رمحه اهللا        
 ألن الذي يظهر يل أن املتوافق مع قواعد الشرع هو القول الثـاين لة، أإىل وجود بعض التعارض يف أدلة املس  

 فإذا كان علة االمتناع هو عدم ، مع علته وجوداً وعدماًاحلقوق املتجددة ال تسقط باإلسقاط وألن احلكم يدور
 ويف هـذا القـول يف       ،دفع الزوج للمهر فهذه العلة موجودة، فالذي يظهر واهللا أعلم هو هذا أن هلا أن متتنع               

 ألا قد ترضى يف وقت من األوقات ضانة أن          ،احلقيقة الثاين مع أنه قرب لقواعد الشرع أحفظ حلقوق النساء         
 مث يظهر هلا أنه مماطل وأنه يدفع كلما جاء الوقت أخر فلها ،يؤدي احلق الذي عليه إن عاجالً أو آجالً    الزوج س 

  .هر وهذا إن شاء اهللا أقربن متتنع وتذهب إىل أهلها إىل أن يدفع الزوج املأ
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ..)فإن أعسر باملهر احلال (
  . سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، فلها االمتناع،إذا أعسر باملهر بشرط أن يكون احلال

  .نأخذ كل مسألة على حده
 ألنه بإعسار ، قبل الدخول، قبل الدخول للمرأة أن متتنع عن تسليم نفسها إذا أعسر الزوج: املسألة األوىل

 كما أن البائع إذا     ، وإذا مل يستطع أن يؤدي العوض جاز هلا أن متتنع          ، عدم املقدرة على أداء العوض     االزوج تبين
  .مل يؤدي املشتري الثمن جاز له الرجوع بالسلعة

 ألن هذا اإلعسار غاية ما يكون دين يف ذمة الزوج ال مينع             ،أنه إذا أعسر فليس هلا أن متتنع      : القول الثاين 
اين اختـاره    فإن هذا اإلعسار ال مينع من التسليم، وهذا القول الث          ، كما إذا أعسر يف النفقة القدمية      ،من الطاعة 

  .الشيخ ابن قدامة وأيضاً الشيخ ابن حامد من احلنابلة وله اختيارات أيضاً مجيلة
 إذا كان بعد الدخول     ،)ولو بعد الدخول  ( وهي اليت أشار إليها قوله       ، إذا كان بعد الدخول    :املسألة الثانية 

  ، أن هلا الفسخ،فاحلنابلة كما ترون احلكم نفسه
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 وإذا كنا نرجح فيما قبل الدخول أن ليس هلا الفـسخ            ،لدخول ليس هلا الفسخ    أنه بعد ا   :والقول الثاين  
  . ألنه بعد الدخول تستقر احلقوق أكثر منها قبل الدخول، أنه ليس هلا الفسخ،ففيما بعد الدخول من باب أوىل
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )وال يفسخه إال حاكم(
 أن هذه املسألة حمل اختالف وحتتاج إىل والدليل على هذا أي أنه جيب أن يكون الفسخ على يد احلاكم ،

 دفعاً للرتاع   ، واحلنابلة دائماً إذا كانت املسألة حتتاج إىل اجتهاد فإنه يرجع يف الفسخ فيها إىل احلاكم               ،اجتهاد
  .والشقاق

 التالعـب    ويؤدي يف احلقيقة إىل    ، وهذا القول ضعيف جداً    ، أن هلا الفسخ مبجرد اإلعسار     :والقول الثاين 
 مث إذا سـئل   ، وتقول فسخت النكاح أو النكاح انفسخ       وخترج  ألنه رمبا تزعم املرأة أنه أعسر باملهر       ،والفوضى

 ودخلنا يف متاهة هلا أول وليس هلا        ، مث إذا رجعنا إىل الزوجة قالت ذكر يل أنه أعسر          ،الزوج قال املهر موجود   
 فيقـوم  ، فال بد يف احلقيقة يف مثل هذه املسائل من احلاكم      ،آخر ومما يزيد األمر سوًء لو ذهب املرأة وتزوجت        

  .                        القاضي بفسخ النكاح بناًء على ثبوت إعسار الزوج باملهر
   الصداق وننتقل إىل باب وليمة العرس    بوذا انتهى با

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )باب وليمة العرس(

   . يعين اسم لدعوة النكاح خاصة،لنكاح خاصةالوليمة اسم ملا يصنع يف ا
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )تسن(
واستدلوا على   ، وهي عند اجلمهور سنة    ، والوليمة مشروعة باإلمجاع   ،حكم الوليمة سنة  ن  أفادنا املؤلف أ  

ومنها أن   ،"أومل لو بشاة  :"الرمحن بن عوف   قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد       بأحاديث كثرية منها     سنيتها
 ومنها أنه النيب صلى اهللا عليه وسلم أومل ،النيب  صلى اهللا عليه وسلم أومل على زينب بشاة صلى اهللا عليه وسلم           

ي  ومنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أومل على بعض نسائه ومل تذكر يف النص مبـد                 ،على صفية بسمن وإقط   
 وذهب اجلمهور إىل أنـه      ،ع أهل العلم على أنه مشروع      وهلذا أمج  ، وهذه األحاديث كلها يف الصحيح     ،شعري

  .مسنون
 أومل ولو بـشاة     :"الرمحن بن عوف    لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعبد       ، أن الوليمة واجبه   :القول الثاين 

 وسبب الترجيح أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم           ، سنة والراجح إن شاء اهللا أا     ، أمراً صرحياً بالوليمة   "فأمره
 فدل هذا على أن األمـر كلـه يف          ، واإليالم بشاة كونه يومل بشاة مل يقل أحد بوجوبه         " أومل ولو بشاة   :"قال
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 وأمـا  ، نصفه للوجوب ونصفه للنـدب " أومل ولو بشاة :" وال ميكن أن نقول قوله     ،احلديث على سبيل الندب   
  صلى اهللا عليه وسلم  أومل على          هو أن النيب   ،الدليل على أن صنع اإلنسان وليمة مبقدار شاة ال جيب باإلمجاع          

  .بعض نسائه بأقل من شاة
  .ىت يسن صنع الوليمةم حنتاج إىل حتديد الوقت اختلف الفقهاء ، مع القول بأن الوليمة سنة:مسألة

  . أنه عند العقد ولو قبل الدخول:فالقول األول
 بأن النيب  صلى اهللا عليه ل عليهواستد ، وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم، أنه بعد الدخول:والقول الثاين

  .وسلم أومل على نسائه بعد الدخول
رداوي  وهذا القول اختاره امل    ، يبدأ من العقد إىل اية أيام الزواج       ، أن األمر يف وقته واسع     :والقول الثالث 

  . نقول يسن من حني العقد إىل اية والئم النكاح أو الزواج،وقال به جتتمع النصوص
ن اخول لك د ولو حترى اإلنسان أن ال تكون الوليمة إال بعد ال          ، اهللا أن األمر يف هذا واسع      ويظهر إن شاء  

 وهلذا ما انتشر اآلن عند بعض الناس من وجود حفلـة مـصغرة              ، مع أن عمل الناس قبل الدخول      ،هذا حسناً 
 النيب صـلى اهللا      ألن ، مث تصنع وليمة بعد ذلك هذا يف احلقيقة أقرب للسنة          ،تكون لدخول الزوج على زوجته    

  .عليه وسلم كان يدخل باملرأة مث يصنع الوليمة
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )سن ولو بشاة فأقلت (
 ، لصنع النيب صلى اهللا عليه وسلم      ، وهذا حمل إمجاع   ،أفادنا املؤلف رمحه اهللا أنه جيوز أن يومل بأقل من شاة          

 بل استحب كثري من     ،ن يف وليمته مع القدرة عن شاة      لكن مع هذا استحب كثري من الفقهاء أال ينقص اإلنسا         
 فجعل أقل املقدار الذي يومل بـه        "أومل ولو بشاة  :" الشاة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم         لىالفقهاء أن يزيد ع   

 ، وكلما زاد فهو أفـضل ،ثر من شاةك أنه ينبغي ويستحب أن يومل اإلنسان بأ، وهذا صحيح  ،اإلنسان هو شاة  
ي بقي يصنع الوالئم لزواجـه      سيأتينا أن أب  و ، فإذا حتقق الشرطان فال بأس     ،رة وعدم اإلسراف   القد :بشرطني

إذا مل يكـن هنـاك      ف ، وغريه من السلف   ، وكذلك ابن سريين جلس هذا املقدار      ،رضي اهللا عنه ملدة مثانية أيام     
  .إسراف ومباهاة فال بأس

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ..)وجتب يف أول مرة (

 وإىل هذا ذهب اجلماهري بـل       ، وجتب أشار املؤلف إىل أن إجابة الدعوة اخلاصة بوليمة الزواج واجبة           قوله
  .الرب والنووي والقاضي عياض وغريهم فهو إمجاع حمكي  ابن عبدع وممن حكى اإلمجا،حكي إمجاعاً
  : على هذا بأدلةواستدلوا
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 ويف لفـظ "  إىل وليمة العـرس فليأتيهـا      إذا دعي أحدكم  ": قوله صلى اهللا عليه وسلم       : الدليل األول 
  . "فليجب"

الوليمة يدعى إليها األغنياء ويترك الفقراء ومن مل جيـب      شر  " : قوله صلى اهللا عليه وسلم     :الدليل الثاين 
 وهذا احلديث روي من قول أيب هريرة وروي يف الصحيح أيضاً مرفوعاً إىل الـنيب                ،"فقد عصى اهللا ورسوله   

  .إجابة الدعوة إذا كان الداعي للزواجب يف األمروهذه األحاديث صرحية  ،صلى اهللا عليه وسلم
 بأن املقصود من األمر بإجابة      واستدل أصحاب هذا القول    ،كفاية  أن إجابة الدعوة فرض    :القول الثاين 

  .الدعوة إدخال السرور على املسلم وتوليه وهذا حيصل إذا قام به من يكفي
الشافعية وأيضاً بعض املالكية وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه   وهو مروي عن بعض      :القول الثالث 

  .سنة
 وهي  ، واخلروج عن هذه األحاديث يف احلقيقة صعب       ،والذي تدل عليه النصوص هو القول احملكي إمجاعاً       

 فلعـل هـذا هـو    ، واحلكم عليه بأنه عصى اهللا وعصى رسوله إن مل يفعل        ،فيها األمر الصريح بإجابة الدعوة    
  .األقرب إن شاء اهللا

  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وجتب يف أول مرة  (

 فإذا دعـاه املـرة   ، واملقصود بقوهلم جتب يف اليوم األول يعين يف الدعوة األوىل ،يعين جتب يف اليوم األول    
 يكره كمـا     فإنه ة وإذا دعاه الثالث   ، وإذا دعاه املرة الثانية فإنه يستحب أن جييب        ،األوىل وجب عليه أن جييب    

الدعوة يف اليوم األول    ":واستدلوا على هذا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم           ،سيأتينا عند احلنابلة أن جييب    
 وأيضاً استأنسوا باآلثـار     ، وهذا احلديث ضعيف   ،"سنة ويف اليوم الثاين إحسان ويف اليوم الثالث رياء ومسعة         

 الثالث، وروي أن سعيد بن املسيب جاءه رجل فدعاه اليوم           فإن السلف كانوا جييبون اليوم األول والثاين دون       
 فلما جاءه اليوم الثالث ودعاه حصبه يعين رمـاه باحلـصى             ، مث جاءه اليوم الثاين فدعاه فذهب      ،األول فذهب 
 على كل حال الواجب     ، ألنه رأى أن القضية أصبحت أشبه ما تكون باملباهاة وبضياع الوقت           ،رضي اهللا عنه  

  .ولهو اليوم األ
 ، فهم من كالم الفقهاء أنه ال بأس بتكرار وليمة الزواج، أن يصنعها مرة ومرتني وثالث وأربع ومخـس                 

 وهذا يـدل    ، وكذلك ابن سريين نفس الشيء رضي اهللا عنه وأرضاه         ،وذكرت لكم أن أيب صنعها مثان مرات      
  .على أنه ال بأس من تكرار الوليمة بشرط عدم الدخول باإلسراف واملباهاة

  
  .          ذا واهللا أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيه
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  من النكاح) 13: (الدرس  الفصل الثاين  السنة الثانية 

  الثالثاء: اليوم
ــاريخ  22:التـــــ

  هـ5/1429/
  ))176((التسلسل العام لدروس الزاد 

   :اهللا حفظه شيخنا قال
بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه                      

  .أمجعني
 ، مث كنا شرعنا يف الشروط اليت تـشترط للوجـوب   ،تقدم معنا باألمس الكالم عن وجوب إجابة الدعوة       

  : ننتقل إىل الشرط الثاين مث،انتهينا من الكالم عنهو ،وذكرنا الشرط األول وهو يف أول مرة
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )إجابة مسلم(
واستدلوا على هذا بقول النيب صلى       ،يشترط لوجوب إجابة دعوة وليمة العرس أن يكون الداعي مسلم         

 ، وهذا احلديث يف صحيح مسلم     ،"حق املسلم على املسلم مخس مث قال وإذا دعاك فأجب         :"اهللا عليه وسلم    
 ويؤيد هذا ، وهذا صحيح، فغري املسلم ليس له هذا احلق،بة الدعوة من حقوق املسلم على املسلموقد جعل إجا

  . ما حيصل من التقارب والتآخي واملواالة وهو منفي يف حق الكافر الدعوةاحلديث أن املقصود أصالً من إجابة
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )حيرم هجره(
 فإن كان الداعي ممن ال حيرم هجره فإن         ،ون الداعي ممن حيرم هجره    يشترط لوجوب إجابة الدعوة أن يك     

 كاملبتدع والفاسـق واـاهر      ، ألن املطلوب فيمن ال حيرم هجره أن يهجر ويبتعد عنه          ،إجابة الدعوة ال جتب   
وز  لكن هل جي، فهؤالء ال جتب إجابة الدعوة بالنسبة هلم، والفجور وحنوهمباملعاصي والداعي إىل الفسق واخلىن

 إن كان يف إجابة الدعوة مصلحة وبيان احلق له وللحاضرين ،أو يكره أو حيرم؟ خيتلف حسب حال هذا الداعي
 وإن كان ذهاب هذا الشخص إىل املبتدع يؤدي إىل افتتان           ،يعين للداعي وللحاضرين صارت اإلجابة مستحبة     
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 أما الوجوب فال جيـب      ،هة والتحرمي ن أنه على حق أو على شيء فالذهاب حينئذ يدور بني الكرا           ظاملبتدع و 
  .مطلقاً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )حيرم هجره إليها إن عينه(

 وهذا  ، والثالث أن حيرم هجره    ، والثاين أن يكون مسلماً    ، الشرط األول يف أول مرة     ،هذا هو الشرط الرابع   
أن الداعي إذا ب على أن هذا من الشروط استدل احلنابلة ، أن يعينه أثناء الدعوة،الشرط الرابع أن خيصه بالدعوة

 وهذا األمر ال يوجد فيما إذا مل يعينـه          ،نكسار ووحشة من هذا الذي مل جيبه      اعني شخصاً ومل جيب حصل له       
  . ذا استدل احلنابلة يعين بتعليل،وإمنا دعاه دعوة عامة يدخل فيها هو وغريه

  .ا دعاك فأجب أنه إذا مل يعينه فإنه جيب لعموم إذ:والقول الثاين
  . أنه يكره وهو الذي سيذكره املؤلف يف آخر الباب:والقول الثالث

 ، إما مباح أو مستحب    ، أو نقول أنه مستحب    ، وهذا القول األخري هو الصحيح     ، أنه مباح  : الرابع والقول
هللا بقول النيب صلى ا   تأنس بالقول بعدم الوجوب     يس وميكن أن    ،أما القول بأنه مكروه أو واجب فهو ضعيف       

 فرمبا نـستأنس ـذا   ، فإن هذا القول يشعر بتخصيص اإلنسان بالدعوة ال بتعميمه  ،"إذا دعاك  :"عليه وسلم 
  .اللفظ مع التعليل الذي ذكره احلنابلة 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )ومل يكن مث منكراً(

قريبـاً  املؤلـف    و ، يشترط للوجوب خلو مكان الزواج من املنكـرات        ،هذا هو اخلامس أال يوجد منكر     
 إمنا هو   ، وهلذا نؤجله إىل كالمه اآليت قريباً إن شاء اهللا         ،سيفصل تفصيل دقيق يف قضية وجود املنكر يف الدعوة        

  .يشترط الوجوب أال يكون يف الدعوة منكر
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) اجلفلىفإن دعا(
 ى ودعوة اجلفل  ى،ل أن يدعوه دعوة اجلفل     األو ،حمترزات الشروط يف احلقيقة   ذكر  ملا ذكر الشيخ الشروط     

 بل يكره عند احلنابلة كما ترون على ، حينئذ ال جيب إجابة دعوته،هي أن يدعو دعوة عامة ليس فيها ختصيص
إجابة الدعوة إذا كانت على سبيل التعمـيم دنـاءة          بأن يف    على الكراهة    واستدل احلنابلة  ،ما ذكره املؤلف  

  .يستدعي أن تكون اإلجابة مكروهة وحرص على حضور الوالئم مما 
النيب صلى اهللا عليه وسـلم  صـنع         "واستدل هؤالء بأن     ، أن اإلجابة مباحة أو مسنونة     :والقول الثاين 

ـ "وليمة وأرسل أنس وقال ادعوا يل فالناً وفالناً ومن لقيت    ى  فقوله ومن لقيت هذا هو متاماً هو دعوة اجلفل
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 وهذا القول الشك أنه هو      ،اهللا عليه وسلم  ليدعوا الناس دعوة مكروهة        ومل يكن النيب صلى      ،أي الدعوة عامة  
 غاية ما هنالك أا ليست بواجبة وتصبح بعد ذلك تدور بـني             ، واحلكم عليها بأا مكروهة غريب     ،الصواب

  . وهي إىل الندب واالستحباب أقرب بال شك،اإلباحة والندب
   : ـ رمحه اهللا ـالثاين من احملترزات قوله

  )و يف اليوم الثالثأ(
 ألنه يف احلديث الذي مر معنا أمس أنه جعـل إجابـة             ،إجابة الدعوة يف اليوم الثالث مكروهة للحديث      

عوة من  د وإذا كانت إجابة ال    ،الدعوة يف اليوم األول حق ويف اليوم الثاين معروف ويف اليوم الثالث رياء ومسعة             
  :ستدالل ذا احلديث حمل نظر من وجهني والواقع أن اال،باب الرياء والسمعة فهي مكروهة

 فال ميكن أن حنكم على إجابة الدعوة يف اليوم الثالث أا مكروهـة              ، أن احلديث ضعيف   :الوجه األول  
  .اعتماداً على حديث ضعيف

 فكيف نستدل به علـى الكراهـة        ، لو صح احلديث لدل على التحرمي ألن الرياء والسمعة حمرمان          :الثاين
 ولذلك نقول أن األقرب إن شاء اهللا أن إجابة الدعوة           ،ستدالل ذا احلديث استدالل يف غري حمله       إذا اال  ،فقط

 يعين إجابـة    ، أما الدعوة يف اليوم الثاين فاحلنابلة يرون أا مسنونة         ،يف اليوم الثالث تدور بني اإلباحة والندب      
  . احلكم الذي أطلقوه على اليوم الثالث إذاً النقاش معهم إمنا هو يف،دعوة اليوم الثاين مندوبة ومسنونة
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )أو دعاه ذمي (
 ، لكن احلنابلة يرون أن إجابة الـدعوة مكروهـة         ، تقدم أنه ال جيب    ،إذا دعاه ذمي فقد دعاه غري مسلم      

  . وإجابة دعوته تتناىف مع ذلك،والسبب يف ذلك أن الذمي يطلب إذالله وهانته
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أجاب        ، أن إجابة الدعوة للذمي أيضاً إما مباحة أو مندوبة         : والقول الثاين 

 فنقول إجابة الـدعوة     ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة         ،دعوة اليهودي وأجاب دعوة اليهودية    
الل الذمي بالطريقة الـيت   وتقدم معنا يف كتاب اجلهاد أنه ليس من مقاصد الشرع تقصد إذ          ،مباحة أو مستحبة  

 لكن املراد مع الذمي أال يتواله اإلنسان يف العقيدة وال حيبه وال يناصره              ، هذا ليس من املقاصد    ،وصفها الفقهاء 
 وهذا ما يتناىف مع النصوص اليت فيهـا         ، أما تقصد إذالله فليست النصوص شيء واضح يدل عليه         ،وال يؤازره 

  .إن خمالفة الكفار شيء وتقصد إذالهلم بفعل زائد شيء آخر ف،األمر مبخالفة اليهود والنصارى
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )كرهت اإلجابة(
  . ففي كل واحة منهم يكره لإلنسان أن جييب وتقدمت مناقشة ذلك،هذا يرجع للمسائل الثالث السابقة

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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   ) دعا وانصرفومن صومه واجب(
 كأن يصوم قضاء رمضان أو كفارة واجبة أن نذر أو أي صيام             ، وهو صائم صوماً واجباً    إذا دعي اإلنسان  

 ، والسبب يف هذا أن الفطر وقطع الصيام الواجب حمرم         ، ولكن حيرم عليه أن يفطر     ، فإنه جييب وجوباً   ،واجب
نيب صـلى اهللا    أيضاً قول ال   ويدل على هذا   ، وليس لإلنسان أن يقترف حمرماً ليحقق مندوباً       ،واألكل مندوب 

 فهذا احلديث فيه    "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليدعوا وإن كان مفطراً فليطعم           :"وسلم عليه
  .النص على هذا املعىن

  
  

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) يفطر إن جربتنفلاملو(

 ،م صيام متنفلن حكم إذا دعي وهو صائ جب بي املا بني الشيخ حكم اإلنسان إذا دعي وهو صائم صيام و          
جنرب يعين أن املتنفل إذا دعي فإنه يستحب له أن يفطر إذا كان يف فطـره جـرب خلـاطر        افيقول واملتنفل يفطر    

كسار بعدم األكل فـإن     انجنبار خاطر ومل حيصل له      ا ومفهوم كالم املؤلف أن الداعي إذا مل حيصل له           ،الداعي
 وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ موسى هنـا         ،صحيح وهذا   ،املستحب أال يفطر ولو كان صيامه صيام ندب       

 وهو الـذي    ،هو اختيار شيخ اإلسالم رمحه اهللا وهو الذي إن شاء اهللا تدل عليه النصوص السابقة إن شاء اهللا                 
 فلنا أن نقـول أن تـرك        ،تدل عليه اآلثار فإن ابن عمر رضي اهللا عنه دعي فلما مد يده ليأكل قال إين صائم                

نكساراً فإنه يستحب أن يفطر     اذا كان ترك الطعام يدخل على الداعي        إيل يتعلق بصيام النفل     الطعام هذا التفص  
  .اإلنسان وإال فإنه يبقى صائماً

نكسار للداعي بعدم األكل أو مل      ا سواء حصل    ، وهو املذهب أنه يستحب أن يفطر مطلقاً       :والقول الثاين 
صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فأمسك رجل عن الطعـام           النيب   ا بأن رجالً دع   واستدل احلنابلة  ،حيصل مطلقاً 

 هذا احلديث صححه    " أخوكم دعاكم وتكلف لكم كل وصم يوماً مكانه        :"فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     
 فإذا كان احلديث على فـرض    ، وهلذا استدل به املؤلف    ،الشيخ العالمة األلباين وعامة املتأخرين أيضاً صححوه      

 على أنه ميكن أن يناقش احلـديث        ،حلقيقة يدل على أنه ينبغي لإلنسان أن يفطر مطلقاً        ثبوت احلديث فهو يف ا    
 فإن النيب صلى اهللا عليه وسـلم كأنـه          ،أن الظاهر من حال الرجل الداعي أنه انكسر بعدم أكل هذا الرجل           ب

 هو إن حـصل      وقد نقول أن هذا التفصيل يف احلقيقة الذي        ،الحظ هذا من الداعي فأمره بأن يفطر وأن يطعم        
 ففي ،جرب خاطر أفطر وإال فال تفصيل نظري حبت ملاذا؟ ألنه غالباً بل نقول دائماً إذا دعاك فهو حيب أن تأكل            

 وهلذا نقول ينبغي إذا دعيت وأنت صائم صوم نفل أن ال ترد دعوة أخيك               ،الواقع ليس بني القولني فرق كبري     
  .هو أال ينكسر إذا مل تأكل ألنه مل يدعوك إال ليكرمك بل الغريب ، ألنه الغالب يريد أن تأكل،وأن تطعم
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 ذهب شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل أن اإلنسان إذا جاء صائماً فإنه يستحب للداعي أال يكرر عليـه    :مسألة
 فعلى اإلنسان أن يضيف أخاه وأن يطلب منه         ، ورأى أن ذلك من املسألة املكروهة      ،أن يفطر بالدعوة واإلحلاح   

  .ماً له مث ال يلح بعد ذلكأن يطعم إكرا
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )وال جيب األكل(
والدليل على هذا أن النيب صلى       ، فاألكل مسنون فقط   ،معىن هذا أن الواجب هو إجابة الدعوة ال األكل        

 وهذا  ريح،وهذا ختيري ص   ،"ذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء فليأكل وإن شاء فليترك         إ:"اهللا عليه وسلم قال   
 والتفصيل السابق الـذي ذكرنـاه يف        ، بناًء على هذا يكون األكل مندوب مطلقاً       ،حلديث يف صحيح مسلم   ا

 ، أما الوجوب فقد حصل بإجابة الـدعوة       ،الصائم صيام نفل يكون على سبيل الندب ال على سبيل الوجوب          
 هذا ال بأس    ،قدم األكل خرج  وهذا يتوافق مع ما يصنعه بعض الناس اليوم من أنه يأيت إىل وليمة الزواج مث إذا                 

 نقـول إذا    ، ولو كان بعض الناس يرى أنه مل جيب الدعوة فرؤيته ال تتوافق مع الشرع              ،فيه وقد أجاب الدعوة   
 نعم ال شك أن كونه يأكل ، ألن األكل مندوب،حضر ودعا وشارك مث خرج قبل أن يأكل فقد أجاب الدعوة      

 لقوله إن شئت فكل ،ن يبقى أن هذا األمر بالنص النبوي مباحأكمل يف إجابة الدعوة وأطيب خلاطر الداعي لك
  .وإن شئت فاترك
 وقولـه   ،"وإن كان مفطراً فلـيطعم    :"لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        أن األكل واجب     :القول الثاين 

  .فليطعم أمر صريح
ل التـصريح    ألنه يف احلديث الذي استدل به أصـحاب القـول األو           ، إن شاء اهللا القول األول     والراجح

  .ليطعم على الندب مجعاً بني األخبارف وهلذا حنمل حديث وإن كان مفطراً ،بالتخيري بني األكل وعدمه
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) على صريح إذن أو قرينةوإباحته تتوقف (
 أنه عليل ذلكوت ،معىن هذا الكالم أنه ال جيوز لإلنسان أن يأكل إال إذا أذن له أو دلت القرائن على اإلذن         

 ، ألنه مل يدعه إال لـيطعم      ، قال الفقهاء والدعوة إىل الوليمة إذن      ،ال جيوز لإلنسان أن يأكل مال أخيه إال بإذنه        
 واألقـرب أن اإلذن     ، ألنه مل يقدم الطعام إال ليطعم الناس       ،وقال الفقهاء أيضاً أن تقدمي الطعام إذن يف األكل        

 ، ففي بعض البلدان تقدمي الطعام إذن ويشرع الناس يف األكل          ،كل بلد باألكل يرجع إىل األعراف السائدة يف       
 بل يعترب من أكل قبـل أن        ،ويف بعض البلدان ال يكتفون بتقدمي الطعام حىت يضيفهم الداعي ويأمرهم باألكل           

  وكما ،رجع يف اإلذن لألعراف    وهذا القول األخري هو الصحيح إنه ي       ،يطلب منه البدء خالف األعراف العامة     
  .ختالفاً كبرياً يف هذا األمراقلت لكم األعراف ختتلف 
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 بل جيب عليه    ، الدعوة إذن يف األكل عند احلنابلة لكنها ليست إذن يف الدخول           :مسألة مل يذكرها املؤلف   
  .ال يدخل إال بعد اإلذنأإذا حضر 

ستفاد من الـدعوة     ألن اإلذن م   ،ا دعي جاء ودخل بال إذن     ذأن الدعوة إذن يف الدخول فإ     :والقول الثاين 
  .السابقة 

 فذاك وإال    إذن  فإن دلت القرائن على أن هذه الدعوة       ، أن هذا األمر يرجع فيه إىل القرائن       :والقول الثالث 
 ، فال املنع مطلقاً صحيح وال اإلذن مطلقاً صحيح، وهذا القول اختاره الشيخ املرداوي وهو القول الصواب ،فال

 أليس ،م من دعوة اإلنسان لك أن يرضى أنه مبجرد وصول البيت تدخل البيت          وحنن نشاهد يف الواقع أنه ال يلز      
 من أوضح وأبرز    ، لكن إن دلت القرائن وحنن ال نقول األعراف إن دلت القرائن على أنه إذن فهو إذن                ،كذلك

القرينة دالة  فإذا جاء املدعو إىل بيت الداعي ووجد الباب مفتوحاً فإن هذا إذن و     ،القرائن أن جيد الباب مفتوحاً    
  . كل من يأيت يدخل حينئذ ال بأس بالدخول ولو بال إذنه يريد أنعلى أن

  .مث بدأ الشيخ بتفصيل مسألة وجود املنكرات يف والئم الزواج
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) يقدر على تغيريه حضر وغريوإن علم أن مث منكراً(
  :فإنه ينقسم إىل قسمني ، نوع كان من أنواع املنكرات أي،إذا علم أن يف املكان الذي سيذهب إليه منكر

 فإذا متكن من إزالة املنكر فإنه عند احلنابلة جيب عليه أن حيـضر              ، أن يتمكن من إزالة هذا املنكر      :األول
 ، وليس له أن يتخلف إذا كان يف مكان الوليمة منكر مادام يستطيع يغري هـذا املنكـر                 ،وجيب عليه أن ينكر   

  . والفرض الثاين تغيري املنكر، الفرض األول اإلجابة، بأن يف إجابة الدعوة حتقيق فرضنيهذالى عواستدلوا 
 ، فإن حضر وجب عليه أن يغري      ، أنه إذا علم أن يف املكان منكراً فإنه ال جيب عليه أن حيضر             :القول الثاين 
  .عدم التكليف واألصل ، بأن يف إجياب الذهاب إىل الدعوة تكليف بتغيري املنكرواستدل هؤالء

 ومعىن أسقط حرمة نفسه يعين      ، أن صاحب الدعوة أسقط حرمة نفسه بسبب وجود املنكر         :الدليل الثاين 
 وهذا القول مال إليه شيخ اإلسـالم        ، يعين أسقط حقه كمسلم جيب إجابة دعوته       ،مل تعد إجابة دعوته واجبة    

 إمـا أن    :فيه منكر فأنت خمري بني أمـرين       فنقول إذا دعيت إىل مكان       ،وقال هو أقيس على كالم اإلمام أمحد      
 وهذا القول الذي ذكره شيخ اإلسالم وجيـه         ، فإن ذهبت فيجب عليك تغيري املنكر      ،تذهب أو أن ال تذهب    

 ويؤيده أن ذهاب الرجل املعروف املنظور إىل أفعاله إىل مكان فيه منكر قد يتخذ ذريعة لتسويغ املنكر ،وصحيح
 فيقول فالن حضر دعـوة      ، ويترك باقي اآلية   }ويل للمصلني {ناس دائماً يأخذ     فإن بعض ال   ،ولو قام بإنكاره  

 لكن إذا امتنع من الذهاب ال شك أن هذا يؤدي إىل أن عامـة               ،فالن وفيها منكر وال يكمل ويقول أنه أنكر       
  .الناس يتجنبون املنكرات ألن الناس يتجنبوم بسبب وجود هذه املنكرات
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   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وإال أىب(

لقول النيب صلى اهللا     ، يعين وإن مل يتمكن من إنكار املنكر وتغيريه فإنه ال يذهب           ،وهذا هو القسم الثاين   
 فالبقاء يف مكان فيـه      "من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال جيلس على مائدة يدار فيها اخلمر            :"عليه وسلم   

 ألن إجابـة    ،تغيري املنكر وجب عليك أال تذهب وجوبـاً        وهلذا نقول إذا مل تتمكن من        ،منكر ال جيوز شرعاً   
  .     ودرء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، وعدم املكوث مع املنكر أيضاً واجب،الدعوة واجبة

  
  
  

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) مث علم به أزاله حضروإن (

لقول النيب  كر فإنه يسعى يف إزالته فوراً       يعين إذا مل يعلم به قبل أن يأيت مكان الدعوة مث ملا حضر وجد املن              
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك :"صلى اهللا عليه وسلم 

 نقول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل سلطة املنكر ثـالث اليـد واللـسان                 حنن ولذلك   ،"أضعف اإلميان 
 فال جيوز لإلنسان أن يغري املنكر بيـده إذا  ،م أن تغيري املنكر باليد ليس على إطالقه       لكن ينبغي أن يعل    ،والقلب

 ألن األصل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو إذهاب           ،كان يترتب على تغيري املنكر باليد منكر أكرب منه        
 وحينئذ  ، أكرب منه صار حمرماً     فإذا كان إذهاب املنكر سيأيت مبنكر      ،املفاسد وتقليلها وحتصيل مصاحل وتكميلها    

 أما إذا مل يترتب على التغيري باليد ما هو أسوء منه وأكثر ضـرراً       ،ينتقل اإلنسان إىل الثاين وهو التغيري باللسان      
 مثل إقامة احلدود وحنوها ، كما أن التغيري باليد ال يتناول ما هو من صالحيات ويل األمر،ونكارة فإنه يغري بيده

 فيما عدا هذين األمرين وهو أن ال يترتب ،اء اليت تناط بويل األمر ال تدخل يف هذا احلديث العاممثل هذه األشي
 فمثالً إذا كان يوجد     ،منكر أكرب و مفسدة أكرب أو أن تكون من اختصاصات ويل األمر فإن احلديث يستعمل              

 ،لشيء الذي يصدر املوسـيقى    أداة موسيقى واستطاع أن يغلق هذه األداة بدون وجود مفاسد فإنه يغلق هذا ا             
 وإال املنكرات كثرية وإمنا مثلت به ألنه غالب مـا           ، فمثل هذا على سبيل التمثيل     ،ألن هذا يدخل يف احلديث    

 فإنـه ال    ، أما إذا ترتب على إغالق هذا اجلهاز مفاسد أخرى وأضرار أكرب من املوسيقى             ،يكون من املنكرات  
 املقصود اآلن أنه إذا حضر مكان الوليمة مث علم بـه            ،التوجيه باللسان شك أنه ينتقل إىل املرحلة الثانية وهي        

  .سعى يف إزالته
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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  ) لعجزه عنه انصرففإن دام(
 الواجب أن يزيل املنكر فـإن مل        ،الواجب إذا حضر اإلنسان مكان فيه منكر الواجب ليس فقط اإلنكار          

 ألنه ال جيوز لإلنسان أن يبقى يف مكان فيه منكر مل            ،أن خيرج من املكان   يتمكن من إزالة املنكر فإن الواجب       
 سواء  ، أنه ال جيوز لإلنسان أن يبقى يف مكان فيه منكر          ، وهذه قاعدة ذكرها احلنابلة وغريهم من الفقهاء       ،يتغري

جيوز لإلنسان أن    أي نوع من املنكرات ال       ،كان هذا املنكر يتعلق باملطعوم أو املشروب أو املسموع أو املعلق          
  .يبقى يف هذا املكان إذا مل يستطع إزالة املنكر

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) ومل يره ومل يسمعه خريوإن علم به(

 إال أنه مل يسمع ومل يرى       ، يعين إذا حضر إىل املكان وعلم بوجود منكر يف ناحية من نواحي هذا املكان             
نصراف ألن صاحب الدعوة     إما أن ينصرف ويف هذه احلالة ال يأمث باال         : فاحلكم أنه خمري بني أمرين     ،هذا املنكر 

 ، أو أن يبقى فإذا بقي فال جيب عليه أن ينكر          ،أسقط حرمة نفسه بإجياد املنكر يف وليمته فلم تعد إجابته واجبة          
صلى اهللا  ويستدلون بقول النيب     ، أن يرى أو أن يسمع     :ألن احلنابلة يقولون أن وجوب اإلنكار يتعلق بأمرين       

   . وهذا مل يرى منكراً ومل يسمع وإمنا علم به فقط" من رأى منكم منكراً فليغريه:"عليه وسلم
 وحنمل قول النيب صلى اهللا ، أن العلم باملنكر يوجب السعي يف تغيريه وإن مل يرى ومل يسمع:والقول الثاين

 احلديث ورمبا يكون هذا أقرب خرج خمرج  أو نقول أن،عليه وسلم من رأى إما على رؤية العلم ال رؤية البصر
 وهذا القـول    ،الغالب وهو أن اإلنسان يعلم باملنكر من خالل الرؤية أو السماع ال من خالل نقل املنكر إليه                

 ألنه على قاعدة املذهب ينبين على هذا أن كثري من املنكرات ال جيـب علـى                 ،الثاين قد يكون أرجح وأقرب    
 وقد يتسبب هذا بانتشار املنكرات واستفحاهلا بسبب أننـا ال           ،يرها ومل يسمع ا   اإلنسان أن ينكرها ألنه مل      

 مما يدل ،لمع فنقول إن شاء اهللا أن الواجب أن ينكر وإن مل يرى ومل يسمع إذا ،ننكرها ألنه مل يرى ومل يسمع
ن مل يرى ومل يسمع ألن هذا أن معاوية رضي اهللا عنه ملا علم بنكاح الشغار قام وأنكره على املنرب وإن كا            على  

 بأن اإلنسان جيب حسب ما يستطيع     ، فممكن أن نستأنس ذا األثر عن معاوية       ،عقد النكاح صار قبل أن يأيت     
  .كار املنكر إذا علم به ولو مل يره ومل يسمعهنأن يسعى يف إ

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) والتقاطهيكره النثارو (

 ويتعلـق بالنثـار     ، سواء كان امللقى طعاماً أو نقداً      ،عه على الناس ليتناهبوه    هو إلقاء ما يراد توزي     :النثار
   :والتقاط مسائل
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 ، وأما اجلواز فهو حمل إمجـاع      ، أن بعض الفقهاء يقول أن اخلالف يف أنه مكروه أو مباح           :املسألة األوىل 
 وهي موجودة رواهـا     ،لتحرميوالغريب أن احلنابلة حيكون هذا اإلمجاع مع أنه عن اإلمام أمحد نفسه رواية با             

ـ        ،أصحابه فكيف حيكون اإلمجاع مع وجود رواية عن إمامهم بالتحرمي           ه ذهب احلنابلة إىل أن النثـار والتقاط
   ." ى عن االنتهاب:"ألن النيب  صلى اهللا عليه وسلم ،مكروه

 ،يق نشره بني الناس    ألن االلتقاط هو إباحة اإلنسان مال نفسه عن طر         ، أن االلتقاط مباح   :والقول الثاين 
بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ملا ذبح البدن اليت " واستدلوا أيضاً  ،ولإلنسان أن يبيح الناس ماله كيفما شاء      

  . وهذا يف معىن النثار"أهداها للحرم قال من شاء أن يقتطع فليقتطع
  : بأنستدل هؤالءوا ، وهو أنه ال جيوز متليك املال بطريقة االنتثار، التحرمي:القول الثالث

  . األصل يف النهي التحرمي:أوالً
تباع هذه الطريقة تعويد للمسلم على سفاسف األمور وشح النفس وبعداً عن ما يرتفع بـه          إ أن يف    : ثانياً

 لكن مما يؤيد أو يقوي التحـرمي        ، ال شك أن التعليل الذي ذكروه ال يؤدي إىل التحرمي          ،معايل األمور  اإلنسان
 بقينا يف اجلواب عن أن النيب       ، وهذا القول الذي هو التحرمي مال إليه شيخ اإلسالم رمحه اهللا           ،النص وهو النهي  

 أجابوا عنه بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم علم أن           ،صلى اهللا عليه وسلم أباح الناس أن يأخذوا من حلم اهلدي          
 ، ألن كل واحد سيأخذ نصيبه     ،هاب فإذا كان اللحم أكثر من الناس لن يكون هناك انت          ،اللحم أكثر من الناس   

 بل الواقع أنه غالباً يف ذلـك الوقـت          ؟ من أين هلم أن اللحم أكثر من الناس        ،ويف احلقيقة اجلواب فيه ضعف    
 فيه أن املذبوح كـان      ، السيما وأن احلديث الذي فيه أنه أباحهم       ،سيكون الناس أكثر من اللحم بسبب الفقر      

 لـذلك   ، ال يكفي كل املوجودين يف مكة السيما إن كان زمن حـج             وهذا العدد قد   ،ست أو سبع من البدن    
 ، ويف احلقيقة ليس من شيم أهل املـروءات        ،نقول األقرب أنه مكروه وال ينبغي أبداً أن يصنع مثل هذا الصنع           

حسن هذه اليت اشتراها اإلمام أمحد بعـد        (وهلذا ملا نضج حسن بن أمحد بن حنبل قال أبوه اإلمام أمحد حلُسن              
: وقال دخل عليهم ملا أرادوا أن يفرحوا بالطفل         :فقال اإلمام أمحد  ) موت أم عبد اهللا زوجته وجاءت له حبسن       

 ، ويف هذا أنه ينبغي للعامل أن يعمل بعلمـه       ، قالت حسن فقال يل موالي ال تنثروا       ، اهم أشد النهي   ،ال تنثروا 
  .عن هذا العمل الذي هو النثارفهذا اإلمام أمحد مع كونه فرح ذا الطفل مع ذلك اهم 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )ومن أخذه أو وقع يف حجره(

 ، وهذا أمر واضـح    ، إذا أخذه فإنه له على اخلالف السابق يف كون األخذ مكروه أو حمرم             :املسألة األوىل 
 ،ذا مذهب احلنابلـة    وه ، إذا وقع يف حجره فاألقرب واهللا أعلم أنه له بال كراهة           ،لكن يقول أو وقع يف حجره     

لتقاط املنثور وما إذا  ويستوي يف هذا ما إذا أعد حجره ال    ، وألنه جاءه املال من غري سعي      ،ألنه مل ينتهب معهم   
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 وقد وقع املال يف حجـره       ، والسبب يف هذا أن صاحب املال بذل ماله ملن يقع يف يده            ،وقع فيه من غري إعداد    
 ألنه مل يسعى يف حتصيله ومل يدخل يف صـورة           ،له وبال كراهة   فهو   ، من وجهة نظري أن هذا صحيح      ،فهو له 

  . بدليل أنه بقي جالساً حىت جاء الشيء ووقع يف حجره،االنتهاك املنهي عنها
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )ويسن إعالن النكاح (
 وبعض  ،وجوب إىل ال  ة وتقدم معنا أن بعض الفقهاء يرفعه من درجة السني         ،إعالن النكاح مسنون بال نزاع    

 ، تقدم هذا معنا عند الكالم عن شروط النكـاح         ، أنه شرط من شروط صحة النكاح       درجة الفقهاء يرفعه إىل  
 فصل ما بني احلالل واحلرام الدف والصوت فأعلنوا         :"واستدلوا على هذا بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        

لى أن نكاح الـسر يقـرب بالعقـد إىل           وهو دليل ظاهر ع    ، وهذا احلديث أيضاً يصححه املتأخرون     "النكاح
 وقوله الدف والصوت أخذ منه الفقهاء أن املقصود بالصوت إعالن           ، احلالل واحلرام   لقوله فصل مابني   ،السفاح
 ولو مل يصححه املتأخرون فالقواعد      ، وعلى كل حال هذا احلديث كما قلت لكم يصححه املتأخرون          ،النكاح

 كما كان املهاجرون واألنصار يصنعون بإعالنه والنشيد فيـه          ،النكاحالعامة تدل على استحباب نشر وإظهار       
  .إىل آخره

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )والدف للنساء (

  :يف هذه العبارة مسائل
  . الدف هو اإلطار املغطى باجللد من جهة واحده: املسألة األوىل
 من الفقهاء ومنـهم احلنابلـة إىل أنـه           وذهب كثري  ، أن الدف يف النكاح مباح باإلمجاع      :املسألة الثانية 

  . أما اإلباحة فهي حمل إمجاع، يف درجة أعلى من اإلباحة،مستحب
 وهو مذهب احلنابلة واختاره شيخ اإلسالم وذكره        ، أن االستحباب والندب يتعلق بالنساء     :املسألة الثالثة 

  :واستدل هؤالء بأمرينيف أكثر من موضع 
  . وإمنا اقتصروا فيه على النساء،ينقل عن أحد من السلف أنه ضرب بالدف أنه مل يرو ومل : األمر األول

   . وال جيوز للرجل أن يتشبه باملرأة، أن يف ضرب الرجال للدف تشبه للنساء:الثاين
واستدلوا  ، بل جيوز للرجال وللنساء استخدام الدف يف النكاح        ، أن الدف ال خيتص بالنساء     :القول الثاين 
  :على هذا بأمور

  ))اآلذان                      ((   
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 مل ختصص الرجال من     ، أن النصوص اليت فيها احلث على اختاذ الدف يف وليمة الزواج عامة            :األمر األول 
  النساء 

 وإعالن النكاح باختـاذ الرجـال      ، أن احلكمة من األمر بالدف عند مجيع أهل العلم إعالن النكاح           :الثاين
  . وإذا كانت احلكمة تتحقق بضرب الرجال للدف أكثر فهم أوىل باجلواز،للدف أعظم منه باختاذ النساء

 لكن األقرب إن شـاء اهللا  أن الـدف           ، وفيه قوة يعين يف كال القولني      ،اخلالف يف هذه املسألة فيه تكافؤ     
 هو أنه يظهر بوضوح من خالل اآلثار املروية عن الصحابة أن الاليت كـن               :وسبب الترجيح  ،خاص بالنساء 

قال هلا النيب صـلى اهللا عليـه         ، فمثالً ملا تولت عائشة تزويج امرأة من األنصار        ، بالدف النساء فقط   يضربن
 . ووجه هذا الكالم لعائشة ومن معها من النـساء ،ويدخل فيه الدف "هل كان معكم شيء من اللهو    :"وسلم
بالدف إذا رجع ساملاً أيـضاً       اجلارية اليت نذرت أن تضرب على رأس رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم                :ثانياً

 فمن خالل هذين األثرين وغريمها يظهر لإلنسان أن الدف يف العهد النبوي كان يضرب من قبل      ،كانت جارية 
  : أما النصوص العامة فهذه عنها أحد جوابني،النساء
 النـساء   أا عامة حتمل على النصوص األخرى املبينة أن الذين كانوا يتعاطون الدف هم       :اجلواب األول  

  .فقط
 كثري من النصوص اليت فيهـا األمـر         ، أن هذه النصوص عند التحقيق ال تثبت       ، وليس هذا ببعيد   : الثاين

 هـذا  " فصل ما بني احلالل واحلـرام " هو هذا احلديث ومل أمتكن من النظر فيه بالتفصيل      ،بالدف ضعيف جداً  
 فنجيب عن أن النصوص اليت يقول       ، الضعف  وإال ما عداه يغلب عليها     ،احلديث هو الذي ظاهر إسناده الصحة     

 وهـو أن النـساء ختـتص    ، بأا حتمل على املعروف من العهد النبـوي  :ايزون أا عامة بأحد هذه اجلمل     
 ، أو أن نقول أا ال تثبت وهذا احلكم حيتاج فقط إىل وقت للنظر يف أسانيد هذا احلـديث                  ،باستخدام الدف 

  . هو أنه الدف خيتص بالنساءومع هذا أقول األقرب إن شاء اهللا
  .                                    هنا نكون توقفنا على باب عشرة النساء

  
  .هذا واهللا أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

                                               
 <EE<EE<EE<EEîãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]<<<<Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]J<DD<J<DD<J<DD<J<DD<< << << << <

  
  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  174  
 

  
  من النكاح) 14: (الدرس  فيةالصي   الدورة

  السبت: اليوم
ه24/6/1429:التاريخ

  ـ
  ))177((التسلسل العام لدروس الزاد 


	���������ل�����Wא �
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه                  

  .أمجعني
 باب عشرة النساء                             

  فمن يعاشر شخصاً فهذا يعين أنه خيالطه ويصاحبهاملصاحبة واملخالطة،:العشرة يف لغة العرب

 املقصود ذا الباب فهو ما يكون بني الزوجني من األلفة والوئـام وحـسن               : الشرعي وأما يف االصطالح  
 . الصحبة

  .فهذا املعىن هو املقصود بالبحث يف هذا الباب
  : ف ـ رمحه اهللا ـقال املؤل

 )يلزم الزوجني العشرة باملعروف(
 وهذه العشرة منها ما   لزوجني أن يعاشر اآلخر باملعروف،      حث الشارع وأكد على أنه جيب على كل من ا         

وقد دلت نصوص كثرية على وجوب تأكداً كما سيأتينا يف هذا الباب، ومنها ما يكون مستحباً م، يكون واجباً
 لكن الذي يعنينا اآلن هو أنّ الـشارع       ، الم املؤلف حدود العشرة باملعروف    أتينا يف ك   وسي ،العشرة باملعروف 

وعاشروهن { :فمن الكتاب قوله تعاىل نصوص كثرية يف الكتاب والسنةالكرمي حث على العشرة باملعروف يف 
 )228/البقرة(} وهلن مثل الذي عليهن باملعروف{: اىلوقوله تع، )19/النساء(} باملعروف

، )استوصوا بالنساء خريا  ( يف احلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم        -  صلى اهللا عليه وسلم      -  النيب   وقول
 )خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهله (-  صلى اهللا عليه وسلم - وقوله 

ويظهر يل واهللا أعلم أنه متواترة املعىن أو قريبة من التـواتر لكثـرة              ، والنصوص يف هذا الباب كثرية جداً     
 . صوص الدالة على استحباب وتأكد إحسان العشرة بني كل من الزوجنيالن

يعين مباذا حتصل العشرة  كما هي عادة الفقهاء إىل الضابط، انتقل ،رر املؤلف وجوب العشرة باملعروفملا ق
 . باملعروف

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وحيرم مطل كل واحد مبا يلزمه لآلخر والتكره لبذله(
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أدى ما عليه   فإذا  ،  ما عليه لآلخر بال مطل وال تكره        باملعروف حتصل بأن يؤدي كل واحد منهما       العشرة
وفهم من هذا التعريف أنّ صور اإلخالل بالعشرة باملعروف ، صاحبه باملعروف فقد عاشرمستوفياً للشرطني، 

  :ثالث
  . يعين أن ال يبذل ما عليه مطلقاًيعاشر باملعروف مطلقاً،من ال : األوىل
 . أن يبذله مع التكره: الثاين
 . ةأن يبذله مع املماطل: الثالث

لعشرة كما تقدم يف النصوص واجبة، ومما يدل على تأكـد           فهذه ا ، هذه صور اإلخالل بالعشرة الواجبة    ف
  .سيما يف حق الزوجالعشرة ال

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )تلعنها املالئكة إىل الصباحفلم تأيت باتت ، إذا دعى الرجل زوجته إىل فراشه (

ففي هذا احلديث يف بعض األلفاظ التصريح بأنه إذا أبت وبات غضبان            ) مث بات غضبان عليها   (ويف لفظ   
وال ، ئكة تلعنها إىل الـصباح    أنه مبجرد أن تأىب فإنّ املال     ، ويف بعض األلفاظ  ، ليها تلعنها املالئكة إىل الصباح    ع

عرفنـا اآلن مبـاذا حيـصل     إذا هذا األمر من كبائر الذنوب، لى أنّ خمالفةشك أنّ لعن املالئكة دليل كبري ع
 ،ما حيصل اإلخالل بالعشرة باملعروف  وهلذا حنن نقول إلخواننا األزواج وأخواتنا الزوجات أنه كثرياملماطلة،

تكره وهـذا  ولو ب فإنّ بعض الناس يظن إذا بذل ما عليه فقد أدى الواجب. كثرياً ما حيصل يف جانب التكره 
ء فإنّ التكره يف أداء احلقوق يفسد أدا      ، يه بال تكره يعين منقادة به نفسه      بل جيب أن يبذل ما عل     ، ليس بصحيح 

 . ملا احتف به من التكره احلق أن ال يرغب بأخذ هذا احلق على اآلخر إىل أن تصل لدرجة  مبن يؤدى إليه احلق
 . ىل أن يؤدي احلقوق بال تكرهفأنا أؤكد على أن يتنبه كل من الزوج والزوجة إ

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وإذا مت العقد لزم تسليم احلرة(

والدليل على هذا  أنّ متام العقد يقتضي        ، قد فإنه يلزم أن يسلم أهل الزوجة، الزوجة إىل زوجها         إذا مت الع  
ألنّ هذين مها   ، يسلموها إليه أن  فيجب على الزوج أن يسلم املهر وعلى أهل الزوجة          ،  تسليم العوض واملعوض  

 . العوض واملعوض
ضي إذا متت تسليم العوض واملعوض، ويف عقـد النكـاح العـوض              الدليل أنّ العقود يف الشرع تقت      فإذاً

 . -  رمحه اهللا- إليها الشيخ املاتن لكن هلذا التسليم ضوابط وشروط أشار ، املهر والزوجةواملعوض 
  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 ) تسليم احلرةلزم(
 جيب أن تسلم بالليل ال      وهو أنه ، ة فلها حكم آخر سينص عليه املؤلف      أما األم ، إذا الوجوب يتعلق باحلرة   
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  . وسيأتينا حبث األمة.  يعين يف مجيع النهار والليل وتسليم احلرة كلي،، بالنهار، فتسليم األمة جزئي
  

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )اليت يوطأ مثلها(

كن أن يستمتع ا مبـا      املرأة اليت مي  ،  ويلتحق باملرأة اليت يوطأ مثلها     ، مثلها ا جيب تسليم املرأة اليت يوطأ     إمن
 كاملباشـرة  ، ا مبـا دون الـوطء   مثل املرأة املريضة اليت ال ميكن أن توطأ لكن ميكن االستمتاع     دون الوطء، 

حينئذ جيب على أهـل  ، أن يستمتع ا مبا دون الوطءكن أو مي  فإذا كانت املرأة يوطأ مثلهاوالتقبيل وحنومها،
  . الزوجة تسليم الزوجة إىل زوجها ذا الشرط

وال ميكن أن يستمتع منها مطلقاً فإنه ال جيب على أهل الزوجة أن يسلموها إىل     ، وإذا كانت املرأة ال توطأ    
  .الزوج ولو بعد العقد

 مل  فإذا مل ميكن االستمتاع   ، منا هو للتمكن من االستمتاع     بأنّ وجوب التسليم إ     علل الفقهاء هذا   :التعليل
 .  إذا عرفنا تعليل عدم وجوب التسليما مل ميكن أن توطأ فإنه ال تسلم، إذواضح،  وهذاميكن التسليم واجباً

وهي ال أن يقوم الزوج بالوطء ، تسليم الزوجة اليت ال يوطأ مثلها وهو أنه ال يأمن من  :وهناك تعليل آخر  
وجة أن يسلموا الزوجة فمن باب سد الذرائع رأى الفقهاء أنه ال جيب على أهل الز مثلها فتضرر الزوجةيوطأ 

 أو أخذها   تأديبها، لتعليمها و  ةالزوج أنه يريد أن يأخذ الزوج       وهذا احلكم يستوي فيه ما إذا ادعى       إىل الزوج، 
 ملـا  ،أخذها للتعليم والتأديب ال لالستمتاع يعين بعبارة أخرى أا ال تعطى للزوج و ولو زعم أنه           ،لالستمتاع

لوقوع الوطء  تقدم وأنه وإن زعم هذا فإنّ وجود املرأة معه يف نفس البيت وهو يعلم أا زوجته مظنة عظيمة
  . الذي هو مضر ذه الزوجة

 يوطأ  امرأةفهي  ، أة اليت يوطأ مثلها حتد بالسنني، فإذا متت تسع سنوات         ذهب احلنابلة إىل أنّ املر    / مسألة  
 دخـل  -  وسلم صلى اهللا عليه-  على هذا بأنّ النيب اواستدلو ال يوطأ مثلها، امرأة  وإن كانت أقل فهيمثلها،

  . تسع سنني  وهي بنت-  رضي اهللا عنها - على عائشة وبىن ا
أة هلا تسع   فقد تكون املر  ،  النساء أنه أمر خيتلف باختالف   ،  يف ضابط املرأة اليت يوطأ مثلها      :والقول الثاين 

خرى هلا سبع سنوات وميكن أن  وقد تكون امرأة أ بل هلا عشر و ال ميكن أن توطأ،سنوات و ال ميكن أن توطأ  
وهذا القول الثاين وهو ، وما يتعلق ذه األمور، سد املرأةج فإنّ هذا األمر يرجع إىل طبيعة املرأة وطبيعة، توطأ

 بناء على هذا إذا عقد علـى        ن هو القول الصحيح إن شاء اهللا،      سأنه خيتلف باختالف النساء وأنه ال يتحدد ب       
امرأة وهلا مثان سنوات وهذه املرأة جسدها يقبل الوطء وميكن أن تفهم ما يقع بني الـزوج والزوجـة مـن                     

  .  فإنه جيب على أهل الزوجة أن يسلموها إليهة،املعاشر
يعين ضعيفة اخللقة ال تتحمل الوطء كما أا ال ، ة اخللقة نضووإذا عقد على امرأة هلا عشر سنوات لكنها     
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 . تفهم ما يقع بني الزوج والزوجة فإنه واحلالة هذه وإن كان هلا عشر سنوات فإنه ال جيب أن تسلم إىل الزوج
  

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )اليت يوطأ مثلها يف بيت الزوج إن طلبه(

 ، أنّ التسليم حق من حقوق الزوجوتعليل ذلك ،وب التسليم موقوف على طلب الزوجفالوجوب أي وج
  . فإذا مل يطلب ورضي ببقائها عند أهلها فال حرج يف ذلك، واحلقوق اخلاصة تتوقف على الطلب

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ومل تشترط دارها أو بلدها(

أيت إليهـا يف دارهـا      فإنه ال جيب أن تسلم بل على الزوج أن ي          ، البلد كانت اشترطت الدار أو    يعين وإن 
رطت البقاء يف دارها ألا ش،  أهل الزوجة أن خيرجوها إىل بيتهوال جيب على،  ويستمتع منها مبا يشاء يف دارها     

وأنّ ، الشرط من الشروط الصحيحة الالزمة     الشرط تقدم معنا مفصالً ومطوالً أنّ هذا         ودليل هذا ، أو يف بلدها  
إالّ فللمرأة احلق يف الفسخ وهذا الشرط من مجلـة           وج أن يتقيد ا و    الشروط الصحيحة الالزمة جيب على الز     

 . الشروط الصحيحة الالزمة اليت تقدمت معنا يف باب الشروط يف النكاح
  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )وإذا  استمهل أحدمها أمهل العادة وجوباً(
فإنه جيب إجابتـه    ،  التسليم واالجتماع  طلب الزوج املهلة يف    معىن هذه العبارة يعين إذا طلبت الزوجة أو       

ويف الغالـب سـيكون     ، لب الزوج أو كانت الطالبة الزوجة      على سبيل الوجوب سواء كان الطا      هلذه املهلة، 
 : الدليل على الوجوب من وجهني مبا يتطلبه الزواج عادة، لتستعد ألمر الزواج. الطالب من ؟ الزوجة 

علماً أنّ املقصود باالستعداد    ، ليسري لتستعد الزوجة ألمر الزواج    ال ا  أنه جرت العادة باإلمه    :الوجه األول 
إمنـا  ،  بـاملالبس وال،  املتعلق بالبيتستعدادال اال ، ق ببدن املرأة أو الزوج    هنا يف كالم الفقهاء االستعداد املتعل     
  .االستعداد املتعلق مباذا ؟ ببدن املرأة

ال تدخلوا على النساء ليالً حىت متتشط       (يف احلديث الصحيح     -  صلى اهللا عليه وسلم      - قوله: الدليل الثاين 
 صلى اهللا عليه وسلم     -  من احلديث أنّ النيب    وجه االستدالل ) املغيبة(هكذا ضبطوها   ،  )الشعثى وتستحد املغيبة  

ال مع بداية الصحبة من بـاب أوىل، وهـو      جيب اإلمه  ه إذا طلب من الزوج اإلمهال مع طول الصحبة فألن         - 
فإنه جيب وجوباً إنظارمها قدر ما جرت العادة  إذا طلب الزوج أو الزوجة املهلة لالستعدادوي جداً، استدالل ق

  :مث استثىن املؤلف مسألة ،به من االستعداد
  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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 )ال لعمل جهاز(
مل اجلهاز لكنه    اإلنظار لع  يعين أنه ال جيب   ، ال لالستحباب النفي هنا نفي للوجوب     ، قوله ال لعمل جهاز   

 وقد يتعلق باملرأة بأن تستعد ،بتأسيس أو تأثيث أو يئة املرتلبأن يستعد ، بالرجل واجلهاز قد يتعلق، يستحب
اج إليه املـرأة     مما حتت  ت الزينة وما يتعلق ذه األمور،     كاأللبسة وأدوا بأدوات املرأة اخلاصة بالزواج اخلارجية،    

ألنه ألمر خارج عن ذات الزوج ، وإمنا يستحب  أنّ اإلنظار هلذا األمر ال جيبفاحلنابلة يرون، عادة قبيل الزواج
  . والزوجة

مل أقف على قول بالوجوب لكين أقول إن كان أحد من الفقهاء قال بالوجوب يف مـسألة اسـتعداد يف                    
وجوب كما أنا مل أقف على قائل بال،  بوضوح إن كان قيل بهوهو الراجح، اجلهاز فهو قول وجيه جداً وقوي

 . قلت لكن إن كان قيل به فهو قول قوي جداً
كأن يستعد من حيث    ، األعمال البسيطة املتعلقة بالبدن    أنه إذا كنا ننظر الزوجة لبعض        :السبب يف ذلك  

 الذي يريد   كيف ال منكن الزوج من االستعداد يف أمر مهم وهو مثالً  البيت            ،  إخل...جلسد  الشعر ومن حيث ا   
 اخلـاص  فيما يتعلق بالبيت أهم وأشق من االستعداد  واليوم الناس يعتربون االستعدادفيه،هو وهي أن يسكنا 

هذا اإلنظار واجب من باب ف  فإذا كان احلنابلة يرون أنّ اإلنظار الستعداد اخلاص بالزوج واجببنفس الزوج،
دخول على الزوج وتستـصيغ      فإنه ال تكاد املرأة جترأ على ال       كذلك ما يتعلق بالزوجة،   . ظهر يل    فيما ي  أوىل،

لكن البلدان مجيعاً يتفقون على     ، ذلك إالّ بعد االستعداد الكامل حبسب األعراف كل بلد له عرفه يف االستعداد            
 . املشترك وهو االستعداد هذا املقدار

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وجيب تسليم األمة ليالً فقط(

ذكر الفقهـاء تعلـيالً     ، أما األمة فإنه تسلم ليالً فقط     ،  الزمان حلرة جيب أن تسلم يف مجيع     تقدم معنا أنّ ا   
ت اخلدمة حق بقي،  إىل الزوجفإذا انتقل االستمتاع، األمة اخلدمة واالستمتاع وهو أنّ السيد ميلك من، لذلك

ليل ، ولكن ملاذا جعلوا الفقط ولزوجها بالليل لالستمتاع وهلذا نقول هي له بالنهار للخدمة، من حقوق السيد
 عللـوا   ؟ون بالليل وميكن أن تكون بالنهار      وملاذا مل يعكسوا  ألنّ اخلدمة ميكن أن تك         والنهار للسيد، ، للزوج
العـادة أنّ   وجـرت ، وطلب املعاش غالباً يكون بالنـهار ، يف النهاربأنّ اخلدمة جرت العادة بأن تكون هذا 

 .  وهذا صحيحوحق السيد يف النهار،ج يف الليل وهلذا جعلوا حق الزو،  يكون يف الليلاالستمتاع
  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )ويباشرها ما مل يضر أو يشغلها عن فرض(
زمان ويف كل مكان وبأي كيفية      أفادنا املؤلف ذه العبارة أنّ للزوج احلق يف االستمتاع بالزوجة يف كل             

نّ له أن يستمتع منها كيفما شاء زماناً ومكانـاً  إذا أفادنا أ،  احملرممن االستمتاع إالّ ما سيذكره املؤلف، شاء
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 . وكيفية
ذكر أنّ املرأة إذا دعاها زوجها      ( -  صلى اهللا عليه وسلم      -  باحلديث املتقدم أنّ النيب      واستدلوا على هذا  

يث احلسن إن شاء اهللا وكذلك يف احلد). غضبان عليها لعنتها املالئكة إىل تصبح  إىل فراشه ومل تأيت وبات وهو
مع أنّ تـرك    ) قال إذا دعى أحدكم زوجته فلتجب ولو كانت على تنور            (-  صلى اهللا عليه وسلم      - نّ النيب   أ

ومع ذلك أباح هلا الشارع أن تترك اخلبز الذي   هذه احلالة يؤدي إىل فساد املال وفساد املال منهي عنهالتنور يف
كذلك جاء يف   ، ألدلة الواضحة على الوجوب   ذا من ا  وه،  طعام كان ولو أدى ذلك إىل فساده       يف التنور أو أي   
ففـي  ، )أمر الزوجة أن جتب زوجها ولو كانت على ظهر مجـل           (-  صلى اهللا عليه وسلم      -  احلديث أنّ النيب  

إذا جيب على الزوجة أن تستجيب لرغبـة        ، ان ويف حديث اجلمل من جهة املكان      حديث التنور من جهة الزم    
  . إالّ اليت استثناها الشارع كما سينص عليه املؤلف، اتواألماكن والكيفي الزوج يف كل الظروف

املرات بال حـد و ال      أنّ للزوج أن يستمتع من زوجته باجلماع ولو تعددت          ، أفادنا املؤلف بعموم عبارته   
 : ولكن هذا احلكم واحلكم السابق مشروط بشرطني، عدد

  .  أن ال تؤدي كثرة اجلماع إىل اإلضرار بالزوجة:الشرط األول
  .  أن ال يؤدي ذلك إىل تفويت الزوجة فرضاً من فروض اهللا:الشرط الثاين
،  فإنّ له أن جيامع  عدد املرات اليت يشاء بـال حـد              يضرها ومل يفوا فرضاً من الفروض،      بشرط أن ال  

ت فإنّ النصوص عامة مىت دعاها دخلت يف احلديث ولو كثر         ، ابلة هذا احلكم من النصوص العامة     واستنبط احلن 
 . هذه املرات

 .فدليلهما واضح،  عدم اإلضرار وأن ال تفوت فرضاًوهو، ما الشرطان اللذان ذكرمها املؤلفوأ
 )ال ضرر و ال ضرار (-  صلى اهللا عليه وسلم -  قوله  :فالدليل األول
 .  أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق:والدليل الثاين
 القول الثاين أنّ الزوج إذا جامع       ليت للزوج أن جيامع فيها الزوجة،      يتعلق مبسألة عدد املرات ا     :القول الثاين 

ا مرة والزائد تدفع    فلها أن تقول لك يف اليوم كذ      ، حله عن عدد اجلماع مبا يتفق عليه      بكثرة فإنّ للزوجة أن تصا    
 : الدليل استدلوا بدليلني. اجلماع  فيكون صلح عن بعض عدد، مقابله عوضاً
فحكم عليها بست يف النهار وست      ، زبري اشتكت كثرة اجلماع من زوجها     عهد ابن ال   أنّ امرأة يف     :األول

  . يف الليل
 .  أنّ أنس سئل عن امرأة جامعها زوجها بكثرة فحكم بأربعة يف الليل والنهار:الدليل الثاين

يتقيد بقيـد   وهو أنه ال    ، مذهب احلنابلة   والراجح إن شاء اهللا      هذان الصحابيان قيدوا بعدد حمدد،    قالوا ف 
 . وال حيد بعدد
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 : وأما اجلواب عن اآلثار فمن وجهني
 فإن ثبتت فإنّ هذه الفتاوى حتمل على وقوع الضرر مـن            البحث يف ثبوت هذه الفتاوى،    : الوجه األول 

 واجلماهري يرون ذلك أنه إذا كان هناك ضرر فإنه جيب أن حيد عـدد اجلمـاع إىل       ، وحنن نتفق  ،كثرة اجلماع 
  . ال يكون معه ضرر على الزوجةالعدد الذي 

أما يف احلقيقة إذا كان الـزوج   ،اآلثار على وجود ضرر على الزوجة  إذا جنيب على اآلثار بأا حتمل هذه        
فيظهـر يل أنّ  ، ن كثرة اجلماع بال ضرر يقع عليهاعلى الزوجة إالّ أنه سئمت م جيامع بكثرة وال يوجد ضرر

 . مذهب احلنابلة يف هذه املسألة أقوى
 صرحية  -  صلى اهللا عليه وسلم      -  ذا األمر اليت جاءت عن النيب        أنّ النصوص اليت اعتنت   : سبب الترجيح 

املسألة مع وجود   بأنّ هذا حق من حقوق الزوج ومل يأيت يف النصوص ما يقيد هذا احلق وحنن نفترض ونفرض                  
   .مذهب احلنابلة حينئذ األقرب واهللا أعلمضرر على الزوجة،

  : لف ـ رمحه اهللا ـقال املؤ
 )وله السفر باحلرة ما مل تشترط ضده(

إالّ إذا كانـت  ، ن تسافر معـه وأنه جيب عليها الطاعة إذا طلب منها أ    ، يعين أنّ للزوج أن يسافر بزوجته     
وإن مل تكـن  ، فهو شرط صحيح الزم، بلدها فإن كانت اشترطت هذا الشرط اشترطت عليه  أالّ خترج من

 . يها أن تسافر مع زوجهااشترطت فإنه جيب عل
ومل ، ألوقات ومن ذلك األوقات يف السفرأنّ الزوج له حق االستمتاع بالزوجة يف كل ا: الدليل على هذا  

أن تطيع الـزوج إذا أراد أن  وهذا صحيح وهو أنه جيب على املرأة إذا سافرت معه،  يتمكن من االستمتاع إالّ
فإن كان الطريـق إىل  ، بلد مأمون يف الطريق وبعد الوصول ىللكن يشترط لوجوب الطاعة أن يسافر إ، يسافر

فإذا أراد أن يصحبها إىل بلـد  ، أن تسافر البلد غري مأمون أو كانت البلد غري مأمونة فإنه ال جيب على الزوجة
 . فيه حرب أو فيه وباء أو فيه كوارث طبيعية فإنه ال جيب عليها أن تسافر معه

فإنه ال جيب عليها أن تسافر      ، وف ال يأمن معه اإلنسان على نفسه       طريق خم  كذلك إذا أراد أن يصحبها يف     
 . معه

؟ أو يف سفن يكثر الغرق فيها  ؟ أو          ن يكثر سقوط الطائرات فيه      هل من ذلك إذا أراد أن يسافر يف طريا        
 ليس من ذلك  ؟

فإنه ال جيب أن    ، الغرقأو هذه السفن كثرية     ، روفة بأنّ طائراا كثرية السقوط    إذا كانت هذه اخلطوط مع    
وكذلك ال يظهر يل أنه ، خطوط معروفة أا كثرية السقوط، يعين هذا نادرأنه يف   لكن ما يظهر يل أناتسافر،

 . يوجد جمموعة من السفن معروفة بكثرة الغرق
يسافر ا مـع سـائق معـروف        لكن من ذلك أن     ،  الكبرية ال ميكن أن تتكرر بكثرة      فإنّ هذه الكوارث  
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املهم القاعدة العامة إذا كان هناك ضرر فإنه ال جيب ولو كان هذا السائق قريب،  ،حينئذ هلا أن متتنع، وربالته
  . أن تسافر معه

 أنه له أن يباشر كيفما      لوطء  بعد أن قرر القاعدة العامة       يف بداية الكالم عن املمنوعات من ا       قال رمحه اهللا  
  .شاء أراد أن يبين املمنوعات

  :  ـ رمحه اهللا ـقال املؤلف
 )وحيرم وطؤها يف احليض والدبر(

  . حترمي الوطء يف احليض دلّ عليه النص واإلمجاع
فـوطء  ]  189/البقرة[} ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض           { : قال تعاىل  

ويستوي يف هـذا  ، علم وهللا احلمد خيتلف فيه أهل الوالنص وال إشكال فيه مل املرأة أثناء احليض حمرم باإلمجاع
ففي ، ة إذا اعتربناها حيضاًويلتحق به الصفرة والكدر أول نزول احليض وأوسط نزول احليض وآخره إذا خف

  . كل هذه املراحل ال جيوز لإلنسان أن يطأ زوجته
 . وتقدم معنا هذا يف كتاب احليض

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )والدبر(

 إىل أنّ الوطء يف الدبر  فقهاء السبعة وعامة علماء األمة،    ذهب األئمة األربعة وال   ، يف الدبر وال جيوز أن يطأ     
اسـتدل  ، يف احليض عند من يصحح هذه النصوصوجاء فيه من النصوص أكثر مما جاء  حمرم وهو من الكبائر

  : اجلماهري بأدلة
د فسر الـصحايب    وق] 223/بقرةال[} نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم        {  قوله تعاىل  :األول

وجه االستدالل ،  وهو صريح جداً، بأنّ املقصود باحلرث موضع الولد اآلية-  رضي اهللا عنه - اجلليل ابن عباس 
   .هذا الدليل األول يف موضع الولد، من اآلية أنّ اهللا سبحانه وتعاىل إمنا أباح وطء املرأة

 صلى اهللا عليـه  - منها قوله ، الة على حترمي الوطء يف الدبر    جمموعة كبرية من األحاديث الد    : الدليل الثاين 
) ال تأتوا النساء يف أعجازهن     (-  صلى اهللا عليه وسلم      - ومنها قوله   ) املعون من أتى امرأته يف دبره      (- وسلم  

وص  هذه النص،)ال يستحي من احلق ال تأتوا النساء يف أدبارهن إنّ اهللا (-  صلى اهللا عليه وسلم - ومنها قوله  
لكن كثرياً من املتأخرين  اسناده ضعف ال يسلم منها حديث،      كل واحد منها يف    ،أوالً مجيعا ال ختلو من ضعف     

 : يصحح هذه األحاديث معتمداً على ثالثة أمور
                   . أنه جاءت من طرق متعددة:األول
                      .أا توافق ظاهر القرآن :الثاين
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   . توافق فتاوى الصحابة أا:الثالث
من هـؤالء اإلمـام     ،  ال يثبت يف هذا الباب حديث صحيح       إىل أنه ، لكن مع ذلك ذهب كثري من األئمة      

على رأسـهم البخـاري   ، حنو مخسة من األئمة ومن هؤالء اإلمام ابن املنذر،  ، ومن هؤالء النسائي،البخاري
  . والنسائي

 ألنّ هذه األحاديث من الضعف حبيث ال يقوي         ب حديث صحيح،  أنه ال يثبت يف البا    األقرب واهللا أعلم    
 . بعضها بعضاً

  . صح عن الصحابة حترمي وطء املرأة يف الدبر:الدليل الثالث
 وعلمتم كيف شأن هذه األحاديث من حيث الثبوت         ، األحاديث :اآلية، والدليل الثاين  : إذا الدليل األول  

 . اآلثار:والدليل الثالث، وعدمه
وهو مروي عن اثنني اإلمام مالك وقبله ابن عمر وبعـضهم           ،  أنّ وطء املرأة يف الدبر جائز      :ثاينالقول ال 

  . والصحيح أنّ هذا القول ال يثبت عن مالك وال ابن عمر وال عن الشافعي يرويه وينسبه لإلمام الشافعي
وعن هـذه   . يف الدبر    روي عنه ما يوهم جواز وطء املرأة         -  رضي اهللا عنه     -  نبدأ باألهم وهو ابن عمر    

  :فتوى املنقولة عن ابن عمر أجوبةالفتوى أجوبة عن ال
الوطء يكون  .  أنّ مقصود ابن عمر جبواز وطء الدبر يعين الوطء يف القبل من جهة الدبر                :اجلواب األول  

بن قصود ا فإنه قال أنّ م   ، حد كبار تالميذ ابن عمر وهو نافع      وهذا تفسري أ   القبل لكن أتاها من جهة الدبر،        يف
  .عمر هذا وصح عنه هذا التفسري

 وممن ذهب إىل أنّ هذا وهـم        -  رضي اهللا عنه     -  أنه إن ثبت عن ابن عمر فهو وهم منه           : اجلواب الثاين 
  .فإنه قال وهم ابن عمر وصح عنه ابن عباس
  اللعن بل روي عنهعمر بإسناد كالشمس أنه يرى حترمي الوطء يف الدبر،أنه صح عن ابن : اجلواب الثالث

 وكما ترى كل واحد من األجوبة الثالث كايف يف إبطال االستدالل بأثر عن اهللا من أتى امرأته يف دبرها، فقال ل 
  . ابن عمر

  . أما مالك فإنه سئل فيما ينسب إليه من جواز الوطء يف الدبر فقال معاذ اهللا
ال تردد و ال إشكال بإذن اهللا أنّ الوطء          ب إن شاء اهللا الراجح   وهلذا أقول    يثبت عنه،    وأما الشافعي فإنه مل   

وقال ابن ، الوطء يف الدبر للزوجة من اللواط -  رمحه اهللا -  بل قال شيخ اإلسالم يف الدبر حمرم وهو من الكبائر
  . نيب من األنبياء على لسان  مل يبح وطء الدبر-  رمحه اهللا - القيم 

ه آثار وخيمة جداً وأمراض تلحق بالزوج بالدرجـة         أنّ وطء الدبر يترتب علي    كما أنه يضاف هلذه األدلة      
، وأنه ينـايف الفطـرة   أنّ القول باجلواز شاذ وغري معتربويظهر يل واهللا أعلم   وبالزوجة بالدرجة الثانية،األوىل

وأما ما متسك به الذين يقولون جبـواز الـوطء           سيما وأنّ اآلية صرحية أنّ جواز الوطء إمنا هو يف حمل الولد           ال
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ابن عبـاس  ونسوا أنّ   هذا عامم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم، فقالوا نسائك اآليات العامة،ر وهوبالدب
  .  واالستدالل بالعمومات ال يصلح مع وجود النصوص اخلاصةفسر اآلية مبحل الولد،

يـة يف  واتر واإلمجـاع كاف وأنا أقول لو مل يكن يف الباب أي نص لكانت األضرار الطبية اليت ثبتت بـالت            
أنّ الوطء ال جيوز حىت روي عن ابن عمـر          ، ار عن الصحابة صحيحة مسندة كثرية      كيف وتوجد آث   التحرمي،

 . اللعن
  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض(
ميكن أن   وتعليل الوجوب أنه ال   ، حكام احليض والنفاس واحدة املعىن    وإمنا تركوا النفاس ألنّ أ     يعين ونفاس 

وهلذا فإنه جيب عليها أن تغتسل ليـتمكن مـن االسـتمتاع            ، نسان من زوجته إالّ بعد أن تغتسل      يستمتع اإل 
  .الواجب

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وجناسة(

ألنّ الـزوج ال يـتمكن مـن        ، ا أو أصابت ثوا   وجيب على الزوجة أن تغسل النجاسة اليت أصابت بد        
   . وهذا أمره واضحيف بدن املرأة، نجاساتاالستمتاع مع وجود ال

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغريه(

يعين وجيب على الزوجة أن تأخذ ما تعافه نفس الزوج من الشعر وحنوه من األوساخ اليت يندب للزوجـة                
ى الوجوب املستفاد بالنـصوص     أن تتخلص من الشعور وهذا الوجوب زائد عل        جيب وجوبا ،  تتخلص منها  أن

وهـو إذا  ، وهذا وجه آخر للوجوب، دلت على هذا من حلق أو أخذ اإلبط وحلق شعر العانة فإنّ النصوص
  . طلب الزوج ذلك

ومل يقولوا  ،ال حظ هم يقولون ال يتم، وجةيتم مع وجود ما تعافه النفس من الز أنّ االستمتاع ال: الدليل 
ألنه ال جيوز للزوج أن جيامع زوجتـه قبـل أن   ،  ال يوجدف احليض فإنّ االستمتاعخبال ال يوجد لكنه ال يتم

 . تغتسل
ألنّ هذه الـشعور ال     ، ما تعافه نفس الزوج من شعر وحنوه       أنه ال جيب على املرأة أن تأخذ         :القول الثاين 

  . متنع من الوطء
وعلى املـرأة  ، ج واجب على زوجته للزوواجلواب على هذا االستدالل أا متنع كمال الوطء واالستمتاع    

ومقتضى تعليـل  وهذا القول األول هو الصحيح، ، الكمال ال على وجه النقص أن تؤدي الواجب على وجه
أتينا يف آثار ألنّ االستمتاع كما سي، وحنوهاحلنابلة أنه أيضاً جيب على الزوج أن يأخذ ما تعافه الزوجة من شعر 
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فيجـب  ، لكنه أيضاً من احلقوق املتبادلة ن احلقوق األوىل للزوج بالذاتوإن كان هو م، الصحابة حق متبادل
   . على الزوج أن يأخذ ما تعافه نفس الزوجة

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وال جترب الذمية على غسل اجلنابة(

ـ ، ه على غسل اجلنابة إذا كانت ذمية  يعين ليس للزوج أن جيرب زوجت      شرع إالّ ألنّ الذمية ال تلزم بفروع ال
وهذه املسألة فيها خالف كاخلالف يف املسألة السابقة  متاماً من حيث التعليل والدليل  ،بعد الدخول يف اإلسالم

  . واألقوال والراجح
ولو كانت ذمية وهلذا حنن نقول اخلـالف يف         ، نابةفمثالً الزوج تعاف نفسه الزوجة اليت ال تغتسل من اجل         

جلنابة ال وجوباً    أنه جيب على الزوجة أن تغتسل من ا        والراجح ،لة السابقة متاماً  هذه املسألة كاخلالف يف املسأ    
   . الوجه الكامل  وإمنا ليتمكن الزوج من استيفاء احلقوق علىشرعياً أصلياً،

 فصل                                   
  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )ويلزمه أن يبيت عند احلرة ليلة من أربع(
 فصل وهذا الفصل يريد املؤلف أن يتكلم فيه عن املبيت والقسم وما - رمحه اهللا  - ا الفصل يقول املؤلف   هذ

 . يتعلق ما
  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) ويلزمه أن يبيت عند احلرة ليلة من أربع(
نّّ املؤلف ل احلرة ألمث نرجع لتفصي فلنذكر األمة،  املؤلف ماذا جيب عليه عند األمةقوله عند احلرة مل يبين

  . حكام املتعلقة باحلرةسيستمر يف تفصيل األ
ألنّ أكثر ما جيمع اإلنسان على زوجتـه        ، يبيت عندها ليلة من كل سبع ليايل      األمة جيب على الزوج أن      

لة ست للحرائر وواحدة ملن ؟ لألمة، فإذا هلا ليليلتان ولألمة كم ؟ ليلة واحدة  ف  لكل حرةث حرائر،األمة ثال
 .  هذا ما يتعلق باألمة نرجع إىل تفصيل احلرةمن كل سبع،

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وينفرد إن أراد يف الباقي........... ويلزمه (

فيجب عليه ،  هو القسم إذا كان له زوجة واحدة وقسم االبتداء،املؤلف يريد أن يتحدث عن قسم االبتداء
القصة املشهورة اليت وقعت يف      :دليلهمهذا مذهب احلنابلة    ، نفرد بالثالث  ليلة من كل أربع وي     أن يبيت عندها  

ذكرت  وأثنت على زوجها خرياً وجاءت إىل عمر رضي اهللا عنه،  أنّ امرأةهد أمري املؤمنني عمر بن اخلطابع
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كعب بـن    فاستحت املرأة فخرجت، فقال       وقال هلا جزاك اهللا خرياً     من قيامه وصيامه، فأثىن عليها عمر خرياً،      
 فإنّ أتت شاكية، قال وما ذاك ؟ قال إمنا، ني ملا مل تعدي املرأة على زوجهايا أمري املؤمن، سوار وكان حاضراً

 علـي   - رضي اهللا عنه    -  فقال عمر بن اخلطاب      هلا منه شيء،  زوجها إذا كان يقوم الليل ويصوم النهار ليس         
 فحكمي   أكثر ما جيمع احلر أربع زوجات،       إنّ - ه   رضي اهللا عن   -  فلما جاء قال لكعب احكم، فقال        بزوجها

  . أنّ هلا ليلة من كل أربع
  .  مث قال اذهب فأنت قاضي البصرةفقال عمر بن اخلطاب، إنّ حكمك أعجب من فهمك،

القضاء مع حضور فإنّ عمر بن اخلطاب حكم ذا احلكم بعد مداوالت يف جملس  ،ذا األثر عمدة احلنابلةه
وله أينفـرد بنفـسه يف      ،  هلا ليلة من أربع     أنّ املرأة احلرة يف قسم االبتداء      - رضي اهللا عنهم  - الصحابة وأطبقوا   

  . الثالث الباقية
 . وهذا القول أضعف األقوال، ىل العرف أنّ هذا القسم يرجع فيه إ:القول الثاين
واستدلوا على  حوال   أنّ احلكم مبا يبيت الزوج من الليايل عند زوجته خيتلف باختالف األ            :القول الثالث 

 ويبقى معها ملدة ليلة     ،بأنه ليس من حسن العشرة أن ينفرد اإلنسان عن زوجته بال سبب ملدة ثالث ليايل               هذا
  .  وليس له زوجات سواها،واحدة

 .  بأا فتوى خاصة وحادثة عني-  رضي اهللا عنه - وأجابوا عن أثر عمر بن اخلطاب 
 بـاختالف الظـروف والـزوج       وهو أنه خيتلف   - رمحه اهللا - تيمية  ل اختيار شيخ اإلسالم ابن      وهذا القو 

بوضوح جداً مذهب    أنّ الراجح     يل  أي القولني أرجح هذه املسألة تأملت فيها كثرياً ويظهر         الراجحوالزوجة،  
 السبب يف ذلك أنه ال يظهر مطلقاً عند تأمل األثراحلنابلة، 

ألنّ أمري املؤمنني ال يعرف املـرأة وال        ،  بفتوى شخصية   حادثة عني أو تتعلق    أنّ هذا األثر فتوى خاصة أو     
ومل يذكر يف األثر أي مالبسات ختتص ، يظهر مطلقاً منها أا فتوى خاصةال ، الرجل وهي فتوى يف جملس عام

  شيخ اإلسالم وهلذا أنا أرى أنّ اختيار، باملرأة أو بالرجل
 الصحابة وتكاد تكون إمجاع ال ميكن أن ترد مبثل          يف هذه املسألة فيه ضعف وأنّ هذه الفتوى اليت مبحضر         

  . هذه التعليالت
 . نقول إن شاء اهللا الراجح أنه جيب على اإلنسان أن يبقى ليلة من ثالث يف قسم االبتداء

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة(

 بأنّ املقصود من     واستدلوا على هذا  ،  مبرض وحنوه   إذا مل يكن معذوراً    الوطء واجب على الزوج وجوباً    
 . وهذا ال يكون مع االمتناع عن الوطء، وإعطاءها احلقوق ،عقد النكاح إحصان املرأة

 .  أنّ ترك لوطء ليس من املعاشرة باملعروف:الثاين
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، لـزوج  بأنّ الوطء حق من حقـوق ا       واستدلوا على هذا   ، أنه ال جيب على الزوج أن يطأ       :القول الثاين 
حق مشترك وليس حقاً  أنه جيب عليه أن يطأ ألنّ الوطء والراجح ف نوجب على اإلنسان حق من حقوقه،فكي

  .بل جيب عليه أن يطأ، خاصاً بالرجل
  .  مقدار هذا الوجوب-  رمحه اهللا - وسيبين املؤلف  

  : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة(

ب أن يطأ مرة واحدة كل أربع       فاحلنابلة يرون أنه جي   ، الوجوبملا بين الوجوب بين مقدار هذا       كما قلت   
فدل  على أنّ هذا غاية مـا ينتظـر          ، أربعة أشهر  بأنّ اهللا تعاىل حد للمويل       :واستدلوا على هذا بأدلة   ، أشهر

 .اإلنسان يف الوطء
ألنه ال ميكن أن نعترب األعراف      ، ضاً أضعف األقوال   أنّ الوطء يرجع فيه إىل العرف، وهذا أي        :القول الثاين 

 . يف أمور خيتلف فيها الناس
 ا مل يضر ببدنه أو بطلبه املعاش،       أنه جيب أن يطأ زوجته مبا حيصل هلا به الكفاية ولو كثر م             :القول الثالث 
 وأن يطأهـا  ،ذين الشرطني فيجب أن يعف زوجته، شيخ اإلسالم، وهو قول قوي جداً وهذا القول اختيار

   :الوطء الذي حتصل به الكفاية ذين الشرطني
  . وأن ال يضر مبعاشه- 2أن ال يضر ببدنه                  ـ  1
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  من النكاح) 15: ( الدرس  الصيفية   الدورة

  األحد: يوم
: التاريخ
  هـ25/6/1429

(( التسلسل العام لدروس الزاد 
178((  

   :اهللا حفظه اشيخن قال
 وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العاملني رب هللا ، احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم

  .أمجعني
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...)وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه(
  . لعذر ولو طال السفر مادام،إذا سافر الزوج لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء

  : الرجوع ففي احلكم تفصيل كما يلي يكن له عذر مينعأما إذا مل
وإن كان  ،  وطء  على الزوج وال يطالب بنفقة و ال          إن كانت مدة السفر ستة أشهر فأقل فإنه ال حرج         

  .أكثر من ستة أشهر فإنه جيب عليه أن يعود مىت طلبت الزوجة ذلك 
قـصة   بال واستدل على ذلـك   سيم والتفريق ذهب اإلمام أمحد      إىل هذا التق  ،  إىل هذا ذهب اإلمام أمحد    
 وهو أنّ امرأة خرج زوجهـا       -  رضي اهللا عنه     - املؤمنني عمر بن اخلطاب      مرياملشهورة اليت حدثت يف زمن أ     

 علـى ابنتـه حفـصة أم    - ه  رضي اهللا عن- فدخل عمر بن اخلطاب  ، من طول غيابه وأصاا الضر ، للجهاد
  وقال كم تصرب املرأة- عنها  رضي اهللا - املؤمنني 

ملؤمنني إمنا أردت صـاحل     مري ا فقال أ ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟     فقالت سبحان اهللا    ، على فراق زوجها  
فجعله عمر بن اخلطاب حداً     ، ملرأة من مخسة أشهر إىل ستة أشهر       تصرب ا  -  رضي اهللا عنها     - فقالت، املسلمني

 . لغياب الرجل
 . مث بين املؤلف احلكم فيما إذا زاد، يف هذا التقسيممستند احلنابلة  عرفنا إذاً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  ) وإن سافر فوق نصفها (

   .يعين فوق نصف ماذا ؟ السنة
 )وطلبت قدومه وقدر لزمه(

والسبب يف  ، ا طلبت الزوجة قدومه لزمه وجوباً     فإنه إذ  ،ر من ستة أشهر بغري عذر وال حاجة       إذا سافر أكث  
 . فال جيب إالّ بطلبها، يف هذه احلالة حق من حقوق املرأة قدوم الزوج ذلك أنّ
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   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )وقدر لزمه(
ومل يقدر أن يأيت لعدم أمن الطريق أو لعدم وجود وسيلة النقل أو ألي سبب ، يعين إن طلبت املرأة قدومه 

وال ، ألنـه ال يـستطيع    ، جيب عليه واحلالة هذه أن يقدم     ال  فإنه  ، اب اليت مل يتمكن معها من القدوم      من األسب 
 . يكلف اهللا نفساً إالّ وسعها

كان ستة أشهر فأقل وبينما إذا كان        وتفريق احلنابلة بينما إذا   ،  إذا سافر الزوج   إذا عرفنا اآلن احلكم فيما    
 ومل يذكر احلكم    ،روكما تالحظ الشيخ املؤلف ذكر احلكم فيما إذا كان فوق ستة أشه           ،  أكثر من ستة أشهر   

 . فيما إذا كان أقل من ستة أشهر وذكرته لك
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )فإن أىب أحدهما فُرق بينهما بطلبها(
)  دمافإن أىب أحمهُا يرجـع إىل        ،ألنه الصواب الفتحة  ، صحح النسخة اليت بني يديك    ) هالضمري يف أحـد 

أو أىب أن يقدم يف الصور اليت جيب عليـه أن            ،جباىب أن يطأ الوطء الو    يعين إن أ  ،  القدوم من السفر أو الوطء    
تقدم معنا  ، ا األمر حيتاج إىل اجتهاد وتقدير      وجعلوا اإللزام إىل احلاكم ألنّ هذ      ، فإنه يلزمه احلاكم بذلك    ،يقدم

هلذا عرب املؤلف بقولـه     و،  مراراً أنّ كل أمر حيتاج إىل اجتهاد وتقدير فإنه يرجع فيه إىل احلاكم لئال يقع الرتاع               
 وبطلبها تقدم معنا أنّ السبب أنّ التفريق يكـون بطلـب   ،وقال فُرق املقصود به احلاكم    ) فُرِّق بينهما بطلبها  (

 . فال جيب إالّ بعد الطلب، ألنه حق من حقوقها، الزوجة
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد(
 - صلى اهللا عليه وسلم - ودليل ذلك قوله ، أن يقول الواردان إذا أراد أن يطأ أن يسمي ويعين يسن لإلنس

قال بسم اهللا  اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإذا قـسم   ،أن يأيت أهله لو أنّ أحدكم إذا أراد (
وهـذه الـسنة    ، كر الوارد ى التسمية واشتمل على ذ     فهذا احلديث اشتمل عل    ،)بينهما ولد مل يضره الشيطان    

 . واضحة
 فمن العلماء من قال هذا الذكر خاص        ،وقع بني الفقهاء خالف   ،  هل خيتص هذا الدعاء بالرجل     /مسألة  

  .)لو أنّ أحدكم (-  صلى اهللا عليه وسلم - دون املرأة لقوله  بالرجل عند إرادة اجلماع
وعلل أصـحاب   ،  والزوجة الرجل واملرأة   شمل الزوج  أنّ هذا الذكر ال خيتص بالزوج بل ي        :القول الثاين 

الواردة يف السنة سواء كانت أذكار صباح ومساء أو طبعاً شراب أو مبيت قـد                هذا القول قوهلم بأنّ األذكار    
وإن خرج خماطباً بـه     ، فكذلك هذا احلديث  ، دون املرأة  يعين هذا ختصيص الرجل ا     تذكر بلفظ التذكري و ال    
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 ورجح أنـه ال خيـتص       -  رمحه اهللا    - وإىل هذا القول ذهب املرداوي      ، يتناول املرأة نه ال يعين أنه ال      الرجل فإ 
 . بالرجل وهو الصحيح إن شاء اهللا
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )والرتع قبل فراغها، ويكره كثرة الكالم (
، كروهاتداب تشتمل املسنونات واملواآل، بدأ بذكر آداب اجلماع .....) مية  وتسن التس (من قول الشيخ    

 . فأخذنا األدب األول وهو التسمية مع الذكر،  املكروهات من مجلة آداب اجلماعفإنّ جتنب
أثناء اجلماع أن يكثرا من     يكره للرجل وللمرأة    .........) ويكره كثرة الكالم    ( مث بدأ باملكروهات فقال   

من أحدكم يف اجلماع فإنّ منه يكون    ال يتكلّ  -  صلى اهللا عليه وسلم      -  بقول النيب    واستدلوا على هذا  ، الكالم
واملكروه عنـد   ، وهذا احلديث ضعيف  ، الكالم أثناء اجلماع   فدل هذا احلديث على كراهية    ) اخلرس والفأفأة   

واألقرب واهللا أعلم أنّ    ، فليس مبكروه  أما الكالم بال كثرة   ، الحظ يف كالم املؤلف كثرة الكالم     احلنابلة كما ت  
 :  إىل قسمنيالكالم أثناء اجلماع ينقسم

 . مباح وهو أن يتكلم بكالم ليس له عالقة بأمر اجلماع :القسم األول
 كما قال   االستمتاع وهو كمال ،  املقصود من اجلماع    مستحب وهو أن يتكلم بكالم حيقق      :القسم الثاين 

ـ  وعلم من هذا التقسيم أنّ القول بالكراهة ليس بصحيح إذ    ،الفقهاء لكـن  ، اً ال دليل يدل على الكراهة مطلق
 . نقول إما أن يكون مباحاً أو أن يكون مستحباً على ما تقدم

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )والرتع قبل فراغها(

اجلماع قبل فراغ   واملقصود بالرتع أن ينتهي من      ، ا جامع زوجته أن يرتع قبل فراغها      يعين ويكره للزوج إذ   
  :كراهة من وجهنيوالدليل على ال،العمل مكروه فهذا، زوجته من حاجتها
 .وهذا ليس من العشرة باملعروف] 19/النساء[} وعاشروهن باملعروف {  قوله تعاىل:الوجه األول
) إذا قضى أحدكم حاجته فال يعجل حىت تقضي حاجتها         (-  صلى اهللا عليه وسلم      - قوله   :الدليل الثاين 

 . هذا احلديث فيه ضعف
 فنقول إنّ نزع الرجل قبـل  ،آلية ويتوافق مع قواعد الشرع  ع ا لكن يف احلقيقة هو صحيح املعىن ويتوافق م       

الذي ذهب  و، الفقهاء إىل أنه حمرم   وذهب بعض   ،  الزوجة حاجتها من اجلماع مكروه هلذه النصوص       أن تقضي 
 وإن مل يـسبق     ، إىل التحرمي فهو قول وجيه جداً      بالقول  فإن كان سبق   -  رمحه اهللا    - إىل أنه حمرم هو شيخنا      

 . الكراهة فقطفيكون الراجح 
 مـضر   ،حاجتها نّ نزع الرجل قبل أن تقضي الزوجة      أ،  قول التحرمي قوي إن كان قيل به       والسبب يف أنّ  

 مضادة للمقصود الشرعي مـن      وهذا األمر ، سلبية أكثر من لو مل جيامع أصالً      جداً بالزوجة وقد يكون له آثار       
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لنتيجة ع فإنّ ما يضاد هذا الواجب ويؤدي إىل عكس ايف الشر وإذا كان اجلماع كما تقدم معنا واجباً، اجلماع
أن تقضي زوجته حاجتـها يـدور بـني      وعلى كل حال املهم أنّ نزع الرجل قبل    ،القول بتحرميه وجيه جداً   

 . الكراهة والتحرمي
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )والوطء مبرأى أحد(
، مبرأى أحد التقبيل واملباشرة والضم وحنوهـا      ويلتحق بالوطء   ، ويكره أن يطأ مبرأى أحد من الناس      يعين  

و من الدناءة الـيت      أنّ قيام الزوج ذا العمل مبرأى أحد ه        :تعليل الكراهة    ،أحد فهذه األمور مكروهة مبرأى   
 .  عنها املسلمعينبغي أن يترف

نـا يف    العورة فمحرم كما تقـدم مع      انكشافأما مع   ، لة مبرأى أحد يعين مع ستر العورة      ومقصود احلناب 
 فمقصود احلنابلة هنا يعين مع ستر العورة فـإذا اسـتتر       ،ستر العورة  املتعلق بوجوب يف الشرط   شروط الصالة   

 . وهو يف احلقيقة كما قال احلنابلة من الدناءة  كما تسمع،ا مبرأى من الناس فإنّ هذا مكروهالزوجان وجامعه
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )والتحدث به(
 . أو تتحدث الزوجة مبا صنعت مع زوجها يف اجلماع، ن يتحدث الزوج مبا صنع مع زوجتهأيعين ويكره 

لعل بعضكم يتحدث   ( صلى الفجر يوماً مث قال للرجال        -  صلى اهللا عليه وسلم      - أنّ النيب   دليل الكراهة   
لعـل   (: فقال  إىل النساء  -  صلى اهللا عليه وسلم      - فانصرف النيب   ،  فسكت الرجال ،  )مبا يكون بينه وبني أهله    

إم ليفعلون رسول اهللا   وقالت ياامرأةمث قامت ، فسكت النساء )إحداكن تتحدث مبا يكون بينها وبني زوجها
فإنّ مثل ذلك كمثل الشيطان لقـي شـيطانة          ال تفعلوا  (-  صلى اهللا عليه وسلم      -  فقال النيب ، يفعلنوإن ل 

حيح دليل على كراهية أن يتحدث الزوج والزوجة مبـا           فهذا الدليل الص   ،)فجامعها يف الطريق والناس ينظرون    
 . جيري بينهم

 عد من يتحدث مبا يكون بينه وبني        -  صلى اهللا عليه وسلم      -  ما جاء يف الصحيح أنّ النيب        :الدليل الثاين 
 . يوم القيامة أهله من شرار اخللق عند اهللا

ة اليت استدل ا الذين قالوا بالكراهة تـدل          بأنّ األدل  واستدل هؤالء ،  أنّ التحدث به حمرم    :القول الثاين 
 ،يف الطريق املمثل به حمـرم     ألنّ مجاع الشيطان والشيطانة     ، وهذا صحيح واضح جداً   ،  على التحرمي ال الكراهة   

 كما أنّّ الفعل الذي يؤدي إىل أن يكون اإلنسان
 : وهو مؤكد بثالثة،  يوم القيامة ال شك أنّ هذا حمرممن شرار اخللق عند اهللا

                     . عنـد اهللا وهـو مـذكور يف احلـديث            :الثـاين                      .لـق    أنه من شرار اخل    :األول
 .يوم القيامة:الثالث
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وهو الذي تـدل    ل حال القول بالتحرمي هو الصحيح        على ك  ، ويوم القيامة عند اهللا    ، من شرار اخللق   هوف
  .عليه هذه النصوص الصحيحة

   :ـ رمحه اهللا ـقال املؤلف 
 )وحيرم مجع زوجتيه يف مسكن واحد(

 .  هذا تعريفه يف اللغة،دهليزهلا هي الغرفة املسقوفة اليت  تعريفه :املسكن
 .  البيت واملسكن واحد،ا تعريف البيت فهو كتعريف املسكن متاماًوأم

ر فيها عدة مساكن    فالدا، يعين على عدة غرف   ، شتمل على عدة مساكن   ت ما   وهياملصطلح الثالث الدار    
 . أو عدة بيوت

 كانـت   ولو،  يعين يف غرفة واحدة    ،أن جيمع بني زوجتيه يف مسكن واحد      وز لإلنسان   جياملؤلف يقول ال    
، يف احملظور بسبب الغرية والتنافس     والسبب يف ذلك أنّ مجعهما يؤدي إىل وقوع الزوجتني           ،الغرفة كبرية جداً  

 ار عظيم وظاهركما أنّ يف مجعهما يف غرفة واحدة إضر
 ألنّ وجود الضرة معها يف نفس الغرفة يؤدي إىل الغرية من أي تصرف يكون من الزوج وهذا                  ،بالزوجتني

 . إضرار ما
 . مع القدرة يف أن يسكنهما يف أكثر من غرفة، كره املؤلف من أنّ هذا حمرم صحيحوما ذ

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )بغري رضامها(

فـإذا  ،  ألنّ احلق هلما   ،يف السكن يف غرفة واحدة فال حرج       فإذا رضيت الزوجتان     ، بأس أما برضامها فال  
فهـل  ، يف مسكن واحد أو يف بيت واحد      ، نت الزوجتان يف غرفة واحدة    فإذا سك ،  تنازال عن حقهما فال بأس    

 جيوز أن يبيت هو مع الزوجتني يف فراش واحد ؟
إذا رضيت الزوجتان له أن ينام بينهما يف فـراش          ،  يضاًبيت يف فراش واحد برضامها أ     جيوز أن ي   :اجلواب

 . واحد
 . أو يشترط أن ينام بينهما وكل منهما له حلافه. وهل جيوز أن يكون اللحاف واحد

فإذا مع رضا الزوجتني جيوز أن يسكن يف غرفة واحدة ،  برضامها أن يكونوا يف حلاف واحد جيوز:اجلواب
 .  واحدويتغطى بلحاف وينام يف فراش واحد

  وهل جيوز أن جيامع إحدامها بوجود األخرى ؟/مسألة 
ال نقـول برضـامها وال بغـري        هنا  ، لو مع الرضا  و، ز أن جيامع إحدامها بوجود األخرى      ال جيو  :اجلواب

 .ال جيوز ولو مع الرضا، رضامها
 ال  ، يف احلقيقـة   ما أنّ يف هذا دناءة    ولو رضيت ك  ،  ظاهرة على الزوجة اليت مل جتامع      ألنّ هذا فيه مضرة   
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 . أن جيامعها بوجود الزوجة األخرى جيوز أبداً وإن كانت زوجته
أنّ  وضع الزوج إحدى الزوجتني يف طابق واألخرى يف طابق آخر جـائز عنـد                ، علم من هذا التقسيم   

بشرط أن يكون هـذا     ، حد يف دور واحد جائز عند الفقهاء      يف غرفة يف بيت وا     الفقهاء بل وضع كل واحدة    
 .  مثلها كما سيأتينا يف باب النفقاتمسكن

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وله منعها من اخلروج من مرتله(

بل هو من أعظم حقوق الزوج      ، فهذا حق من حقوق الزوج    ،  زوجته من اخلروج من املرتل     للزوج أن مينع  
وهـذا  ، و كانا مريـضني   ول، مل ما لو منعها من زيارة والديها      وعموم كالم املؤلف يش   ،  االستمتاعبعد حق   

 : نصوص الدليل على هذا من عدة أوجه أو،  حق الوالدينألنّ حق الزوج بالنسبة للمرأة مقدم على، صحيح
وقد فسر بعض السلف هـذه      ]  75/النساء[} الرجال قوامون على النساء     { :قوله تعاىل  :النص األول 

 .أي أمرهم نافذ عليهم، اآلية
 . وهذه الدرجة تشمل الطاعة] 228/البقرة[} وللرجال عليهن درجة { :  قوله تعاىل:الدليل الثاين
إذا استأذنت أحـدكم     (-  صلى اهللا عليه وسلم      - قوله  : ملسألة وهو يف احلقيقة نص يف ا      :الدليل الثالث 

 . أا إذا استأذنت إىل غري املسجد فله أن مينعها، فإنّ صريح مفهوم احلديث، )زوجته إىل املسجد فال مينعها
ألمرت الزوجـة أن    ، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد ألحد       (-  صلى اهللا عليه وسلم      - قوله :الدليل الرابع 

ن الزوج وعدم اخلروج إالّ بإذ ، وكما ترى النصوص، احلديث إسناده إن شاء اهللا حسن   وهذا،  )تسجد لزوجها 
 . يف النصوص أنّ هذا من أعظم احلقوق وسيأتينا،نصوص ظاهرة جداً وكثرية

   :ل املؤلف ـ رمحه اهللا ـقا
 )ويستحب إذنه أن تمرض حمرمها(

{ :والدليل على أنّ هذا مـستحب قولـه تعـاىل         ، ارمهاويستحب يعين للزوج أن يأذن هلا يف متريض حم        
 . فإنّ هذا من العشرة باملعروف] 19/النساء[} وعاشروهن باملعروف  

 مندوبـة واإلعانـة    وصلة الرحم ،إعانة على صلة الرحم   ،  أنّ يف اإلذن يف متريض حمارمها      :والدليل الثاين 
 . ويتأكد يف حقه أن يأذن بالتمريض إذا يستحب له، عليها مندوبة

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وتشهد جنازته(

بأنّ املرأة منـهي    ، ويف استحباب هذا األمر نظر    ،  حمارمها ةحب له أن يأذن هلا بأن تشهد جناز       يعين ويست 
 .  اجلنائزعإتباعنها 
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 زوجته للجنازة حتقيق لرغبة الشارع فنقـول ال   إتباعفنقول للزوج ينبغي أن متنعها ألنّ يف منع الزوج من           
ال يظهر ، )ويستحب بإذنه أن مترض حمارمها (-  رمحه اهللا -  لكن قول املؤلف،  اجلنازةإتباعينبغي اإلذن هلا يف 

 أو زيارة   ، الزيارة اليت هي من صلة الرحم      احملارم بل حىت   على متريض    االستحبابيل أنّ مقصود املؤلف حصر      
،  ألنّ هذا من صلة الـرحم ،شروع يستحب له أن يأذن هلاأو األخوات اليت تكون ضمن النطاق امل ،الوالدين

 ولعل املؤلف مثّل بالتمريض

 .  فيه ظاهرستحباباالألنّ 
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )وله منعها من إجارة نفسها(
 يف زمن   االستمتاعبال نزاع وتعليل ذلك أا إذا أجرت نفسها فقد منعته من            ، له منعها من إجارة نفسها    و
جرت نفسها فقد منعته من هذا      فإذا أ ،  حق من حقوق الزوج يف كل األوقات       االستمتاعوحنن قلنا أنّ    ، راإلجيا
 يشمل ما إذا استأجرت يف عمل معين        يعين، األعمال وإجارة الزمان   وعموم عبارة املؤلف يشمل إجارة    ، احلق
ملا حتدث املؤلف   ،  باب اإلجارة  لكن ذكرنا يف  ،  وهذا صحيح فإنه يشمل األمرين    ،  يف زمن معين   استأجرتأو  

قلت هناك أنه إذا عملت املرأة يف البيت عمالً ، جار الزوجة إذن الزوجئذه املسألة وهي أنه يشترط يف استعن ه
وهذا صحيح وهنا نقول صحيح أنّ العمـل  ، ألن هذا العمل ال يضره ، حق يف املنعر الزوج فإنه ليس له ال يض 

لكن إذا زعم الزوج أنّ عمل املرأة يف البيت يقضي عليه ، لزوج ليس له حق يف املنعداخل البيت الذي ال يضر ا   
إمنا يتصور ، املنعلى الوجه الكامل فله حق يف ويشغل الزوجة عن أن تستعد له وأن تقوم حباجته ع أوقات طويلة

هنا نقول ، حبقوق الزوج أبداًال يضر هذا    و ،عدم احلق يف املنع فيما إذا كانت تعمل عمالً  حمدوداً داخل البيت            
 . ليس للزوج احلق يف منع زوجته من العمل

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )لضرورته ومن إرضاع ولدها من غريه إالَّ(

والـسبب يف  ،  كان ولدها فله املنع من إرضاعهاولو، اع ولدها من غريهنع زوجته من إرض   وله احلق يف م   
 يف االسـتمتاع من حقوق الزوج وهي إذا أرضعت الطفل فإا متنع الزوج من حق             هذا أنّ زمن اإلرضاع حق    

يستثين ما إذا   ومفهوم عبارة املؤلف    ،  يف كل الزمن   االستمتاع  وهذا صحيح ألنّ الزوج له حق      ،مدة اإلرضاع 
} والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني      {لعموم قوله تعاىل  ، فحينئذ ليس له أن مينعها    ، ن الولد هلا منه   كا

 فليس له أن    ،من اخلرب األمر   وهذه اآلية وإن كان لفظها خرب إالّ أا مبعىن األمر يعين املقصود           ]  233/البقرة[
 . مينعها من إرضاع ولدها إذا كان منه

   : اهللا ـقال املؤلف ـ رمحه
 )إالّ لضرورته(
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بلغ إىل مرحلة الضرورة حبيث مل يقبل أن فإذا كان الولد من غريه ،  يرجع إىل ولدها من غريهاالستثناءهذا 
، روها له حينئذ جيوز هلـا أن ترضـعه   ميكن ألهل الولد أن يستأجامرأةأو مل توجد   يشرب احلليب إالّ من أمه    

 . يف منعهوليس للزوج احلق يف منعها وال ينظر 
بقينا يف مسألة وهي أنه وإن كان للزوج احلق يف منعهـا مـن              ، وصل حال الطفل إىل حد الضرورة     ألنه  

ألنّ ، تناىف متاماً مع العشرة بـاملعروف     أقل أحواله أنه مكروه ألنه ي     ، ولدها من غريه إالّ أن هذا مكروه      إرضاع  
 ورغبة البنها ملا يعلم من رغبة األم ،عاشرة باملعروفمن امل منعه زوجته من إرضاع ابنها ولو كان من غريه ليس

من ذا انتهينا ، أقل أحواله الكراهة فال شك أنّ، سن الرضاعة  ألمه وحاجته إليها يف مثل هذا السن وهو االبن
 .فصل وننتقل لفصل متعلق بالقسم

 فصل                                   
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )ال يف الوطء، ه أن يساوي بني زوجاته يف القسم وعلي(
وصدر الشيخ الباب بقوله وعليـه أن       ، ن يبين أحكام القسم بني الزوجات     املؤلف يريد من هذا الفصل أ     

املساواة بني الزوجات يف القسم دلت عليه النصوص بشكل واضح وهو أصـل  ، يساوي بني زوجاته يف القسم   
 :ى وجوب القسم من وجوهوالدليل عل ،املسائل يف الباب
 .وهذا ليس من العشرة باملعروف] 19/النساء[} وعاشروهن باملعروف { : قوله تعاىل  : الوجه األول

 ]129/النساء[} فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة { :  قوله تعاىل :الثاين
بينهما جاء يـوم القيامـة      من كان له زوجتان فلم يعدل        (-  صلى اهللا عليه وسلم      -  قوله :الدليل الثالث 

 ).وشقه مائل
فإذا القسم من األمور ، داً خالف يف وجوب العدل يف القسمفإنه ال حيفظ أنّ أح ،   اإلمجاع  :الدليل الرابع 

 . وهذه نصوص تشهد بالوجوب بوضوح،  مة ومن الظلم البين اإلخالل بهامله
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )ال يف الوطء(
 الوطء فال جيب عليه أن يعدل       أما، فهو جيب عليه أن يبيت عندها     ، ليه أن يعدل يف الوطء    ين ال جيب ع   يع

 فإم أمجعوا على ، اإلمجاع:األول :والدليل على هذا من وجهني  ، أكثر من األخرى   فله أن يطأ إحدامها   ، فيه
 . أنه ال جيب عليه أن يعدل يف الوطء

فالـشهوة  ، ل وهذا األمر خارج عن تصرف الرجل      لشهوة واملي أنّ الوطء سببه ا   ، تعليل وجيه   وهو :الثاين
 . وإذا أمرناه بالعدل يف الوطء فقد ألزمناه مبا ال يستطيع، ين ال ميكن للزوج أن يتحكم فيهماوامليل أمر نفسا
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معىن هـذا   ، للزوج أن جيمع نفسه إلحدى زوجتيه      لكن ال ينبغي     -  رمحه اهللا    -  قال اإلمام أمحد     /مسألة  
يد مث جيامع قصداً    ال ينبغي لإلنسان إذا كان له زوجتان أن يوفر نفسه يف اجلماع إىل أن يأيت إىل من ير                 الكالم  

 . حظ من كالم اإلمام أمحد وتال،هذا ال ينبغي
فإذا ، أعطى إحدى زوجتيه حقها من اجلماعواملسألة مفروضة فيما إذا     ، أنّ هذا ليس مبحرم لكنه ال ينبغي      

ينبغي أن جيمـع نفـسه   لكن يقول اإلمام أمحد ال   ، لعدل فيما زاد عن الواجب ال جيب      ا أعطاها احلق الواجب  
 . وليس من العشرة باملعروف، األخالقألنّ هذا ليس من مكارم ، إلحدى زوجتيه

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وعماده الليل ملن معاشه النهار(

والسبب يف ذلك أنّ الليل هو      ، ف بني الفقهاء  عماد القسم بال خال   وكون الليل   ، الضمري يرجع إىل القسم   
 واملؤلف بـين    ،وأما النهار فهو وقت طلب املعاش     ،  فيجب عليه أن يعدل فيه     ،وقت السكن والرجوع والنوم   

 النهار تبع لليل يف وجوب العـدل أنّ  على أنّوالدليل ، الليل وأما النهار فهو تبع لليل يف وجوب العدل      حكم
 صلى اهللا   - ومعلوم أنه   ،  يف يومي  -  صلى اهللا عليه وسلم      -   قالت تويف رسول اهللا      - ها   رضي اهللا عن   - عائشة  

 فدل هذا على أنّ - رضي اهللا عنها - ر مع ذلك اعتربت وفاته يف يومها  تويف ضحى يعين يف النها- عليه وسلم 
 . اليوم تبع لليل يف القسم

 ليل هو التابع للمقسوم هلا ؟ هل جيعل اليوم السابق لليل أو اليوم الالحق ل/مسألة 
 فهل جيعل اليوم السابق أو الالحق ؟ اجلواب له أن ، يقسم وأنّ القسم يكون يف الليلحنن قلنا اآلن جيب أن

وتعليل ذلك أنّ لـه  ، الالحق لليلإن شاء جعل اليوم السابق لليل وإن شاء جعل اليوم           جيعل السابق أو الالحق   
 ال خيتل بذلكأنّ العدل ، يتأخر أن يتقدم أو

 .يعين ليل وار سواء كان هذا النهار قبل أو بعد يتحقق املقصود ذا أو هذا، هي هلا ليلة ويوم
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )والعكس بالعكس(
كمـن  ، كام متاماً إذا كان معاشه بالليل      وتنقلب األح  ،فعماد القسم يكون بالنهار   ،  ملن كان معاشه بالليل   

 . فعماد القسم النهار بالنسبة له ألنه وقت السكن والنوم الً يف وقتنا هذايكون دوامه لي
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )مأمونة وغريها، وجمنونة ، ومعيبة ، ومريضة ، ونفساء ، ويقسم حلائض (
يف هـذا   هو مقصود املؤلف     ما،  رمة باحلج أو احملرمة بالعمرة    يقصد بغريها كاليت آىل منها أو ظاهر أو احمل        

 ألي سبب   ،ن ال ميكن أن توطأ يف هذا الوقت       عليه أن يقسم للزوجة وإن كا       مقصود املؤلف أنه جيب    ،الكالم
  إذا هذا هو ضابط هذه املسائل،من األسباب اليت ذكرها
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تعليل وجوب القسم وإن ، يوطأ مثلها لعارض يف هذا الوقتأنه جيب عليه أن يقسم لزوجته وإن كانت ال 
السكينة لوجود الـزوج     ناس و ئضافة إىل الوطء ما حيصل من اإلست      من القسم باإل   طء أنّ املقصود  مل ميكن الو  

 ،وقربه من زوجته وهذا حيصل بالنوم ولو مل يوجد وطء
فيجب عليه أن يبات عندها وإن مل يتمكن من الـوطء            ملن مل ميكن أن توطأ حمل إمجاع         ووجوب القسم 

  .حليض أو إحرام أو نفاس أو غريها
   :ال املؤلف ـ رمحه اهللا ـق

أو املبيت عنده يف فراشه فال قسم هلا        ، أو أبت السفر معه   ، أو بإذنه يف حاجتها   ، وإن سافرت بال إذنه   (
 ) وال نفقة

  :ربعة مسائلذكر املؤلف أ
 . إن سافرت بإذنه يف حاجتها:املسألة الثانية.           إن سافرت بال إذنه:  املسألة األوىل

 . إذا أبت املبيت عنده يف فراشه:                      الرابعة.ا أبت السفر معه إذ:الثالثة
مث نـتكلم   . وهي املسألة األوىل والثالثة والرابعة      ، ألربعةحنن سنتكلم عن ثالث مسائل من هذه املسائل ا        

املسائل والواقـع أنّ      املؤلف مجع بني هذه    ،ي ما إذا سافرت بإذنه يف حاجتها      وه بكالم آخر عن املسألة الثانية    
 :يت إىل املسائل الثالث األوىل وهيأن، لفتاألحكام خت

 . إذا فعلت ذلك فال قسم هلا وال نفقة، عنده يف فراشه أو أبت املبيت ، أو أبت السفر معه،سافرت بال إذنه
نفسها حـق  عصياا فوتت على ألا ب، يف هذه املسائل الثالث ،  جهة القسم فال قسم هلا باإلمجاع      أما من 

 . أو أبت املبيت عنده ألا سافرت بال إذنه، القسم
وهذا هـو   ، ا أيضاً والصحيح يف النفقة أنه ال نفقة هل      ، وليس حمل إمجاع كالقسم   ، وأما النفقة ففيه خالف   

 .الصحيح من املذهب
اهللا لكن نقول الصحيح إن شـاء   ،   هذه املسألة يف كتاب النفقات     وستأيت، الصحيح من حيث الدليل    وهو

أو أبت السفر معه أو أبت املبيـت عنـده يف     ، الثالث يعين إذا سافرت بال إذنه      أنه ال نفقة هلا يف هذه املسائل      
 . إالّ أنّ الفرق بينهما أنّ القسم حمل إمجاع والنفقة حمل خالف،  فال قسم وال نفقة،اشهفر

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )أو بإذنه يف حاجتها(

ألا سافرت حلاجتها ، هب كما ترون ال قسم هلا وال نفقة     فاملذ،   يف حاجتها ففيه خالف    فرت بإذنه إذا سا 
 . فسقط حقها

سافرت بإذنه تها إالّ أا والسبب يف ذلك أا وإن سافرت يف حاج، فقة أنّ هلا القسم والن:القول الثاين
 . ال يف القسم وال يف النفقة ذن هلا مل يسقط حقهاأفلما 
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والسبب يف .  أا إذا سافرت بإذنه يف حاجتها سقط حقها يف القسم وبقي حقها يف النفقة            :القول الثالث 
 حقهـا   وأما القسم فهي اليت فوتت على نفسها القسم بسفرها فأسقطت،هذا أا ملا سافرت بإذنه النفقة باقية     

ترى قوي    وهو كما  ،بن عقيل  وا ، هذا القول الثالث اختاره ابن عبوس من احلنابلة        ،ذا السفر وإن كان بإذنه    
 . جداً ووجيه
على القول ال قسم وال نفقة ما معىن هذا القول وهي مسافرة ؟ كيف يدخل القسم والنفقة وهي                  / سؤال  

 مسافرة ؟
 . يثبت حقها إذا رجعت يقضيها

ا فـإذ ،  إذا رجعت قسم هلا بقدر ما غابت      على القول بوجوب أو بثبوت القسم والنفقة بإذنه فإنّ احلكم           
 غابت مخسة أيام يعطيها كم ؟

 ترون أنه إذا سافرت حلاجتها كيف نقول إذا رجعت يعطيها كل      ا وكم ،مخسة أيام بقدر ما غابت يعطيها     
 . مضرة للزوجات األخريات كم أنّ السفر كان حلاجتها هي األيام اليت سافرت فيها هلذا

 فإذا سافرت حلاجته    ،ا إذا سافرت حلاجته هو    بقينا فيم ، ؤلف ما إذا سافرت بإذنه حلاجتها     ذكر امل / مسألة  
ألنّ السفر كان لقضاء حاجـة       ،ا و يستمر يف اإلنفاق مدة السفر      فإذا رجعت قسم هل    مل يسقط قسم وال نفقة    

 . الزوج
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )ومن وهبت قسمها لضرا بإذنه أو له فجعله ألخرى جاز(
تعليل ذلك ، ة معينة أو وهبته للزوج وجعله هو لزوجة معينة جازإذا وهبت إحدى الزوجات نصيبها لزوج

 : من وجهني
 وهذا نـص يف     -  رضي اهللا عنها     -  جعلت يومها لعائشة       -  رضي اهللا عنها     -  أنّ سودة    :الوجه األول 

 . املسألة
ل عن ليلتها  فإذا للزوجة أن تتناز، فإذا رضي بذلك جاز ونفذ، أنّ احلق ال خيرج عنه وعنها   :التعليل الثاين 

 وأيهما أفضل أن تتنازل ملعينة أو للزوج فيجعلها هو حيث شاء ؟، حيث شاء ملعينة أو للزوج ليجعلها
ويف ،  ه إذا وهبت للزوجة جاز باإلمجاع     ملاذا ؟ التعليل هو أن     لزوجة وليس للزوج     أنا أرى أا ب يومها    

، وأيضاً تعليل فعل سودة مجيل     زوجة معينة؟    فخروجاً من هذا اخلالف ينبغي للزوجة أن تعطيها        اآلخر خالف 
 .ألنه هذا تأسي بسودة وليس كما فعلت أحق

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )فإن رجعت قسم هلا مستقبالً(

  :إذا رجعت فاحلكم ينقسم إىل قسمني
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فإن رجعت بعد أن تنازلـت بغـري   ، أن يكون التنازل عن الليلة مقابل عوض وأن يكون بغري عوض          - 1 
 . ألنّ هذا من احلقوق املتجددة، ا الرجوع يف املستقبل باإلمجاعض جاز هلعو

إذا هـذا حكـم   ،  الزمـة أن تكون تنازلت مقابل عوض حينئذ ليس هلا الرجوع ألنّ املعاوضاتـ  2
الرجوع لكن ينبغي أن تعلم أنّ املعوضة يف التنازل عن ليلة حمل خالف واحلنابلة يرون أنه ال جيوز ولكن القول                    

 . وحنن ذكرنا التفصيل بناء على القول الصحيح الصحيح أنّ للزوجة أن تتنازل عن ليلتها مقابل عوض
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )مستقبالً(
واآلن رجعت فاقسم   ، أنا تنازلت عن سبع ليايل للتجربة     فإذا قالت   ،  ى ليس هلا أن تتراجع عنه     يعين ما مض  

جيوز الرجـوع     واهلبة املقبوضة  ال    ، ألنّ هذا التنازل يف حكم اهلبة املقبوضة       ملاذا ؟  يل سبع ليايل ليس هلا ذلك     
 . فيها

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )بل يطأ من شاء مىت شاء، وأمهات أوالده ، و ال قسم إلمائه (

اريتني  اختذ ج-  صلى اهللا عليه وسلم -  أنّ النيب  والدليل على هذا، ماء وأمهات األوالد ليس هلن قسماإل
 .يطأمها ومل يقسم هلما

 يعين أنّ ما  ] 3/النساء[} فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم          {  قوله تعاىل    :الدليل الثاين 
 .ملكت اليمني ال جيب فيه العدل

 .  اإلمجاع فإم أمجعوا أنه ال جيب أن يقسم لألمة فال إشكال يف األمة:الثالث
   :ـقال املؤلف ـ رمحه اهللا 

 )وثيباً ثالثاً، وإن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً مث دار (
 ؟ إذا كان له زوجة      االبتداءما معىن قسم    ،  االبتداءكنا حتدثنا يف أول الفصل عن قسم         قلنا يف أول القسم   

 . واحدة
لثيب فإنه  وإذا تزوج ا،إذا تزوج البكر فإنه ميكث عندها سبعاً، القسم إذا كان له أكثر من زوجةأما هذا ف

 . ميكث عندها ثالثاً
 أنه قال من السنة إذا تزوج البكر أن ميكـث عنـدها   -  رضي اهللا عنه - حديث أنس والدليل على هذا   

 . هذا نص يف التقسيم الذي ذكره املؤلف،دها ثالثاًعن سبعاً وإذا تزوج الثيب أن ميكث

إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت        (مة   قال ألم سل   -  صلى اهللا عليه وسلم      -  أنّ النيب : الدليل الثاين 
فهذا الدليالن نص على مسألة أنه إذا تزوج        ) سبعت للبواقي (أو قال   ) سبعت هلن  سبعت لك وإن سبعت لك    
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 وال إشكال يف هذه املسألة ألنّ الـنص         ،أقام عندها كم ؟ ثالثاً    البكر قام عندها كم ؟ سبعاً وإن تزوج الثيب          
 . صريح

  
  

   :اهللا ـقال املؤلف ـ رمحه 
 )وإن أحبت سبعاً فعل وقضى مثلهن للبواقي(

يعين وإن أحبت البكر أو الثيب ؟ إذا الضمري يرجع على الثيب إن أحبت الثيبة بقي عندها سبعاً لكن إن                    
إن سبعت لك وإن سبعت لك سـبعت         (-  صلى اهللا عليه وسلم      - لقول النيب    بقي عندها سبعاً سبع للبواقي    

كان املتبادر للذهن أن يربع أليس كذلك ؟ ألنّ         . يف يسبع للبواقي وهلا حق يف ثالث        هنا إشكال ك  ،  )للبواقي
 . الثالث حق أصلي

مل تتـصل    أجاب الفقهاء على هذا اإلشكال بأنّ املرأة الثيب إذا تزوجها الرجل فلها حق يف الثالث مـا                
، بع فإن اتصلت سقط حقهـا      متصلة بأر  بالثالث يعين هلا حق يف ثالث غري        فإن اتصلت سقط حقها    ،بالسبع

 . هكذا أجابوا عن احلديث
فإذا يقسم للبواقي الزائد    ، ألنّ الثالث حق أصلي هلا    ،  فإنه يربع للبواقي  ، أنه إذا سبع للثيب   : القول الثاين 

وهذا القول قول وجيه من حيث النظر لكن مع ذلك مرجوح ملخالفته السنة الـصرحية               ،  عن هذا احلق األصلي   
 . ذهبهلذا الراجح امل

  فصل                                     
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ...)النشوز ( 
يطلق على املكان املرتفع من األرض كأن املرأة ارتفعت عليه واستعصت وهو مشتق من نشز         : النشوز لغة   

  .على وزن فلس
  .أما اصطالحا فسيذكره املؤلف

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )معصيته إياه فيما جيب عليها: وزالنش( 

  :قصر املؤلف النشوز على الزوجة والصواب أنه يكون منهما وهلذا فالتعريف األقرب
  )امتناع الزوجني أو أحدمها عن أداء احلق الواجب عليه بال عذر(

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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  ....)فإذا ظهر منها أماراته(
  :عتربون النشوز حيصل بأحد أمرينالفقهاء من أصحاب املذاهب األربعة ي

  .امتناعها عن االستمتاع )1
 .اخلروج بال إذن وحنوه كأن تغلق الباب دونه أو متتنع عن السفر معه )2

 وظاهر كالم   ،   فهذا هو املقصود باحلق الواجب إال أن املالكية أضافوا ترك الفرائض فجعلوه من النشوز             
 وأما على القول بوجوبـه فكـذلك مل         ،لى القول بندبه فظاهر    أما ع  ،الفقهاء أن ترك اخلدمة ليس من النشوز      

  .يذكروه من النشوز أي االمتناع عن اخلدمة
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 ) مطلقاً أوجتيبه متربمةاالستمتاعبأن ال جتيبه إىل (
ملؤلـف أنّ   ا  فعلمنا من كـالم    االستجابةيعين مع كراهة     ،)أو متكرهة  (االستجابةوالتربم هو التثاقل يف     

  . كما أنّ التكره والتربم أيضاً ماذا ؟ نشوز وليس من عالمات النشوز،  متاماً نشوزاالستجابة عن االمتناع
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )وعظها(
اتفق اجلماهري على أن التأديب على الترتيب فال ينتقل إىل الثاين إال بعد جتربة األول وهكذا، لكن اختلفوا                  

 ،وهو املذهب ومذهب الشافعية يبدأ بالوعظ من حني ظهور األمارات          :فالقول األول ،  أول مراحله مىت يبدأ ب  
  .ولو مل يظهر النشوز فعالً

  . وهو مذهب املالكية واحلنفية ال يبدأ بالوعظ إال بعد ظهور النشوز فعالً :القول الثاين
 .وف من النشوز يبدأ بالوعظفعند اخل} ...والاليت ختافون نشوزهن{:واألقرب األول لقوله تعاىل

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وعظها(

وأن يبين هلـا أنّ     ،   أن خيوفها باهللا   :العنصر األول  : يشمل عدة عناصر   ، من العالج أن يعظ    املرحلة األوىل 
 . عملها من اآلثام اليت جيب أن تتوب عنها

 يبين هلا أنّ املعاصي هلا آثار سيئة على قلب وبـدن            يعين أوالً خيوفها باهللا مث    ،   يبين هلا عظم املعصية    :ثانياً
 . املسلم

، هذه ثالث عناصر يف الوعظ    ، شوز من ترك النفقة واهلجر والضرب     أن يبين هلا ما يترتب على الن       :الثالث
 . حبسب احلال وحبسب املرأة والرجل وخيتلف الناس يف الوعظ

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
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 )فإن أصرت هجرها(
   .وهي اهلجر فإن أصرت هجرها، ينئذ ينتقل إىل املرحلة الثانيةله فإن أصرت يعين فإن أظهرت النشوز حقو

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ويف الكالم ثالثة أيام، شاء فإن أصرت هجرها يف املضجع ما(

                             . اهلجر يف املضجع:قسم األول: قسم الشيخ اهلجر إىل قسمني
 . يف الكالم:القسم الثاين 

 ،اختلف الفقهاء فيه فمنهم من قال اهلجر يف املضجع حيصل بترك اجلماع           ،  القسم األول اهلجر يف املضجع    
ومنهم من قال اهلجر يف املضجع حيصل بأن ينام يف مكان           ،  يف املضجع حيصل بأن يوليها ظهره      ومنهم من قال  

 . آخر
 ما يرى أنه األوفق حلال  ويستعمل الزوج من هذه األمور    ،ع هذه األمور  والصواب أنّ اهلجر يقصد منه مجي     

ألنه أمر باهلجر أو أرشد إىل اهلجر وأطلق ومل يبين كيفيـة اهلجـر              ، وهذا من بالغة وإعجاز القرآن    ،  الزوجة
 . فيستخدمه يف اهلجر،لريجع الزوج إىل املناسب حلالته

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ويف الكالم ثالثة أيام، شاء  يف املضجع ما(

فإنه ال جيوز له أن يهجـر       ،  ولو مل ترتدع باهلجر ثالثة أيام      ،يهجر زوجته ثالثة أيام و ال يزيد      للزوج أن   
 . أكثر من ثالثة أيام

 ). أن يهجر أخاه أكثر من ثالثة أيامءال حيل للمر( – صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب 

ولعل األقرب أنه   ،  نّ هذا اهلجر يقصد منه التأديب     أل،  شاء إىل أن تتأدب    جر ما  أنّ له أن يه    :القول الثاين 
 . أن يستخدم أساليب أخرى مل ينهى عنها الشارع يف التأديب  وله،ال يتجاوز ثالثة أيام

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ضرا ضرب غري مربح، فإن أصرت (

  : له شروطرب والضرب يشترطوهي الض،  أصرت انتقل إىل املرحلة الثالثةإذا
أنّ الضرب ال ينفع فال جيوز له أن يستخدم هـذا     فإذا ظن ،  أن يظن نفع الضرب يف حال زوجته       : األول

 . األسلوب
 وال جيوز له أن يضرب ضرباً مربحاً وهو إمجاع ولو ظـن أو            ،   أن يضرا ضرباً غري مربح     :الشرط الثاين 

، ألنّ هذا ليس من العشرة باملعروفأن يضرب إالّ ضرباً غري مربح     لهجزم أنه إن ضرب فإا سترتدع ال جيوز         
  .  أرشد ونص على أنّ الضرب يكون غري مربح-  صلى اهللا عليه وسلم - وألنّ النيب 

< << << << <
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  من النكاح )16(: الدرس  الصيفية    الدورة 

  ))179(( الزاد التسلسل العام لدروس  هـ26/6/1429:التاريخ  االثنني: اليوم
   :اهللا حفظه شيخنا قال
 وأصحابه آله وعلى حممد نبينا على وبارك وسلم اهللا وصلى العاملني رب هللا ، احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم

  .أمجعني
                                    باب اخللع

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )باب اخللع       ( 

  .ألنّ حاجة الناس إليه كثرية ، ب املهمة هذا الباب من األبوا
فإن  ،ألنه إذا مل ينفع العالج القرآين يف النشوز،  ووضع املؤلف باب اخللع بعد النشوز من الترتيب احلسن

 .وقدم اخللع هنا ألنّ الطالق له كتاب خاص، احلل سيكون إما بالطالق أو باخللع
ه التسمية أنّ كالً من الرجل واملرأة  إذا حصل بينهما عقد ووج،  الرتع والتجريد:اخللع يف لغة العرب هو

  . فإذا خالعته كأا نزعت هذا اللباس النكاح صار لباساً لآلخر
 . هذا حقيقة اخللع،  فاخللع فراق الزوج زوجته بعوض:وأما يف الشرع

 . واخللع مشروع بالكتاب والسنة
] 3/النساء[}ود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت بهفإن خفتم أال يقيما حد{:فأما الكتاب فقوله تعاىل
  .ورفع اجلناح يدل على اجلواز

وستأتينا ألنّ هذا احلديث هو ،  وما فيه من قصة ثابت-  رضي اهللا عنه- وأما السنة فحديث ابن عباس
  . أصل الباب

رضي اهللا - ابعي مشهورومل خيالف يف هذا إالّ بكر املزين وهو ت، وأيضاً أمجعت األمة على مشروعية اخللع
  . ولكن استقر األمر على أنّ اخللع مشروع جائز- عنه ورمحه

  .  ذا عرفنا تعريف اخللع لغة وإصطالحاً وأنه مشروع
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 ) وأجنيب صح بذله لعوضه، من صح تربعه من زوجة ( 

أنّ كل من صح تربعه صح أن يبذل فالضابط ، ذكر املؤلف هنا الضابط فيما يصح أن يبذل العوض
 من أن يبذل حال جيوز له وال يص، احملجور عليه لسفه: ومن أمثلته، تربعه وخرج ذا من اليصح، العوض

 له أن يتربع، فإذا كانت املرأة سفيهة حمجور عليها لسفهها فال زألنّ اخللع فيه تربع وال جيو، العوض يف اخللع
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  . تستطيع أن ختالع
   .ألنّ الويل ليس له احلق فاإلذن بالتربعات، تسطيع أن ختالع ولو أذن هلا الويل ال /مسألة

فإذا أذن هلا الويل ، أا إذا خالعت بإذن الويل وكان يف هذا اخللع مصلحة هلا جاز وإالّ فال: والقول الثاين
لقول األخري إن شاء اهللا وهذا ا، ويصح بذل هذه املرأة للعوض، فحينئذ يصح اخللع ألنّ مصلحتها يف املخالعة

   .-  رمحه اهللا -  يأقرب وهو إختيار العالمة املر داو
وهلذا ، أما احملجور عليها لفلس فهذه يصح تصرفها يف الذمة، ذكرنا حكم احملجور عليها لسفه/مسألة 

  . ألنّ هلا تصرفاً صحيحاً يف الذمة، ويثبت العوض يف ذمتها، يصح أن ختالع

   :هللا ـقال املؤلف ـ رمحه ا
 )وأجنيب، من زوجة (

أن يبذل عوض اخللع رجل أجنيب أو ، أخذنا التفصيل يف الزوجة، نأيت إىل األجنيب يصح عند األئمة األربعة
 .  بأنّ هذه معاضة فجازت من األجنيبواستدل األئمة على هذا، ولو بغري رضا الزوجة، إمرأة أجنبية

  .-  رمحه اهللا- وهذا مذهب الفقيه الكبري أيب ثور، ل عوض اخللعأنّ األجنيب ال يصح أن يبذ: القول الثاين 
إذ ماذا ، ألنه ال فائدة للباذل من هذا البذل، العوض ملخالعة زوجة الغري سفه  بأنّ بذلواستدل على هذا 

 . ينتفع اإلنسان من بذله عوضاً خللع زوجة اآلخر

ملخالعة ختليص الزوجة من رق الزوج  أنه يصح لألجنيب بشرط أن يكون القصد من ا:القول الثالث 
فإذا بذل ،  وهو قول قوي-  رمحه اهللا - ملصلحتها، يعين و إالّ فال جيوز، وهذا القول اختيار شيخ اإلسالم

 . مثاب على هذا العمل فهو جائز وهو إن شاء اهللا، العوض بقصد مصلحة الزوجة

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )أوخافت إمثاً بترك حقِّه أُبيح اخلل، أو نقص دينه ، خلقه أو ، فإذا كرهت خلُق زوجها(

  . جيوز فيها للمرأة أن تطلب اخللع، انتقل املؤلف لبيان مىت جيوز للمرأة أن تطلب اخللع، وذكر أربعة أمثلة
 . يعين كرهت أخالقه وتصرفه معها ويف البيت، إذا كرهت خلُق الرجل: املثال األول

 . فلها حينئذ أن تطالب باخللع، فإذا صارت تكره خلقه وترى أنه اليعجبها، خلقَه إذا كرهت :الثاين
أو أالّ يصلي مع ، بأن ال يأيت بالفرائض على وجهها، إذا كرهت منه نقص دينه،  نقص دينه:الثالث

 . فإن هذا من األسباب املسوغة لطلب اخللع، أياّ كان نوعها أو أن يتعاطى الذنوب، اجلماعة

ولو كانت ال تعيب خلَقه وال ، إذا خافت إمثا بترك حقه جاز هلا أن ختالع،  خافت إمثاً بترك حقه:األخري
وتكون هذه الكراهة من أسباب عدم قيامها بالواجب ، خلُقه وال دينه فإنه أحياناً تكره املرأة الرجل بال سبب

 :صورة اآلية واحلديثاخللع يف هذه ال على جواز  الدليل،حينئذ جيوز هلا أن ختالع، عليها
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] 3/النساء[} فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به{ :أما اآلية فقوله تعاىل
 . أالّ تقيم حدود اهللا أي أالّ تؤدي الواجب عليها جاز هلا أن ختالع فنصت على أنه إذا خافت

 صلى اهللا - جة ثابت بن قيس أتت النيبفإنّ زو، وأما احلديث فهو حديث ابن عباس الذي أشارت إليه
ويف رواية يف الصحيح، قالت ال أعيب عليه يف خلُق وال .  وقالت يارسول اهللا ال أنا وال ثابت- عليه وسلم 

 ملا مسعها تقول -  صلى اهللا عليه وسلم- والنيب، ومقصودها بالكفر أي كفران العشري، ولكين أكره الكفر، دين
فأخذنا من جمموع ، أو دين جاز أن ختالعه رها على أا لو كانت تعيب عليه خلقأق، ال أعيب خلق وال دين

  . أنه إذا وجدت هذه األسباب ونظائرها جاز للمرأة أن تطلب اخللع، اآلية واحلديث
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )و إالّ كره ووقع(

واستدلوا ، يكره للمرأة أن تطلب اخللعمقصود املؤلف بقوله وإالّ كره ووقع يعين أنه مع استقامة احلال 
فدلت اآلية على ]  4/النساء[} فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا{ : بقوله تعاىلعلى اجلواز

وإىل هذا ذهب اجلماهري يعين ذهبوا إىل اجلواز مع ، أنّ املرأة إذا طابت نفسها بشيء من املهر عوضاً جاز مطلقاً
 . الكراهة

 ومذهب داود الظاهري واختاره من احملققني ابن - رمحه اهللا- وهو رواية عن اإلمام أمحد: الثاينالقول 
  :واستدلوا بثالثة أدلة ،  أنه ال جيوز يف هذه احلالة اخللع- رمحه اهللا- املنذر

 يتحقق ال، ومع استقامة احلال،  أنّ اآلية إمنا أباحت اخللع إذا خافوا أالّ يقيموا حدود اهللا: الدليل األول
 . الشرط

أميا امرأة طلبت الطالق من غري ما بأس مل ترح رائحة  (-  صلى اهللا عليه وسلم -  قول النيب :الدليل الثاين
 . واخللع نوع من الفراق فيقاس على الطالق) اجلنة

ديث ، ومحلوا احل)املختلعات واملتربجات هن املنافقات (-  صلى اهللا عليه وسلم -  قول النيب:الدليل الثالث
لكن هذا ،  أقر إمرأة ثابت على طلب اخللع-  صلى اهللا عليه وسلم- على املختلعات بغري سبب ألنّ النيب

  .احلديث األخري ضعيف
ألنّ املرأة ملاذا تطلب اخللع مع ، ويف ظين أنّ هذه املسألة نظرية، الثاين القول والراجح واهللا أعلم  

لكن لو فرض أنّ إمرأة مستقيمة احلال مع زوجها ،  مع استقامة احلاليعين يبعد أن تطلب اخللع، استقامة احلال
   . والصحيح أنّ عملها حمرم، فإنّ احلكم أنّ اجلمهور يرون أنّ عملها مكروه ، وأرادت أن ختالع هكذا

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )فإن عضلها ظلماً لالفتداء(
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وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال { :وله تعاىللق، إذا عضلها ظلما لالفتداء فإنّ اخللع ال يصح
 . فاآلية نصت أنه ال حيل لإلنسان أن يعضل املرأة لتفتدي منه] 229/البقرة[}أن خيافا أال يقيما حدود اهللا 

  . وعضل املرأة يكون بالتضييق عليها أو بالضرب أو مبنع احلقوق أو مبنع النفقة
، فإنّ اخللع صحيح والعوض حق يكون للزوج لكن مع اإلمث، عضلها لتفتدي ظلماًأنه إذا  : القول الثاين

 . وهذا مذهب األحناف
وهذا ، فافتدت منه فإنّ اخللع صحيح ولكن جماناً فريد العوض، أنه إذا عضلها لتفتدي منه : القول الثالث

مه باخللع يعين بالبينونة الصغرى فاإلمام مالك ألز،  معاملة له بنقيض قصده-  رمحه اهللا - مذهب لإلمام مالك
انظر الفرق بني مذهب مالك ومذهب أيب ، على قصده السيئ كأنه أراد أن يعاقبه، مع عدم أخذ العوض

واألقرب واهللا أعلم ، وتوسط بينهما اإلمام أمحد، متاماً هذا يف أقصى الشمال وهذا يف أقصى اليمني، حنيفة
ومن امتنع من الزكاة ، فهذا الغال حيرق رحله،  اإلنسان بنقيض قصدهألنه عهد يف الشرع معاقبة، مذهب مالك

كما أنّ يف هذا ردعاً لألزواج ، فإذا نرى أن الشارع قد يعاقب اإلنسان بنقيض قصده، أخذت شطر ماله
أي فإنّ بعض األزواج إذا كره زوجته ومل جيد عليها ، الظلمة وإغالقاً لباب مضايقة املرأة لتفتدي منه بغري حق 

ألنه إذا أراد هو ، والشك أنّ هذا ظلم، يظلمها ويعضلها ويضايقها حىت تفتدي خطأ ويريد استرداد املهر صار
وهو مردود ، لكن بعضهم يتخذ هذا األسلوب حيلة السترداد املهر، أن يطلق فليطلق وليبقى املهر عند الزوجة

 . عليه
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )ومل يكن لزناها(

وال تعضلوهن لتذهبوا { :يعين إن عضلها لزناها صح لقوله تعاىل، لعبارة استثناء من العبارة السابقةهذه ا
واآلية نص يف أنّ إذا أتت املرأة بفاحشة جاز ] 19/النساء[} ببعض ما آتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبينة

فهذه ،  هذه املضايقات والعضل حبقألنّ، حىت تفتدي منه للرجل أن يعضلها وأن يضايقها مبختلف التصرفات
 . املستثىن من األولالصورة 

يعين إذا عضلها ألا نشزت عليه بترك الطاعة أو ) أونشوزها أو تركها فرضاً ففعلت ( قوله املستثىن الثاين
 ألنّ العضل بالضرب ومنع احلقوق حينئذ، وأن يضايقها لتفتدي منه، أن يعضلها فإنه جيوز له، بترك الفرائض

عليه، فاستثىن املؤلف من العضل هاتني الصورتني فقط،إذا  وإذا كان حبق جاز له أن يأخذ العوض املترتب، حبق
 . أتت بفاحشة أوكان العضل بسبب النشوز

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )واألمة بغري إذن سيدها مل يصح، وانونة ، والسفيهة ، أو خالعت الصغرية (

وهذا تأكيد ملا سبق ألنه تقدم معنا أنّ من ال يصح تربعه ، وانونة والسفيهة مل يصحإذا خالعت الصغرية 
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وهؤالء انونة والصغرية والسفيهة ال يصح أن يتربعوا فال يصح أيضاً أن يبذلوا ، ال يصح بذله للعوض يف اخللع
هب ال يصح وعلى القول الثاين على املذ، إذا بذلوه بإذن الويل ويأيت معنا اخلالف السابق، العوض يف اخللع

 . وتقدمت هذه املسألة، يصح

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )واألمة بغري إذن سيدهامل يصح(

واألمة ،  أنّ التصرف يف الشرع فرع عن امللك:تعليل ذلك، يعين وال يصح لألمة أن ختالع بغري إذن سيدها
 .طل إالّ يف حالة واحدة إذا أذن هلا السيدال متلك فال تتصرف، هلذا نقول ال يصح تصرفها وهو با

ألنه إذا ، وال يصح أن ختالع إذا خالعت مبعين،  أنه يصح لألمة أن ختالع إذا خالعت يف ذمتها:القول الثاين
خالعت بذمتها فإنّ هذا اليضر السيد وبإمكاا إذا عتقت أن تؤدي ما عليها ألنه يف ذمتها والصواب إن شاء 

 . الختالع إالّ بإذن السيد مطلقاً، ألا يف ملكه وتصرفها جيب أن يكون حتت إمرته وإذنهاهللا أنّ األمة 
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )أو نيته، ووقع الطالق رجعياً إن كان بلفظه (

ن مبعىن أنه ملا بين  جمموعة م) فإن عضلها ظلماً لتفتدي(هذا احلكم راجع جلميع املسائل اليت ابتدأها بقوله 
فذكر أنه إن خالع بلفظ صريح ، أراد أن يبين ماذا يكون حكمه إذا مل يصح اخللع  املسائل اليصح فيها اخللع

وإن كان بغري لفظ صريح الطالق والبنيته فهو الشيء، إذا ، فهو طالق رجعي، الطالق أو بكنايته مع النية
ذلك ؟ فعند احلنابلة أنّ هذا اخللع  اذا يكون بعدعرفنا اآلن فهذه املسائل اليت حكمنا عليها أنّ اخللع اليصح م

وإن كان بغريمها فهو ؟الشيء، وال ، الذي اليصح إن كان بلفظ الطالق الصريح أو بكنايته مع نيته فهو طالق
    وسيأتينا مسألة هذا الطالق، هل اخللع بلفظ الطالق طالقاً أو فسخاً ؟،  شيئاًيعترب

   فصل                                               

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وقصده طالق بائن. أو كنايته ، واخللع بلفظ صريح الطالق (

واخللع بلفظ (يقول املؤلف رمحه اهللا  ، هذه املسألة اليت ابتدأ فيها املؤلف هذا الفصل من أهم املسائل
 .....)صريح الطالق بائن

  هما طالق بائن ومقصوده بكلمة بائن أي بينونة صغرىذكر الشيخ صورتني يكون اخللع في
، وإىل هذا القول ذهب األئمة األربعة،  إذا كان بصريح لفظ الطالق أو بكنايته مع النية:الصورة األوىل

  : اجلماهري بأدلةاستدلوا على هذا احلكم، بل ابن قدامه هو إمجاع أنّ اخللع إذا كان ذا اللفظ فهو طالق بائن
خذ احلديقة وطلقها :  يف صحيح البخاري لثابت-  صلى اهللا عليه وسلم -  قول النيب: األولالدليل 
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يعين أنّ هذا ، فقوله طلقها تطليقه  إمنا يتكلم باللفظ الشرعي-  صلى اهللا عليه وسلم - تطليقه، فقالوا النيب  
 . الفسخ يكون طالقاً لكنه بائن بسبب وجود ماذا ؟ العوض

 . -  رضي اهللا عنهم- هذا مروي عن ثالثة من الصحابة عثمان وعلي وابن مسعود   أنّ :الدليل الثاين
هذه أدلة ،  أنّ الفرقة اليت ميلكها الرجل إمنا هي الطالق فإذا فارق زوجته فقد طلقها:الدليل الثالث

 . اجلماهري
صحيح البخاري إالّ  فإنّ هذا اللفظ وإن كان يف :اجلواب عن الدليل األولنأيت اجلواب على األدلة  أما 

أنه معلول واليثبت وهو شاذ، بل من مجلة من أشار إىل ضعفها اإلمام البخاري يف الصحيح فهذا اللفظ ال 
  .  خذ احلديقة وفارقها-  صلى اهللا عليه وسلم - يثبت إمنا اللفظ الصحيح أنه قال

يثبت منها شيء، هي ضعيفة وال  اآلثار املروية عن الصحابة وقد نص اإلمام أمحد أنه ال :الدليل الثاين
  .ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  تثبت عن أحد من أصحاب النيب

فهو استدالل مبحل الرتاع هو يقول التوجد فرقة إالّ طالق، وحنن نقول توجد فرقة : أما الدليل الثالث
  . فليس له أن يستدل مبحل الرتاع، هي فسخ وليست طالق

القول الثاين رواية عن اإلمام أمحد ، ب عن ذهنك أنّ القول حكي إمجاعاً والشك أنه اليغي:القول الثاين 
 رمحهما اهللا - كما يقول شيخ اإلسالم وهو إختيار ابن القيم وإختيار شيخ اإلسالم  وهي مذهب قدماء أصحابه

 حكاية عن اإلمام أمحد واختيار قدماء أصحابه تعجبت من  وملا رأيت أنّ شيخ اإلسالم يقول أنّ هذا رواية- 
األمر قريب لكن ابن قدامة أحد  لو أنّ شخصاً آخر غري ابن قدامة حكى اإلمجاع لكان، ابن قدامة اإلمجاع

 كما أنّ قدماء األصحاب وهو يعرفهم اختاروا هذا القول فال أدري ما وجه حكاية، املخالفني يف الرواية
  .  احلقيقة حمل إشكال كيف حيكي اإلمجاعاإلمجاع  هل هو مل يقف على أقواهلم أو يرى أم رجعوا، هو يف

 أنّ هذا ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يعترب هذه الصيغة فسخاً :أدلة القول الثاين الدليل األول
 .وليست طالقًا

قال ابن ،  أنّ اهللا تعاىل ذكر يف القرآن الطالق مث الطالق يعين ذكر التطليقتني مث اخللع مث الطالق:الثاين
الراجح واألمة أمجعت أنّ الطالق ثالث مرات، ، لكان الطالق يف كتاب اهللا أربعة ولو كان اخللع طالقاًعباس 

أنّ أي فرقة متت بعوض فهي فسخ وليست طالق مهما كانت   وضابط هذا القولإن شاء اهللا القول الثاين
خالع بلفظ صريح الطالق أوبكنايته إذا  إذا عرفنا اآلن احلكم فيما، صيغة الفراق هذا هو الضابط للقول الثاين

  . مع النية

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )أو الفداء ومل ينوه طالقاً كان فسخاً الينقص عدد الطالق، أو الفسخ ، وإن وقع بلفظ اخللع (
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ظ كلف، ال بصريح الطالق وال بكنايته مع النية، وإمنا خالع بألفاظ أخرى، إذا خالع بغري اللفظني السابقني
وهذا القول من ، وال ينقص به عدد الطالق، عند احلنابلة أنه فسخ وليس بطالق اخللع أو الفسخ فإنّ احلكم

 باآلثار املروية عن عثمان وعلي واستدلوا، على أنه طالق واجلماهري أيضاً حىت يف هذه املسألة، مفردات احلنابلة
 بأثر ابن واستدل احلنابلةالق أو بلفظ الفسخ، فإا عامة تشمل اخللع الذي يكون بلفظ الط، وابن مسعود

فإذا بلفظ  وإذا كنا نرجح أنّ اخللع بلفظ صريح الطالق فسخ، عباس حيث اعترب هذا فسخاً ومل يعتربه طالقاً
 . الفسخ أو اخللع فمن باب أوىل سيكون ماذا ؟ فسخاً وليس طالقاً والينقص به عدد الطالق

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ال يقع مبعتدة من خلع طالق ولو واجهها بهو(

ذهب احلنابلة إىل أنّ املختلعة يف عدة اخللع ال ، معىن ولو واجهها به يعين ولو قال هلا يف وجهها أنت طالق
  :بدليلني واستدلوا، يلحقها طالق

 . -  رضي اهللا عنهما-  أنّ هذا مروي عن ابن عباس وعن ابن الزبري  :الدليل األول 

واجلامع ما هو اجلامع يف هذا القياس ؟ عدم إمكانية املراجعة ،  القياس على املطلقة إذا انقضت العدة:الثاين
  . يف الصورتني  هذا هو اجلامع، وهو جامع صحيح

 صلى اهللا عليه - بقول النيب واستدلوا ،  لألحناف أنّ الطالق يقع عليها إذا واجهها به:القول الثاين 
فاحلديث فيه قيد أن تكون يف عدا و فيه قيد أن ، لعة يف عدا أنت طالق فقد طلقت إذا قال للمخت- وسلم 

  يواجهها به، يعين بلفظ الطالق

 أنه اليقع والراجح إن شاء اهللا، أنّ هذا احلديث ال أصل له أشد من أن يكون ضعيفاً ال أصل له: واجلواب
  .عليها طالق يف زمن العدة
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )وال يصح شرط الرجعة فيه(

  : اشتمل كالم املؤلف على مسألتني
ألنّ اهللا سبحانه وتعاىل مسى العوض ،  أنه ال رجعة يف اخللع سواء قلنا هو فسخ أو طالق:املسألة األوىل

  . وهذا واضح، يعين بأن ال ميلك املراجعة، وال يكون فداء إالّ بذلك، فداء
استدلوا على ، فال يصح أيضاً ويكون اخللع صحيحاً والشرط فاسداً، ملراجعة أنه لو شرط ا:املسألة الثانية

فإنّ مقصود املرأة من بذل العوض هو ماذا ؟ أالّ ترجع ،  بأنّ هذا الشرط منايف مقتضى العقد واملقصود منههذا
 . إليه، وهلذا صححنا العقد وأبطلنا الشرط هذا مذهب احلنابلة وهو واضح

 بأنّ شرط واستدل هؤالء،  نصحح الشرط ولكن يرد الزوج العوض ويكون طالقاً رجعياً أناّ:القول الثاين
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 . الرجعة ال جيتمع مع العوض فيتساقطان ويبقى أصل الطالق
ألنّ املرأة ، فيملك الزوج العوض وميلك أن يراجع،  أنّ الشرط صحيح والعقد صحيح:القول الثالث

تصحيح ، عاوضات صحيحة، وشيخ اإلسالم مييل هلذا القولوألنّ الشروط يف امل، رضيت بالشرط بطوعها
وأن ال يتمكن ، ألنّ أصل اخللع واملقصود منه أن متلك املرأة نفسها والصحيح إن اهللا املذهب،، الشرط والعقد

فاشتراط ما يسقط هذا املقصود هو يف احلقيقة اشتراط اسقاط املقصود باخللع، والشارع ، الزوج من مراجعتها
تلبية حاجات بعض الناس  وهلذا البيع ملا كان املقصود منه،  إمنا شرع عقود املعينة لتحقيق املقاصد منهااحلكيم

كذلك نقول حنن هنا املقصود الشرعي يف اخللع ال جيوز ، ملا فقد هذا القصد يف الربا أبطله الشارع، من بعض
 . شرط اشتراط ما يسقطه

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )أو مبحرم مل يصح، ا بغري عوض إن خالعه(

  :ذكر الشيخ مسألتني
 إذا خالعها بغري عوض، هذه املسألة أيضاً مسألة ينبين عليها عدة فروع إذا خالعها بغري عوض مل : األوىل

  يصح

فإذا مل توجد الفدية مل يصح ، اخللع والسبب يف هذا أنّ اهللا تعاىل علّق يف القرآن اخللع عل وجود الفدية
 . ، وهذا القول اختيار شيخ اإلسالماخللع

 أصحاب هذا القول بالقياس على  واستدلويكون طالقاً بائناً،  أنّ اخللع بغري عوض صحيح:القول الثاين
وهذا القول اختيار ، الصورتني مفارقة يعين يف كل من الصورتني قصد املفارقة الطالق جبامع أنّ يف كل من

 .  املسألة قوالنفيكون للشيخ يف هذه، شيخ اإلسالم

،  على القول الثاين إذا صححنا اخللع بغري عوض جيب أن يكون طالقاً بائناً واليكون فسخ!!!تنبيه
والطالق ، فسخاً ال أمكن لإلنسان أن يطلق بال عدد كما كان يف اجلاهلية والسبب يف ذلك أننا لو صححناه

الق بائن وحيسب من الثالث و ال يكون هو ط وألجل أن جنعله مغلق نقول، بال عدد منسوخ يف الشرع
وإذا أراد أن يفارق زوجته  فليكن  بالطالق، لكن . فسخاً، األقرب واهللا أعلم أنّ اخللع  اليصح بال عوض 

أصحاب القول الثاين إمنا صححوا اخللع بال عوض ألنه قد يكون مقصود الزوج أن يقطع الطريق على نفسه يف 
بعض الناس اآلن يعلم أنّ ، خذ عوض، وهذا ال يكون إالّ باخللع بال عوض واضحمراجعة زوجته وال يريد أن يأ

وال يريد أن يأخذ منها مال فالطريقة ، بقاء زوجته معه مضر عليه يف دينه و لكن نفسه تتوق إىل هذه الزوجة
ث ألنه اليريد أن وال يريد هو أن يطلق بالثال، لكي يتخلص من هذه الزوجة أن يطلقها طالقاً بائناً ال رجعة فيه

وهذا الذي جعل شيخ اإلسالم يف االختيار  حينئذ ليس أمامه إالّ اخللع بشرط عدم العوض، يستنفذ الطلقات
 . الثاين يصحح اخللع بال عوض
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  : اخللع احملرم على قسمني ، نأيت إىل املسألة الثانية وهي إذا كان اخللع حمرماً
فإذا علم الزوجان أنه حمرم ، الزوجان أنه حمرم جني يعين أن يعلم أن يكون حمرماً بعلم الزو:لقسم األولا

 . فاخللع باطل ألنّ العوض حمرم
وهذا القول الثاين هو الصحيح، ولو قيل أنّ للزوج قيمة هذا ،  أنه صحيح وللزوج مهر املثل:القول الثاين 

 .  هذا العوض احملرمبل نقول له قيمة، العوض احملرم لكان وجيهاً جداً ال نقول له مهر املثل
وله بدله، له بدل ، فحينئذ يصح اخللع حىت عند احلنابلة،  إذا كانا ال يعلمان أنّ العوض حمرماً:القسم الثاين
 . هذا العوض احملرم

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ويقع الطالق رجعياً إن كان بلفظ الطالق أو نيته(

فلما قرر املؤلف أنّ ، والثانية بعوض حمرم، هي الطالق بغري عوضو، هذه العبارة تعود للمسألتني السابقتني
واحلكم عند احلنابلة ، أراد كذلك أن يبين ماحكم هذا اخللع، عوض حمرم ال يصح الطالق بغري عوض أو على

وإن كان بغري لفظ صريح الطالق وال بنيته فهو ال ، رجعي فله طالق، أنه إن كان بلفظ صريح الطالق أو بنيته
 . يء بناء على أنّ احلنابلة يرون أنّ الطالق بغري عوض ال يصحش

إذاً سيكون القول الثاين بناء على تصحيح الطالق بغري عوض سيكون حكمه يف هاتني الصورتني طالق 
ويقع الطالق رجعياً (الشيخ يقول هنا ، إذاً اآلن نرجع ملسألتنا، بائن بينونة صغرى وحيسب من عدد الطلقات

وإن كان بغري لفظ  الطالق وال نيته فهو عند احلنابلة الشيء بناء على أنّّ ) فظ الطالق أو نيتهإن كان بل
يصح ويكون طالقاً بائناً حيسب  وعلى القول بأنّ الطالق بغري عوض، الطالق بغري عوض اليصح عند احلنابلة

ضية أنّ اخللع بلفظ صريح واضح وهذا كله مفرع على ق، من الثالث يكون طالقاً بائناً حيسب من الثالث
 . الطالق أو بنيته يكون طالقاً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وما صح مهرا صح اخللع به(

   . فأي شيء تفتدي به فهو صحيح] 229/البقرة[} فال جناح عليهما فيما افتدت{ إلطالق اآلية
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )ويكره بأكثر مما أعطاها(

فاحلنابلة يرون أنه جيوز لإلنسان أن ، يف حكم أخذ الزوج أكثر من املهر الذي بذله يف العقدهذه املسألة 
الكراهة، دليل احلنابلة على أنه جيوز مع الكراهة اجلمع بني أدلة األقوال اليت  لكن مع، يأخذ أكثر مما أعطى

  . ستأيت

  : مهور على اجلواز بال كراهة بأمرين اجلواستدل،  وهو مذهب اجلمهور اجلواز بال كراهة:القول الثاين
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 . فإنّ اهللا شرع االفتداء ومل يقيد هذا االفتداء بشيء  إطالق اآلية:األمر األول

حىت خلعت املرأة يف زمن الصحابة بكل شيء حىت ،  أنه صح عن الصحابة جواز اخللع بكل شيء:الثاين
  . وهو صحيح وثابت عنهم، الصحابةكل ما متلك ومع ذلك صححه بعض  كل شيء،، ما تربط به رأسها

، بل ال يأخذ إالّ ما أعطى،  عكس احلنابلة أو عكس اجلمهور أنه ال جيوز الزيادة مطلقاً:القول الثالث
 .:واستدلوا على هذا بدليلني

  فتفتدي نفسها منه مبا ملكها به أليس كذلك ؟،  أنّ هذا مقتضى العدل:الدليل األول

فنهاه عن الزيادة وهذا ،  قال لثابت خذ احلديقة وال تزداد-  صلى اهللا عليه وسلم-  قالوا أنّ النيب:الثاين
 . اللفظ اليصح

 .  وهو اجلواز بال كراهة ألنّ هذا دلّ عليه األثر وظاهر القرآنالراجح مذهب اجلمهور
ج مبلغاً سألت أنا بعض القضاة ماذا تصنعون إذا طلب الزو، مع هذا احملاكم يعملون بعمل جيد يف احلقيقة

لكن من حيث تأديب ، فهم يف احلقيقة يتوسطون وهو قول حنن انتهينا من املسألة العلمية والترجيح، كبرياً
، يسمحون بالزيادة غري املفرطة، يعين له أن يزيد لكن بال مبالغة وهو أم، الناس والتعامل معهم قول ممتاز جداً

السيما إذا كان من الزوج شيء من  لكن بال مبالغةفهو قول يعين من حيث العمل جيد جداً، نقول خذ 
  . التفريط واخلطأ وهذا من السياسة الشرعية احملمودة يف الواقع

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
  )وإن خالعت حامل بنفقة عدا صح(

نا سواء قل، فيجب عليه أن ينفق عليها كما سيأتينا يف كتاب النفقات، الزوج إذا طلق زوجته وهي حامل
على أي من القولني يصح أن ختالع ذه ، أو النفقة هلا بسبب احلمل، مذهب احلنابلة أنّ النفقة للحمل كما هو

، فتقول النفقة اليت جتب عليك لزمن العدة هي عوض اخللع فيصح واملؤلف يريد أن يشري إىل مسألة، النفقة
، ومع ذلك يصح، كبرية وقد تكون قليلة قةوهي أنّ هذا يصح وإن كنا ال نعلم مقدار النفقة،فقد تكون نف

 . وهذه املسألة يف احلقيقة ترجع إىل املسألة التالية

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ويصح باهول(

ذهب احلنابلة إىل أنه ، أما املعدوم الذي ال ينتظر وجوده فال يصح، يعين وباملعدوم الذي ينتظر وجوده
   :دلوا على هذا بأدلةواست يصح اخللع بالعوض اهول

  .  القياس على الوصية: الدليل األول

وحنن مر معنا مراراً  أنّ ، فالزوج يسقط حقه من البضع،  أنّ اخللع هو عبارة عن إسقاط:الدليل الثاين
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  . اإلسقاطات فيها تسامح، وهذا قاعدة يف الفقه أنّ ما يكون من باب اإلسقاطات فيه تسامح
لكن جيب عليها مهر املثل، حنن نقول القول الثاين يصح وجيب ، خللع باهول يصح أنّ ا:القول الثاين

أي شيء تعطيه هو العوض ألنا نصحح العوض ، والقول األول يصح وللزوج ما أعطت، عليها مهر املثل
  . اهول

 أنه يف األصل إالّ، ألنّ اخللع وإن كان فيه شائبة التربع،  أنّ اخللع باهول ال يصح:القول الثالث
 - والسبب يف هذا أنّ الشيخ، واجلهالة ال تصح يف املعاوضات، يبدوا يل أنّ شيخ اإلسالم يرى املذهب، معاوضة

 صرح بصحة اخللع الذي فيه غرر، والغرر واجلهالة شيء واحد يف الفقه، هو مل يصرح فيما وقفت - رمحه اهللا 
 مع وجود الغرر، فينبغي أن يصحح هذا  على كل حال عليه صحة اخللع باهول لكن صرح بصحة اخللع

جمهول يفضي  ألنّ تصحيح اخللع بعوض،  أنه ال يصح إالّ أن يكون العوض معلوماً وهو القول الثالثالراجح
السيما وأنّ اخللع حيصل عادة مع الوفاق أو مع الرتاع ؟ مع الرتاع فإنه يندر أن ، غالباً إىل الشقاق والرتاع

فإذا زاد هذا الرتاع  نزاعاً آخر بسبب اجلهالة استحكمت ، مع الوفاق فغالباً ما يكون مع الرتاع يكون اخللع
 . العداوة و الفرقة، وهلذا نقول إن شاء اهللا األصح أنه البد أن يكون معلوماً

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )أو على عبد صح،  من دراهم أو متاع أو بيتها، أو ما يف يدها ، أو أمتها ، فإن خالعته على محل شجرا (

ملا صحح اخللع باهول ، هذه املسائل هي تفريع على القاعدة أو على الضابط وهو تصحيح اخللع باهول
إذا خالعته على : (املسألة األوىل، وذكر ثالث مناذج من املسائل، على هذا الضابط أراد أن يذكر مسائل تنبين

 )محل شجرا أو أمتها

 )إذا خالعته على ما يف يدها أو ما يف بيتها من دراهم أو متاع (:سألة الثانيةامل

فإذا خالعته ، ففي الصور الثالث اخللع صحيح) إذا خالعته على عبد وأطلقت ومل تبين  (:املسألة األخرية
يس له إالّ ما على محل شجرا أو أمتها فليس له إالّ ما حتمل الشجرة وكذلك إذا خالعته على محل الشاة فل

ألا خالعته ، ولو محلت الشاة ومات الولد الذي يف بطنها ليس له إالّ هذا الذي يف بطنها، حتمل هذه الشاة
كذلك إذا خالعته على ما يف يدها أو ما يف بيتها من الدراهم ليس له إالّ ما يف يدها وليس ، على الذي يف بطنها

ما يف يدها ليس  التعليل أا خالعته على ما يف يدها وهذا، أقل من ثالثولو كانت الدراهم ، له إالّ ما يف بيتها
 . وهو رضي بأن ختالعه على ما يف يدها، يف يدها إالّ درهم واحد

مث تبين أنه أقل من ثالث فله ثالث ،  أنه إذا خالعها على ما يف يدها أو ما يف الدار من دراهم:القول الثاين
ألنه ،  ليس له إالّ ما يف يدهاوالراجح املذهبهم ال تصدق على أقل من ثالث، ألنّ كلمة درا، يعين دراهم

  . رضي مبا يف يدها وهذا ما يف يدها
وأنا أقول هذا الراجح بناء على جواز اخللع باهول، أو متاع إذا خالعته على ما يف بيتها من متاع فله ما 
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  .البيت من متاع أياً كان قدره ن املتاع كثري جداً  له ما يفيف البيت من متاع سواء كان املتاع قليل جداً أو كا

بالنسبة ملتاع البيت وما يف ، أو على عبد إذا خالعته على عبد ليس له إالّ عبد لكن كيف حندد هذا العبد
 . يدها واضح

العته وليس له أن يعترض ألا خ، لكن إذا خالعته على عبد وأطلقت فله أقل ما يصدق عليه مسمى العبد
 . على عبد وأطلقت ورضي

  
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )وعدم الدراهم ثالثة، وله مع عدم احلمل واملتاع والعبد أقلّ مسماه (

له مع عدم احلمل يعين إذا خالعته على محل أمتها ومل حتمل، أو خالعته على املتاع فلما دخلنا البيت مل جند 
حينئذ له أقل املسمى من احلمل ، عبد ووجدنا أا ال متلك أي عبد كانعلى  فيه متاعاً مطلقاً، أو خالعته

فإذا خالعته على محل شاة فله أقل ما يسمى محالً سواء كان ذكر أو أنثى أو كبري أو صغري أو ، واملتاع والعبد
 .ذكورألنّ الذمة تربأ بأقل مسمى العوض امل، وكذلك العبد وكذلك احلمل، أي من نوع من أنواع الشياه 

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )ومع عدم الدراهم ثالثة(

إذاً اآلن إذا خالعته على ما يف يدها فإن كانت اليد فارغة كم له ؟ وإن ، ألنّ أقل مايسمى دراهم ثالثة
ألا إذا ، فصار أنفع له أن تكون اليد فارغة أو مليئة ؟ األنفع له أن تكون فارغة كان يف اليد درهم واحد

 . وإذا كانت فارغة فسيكون له ثالثة نت واحدة فليس له على املذهب إالّ هذا الدرهمكا

 فصل                                                   
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )أو إن أعطيتين ألفاً فأنت طالق طلقت بعطيته، أو إذا ، مىت : وإذا قال (

عقد الفصل لتحقيق هذا املقصد وهو أنّ الطالق على ، بيان مسألة مهمةهذا الفصل املؤلف أراد منه 
ألنّ املقصود من الطالق على عوض أن تفتدي نفسها وأن ، عوض كاخللع يف أنّ الزوج ال ميلك مراجعة زوجته

إذاً مرة أخرى مقصود املؤلف من هذا الفصل ، تتخلص من ضرره وإذا مكناه من املراجعة ذهب هذا الغرض
، يف ماذا ؟ يف عدم جواز املراجعة  أنّ الطالق سواء كان معلق أو منجز إذا كان على عوض فهو كاخللعبيان

 . وذكرت التعليل على هذا

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وإن تراخى(

  : مسألتني-  رمحه اهللا تعاىل - أفادنا املؤلف
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الرجوع فإذا  ليق الزماً من جهته وليس لهأنّ الزوج إذا استخدم هذه األلفاظ صار التع:  املسألة األوىل
فيبقى األمر بيد . واضح، قال مىت أعطيتين ألفاً فأنت طالق، أصبح الزماً وال ميلك الرجوع وال فسخ التعليق

أليس كذلك ألنه يقول مىت ، ما ال اية تعليل هذا قالوا أنّ هذه الصيغة اشتملت على تعليق وعوض املرأة إىل
  نت طالق اشتملتأعطيتين ألفاً فأ

على التعليق والعوض ألنه يقول مىت أعطيتين كم ؟ ألفاً  قالوا واملرجح واملغلب يف هذه الصيغة هو التعليق 
 . وهذا مذهب اجلمهور، الزما يف حق الزوج  ال العوض وهلذا يكون التعليق

 بأنّ صحاب هذا القولواستدل أ،  أنّ هذا التعليق ليس بالزم بل للزوج فسخه مىت شاء :القول الثاين
التعليق ، وهو يفارق التعليق احملض، حقيقة هذا التعليق أنه تعليق مقابل بعوض فهو بالبيع أشبه منه بالتعليق

إذاً هو تعليق ، هل يوجد عوض يف هذا التعليق، حمض احملض كأن يقول إذا دخل زيد فأنت طالق هذا تعليق
هو يف الواقع ايقاع للطالق وغاية  احملض ألنّ التعليق احملضحمض فالتعليق املربوط بعوض يفارق التعليق 

ماهنالك أنه مؤخر، خبالف التعليق الذي معلق بعوض فاملقصود منه املعاوضة وذا أصبح بني الصورتني فرق، 
 وعلمنا من هذا، وهذا الفرق البديع يف احلقيقة ذكره شيخ اإلسالم وانتصر هلذا القول الثاين وقوله وجيه وقوي

أنّ هناك فرق بني أن يقول الرجل لزوجته إن أعطيتين ألف فأنت طالق وبني أن يقول إن خرجت من  التفريق
 . هذا الباب فأنت طالق

انتهينا من املسألة األوىل اليت دلت . ففي الصورة األوىل ميلك الفسخ ويف الصورة الثانية ال ميلك الفسخ 
 . عليها عبارة املؤلف
فهو مطلق وليس على الفور بل على التراخي مىت أعطته ، نّ هذا احلق يثبت على التراخي أ:املسألة الثانية

  .األلف يف أي وقت طلقت

واستدلوا ، وإن استخدم إذا وإن فهو على الفور،  أنه إن استخدم مىت فهو على التراخي:القول الثاين 
فإا ال تدل على التراخي واألصل يف العقود للتراخي فأفادت التراخي وأما إذا وإن   بأنّ مىت موضوعةعلى هذا

وعلى هذا القول إذا قال هلا إذا أعطيتين ألفاً فأنت طالق وانقضى الس ، واملعاوضات الفور أوالتراخي  ؟ الفور
إذاً اشتمل هذا الكالم على مسألتني مهمتني ، تطلق ومل تعطيه ألفاً مث أعطته بعد يوم فإا ال تطلق وعلى املذهب

طالق، فعلى املذهب أشبه  فيقول هلا إن أعطيتين املهر فأنت، وقد يفعل كثري من الرجال هذا التطليق، غايةلل
 ألنّ هذا احلق الزم، فتستطيع مىت شاءت أن تعطيه األلف وتصبح طالق، مايكون أنّ املرأة ملكت أمر نفسها

   . فهي مسألة مهمة وأخذنا اآلن التفصيل فيها، وعلى التراخي
   :املؤلف ـ رمحه اهللا ـقال 
 )ففعل بانت واستحقها، أو بألف ، وإن قالت إخلعين على ألف (

ما هي املسائل السابقة ؟ إذا قال مىت أعطيتين ألف فأنت : هذه املسائل ختتلف عن املسائل السابقة يف أمرين
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 التعليق تعليق جائز وليس األمر األول أنّ هذا: هذه املسائل ختتلف عنها بأمرين طالق وما معها من املسائل،
 . فللمرأة الفسخ مىت شاءت، بالزم

  ))اآلذان                                         (( 
 .  أا متلك الفسخ مىت شاءت املرأة فسخت هذا العقد ألنه معاوضة واملعاوضات تفسخ:األوىل
الشيخ يقول ، إذاً بني املسألتني فرق،  أنه على الفور وليس على التراخي ملا تقدم وذكرته اآلن:والثانية

  .وكذلك إذا قالت طلقين على ألف احلكم واحد) إخلعين على ألف  وإن قالت (-  رمحه اهللا - هنا
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )واستحقها(

يعين إذا أعطاها األلف، يف مسألة املرأة وإن قالت إخلعين على ألف ففعلت، يعين إذا قالت إخلعين على 
وطلقت، ومقصود املؤلف أا إذا قالت إخلعين على ألف وأعطته األلف فقد  ألف وأعطته األلف استحقها

مقابل األلف ال يشترط، ألنّ اجلواب معاد فيه السؤال،  خلعت وال يشترط أن يقول الزوج خالعتك أو طلقتك
الق على هذه األلف، إذاًً أنت ط فكأنه قال، وقال أنت طالق . فإذا قالت طلقين على ألف وأخذ األلف 

  . يستحق العوض مبجرد ما يأخذه ويطلق

   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ
 )وطلقين واحدة بألف فطلقها ثالثاً استحقها(

 . إذا قالت طلقين واحدة فطلقها ثالثاً، استحق األلف ملاذا ؟ ألنه أعطاها ما تريد وزيادة
وقد يكون للمرأة غرض يف ، لبت واحدة ومل تطلب ثالثة أنه ال يستحق العوض ألنها ط:القول الثاين

 بينما الثالث ال تراجع إالّ بعد زوج آخر، ألنّ الطلقة الواحدة باإلمكان املراجعة الطلقة الواحدة ال يف الثالث،
 بني القولني وهو قول مجيل وهو أنه إن رضيت املرأة فله العوض وإن مل ترض فليس له :ويف قول ثالث وسط

نقول للمرأة هل ترضني يف الطالق ؟ فإذا رضيت أخذ العوض ، طلقين واحدة فطلقها ثالثاً فإذا قالت . العوض
 . وإذا مل ترضى مل يأخذ العوض
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 )وعكسه بعكسه(

اها ألا طلبت ماذا ؟ ثالث وهو أعط، فإنه ال يستحق العوض، وطلقها واحدة، يعين إذا قالت طلقين ثالثاً
 . قد يكون هلا قصد أن ال ترجع إليه إالّ بعد زوج آخر وألنّ املرأة، واحدة 

ألنه أعطاها بعض ما طلبت فاستحق ،  أا إذا طلبت ثالث وطلقها واحدة فله ثلث العوض:القول الثاين
املرأة مل ألنّ ، إالّ أنّ الراجح املذهب، وإن كان ظاهره قوي ويتوافق مع املنطق بعض العوض  وهذا القول
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   .تطلب الثالث إالّ وهي تريد الثالث والواحدة ال حتقق هلا الغرض املقصود من طلبها للخلع
  

<EE<<EE<<EE<<EE<îãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]îãjÞ]<<<<Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]Œ…‚Ö]J<DD<J<DD<J<DD<J<DD<< << << << <

  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا	���حآ��ب 

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  218  
 

  
  من النكاح) 17: (الدرس  الصيفية   الدورة

  ))180((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ27/6/1429: التاريخ  الثالثاء: يوم
  

   :اهللا حفظه شيخنا قال
  بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه                    

  .أمجعني
   : قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  ) وليس لألب خلع زوجة ابنه الصغري وال طالقها( 
   .. هذا مذهب احلنابلة.. ا ميلك أيضا أن يطلقه ميلك أن خيالع مع زوجة ابنه الصغري وال يعين أن األب ال

  : واستدلوا  بأدلة منها
  .  ومن أخذ بالساق هو الزوج،)إمنا الطالق ملن أخذ بالساق ( قوله صلى اهللا عليه وسلم  - 1
  .  ـرضي اهللا عنهما- اخلطاب وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب  أن هذا مروي عن أمري املؤمنني عمر - 2
 .  بن  وليس له أن يسقط حق ابنهألب  إسقاطا حلق االأن يف هذا التصرف من ا - 3

 .  أي لألب أن يفعل ذلك، أن األب له أن يفعل ذلك:القول الثاين 
 .  بأن األب إذا كان ميلك أن يزوج ابنه فيملك أن يفسخ النكاح خبلع أو طالقواستدلوا على جوازه

بن مـصلحة ظـاهرة   ا كان اخللع يف مصلحة اال      إال أنه يستثىن ما إذ     ،والراجح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة     
ن  أ جيوز له  واضحة ال تردد فيها حينئذ جيوز لألب أن خيالع ابنه لتحقيق هذه املصلحة وإال فإنّ  األصل أنه ال                  

  . وهذا هو األقرب املتوافق مع فتاوى الصحابة،خيالع
حديث إسناده فيه ضعف وضـعفه   ) إمنا الطالق ملن أخذ بالساق      ( قبل أن ننتقل عن هذه املسألة حديث        

 . البيهقي وابن اجلوزي ولكن  معناه إن شاء اهللا صحيح
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

  )وال خلع ابنته الصغرية بشيء من ماهلا ( 

كل (  وتقدمت هذه  املسألة عند قول املؤلف         ،يعين وال ميلك األب أن خيالع ابنته الصغرية بشيء من ماهلا          
؟ ذكرنا الراجح أن له ذلـك إذا        .ذكرنا هل لألب أن خيالع عن ابنته أو ال          )  بذله للخلع    من صح تربعه صح   

  . وأن هذا اختيار الشيخ املرداوي.. كانت املصلحة يف املخالعة 
هذا ..  بالنسبة لألب مع االبن ذكرنا أنه ال ميلك أن خيالع وال أن يطلق ،قبل أن ننتقل أيضا للمسالة الثالثة
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لكن هذا اإلمجـاع    .. اعا  إمجحكي  ..لق باألب أما غريه من األولياء فإم ال خيالعون وال يطلقون            احلديث يتع 
لكن الصواب أن غري األب     ،  ليس بتام فإن بعض احلنابلة يرى أن من كان له حق التزويج فإن له حق املخالعة               

  . ليس له عالقة وال ميلك أن خيالع أو يطلق
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

   ) وال يسقط اخللع غريه من احلقوق( 
يعين إذا خالعت املرأة زوجها على مال معني فإن هذا اخللع ال يسقط غريه من احلقوق كأن يكون علـى                    
الزوج نفقة أو يكون على الزوج مهر مؤخر هذه احلقوق وغريها من احلقوق تبقى ألنه ال عالقة للخلع بغـريه      

 .ة يف ذمة الزوجمن احلقوق الواجبة للمرأة أو للزوج
   :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 ) وإن علق طالقها بصفة مث أباا فوجدت مث نكحها فوجدت بعده طلقت (

علق الطالق على صفة وهي  أن يقول الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فهنا: صورة هذه املسألة
باا دخلت  أ مث ملا    ،و طالق أو بأي طريقة لإلبانة     علق الطالق على هذه الصفة أباا خبلع أ         مث ملا  ،رادخول الد 

 وعللوا هذا  بـأن      ، مث ملا تزوجها مرة أخرى ودخلت الدار مرة أخرى حينئذ يقع  الطالق عند احلنابلة               ،الدار
املرأة وجد منها الصفة املعلق عليها الطالق يف نكاح صحيح فاجتمع وجود الصفة والنكاح  الصحيح فوقـع                  

  . يل واضحالطالق وهذا تعل
 .  وهو مذهب اجلماهري وأكثر أهل العلم أنه يف هذا املثال ال يقع الطالق:القول الثاين

فإذا دخلت   ،  ذا احنلت ال تعود   إبأن التعليق احنل بدخول الدار يف املرة األوىل واليمني          استدلوا على هذا    و
لقوة وهو الراجح بال تردد إن شاء اهللا فإذا         الدار مرة اخرى يف النكاح الثاين فإا ال تطلق وهذا القول واضح ا            

 . دخلت مرة أخرى مل تطلق
  :مسألة 

 إن علق الطالق على صفة مث أباا مث رجعت ومل توقع هذه الصفة حال اإلبانة مث ملا ردها يف النكاح الثاين 
 املسألة الـسابقة     لكن اخلالف يف هذه املسألة عكس اخلالف يف        ، خالف أيضاً  هاأوقعت الصفة هذه املسألة في    

 وقد وجدت الصفة يف نكاح صحيح       ،ففي هذه املسألة وقوع الطالق هو مذهب اجلمهور ألن اليمني مل تنحل           
  . فوقع الطالق

 وأا إذا فعلت الصفة ال تطلق ويبدوا واهللا أعلم أن مذهب            ، أن اليمني تنحل مبجرد الطالق     :القول الثاين   
 . اجلمهور أقرب وهو وقوع الطالق

   :ل املؤلف ـ رمحه اهللا ـقا
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 ) إال فال كعتق و  ( 

 يوجد بينهما فرق واحد وهو أنه يف العتق عن اإلمام           ، إال أنه  اخلالف يف العتق  كاخلالف يف الطالق متاماً       
 وهذا غريب يعين  عن اإلمام       ، بينما يف الطالق ال يوجد عنه رواية بعدم الوقوع         ،أمحد رواية ثانية عدم الوقوع    

  .مجاعاًإ بل خالف فيها ما اعتربه بعضهم ،ملسألة األوىل رواية واحدة خالف فيها اجلماهريأمحد يف ا

  وغفر   -  رمحه اهللا    - مام أمحد يف مثل هذه املسائل أن يكون له رواية أخرى لكن مل ينقل عنه                  وعادة اإل 
  .له وأسكنه فسيح جناته إال هذه الرواية 

 . حلمد وهذا بتوفيق اهللا وإعانته وننتقل إىل كتاب الطالق وذا يكون انتهى كتاب النكاح وهللا ا
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   الطالقمن) 1: (الدرس  الصيفية  الدورة

  ))180((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ27/6/1429: التاريخ  الثالثاء: يوم
  

	���������ل����Wא �

لـه وأصـحابه     نبينا حممد وعلى آ     وبارك على  احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم       و  الرحيم بسم اهللا الرمحن  
  .أمجعني

  
  :ه اهللا ـقال املؤلف ـ رمح

  )كتاب الطالق( 
حنتاج تعليق على الترتيب فإنه من املنطق أن يكون الطالق بعد النكاح  هو من املنطقي يعين من جهة الترتيب                     ال

بل نادراً ما يكون طالق لكن املقصود ملا بين انعقاد ،  أنّ كل نكاح سيكون بعده طالق ؛يعين هذا  وال الفقهي
 . حلّ هذا العقد طريقةعقد النكاح البد أن يبين 

 .  مأخوذ من اإلطالق وهو اإلرسال والترك/الطالق يف لغة العرب
والطـالق مـشروع     يعين الطالق الرجعي،بعضه واملقصود بقوهلم  .بعضه حلّ قيد النكاح أو      /وأما يف الشرع    

 .الصحيحبالكتاب والسنة واإلمجاع والنظر 
} إمـساك مبعـروف أو تـسريح بإحـسان          الطالق مرتـان ف   { :   منها قوله تعاىل     ،آيات فعدة   أما الكتاب 

  }227/البقرة{
  طلـق    -  رضي اهللا عنه     -  عدد كبري من األحاديث منها احلديث املتفق عليه وهو أنّ ابن عمر              أما يف السنة     

ذا  واألحاديث يف ه   ، طلق حفصة مث راجعها      -  صلى اهللا عليه وسلم      - ومنها احلديث الصحيح أنّ النيب         زوجته
 . الباب كثرية

 .  منعقد بني علماء األمة على مشروعية الطالقواإلمجاع
 فهو أنّ احلال املعيشية بني الزوجني قد تصل إىل مفسدة كاملة يكون معها املضي يف النكاح مفسدة ال وأما النظر
أما حكمـه  ، صل  وقول الفقهاء أنّ الطالق مشروع  يعين من حيث األ     .هذا يأيت مبثل    والشرع ال  ،فيهامصلحة  

 . مشروع من حيث األصل إمنا هو، التكليفي فسيذكره املؤلف 
  :قال املؤلف ـ رمحه اهللا ـ

 ) وحيرم للبدعة ، لإلبالءوجيب ،ويستحب للضرر ، ويكره لعدمها، يباح للحاجة (
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 كمـا سـيذكره     ،إىل آخره   ....والتحرمي اإلباحة واجلواز    ،اخلمسةسيبين املؤلف أنّ الطالق ترد عليه األحكام        
 املؤلف

 سوء خلق أو سوء     ،ويقصد باحلاجة  أن جيد الزوج من زوجته سوء عشرة         ، اإلباحة عند احلاجة     ، احلكم األول 
هاء مـع العلـم أنّ احلاجـة        فإذا وجدت احلاجة صار الطالق مباحاً عند الفق       ، من األسباب    خلق أو غري ذلك   

وكأم يشريون إىل أنّ الصرب يف مثل هذه احلالة  ، فقطلوه مباحاً  وإمنا جع  االستحبابمل يرفعوه إىل     موجودة لكن 
وضربنا املثال علـى    . اجة  على كل حال احلكم األول اإلباحة عند احل       . أوىل وأقرب شرعاً من املبادرة بالطالق       

 . وهذا أمر واضحاحلاجة 
  )اويكره لعدمه (-  رمحه اهللا - قال 

 -   بقول النيب  واستدلوا على الكراهة  .  حكمه أنه مكروه     .احلال قامةاستالطالق لعدم احلاجة يعين الطالق مع       
ففي احلديث أنّ الطالق حالل وأيضاً هو مبغوض وينتج         ) أبغض احلالل إىل اهللا الطالق       (- صلى اهللا عليه وسلم     

  . هذا احلديث فيه ضعف ، من املقدمتني أنه مكروه 
شرعية اليت حيبها اهللا واليت شرع النكاح من أجلها وإعـدام هـذه              أنّ يف الطالق إعدام للمصاحل ال      التعليل الثاين 
 .املصاحل مكروه

 حاجة ال كما أنه من السفه إذ ،حاجة ألنّ فيه إضرار باملرأة بال ،حمرم احلال استقامة أنّ الطالق مع :الثاينالقول 
 . ن النكاح إعدام للمصاحل الشرعية املرجوة م.وأخرياً ثالثاً أوقعه وفيهللطالق ومع ذلك 

 ومل ينقل عـن الـصحابة       ط أنّ بعض السلف كان يطلق كاحلسن       بالتحرمي قوي إالّ أنه يشكل عليه فق       والقول
يعين أقول هذا يشكل لكن القول بالتحرمي بال سـبب     ، كان فعل حمرماً ألنكروا عليه       ولو والتابعني اإلنكار عليه  

 . وجيه جداً
  )ويستحب للضرر (-  رمحه اهللا - يقول  

  .تحب الطالق يف صورتني يس
وهي إذا وقع الضرر على املرأة فقوله للضرر يتعين أن حنمله على املرأة يعين              .  أشار إليها املؤلف   الصورة األوىل  

 أو ألي   ،خلقـه  لـسوء    خلقه أو  فإذا كرهت املرأة الرجل لسوء عشرته أو لسوء          .املرأةعلى الضرر الواقع على     
 .الضرر للمرأة من  أنّ يف هذا الطالق ختليصاًاالستحباب تعليل .يطلقلزوج أن سبب من األسباب فإنه يستحب ل

  . مستحب   من الضرراإلنسانوختليص 
 تركت العفة حينئذ يستحب له اهللا أو الذي يستحب فيه الطالق إذا أخلت املرأة بفرض من فروض            :الثاينالنوع  

 .يطلقأن 
إذا أخلت بالفروض أو مل تأمن علـى عرضـها وعفافهـا            ، جب   أنّ الطالق يف هذه احلال وا      :والقول الثاين   

 .وحشمتها فإا جيب أن تطلق
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كما أنّ يف إبقاء املرأة     .  أن تدخل على فراش الرجل من ليس منه        يأمن ال بأنّ هذه املرأة     واستدلوا على الوجوب  
 إذا  القول الثاين حينئذ على هذا    . ة   للرجل أن يقر اخلنا يف أهله ألنّ هذا من الدياث          زوال جيو  إقرار للخنا يف أهله   
كاة أو تتـرك    تترك الز  بأن تترك بعض الصلوات أو صيام بعض األيام أو         بالصلوات أو بالصيام  صارت املرأة ختلّ    

إما أن يؤدا ويعلـم أـا   ، فالزوج خمري بني أمرين      كانت ليست حمتشمة أو عفيفة     أي فرض من فروض اهللا أو     
 القول الثاين قوي وهو وجـوب التطليـق إذا مل           .خيار إالّ هذين اخليارين      أو يطلق ال  أقلعت عن اخللق الذميم     
 . تستقم املرأة فإا تطلق

  )الءلإليوجيب  (-  رمحه اهللا - يقول  
 .  هو احللف على ترك وطء زوجة وسيخصص له املؤلف كتاباً كامالً:اإليالء

ذ واجب إن طلق وإالّ طلق عليه احلاكم يف هذه صـورة            فإذا حلف وضربت له املدة ومل يفيء فإنّ الطالق حينئ         
 . لوجوب الطالق
فـإذا رأى   ، أن يتخذ الزوجان حكمان وحيكم حكمان بالطالق حينئذ يكون الطالق واجب             :الصورة الثانية   

 نفهاتا.فإن طلق وإالّ طلق عليه احلاكم       ،احلكمان أنّ احلال لن تستقيم وحكموا بالطالق فالطالق يكون واجب           
 .للوجوبورتان ص

  )وحيرم للبدعة (-  رمحه اهللا - يقول  
سيتناول املؤلف طالق البدعة ببحث طويل لكن الذي يعنينا اآلن أنّ البدعة تكون بأن يطلق اإلنسان يف طهـر                   

وأمـا مـسألة الوقـوع       ، وصاحبه آمث   ، أو يطلق أكثر من واحدة فهذا الطالق حمرم          ،جامعها فيه أو يف حيض    
 .  يف الفصل الالحقوعدمه فسيذكرها

  )ويصح من زوج مكلف (-  رمحه اهللا - يقول  
 ألنّ هذا الذي ميلك عصمة النكاح له أن يطلق فال إشكال يف             ،باإلمجاعالطالق يصح من الزوج املكلف املختار       

 .مسألة طالق املكلف
  

  )ومميز يعقله (-  رمحه اهللا - الشيخ يقول 
  . هذه العبارة فيها مسائل 

 .  ال يقع طالقه باإلمجاعيز أو املميز الذي اليعقل الطالق أنّ غري املم:ىلاملسألة األو
 . هذا معىن يعقله،  أنّ معىن يعقل الطالق أي يعرف معناه ويعلم أنّ إمرأته تبني منه بذلك :املسألة الثانية
لوا أنّ طـالق املميـز يقـع         اخلالف يف هذه املسألة تفرد احلنابلة بالقول بوقوع طالق املميز قا           :املسألة الثالثة 

 :بأدلةواستدلوا على هذا 
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 .-  صلى اهللا عليه وسلم- النيب  اآلثار املروية عن بعض أصحاب :الدليل األول
 جبامع العقل وإن ختلف البلوغ إالّ أنّ        ،املكلف أنّ هذا املميز عاقل يعرف معىن الطالق فيقاس على           :الدليل الثاين 

 .موجودالعقل 
  : وهو قول اجلمهور أنّ طالق املميز اليقع واستدلوا على هذا بدليلني:القول الثاين _ 

رفع القلم عن ثالثة  والصيب منهم وهو مرفوع عنه القلم فكيـف              (-  صلى اهللا عليه وسلم      -   قول النيب  :األول
 . يصح طالقه

الـراجح مـذهب    ، ع بينهما   إذاً هذا هو اجلام   ،  أنّ الصيب املميز يقاس على غري املميز جبامع عدم البلوغ            :الثاين
لكن ينبغي أن يكون املميز حتت ظل وليه وأال يبادر بالطالق ألنّ املميز الصغري قـد                 احلنابلة اعتماداً على اآلثار   

 . فعلى ويلّ األمر أن يالحظ ذلك، شاب صغري قد يبادر إىل الطالق . زوجته عند أشياء تافهة وخيتلف هو 
 )ه معذوراً مل يقع طالقهومن زال عقل (-  رمحه اهللا - قال 

 اواستدلو، فإنه اليقع طالقه باإلمجاع     ، وهو دائما بغري حق     ، كانون ومن أكره على شرب املسكر بغري حق         
 : على هذا بدليلني

 . قالوا انون حىت يفيق.  رفع القلم عن ثالث :الدليل األول
  . فمسألة من فقد عقله بعذر ال إشكال فيها.  بكالمه يعتد الصد له ومن ال ق أنّ من فقد عقله ال قصد له :الثاين

  )وعكسه اآلمث (-  رمحه اهللا - مث قال 
وفقد عقله فإنّ طالقه صـحيح      ، يعين أنّ من شرب املسكر عمداً بغري عذر         ، هذه املسألة هي اليت فيها إشكال       

 : على وقوع طالق السكران بأدلة -  رمحهم اهللا - ئمة األربعة استدلوا  ألع وهذا مذهب احلنابلة بل مذهب اوواق
 . كل طالق جائز إالّ املعتوه-  رضي اهللا عنه -  قول علي بن أيب طالب  :الدليل األول
ودليـل  ،  جعلوا السكران كالصاحي يف حد القذف -  صلى اهللا عليه وسلم   -  أن أصحاب النيب       :الدليل الثاين 

 فقال علي    -  رضي اهللا عنهم     - الصحابة     خلمر شاور ذلك أنّ عمر بن اخلطاب ملا شكي إليه كثرة شرب الناس ا           
فـرتل  ، عقله مث هذى مث قذف فأرى أن حيد حد القاذف مثانون جلـدة           أنه إذا شرب فقد     -  رضي اهللا عنه     - 

 . السكران مرتلة الصاحي يف حد القذف
 . ه أنّ هذا السكران فقد عقله بغري عذر فليس أهالً أن يرفع عنه آثار قول:الدليل الثالث
 استدلوا -  رمحهم اهللا -  أنّ طالق السكران اليقع وهو مذهب عدد من الفقهاء وعدد من احملققني       :القول الثاين 

 : على هذا بأدلة
وأنه مل يصح عن صحايب خـالف       ،  أنّ طالق السكران اليقع      -  رضي اهللا عنه     -  أنه صح عن عثمان        :األول

 حينئذ إذا رأينا أم ذكروا
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  اجلواب   -  رضي اهللا عنه     -  خالفه حنتاج اجلواب عن أثر علي          -  رضي اهللا عنه     - ري عثمان     أنه مل يصح عن غ    
 : عنه من وجهني

 -  رضي اهللا عنه- أو اجلمع بينه وبني زعمهم أنه مل يصح إالّ عن عثمان  
 -  رضي اهللا عنه- يصح وال يثبت عن علي    أنه ال:األول
ومل ،  فإنه ذكر أنّ كل الطالق جائز إالّ املعتوه          -  رضي اهللا عنه     -  علي     وهو األقرب أنه ال داللة يف أثر       :الثاين

 يتحدث عن السكران
 . فال داللة يف األثر من األصل

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت          {  للقائلني بعدم الوقوع أنّ اهللا تعاىل قال           :الدليل الثاين 
وإذا كـان ال    ، يعلم ما يقول      ال ألنهفدلت اآلية أنّ السكران ال يعتد بقوله        ] 43/النساء[} تعلموا ما تقولون    

 . يعتد بقوله فإنه ال يقع طالقه
،  فاقد العقل وإن كان فاقد العقل بغري عذر إالّ أنه فاقـد العقـل                ألنه أنّ السكران غري مكلف      :الدليل الثالث 

  رجع إىل    -  رمحه اهللا    - وذكر أنّ اإلمام أمحد     ، ه ال يقع    الراجح إن شاء اهللا أن    . فوجد فيه وصف رفع التكليف      
فالثانية عدم الوقوع وهذا القول إن      ، فهذه املسألة من املسائل اليت يعرف فيها الرواية  األوىل والثانية            ، هذا القول 

 .شاء اهللا أقرب
ني األعيان فيختلط عليه مثالً  هو أالّ يعرف ما يقول وال يفرق ب       ،  حد السكر الذي اليقع معه الطالق         /مسألة**

 ردائه مع رداء غريه
، ألنّ انون قد  يعرف السماء من األرض ومع ذلك غري مكلف             ، يعرف السماء من األرض      يشترط أن ال   وال

فإذا علم ما يقول وفرق بني األعيـان        ] 43/النساء[} حىت تعلموا ما تقولون     ،  {من اآلية    وهذا الضابط أخذ  
 . كان فيه نشوة السكر وإالّ فالوقع طالقه وإن 

  ...)ولد أكره عليه ظلماً بإيالم له أوومن  (-  رمحه اهللا - قال 
 : بدأ املؤلف بالكالم عن طالق املكره واإلكراه حيصل بأمرين

  .    إيقاع األذى مباشرة :األول
 ديد باألذى:الثاين

  .واملؤلف ذكر النوعني 
 . أو أخذ مال يضره مل يقع، عليه ظلماً بإيالم له أو لولده  ومن أكره: يقول الشيخ :النوع األول 

لولده أو لوالديه أو ألقاربه ال خيتصر احلكم به وبولده أو أخذ منه ماالً كثرياً أو ضربه فإنّ                   إذا هدده بإيالم له أو    
 . هذا إكراه
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 صـلى  - وا على هذا بقول النيب  واستدل. ذهب اجلماهري األئمة الثالثة ومجهور األمة  إال أنّ طالق املكره اليقع     
 .  اإلغالق باإلكراهاوفسرو) طالق يف إغالق ال ( - اهللا عليه وسلم
  .وهو مذهب أيب حنيفة ،  أنّ الطالق يقع :القول الثاين 

كغري املكره وهو تفقهه عجيب      ويكون. على هذا بأنّ املكره رجل مكلف طلق يف نكاح صحيح فيقع              واستدل
 األحناف عمدوا للوصف الذي عليه مدار املسألة وهو اإلكراه فألغوه وجعلوا املكره كغـري        وبعيد كل البعد ألنّ   

 . وقوهلم ظاهر الضعف، وهلذا مل يوافقهم أحد من أئمة اإلسالم األئمة األربعة ، املكره وهو غريب جداً 
ن اإلكراه أن يهدده ويـشترط      النوع الثاين م  ، هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به مل يقع           يقول أو  :النوع الثاين 

 : للتهديد شرطان
 .أن يكون التهديد من قادر :األول
 .  أن يكون التهديد ممن يظن إيقاعه:الثاين

يشترط أن يغلب على ظنه إيقاعه بل جمرد ما يظن فقط أنه سيوقع عليه التهديد فإنّ           وفهم من كالم املؤلف أنه ال     
فإذا حتقق  . رط غلبة الظن بل يكتفى بالظن ارد املتساوي الطرفني          يشت  أنه ال  وهذا هو الصحيح  ، له أن يطلق    

  . الشرطان وطلق فإنّ طالقه اليقع وإىل هذا ذهب اجلماهري ما عدا األحناف
فإن طلق فهو واقع ويـشترط      ، أنّ جمرد التهديد ليس مبسوغ للطالق     ،  وهو رواية عن اإلمام أمحد       :القول الثاين 

  .يكتفون مبجرد التهديد اب وال بعذأصحاب هذا القول أن ميسه
 ننتظر إال أن يعذب وال،  أنّ التهديد ذين الشرطني كايف يف عدم وقوع الطالق والصحيح 

كالضرب املربح أو أخذ مبلغ كبري من املال أو إيـذاء  ، يشترط يف هذا العذاب أن يكون عذاباً مؤملاً    /  مسألة**
وقال أكرهت فإنّ هذا ليس بإكراه ولو كـان        ، ذا أخذ منه مبلغاً بسيطاً      أما إ ، ذلك   قريب يعنيه أالّ يؤذى وحنو    

حنن نلغي اإلكراه ونلغـي وصـف    ، املبلغ الكبري عند الكرمي      فإنّ مثالً املبلغ البسيط عند البخيل يساوي      . خبيالً  
 .البخل ونقول إذا كان املبلغ يسرياً فإنه ال إكراه والطالق واقع

  )فطلق تبعاً لقوله (-   رمحه اهللا- يقول املؤلف  
أما إذا كان الطالق ال لدفع اإلكـراه        ، أفادنا املؤلف أنّ عدم وقوع الطالق فيما إذا كان الطالق لدفع اإلكراه             

 اإلنسان ويف تلك اللحظة طلق ال أكرهفإذا ، وهذا صحيح إذا تصور وقوعه ، فإنه يقع  وإمنا بقصد إيقاع الطالق
أما إذا قصد دفع اإلكراه أو قصد أن يطلق فعـالً           ، الطالق واقع     أن يطلق حينئذ   يقصد دفع اإلكراه وإمنا يقصد    
 . لكن بسبب اإلكراه فإنه ال يقع

والتفريق بينهما عسر جداً  ال يكاد اإلنسان يتصور إكراه مث طالق بعد اإلكراه ويكون قصد اإلنـسان مـاذا ؟       
  ،هذا ال يكاد يتصور  الطالق ال دفع اإلكراه
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 وهي ما إذا تكرر اإلكراه مث ضجر الزوج فعالً من هذا الزوجة بسبب كثرة إكراه أولياءها               ورة واحدة إالّ يف ص   
 . فإنه ال يتصور، أما يف األمور واألحوال الطبيعية ، له على الطالق مث طلق قاصداً للطالق حينئذ الطالق يقع 

  )هح خمتلف فيويقع الطالق يف نكا (-  رمحه اهللا - مث قال 
 د شرط كالنكـاح بـال ويل وبـال        يقع يف النكاح املختلف فيه يعين الذي اختلف فيه األئمة بسبب فق           الطالق  

 . إىل آخره.....ودشه
ومعىن أنه يقع حيسب طالق شـرعي       ، هذا الطالق يقع ولو كان  املطلق يرى عدم صحة النكاح            . أو بال مهر    

 . بقي له طلقتاننكح هذه املرأة نكاحاً صحيحاً يكون  فلو فرضنا أنه، صحيح 
يثبت النسب والعدة وال حيد يف الوطء فيه وهذه أحكام النكاح           ،  أنّ هذا النكاح املختلف فيه       الدليل على هذا  

 الصحيح فيقع الطالق
ولكن ترى املـرأة    .  قد يرى هو أنّ النكاح غري صحيح         ألنه ، أنّ هذا الطالق حيل الزوجة لغريه        :الدليل الثاين 

 . فال حتل للثاين إالّ بعد طالق األول، صحيح  النكاحوالزوج الثاين أنّ 
،  املطلق ال يرى أنّ النكاح انعقد أصـالً فكيـف يطلـق              ألنّ، يصح الطالق وهو عبث      أنه ال  : القول الثاين 

 بني بقاءها يف عصمة األول مترددةوخروجاً من اخلالف وبقاء املرأة  . واألقرب أنّ الطالق يقع موع الدليلني
فنقول للزوج الذي تزوج بغري ويلّ       ، األقرب إن شاء اهللا وقوع الطالق وهو األحوط         . زواجها من الثاين     وصحة
ولو أنّ احلاكم ألزمه لكـان      ، طَلِّق   نقول ال ، فإن قال أنا أرى أنّ النكاح مل ينعقد سأمضي ومتضي هي            ، طَلِّق  

 .  ذا تنضبط األمور وال تبقى املرأة معلقةألنه، وجيهاً 

وإن ، وهذا ال إشكال فيه     ، يعين وأما النكاح الباطل فإنه اليقع طالقه      ) ويقع الطالق يف نكاح خمتلف فيه       ( قوله
أنّ النكاح الباطل الصحيح لكن ،   أنّ النكاح الباطل أيضاً يقع طالقه -  رمحه اهللا - كان روي عن اإلمام أمحد   

فهنا ال نقـول    ، مثل أن يتزوج اإلنسان أحد حمارمه       . اً مطلقاً   شرع ال يقع طالقه ألنّ النكاح الباطل ال قيمة له        
 . طلق  وليس للطالق أي قيمة وال عربة

  )ومن الغضبان (-  رمحه اهللا - قال 
طالق الغضبان عند احلنابلة  واحلاجة إليها كثرية جداً ، هذه املسألة تعترب من أمهات مسائل كتاب الطالق حقيقة          

 : واستدلوا على هذا بأدلة.وهو مذهب اجلماهري ، يقع 
 .  أنّ الغضبان رجل مكلف عاقل يتصور ما يقول فيقع طالقه:الدليل األول_ 
،  يف بعض ألفاظه     -  صلى اهللا عليه وسلم      -  أنّ يف قصة املظاهر الذي ظاهر من زوجته يف عهد النيب               :الثاين_ 

 . وإن كان غضباناً  والظهار كالطالق  بظهاره -  صلى اهللا عليه وسلم - واعتد النيب   فغضب منها وظاهر
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وأظن ، تقسيم ذكره وتبناه شيخ اإلسالم ابن تيمية وأخذه عنه ابن القيم يف إغاثة اللهفان الصغرى  : القول الثاين
 : وهو كالتايل يقول ينقسم الغضبان إىل ثالثة أقسام. من قاله شيخ اإلسالم  أنّ هذا التقسيم أول

 . خالف يف وقوع طالقه يقول ويعين فهذا  ال  بداياته و أوائله  حبيث يتصور ما أن يكون يف:القسم األول_ 
 أن يكون يف أواخر الغضب حبيث انغلق عليه القصد ومل يعد يتصور ما يقول فهذا يقول ابـن                   :القسم الثاين _ 

لـذي يف ايـة     ألنّ الغضبان ا  . وهذان القسمان أمرمها واضح     } ال ينبغي أن يكون فيه خالف       {القيم عبارته   
 . ما يغمى عليه فعالً من شدة الغضب بل كثرياً. الغضب حكمه حكم انون واملغمى عليه 

ذكر الشيخ ابن القيم وكتابـه      ، فهذا حمل اخلالف    ،  من تعدى بداياته و مل يصل إىل اياته          :القسم الثالث _ 
أنا أقسم أدلة الشيخ إىل ثالثة      : ذكر أدلة   . اً  أطال يف هذه املسألة جد    . الغضبان   إغاثة اللهفان لعدم وقوع طالق    

 : أقسام
   نصوص:القسم األول
   قواعد شرعية عامة:القسم الثاين

  تعليالت فقهية:القسم الثالث

   . استدل حبديثني:نبدأ بالقسم األول
 عليـه   ينغلقب   مع الغض  ألنهضب  وذكر أنّ السلف فسروا اإلغالق بالغ     ) ال طالق يف إغالق      ( احلديث األول 

 . مقصود الكالم وخيرج بال إرادة
  ) ال يقضي القاضي وهو غضبان (-  صلى اهللا عليه وسلم -  قول النيب  :الدليل الثاين

  أنّ الشارع إمنا منع القاضي مناالستداللوجه 
 . وهذا ما يقع يف الغضبان، ألنّ الغضب مينع تصور ما يقول وينغلق عليه فهمه ، احلكم أثناء الغضب 

 . ى الشيخ استدل بنصوص إالّ ذين النصنيمل أر
هذه القواعد والتعليالت جمموعة من األدلة يلتمس فيها الشيخ عدم ، القواعد والتعليالت  : القسم الثاين والثالث

 . وقوع الطالق
 . ومن وجهة نظري أنّ هذه التعليالت والقواعد ضعيفة

 فوجدت أنّ هذه التعليالت والقواعد تشترك بني القـسم            تأملت هذه القواعد والتعليالت كثرياً      :السبب األول 
مل تتمحض  .  أن ترتهلا على القسم املختلف فيه        عوتستطيأن ترتهلا على القسم املتفق عليه         تستطيع الثاين والثالث 

 . وال جيد اإلنسان فيها بغيته من القول بعدم وقوع طالق الغضبان. للقسم املختلف فيه 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

 آ	�ب ا���ق

 هذه المادة لم تراجع على الشيخ -  حفظه اهللا -  وقد كتبت كما هي في التسجيل

  9 
 

 رضـي اهللا    - فقد صح عن ابن عباس      .لضعف أنّ هذه التعليالت مصادمة لفتاوى الصحابة          يف ا   :السبب الثاين 
واليمني .   أا ترى انعقاد ميني الغضبان -  رضي اهللا عنها - وصح عن عائشة  .   أنه يوقع طالق الغضبان - عنه 

 . فكذلك يف الطالق إذا انعقدت من الغضبان، كالطالق عقد 
 . أنه انعقد اإلمجاع على وقوع طالق الغضبان. ه أرى أنّ التعليالت ليست بقوية  الذي بسبب:األمر الثالث
يكاد  وهو أنّ التفريق بني هذه املراتب عسر جداً ال        ، ويعرفه كل من ميارس فتوى طالق الغضبان         :األمر الرابع 

 الصورة التفريق بـني     فيما عدا هذه  . وهي ما إذا وصل إىل غضب ال خيتلف فيه اثنان            يظهر إالّ يف صور نادرة    
أنّ اختيار ، موع هذه األمور أنا أرى  السيما اإلمجاع وآثار الصحابة. املرتبة الثانية والثالثة يكاد يكون شكلي 

 مل يصل إىل مرحلـة ال      فطالقه واقع ما   غضبان الشيخني يف هذه املسألة غري صحيح  وأنّ اإلنسان إذا طلق وهو           
لوضوحها  وهذه املرحلة ال خيتلف فيها اثنان     . ور ما يقول وخرج عن عقله وطوره        خيتلف فيها اثنان أنه ال يتص     

ابـن  وممن رجح هذا القول وانتصر له بكالم جيـد          ، ما عدا هذه املرحلة وهي املرحلة الثانية فإنه يقع الطالق           
 رأوا وقوع طالق     يرى أنّ الصحابة   ألنه فإنه انتصر هلذا القول  بل تعجب من هذا القول            -  رمحه اهللا    - رجب    
 .  غضبانألنهالغضبان 

 . وهذا عكس فقه الصحابة. قال فجعل الذين مل يوقعوه الغضب الذي هو سبب يف وقوعه سبب يف عدم وقوعه 
وأنّ الـراجح أنّ    ، على كل حال بعد التأمل ظهر أنا بوضوح أنّ هذا التقسيم نظري وأنه ال يسعف يف الواقع                  

. وهلذا ملا مسع الناس ذه الفتوى جتد ال يكاد يطلق إالّ ويقول أنا غضبان               ، صحيح  الغضبان إذا طلق فإنه طالقه      
إذا غالبـاً   ، هذا ال يوجد  ، وال واحد باملائة  سيطلق وهو بنفسية هادئة          طبيعي أنه غضبان هو مل يطلق إالّ لذلك       

 كما قلت هذه املسألة مهمة جداً       ،وهو ال ميكن     الناس إمنا يطلقون حال الغضب مث يأيت التفريق بني هذه املراتب          
لكن هكذا ظهر يل بعد التأمل ولعل بعضكم لو رجع          ، واإلنسان حيتاج أن يستخري وأن يسأل اهللا التوفيق فيها          ، 

 . لكالم ابن القيم سيجد مسألة أنّ املعاين اليت ذكرها تشترك بني املرتبة الثانية والثالثة
  )ووكيله كهو (-  رمحه اهللا - قال  
أنه جيوز لإلنسان أن يوكل من      ، أنّ وكيل املطلق كاملطلق يف استحقاق الطالق  أفادنا املؤلف ذه العبارة             يعين  

فمن ، وأفادنا أنّ الوكيل حكمه حكم املوكل       ، عبارة عن فسخ عقد فجاز التوكيل فيه         ألنّ الطالق ، يطلق عنه   
فالـصغري  ، طلق هو بنفسه فإنه ال يصح أن يوكَل         ومن ال جيوز أن ي     جيوز له أن يطلق هو بنفسه جيوز أن يوكَل        

دون التمييز ال يوكَل وانون ال يوكل وهكذا كل من ال يستطيع هو بنفسه أن يطلق فإنه ال يصح أن نوكلـه                      
 . بالطالق

  )ةيطلق واحد (-  رمحه اهللا - قال  
، وكيل املطلق أن ميلك طلقة واحدة فقط        ألنّ مقتضى الت  ، يعين أنّ التوكيل املطلق ال ميلك فيه املوكل إالّ واحدة           

 . فإن طلق أكثر فإنّ الزائد باطل
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  )ومىت شاء (-  رمحه اهللا - يقول  
، فاملوكل من حيث العدد ميلك كم ؟ واحدة          ، الوقت والعدد دائما ما سيتحدث الفقهاء يف الطالق عن أمرين         

والسبب يف هذا أنّ عقد التوكيل عقد       ، وكل  مل يفسخ امل   فله أن يطلق مىت شاء ما     ، ومن حيث الوقت مفتوح له      
 . يفسخ املوكل مل  يطلق مىت شاء ماأنيقتضي الدوام والتراخي وليس عقدا على الفور فله 

  )إالّ أن يعين له وقتاً وعدداً (-  رمحه اهللا - قال 
الوقت فإذا قال له لك أن عدداً  مل جيز أن خيرج عن ذلك ألنّ احلق للموكل يف تعيني العدد و              فإذا عين له وقتاً أو    

انتهت ، وإذا قال له لك أن تطلق واحدة ملدة سنة          ، انتهت الوكالة بعد مضي األسبوع       أسبوعتطلق ثالثاً ملدة    
املهم أنّ الذي املوكل إذا  أقت العدد والوقت جيب على املوكل أن     الوكالة بسنة وانتهت الوكالة إذا طلق واحدة      

 . يلتزم به
  )وامرأته كوكيله يف طالق نفسها (-   رمحه اهللا- قال 

ويف توكيل الزوج زوجته يف الطالق خالف سيأتينا ال حقاً إن شاء اهللا الكالم يف               ، يعين من حيث الزمن والعدد      
 . أن تطلق ويف جعل العصمة بيد الزوجة فترة مؤقته أو فترة مطلَقًة ستأيت توكيل الزوج زوجته

 )فصل(
 . السنة وهو أيضاً من الفصول املهمةهذا الفصل يف طالق البدعة و

  ،هو الطالق الذي يكون على غري شرع اهللا :  فطالق البدعة
 هذا من حيث التعريف العام. هو الطالق املوافق لشرع اهللا :وطالق السنة 

 . ألنه األصل بالسنة -  رمحه اهللا - بدأ الشيخ  . وسيبني املؤلف طالق السنة بتفصيل وطالق البدعة بتفصيل 
  )مل جيامع فيه وتركها حىت تنقضي عدا فهو سنة، إذا طلقها مرة يف طهر  (-  رمحه اهللا - يقول 

وهو أن يطلق مرة وأن تكون هذه املرة يف طهر . أفادنا املؤلف أنّ طالق السنة هو ما اشتمل على هذه األوصاف 
 .  سنةفهو طالق، فإذا وجدت هذه األوصاف ، وأن يكون هذا الطهر مل جيامع فيه 

وأنّ السلف فسروا هذه اآلية بقوهلم أي ]  1/الطالق[} فطلقوهن لعدن { : على هذا أنّ اهللا تعاىل قال الدليل 
 رضي  - ابن مسعود وابن عباس     . وهذا تفسري مروي عن اثنني من أكرب وأفقه الصحابة           طاهرات من غري مجاع   

 سبحانه وتعاىل أمر بطالق السنة وبين الصحابة هـذا          فإذا كان اهللا    وهذا التفسري نص يف املقصود     - اهللا عنهما   
 . الطالق ذا التفسري تعين املراد

 صلى اهللا عليه -فجاء عمر يستفيت النيب  .  حديث ابن عمر املشهور أنه طلق زوجته وهي حائض  :الدليل الثاين
  ،وسيأتينا هذا احلديث ) مره فلرياجعها(وقال   فتغري عليه- وسلم 
  أمره أن يراجعها-  صلى اهللا عليه وسلم -  من هذا احلديث أنّ النيب  ستداللاال وجه 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

 آ	�ب ا���ق

 هذه المادة لم تراجع على الشيخ -  حفظه اهللا -  وقد كتبت كما هي في التسجيل

  11 
 

 كأنـه مل    -  رضي اهللا عنه     - وأنه ثرب عليه أنه طلق يف احليض وميكن أن نستدل بوجه آخر وهو أنّ ابن عمر                   
قر عندهم أنه   وهذا يدل على أنّ الطالق يف احليض كأنه مست        ، من أبيه أن يستفيت له       جيرأ أن يستفيت هو وطلب    

أنّ هذا هو ، إذاً هذه هي أدلة . إالّ احلديث نص يف املقصود  و االستداللعلى كل حال هذا وجه من    . ال جيوز   
 . طالق السنة

  
  )وتركها حىت تنقضي عدا فهو سنة (-  رمحه اهللا - يقول  

، ا طلقها وأصبحت يف العدة      الرجعية إذ . قوله وتركها حىت تنقضي عدا أراد أن يشري إىل حكم طالق الرجعية             
 لو قال   ألنه، وهلذا ذكرها املؤلف    ، فهل هي يف طهر مل جيامعها فيه ؟ أو ليست يف طهر ؟ يصدق عليها صحيح                 

املرأة الرجعية يف طهر مل جيامعها فيه ومع ذلك طالقها طالق           ، طهر مل جيامعها فيه وترك املسألة لدخلت الرجعية         
إذاً ،  طالق الرجعية يف العدة حكمه حكم إيقاع أكثر من طلقة يف الطهر الواحد               ألنّ. بدعة وليس بطالق سنة     

وإالّ هي زوجـة يف     ، املخالفة يف طالق الرجعية يف العدد وال يف الزمن ؟ يف العدد إذاً هو بدعي من هذه اجلهة                   
ـ              ، طهر مل جيامعها فيه      وسـيأتينا أنّ   ، ه  لكن حكم الطالق حكم من طلق أكثر من مرة يف طهر مل جيامعها في

إذا اآلن عرفنا وتـصورنا     . وسيأتينا أنّ الطالق أكثر من مرة يف طهر واحد حمرم وبدعي            . بل جاءنا   . الطالق  
 . طالق السنة
  . هو دليل هذا التفصيل  هو الدليل على أنّ طالق الرجعية بدعي ؟ ما فإن قيل ما

 : فاجلواب األدلة كثرية

 . رجعية صدق عليه أنه طلق أكثر من مرة يف طهر واحد أنه إذا طلق ال:الدليل األول
ولو كان التطليق للرجعية يقع ألمره      .  صلى اهللا عليه وسلم  قال لعمر مره فلرياجعها           -  أنّ النيب      :الدليل الثاين 

 أن يطلقها وهي رجعية
 . أنّ الرجعية ال تطلق إالّ بعد إرجاعها. أنه صح عن ابن مسعود وعلي  :الدليل الثالث

 . هذه ثالث أدلة واضحة جداً وال جمال من وجهة نظري للرتاع فيها أنّ طالق الرجعية بدعي
  )فتحرم الثالث إذن(-  رمحه اهللا - قال 

  :الطالق الثالث فيه مسألتان 
   حكم أن يطلق ثالثاً ؟     :املسألة األوىل 
  إذا طلق هل يقع أو اليقع ؟ وبني املسألتني فرق:املسألة الثانية 

 : واستدلوا على هذا بأدلة ، حمرم ذهب اجلماهري إىل أنّ طالق الثالث. سألة األوىل حكمه امل
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وطالق السنة فيـه طلقـة      ) كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد       (-  صلى اهللا عليه وسلم      -  قوله     :الدليل األول 
 -  صلى اهللا عليه وسلم- واحدة فالطالق الثالث ليس عليه أمر النيب  

 -  صلى اهللا عليه وسلم -  طلق ثالثاً فقال النيب   -  صلى اهللا عليه وسلم      -  أنّ رجالً يف عهد النيب         :ينالدليل الثا 
 . فجعل التطليق ثالثاً من اللعب بكتاب اهللا) أيلعب بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم(

 : وال حمظور فيه واستدلوا على هذا بأدلة ، جائز أنّ الطالق ثالث :القول الثاين 
رسول لقد كذبت  قال يا. مرأته وانتهى اللعان ا ملا العن -  رضي اهللا عنه - ين      أنّ عومير العجال   :ل األول الدلي

 . وهذا احلديث صحيح. فطلقها ثالثاً  عليها إن أبقيتها
 .  أنّ فاطمة بنت قيس أخربت أنّ زوجها طلقها ثالث تطليقات: الثاين

 .  أنّ رجالً طلق إمرأته فبت طالقها حديث عائشة وهو أيضاً صحيح:الدليل الثالث
  .قالوا هذه ثالث نصوص يف العهد النبوي فيها الطالق الثالث 
 .  والراجح إن شاء اهللا أنّ الطالق حمرم وهو مذهب اجلماهري

 فإنّ الفرقة حصلت باملالعنة وليس   -  رضي اهللا عنه     - أما حديث عومير      . واجلواب عن هذه األدلة اليت ذكروها       
وأما اجلواب عن حديث فاطمة وعائشة فهو أنّ املقصود أنه طلقها آخر ثالث تطليقات كما يف                 ق الثالث بالطال

ثالث طلقات يف جملس واحـد أو يف    . الصحايب مجع عليها الطالق ثالثاً       وليس املقصود أنّ هذا   . بعض األلفاظ   
هـذه  . لت مذهب اجلماهري هو كما قال جيوز و وهلذا نقول الصحيح إن شاء اهللا أنّ طالق الثالث. زمن واحد

  .مسألة 
  .واهللا أعلم  مسألة هل يقع أو ال يقع وهذا يطول جداً وال يتسع له الوقت،املسألة الثانية 
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   الطالقمن) 2: (الدرس  الصيفية  الدورة
  ))181((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ28/6/1429: التاريخ  األربعاء: يوم

  

	���������ل����Wא �

لـه وأصـحابه     نبينا حممد وعلى آ     وبارك على  احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم       و  الرحيم بسم اهللا الرمحن  
  .أمجعني

وكان الكالم عن احلكـم التكليفـي       .  جملس األمس عند حكم إيقاع الطالق بالثالث          يف انتهى بنا الكالم  
 واليوم إن شاء نتحدث عن احلكم

  مل يتطرق هلذا األمر وإمنا تطرق للحكـم          -  رمحه اهللا    - واملؤلف    . ل هو صحيح أو فاسد      الوضعي يعين ه  
 . التكليفي فقط

  )فتحرم الثالث إذن(فقال 
  وقبل أن نتحدث عن حكم طالق الثالث من حيث الصحة والفساد نريد أن ننبه إىل إضافة دليلني للقائلني

 . ريد أن أضيف دليلني لتقوية القول بتحرمي طالق الثالثباألمس حكيت اخلالف وأ، بتحرمي طالق الثالث 

ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا        { مث قال     }  فطلقوهن لعدن   {  اآلية وهي قوله تعاىل        :الدليل األول 
 [1/الطالق[} 

 واحدة لكي يتبين    فاآلية دليل على أنّ الطالق الشرعي ال يكون إالّ        ، وإذا طلق ثالثاً فأي أمر حيدث بعد الثالث         
 . وإن أراد أمت الطالق، أراد إرجاع زوجته  ويتمهل اإلنسان إن

 فهذان دليالن يـضافان   -  رضي اهللا عنهما     -  أنّ التحرمي مروي عن عمر وعن أمري املؤمنني علي             :الدليل الثاين 
 . الطالق الثالث إىل أدلة القول بتحرمي
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  يف الطالق الثالث هل يقع أو ال يقع ؟-  رمحهم اهللا - ماء  اختلف العل، نأيت اآلن إىل الوقوع وعدمه 

. أنّ الطالق الـثالث يقـع       .  وهو املنصوص عن اإلمام أمحد ومذهب اجلماهري من أهل العلم            فذهب احلنابلة 
  ،واستدلوا على وقوعه باألحاديث السابقة معنا 

 . املالعنة حديث عومير العجالين أنه طلق امرأته ثالثاً بعد :احلديث األول 

 .  حديث فاطمة بنت قيس وأنّ زوجها طلقها ثالثاً:احلديث الثاين

عبد ،  فإنّ رفاعة طلق امرأته ثالث طلقات مث تزوجت بعده           -  رضي اهللا عنه     -  حديث رفاعة      :احلديث الثالث 
تقصد ،  مثل اهلدبة    ليس معه إالّ  ، رسول اهللا     وقالت يا  -  صلى اهللا عليه وسلم      - مث أتت النيب       الرمحن بن الزبري  

ال حىت تـذوقي عـسيلته      ،  أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة       -  صلى اهللا عليه وسلم      - فقال النيب     ، هدبة الثوب   
  . كويذوق عسيلت

سيأتينا يف باب الرجعة وهـو عمـدة يف         . لكن الذي يعنينا اآلن     . سيأتينا هذا احلديث املهم الحقاً إن شاء اهللا         
 . كتاب الرجعة

 . فهذه ثالث أدلة، ينا اآلن أنه يف هذا احلديث طلقها ثالثاً اللي يعن

 . أنه صح عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه رأى وقوع الطالق ثالثاً: الدليل األخري

ال . وهو أنّ يف حديث املالعن أنّ الفرقة حصلت باللعـان          ، الثالثة تقدم معنا باألمس     .واجلواب عن األحاديث    
 . بالطالق الثالث

بدليل رواية يف . ا بالنسبة لفاطمة وبالنسبة لرفاعة اجلواب عنهما أنّ املقصود بأنه طلقها ثالثاً يعين منفصالت            وأم
 . حديث فاطمة فأرسل هلا بآخر ثالث تطليقات

 . وأما األثر عن ابن عباس فاجلواب عنه أنّ ابن عباس صح عنه أيضاً أنه ال يقع

 يقع  وإىل هذا ذهب بعض احلنابلة وبعض املالكية وطاووس تلميذ ابن عباس    أنّ الطالق الثالث ال    : القول الثاين 
 ابن تيمية ونصره شيخ اإلسالم      -  رمحه اهللا    -  والظاهرية ونصره شيخ اإلسالم        -  رضي اهللا عنه     - وابن عباس     
  : واستدلوا بأدلة -  رمحه اهللا - ابن القيم  

 - صلى اهللا عليه وسلم - ال كان الطالق يف عهد النيب   حديث ابن عباس يف صحيح مسلم أنه ق:الدليل األول 
أجاب عنه اجلمهـور  . هذا احلديث يف صحيح مسلم. خالفة عمر الطالق الثالث واحدة  وأيب بكر وسنتني من

  بأجوبة
 إذا كيف يستمر العمل. أضعف األجوبة  باألحاديث السابقة وهذا اجلواب هو. أنه منسوخ :اجلواب األول 

.  ويف عهد أيب بكر وسنتني من خالفة عمر وهو منـسوخ  -  صلى اهللا عليه وسلم -  عهد النيب     على حديث يف  
 هذا ال يستقم مطلقاً

  :ودلّ على ضعفه أمران .  أنّ هذا احلديث ضعيف :اجلواب الثاين
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  أنه صح عن ابن عباس أنه أفىت خبالفه: األول

 وهذا اجلواب أيضاً ضعيف ألنّ القاعدة الـيت  -  عنه  رضي اهللا-  أنه روى تالميذ ابن عباس خالف هذا   :الثاين
أنّ ابن عباس أخذ بفتوى عمر بن ، أنّ العربة مبا روى ال مبا رأى ورمبا وهو احتمال كبري جداً  اتفق عليها العلماء

  فإن يف حديث ابن عباس السابق ملا قالوا سنتني من خالفة عمر قال ابن عباس فلما                -  رضي اهللا عنه     - اخلطاب    
فلـو  ،  كانت هلم فيه أناة      أمرقال يعين عمر أرى الناس قد تتابعوا يف         . رأى عمر الناس تساهلوا يف أمر الطالق        

 ورمبا ابن عباس صار يفيت بقول عمر هذا وليس بغريب ألنّ ابن عباس              -  رضي اهللا عنه     - .  أمضيناه مث أمضاه    
 . يوجد عنه جواب صحيح قة سامل الإذا هذا الدليل يف احلقي. بن اخلطاب  كثري األخذ عن عمر

 . ما تقدم معنا أنه صح عن ابن عباس أنّ الطالق الثالث واحدة : الدليل الثاين

 أن حيلف أنه - صلى اهللا عليه وسلم - حديث ركانة وهو أنه طلق ثالثاً مث ندم فطلب منه النيب   : الدليل الثالث
 . وهذا احلديث ضعيف.  فجعلها واحدة فحلف أنه ما أراد إالّ واحدة ما أراد إالّ واحدة

وليس طالق الثالث ) من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد     ( -  صلى اهللا عليه وسلم      - قوله     : الدليل األخري 
 . ألنّ النصوص دلت على أنه ينبغي أن يطلق مرة واحدة يف الطهر الذي مل جيامع فيه على أمر اهللا ورسوله

 من الواضح جداً  من خـالل        ألنهبسبب هذا النص و    ، أنّ الطالق الثالث ال يقع    ،   وهلذا الراجح إن شاء اهللا    
تتبع التارخيي أنّ انتشار هذا القول بني األئمة األربعة كان بسبب أنّ عمر ألزم الناس وتبعه اخللفاء واشتهر العمل                   

 صلى -  الثالث واحدة يف عهد النيب  أنه كان الطالق، وإالّ فإنّ النصوص واضحة  باإللزام بالثالث تأديباً للناس
وهو أنـه   ، جتيب عن حديث ابن عباس مل جيب إالّ مبا ذكرنا             حىت اإلمام أمحد ملا قيل له فبما       - اهللا عليه وسلم    

  .كثرية وكلها صحيحة  وهذا ال يكفي فإنه يروى عن اإلنسان أشياء. روى عنه تالميذه خالف هذا 
يف   ومن باب التنبيه اخلالف يف هذه املسألة أهون من اخلالفبأنه ال يقع أقرب واخلالصة أنه إن شاء اهللا القول 

ويظهر يل أنّ القول بعدم ، أما هذه فهي أوضح منها ، تلك املسألة مشكلة جداً . مسألة احليض اليت ستأتينا اآلن 
 الوقوع أقرب

 )يف حيض(وذا نكون انتهينا من الطالق الثالث ونتقل إىل مسألة 

  )يقع، فبدعة ،  فيه وطءأو طهر ، وإن طلق من دخل ا يف حيض  (-  رمحه اهللا - قال  
وأدلة هذا تقدمت معنا أثـر  ، أفادنا املؤلف أنّ التطليق يف احليض بدعة والتطليق يف الطهر الذي أصاا فيه بدعة  

 أنه يطلق يف طهر مل جيامع        من -  رمحهم اهللا    - ابن مسعود وأثر ابن عباس يف تفسري اآلية وأنّ ماعدا ما ذكروه               
، والطالق يف احليض حمرم باإلمجاع      ، جامعها فيه    والطالق يف طهر   يكون بدعة وهذا يتناول الطالق يف احليض      

عرفنـا اآلن أنّ حكـم      ، لكن اخلالف يف وقوعه      وإمنا حمرم باإلمجاع  ،  الطالق الثالث     يف ليس فيه خالف كما   
 .  الطالق الثالث فيه خالفعإيقاوحكم ، الطالق الثالث فيه خالف 
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  هنـا ومـن  ،  أيضاً الطالق يف احليض ادعي فيه اإلمجاعإيقاعوحكم ،  باإلمجاع حمرم حكم الطالق يف احليض  
أيت إىل وقوع الطالق يف      ن  كما تقدم  ثس كاخلالف يف مسألة الطالق الثال     احليض لي  أنّ اخلالف يف مسألة   علمنا  
بل ذكـروا أنـه مل      ، ابن املنذر إمجاع العلماء     ابن قدامة و   األمة وحكاه    ذهب األئمة األربعة ومجهور   . احليض  
 كل هؤالء ذهبوا إىل أنّ الطالق يف زمن احليض حمرم ويقع.  إالّ أهل البدع واألهواء تأكيداً لإلمجاع  فيهخيالف

 .  من الطرفني يف حديث ابن عمراالستدالالتوهذه املسألة تدور على حديث ابن عمر مجيع .

  :دأ بأدلة اجلماهري الذي حكي إمجاع نب
يف احلـيض     طلق زوجتـه   -  رضي اهللا عنه     - وحديث ابن عمر هو أنه         . استدلوا بأدلة من حديث ابن عمر      

 صلى اهللا عليه    -  فقال النيب      -  رضي اهللا عنه     -  عن طريق والده عمر      -  صلى اهللا عليه وسلم      - واستفىت النيب     
هذا احلديث ) ا حىت حتيض مث تطهر مث حتيض مث تطهر مث إن شاء أن يطلق فليفعلمره فلرياجعها مث ليدعه(– وسلم

نرجع ، كثرية جداً كل من الذين قالوا بوقوع الطالق وبعدمه يأخذ ببعض ألفاظه  لكن له ألفاظ. يف الصحيحني  
وجـه  ، يل هلـم    وهذا أقوى دل  ) مره فلرياجعها  (-  صلى اهللا عليه وسلم      - فنقول استدل اجلماهري بقول النيب        

 لأللفاظ يكون   -  صلى اهللا عليه وسلم      - واستخدام النيب     .  أنّ املراجعة يف الشرع هي إعادة املطلقة         االستدالل
  .اقعويعين أنّ الطالق السابق ) مره فلرياجعها(فقوله . استخدام شرعي 

نّ املراجعة هنا يقصد ـا      أقواها أ  ، أجاب القائلون بعدم الوقوع بأجوبة كلها ضعيفة غري واضحة وال مقنعة          
 ابـن   -  صلى اهللا عليه وسلم      - فأمر النيب     ، الطالق غالباً يسبب فراق أبدان الزوجني        وذلك أنّ ، املعىن اللغوي   

مـره  (ويبقـى قولـه     ، وكأنّ الطالق مل يقع وهذا غري مقنع يف احلقيقة          . عمر أن يراجع يعين مراجعة األبدان       
 . حمل إشكال) فلرياجعها

يعين أنه يف لفظ حديث ابـن       ) وهي واحدة (رواية هلذا احلديث من طريق ابن أيب ذئب أنه قال            :  الثاين الدليل
وهذا نص أا ال تكون واحـدة إالّ        ) مره فلرياجعها وهي واحدة   ( قال   -  صلى اهللا عليه وسلم      - عمر أنّ النيب      

 . وقد وقعت

إنّ الذين رووا هذا احلديث عن تالميذ ابن عمر كلهم ف، أنّ يف هذه الرواية شذوذ  . واجلواب على هذا احلديث
 االسـتدالل وهذا  . لو كانت موجودة لرواها الباقون      ،مع أمهيتها وكوا فاصل يف الرتاع        مل يذكر هذه اللفظة   

 . أمره سهل ومت اجلواب عنه بالتضعيف

 )تطليقةوحسبت عليه ب(يف رواية يف حديث ابن عمر علقها البخاري قال  : الدليل الثالث

هل هو ابن عمر أو عمر أو النيب         ،  أنه ليس يف الروايات ما يبين من الذي احتسبها           االستداللاجلواب عن هذا    
فإنه صرح يف بعض    ،  ويف بعض الروايات ما يدل على أنّ الذي احتسبها هو ابن عمر              -  صلى اهللا عليه وسلم      - 

  .الروايات أنه هو الذي احتسبها 
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.  ما جاء يف الصحيح أنّ ابن عمر ملا سئل عن هذه املسألة قال أفرأيت إن عجز واسـتحمق                    هذه الرواية   ويؤيد
، وهذا املأخذ أشار إليه ابن القيم       ،واستحمق فكأنه هو الذي احتسب الطالق        فعلل حسبان الطالق بكونه عجز    

 صلى  - حتسبها النيب     احتسبها ابن عمر أو أنّ الذي ا       وعلى كل حال يبقى هذا اللفظ مشكل وحيتمل أنّ الذي         
 وبإمكانك أن تضيف إن شئت اإلمجاع. هذه أدلة اجلماهري - اهللا عليه وسلم 

 . فإنّ بعضهم يضيف اإلمجاع فيقول حمل إمجاع

 : واستدل هؤالء أيضاً بأدلة، أنّ الطالق حمرم وال يقع  : القول الثاين

 )تد اومل يع( ما جاء يف احلديث وهو قوله عن ابن عمر :الدليل األول

 . أنّ الروايات الصحيحة الثابتة فسرت أنّ املقصود بلم يعتد باحليضة ال بالطلقة . واجلواب عنه

وإن كان .وهذه الرواية فيها ضعف ) ومل يرها شيئاً( ما جاء يف روايات حديث ابن عمر وهو قوله :الدليل الثاين
  .ت يف حديث ابن عمر هذه الرواية ولكن الصواب أا ال تثب بعضهم مييل إىل حتسني

إىل هنا .  باللفظني ال يستقيم االستدالل وبينا أنّ هذا) مل يعتد ا(والثاين ) مل يرها شيئاً : ( إذا استدلوا بلفظني  
  . هو املتعين  ولو كانت املسألة تقف على هذه األدلة لكان القول بالوقوع،  بالنصوص االستداللانتهى 

) احتسبت عليـه  (يف احلقيقة مشكل جداً كما أنّ       ) مره فلرياجعها (اب صريح عن    أنه ال جو  :  والسبب يف ذلك  
 من -  رمحه اهللا - لكن بقي دليل ذكره شيخ اإلسالم  ) مره فلرياجعها(ليس بقوة الدليل األول وهو   فيه قوة لكن  

 صـلى اهللا  - لنيب  وهو أنه يقول أنّ ا. ويربك القائلني بوقوع الطالق يف احليض وجهة نظري أنه يقلب املوازين
 إذا راجع وقد أوقعنا     ألنه، ومقتضى هذا أنه أمره بأمر ال مصلحة فيه و ال فائدة            ،  أمره باملراجعة    - عليه وسلم   

والشارع ال يأمر ، الطالق ترتب على هذا مضرة إضافية على املرأة من جهتني وقوع الطالق الثاين وتطويل العدة 
هذا الدليل قوي جداً وال ميلك اإلنسان أمامه يف احلقيقـة أن ينـساق              .  عبث   فيه مضرة للمطلقة وال مبا فيه      مبا

 -  رمحـه اهللا     - وأنا أتيت لكم بعبارات الشيخ عبارة شيخ اإلسـالم            ، لظاهر األلفاظ ويترك هذا املعىن القوي       
ذه مهمة وضرورية   يقول الشيخ هنا يف هذه املسألة ال حظ عبارة الشيخ املسألة ه           . عبارة قوية جداً أذكرها لكم      

لو كان الطالق قد    [ يف تقرير هذا الدليل      جداً يعين الطالق يف زمن احليض كثري جداً اآلن وسابقاً يقول الشيخ           
 ولو لزم الطـالق  - الزوج والزوجة   - بل فيه مضرة عليهما     ، ليطلقها ثانية فائدة    ، لزم مل يكن يف األمر بالرجعة       

واألمـر  ، يرتفع ذلك الفساد برجعة يباح له الطالق بعـدها           وال، رسوله  احملرم حلصل الفساد الذي كره اهللا و      
ال فائدة فيها مما يرته عنه اهللا ورسوله فليس يف أمره برجعتها مع لزوم الطالق له مصلحة شرعية بل زيادة                     برجعة

 أتيت بالزبدة   هذا الذي ذكرت خالصة يعين    ] عن األمر مبا يستلزم زيادة الفساد        مفسدة جيب ترتيه اهللا ورسوله    
 مفسدة ألنههذا وبين أنّ هذا ال ميكن أن تأيت به الشريعة  وإالّ هو أطال يف تقرير، من كالمه وإن كان من لفظه     

اهللا سبحانه وتعاىل  العدة فكيف يأمر حمضة للمرأة والرجل واألولياء وفيما يتعلق بعدد الطالق وفيما يتعلق بتطويل
 . والثاين الطالق األول وإيقاعمبراجعة 
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 وجيـه يف احلقيقـة      -  رمحه اهللا    - وهلذا أنا أقول إنّ هذا القول الثاين الذي يذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية                 
 ومروي عن طاووس ومروي عـن       -  رمحه اهللا    - مطمئن وهو مروي عن ابن عباس          واإلنسان يركن إليه وهو   

 -  رمحـه اهللا     -  مثل ابن الوزير       أخرين من احملققني  فلم يتفرد شيخ اإلسالم به ومروي عن بعض املت        . الظاهرية  
فاإلمجاع غري واقع وإن شاء اهللا يكون هذا  املهم أنه يوجد قائل ذا القول يف عهد الصحابة والتابعني ومن بعدهم

القول الذي ذكره الشيخ قوي وال خيفى عليكم إن شاء اهللا أنّ اخلالف الذي مسعتم قوي جداً وأنه يتوجه جـداً               
 فإنّ هذه املسائل من املضائق وهلذا اإلمام  كان أمحد ال يفيت، نسان إذا مل يتبين له وجه املسألة أن ميسك عنها لإل

أنه النصوص فيها متعارضة واخلالف واقع فيها       ا حمل مضيق ولو   ألنهلكن ال يفيت فيها     ، فيها وإن كانت له أقوال      
 . ين واهللا أعلم بالصوابالذي يظهر بعد تأمل وتأ لكن هذا، بني الصحابة 

  )أو طهر وطىء فيه، وإن طلق من دخل ا يف حيض  (-  رمحه اهللا - يقول الشيخ  
فإذا ، ذكرت يف األدلة ويستثىن من هذا ما إذا استبان محلها           . فيه ذكرت أنه بدعة      وطءإذا طلق يف الطهر الذي      

 . فليس ببدعة وسيأتينا يف صريح كالم املؤلف  واستبان احلملوطء

  )وتسن رجعتها (-  رمحه اهللا - قال  
إذا ، كما أنّ بعض املسائل اليت ستأتينا مفرعة على القول بـالوقوع             ، القول بالوقوع هذه املسألة مفرعة على     
 )مره فلرياجعها (-  صلى اهللا عليه وسلم - لقول النيب  ، أن يراجع املرأة  أوقعنا الطالق فإنه يسن

واألصل يف األمر للوجوب واألقرب أنّ األمر        أمر) مره فلرياجعها (ألنّ قوله   ،  واجبة   أنّ املراجعة  : والقول الثاين 
فإنّ ، أما إذا طلق يف طهر وطئها فيه        ، يف مسألة املراجعة إمنا هو يف الطالق أثناء احليض           للوجوب وهذا اخلالف  

.  كله إمنا هو على القول بالوقوع   علمتم هذا التفصيل والكالم    املراجعة سنة باإلمجاع مل يقل أحد بوجوا وكما       
 . أما إذا مل يوقع فليس هناك مراجعة ال سنة وال واجبة

  )ومن بان محلها، وغري مدخل ا ، وآيسة ، لصغرية : وال سنة وال بدعة  (-  رمحه اهللا - قال  
والصواب أنه ال   ، اً  فيجوز أن يطلق ثالث   ، قوله وال سنة وال بدعة ظاهره أنه ال سنة وال بدعة يف الوقت والعدد               

فالصغرية واآليسة ومن بان محلها جيوز أن نطلقها يف كل وقت ، هناك سنة وبدعة يف العدد   سنة يف الوقت ولكن   
 .لكن ال جيوز أن نطلقها أكثر من واحدة، 

 مع  وليس،  الثالث شاملة لآليسة والصغرية وحنوها       إيقاعأنّ النصوص اليت دلّت على حترمي        . والدليل على هذا  
إذا ،بان محلها استثناء هذه األعيان أو هذه النساء الاليت ال حتيض أو مل يبدأ معها احليض أو احلنابلة دليل يدل على

 . الصواب أنه ال سنة وال بدعة من جهة الوقت فقط

  )لصغرية وآيسة وغري مدخل ا ومن بان محلها  (-  رمحه اهللا - يقول  
وتعليل ، ألنّ من مل يدخل ا باإلمجاع ال سنة وال بدعة يف حقها     ،  لكان أوىل    لو أنّ الشيخ بدأ مبن مل يدخل ا       

 ذلك أنّ من مل يدخل ا
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 .  ال عدة أصالًألنهومن ال عدة عليها فإنه ال يقال أنه يف ايقاع الطالق زمن احليض إطالة للعدة ،ال عدة عليها 

وحنن ، ا ستشرع يف العدة من حني يقع الطالق         ـأل، سنة يف حقها     وأما الصغرية واآليسة فأيضاً ال بدعة وال      
وكذلك من بان محلـها ينطبـق   ، وهنا ال تطويل فال سنة وال بدعة    ، تطويل العدة    مننع طالق البدعة مبا يف من     

ومعلوم أنه ذكره من بـان      ،  ألا من حني تطلق تبدأ بالعدة فليس يف طالقها سنة وال بدعة              الشيءعليها نفس   
يف كتاب الطهارة وهي هل حتيض احلامل          من احلائض وهذه مسألة تقدمت معىن       على إمكانية احليض   محلها مبين 

 أو ال ؟ فعلى القول بأا حتيض ال سنة وال بدعة فله أن يطلقها وهي حائض وطالقه صحيح

 . ألنّ يف هذه الصورة ال يوجد تطويل للعدة

  
  )صرف منهوما ت، وصرحيه لفظ الطالق  (-  رمحه اهللا - قال   

  :أفادنا املؤلف مسألتني 
 .  أنّ الطالق ال يقع إالّ باللفظ ال يقع بالنية اردة:املسألة األوىل 

 . أنّ ألفاظ الطالق فيها صريح وفيها كناية" الثاين

  .ق كقوله أنت طالق ما حيتمل إالّ طال/ والصريح 
 يأتيناما حيتمل الطالق وغريه كقوله اخرجي أو اعتدي وس /  والكناية

ال يوجد لفظ صريح للطالق إالّ لفظ الطالق وما تصرف          ، وأفادنا املؤلف أنّ صريح الطالق فقط لفظ الطالق         
 . فهو كناية منه وما عداه من األلفاظ

 . الطالق والفراق والتسريح، أنّ صريح الطالق ثالثة : والقول الثاين 

فراق والتسريح جاء يف كتاب اهللا ويف العرف مـراداً بـه            واستدلوا على هذا بأنّ ال    ، فأضافوا التسريح والفراق    
 الطالق فهو صريح فيه

 أنّ الفراق والتسريح ليس من الصريح ألنه يستعمل يف غري الطالق بكثرة واللفظ الذي يستعمل يف غري والصواب
 . موضوعه بكثرة فليس صرحيا فيه

إالّ أنه خيتلـف بـاختالف      ، حيث أصل الوضع    أنّ هذا التقسيم إىل صريح وكناية صحيح من          : القول الثالث 
 . البلدان واألوقات

. فما يكون صرحياً عند قوم قد يكون كناية عند آخرين وما يكون كناية عند قوم قد يكون صرحياً عند آخرين                     
. ابن القيم وأنت تالحظ أنه ال ينازع من حيث أصل الوضع يف وجود صريح وكناية                 وهذا القول تبناه العالمة   

فإذا استخدم قوم لفظاً ، وقوله صحيح ووجيه . واألماكن واألزمان  نه يقول إنّ هذا خيتلف باختالف األحواللك



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

 آ	�ب ا���ق

 هذه المادة لم تراجع على الشيخ -  حفظه اهللا -  وقد كتبت كما هي في التسجيل

  20 
 

فإذا هذا القول إن    ، من األلفاظ للطالق الصريح فهو صريح عندهم وإن مل يكن ال طالق وال فراق وال تسريح                 
 . شاء اهللا األقرب

  )الق وما تصرف منه لفظ الطوصرحية (-  رمحه اهللا - خ  ييقول الش
 . هذا صريح يف الطالق ألنه متصرف من لفظ الطالق، ما تصرف منه كأن يقول هلا أنت مطلقة أو أنت طالق 

  )ومطلقة اسم فاعل، ومضارع ، غري أمر (-  رمحه اهللا - قال  
ذه ليـست  ه. األمر واملضارع واسم الفاعل من الطالق     ، هذه ثالثة يقول غري أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل          

 . صرحية

فإنه ال يقع الطالق ملاذا ؟ قالوا ألنّ هذه األلفاظ ال تدل على إرادة          . أو مطلقة   ، أو تطلقني   ، فإذا قال هلا اطلقي     
وممن اختار أنّ هذه األلفاظ إذا مل       ، تكون كناية فتقع بالنية     ! فيه إذا ماذا تكون ؟ مهملة         الطالق فليست  إيقاع

نقول إن ،  فإذا ال مل هذه األلفاظ إذا قال هلا اطلقي - رمحه اهللا  شيخ اإلسالم. ناية نعتربها من الصريح فهي ك
 . أردت الطالق فهو كناية ويقع

  )فيقع به وإن مل ينوه جاد أو هازل (-  رمحه اهللا - قال  
أنّ الطـالق   وهي أنّ احلنابلة يرون     ، هذه مسألة مهمة    ، وإن مل ينوه جاد أو هازل       ، الضمري يعود إىل الصريح     
 إىل أنّ   -  رمحـه اهللا     - وأشار ابن القـيم       ، ويف نفس الوقت يقع من اهلازل       ، إىل نية    باللفظ الصريح ال حيتاج   

وهذا ابداع منه ألنه يلخص     . مسألة واحدة   ، اخلالف يف مسألة طالق اهلازل والطالق بالصريح بغري نية واحد           
جتد أنّ حقيقة طالق اهلازل هو طالق        وأنت إذا تأملت  ، سألة  لك املسائل ويرجع بعضها إىل البعض يف حقيقة امل        

بـال نيـة أو     الطالق بالصريحإيقاعنقول ذهب احلنابلة إىل أنّ ،إذا اخلالف يف املسألتني واحد ،صريح بغري نية   
 : واستدلوا بدليلني، طالق اهلازل يقع 

ومن هزل بالطالق أو قال أنت طالق       ] 89/نساءال[} وال تتخذوا آيات اهللا هزوا      {  قوله تعاىل      :الدليل األول 
 . فناسب أن نلزمه مبقتضى القول. يعين أحكامه ، الطالق فهو اختذ آيات اهللا هزواً  إيقاعمث قال مل أنوي 

، النكـاح   ، وهزهلن جد   ، ثالث جدهن جد     (-  صلى اهللا عليه وسلم      - عمدة القول قوله        وهو :الدليل الثاين 
  ).والرجعة، والطالق 

واجلواب عن احلديث أنه مشكل جداً لو صح لكن احلديث ضعيف ال يثبت             ، قالوا هذا احلديث نص يف املسألة       
مهمـا  ،  وأحب أن أنبه إىل أنّ هذا احلديث ال يثبت وال مبجموع طرقـه               -  صلى اهللا عليه وسلم      - إىل النيب     

 - اهللا عليه وسلم صلى - نسبته إىل النيب   تعددت الطرق فإنه ال يثبت فهو حديث ال يصح

 : واستدلوا أيضاً بأدلة، أنّ الطالق يف هذه الصورة ال يقع  : القول الثاين

 . يعين إمنا اعتبار األعمال بالنيات) إمنا األعمال بالنيات (-  صلى اهللا عليه وسلم -  قوله  :الدليل األول
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واهلازل ال عزم له ] 227/البقرة[} يع عليم وإن عزموا الطالق فإن اهللا مس{ : قوله سبحانه وتعاىل " الدليل الثاين
 . واآلية دلت على أنّ الطالق حيتاج إىل عزم. يعين أنّ اهلازل مل يعزم فال يقع الطالق ،

ومعىن عن وطر   ) إمنا الطالق عن وطر   (قال  ، ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه رضي اهللا عنه            :الدليل الثالث 
لثاين هو الصحيح إن شاء اهللا وهو أنّ الطالق ال يقع فإذا قال أنت طـالق ال                 وهذا القول ا   يعين عن قصد وإرادة   

ونقول بانـت   ، فإنه عند احلنابلة واجلمهور يقع      ، يقصد أبداً الطالق يقصد ختويفها يقصد استخدام هذا اللفظ          
 اجلمهور  هزل فقال أنت طالق أنا أمزح فعند       وكذلك لو .زوجتك أو كانت رجعية فيما ميلك من عدد الطالق          

فائـدة  ، مراراً وتكراراً    لكن الصحيح إن شاء اهللا أا ال تطلق وكما أشرت         ، طلقت ألنّ الطالق ليس فيه هزل       
فاآلن علمت أنّ اجلماهري يوقعون طالق اهلازل فمن األشـياء الـيت            ! العلم أن يولد الورع وإالّ ما فائدة العلم ؟        
وأنك لو هزلت فإن زوجتك طالق عنـد األئمـة   ، ور اليت يهزل ا يتحتم التنبيه عليها أنّ الطالق ليس من األم   

فبعض  ، االستخفافلكن العلم يولد الورع ال . سهالً وإن كان الراجح هو القول الثاين  فهو ليس أمراً، األربعة 
، عكسية عليـه    القول الثاين هو الراجح اون فيه فصار مثرة العلم           فإذا علم أنّ  ، الناس العلم يولد عنده التهاون      

 . وهذا خطأ تربوي

ح توجد آثار   صحي، أنّ الصحابة يوقعون الطالق     . ذكر بعضهم أنه من أدلة األئمة األربعة         / مسألة ضرورية **
ليس من هذه   . لكن ال يصح منها شيء      .  أنّ طالق اهلازل يقع      - صلى اهللا عليه وسلم       كثرية عن أصحاب النيب   

 و ال عن أصحابه ما يدل على وقـوع          -  صلى اهللا عليه وسلم      - عنه     فليس.فكلها ضعيفة   . اآلثار أثر صحيح    
 . طالق اهلازل

أو أراد طاهراً فغلط مل     ، أو يف نكاح سابق منه أو من غريه         ، فإن نوى بطالق من وثاق       (-  رمحه اهللا    - قال    
  )يقبل حكماً

 . يةأنه يقع ولو بال ن" فحكمه األول، هذا أيضاً من أحكام الطالق الصريح 
يعين أراد  ،  أنه إذا قال طالق مث قال نويت من وثاق أو يف نكاح سابق منه أومن غريه أو أراد طاهراً فغلط                      "الثاين

معىن مل يقبل حكماً يعين مل يقبل إذا ترافعوا إىل القاضي           ، مل يقبل حكماً    ، أن يقول أنت طاهر فقال أنت طالق        
فإذا قال أردت أنت طاهر فقلت ، فيما بينه وبني اهللا ، عىن قبوله ديانة وم ومقابل قبول القول حكماً قبوله ديانة، 

وأمـا إن ارتفعـوا إىل      ، يف عصمته بينه وبني اهللا       وأردت من وثاق فديانة يقبل يعين تعترب هذه الزوجة        ، طالق  
اق أو أراد أن يقول     وث فإنّ احلاكم ال يقبل منه زعمه أنه أراد من        ، بأن ادعت املرأة أنه قال أنت طالق        ، احلاكم  

 . فال يقبل منه. بأنه يدعي خالف ظاهر اللفظ ، استدل احلنابلة على عدم قبوله حكماً ، طاهر فقال طالق 

ولعل األقرب أنّ هذه املسائل ترجـع إىل        . فقبل منه   ،  أنه يقبل منه حكماً ألنه يدعي شيئاً ممكناً          :القول الثاين   
وج متالعب وأراد أن يستحل من زوجته ما ال حيل لـه أو أراد أن يوقـع                 أنّ هذا الز   فإذا رأى ، رأي القاضي   

على أي شيء من هذه األشياء فإنّ جيب على القاضي أن ال  الطالق ويراجع ألنه يعلم أنه ميلك املراجعة أو احتال
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وقال ، وإذا كان رجل متدين معروف الصدق واألمانة مل خيرب عليه كذب وزعم أنه سبق لسان منه                 ، يقبل منه   
 . هذه الكلمة مل يردها فإنه ينبغي أن يقيل عثرته

 )نعم وقع: ولو سئل أطلقت امرأتك فقال  (-  رمحه اهللا - قال  
وإن كان كذب فعالً ملـاذا ؟ ألنّ        ، وإن قال فيما بعد أنا كذبت يقع        ، لو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع        

هـو مل   ، ألنه هنا ليس له نية      ، املسألة إىل الطالق بال نية       فعادت هذه    االبتداءالصريح يف اجلواب كالصريح يف      
وإن قلنا الطالق بغري نية إذا مل يقصد ال يقع          ، فإن قلنا أنّ الطالق بغري نية يف الصريح يقع فهنا يقع            ، يهزل هنا   
 . فهنا ال يقع

مرأة ؟ فقال ال وأراد الكذب      إذا قيل له ألك ا    )وأراد الكذب فال  ، ال:أو ألك امرأة ؟ فقال     (-  رمحه اهللا    - قال    
 الطالق  إيقاعمل ينوي    فإذا، والكنايات ال تقع إالّ بنية      ، ملاذا ألنّ غاية هذا اللفظ أن يكون كناية         ، فإنه ال يقع    
 أنه إذا قيل لرجل ألك امرأة مث جلس يفكر وأراد أن يطلق فقال ال وأراد، مقتضى تقرير احلنابلة . فهو ال يقع 

       .  بال الطالق فإنه يقع لكن قلّ ما يقع مثل هذا األمروأراد، أن يطلق 
  

  )فصل(
 )وبائن، وبرية ، حنو أنت خلية : وكناياته الظاهرة  (-  رمحه اهللا -قال  

   : قسمنيوالكنايات تنقسم إىل، هذا الفصل خمصص يف الكالم عن الكنايات 
  كناية خفية- 2 كناية ظاهرة          - 1 

 .  الطالقإيقاعهي األلفاظ اليت يظهر منها إرادة  الظاهرةفالكناية 

 .  الطالقإيقاعهي األلفاظ اليت خيفى منها إرادة  .واخلفية

 .كما سيأتينا. وسيأتينا أنّ الظاهرة ختتلف عن اخلفية بأنّ الظاهرة تدل على البينونة الكربى عند احلنابلة 
  )........ أنت خليةحنو : وكناياته الظاهرة  (-  رمحه اهللا - يقول الشيخ   

هذا تعريف الطالق عنـد    . ويقع به بينونة    ، كل لفظ يدل على الطالق داللة ظاهرة        /  تعريفها   الكناية الظاهرة 
 . احلنابلة وهذا التعريف صحيح إالّ آخره وهو قضية أنه يدل على البينونة وستأيت مناقشة هذه املسألة

فكأنه شبه زوجته . اخللية يف أصل اللغة الناقة املطلقة :أنت خلية .قال مث مثلّ له ف) وكناياته الظاهرة(يقول الشيخ 
 . واإلطالق هنا من قيد النكاح بإطالق الناقة

وإذا .يعين أنت بريئة من عقـد النكـاح   . والرباءة هنا أيضاً من عقد النكاح    ، مشتقة من الرباءة    ) وبرية (وقوله
 . كانت بريئة من عقد النكاح طلقت
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وافتراق الزوجني يعين انقطـاع     ، البني بني اثنني يعين الفراق منهما       ، مشتق من البني وهو الفراق      ) ئنوبا(وقوله  
 . النكاح

 . وقطع احلبل بني الزوجني هو الطالق، البتة والبتلة مشتقة من القطع ألنّ البت هو القطع ) وبتة وبتلة (وقوله

 صلى اهللا عليـه  - لقول النيب     ، ة عند الزوج مبرتلة األمة       الطالق ألنّ الزوج   إيقاعيدل على   ) وأنت حرة  (وقوله
 . فإذا قال هلا أنت حرة من عقد النكاح فهي طالق. يعين رقيقات ) عندكم فإن عوان (- وسلم 

 . يعين اإلمث وهي تكون حمرمة عليه وهو آمث إذا أتاها إذا كانت مطلقة) وأنت احلرج (وقوله

 )وذوقي، واذهيب ، أخرجي : واخلفية  (-  رمحه اهللا -  قال مث
هذا هو حقيقـة  ، مرة واحدة إيقاعههي كل لفظ دل على إرادة الطالق داللة خفية مع   .األلفاظ اخلفية    : اخلفية

هذه األربع واضحة إذا قال اخرجـي       ) وجترعي، وذوقي  ، واذهيب  ، اخرجي  (مثلّ هلا بقوله     .الكنايات اخلفية 
ألنه أمرها  ، وتكون من الكنايات اخلفية     ، الطالق فهي طلقة واحدة رجعية      وأراد مع ذلك    ، اخل  .......واذهيب  

واخلروج والذهاب يعين عن بيت     ، فالذوق والتجرع هو آلالم الطالق      ، باخلروج والذهاب وأن تذوق وتتجرع      
 . الزوجية واملفارقة بذلك

 رضـي   -  فقال لسودة      - ليه وسلم    صلى اهللا ع   - هذا اللفظ من الكنايات وقد استعمله النيب          ) واعتدي (وقوله
هو خفي وال ظـاهر ؟    ) اعتدي(واعتربه الفقهاء من الكنايات اخلفية لكن يف احلقيقة كلمة          ) اعتدي (- اهللا عنها   

 يعين العدة عادة ؟ ظاهرة ملاذا اعتربوه خفي ؟

 احلنابلة التمثيل علـى     ال تدل على البينونة فبىن    ) واعتدي(، ألنّ من صميم تعريف الظاهرة أن تدل على البينونة          
ألا مل تعتـد إالّ  ، بل هو أوضح من بتلة وبتة وأنت حرة      ، كناية ظاهرة جداً    ) اعتدي (التعريف وال يف احلقيقة   

  . بعد الطالق
) اعتـدي (وما قيل يف    ، واملرأة إمنا يطلب منها اإلسترباء إذا وقع عليها الطالق          ، يعين رمحك   ) واستربئي (قوله

 . من حيث كونه خفي أو ظاهر)ئياسترب(يقال يف 

 . فإذا قصد بقوله اعتزيل الطالق وقع ألنه كناية عنه، يعين كوين وحدك ) اعتزيل(وقوله 

 . كناية خفية واعتربوه خفية ألنه ال يدل على عدد) لست يل بامرأة(وقوله 

قـال  ، ا قالت أعوذ باهللا منك      فإا مل .  اجلون   البنة -  صلى اهللا عليه وسلم      - قاله النيب     ) احلقي بأهلك (وقوله  
 . احلقي بأهلك واعتربت هذه طلقة رجعية

  )وما أشبهه (-  رمحه اهللا - مث قال 
واحلاجـة إىل   ، فإا تعترب من الكنايات اخلفيـة       ، إذا ما أشبه هذه األلفاظ اليت تدل على املفارقة من غري عدد             

  :الكنايات قليلة جداً من وجهني 
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 . إذا أراد أن يطلق قال أنت طالق. دام هذه الكنايات قليل جداً  أنّ استخ: الوجه األول

 أنّ ابن القيم اختار أنّ الكناية والصريح خيتلف فهذه الكنايات هي يف الواقع صرائح عنـد قـوم                   :الوجه الثاين 
 . آخرين فال حنتاج إىل التقسيم وال إىل التنبيه

  )الق إالّ بنية مقارنة للفظوال يقع بكناية ولو ظاهرة ط (-  رمحه اهللا - مث قال 
، وتعليل ذلك أنّ هذه األلفاظ حتتمل الطالق وغريها       ، ال يقع بالكنايات طالق إالّ مع النية بال نية ال يقع طالق             

 . واللفظ إذا احتمل معنيني فإنه ال حيدد إالّ بالنية

رقة فيه إىل درجة أا تقتضي البينونـة        ألا واضحة يف الطالق ومغ    ، أنّ الظاهرة ال حتتاج إىل نية        : القول الثاين 
رداوي رمحه اهللا عن هذا القول وفيه بعد        بل قال امل  ، إىل نية و والصواب أا حتتاج إىل نية          فكيف حنتاج مع ذلك   

أو عبارة حنوها فهذا القول بعيد إذا كان اخلالف قوي يف صريح الطالق فكيف سـيكون اخلـالف يف                   ، ظاهر  
 . كنايته

  )إالّ يف حال خصومة أو غضب وجواب سؤاهلا (- اهللا  رمحه - قال  
  ،يها الطالق بال نية عند احلنابلةملا قرر املؤلف أنّ الكنايات ال تقع إالّ بالنية أراد أن يبين صوراً تستثىن ويقع ف

أو يف جواب سؤاهلا     ، أو يف حال غضب     ، وهذه هي إذا كانت هذه األلفاظ قيلت يف خصومة حال خصومة               
 .  إذا طلبت منه الطالقيعين

  )فلو مل يرده أو أراد غريه يف هذه األحوال مل يقبل حكماً (-  رمحه اهللا - قال  
إذا طلق بالكنايات حال اخلصومة أو الغضب       . احلكم فلو مل يرده أو أراد غريه يف هذه األحوال مل يقبل حكماً              

هذا حكماً فإذا قالت الزوجة أنه قـال يل بعـد           ، أو بسبب الطلب فإنه يقع مطلقاً ولو زعم أنه مل يرد الطالق             
  ، احلنابلة ال يقبل منه وتقع الطلقة فعند الطالقخصومة اخرجي مث قال الزوج ما أردت 

 بأنّ قرينة احلال تغين عن النية وتقوم مقامها فلم نعد حباجة إىل النية:  استدل احلنابلة على هذا 

، غضب أو طلب  الف الظاهر فإنّ الظاهر أنّ هذا اللفظ على إثر خصومة أوأنّ زعمه أنه مل يرد الطالق خي: ثانياً 
 . إمنا أراد به املفارقة

  : أنّ هذه األلفاظ تنقسم إىل قسمني  : القول الثاين
 .  األلفاظ اليت يكثر إرادة الطالق ا فاحلكم كما قال احلنابلةفإن استخدم

فيقسمون األلفـاظ  ، منه حكماً أنه مل يرد الطالق ق ا فإنه يقبل  األلفاظ اليت ال يكثر إرادة الطال    وإن استخدم 
 . إىل قسمني

 : واستدل هؤالء بدليلني، أنه ال يقبل إالّ بنية يف اجلميع  : القول الثالث
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ومل يـستثين حـال الغـضب أو    ) إمنا األعمال بالنيات( قال -  صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب      :الدليل األول 
 . طلب املرأةاخلصومة أو 

يعين أنه ال خيتلف بني حال الغـضب         ، الرضاأنّ اعتبار النية ال يسقط يف حال ال الغضب وال يف حال             : الثاين  
رجل قال لزوجته بعد نزاع وشـقاق       ، وهذا القول األخري هو الصواب بال شك        .  بل يعترب يف احلالني      والرضا

له اخرجي جتنب وقوع الطالق فكيف نعامله بنقيض قصده         أراد بقو  نقول طلقت منك وإن مل يرد رمبا      ، اخرجي  
وهلذا ابن قندس رمحه اهللا من كبار احلنابلة أشار إىل أنه يرى ، يف هذا القول بعد كبري جداً       ، ونقول وقع الطالق    

وهو ختريج منه   ، أنّ احلنابلة ما أرادوا ذه العبارة إسقاط اعتبار النية وإمنا أرادوا أنّ قرينة احلال تكفي عن النية                  
وإمنا لعلهم أرادوا   . فيبعد أن يكون مراد احلنابلة أنه إذا استخدم الكنايات يف حال الغضب تطلق مباشرة               ، جيد  

على كل حال سواء صح ما ذكره ابن قندس         ،أنّ الكناية اآلن أو أنّ املالبسات والقرائن تغين عن النظر يل النية             
 . سيما مع ترجيح اشتراط النية يف الصريحال،  يف الكنايات ال بد من النيةالراجح أنه  أو مل يصح

فإذا قبلت املرأة منه أنه ما أراد الطالق ومل         ، دليل على أنه يقبل منه يف الديانة ويف بينه وبني اهللا            ) حكماً (وقوله
نه وبني اهللا وال يأمث ويدين بي، يعين زوجته يف حقيقة األمر    . اهللا وعند رسوله     يترافعا إىل احلاكم فهي زوجته عند     

 . بتركها

  
  )ويقع مع النية بالظاهرة ثالث وإن نوى واحدة (-  رمحه اهللا - قال  

الكنايات الظاهرة إذا استخدمها الزوج صارت أعظم من الصرائح أليس كذلك ؟ ألنه إذا قال أنت طالق واحدة                  
الدليل قالوا إنّ هذه األلفـاظ      . قع ثالث   فإا ت ، أو أنت حرة    ،وأما إذا استخدم كناية ظاهرة فقال أنت بتة         ، 

 .  الثالثبإيقاع والبينونة ال تكون إالّ، حتمل معىن البينونة 

قال تقع بالكنايات الظاهرة واحدة لكن ، وفيه فقه ، وهو رواية عن اإلمام أمحد وقول لطيف جداً  : القول الثاين
 .  ألنه مجع بني األقوال- اهللا  رمحه - يدل على أنه من الفقهاء   مجيل جداً وهو، بائنة 

واستدل هؤالء بـأنّ    . ما نواه يقع    ، أنه ال يقع إالّ ما نواه إن كانت واحدة أو ثنتني أو ثالث               : القول الثالث 
والصرائح ال يقع ا إالّ واحدة هذا القول األخري هـو     ، أن تكون أعظم من الصرائح       الكنايات الظاهرة ال ميكن   

 . الراجح إن شاء اهللا

  )وباخلفية ما نواه (-  رمحه اهللا - يقول الشيخ  
وتعليل ذلك ظاهر وهو أنّ ألفاظ الكنايات اخلفية ، إن كان واحدة أو ثنتني أو ثالث ، يعين ويقع باخلفية ما نواه 

 وـذا ،  الطالق فقط من دون نظر إىل العدد         إيقاعال حتمل يف طياا اإلشارة إىل العدد وإمنا حتمل اإلشارة إىل            
خنتم هذا الفصل بفائدة وهي أنّ الـشيخ بـين األلفـاظ            ، يكون انتهى ما يتعلق بالكالم عن الصريح والكناية         

 . الصرائح وألفاظ الكنايات
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 !هل هناك قسم ثالث ؟** 

وما ليس بصريح وال كناية ال يقع به طـالق          ، وهو ما ليس بصريح وال كناية       .  نعم هناك قسم ثالث      /اجلواب
 . مطلقاً

ألنّ هذا اللفظ ال يدل على املفارقة حبال        ، هذا ال يقع فيه شيء ولو أردت الطالق         . ا قال هلا بارك اهللا فيك       فإذ
وإذا قال قومي اطبخي مث قال أردت الطالق ماذا نقول ؟ ال يقع فيه              . على املفارقة    داللة وال حيمل يف معناه أي    

 . ية مث ما ليس بصريح وال كنايةإذا صارت األلفاظ كم ؟ثالثة صريح مث يليه كنا. شيء 

  
  )فصل(

  )أو كظهر أمي فهو ظاهر ولو نوى به الطالق، أنت علي حرام : وإن قال  (-  رمحه اهللا - قال  
وإن كانت تدل من حيـث      ، هذا الفصل أراد املؤلف أن يبين فيه األلفاظ اليت أيضاً ال يقع ا الطالق ولو نواه                 

 . املعىن على الطالق

  ، بني مسألتني خمتلفتني متاماً مجع الشيخ
  ، إذا قال أنت علي حرام "األوىل 

 .  إذا قال أنت علي كظهر أمي:واملسألة الثانية

هذه املسألة غريبة ألنه اختلف فيها الصحابة اختالف كثري واختلف فيها           ،  أنت علي حرام     "نبدأ باملسألة األوىل  
 . يف هذه املسألة فقط إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام. الً العلماء حىت وصلت األقوال إىل مثانية عشر قو

لكن نقتصر على مخسة . وبعضها شديد الضعف .  األقوال ألنّ بعضها يدخل يف بعض هنذكر هذحنن ال نريد أن 
 :أقوال أرى أا أهم وأجدر هذه األقوال

فبمجرد . ال يكون ميني وال طالق ولو نواه  أنت علي حرام فهو ظهار و     قال وهي أنه إذا  . املذهب   :القول األول 
 . ظهار وال ننظر لنيته ما يقول أنت علي حرام فهو

 .  أنه إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى به طالق إالّ أن ينوي به مييناً:القول الثاين 

 هو اختيار شيخ اإلسـالم       والقول الثاين   //هو مذهب احلنابلة   القول األول    .ما الفرق بني القولني ؟ يف اليمني        
 . وذا علمنا أنه ال فرق بني احلنابلة وشيخ اإلسالم إالّ إذا نوى أنه ميني
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   الطالقمن) 3: (الدرس  الصيفية  الدورة
  ))182((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ29/6/1429: التاريخ  اخلميس: يوم

  

	���������ل����Wא �

لـه وأصـحابه     نبينا حممد وعلى آ     وبارك على  احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم       و  الرحيم نبسم اهللا الرمح  
  .أمجعني

  
وجاء وقت إقامة الصالة قبل إمتام هذه املسألة وسنعيد          ، أنت علي حرام  يف درس األمس كنت حتدث عن مسألة        

صريح الطالق وكنايته واألحكام اليت خيتص اليوم لكن قبل ذلك حتدثنا يف دروس سابقة عن  ما يتعلق ذه املسألة
وذكرت أنّ ما عدا هذه األلفاظ يعين األلفاظ اليت ليست من         ، الكناية   ا الصريح واألحكام اليت ختتص ا ألفاظ      

ونسيت أن أتكلم عن حكم الطـالق       ، مفصالً   الصرائح وال من الكنايات أنه ال يقع ا الطالق وكل هذا تقدم           
  .م عنه اليوم إن شاء اهللا فأتكل، املكتوب 

  اختلف أهل العلم يف الطالق املكتوب هل يقع أو ال يقع ؟ وإذا وقع فهل هو من الصرائح أو من الكنايات ؟
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أنت طالق طلقـت    ،  ذهب احلنابلة إىل أنّ الطالق املكتوب يقع يعين إذا كتب على ورقة            :نبدأ باملسألة األوىل  *
  ، بلة على هذا بأنّ الكتابة كاللفظ يف بيان املقصود زوجته إذا أراد الطالق استدل احلنا

وقد تـارة   ،  الرسالة   غبتبلي أمر -  صلى اهللا عليه وسلم      - أن النيب     ،  على أا كاللفظ يف بيان املقصود        والدليل
  الـبالد  أحناءيف    يراسل امللوك  -  صلى اهللا عليه وسلم      -  فكونه     -  صلى اهللا عليه وسلم      - باللفظ ملن راسلهم      

  .دليل على أنّ الكتابة تقوم مقام اللفظ ، يدعوهم إىل اإلسالم من خالل الكتابة 
والراجح بال إشكال أنّ الطالق     ، ألنّ األصل يف الطالق أن ينطق به        ، أنّ الطالق ال يقع بالكتابة      : والقول الثاين 
  .يف الكتابة يقع 

  أيضاً هذه املسألة حمل خالف ؟ ، ةأو كناي وهي هل الطالق املكتوب صريح :نأيت إىل املسألة الثانية* 
فإذا كتب أنت طالق فقد طلقت      ، يعين حكمه حكم لفظ الصرائح      ، فذهب احلنابلة إىل أنّ الطالق من الصرائح        

فإذا كان أنت طالق صريح يف اللفظ فهو صريح يف الكتابة           ، الكتابة تفيد ما يفيده اللفظ       واستدلوا على هذا بأنّ   
ففرقوا يف هذا   ، ابلة قالوا مع كون املكتوب صريح إالّ أنه لو زعم أنه مل يرد الطالق قبل منه حكماً                  إالّ أنّ احلن  ، 

  .تفصيل احلنابلة يف كونه صريح أو كناية  فاآلن علمنا وفهمنا، احلكم بني صريح اللفظ وصريح الكتابة 
  
  

ا على هذا بأنّ الطالق املكتوب حيتمل فقد يكون         واستدلو، وال يقع إالّ بالنية     ، أنّ الكتابة كناية     : القول الثاين 
وإذا كان الطالق املكتوب حيتمل     ، يريد ختويف املرأة وقد يريد حكاية طالق عن غريه           وقد، يريد حتسني خطه    

فصار واملكتوب حيتمل الطالق وغريه ، ما حيتمل الطالق وغريه  هو ألنه تقدم معنا أنّ تعريف الكناية، فهو كناية 
ما سأل عنه بعض إخوانكم     ، ناء على هذا     ب  وهذا القول هو األقرب إن شاء اهللا أنه كناية وليس بصريح            ،ةكناي

فما احلكم ؟  احلكم أا       وأرسل هلا الرسالة  ) أنت طالق (إذا كتب رسالة جوال     ، وفقهم اهللا وهي رسائل اجلوال      
 ألنـه كنايـة  ، ق طلقت وإن مل يرد مل تطلق وعلى القول الثاين إن أراد الطال، تطلق وعند احلنابلة وهو صريح      

  .والكناية حتتاج إىل نية 
وأرسلها رسـالة   ) أنت طالق (سجلّ وقال   ، أال يوجد اآلن رسائل صوتية يف اجلوال        ، إذا أرسل رسالة صوتية     

  صوتية فما احلكم ؟
الق وبني أن يقول هلا هل هو صريح أو كناية ؟ كتابة أو نطق ؟ ما الفرق بني أن يرسل رسالة فيها صوت أنت ط        

مىت تبدأ بالعدة   ، لكن تطلق إذا مسعت وإالّ إذا تكلم        ، كأنه قال هلا أنت طالق      ، يعترب طالق لفظي     أنت طالق ؟  
جمردا يكون اخلرب                                                                               إذا مسعت ...ال إذا مسعت. ؟ إذا تكلم 

  
  )فصل(
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  )أنت علي حرام: وإن قال  (-  رمحه اهللا - قال  
إىل وفيها بني أهل العلم خالف يصل       ،يتها وقلت  أنّ هذه املسألة فيها خالف كبري بني الصحابة            حتدثت عن بدا  
أو إن شئت قل عدم وجود أدلة صرحية ،  يف هذه املسألة وتعارض األدلة االضطرابعلى  مما يدل.مثانية عشر قوالً

 وقلت أين سأذكر مخسة أقوال أرى أا األقـوال          -  صلى اهللا عليه وسلم      - وإمنا يوجد آثار عن أصحاب النيب         
  فأقول" وبدأت بالقول األول، األقوى يف هذه املسألة 

  .إىل أنه إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى طالقاً ولو نوى مييناً : نابلة ذهبوااحل
 وهو مـذهب لـبعض الفقهـاء    -  رمحه اهللا    - وأنّ القول الثاين وهو اختيار شيخ اإلسالم           : وأنّ القول الثاين  

ني اختيار شيخ اإلسالم فيما إذا نواه       ويكون الفرق بني املذهب وب    ، مييناً فهو ميني     كالقول األول إالّ أنه إذا أراد     
وحنتاج ، فنحتاج دليل على أنه ظهار      ، بالنسبة ألدلة القول األول والثاين واحدة       ، وحنن اآلن حنتاج األدلة     .مييناً  

  .على اخلالف .وحنتاج دليل على أنه ميني أو ليس بيمني ، دليل على أنه ليس بطالق 
 هذا الرجل ملا قال أنت علي حرام فقد أوقع التحرمي على زوجته وهـو أوىل     أنّ.  أنه ظهار    :نبدأ بالدليل األول  

  .ألنّ التحرمي يف قوله أنت علي كظهر أمي علمناه ألنه يلزم من هذا اللفظ  من أنت علي كظهر أمي
 وهو دليل .وما كان صرحياً يف التحرمي فهو أوىل مما يستلزم التحرمي ، وأما أنت علي حرام فهو صريح يف التحرمي 

  .قوي جداً 
  . علي حرام أصرح وأكثر مباشرة من أنت علي كظهر أمي أنتألن 

ألنّ الظهار كـان يف     ، استدل احلنابلة وشيخ اإلسالم على أنه ليس بطالق         ،  على أنه ليس بيمني      :الدليل الثاين 
،  ونسخ أن يكون الظهار طالقاً       فجاء اإلسالم ، فكان الرجل إذا ظاهر من امرأته فكأنه طلقها         ، اجلاهلية طالقاً   

 ألا مقابلة . الشارع فلم نعتد بنيته أبطلهألنه نوى ما ، فهو باطل  فإذا نوى املكلف املسلم بلفظ الظهار الطالق
  .ومعارضة للشارع 

  على أنّ اإلنسان إذا قال أنت علي حـرام         -  رمحه اهللا    - استدل شيخ اإلسالم      ، وهو اليمني    : نأيت إىل األخري  
وإمنا أراد منع نفـسه أو      ، فقال أنّ من أراد اليمني مل يرد حترمي ذات زوجته           ،بتعليل قوي    وأراد اليمني فهو ميني   

  . اليمني  وهذا هو معىن، حثها أو التصديق أو التكذيب 
 وجعل أنت علـي   ، أنه صح عن ابن عباس أنه جعل أنت علي حرام ظهاراً تارة             ،  لشيخ اإلسالم    :الدليل الثاين 

، قد يقصد به اليمني وقد يقصد بـه الظهـار           ،  علي حرام    أنتويف هذا دليل على أنّ      ، أخرى   حرام مييناً تارة  
  باعتبار أنه تارة أفىت ذا وتارة أفىت ذا

وهذه اآلية نزلت يف حترمي الـنيب        ] 1/التحرمي[} قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم       { :   قوله تعاىل    :الدليل الثالث 
، فجعل الشارع الكرمي التحرمي     ،  يف بيت األخرى     الزوجة على نفسه العسل أو وطء       -  اهللا عليه وسلم      صلى - 
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كما ترى اختيار شيخ اإلسالم وأدلته على أنه إذا أراد مييناً فهو ميـني        حترمي اإلنسان على نفسه شيئاً مبرتلة اليمني      
  .قوي جداً 

  :قاً واستدل هؤالء بدليلني ميني مطل، أنّ أنت علي حرام  : القول الثالث
  .    أنّ هذا مروي عن أيب بكر وعمر :الدليل األول
   أنه مروي عن ابن عباس        : الدليل الثاين

   اآلية فإنّ حترمي النيب:الدليل الثالث 
ففي ، يناً واألقرب أنه ال يثبت عن أيب بكر وعمر أم جعلوه مي . جعله اهللا مييناً مكفرة -  صلى اهللا عليه وسلم - 

  .اإلسناد إليهما انقطاع 
  .ألنّ قوله أنت علي حرام كذب إذ ليست عليه حبرام ، أنّ أنت علي حرام ليس بشيء  : القول الرابع

أما هو فمراده اإلنشاء فهو حيكم على امرأتـه         ، أنّ ما قالوه صحيح لو كان مراده اإلخبار         . واجلواب على هذا    
  .أا حرام عليه 

وإن أراد ظهاراً   ، وهو مذهب الشافعي أنه إن أراد بأنت علي حرام طالقاً فهو طالق             : مس واألخري القول اخلا 
إن أراد الطالق فهي كناية     ،  على هذا القول بأنّ أنت علي حرام         واستدل، فهو ميني    وإن أراد مييناً  ، فهو ظهار   

وإن أراد ، وكنايات الظهار مع النية تقع    ، اية  ظهاراً فكذلك كن   وإن أراد ، والكنايات يف الطالق تقع مع النية       ، 
صار مييناً موافقة لظاهر القرآن ف، أو تكذيباً  مييناً فهو ميني ألنه أخرجه خمرج اليمني منعاً لنفسه أو حثاً أو تصديقاً            

د بشيء  وبقيت األقوال غالباً ما تتداخل مع هذه األقوال وال تكاد تنفر          ، هذه األقوال اخلمسة هي أقوى األقوال       
  .معين 

ه يليه يف القوة القول اخلامس يلي     . القول الثاين   ، اآلن بكثرة    اليت ما زالت تقع إىل       الراجح يف هذه املسألة املهمة    
احلقيقة قول الشافعي قوي جداً     ، فعرفنا اآلن الراجح وعرفنا األقوال اليت تليه قوة         . يف القوة األول وهو  املذهب       

لوال هـذا   ، نسخ هذا املعىن يف إرادته مضادة ملقصود الشارع         ، طالقاً م مل جيعل الظهار   لوال أنّ الشارع احلكي   ، 
أنّ الراجح هو القول الثاين ألنه توافق مع        ، إن شاء اهللا     املعىن لكان قول الشافعي هو القول القوي على كل حال         

  .مقاصد الشرع وألنّ فتاوى الصحابة تنطبق عليه مهما اختلفت 
  )ولو نوى به الطالق. ظهار أو كظهر أمي فهو (- هللا  رمحه ا- قال  

 وهذه املسألة األقرب أا ال    ،فهو ظهار ولو نوى الطالق أو اليمني        ، يعين إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي         
ولو ،تدخل يف اخلالف السابق بل هو ظهار ألنه عبر عن زوجته أو حرم زوجته بصريح الظهار فال ينصرف لغريه 

فهذه املسألة األقرب أا    ،  أنت علي كظهر أمي طالقاً لعدنا إىل حال اجلاهلية الذين جيعلون الظهار طالقاً               جعلنا
  .ال تدخل يف اخلالف السابق 

  )وكذلك ما أحل اهللا علي حرام (-  رمحه اهللا - قال  
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من حيـث  .  حرام متاماً  فحكمه كحكم أنت علي   ، يعين منها   ، إذا قال اإلنسان لزوجته ما أحل اهللا علي حرام          
  اخلالف واألقوال واألدلة

  .فهي نفس املسألة ، والترجيح 
أعـين بـه    : ما أحل اهللا علي حرام أعين به الطالق طلقت ثالثاً وإن قال             : وإن قال    (-  رمحه اهللا    - مث قال   

  )طالقاً فواحدة
  ، هذه املسألة فيها عند اإلمام أمحد تفصيل 

  . حرام أعين به الطالق فهي ثالث ما أحل اهللا عليإذا قال 
  .هذا تفصيل اإلمام أمحد بني اللفظتني .   ما أحل اهللا علي حرام أعين به طالقاً فهي واحدة وإذا قال
  .ا استغرق الطالق فقد أوقع الثالثوإذ ، لالستغراقأنّ الطالق فيه األلف والالم اليت : قال اإلمام أمحد . الدليل 

   .االستغراقفهو واحدة ألنه مل يرد ، به طالقاً أعين  : وأما إذا قال
تستعمل كثرياً يف بيان اجلنس      ، لالستغراقألنّ األلف والالم اليت     ، أنه يف املسألتني واحدة رجعية       : القول الثاين 

  . فليست نصاً صرحياً يف الطالق االستغراقلغري 
إالّ ، ام أعين به الطالق أو أعين به طالقاً ظهار مطلقاً           أنّ هذا اللفظ إذا قال ما أحل اهللا علي حر          : القول الثالث 

  .أن ينوي به مييناً 
كقوله ) ما أحل اهللا علي حرام    (وحنن تقدم معنا أنّ قوله      ، هؤالء بأنّ الظهار ال يكون يف اإلسالم طالقاً         واستدل  

ذا قال أنت علي حرام أنوي      فإ. ال يوجد فرق    ، وال فرق بني أن ينوي وبني أن يصرح بالنية          ) أنت علي حرام  (
وأي فـرق بـني أن   ، اهللا علي حرام أنوي به الطالق فهو ظهار  كذلك إذا قال ما أحل   ، به الطالق فهو ظهار     

  .يصرح بنيته وبني أن ال يصرح بنيته وبني أن ال يصرح بنيته 
وحنن قررنا أنّ أنت علي     . هار   الطالق بصيغة الظ   إيقاعإذا نقول تعود هذه املسألة إىل مسألة أنه ليس يف الشرع            

إذا عادت املسألة لقضية أنه ظهـار بـصيغة         . حرام أو ما أحل اهللا علي حرام أنه يساوي أنت علي كظهر أمي              
  .التحرمي فال يقع طالقاً 

  .حكمه الصحيح أنه ظهار مطلقاً مامل ينوي اليمني ، ما أحل اهللا علي حرام أعين به الطالق / فاخلالصة 
  .للقول الثاين يف املسألة السابقة فنعود 
  )وميني، وظهار، نواه من طالق  واخلَرتِير وقع ما، والدم ، كامليتة : وإن قال  (-  رمحه اهللا - قال  

نأيت إىل لفظ املؤلف    ، إذا قال أنت علي كامليتة خيتلف عما إذا قال عند الفقهاء أنت علي حرام كامليتة واخلرتير                 
  ، إذا قال أنت علي كامليتة واخلرتير، .نت علي كامليتة واخلرتير أ الذي ليس فيه حرام
  )نواه من طالق وظهار وميني وقع ما (-  رمحه اهللا - يقول الشيخ املاتن  
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  .وإن نوى اليمني فهو ميني ، ظهار  وإن الظهار فهو، فإن نوى الطالق فهو طالق 
، والكنايات تقع بالنية    ، هنالك أنه كناية     اد الطالق فغاية ما   أنّه إذا قال أنت علي كامليتة وأر      : الدليل على هذا    

، وإذا قال أنت علي كامليتة واخلرتير ومل يرد الطالق فقط أراد التحرمي ألنّ هذا التشبيه إمنا هو تشبيه بـالتحرمي                     
  .فصار كأنه قال أنت علي حرام 

  . ألنه أراد املنع أو احلث فأخرجه خمرج اليمني وإن أراد ميني فهو ميني، وأنت علي حرام عند احلنابلة ظهار 
  )اخلرتير يساوي متاماً أنت علي حرام أنّ أنت علي حرام كامليتة أو (-  رمحه اهللا - ابن القيم يقول  

والصواب أنّ أنت علي كامليتة واخلرتير      ، بقينا يف اللفظ الثالث الذي ذكره املؤلف وهو أنت علي كامليتة واخلرتير           
ألنه يف  ، وأنّ حكم هذه املسائل كلها تعود إىل مسألة أنت علي حرام            ، أنت علي حرام كامليتة واخلرتير      يساوي  

  .الواقع أراد التحرمي 
صحيح وتـساويه   ، فما ذكره الشيخ ابن القيم من التسوية بني أنت علي حرام وأنت علي حرام كامليتة واخلرتير               

    حرام كامليتـة       كامليتة واخل  متاماً وال فرق أنت علي رتير فإنّ إسقاط كلمة حرام ال معىن له ألنه إمنا أراد أنت علي
  .إذا عرفنا حكم أنت علي كامليتة واخلرتير واخلرتير
  )وإن مل ينوي شيئاً فظهار (-  رمحه اهللا - قال  

  .إذا مل ينوي شيئاً فاألصل أنه حترمي والتحرمي عند احلنابلة ظهار 
فالشافعي يقول إذا قال أنت علي كامليتة ، نه إذا مل يرد شيئاً فهو كقوله أنت علي حرام للشافعي أ: القول الثاين 

وأيضاً ما ذكره الشافعي يف هذه املسألة       ، فهي تساوي أنت علي حرام على اخلالف فيها          واخلرتير ومل يرد شيئاً   
ألنّ عـشرات   ، حرام مهمة   ومن هنا علمنا أنّ مسألة أنت علي         صحيح وتكون حكمها حكم أنت علي حرام      

غالب استعمال الناس هو بأنت علي حرام   هذا من جهة ومن جهة أخرى أنّ      . املسائل ترجع إىل أنت علي حرام       
  .وهذا مما يؤكد أمهية هذه املسألة ، 

  )حلفت بالطالق وكذب لزمه حكماً: وإن قال  (-  رمحه اهللا - قال  
قال كذبت فإم إذا ترافعوا إىل احلـاكم فإنـه          ،  ذه اللفظة    نأخذه يعين إذا قال حلفت بالطالق فلما أردنا أن       

وإذا تعلق به حق الغري     ،  قالوا أنه يف هذه الصورة تعلق به حق الغري           /السبب. بالطالق   يلزمه العمل على احللف   
فإذا قـال حلفـت   .  اهللا يعين فيما بينه وبني، أنه ال يلزمه ديانة  وتبين من كالم املؤلف . لزمه مراعاة هلذا الغري     

  .منه حلف بالطالق ع ألنه أخرب إخباراً كاذباً ومل يقكاذب فيعترب مل حيلف بالطالق  بالطالق وهو
  )ولو نوى واحدة، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثالثاً  (-  رمحه اهللا - قال  

 متليك أو توكيل وال خيتلـف       إذا قال هلا هذا اللفظ فهو إما      ، إذا قال أمرك بيدك ملكت ثالثاً ولو نوى واحدة          
فإذا قال أمرك بيدك عند احلنابلة      ، توكيل   أو، إما متليك وهو األصل يف احلقيقة       . احلكم بكونه متليك أو توكيل      
  .ملكت ثالثاً ولو نوى واحدة 
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ه  أنّ أمرك بيـدك يـشب      :الثاين.  أنّ هذا مروي عن بعض الصحابة        :األمر األول : عللوا هذا بأمرين     : التعليل
فلمـا كانـت   .  الطالق ثالثاً أو واحدة ؟ تفيد ثالثـاً  إيقاعالكنايات الظاهرة والكنايات الظاهرة تفيد ماذا ؟     

 لو نوى واحدة  لنوى ما خيالف        ألنه، ولو نوى واحدة    . تطليقات   كالكنايات الظاهرة ملكت به الزوجة ثالث     
  .ظاهر اللفظ فلم يقبل منه 

 املهمة وقد وقعت يف عصر الصحابة بكثرة ويف عصر التابعني بكثرة ولذلك نقـل               يف هذه املسألة  : لقول الثاين   ا
 اإلمام أمحد بنفسه على     واستدل، أا واحدة رجعية     : القول الثاين . يف هذه املسألة     عن الصحابة فتاوى كثرية   

  -  صلى اهللا عليه وسلم - هذا القول فقال عن مخسة من أصحاب النيب  
 -ونصر هذا القول وأطال يف نصره ابن حزم  . ذا قال هلا أمرك بيدك فليس بشيء وهو لغو أنه إ : القول الثالث

وجعله تعاىل مـن    ، على هذا بأنّ اهللا تعاىل إمنا جعل الطالق بيد الرجل فهو من خصائصه                واستدل –رمحه اهللا   
ذا األمر للمرأة حبال مـن      ونظره يف العواقب فال جيوز أن نسند ه        خصائصه حلكم أرادها من تؤدة الرجل وتأنيه      

  .ألنه مناقضة ملقصود الشارع ، األحوال 
وإمنا حنن هلم تبع وهم لنا قدوة ، وملا ذكر ابن القيم هذا القول علق عليه فقال وهذا هو القول لوال هيبة الصحابة 

لكن مع إفتاء   ، شيء   الطالق للمرأة ليس ب    إسنادوحنن نقول كما قال ابن القيم متاماً لوال هيبة الصحابة لكان            ، 
  .الصحابة بأنه شيء ال جمال إللغائه 

إمنا اختلفوا يف متلك من ذلك      ، ومل حيفظ عن أحد من الصحابة أنه ألغى متليك الزوجة الطالق            : قال ابن القيم    
 وهلـذا نقـول   . أما أصل اإليقاع فإم مل خيتلفوا فيه        . فمنهم من قال متلك ثالثاً ومنهم من قال متلك واحدة           

ونقول متلك واحدة   ، اإلمام أمحد بأنه فتوى مخسة من الصحابة         الراجح إن شاء اهللا هو القول الثاين الذي نصره        
  .وال شك أنّ هذا القول وسط بني مذهب احلنابلة وبني مذهب الظاهرية

  )ويتراخى ما مل يطأ أو يطلق أو يفسخ (-  رمحه اهللا - قال  
بأنّ هذا التمليك هو يف     : واستدلوا على هذا    ،  ملكاً متراخياً ال على الفور       نّ املرأة متلكه  : قوله ويتراخى يعين    

وهذا صحيح أنه إذا ملّك زوجتـه      ، والتوكيالت يف الشرع على التراخي ال على الفور          الواقع يف حكم التوكيل   
  .فإا متلك هذا األمر على التراخي، أمرها 
  ........)مامل يطأ  (-  رمحه اهللا - قال  
  ، فعل فإنّ التوكيل والتمليك يعترب مفسوخ فإن 

فلما وطأها عرفنا أنـه أراد  .فهو الوطء فإذا وطأها بعد أن ملكها أمرها فإنّ هذا الوطء مبعىن الفسخ     " أما األول 
  .فسخ التوكيل 

   .فهو يف احلقيقة فسخ التوكيل ألنه باشر التطليق بنفسه، الطالق إذا قال أمرك بيدك مث طلقها : الثاين 
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الفسخ وهو أمره واضح فإذا فسخ الوكالة أو التمليك انفسخت ألنّ شأن الوكـاالت أـا                 : الثالث واألخري 
 .واملالك هنا هو الزوج . تنفسخ بفسخ املالك 

ألنه إذا طلقها   ،ألنّ أمر التطليق واضح     ،وكثري من احلنابلة مل يذكر تطليق وإمنا ذكر الوطء والفسخ دون التطليق             
 ا أعطاهافقد فسخ م

  . لكن املؤلف زاد األمر وضوحاً بالتصريح بالتطليق
  )وخيتص اختاري نفسك بواحدة وبالس املتصل (-  رمحه اهللا - قال  

إذا هناك فرق بني أن يقول هلا اختاري نفسك وبني أن يقول هلا             . خيتص اختاري نفسك بواحدة مبجلس متصل       
لك إالّ طلقة واحدة وال متلكها إالّ يف الس يعين على الفور            األوىل اختاري نفسك ال مت     ففي.ملكت أمر نفسك    

  . بني العبارتني   يف التفريقللدلياما ، وال تثبت على التراخي 
 وهو، فإذا قال هلا هذا اللفظ      ، فإنّ فتاوى الصحابة فيها التفريق بني اللفظني        ،اإلمام أمحد بآثار الصحابة     استدل  

وإالّ بانتهاء الس تفقد هذه الصالحية وكذلك ال ميكن أن تطلق         ، طلقت مباشرة   لفظه اختاري نفسك فإا إن      
 . فإن قالت طلقت نفسي ثالثاً فإا ال تطلق إالّ واحدة، إالّ واحدة 

  )ما مل يزدها فيهما (-  رمحه اهللا - قال  
وإذا ،  فهو على التراخي     فإذا زادها وقال هلا اختاري نفسك مىت شئت       ، دائما الضمري يرجع إىل الوقت والعدد       

 احلق له وإذا ملكها إيـاه       ألنّ، بالعدد الذي تشائني فاختارت أن توقع أي عدد شاءت           قال هلا اختاري نفسك   
وهذا كله مفـرع  ، وحنن نقول دائما يف مسائل أا متلك الثالث وأنّ الثالث تقع أو ال تقع إالّ واحدة   ، ملكت  

 . على القول بوقوع الطالق بالثالث

  ) أو طلق أو فسخ بطل خيارهاوطءفإن ردت أو  (-  رمحه اهللا - قال  
  أو وطءمث قال هنا فـإذا ردت أو        ،مل يطأ أو يطلق أو يفسخ         قال ما  هنأل،ريح مبفهوم العبارات السابقة     هذا تص 

 إمنا أضاف مسألة واحدة وهي أا إذا ردت هي فقالت فسخت أو رددت التوكيـل               طلق أو فسخ بطل خيارها    
 . فإا ال متلك بعد ذلك أن تطلق نفسها

 الطالق أن تقول طلقت نفسي منك       إيقاعفإنّ صيغة   ،  إذا ملكها أمر الطالق وصححنا هذا التمليك         /مسألة** 
-  على هذا فتوى ابن عباس فإنّ امرأة ملكها زوجها نفسها فقالت أنت طـالق                الدليل  وال تقول أنت طالق   ، 

. واستخدام هذا اللفظ خطـأ      ، لو قالت طلقت نفسي ألصابت       ءها يعين مل تصب    فقال أخطأ  نو    - هداها اهللا 
 . وعليها إذا أرادت أن تطلق نفسها أن تقول طلقت نفسي منك

وإمنا متلك ملكاً فرعياً مكتسب من      ، وهي ال متلك ملكاً أصلياً      ، وال تقول أنت طالق يعين أا متلك ملكاً أصلياً          
  . التوكيل السابق

  . هى الفصل املتعلق بالكنايات اليت ال تقع طالقاً عند احلنابلةذا انت
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 * خيتلف به عدد الطالق باب ما *

  . خيتلف به عدد الطالق يعين من حيث املرأة والرجل يقول الشيخ يف بيان ما
  )والعبد اثنتني حرة كانت زوجتامها أو أمة، ميلك من كله حر أو بعضه ثالثاً  (-  رمحه اهللا - قال  

 :  مسألتني-  رمحه اهللا - فادنا املؤلف  أ

 - وإىل هذا ذهب اجلماهري وأفىت به عمر وعثمـان            ،  أنّ عدد الطالق معترب بالرجال ال بالنساء         :املسألة األوىل 
بأنّ اهللا تعاىل أوكل الطالق إىل الرجل وخاطبه به فهو الذي يعترب به عدد . اجلماهري واستدل  - رضي اهللا عنهما 

 . الطالق

، وإذا تزوج احلر أمة ملـك اثنـتني         ، فإذا تزوج العبد حرة ملك كم ؟ ثالثاً         ، أنه يعترب باملرأة    : لقول الثاين   ا
 وبأنّ الطالق إمنا يقع على املـرأة        -  رضي اهللا عنهما     -  هؤالء بأنّ هذا مروي عن ابن مسعود وعلي            واستدل
وأنا أقول  ،  اهللا ال يثبت عن علي وال عن ابن مسعود           إن شاء  وأظنه، وهذا القول ضعيف يف الواقع      ، فيعترب ا   

معترب باملرأة فإنّ هـذا بعيـد عـن          لكن ال أظنه يثبت عن علي أنّ الطالق       . هذا تفقهاً وإالّ مل أراجع اإلسناد       
همـا  م فإذا كان حراً فإنه ميلك ثالثاً     ، إذا نقول الراجح أنّ الطالق معترب بالرجل ال باملرأة          ، النصوص الشرعية   

 . وإذا كان عبداً فإنه ميلك اثنتني مهما كانت زوجته، كانت زوجته 

يعين أنّ احلر ميلك ثالثـاً      ، أنّ الرق يؤثر على الطالق بالتنقيص       ، اليت دلت عليها عبارة املؤلف       :املسألة الثانية 
وهو أنّ الـرق    ، ذا القول   بل عامة فقهاء املسلمني على ه     ، وإىل هذا ذهب األئمة األربعة       والعبد ميلك تطليقتني  

 : ينقص عدد الطالق استدلوا بأدلة

وهو نص يف ) وقرء األمة حيضتني، ميلك العبد تطليقتني  ( قال   -  صلى اهللا عليه وسلم      -  أنّ النيب      :الدليل األول 
 . ضعيف إسنادهاملسألة إالّ أنّ 

 -  صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ هذا مروي عن أصحاب النيب  :الدليل الثاين

 .  اإلمجاع وهو حمكي:الدليل الثالث

 . فإم أمجعوا على أنّ احلد ينصف على العبد كذلك الطالق،  القياس على احلدود :الدليل الرابع

واستدل هـؤالء  ، وأنّ الرق ال يؤثر على الطالق بالتنقيص        ، أنّ العبد ميلك ثالث طلقات كاحلر       : القول الثاين   
، وهذا مذهب من ؟ الظاهرية ، ومل يفرق بني حر وعبد ] 227/البقرة[} طالق مرتان ال{ : بأنّ اهللا تعاىل قال     

سيما  عادة خروج عن مذاهب اجلماهري ال      وهو غريب ألنه ليست له     والغريب اختاره أيضاً أو مال إليه املرداوي      
 . لكن هو رأى اآلية عامة فمال إليها. مع قوة األدلة هلم 

  . القول األولوالراجح بال إشكال إن شاء اهللا

  .كي عن الصحابة  ألنه حم:أوالً
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  ا فيه من إمجاع                 مل:ثانياً
 ألنّ القياس الذي ذكروه صحيح:ثالث

عرفنا اآلن  . إذا عرفنا اآلن معىن قوله ميلك من كله حر أو بعضه ثالثاً والعبد اثنتني حرة كانت زوجتامها أو أمة                    
 ! و معترب بالرجال أو الوهو هل ه إذا هاتني املسألتني

وإالّ ، وقع ثالثـاً بنيتـها      ، أو يلزمين   ، أو علي   ، أو طالق   ، أنت الطالق   : فإذا قال    (-  رمحه اهللا    - قال    
  )واحدة

 . وإن كان املؤلف مل يصرح باجلزء األهم منها كما سيأتينا! وسيأتينا ملاذا هي مهمة  ، هذه املسألة أيضاً مهمة**

 اخل.....................)ذا قال أنت الطالق أو طالق فإ . يقول الشيخ
 فأنت الطالق   ،  املؤلف ساوى بني هذه األلفاظ        - رمحه اهللا - حنن نريد أوالً أن نقرر املذهب ال حظ أنّ الشيخ             

والصواب أنّ هذه األلفاظ ال تـستوي  ، ويساوي علي الطالق ويساوي الطالق يلزمين    ق  يساوي عنده أنت طال   
 : ى جمموعتنيفهما عل

 . الطالق يلزمين  أنت الطالق أو علي الطالق أو:اموعة األوىل

 .  أنت طالق:واموعة الثانية

تالحظ أنه عرب عن الطالق باأللف والـالم يعـين   .والطالق يلزمين اموعة األوىل أنت الطالق أوعلي الطالق أ      
  ،إالّ أن يريد واحدة ، ذا استخدمها وقع ثالثاً فإ . االستغراقاليت تفيد  أضيف للطالق األلف والالم

فإنه ، إالّ إذا قصد واحدة     .  واألصل أا تشمل مجيع الثالث       لالستغراقأا األلف والالم    : والدليل على هذا     
 . يتعلق بأنت الطالق هذا ما، ال يقع إالّ واحدة 

 االستغراقتكون ثالثاً ألا ال تدل على  و ال، دة إذا قال أنت طالق فاجلمهور أا واح. نأيت إىل قوله أنت طالق 
أو الطالق يلزمين يدل على أنه ثالث إالّ أن يريد  ، وقيل هي ثالث بنيته إذا احلنابلة يرون أنّ قوله أنت الطالق            . 

  ،هذا اللفظ معلقاً أو منجزاً أو حلف به  ويستوي عند احلنابلة ما إذا أخرج، واحدة 
الطالق أو الطالق   ت  ضافة تكمل احلكم فإذا إذا قال أن      خ املاتن يضيف هذا ألنّ هذه اإل      نّ الشي أوكنت أحب    * 

أو أخرجه خمرج الـيمني أو      ، يلزمين سواء أخرجه خمرج التعليق فقال الطالق يلزمين إن دخلت الدار هذا تعليق            
 .احللف

يف ، فحلف به   ، طالق أن خترج    أوعلي الطالق أن تدخل أو علي ال      ، فقال إن ذهبت إىل أهلك فالطالق يلزمين        
  . وإن أ راد واحدة فواحدة، وهو إن أراد الثالث فهو ثالث ، هذه الصور مجيعا احلكم عند احلنابلة واحد 

 . ولو نوى به مييناً أو علقّه أو جنزه، أنّ استخدام صريح الطالق ال يقع به إالّ الطالق  ، وعللوا هذا

وإالّ فهي طالق   . فإا تأخذ حكم اليمني     ، ه األلفاظ معلقّة أو أراد احللف ا        أنه إذا استخدم هذ   : القول الثاين   
وأطال يف تقريبه مبا إذا     ،  ونصره بأدلة تبلغ حنو الثالثني دليل        -  رمحه اهللا    - شيخ اإلسالم      وهذا القول ذهب إليه   
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ورائع ومفيد لطالب العلم سواء     يف القواعد النورانية ببحث مفصل       وذكر هذا ، يكاد خيرج عنه     قرأه اإلنسان ال  
قال شيخ اإلسالم    : أدلة شيخ اإلسالم    . وافقت املؤلف أومل توافقه قراءة هذا املقطع مفيد يف تنمية امللكة الفقهية             

يف عهد الصحابة وإمنا وقع يف عهدهم احللـف  ، احللف بالطالق مل يقع ، أنّ هذه املسألة مل تقع  ]-  رمحه اهللا- 
فلما وقع يف عهدهم هـذا جعلـوه        ، النذر وعتق العبد استخدام اليمني       يعين استخدام ، العتاق  بالنذر واحللف ب  

 . والعتاق وهو التسوية بني الطالق والنذر .فهذا الدليل األول له] كاليمني 

يع  وهو أنه قال أنّ مج     -  رمحه اهللا    - وهو يف احلقيقة من وجهة نظري هو أقوى دليل عند الشيخ               : الدليل الثاين 
من حلف على شيء فقال إن       (-  صلى اهللا عليه وسلم      - والنذر والعتاق حتت قول النيب         الفقهاء أدخلوا الطالق  

 . وإن مل يدخلوه من حيث كونه طالقاً أو مييناً أدخلوه من حيث احلنث) شاء اهللا مل حينث

 صلى اهللا عليه    - ت قول النيب      فإذا أدخلوا الطالق حتت هذا احلديث فيلزمهم أن يدخلوه حت         [ قال شيخ اإلسالم    
مث قال شيخ اإلسالم    ) على ميني فرأى غريها خرياً منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه             من حلف  (- وسلم  

إذا هذا الدليل هو من وجهـة       . وواضح لكن بشرط أن يتأمل بتأين        يقصد أنه أمر قوي   ] وهذا واضح ملن تأمله     
لكن هذا احلديث نـص يف      ، من الصحابة    دلة تكاد تكون تعليالت أو فتاوى     نظري أقوى دليل وما عداه من األ      

من حلف على أمر فقال إن شـاء         (- صلى اهللا عليه وسلم   - املسألة ألنه باإلمجاع أدخلوا الطالق حتت قول النيب         
وال فرق  اخل  فأدخلوه حتت لفظ اليمني يف احلديث فيجب أو يلزمهم أن يدخلوه حتت احلديث اآلخر                 .....) اهللا

 قلت هذا القول إن شاء اهللا هو الصحيح ذا الدليل بالذات من أدلة شيخ اإلسالم وباعتبار هـذا                   اوكم بينهما
إذا حلف اإلنسان بالطالق وهو واقع بكثرة فإنه ال يقع طالق وال يلزمـه إالّ أن                 القول أو بتصحيح هذا القول    

 . يكفر كفارة ميني

وهو أناّ أخذنا اآلن اخلالف يف بعض األلفاظ واخلالف عميق تصور الفرق   ، ً  داوأريد أن أنبه إىل أمر مهم ج      ** 
أليس كذلك ؟ بينهما فرق عظيم      . بني إنسان جيعل أنت علي حرام ظهار وبني إنسان جيعل أنت علي حرام ميني               

 . جداً

 بأن يكفر كفارة ميني وينتهي      رمبا تبني امرأته وتكون الطلقة الثالثة ورمبا يفىت        ، احللف بالطالق كذلك يف مسألة    
 . األمر

حىت لو كان اإلنسان يرى أنّ الطالق املعلّق أو ، من هنا أقول ينبغي للمفيت أن ال يسهل أمور الطالق على الناس   
ومبجرد ما يقول له اإلنسان أنـا حلفـت         ، ال ينبغي أبداً أن يسهل هذا األمر        ، حكم اليمني    احمللوف به حكمه  
 هذا من مقصود الشارع     ألنّبل عليه أن يشدد يف األمر وأن يصعب عليه          ، يقول كفارة ميني     ، وقلت كذا وكذا  

 . وهلذا وافق الصحابة كلهم والتابعون
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وهلذا نقول ينبغي لإلنسان ما يأخذ العلـم أخـذاً   ، عمر ملاّ صعب على الناس أمر الطالق الثالث تأديباً هلم        **
وال نقـول أن ختـالف   ، البد أن يسري هو والتأديب وتربية الناس يف مسار واحد    جمردا وجافاً بل يعلم أنّ العلم     

 . الناس وإن أفتاهم بالقول الصحيح الدليل لتأديب الناس لكن اإلنسان يعرف كيف يؤدب

والريح وحنو ذلك ثالث ولو     ، أو عدد احلصى    ، أو أكثره   ، ويقع بلفظ كل الطالق      (-  رمحه اهللا    - مث قال   
  )واحدة نوى

اخل  فإنه يقع ثالثاً ولو نـوى  ........هذه األلفاظ إذا ذكرها فقال كل الطالق أو أكثر الطالق أو عدد احلصى         
وتقدم معنا أنّ األلفاظ اليت صرحية يف العدد ال تقبل الترتيل أو ال تقبـل زعـم                 ، العدد   ألا صرحية يف  ، واحدة  

بعبارة أنه لو رأى ، يح اللفظ فهي ثالث وإن أراد واحدة صر ألنّ هذه الدعوى ختالف، صاحبها أنه أراد واحدة 
عليه طالق الثالث ولو قـال نويـت         فإنه من استخدم هذه األلفاظ فإنه يقع      ، اإلنسان أنّ الطالق الثالث يقع      

 . ألنّ هذه النية ختالف ظاهر كالمه، واحدة 

أوجزءاً ، نصف طلقة :  أو مبهماً أو قال ،أو معيناً ، أو جزءا مشاعاً ، وإن طلق عضوا  (-  رمحه اهللا - قال  
  )من طلقة طلقت

  : اشتمل كالم املؤلف على مسألتني 
 .  كل الطالق على بعض زوجتهأوقع إذا :املسألة األوىل

 .  إذا أوقع بعض الطالق على كل زوجته:واملسألة الثانية

يدك طالق أو رجلك طالق أو حنو هذا من فإذا قال ، إذا أوقع كل الطالق على بعض زوجته : نبدأ باملسألة األوىل
 . األعضاء فإنها تطلق

فإما أن تكون كلها حرام أو تكون كلها حرام ،  وال يتبعض يف املرأة يتجزأأنّ التحرمي والتحليل ال  : تعليل ذلك
ذا اجتمـع   وأنتم أخذمت مراراً قاعـدة إ     ،  احلالل واحلرام    جتزألعدم  ، على بعضها حرم كلها      فإذا أوقع الطالق  ، 

 . احلالل واحلرام غلّب احلرام

يعين إذا أوقع بعض الطالق على كل املرأة فإنّ         ،قال نصف طلقة أو جزءاً من طلقة طلقت         يقول أو  :املسألة الثانية 
 . يتجزأ ؟ ألنّ الطالق ال ملاذا الطالق يلزم املرأة كلها

وقع الطالق على بعض املرأة أو إذا أوقع بعض       كل الطالق؟ إذا أ    إيقاعأسألكم أيهم أقوى يف املسألتني من حيث        
  أيهما أقوى ؟  الطالق على كل املرأة

والواقع أنـه يف    ، إذا أوقع الطالق على بعض املرأة فهو أقوى من إذا أوقع بعض الطالق على كل املرأة                  :األوىل
  ويف املسألة األوىل خالف فصار أيهم أقوى ؟ ، املسألة الثانية حمل إمجاع 

وأنا ملاذا سألتكم هذا السؤال . فإنه يكون حمل إمجاع ، حمل إمجاع إذا أوقع بعض الطالق على كل املرأة . الثاين  
 مع ذلك الثانية حمل،  فعالً يتبادر إىل الذهن أنه يف املسألة األوىل أقوى من املسألة الثانية ألنه
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وإمنا يتأمل أكثـر يف     ،  إىل نظرته وفهمه     وهذا يستدعي أنّ اإلنسان دائماً ما يركن      .إمجاع واألوىل حمل خالف     
 . املسائل

  )والظفر وحنوها، والشعر ، والسن ، الروح : وعكسه  (-  رمحه اهللا - قال  
  : أيضاً تشتمل على مسألتني 

فإنه ال تطلق عند احلنابلة ملاذا ؟ قالوا ألنّ الروح لـيس عـضوا              ،  الروح إذا قال روحك طالق       :املسألة األوىل 
 . فهو كالسمع والبصرًيستمتع به

، فإنه يقع واستدلوا على هذا بأنه ال حياة للبدن إالّ بـالروح      ، أنه إذا أوقع الطالق على الروح       : والقول الثاين   
 . فقد طلقت فإذا أوقع عليها الطالق

 وحنوها  إذا أوقع الطالق على هذه األشياء السن والظفر       .  يقول والسن والشعر والظفر وحنوها       :اموعة الثانية 
 . فإنه ال يقع الطالق

ألنّ الريق والدمع ال يقع الطالق فيهـا        ، بالقياس على الريق والدمع     ،  احلنابلة على عدم وقوع الطالق       استدل
 . أنّ كالً منهما ينفصل ، االنفصالواجلامع بينهما ، السن والظفر والشعر  فقاسوا عليه، باإلمجاع 

فإنه يقع واستدلوا على هذا بالقياس على عضوٍ        ، ق على السن والظفر والشعر      أنه إذا أوقع الطال    : القول الثاين 
 . من أعضاءها

فاستويا يف هذا األمر فاستويا يف حكـم        ، أنّ كل منهما جزء ال يستمتع به إالّ مبقتضى عقد النكاح            ، واجلامع  
الراجح يبدوا يل بعد التأمـل      ،  به   فأيهما أشبه . أنه يتجاذب الفرع أصالن     ، املسائل   إذا دائما جند يف   . الطالق  

 وتشبيهه لالستمتاعألنّ الشعر حمل ، وإن طلق السن والظفر مل يقع أنّ الراجح أنه إن طلق الشعر وقع، واهللا أعلم 
هكذا ظهر  ، وتشبيهه بالريق والدمع أقرب      لالستمتاعخبالف السن والظفر فإنه ليس مبحل       ، بالعضو تشبيه قوي  

 . يل واهللا أعلم

  )أنت طالق وكرره وقع العدد إالّ أن ينوي تأكيداً يصح أو إفهاماً: وإذا قال ملدخول ا  (-  رمحه اهللا -   قال
 . بدأ الشيخ الكالم عن املسائل اليت تفارق املدخول ا غري املدخول ا يف األحكام. قوله وإن قال ملدخول ا 

 ......)ويدد إالّ أن ين العأنت طالق وكرره وقع، فيقول وإن قال ملدخول ا 

 -: فينقسم إىل ثالثة أقسام،  اليت دخل ا أنت طالق أنت طالق أنت طالق المرأتهإذا قال الرجل 

 . فإنه يقع بال خالف يعين يف املذهب، أي يريد التعدد ،  الطالق إيقاع أن يريد :القسم األول

لتأكيد وال يريد الطالق فإنه ال يقع إالّ واحدة بال          يريد ا ،أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق       :القسم الثاين 
 خالف يعين عند احلنابلة

فاملذهب يرون  ، فهذا حمل اخلالف    ، وال ينوي شيئاً    ،  أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق          :القسم الثالث 
 . ألنّ األصل يف هذا اللفظ أنه أراد تعدد الطالق. أنه يقع متعدداً 
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وهو أنه إذا   . والراجح القول الثاين    . ألنّ األصل يف الطالق أن يقع واحدة ال أكثر          ،  واحدة   أنه : والقول الثاين 
مع إين أقول أنه يبعد جداً ، مل ينوي شيئاً فإنه واحدة ألنّ األصل عدم وقوع الطالق وليس األصل وقوع الطالق 

إذا ماذا يريد ؟ لكن ، إليقاع وال التأكيد وال يريد ال ا، أنت طالق أنت طالق  أن يتكلم اإلنسان بقوله أنت طالق
، كنت غضباناً ومل أنوي تأكيداً وال تأسيساً ، أنت طالق  إن وقع وقال اإلنسان أنا ملا قلت أنت طالق أنت طالق

 . إذا وقع هذا فاحلكم أا واحدة

  )إالّ أن ينوي تأكيداً يصح(وقوله 
 والتأكيد الذي يصح هو التأكيد املتصل وسيأتينا يف ختام هـذا  ،أفادنا أنّ التأكيد منه ما يصح ومنه ما ال يصح           

 . الباب الكالم عن املتصل واملنفصل

  )أومعها طلقة وقع ثنتان، أو قبلها ، أو قال بعدها ، أو بالفاء ، وإن كرره ببل  (-  رمحه اهللا - قال  
 -: وهي ثالث مسائل . هذه جمموعة من املسائل هلا حكم واحد لكن يف احلقيقة لكل منها تعليل خاص

  .  أن يقول أنت طالق بل طالق:املسألة األوىل
 . أو فطالق،  أن يقول أنت طالق مث طالق :املسألة الثانية

 , أو معها طلقة، أو قبلها طلقة ،  أن يقول أنت طالق طلقة بعدها طلقة :املسألة الثالثة

  .ة األخرى هذه ثالث مسائل لكل واحد منها مأخذ خيتلف عن مأخذ املسأل
   : نبدأ باملسألة األوىل

  ،فإا تطلق طلقتان  أنت طالق بل طالق:  قال لزوجته فإذا
والطالق إذا وقع فإنه ال     . وهو العدول عن احلكم األول إىل احلكم الثاين         ، أنّ بل يستخدم لإلضراب      : التعليل 

ـ مجيل مىت كان املطلق عاوهو تعليل .يرتفع فنتج من هذا وقوع الطالق األول والطالق الثاين          ة العربيـة  ملاً باللغ
 . فإنّ العوام اليوم يقصدون ببل طالق ماذا ؟ التأكيد. هذا املعىن  ويعلم أنّ بل يقصد منها

  "املسألة الثانية
  فيقع هنا طلقتان، أو أنت طالق فطالق ،  قال أنت طالق مث طالق  إذا

 . وهذا واضح. يب فتقع الطلقة األوىل وتقع الطلقة الثانية أنّ مث والفاء معنامها للترتيب والتعق : التعليل

  "املسألة األخرية
  ، ففي هذه الصورة تقع طلقتان ، أو معها طلقة ، أو قبلها طلقة ،  قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة إذا 

أو يقول ، مع هو يقول أنت طالق طلقة معها طلقة فهو صريح يف اجل، هذا اللفظ صريح يف اجلمع  أنّ: والتعليل 
وعرفنا أنّ هذه العبارة تشتمل على      ، وقوع طلقتني إذا استخدم هذا اللفظ        فال إشكال يف  ، قبلها أو بعدها طلقة     

 . ثالث مسائل لكل واحدة منها مأخذ خيتلف
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 . مث أراد املؤلف أن يبين نتيجة الفصل باختالف املدخول ا عن غري املدخول ا

  )ومل يلزمه ما بعدها، بانت باألوىل :  مل يدخل ا وإن (-  رمحه اهللا - قال  
 هلذا احلكم أنّ هذه     والتعليل، فال تطلق إالّ واحدة     ،  أنت طالق بل طالق لزوجة مل يدخل ا إىل اآلن            فإذا قال 

 إالّ كذلك إذا قال أنت طالق مث طالق فإا ال تطلق. واألجنبية ال يقع عليها طالق ، الطلقة األوىل صارت أجنبية 
 . فلم تؤثر فيها ألنّ الثانية صادفت امرأة أجنبية، واحدة 

وكذلك إذا قال ، ألنّ هذا صريح يف اجلمع ، وهي إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة  . يستثىن من هذا مسألة *
 .  طلقة واحدةإذا عرفنا أا تستثىن هاتني املسألتني ما عدامها تكون. ألنّ الواو ملطلق اجلمع  ؛أنت طالق وطالق

  )واملعلق كاملنجز يف هذا (-  رمحه اهللا - يقول الشيخ  
 ؟ ألنّ القاعدة تقـول      ملاذا.فهذا املعلق حكمه حكم املنجز      ، يعين إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق بل طالق           

يـأيت  ، مث والفاء فالتفصيل السابق يف بل و، هذه قاعدة عندهم ] أنّ املعلق إذا وقع فإنه يقع كما لو كان منجزاً  [
، وعرفنا ما معىن تعليق الطالق وهو أن يقول إن دخلت الدار فأنت طـالق               ، معنا فيما إذا صار الطالق معلقاً       
فـإنّ  ، ذا انتهى هذا الفصل الذي اشتمل على مسائل قليلة النفع يف آخـره    . فيعلق الطالق على دخول الدار      

وتطليق رجل املرأة هذه ال تكاد تقع لكن على كل حال حنن عرفنـا              استخدام بل ومث والفاء وتطليق ظفر املرأة        
 . اآلن األحكام فيما لو حتذلق بعض العوام وقال شعرك طالق مثالً

  
  )فصل(

 . هو مطلق اإلخراج يف لغة العرب واالستثناء لالستثناءهذا الفصل عقده املصنف 

وهذا .ج ما دخل يف اجلملة بإالّ أو أحد أخواا        فهو إخرا ،  أهل الشرع    اصطالح اللغوي ويف    االصطالحوأما يف   
 . ويقع الفصل مفيد يف احلقيقة

أنـت طـالق    : فإذا قال   . ويصح منه استثناء النصف فأقلّ من عدد الطالق واملطلقات          (- رمحه اهللا - قال    
  )ثالثاً إالّ واحدة فطلقتان: وإن قال  طلقتني إالّ واحدة وقعت واحدة

فإذا قال أنت طالق ثالثاً إالّ      ،  اللفظي يؤثر يف عدد املطلقات ويف عدد الطالق          االستثناء املؤلف يريد أن يبين أنّ    
، وإذا قال نسائي األربع طوالق إالّ واحدة فالاليت يطلقن من النساء كم ؟ ثـالث                . واحدة فهي مطلقة تطلقتني     

 .  اللفظي يف الطالق يف العدد واملطلقات حمل إمجاعواالستثناء

فإذا قال أنت   . ألنّ الطالق إذا وقع فإنه ال يرتفع        .  ليس بشيء    االستثناءوقال  ، الّ رجل من احلنابلة     مل خيالف إ  
 . فال يرتفع مرة أخرى،  ال ينفعه ألنّ الطالق وقع بالثالث االستثناءقال هذا  طالق ثالث إالّ واحدة

  : واجلواب عن استدالله 
 . أنه حمجوج باإلمجاع :أوالً
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 هو يف الواقع إرادة املتكلم البيان أنّ هذا الشيء غري داخل يف كالمه              االستثناءألنّ   ، االستثناء يفهم   أنه مل  :ثانياً
ولكنه أراد أنّ هذا غري مقصود أصالً بالكالم وهلذا حنن نقول إن شاء اهللا الـراجح أنّ                  ومل يقع مث يرفعه   ، أصالً  

 . قات اللفظي ينفع يف عدد املطلقات ويف عدد الطلاالستثناء

 )ويصح منه استثناء النصف فأقلَّ (يقول الشيخ هنا

ويكون ،  ال غي    االستثناءفهذا  ، فإذا قال أنت طالق ثالثاً إالّ اثنتني        ، أما استثناء أكثر من النصف فإنه ال يصح         
  . الطالق ثالثاً 

 .  استثناء األكثروال يعرف عندهم،  على هذا بأنّ املعروف يف لغة العرب استثناء النصف فأقل واستدلوا

والدليل على هذا أنه ال يوجد مانع من أن اإلنسان يريد ،  صحيح ولو استثىن األكثر االستثناءأنّ  : والقول الثاين
فإذا قال أنت طالق ثالث إالّ اثنتني فالواقع        ، وقوع مثله يف لغة العرب ال يدل على بطالنه           استثناء األكثر وعدم  

 . أنه وقعت عليها طلقة واحدة

  )وإن استثىن بقلبه من عدد املطلقات صح دون عدد الطلقات (-  رمحه اهللا - قال  
 بالنية ينفع يف املطلقات وال ينفـع يف  واالستثناء،  بالنية   االستثناء اللفظي ال معي انتقل إىل       االستثناءملا انتهى من    

وإذا قال أنت طالق ثالثاً ونوى يف نيته   ،  االستثناءفإذا قال نسائي طوالق إالّ واحدة يف نيته صح          ، عدد الطلقات   
 االستثناءقالوا إذا قال نسائي طوالق فإنّ كلمة نسائي تقبل ، دليل التفريق   ال ينفعاالستثناءواحدة إالّ واحدة فإن 

  . االستثناءيقبل  أما إذا قال أنت طالق ثالثاً فإنّ العدد ال، 
  

  من الطالق) 4: (الدرس  الصيفية  الدورة
  ))183((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ1/7/1429: التاريخ   اجلمعة:يوم

  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آلـه وأصـحابه                    
  .أمجعني

 اللفظـي   االسـتثناء ا من القسم األول وهـو       وكنا انتهين ،  يف الطالق    باالستثناءمازال الكالم يف الفصل املتعلق      
 القليب يصح يف املطلقـات ال يف        االستثناء بالنية وتبين معنا أنه يف       االستثناءبقلبه يعين    وكذلك القسم الثاين وهو   

 .وتبين معنا يف الدرس السابق ما هو السبب اليوم، عدد الطلقات 

  )االستثناء فالنة طوالق صح أربعتكن إالّ: وإن قال  (-  رمحه اهللا - يقول املؤلف  
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بصحة استثناءها وال فرق بني هذه العبارة وبني قوله وإن استثىن بقلبه مـن عـدد      ،  مل تطلق    االستثناءوإذا صح   
 أو تأخر فإن احلكم واحـد ال        االستثناءاملطلقات صح ال فرق بينهما إالّ أنّ املؤلف أراد أن يبين أنه سواء تقدم               

فاحلكم واحد فأراد فقط أن ينبه      ، أو قال أربعتكن إالّ فالنة طوالق        عتكن طوالق إالّ فالنة   سواء قال أرب  ، خيتلف  
 . إىل هذه املسألة وإالّ ليس يف هذه العبارة زيادة علم

  )فلو انفصل وأمكن الكالم دونه بطل، وال يصح استثناء مل يتصل عادة  ((-  رمحه اهللا - مث قال 
 أن يتصل   االستثناءأن يتصل الكالم فال بد ليصح       " فالشرط األول . ون صحيحاً    ليك االستثناءبدأ املؤلف بشروط    

   ،  حكمياتصال//  أو  // حقيقياتصالإما أن يكون  واالتصال. الكالم 
 .  أن ال ينقطع الكالم فيستمر يف الكالم ذاكراً املستثىن منه واملستثىن فيه يف سياق واحد : احلقيقي هوفاالتصال

 أن يفصل بني املستثىن منه واملستثىن بنحو تنفس أو سعال مبا ال يقطع يف احلقيقـة                 : فهو  احلكمي ءاالستثناوأما  
 . االتصال

واسـتدل  ،بل إنّ بعض الفقهاء قال هو حمـل إمجـاع           ، ذهب األئمة األربعة بال خالف       االتصالوإىل اشتراط   
وإذا مل يكن كالماً واحداً     ، ن كالماً واحداً    بأنّ الكالم إذا مل يكن متصالً مل يك        االتصالاجلماهري على اشتراط    

يعـود إىل    وهـو  ، االتصالفهذا هو عمدم يف اشتراط       وإذا وقع فإنه ال يرفع    ، فإنّ الطالق يقع باللفظ األول      
 ليس معهم دليل من الكتاب أو ومن هنا علمنا أنه،  مل يصح االستثناءمسألة أنه إذا وقع الطالق فإنه ال يرفع ألنّ 

 . ةالسن
ورواية عن اإلمام أمحد ونصره شيخ اإلسالم وابن القيم وغريهم من ، وهو مذهب احلسن البصري  : القول الثاين

  : ويعرب عن هذا القول بأحد تعبريين  ، االتصالهو أنه ال يشترط  وهذا القول، احملققني 
 .  ما دام يف الساالتصاليشترط   أن يقولوا ال:التعبري األول

 االخـتالف وهو اختالف عبارة إالّ أنّ هذا       ،  مادام الكالم واحداً     االتصال أن يقولوا ال يشترط      : الثاين والتعبري
 : األدلة استدل هؤالء بأدلة . االتصالهؤالء بقوهلم ال يشترط  يلقي الضوء على مقصود

وقـال ال   ، مكة وحرمتها   ملا خطب يف حجة الوداع وبين مرتلة         (- صلى اهللا عليه وسلم   -  منها أنّ النيب       :األول
مث قال وال حتل لقطتها إالّ ملنشد مث قال ومن قتل له قتيل فهو خبري النظـرين مث  ، شوكها  خيتلى خالها وال يعضد   

ففي احلديث الفـصل بـني      )  إالّ اإلذخر  -  صلى اهللا عليه وسلم      - فقال رسول اهللا      ، قـال العباس إالّ اإلذخر   
جواز   وهو االستثناءليس له عالقة بقضية      فإنّ حكم اللقطة وحكم ويل الدم     . نيب  املستثىن واملستثىن منه بكالم أج    

  وإن مل يتصل أياالستثناءنص يف املسألة فإذا هذا احلديث بين صحة  وهو. احتشاش اإلذخر 

 .  الذي أراده اجلمهوراالتصال
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وهذا القول هو الراجح أنه مادام الكالم       ،  وإن مل يتصل     االستثناءأنه صح عن ابن عباس أنه جيوز        : الدليل الثاين   
 ولو فصل بني املستثىن منه واملستثىن بكالم أجنيب عـن           االستثناءواحد متصل فإنه يصح      كالما واحداً يف جملس   

 . املوضوع

  )وشرطه النية قبل كمال ما استثىن منه (- قال رمحه اهللا- مث 
 مث عرض له    االستثناءفإن تكلم بالكالم ومل ينوي      ، سابقة   بنية   االستثناء أن يكون    لالستثناء والشرط الثاين يعين  

 . وهذا مذهب احلنابلة، ال يصح  االستثناءأن يستثين فإنّ 

،  يصح ولو مل يكن يف ذهن املتكلم وإمنا عرض له عرضاً أثناء الكالم               االستثناءيف هذه املسألة أنّ      : القول الثاين 
 : واستدلوا بدليلني

ألطوفن الليلة على   ( قال   - صلى اهللا عليه وسلم   -  يف احلديث الصحيح أنّ نيب اهللا سليمان           جاء  ما :الدليل األول 
فلم يقل ،  قل إن شاء اهللا      - ويف رواية فقال له امللَك    - فقال له أحدهم    ، مائة امرأة تلد منهما جماهداً يف سبيل اهللا         

 . إن شاء اهللا

دل هذا على أنه لو قال إن       ، مان عليه السالم قل إن شاء اهللا         ذا احلديث أنه ملا قال امللَك لسلي       االستداللوجه  
 . شاء اهللا لنفعه

نص يف أنـه جيـوز    وهذا أيضاً نص يف املسألة وهو، مع العلم أنه مل يكن يف ذهن سليمان أن يقول إن شاء اهللا      
 . التحدث بالكالم  وإن مل ينوي عنداالستثناء

 يف نيتـه أن     - صلى اهللا عليه وسـلم    - فإنه قطعاً مل يكن النيب        ، عنا   حديث اإلذخر الذي تقدم م     :الدليل الثاين 
 وصار جيوز لإلنـسان وإن      االستثناء ومع هذا صح     - رضي اهللا عنه  - بطلب العباس      يستثين اإلذخر وإمنا استثناه   

نسان دليالن من السنة يدالن على أنه ال يشترط أن يكون اإل           فهذان. كان يف مكة أن يأخذ اإلذخر وينتفع منه         
يستثين أليس كذلك ؟ ألنه لو كان يف         يكون يف ذهنه أن    بل الغالب أنّ اإلنسان إذا استثىن ال      . ناوي أن يستثين    
  .  من األصل الستثىنذهنه أن يستثين 

 إذا هذا هو القول الراجح إن شاء اهللا وهو القول الثاين

 . باالستثناءوذا نكون انتهينا من الفصل املتعلق 

 

 *ق يف املاضي واملستقبلباب الطال*

واملعىن .  أي تقييد الطالق يف الوقت املاضي أو تقييده بالوقت املستقبل :باب الطالق يف املاضي واملستقبل معىن 
  . أو بوقت مستقبل. ما حكم الطالق إذا قيد بوقت ماضي 

أيضاً يف املاضي   )  أن أنكحك  قبل(أو  ،  هذا يف املاضي     )أنت طالق أمس  : إذا قال    (- رمحه اهللا - يقول املاتن     
إذا قال أنت طالق باألمس فإنّ الطالق ال يقع وتعليل هذا أنّ الطـالق هـو   ) ومل ينوي وقوعه يف احلال مل يقع    (
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وهذا واضح يعين إذا كان الشيء مباح لإلنسان        . ال ميكن     يف املاضي  االستباحة ورفع   تباحةاالسعبارة عن رفع    
 لالستباحةوالطالق هو يف احلقيقة رفع       ليت وقعت يف الزمن املاضي ال ميكن أن ترفعه        يف املاضي فإنّ هذه اإلباحة ا     

  . فهذا هو الدليل على أنّ الطالق يف املاضي ال يقع،  املرأة الستباحةبعين ، 
  )ومل ينوي وقوعه يف احلال مل يقع (- رمحه اهللا- لكن يقول الشيخ هنا  

هلذه املـسألة أصـل   ، إذا قال أنت طالق باألمس قلنا أنه ال يقع، القبل أنّ نتعرض لقضية إذا نوى وقوعه يف احل 
لكن قبل أن نذكر أصل هذه املسألة ال يتبين أصلها إالّ بذكر اخلالف             . ترجع إليه وهو مفيد ملعرفة باقي املسائل        

 ذكرنا املذهب أنه ال يقع وتعليلهم أليس كذلك ؟.

  ،وهو رواية أنه يقع  : القول الثاين
 هذا الوصـف وصـف الغِ       ألنّ، أنه ملا علق الطالق على أمر الغٍ ألغينا ما علق عليه وأثبتنا الطالق              : ل الدلي

  ، نأيت إىل املسألة اليت أحب أن أنبه عليها ، عرفنا إذا اآلن اخلالف ، فألغيناه 
 : هذه املسألة ترجع إىل قاعدة وهي

يلتغي الطالق لكونه علق على حمـال        أو، فهل يلتغي الوصف ويثبت الطالق       ، إذا علق الطالق على أمر حمال     
هذا الضابط هو الضابط الذي ترجع إليه حقيقة اخلالف يف هذه املسألة وإذا كنا نرجح أنّ الطالق ال يقـع إذا                     

ق وألنّ  األصل عدم وقوع الطـال ألنّ، كذلك نرجح يف هذا الضابط أنّ الذي يلغى هو الطالق وليس الوصف      
  . األصل أنّ التعليق مراد وال ميكن أن نلغي التعليق املراد بال دليل

 . يقع أنه ال إذا انتهينا من مسألة إذا مل ينوي وقوعه يف احلال وهو

  )ومل ينوي وقوعه يف احلال مل يقع(يقول الشيخ 
علـى   معنا وهو أنه مقر    ل سيتكرر تعلي: الدليل على هذا  ، مفهوم العبارة أنه إذا نوى وقوعه يف احلال فإنه يقع           

وقال أردت اليوم فقد أقر على نفسه مبا هو ، ألنّ اإلنسان إذا قال أنت طالق باألمس  نفسه مبا هو أغلظ فأخذ به  
 . أغلظ ألنّ هذا اإلقرار يؤدي إىل وقوع الطالق

وممن نصر هـذا  ، يقع الطالق  الأنه إذا قال أنت طالق باألمس أعين اليوم فإنّ هذا الكالم لغو و: والقول الثاين  
فإنه تبىن هذا القول ورأى أنه قول وجيه وأقوى من القول األول وأنّ هـذا               ، الشافعية   القول اإلمام الغزايل من   

وال خيفى أنّ . أردت اليوم هل هذا إالّ تالعب ولغو من الكالم  كالم لغو كيف تقول أنت طالق باألمس مث تقول
 . كالم الغزايل فيه وجاهة

إالّ أنه يعكّر عليه أنّ بعض الناس يقول أنت طالق باألمس يريد ماذا ؟ يريد حتقيق الطالق كأا مـن األمـس                      
يف مثل هذه الصورة ممكن يقال يقع الطالق ألنه غاية          ، الطالق على الوقت املاضي      وال يريد قضية تعليق   ، مطلقة

  إنّ هذا اللفظ كناية وإذن كان فيه الصريح وهـو          قولوحنن ن  هنالك أن تكون كناية والكنايات تقع مع النية        ما
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دليالً على الطالق إالّ مع النية وهذه        لكن ملا أحلق به كلمة باألمس خرج عن مقصوده ومل يصبح          ، لفظ الطالق   
 . حقيقة الكنايات

  )أو من زيد وأمكن قبل، وإن أراد بطالق سبق منه  (- قال رمحه اهللا- مث 
طالق سابق من زيد وأمكن بأن تقدم منه طـالق           أو، ألمس وقصد طالق سابق منه      يعين إذا قال أنت طالق با     

 . تكلم مبا حيتمل صح منه وقُبِل ألنّ لفظه حيتمل وإذا، قُبِل

  )أو خرس قبل بيان مرداه مل تطلق، أو جن ، فإن مات  (- رمحه اهللا- قال  
فإذا قال هذه العبارة ومل يبين      ، ق قبل أن أنكحك   وإىل قوله أنت طال   ، هذه العبارة ترجع إىل قوله أنت طالق أمس       

، ومات أو جن أو خرس فإنّ الطالق ال يقع ، يريد فعالً أنت طالق باألمس  مراده هل يريد الوقوع حاالً اآلن أو
 : واستدلوا بدليلني

 .  أنّ األصل بقاء النكاح:األول

فنحن نبقى مع الظاهر من عبارته وهذا صحيح        ، باألمسأنّ األصل من هذه العبارة واملتبادر منها أنه أراد          :الثاين
 . جن فزوجته باقية يف النكاح فإذا مات أو

  )طالق ثالثاً قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه مل تطلق: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال  
  ، يعين وإن قال لزوجته أنت طالق ثالثاً قبل قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه مل تطلق 

والواقـع أنّ   ، وهذا الوصف هو أا تطلق قبل قدوم زيد بشهر           ؛   أنه علق طالقها على وصف مل يوجد       بالسب
ال يعدو أن يكون علقّه على صفة وهذه ألنه  فلم تطلق املرأة وهذا صحيح، زيد قدم قبل الشهر فلم توجد الصفة 

 .الصفة مل توجد وأمره واضح

  )فيه يقعوبعد شهر وجزء تطلق  (- رمحه اهللا- قال  
إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم بعد          ، معىن العبارة وإن قدم زيد بعد شهر وجزء تطلق فيه طلقت            

 . وهو أنّ الوصف الذي علق عليه الطالق وجد.  عكس التعليل السابق والتعليل شهر وجزء فإا تطلق

فـإذا مل   ،  الطالق فيه    إيقاعن يوجد جزء ميكن     لكن ملاذا يقول الشيخ وجزء ؟ مراده بكلمة وجزء أنه يشترط أ           
وهي ما إذا قدم على رأس الشهر ، إذا عرفنا من هذه الكلمة حكم مسألة أخرى . يوجد هذا اجلزء فإا ال تطلق 

وكما قلت لكم هذه ،البد من وجود جزء ميكن أن يقع الطالق فيه ألنّ الشرط مل يتحقق بل، متاماً فإا ال تطلق 
 من جهة أخرى مفيدة لتمرين اإلنسان أاوال تكاد توجد أصالً يف واقع الناس إالّ .ما يليها قليلة الفائدةاألبواب و

 . على فهم املسائل أما من حيث الواقع فهي قليلة الفائدة

  )فإن خالعها بعد اليمني بيوم وقدم بعد شهر ويومني صح اخللع وبطل الطالق (- رمحه اهللا- قال  
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ق ال يصح ملاذا فإنّ اخللع صحيح والطال، اليمني بيوم مث مل يقدم زيد إالّ بعد اليمني بشهر ويومني إذا خالعها بعد 
خالعها وهي زوجة فإنه تبين بسبب عدم قدوم زيد يف الوقت احملدد أنه أثناء اخللع هي زوجة  هألن؟ اخللع صحيح 

 . واخللع يقع على الزوجة، 

إذا . واملخالعة ال يقع عليها الطالق ،  الشرط وجد حال كون املرأة خمالعة نّفألوأما أنه ال يصح أو بطل الطالق 
  )صح اخللع وبطل الطالق(بقوله  هذا مقصود الشيخ

  )وعكسهما بعد شهر وساعة (- رمحه اهللا- قال  
وم إمنا خالع    تبين أنه ملا خالعها بعد اليمني بي       ألنّيعين يبطل اخللع ويصح الطالق إذا قدم بعد شهر وساعة ملاذا ؟             

 لو ألنهاخللع على امرأة مطلقة و لذلك نشترط يف هذا الطالق أن يكون طالقاً بائناً ملاذا ؟  وال يقع، امرأة مطلقة 
فمقصود الشيخ هنا بالطالق يعين يف هذه املـسألة بالـذات           ، كان رجعياً فإنّ اخللع يقع على الزوجة الرجعية         

فإنّ اختذه حيلة فإنّ اخللع ، حيلة إلبطال التعليق  يتخذ اخللع ملسائل أن الويشترط لتصحيح هذه ا، الطالق البائن 
 . ال يصح والطالق يقع بوجود الصفة

  )طالق قبل مويت طلقت يف احلال: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال  
حليـاة ال  هل يوجد جزء مـن ا ،  اآلن قبل املوت أالّ يصدق عليه اآلن أنه قبل املوت    ألنهطلقت يف احلال ملاذا ؟      

 . فإذا قال هلا أنت طالق قبل مويت طلقت يف احلال وهذا صحيح، يصدق عليه أنه قبل املوت هي اآلن قبل املوت 

  )بعده أو، وعكسه معه  (- قال رمحه اهللا- مث 
أنّ الطالق صـادف  . والعلة يف ذلك،إذا قال أنت طالق مع مويت أو قال أنت طالق بعد مويت فإنّ الطالق ال يقع        

إذا صحيح إذا قال هذه     ، ة بعد املوت والبينونة والطالق ال ينفع إالّ يف امرأة منكوحة وهذه ليست منكوحة               املرأ
 . العبارة فكأنه مل يقل شيئاً ألنّ عبارته لغو ومل يصح الطالق

 )فصل(
 -: واملستحيل على نوعني، هذا الفصل يف تعليق الطالق على املستحيل 

 .  املستحيل عادة:النوع األول

 . وهو الذي يسمونه املستحيل عقالً. املستحيل لذاته : والنوع الثاين

 . فجميع األمثلة املذكورة إمنا هي للمستحيل عادة. األمثلة اليت ذكرها املؤلف . فأمثلة املستحيل عادة 

 أن ترد أمـس     ألنّ املرأة ال ميكن   ، كأن يقول أنت طالق إن مل ترددي أمس          . أما أمثلة املستحيل عقالً أو لذاته     
وكما إذا قال هلا أنت طالق إن مل تشريب مـن           ، أليس كذلك ؟ ميكن لإلنسان أن يرد أمس هذا مستحيل عقالً            

. أنت طالق إن مل جتمعي يف هذه العني بني اللون األسود واألبيض       وكما إذا قال هلا   ، هذا الكوب وليس فيه ماء      
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لكن أراد أن يعذّب املرأة مبثل هذه األشياء  الً كأنه أراد أن يطلقهل ميكن اجلمع بينهما ؟ ال إذا هذا مستحيل عق    
 . املهم عرفنا اآلن أنه مستحيل عادة ومستحيل عقالً وهو الذي يسمونه املستحيل لذاته. 

 املستحيل ال يقع والطالق معلق عليه وهو لذلك تبعاً          ألنّ.احلكم أنه إذا علق الطالق على مستحيل فإا ال تطلق         
  .وهذا صحيح. يقعله ال

فإنه ال يقع وإذا علقّه على مستحيل لذاته    ، وهو أنه إذا علق الطالق على مستحيل عادة          : ويف املسألة قول ثاين    
 وعقالً فإنه يقع ملاذا ؟

  . ملا علقّه باملستحيل لذاته علمنا أنه ال يريد التعليق ألنّ املستحيل لذاته ال يقع ألنه
وإذا مل توجد   ، فإنه ال يقع ألنّ هذا املستحيل مل يقع         ، عقالً   ى املستحيل ال يقع عادة أو      أنّ املعلق عل   والصواب 

 . الصفة مل يوجد احلكم

فهل أراد اإلشـارة هلـذا   ،  لفت انتباهي أن الشيخ مل ميثلّ إالّ باملستحيل عادة ألنهلكن أنا ذكرت هذا اخلالف    
على كل حال اآلن عرفنا . ميثلّ إالّ باملستحيل عادة اهللا أعلم اخلالف أو أنّ املسألة يعين  وجدت صدفة هكذا ومل  

  . وعقالً اخلالف وأنّ الصواب التسوية بني املستحيل عادة
وتطلق يف عكسه فوراً وهو النفي يف املستحيل مثل ألقتلن امليت أو ألصـعدن الـسماء                 (- رمحه اهللا - قال    

  ) وحنومها
اذا إذا علقّه على عكسه طلقت فوراً مل      هنا  ،الق ألصعدن السماء وحنومها     أو أنت ط  ،يعين أنت طالق ألقتلن امليت      

إذا عكس املسألة السابقة    ، فإذا تطلق مباشرة  . علق الطالق على عدم وجود املستحيل وعدم وجوده معلوم         ألنه؟  
 عدم وجـوده    وهو أنّ وعلمتم اآلن السبب    ، إذا علق الطالق على عدم وجود املستحيل فإا تطلق فوراً           .متاماً

 . معلوم يف احلال

  )وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو (- رمحه اهللا- قال  
فإا يقول الشيخ لغو يعين فإا ال تطلق ملاذا ؟ أنا أقول أنّ فائدة هذه املسائل مترين الذهن وال األحكام قليلـة                      

 اليوم ال ميكن أن     ألنها جاء غداً فهو لغو؟      نناقشكم فيها ملاذا إذا قال أنت طالق اليوم إذ         الوقوع ولذلك حنن نريد   
ميكن أن يأيت اليوم أليس كذلك ؟ إذا هذا السبب يف            غداً ال  و هو يقول أنت طالق اليوم إذا جاء غداً       ،يأيت غداً   

   عدم الوقوع
  )أو اليوم طلقت يف احلال، أنت طالق يف هذا الشهر : وإذا قال  (- رمحه اهللا- قال  
فصدق الشرط فوجد احلكم وهو الطالق فعلقّه على        ،  الشهر يف هذا الشهر ويف هذا اليوم          اآلن هو يف هذا    ألنه

 . أمر موجود اآلن

  )أو رمضان طلقت يف أوله، أو السبت ، يف غد : وإن قال  (- رمحه اهللا- قال  
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لك أنه إذا جاء ألا تطلق يف أوله والسبب يف ذ، أو يف رمضان ، إذا قال أنت طالق يف غد أو أنت طالق السبت           
 . أوله فهي فيه

  )أردت آخر الكل دين وقبل: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال  
أردت آخر السبت وآخر غداً وآخر رمـضان قبـل منـه    ،إذا قال ملا قلت أنت طالق غداً أو السبت أو رمضان 

كمـا أنّ  ،ق على كل اليوم  أنّ العبارة حتتمل هذا املعىن ألنّ قوله يف غد يف للظرفية وهي تصد          والسبب يف هذا  ،
يصح ؟ اجلواب    فهل يصح أو ال   ، غداً وقال أردت آخره      آخر اليوم منه فلفظه حمتمل له لكن إذا قال أنت طالق          

 . أنه إذا قال أنت طالق غداً فإنه ال يصح

ان وهنـا   يف العبارة األوىل أنت طالق يف غد أو يف السبت أو يف رمض            ) يف( ؟ حرف وهو     ما الفرق بني العبارتني   
ال يصدق على املرأة أن تكون طالق يف كل غد           ألنهقال أنت طالق غداً إذا قال أردت آخره فإنه ال يصح ملاذا ؟              

فهي تطلق مبجرد ما    ، غري صحيحة وال حتتمل وال تقبل يف احلكم          وهلذا نقول عبارتك  . إالّ إذا طلقت من أوله      
 . ني أنت طالق يف غد وأنت طالق غداًفهناك فرق ب، يدخل غداً إذا قلت أنت طالق غداً 

  )وأنت طالق إىل شهر طلقت عند انقضائه إالّ أن ينوي يف احلال فيقع (- رمحه اهللا- قال  
  :ان  مسألتاتانه

 .  أنت طالق إىل شهر طلقت عند انقضائه إذا قال األوىلاملسألة

  .  إالّ أن ينوي يف احلال فيقع:املسألة الثانية
، ا قال أنت طالق إىل شهر طلقت عند انقضائه ملاذا ؟ ألنّ حنمل معىن إىل شهر يعين بعد شهر                     إذ :املسألة األوىل 

إىل غد يعين بعد غـد      ، العبارة هذا احململ هو أنه مروي عن ابن عباس أنّ قول القائل              والذي جعلنا حنمل هذه   
 إىل غداً يعين أنه سيخرج من البلد مىت  إذا قال أنا سأسافرألنه والدليل أيضاً حىت من جهة اللغة واستعمال العرف

 . حنن قلنا أنّ إىل يف مثل هذه العبارات مبعىن بعد، ؟ بعد انقضاء غد 

لعمدة يف احلقيقة هو أثر ابن      سأخرج إىل شهر يعين بعد شهر وا      ، يعين بعد شهر    ، هنا يقول أنت طالق إىل شهر       
 اسعب
إذا قال أنت طالق إىل شـهر مقـصودي اآلن فإـا تطلـق يف                )إالّ أن ينوي يف احلال فيقع     (: املسألة الثانية  

 . والتعليل هو ما تقدم معنا وأشرنا إىل أنه سيتكرر وهو أنه أقر على نفسه  مبا هو أغلظ،احلال

  
  )وطالق إىل سنة تطلق باثَني عشر شهراً (- رمحه اهللا- قال  
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،   مدا اثنا عشر شـهراً       والسنة يف الشرع  ، نة  إذا قال أنت طالق إىل سنة فمعىن هذه العبارة أنت طالق بعد س            
فإذا الكتاب دلّ على أنّ     ] 36/التوبة[} إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا            { :  لقوله تعاىل   

 . عدة الشهور عند املسلمني اثنا عشر شهراً

 " سألة التالية  وهيخبالف امل، فإذا إذا مضى اثنا عشر شهراً من هذا التعليق فإا تطلق 

  )فإن عرفها بالالم طلقت بانسالخ ذي احلجة (- رمحه اهللا- ل املؤلف  اق
واملعهـود يف سـنة     ، فإا تطلق بانسالخ ذي احلجة ألنّ األلف والالم للمعهود          ، إذا قال أنت طالق إىل السنة       
 . شهر ذي احلجة فبمجرد انسالخه تطلق املسلمني أا تنتهي بانسالخ

 ؟ الفرق بينهما أنه لو قال هذه العبارة وقد بقي على شهر ذي احلجة شهر واحـد فإنـه        رق بني املسألتني  ما الف 
 . بينما يف العبارة األوىل ال بد أن تبقى ملدة اثَني عشر شهراً.مبجرد ما ينسلخ تطلق 

                                  
 * الق بالشروطباب تعليق الط *                               

  
 . نّ أو أحد أخوااأبعلى أمر حاصل أو غري حاصل ،  أي ترتيب الطالق  :تعليق الطالق بالشروط

 أن يقول إن كنت حامالً فأنت طالق ووجدنا يف الواقع أا حامل فهو ترتيب علـى أمـر                 / مثال األمر احلاصل  
 . حاصل

 . وهي مل تدخل الدار، الق  أن يقول إن دخلت الدار فأنت ط/ مثال الذي مل حيصل

   - :التعليق ينقسم إىل قسمني / مسألة ** 
،  لوقوع الطالق فحكم هذه املسألة باإلمجاع حكم احللف بالطالق           هوهو كار  أن حيلف بالتعليق     :القسم األول 

ة ويظـن  وبعض الناس إذا مسع هذا اإلمجاع تشكل عليه املسأل    .  قريباً  تقدم معنا  ؟وما هو حكم احللف بالطالق      
وهذا خطأ هو حكاية اإلمجاع إمنا هي على أنّ حكم احللف بالطالق مث ينظر بعـد                . حكاية إمجاع أنه ميني      أنه

 . على اخلالف الذي سبق معنا ذلك يف حكم احللف بالطالق

كأن يقول إن خرجت الشمس فأنت طالق إن قدم زيد          ،  الطالق   إيقاع أن يعلق بالشرط مريداً      :الصورة الثانية 
أنت طالق فاحلكم يف هذه املسألة أنّ الطالق يقع عند وجود الشرط عند األئمة األربعة والفقهاء مجيعاً وحكي                  ف

 . إمجاعاً

وهو قـول شـاذ     . ألنّ الطالق ال يكون بالتعليق عندهم       ، للظاهرية أنّ هذا الغٍ وال حكم له         : والقول الثاين 
اآليات واألحاديث ليس فيها تصحيح الطالق إذا علـق         خمالف لفتاوى الصحابة وخمالف ألصول الشرع وكون        

كيف يتجرأ على مثل هذا  مع وجود الفتاوى الصرحية عـن             وال أدري .بشرط هذا ال يعين أنه ال يقع وال يصح        
 . -صلى اهللا عليه وسلم- عدد كبري من أصحاب النيب  
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  )ال يصح من إالّ من زوج (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
فغري الزوج ال قيمة لتعليقه فإذا قال اإلنسان إذا تزوجتك ودخلت الدار فأنـت              ،  من زوج    ال يصح التعليق إالّ   

  - :والدليل على هذا من وجهني ، مث تزوجها ودخلت الدار فال عربة بكالمه السابق ، طالق 
 .  على أنّ اإلنسان قبل أن يتزوج إذا علق فال قيمة لتعليقهأمجعوا إمجاع الصحابة فإم : األول

ال طالق إلبن    (- صلى اهللا عليه وسلم   - وقوله    ) إمنا الطالق ملن أخذ بالساق    ( احلديث تقدم معنا     :الدليل الثاين 
 . النصوص كلها تدلّ على أنّ هذا الطالق ال يصح فهذه) آدم فيما ال ميلك

ق عليـه يف حـال      أنه يصح فإذا تزوجها مث دخلت الدار طلقت وعللوا هذا بأنه علق ووجد املعل              : القول الثاين 
 علق صحيح ووجد التعليق يف زمن الطالق ألنه،ما يكون مبذاهب التلفيق بني األقوال        وهذا أشبه ، النكاح فصح   

، مث هذا القول من عجائب األقوال ألنه خيالف إمجاع الصحابة            لكن تعليقه يف حال ال ميلك هذا التعليق       ،صحيح  
 . جرأة كبرية مهما كان القائل به ف إلمجاع حمكي عن الصحابة فيهوأنا يف احلقيقة اعترب أنه أي قول خمال

  )ولو قال عجلته، فإذا علقه بشرط مل تطلق قبله  (- رمحه اهللا- قال  
 هو إلغاء الشرط وايقاع الطالق      /معىن التعجيل ، إذا علقّه بشرط فإنّ هذا التعليق يظل صحيحاً وال ميلك تعجيله            

 . ألنه عقد خرج منه فثبت حكمه،  إذا علق ال ميلك التعجيل وإلغاء الشرط فالزوج هذا هو التعجيل،حاالً 

ما هي مثرة املسألة ؟ لو قال الزوج إذا مل تسمحوا يل بتعجيل الشرط أطلّق طالقاً مبتـدأً ألـيس                     / مثرة املسألة 
وطلق فإنه إذا وجـد     حتصيل حاصل أو له مثرة ؟ له مثرة مثرته أنه لو قال هذا الكالم                كذلك ؟ فهل هذا اخلالف    

، والصحيح أنه ال ينحلّ     ، مادام مل ينحلّ حبنث أو براءة منه         ألنّ الشرط يبقى موجوداً   ، الشرط فإا تطلق ثانية     
لكـن  ، إذا وجد الشرط بعد ذلـك        فإذا قال عجلت الطالق املعلق وقع وال يقع       ، ومن الفقهاء من قال ينحلّ      

 سألة مبنية على مسألة أخرى وهي هل ميلك الزوج أن يلغي الشرط ؟وهذه امل ، الصواب أنه ال يقع

 . واملسألة اليت ذكرت فيها خالف، هذه املسألة اليت معنا مبنية على املسألة اليت ذكرت 

 . إىل أنّ الشرط ال ميكن أن يلغى : فذهب األئمة األربعة واجلماهري

أنه ميكن إلغاء الشرط فإنّ اإلنسان ميكن أن يلغي العقد ، ن وهو مذهب لبعض احلنابلة من املتأخري   : القول الثاين 
إمنا الشيخ يصحح   ، وأنا أرى أنّ هذه نسبة غري صحيحة        ، ونسب هذا القول لشيخ اإلسالم       الذي عقده بنفسه  

     علينا  [، الرجوع يف الشرط املعلق يف اخللع انتصر الشيخ لإلنسان بإمكانه أن يرجـع        ] وقلنا هناك الفرق   وين مر 
شيخ اإلسالم وهو فارق مجيل وذكرت هناك أنّ         عن الشرط املعلق باخللع وذكرنا هناك الفارق الدقيق الذي كره         

ال يقول بالرجوع كما أنـه       وأما هنا فإنه  ، الشيخ يفرق بني هذا التعليق وبني التعليق ارد وهو الذي معنا اآلن             
و أمكن الرجوع حللّت املسألة برجوع الزوج وفسخ التعليق         ظاهر فتاوى الصحابة أم ال يقولون بالرجوع ألنه ل        

على كل حال الراجح إن شاء اهللا       . لكنا ال نراهم حيلّون املسألة ذه الطريق فعلمنا أم يرون أنّ التعليق الزم              ، 
 . فسخ الشرط أنه ال يستطيع
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  )سبق لساين بالشرط ومل أرده وقع يف احلال: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال  
وأنا أردت أن أطلّـق فكالمـه       ، مث قال قويل إن دخلت الدار سبق لسان         ، إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار        

فقبل يف حقه ألنّ اإلقرار إذا كان فيه حق زائد . أنه مقر على نفسه مبا هو أغلظ عليه       مقبول للتعليل السابق وهو   
 . على املقر فإنه يقبل

  )أردت إن قمت مل يقبل حكماً: وقال ، ت طالق أن: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال  
 حكماً ألنه يدعي خالف     لال يقب مل يقبل حكماً إذا قال أنت طالق مث قال أنا أردت إن قمت فإنه يقبل تديناً و                  

حىت لـو   ، ألمكن لكل إنسان إذا جاء جملس القضاء لقال أردت بكالمي ذاك كذا              ولو فتح هذا الباب   ، لفظه  
اللفـظ غـري     فإذا يف جملس احلكم دعوى إرادة غري ظاهر         كذا وكذا  باالعتراف لقال أردت    اعترف بدين عليه  

 لكن تديناً يقبل وتقدم معنا تدينا معناه ماذا يعين فيما بينه وبني اهللا ؟، مقبولة 

 . فإذا صدقته الزوجة وبقي على نكاحهما فهو صحيح

  )وكلما، ومن ، وأي  ، ومىت، وإذا ، إن : وأدوات الشرط  (- رمحه اهللا- قال  
وإالّ ال شك يوجد    ، فإنه ذكر ست ومقصوده ذه الِست يعين اليت تستعمل غالباً            : يعين وأدوات الشرط ست   

، فأضاف واحدة هو  ) ومهما، وكلها  (منها ما ذكره املؤلف ألنه قال بعد ذلك         . الِست   أدوات أخرى غري هذه   
 . فاجلواب ألا هي اليت تستعمل غالباًإذا قيل لك ملاذا ذكر هذه الِست فقط ؟ 

بال مل أو نيـة فـور أو قرينـة          ، ومهما  ، وكلها  ، وكلما وهي وحدها للتكرار      (- رمحه اهللا - يقول الشيخ     
  )للترخي ومع مل للفور إالّ إن  مع عدم نية فور أو قرينة

حنن نقول يف هذه املسائل     ، ب  يف احلقيقة الشيخ خلط األمور وأدخل بعضها يف بعض من غري ترتيب مريح للطال             
 . والتراخي ، والفور ، التكرار - :الشيخ يتحدث عن ثالث مسائل 

كل هذه األدوات ال تفيد التكرار إالّ ماذا ؟         ) كلما(فنقول بعبارة أسهل مجيع هذه األدوات ال تفيد التكرار إالّ           
كل هذه األدوات تفيد الفور مع مل       . الثالث   .هالتراخي بال مل أو نيته أو قرينت      وكل هذه األدوات تفيد     )كلما(إالّ  
إذا أربع عناصر ترتب هذه القضايا اليت يعين ذكرهـا          . كل هذه األلفاظ تفيد الفور مع نيته أو قرينته          ) إن(إالّ  

 . الشيخ

  )كلما( كلها ال تفيد التكرار إالّ :العنصر األول
 . ية أو قرينته كلها تفيد التراخي بال مل أو نية الفور:العنصر الثاين

  )إن(  كلها مع مل تفيد الفور إالّ :العنصر الثالث
 -: اآلن عرفنا األربع عناصر نأيت إىل كل واحد منها.  كلها تفيد الفور مع نيته أو قرينته :العنصر األخري
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ف بـاقي  ألنّ كلما يف لغة العرب تفيد هذا املعىن خبـال         ) كلما(ليس شيء من هذه األدوات يفيد التكرار إالّ          *
 . العرب إلفادة التكرار األدوات فإا مل تأيت يف لغة

 . فلم وغري مل ال تؤثر عليه شيئاً. ملاذا ؟ قالوا ألنّ إن ال يفيد الوقت أصالً ) إن(وكلها مع مل تفيد الفور إالّ *

أتى بقرينة تفيد الفـور     هذا معلوم فإذا تكلم ذه األدوات ناوياً الفور أو          . قرينته   كلها تفيد الفور مع نيته أو     *
وكلها ومهما بال مل أو ، وكلما وهي حدها للتكرار (هذا إذا معىن قول الشيخ ) إن (فإا كلها تفيد الفور حىت

 اخل.....................)نية فور
  . والباقي ليست للتكرار، كلما وحدها للتكرار يعين أنّ ) وكلما وهي وحدها للتكرار(فقوله 

بال مل أو نية الفور أو قرينته للتراخي إذا األصل يف هذه األدوات             ) مهما(يعين مع   ) وكلها (- هللاقال رمحه ا  - مث  
 أا للتراخي أو للفور؟

  )رقرينة الفو(،) نية الفور(، ) مل. (وال تفيد الفور إالّ بأحد ثالث قرائن  ، األصل للتراخي
 . دخلت عليها ملفإن ال تفيد الفور ولو ، يف مل ) إن(هذا عدا ماذا ؟ عدا 

 . فإنّ اخلمس مسائل التالية كلها تدور حول هذا املعىن، سيعيد املؤلف بيان هذه األشياء باألمثلة 

أوكلما قمت فأنت ، أو من قامت    ، أو أي وقت    ، أو مىت   ، أو إذا   ، إن قمت   : فإذا قال    (- رمحه اهللا - قال    
  )طالق فمىت وجدت طلقت
فإذا قال إن قمت فإـا      ، أنه يقول أنّ هذه األلفاظ تفيد التراخي من حيث األصل           ك، هذا تأكيد ملعىن التراخي     
إذا هـذا  . من األوقات فإا ماذا ؟ تعترب طالق وال يتقيد بوقته الذي قال فيه هذا التعليق                مىت قامت يف أي وقت    

  . ا للتراخييعين أ)  فمىت وجدت طلقت (- رمحه اهللا- يقول الشيخ    معىن أا للتراخي ولذلك
  )وإن تكرر الشرط مل يتكرر احلنثُ إالّ يف كلما (- رمحه اهللا- قال  
، و ال يصح يف حق األخريات       ) كلما(فالتكرار يصح يف حق     ، معناه وجود طالق كلما وجدت الصفة        التكرار

 . التكرارمث جلست وقامت تطلق الثانية ؟ وملاذا ؟ ألنه ال يفيد ، طالق فقامت  فإذا قال إن قمت فأنت

كم طلقت ؟ ثالث ، مث قامت ، مث قامت مث قعدت ، فقامت مث قعدت ، لكن إن قال هلا كلما قمت فأنت طالق         
 . أا تفيد التكرار وما معىن أا ال تفيد إذا عرفنا اآلن معىن. 

ا طلقت يف آخـر  ومل يطلقه ، ومل تقم قرينة بفور     ، وإن مل أطلقك فأنت طالق ومل ينوِ وقتا          (- رمحه اهللا - قال    
  )حياة أولهما موتاً

 فيقول وإن مل أطلقك فأنـت طـالق ومل ينـو          ، إذا دخل عليها مل ال تفيد الفور        ) إن(يريد املؤلف أن يبين أنّ      
 اخل.................وقتاً
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كذلك ؟  فإنّ هذه العبارة تفيد تعليق الطالق على عدم الطالق أليس           . إذا قال الرجل إن مل أطلقك فأنت طالق         
حينئذ حتقق أنه مل يطلق قبـل   ، إالّ إذا بقي من حياة أحدمها ما ال يتسع إليقاع الطالق             وعدم الطالق ال يتحقق   

 . هذا مل يتحقق ألنه باإلمكان أن يطلق فيما بعد

 هذا ويشترط يف، هذه العبارة تفيد أنه إذا علق الطالق على عدم الطالق فإا ال تطلق إالّ يف آخر جزء من حياته 
على هذا إذا استخدم هـذه      . فإن اتسع مل تطلق     . أن ال يتسع لوقوع الطالق ؟ أن ال يتسع           اجلزء أن يتسع وال   

يعين لـو   ، وهذا احلقيقة من التالعب     . هلم مىت تطلق ومىت ال تطلق        اللفظة حيتاج املرأة وأهلها إىل فقيه ليشرح      
إن أراد ، يف احلقيقة يعترب من التالعب الذي ينبغي أن يـؤدب      استخدمه اإلنسان ال هو وال املسائل السابقة ألنه         

 . أن يطلق فليطلق بقوله أنت طالق

أو أي وقت مل أطلقك فأنت طالق ومضى زمن ميكن إيقاعـه فيـه ومل    ، وإذا مل   ، ومىت مل    (- رمحه اهللا - قال    
  )يفعل طلقت

ومل إذا دخلت علـى هـذه   ) مل(رط مىت حرف اآلن دخل على أداة الش  ، إذا قال هلا مىت مل أطلقك فأنت طالق         
إن مل  ، واملقصود بفوراً يعين بعد مضي وقت ميكن أن يطلق فيه           ، األدوات تفيد ماذا؟  الفور فإن مل يطلق فوراً          

والتطليق ، فقد علق الطالق على عدم التطليق       ، إذا طلقت    ملاذا ؟ ألا تفيد الفور وهو مل يطلق       . يطلق طلقت   
هل ، لزوجته مىت مل أطلقك طلقت       إذا قال . فإذا مل توجد فإا تطلق      ، عليها جيب أن توجد فوراً      الصفة املعلق   

وإن مل يطلـق وجـد    يستطيع أن ال يطلق ؟ ال يستطيع ملاذا ؟ ألنه إن طلق فقد طلق أليس كذلك ؟ معلوم هذا        
 . القفإذا مبجرد ما يقول هذه العبارة نعلم أنّ الزوجة بكل حال ط، الشرط فطلقت 

  )وكلما مل أطلقك فأنت طالق ومضى وما ميكن إيقاع ثالث مرتبة فيه (- رمحه اهللا- قال  
كلما وجد زمن مل يطلق فهـي       . فإنا أخذنا أنّ كلما تفيد ماذا ؟ التكرار         ، إذا قال كلما مل أطلقك فأنت طالق        

ألـيس  ، فيه فهي طالق بالثالث     فإذا وجد زمن ثالث مل يطلق       ، مل يطلق فهي طالق      طالق مث إذا وجد زمن آخر     
 . كذلك ؟ كلما وجد الشرط وجد التطليق

إذا ما هو احلل ملثل هذا حىت ال تقع الثالث على زوجته ؟ هل ميكن له أن يتجنب إيقاع الثالث ؟ وهل ميكن له                        
                    ربيمينه وانتهى  أن يتجنب إيقاع الواحدة ؟ كيف ميكنه أن يتجنب إيقاع الثالث ؟ أن يطلق ملاذا ؟ ألنه يكون ب

 . مث الثالثة مث انتهى العدد لكن إذا مل يطلق طلقت الثانية. الشرط 

  )طلقت املدخول ا ثالثاً وتبني غريها باألوىل (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
ألنّ غـري  ، إمنا يكون يف حق املدخول ـا  ، يعين أنّ إيقاع الثالث يف هذه العبارة كلما مل أطلقك فأنت طالق            

وهذا أمر  . أجنبية بالطلقة األوىل ألنه ال عدة عليها فال تلحقها الطالقات الثانية والثالثة              ول ا تبني وتصبح   املدخ
 . واضح



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

 آ	�ب ا���ق

 هذه المادة لم تراجع على الشيخ -  حفظه اهللا -  وقد كتبت كما هي في التسجيل

  55 
 

أو إن قعدت إن قمت فأنت ، أو إن قعدت إذا قمت ، أو مث قعدت ، وإن قمت فقعدت  (- قال رمحه اهللا- مث 
  ) طالق مل تطلق حىت تقوم مث تقعد

  ،مل تطلق حىت تقوم مث تقعد ،  فقعدت أو قال هلا إن قمت مث قعدت إذا قال هلا إن قمت
فلو أا  ، أنّ الطالق هنا معلق على شرطني مرتبني فال تطلق إالّ بوجود الشرطني وأيضاً مرتبني                :  وتعليل ذلك 

 . وهذا أمر واضح، مث تقعد ألنه رتب وقال ال بد أن تقوم، قعدت مث قامت فإا مل تطلق 

  )إن قعدت إن قمت(وقوله ) إن قعدت إذا قمت(أما ما يتعلق بقوله 
ملاذا ؟ ألنّ ، وهي أنه إذا رتب احلكم على شرطني فالثاين لفظاً هو األول يف املعىن ، فهذا يعود إىل قاعدة معروفة 

إن (ألنه إذا قـال     يف األول والشرط يتقدم املشروط وترجع املسألة إىل حكم املسألة السابقة             الشرط الثاين شرط  
 فالبد أيضاً أن تقوم مث تقعد) قعدت إذا قمت

  )وبأَو بوجود أحدمها، وبالواو تطلق بوجودمها ولو غري مرتبني  (- قال رمحه اهللا- مث 
لكـن ال   ، فال تطلق إالّ بوجودمها ملاذا ؟ ألنه رتب الطالق على هذين الـشرطني              ، إذا قال إن قمت وقعدت      

 . نّ الواو تقتضي مطلَق اجلمع ال تقتضي الترتيبيشترط اآلن الترتيب أل

إذا قال إن قمت أو قعدت فأي من العملني وجد فإنّ الطالق يوجد ألنه علقّه   ) وبأو بوجود أحدمها  (أخرياً يقول   
 . على وجود أحدمها فوجد الطالق بوجود أحدمها

  . ذا يكون انتهى
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  ن الطالقم) 5: (الدرس  الصيفية  الدورة

  ))184((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ2/7/1429: التاريخ  السبت: يوم
  

  :اهللا حفظه شيخنا قال
بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آلـه وأصـحابه                    

  .أمجعني
  )فصل( 

 . وهذا الفصل يتعلق بتعليق الطالق على صفة احليض، ليق  يف الكالم عن التع- رمحه اهللا- مازال املؤلف  

  )طلقت بأولّ حيض متيقَّنٍ، إن حضت فأنت طالق : إذا قال  (- رمحه اهللا- يقول الشيخ املاتن  
لكن جيب أن حتيض حيضة نعلم أـا حيـضة   ، إذا قال إن حضت فأنت طالق فإا مبجرد ما حتيض فإا تطلق        

  . فإذا خرج هذا الدم فقد حاضت وإذا حاضت فقد طلقت ، ن أنه حيض وذلك خبروج الدم املتيق
 . هذه الصورة األوىل

  )وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة (- رمحه اهللا- يقول  " الثانية
وذلك بأن حتيض حيضة كاملة مث تطهر فإذا طهرت فإا          ، إذا قال هلا إذا حضت حيضة فإا تطلق حبيضة كاملة           

لو قال هلا إن حضت حيضة فأنت طالق قال هلا هذا الكالم أثناء احليض فإنا ننتظر إىل أن     لق وعلم من هذا أنه    تط
واحليضة الكاملة ال تكون إالّ من      ، ألنّ هذا الشخص قال إذا حضت حيضة        ، تطهر مث حتيض مث تطهر مث تطلق        

 . بدأ نزول احليض الدم إىل الطهر وجفاف املرأة

 . فيه خالف، ل يشترط مع ذلك أن تغتسل ؟ أو مبجرد توقف الدم وانتهاء احليض تطلق وه / مسألة**

بناء على هـذا فـإذا      ،  املتوافق مع فتاوى الصحابة يف مسائل أخرى أا ال بد أن تغتسل              واألقرب واهللا أعلم  
بينما يف الثانيـة    ، ) تإن حض : (وتبين معنا أنّ الفرق بني العبارتني أنه يف األوىل قال            طهرت واغتسلت طلقت  

  )إن حضت حيضة(قال 
  )ويف إذا حضت نصف حيضة تطلق يف نصف عادا (- رمحه اهللا- يقول  " الصورة الثالثة

ويعلم نصف العادة بعد انقضاء العـادة       ، إذا قال هلا إذا حضت نصف حيضة طلقت فإا تطلق يف نصف العادة              
لقت بعد مضي ثالثة أيام وإذا حاضت ملدة أربعة أيام علمنا أا       فإذا حاضت ملدة ستة أيام مث طهرت علمنا أا ط         

أنه ال ميكن أن نعرف املنتصف إالّ إذا اكتملت العادة فإذا اكتملت             ومن هنا علمنا  ، طلقت بعد مضي أربعة أيام      
 . علمنا مىت وقع الطالق عليها
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 )فصل(
 . تعليق الطالق على احلملهذا الفصل يتحدث عن 

  )إذا علقه باحلمل فولدت ألقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف (- رمحه اهللا-   فيقول املؤلف
فإا إذا ولدت ألقل من ستة أشهر علمنا أنه من حني ، إذا علقّه باحلمل يعين قال هلا إن كنت حامالً فأنت طالق     

فإذا تطلق إذا ولدت ألقل     ألنا علمنا ذه الوالدة أا كانت حامل ملّا قال هلا هذا الكالم              قال هذا القول طلقت   
ألنا علمنا أنه حني علق الطالق مل تكن حامالً بـل           ، فإذا ولدت ألكثر من ستة أشهر مل تطلق         ، من ستة أشهر    
تكشف ألنه ال ميكن أن تعلم هـل هـي           فإا جيب أن  ، ويف وقتنا هذا إذا علق الطالق باحلمل        ، كانت حائالً   

وكوا تعلـم   وماال يتم الواجب إالّ به فهو واجب، ة أو ال إالّ بالكشف    حامل أو ال وتبعاً لذلك هل هي مطلق       
 . ملا يترتب على كوا مطلقة من آثار كثرية، هل هي مطلقة أو ليست مبطلقة هذا واجب 

  )إن مل تكوين حامالً فأنت طالق حرم وطؤها قبل استربائها حبيضة يف البائن: وإن قال  (- قال رمحه اهللا- مث 
فاملؤلف يريد أن يبين حكماً قبل      ، يقول هلا إن مل تكوين حامالً فأنت طالق         ،  املسألة السابقة    عكسألة  هذه املس 

وهذا احلكم هو أنه إذا قال هلا إن مل تكوين حامالً فأنت طالق فإنه جيب عليه أن ميسك                   أن يبين هل تطلق أو ال     
وجه حترمي الوطء يف هذه املدة أا ، باستربائها حبيضة ويتبين ذلك  عن الوطء إىل أن يتبين هل هي حامل أو حائل

وهلذا قيد املؤلف احلكـم     ، جيوز له أن يطأها      واليت تطلق وهي بائن تكون أجنبية وال      ، رمبا تكون حامل فتطلق     
 إذا  املؤلـف أـا    علمنا من تقييد  ، يعين يف املرأة اليت تكون هذه الطلقة يف حقها بائن           ، بقوله حبيضة يف البائن     

 . ألنّ الرجعية جيوز للزوج أن يطأهاكانت رجعية ال حيرم عليه أن يطأ ولو مل يستنب األمر 

. وعلل أصحاب هذا القول مذهبهم ، أا وإن كانت رجعية ال جيوز له أن يطأ ولو كانت رجعية  : القول الثاين
 فاملأخذ عند هؤالء خيتلف عـن املأخـذ         ،بأنّ الوطء يف هذه احلالة يفوت العلم بكوا مطلقة أو ليست مبطلقة             

 . السابق

بناء عليه إذا قـال هلـا إن مل   ، وهذا القول الثاين هو الصحيح     . وهو قضية هل جيوز أن يطأ أو ال جيوز أن يطأ            
  . تكوين حامالً فأنت طالق فإنه جيب أن يعتزهلا إىل أن يتبين هل هي حامل أو حائل

  )ىل يف األحكاموهي عكس األو (- قال رمحه اهللا- مث 
، يعين أنه يف الصورة الثانية يف الصور اليت يقع فيها الطالق يف املسألة األوىل ال يقع فيها الطالق يف املسألة الثانية                      

 علمنا أنه ملا علق األمر على كوا ليست حامالً ألناملاذا ؟ ، ألكثر من أربع سنني فإا تطلق  مبعىن أا إذا ولدت
 .  فطلقتمل تكن حامالً
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يعين ، فعلق الطالق على وجود احلمل أو على عدم وجود احلمل           ، إذا هو يقول إن مل تكوين حامالً فأنت طالق          
، وإذا ولدت ألكثر من أربع سنني تبينا أنه حني تكلم ذا مل تكن حامالً ، إذا مل يكن احلمل موجوداً فهي طالق 

 .  طالقاً يف هذه احلالفإذا تكون، ألنّ أكثر مدة احلمل أربع سنني 

  )وطلقتني بأنثى فولدما طلقت ثالثاً، وإن علق طلقة إن كانت حامالً بذكر  (- رمحه اهللا- قال  
 تبين أا   ملاذا ؟ ألنه  ، وإن علق طلقة إن كنت حامالً بذكر وطلقتني بأنثى فولدما طلقت ثالثاً             . يقول الشيخ   

فوجد ، ألنّ الصفة املعلق عليها الطالق وجدت       ،  نزاع عند احلنابلة     وهذا احلكم بال   كانت حامالً بذكر وأنثى   
 . احلكم كامالً وهو الطالق ثالثاً

فهل تطلق واحدة أو طلقتني ؟ هو يقو علق طلقة فقال إن كنت حامالً بذكر فتطلقني طلقة                 ، فإن ولدت ذكرين    
بل إنّ املرداوي يقول عن القول بأـا        ، ة  تطلق طلقة واحد  . فهي اآلن حامل بذكرين      وبأنثى فتطلقني طلقتني  

 . تطلق طلقتني أنه بعيد جداً وضعيف

 . كافأها بالطالق إن كانت حامالً بذكر وإن كانت حامالً بأنثى،  هذا الرجل بئسما كافأ زوجته به ويف احلقيقة

  )وإن كان مكانه إن كان محلك أو ما يف بطنك مل تطلق بِهِما (- رمحه اهللا- قال  
يعين وإن كان بدل العبارة األوىل العبارة الثانية فتكون العبارة ،  قول املؤلف وإن كان مكانه إن كان محلك        معىن

فإا ال  ، وإن كان محلك أنثى طلقت طلقتني مث تبين أا حامل بذكر وأنثى             ، طلقت طلقة    إن كان محلك ذكراً   
 :تطلق ال واحدة وال ثنتني وال يقع ذا شيء

وليس محلها بأنثى ألا    ، وإمنا بذكر وأنثى    ، نه قال إن كان محلك بذكر وهي اآلن محلها ليس بذكر            أ : التعليل
هـذا إذا   ، فإا تتخلص من الطالق     ، ففي هذه احلالة إذا محلت بتوأم       ، إذا الشرط مل يوجد      حامل بذكر وأنثى  

واآلن لـيس كـل     ،  احلمل أنثى    أن يكون كل احلمل ذكر أو كل       فإنه اشترط ، استخدم عبارة إن كان محلك      
 . احلمل ذكر بل ذكر وأنثى

 فصل

إذا علق طلقة على الوالدة بذكر وطلقتني بأنثى فولدت ذكراً مث أنثى حياً أو ميتاً طلقت                 (- رمحه اهللا - قال    
  )باألول وبانت بالثاين ومل تطلق به

 النظر عن احلمل فهو اآلن علق احلكم على         يعين بغض ، املسائل األوىل فيها تعليق على احلمل وهنا على الوالدة          
فولدت ذكراً مث   ،  إذا ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتني              المرأتهيقول  . الوالدة  

  .أنثى حياً أو ميتاً طلقت باألوىل وبانت بالثاين ومل تطلق به 
 ؟ما معىن هذه العبارة  

فولدت ذكر مث أنثى    ، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتني       ، ت طالق طلقة    إذا قال هلا إن كنت ولدت ذكر فأن       
لكن يف بطنها األنثى فإذا يصدق      ،  الصفة وجدت وأصبحت معتدة      ألنّ ، األول طلقت  حينئذ إذا ولدت الذكر   
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ائنة فإذا وضعت احلمل الثاين الذي يف بطنها أصبحت ب        ، احلمل   عليها أا حامل واحلامل تنتهي عدا بأن تضع       
 . ومل تقع عليها الطلقة الثانية

فإذا إذا استخدم هذه    ، ومع ذلك تنتهي العدة     ، رمبا يكون بني خروج الطفل األول وخروج الطفل الثاين دقائق           
 . و ال تقع عليها الثانية ألا خرجت عن العدة. الطلقة األوىل فقط  العبارة فإا تقع عليها

 يقول إن   ألنه. فكم طلقت ؟ طلقتني     ،  ولدت أنثى مث بعد ساعة ولدت ذكراً         ففي املثال الذي ذكره املؤلف إذا     
طلقتني هي ولدت األنثى فوقعت الطلقتان مث ملا ولدت الذكر خرجت من العدة فصارت            ولدت أنثى فأنت طالق   

 . إذا ولدت الذكر أوالً طلقة واحدة بينما، بائنة أجنبية فلم تقع عليها طلقة الذكر 

يف الوالدة القيصرية هل خيتلف احلكـم بـأنّ         ،  الوالدة الطبيعية وهي املوجودة يف عصر املؤلف         هذا الكالم يف  
 أو ال خيتلف وهذه ليست والدة ؟، األنثى أوالً  خيرج الطبيب خيرج الذكر أو

مث يسأل املتكلم هل ولدت والدة طبيعية أو ولدت والدة غـري            ، اآلن الناس يقولون ولدت املرأة أليس كذلك        
فلذلك نقول ينبغي أن يكون الطبيب يعين نبيه وأن خيرج الذكر أو . الطبيعية أيضاً والدة  طبيعية ؟ إذا الوالدة غري

وهذا صحيح إن فعل وعلق هذا التعليق فيجـب أن ينبـه          . الثانية   األنثى ؟ الذكر حىت تتخلص املرأة من الطلقة       
 . الطبيب أن خيرج الذكر حىت تقع عليها طلقة واحدة

 إذا ملاذا ال تطلق الطلقة الثانية يف مثال املؤلف ؟

ما وجه أا بائن ؟ ألا خرجت عن العدة بالوالدة الثانية وال األوىل ؟ .  الطلقة الثانية وقعت على امرأة بائن ألنّ
 الـوالدة  إذا علق طلقـة علـى  (إذا هذا معىن قول الشيخ . بينما بالوالدة األوىل وقعت الطلقة . بالوالدة الثانية

قال طلقت باألول ألنه رمبا يكون األول ذكر ورمبا يكـون األول             وال حظ أنّ الشيخ   ) اخل...................
 . أنثى

ا والدة ولذلك يقولون وقال مث أنثى حياً أو ميتاً ألنه إذا خرج الطفل حياً أو خرج الطفل ميتاً فإنه يصدق عليه أ
 .وداً ميتاًولدت مول

  )وإن أشكل كيفية وضعهِما فواحدة (- هللارمحه ا- قال  
والـسبب أنّ الثانيـة     ، أو وضعتهما متفرقني فإنه ال يقع إالّ واحدة         ، إذا أشكل فلم نعرف هل وضعتهما معاً        

هم يقولون بأن ال تعلـم هـل        ! لكن كيف يكون اإلشكال     ، عدم وقوع الطالق     واألصل هو ، مشكوك فيها   
 .دا بعد اآلخروضعتهما مجيعاً أو وضعتهما واح

ومن أبرز الصور أن ال نعرف أيهما األول هل هو الذكر           . بأن ننسى هذه صورة     ، هل ميكن أن تضعهما مجيعاً      
ألنه عند  . أن ال نعرف أيهما األول أو أن ننسى         ، إذا هذا هو اإلشكال     . فتكون طلقتني    فتكون طلقة أو األنثى   

 . النسيان أيضاً يقع اإلشكال
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 فصل

 .  يف تعليق الطالق على الطالقيعين فصل - رمحه اهللا-   قول الشيخ

، أو علقه على القيام مث على وقوع الطـالق          ، إذا علقه على الطالق مث علقه على القيام          (- رمحه اهللا - قال
  )طلقت طلقتني فيهما، فقامت 
 طلقتك فأنت طـالق مث      يعين قال إن  ، يف هذه الصورة يقول إن علقه على الطالق مث علقه على القيام             ، بأن قال   

فإذا قامت ماذا حيصل ؟ يقع عليها الطالق مث إذا وقع عليها الطالق صدق              ، فأنت طالق    قال بعد ذلك إن قمت    
 . وهلذا يقول يف ختام العبارة فقامت طلقت طلقتني فيهما عليها الشرط الثاين فوقعت عليها الطلقة الثانية

 قال إن قمت فأنـت  يعين، القيام مث على وقوع الطالق نفس الشيء العكس يقول أو علقه على    " الصورة الثانية 
فلما قامت وقع الطالق فلما وقع الطالق وقع الشرط الثاين ، إن طلقتك فأنت طالق مث قامت  طالق مث قال ماذا ؟
ذهب أو  لكن رمبا أراد أن ال تقوم أو أن ال ت         . أنت طالق طلقتني انتهينا      هو لو قال من األول    ، فطلقت طلقتني   

 . حنو ذلك

  )وإن علقه على قيامها مث على طالقه هلا فقامت فواحدة (- رمحه اهللا- قال  
ملاذا ؟ ألنه أراد . وإن طلقتك فأنت طالق مث قامت فكم تطلق ؟ واحدة ، رجل قال لزوجته إن قمت فأنت طالق 

فهو اآلن  هي ملـا قامـت   ، جديدة يعين أن يستأنف ويبتدأ بطلقة     ، طلقة مرادة جديدة     بالطلقة الثانية أن يوقع   
عرفنـا إذا   . وهلذا ال تقع به إالّ واحدة       ، لكن هذا الطالق ليس طالقاً مبتدأً مستأنفاً وإمنا طالقاً معلقاً           ، طلقت  

 . الفرق بني العبارتني

نّ قوله  ملاذا ؟ أل  ، مث قامت فإنه اليقع عليها إالّ واحدة        ، هو يقول إن قمت فأنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق           
وهذا الطالق الذي حصل بالقيام ليس طالقاً جديداً . جديداً مبتدأً أراد إيقاعه من جديد  وإن طلقتك يريد طالقاً

 . مبتدأً وإمنا طالقاً بسبب التعليق

 إذا مىت تطلق طلقتني ؟ يعين ماذا يقول إذا قامت طلقت مث ملا طلقت قال هلا أنت طالق فكم صارت اآلن ؟

  مل يقع فإذا قال هلا هذه العبارة مث قامت طلقت مث قال هلا أنت طالق طلقت فصارت اموع كم ؟ الثاينألنّ

إن سكت كم   ، قال هلا إن قمت فأنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق ؟ قامت طلقت األوىل               . اآلن هي جالسة    
ال هلا إن طلقتك فأنت طـالق       وهو ق  ، املبتدأوإمنا قال أنت طالق فطلقت ذا الطالق         هو مل يسكت  ، يقع ذا   

 . ثالثصارت كم ؟ 

ولـذا يف هـذه   ، أما إذا سكت فإنه واحدة ، إذا إمنا يقع الطالق املعلق الثاين إذا طلق طالقاً مبتدأً مراداً جديداً           
أن حيذر ألنه رمبا يظن أنه سيقع طلقتان والواقع أنه إذا طلق ثانية وقد استخدم هـذه                  العبارة ينبغي على الزوج   

 . الذين يرون وقوع الطالق الثالث العبارة فسيتنفذ الثالث فعليه أن حيذر إذا كان من
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كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق فوجدا طلقت يف األوىل             : وإن قال    (- رمحه اهللا - قال    
  )طلقتني ويف الثانية ثالثاً

   - :إذا عندنا مسألتان 
 اخل................ع عليك طالقي فأنت طالق فوجدا طلقت يقول وإن قال كلما طلقتك أو كلما وق

. ففي هذه املسألة يقول املؤلف الشيخ أا تقع عليها طلقتني ،  أن يقول كلما طلقتك فأنت طالق :املسألة األوىل
 ابتدائيةألنّ األوىل 

 . لشرط فطلقت الثانيةبسبب وجود ماذا ؟ الشرط فإذا قال هلا أنت طالق فقد طلقت األوىل ووقع اوالثانية 

، مث قال هلا أنت طـالق  ، وهي قول املؤلف كلما وقع عليك طالقي فأنت طالق      ، يقول ويف الثانية ثالثاً     " الثانية
 ألنّالطالق املبتدأ مث تطلق الثانية ألنه قال هلا كلما وقع عليك طالقي مث تطلق الثالثـة                  حينئذ طلقت األوىل ذا   
 .  الثاين فإذا وقع عليها الطالق الثاين تطلق للمرة الثالثةاملرأة وقع عليها الطالق

 . إذا هناك فرق بني أن يقول كلما طلقتك وبني أن يقول كلما وقع عليك طالقي

 . إذا انتهينا من تعليقه بالطالق ننتقل إىل الفصل الذي بعده

  
 فصل

ق على شرط يقصد منه احلث أو املنع        تعليق الطال / هذا الفصل فصل يف احللف يف الطالق واحللف بالطالق هو           
 التكذيب أو التصديق أو

وتقدم معنا أنّ هذه املسألة وهو احللف بالطالق مسألة مهمة          ، فإذا كان هذا قصده فهذا يسمى حلف بالطالق         
 وتقدم معنا ذكر اخلالف

 طالق إن قمـت     أنت: مث قال   ، إذا حلفت بطالقك فأنت طالق      : إذا قال    (- رمحه اهللا - يقول الشيخ     .فيها  
   ملاذا ؟)طلقت يف احلال

وتطلق مرة أو مرتني ؟ اآلن يقول إن حلفت بطالقك فأنـت            ،  علق الطالق على احللف وقد وجد احللف         ألنه
فتطلق مرة أو مرتني ؟ اآلن الطالق مرتب على شرط ما هـو الـشرط ؟                ، إن قمت    طالق مث قال هلا أنت طالق     

 : فقالق احللف بالطالق هو اآلن حلف بالطال

يقول الشيخ وقع الطالق يف احلال مبجرد ما ينطق هذه الكلمة يقع الطالق يقع واحدة أو                !  طالق إن قمت     أنت
تطلق طلقة واحدة لتحقق الـشرط وهـو        ، فإذا قال هلا إن قمت فأنت طالق ومل تقم           ثنتني ؟ واحدة إن مل تقم     

ألنه هو يتكلم عن مـسألة  ، هنا طلقت يعين واحدة إذا قول الشيخ  . فإن قامت طلقت ثانية، احللف بالطالق 
 . تعليق الطالق على احللف بالطالق
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إذا مرة أخرى إذا قال الرجل إذا حلفت بطالقك فأنت طالق مث قال أنت طالق إن قمت فهو اآلن حلف بطالقها                
 . فإن قامت طلقت طلقة ثانية. فتحقق الشرط فوقع ماذا ؟ الطالق 

فمثالً وقوع  ، راراً على أننا حنن نتحدث هنا عن مسائل مبينة على أقوال سبقت مناقشتها              خواين م ا إ وأنا نبهت ي  
وقوع الطالق على   ، وقوع الطالق الثالث تقدم معنا اخلالف فيه        ، تقدم معنا اخلالف فيه      الطالق على الرجعية  

 . احلائض تقدم معنا اخلالف فيه

ما تطلق املرأة يف الطهر الواحد إالّ طلقة ،  طلقتني غري صحيحة لكن حنن نريد تقرير كالم املؤلف كل مسألة فيها
 . واحدة

  )ال إن علقه بطلوع الشمس وحنوه ألنه شرط ال حلف (- رمحه اهللا- قال  
ال إن علقه على شرط جمرد فإذا علقه على شرط جمرد فإا ال تطلق ألنه علقه علـى احللـف                     . مقصود املؤلف 

يعين مقصود املؤلف إذا قال إن حلفت ،  طلعت الشمس فأنت طالق فإا ال تطلق إن فإذا قال، وهذا ليس حبلف 
تطلق أو ال تطلق ؟ ال تطلـق        ، فأنت طالق مث خرجت الشمس       بطالقك فأنت طالق مث قال إن خرجت الشمس       

 . ألنّ علقه على احللف بالطالق والتعليق ارد ليس حبلف

 تفهـم  تستطيعتعليق جمرد أو حلف بالطالق ؟ تعليق جمرد ألنك ال       فهل هذا   ، وإن قال إن قدم زيد فأنت طالق        
، وإن قال إن ذهبت إىل أهلك فأنت طالق فهو حلف بالطالق . وال تصديق  وال تكذيب  من هذا حث وال منع

  . عليه وهو التفريق بني احللف بالطالق والتعليق ارد  أن ينبه- رمحه اهللا- وهذا الذي أراد املؤلف  
وإن حلفت بطالقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة               (- ه اهللا رمح- قال

  )ومرتني فثنتان وثالثاً فثالث 
طلقت ألنـه   ،  إذا قال هلا إن حلفت بطالقك فأنت طالق مث قال هلا مرة أخرى إن حلفت بطالقك فأنت طالق                   

إن ، إن حلفت بطالقك فأنـت طـالق      ، قك فأنت طالق  فإن قال إن حلفت بطال    . بعبارته الثانية حلف بطالقها   
 طلقتنيفكم تطلق ؟ ، حلفت بطالقك فأنت طالق

إن حلفت بطالقك فأنت    ، إن حلفت بطالقك فأنت طالق      ، رجل قال لزوجته إن حلفت بطالقك فأنت طالق         
ج ليطلقها ثالثاً   إذا حيتا ، كلما وجد الشرط وجد احلكم فتطلق مرتني         . مرتنيمرة ؟    فالشرط وجد كم  ، طالق  

 .  هي اليت أسست التعليقألا األوىل ال يقع ا شيء ألنّأن يعيد العبارة كم ؟ أربع مرات 

رجل قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق مث قال هلا إن كلمتك            ،  إذا قال إن كلمتك فأنت طالق        :املسألة الثانية 
ل مرة أخرى إن كلمتك فأنت طالق مرة أخرى ملاذا          إن كلمتك فأنت طالق  تطلق وإن قا        فأنت طالق مث قال هلا    

. ما إذا أعاد التأكيد أو لإلفهـام        . يستثىن يف املسألتني السابقتني       علق الطالق على الكالم ووجد الكالم      ألنه؟  
 . وغالب أحوال الناس أم يعيدون لإلفهام ال للتأسيس. فإا ال تطلق 
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 فصل

 . سابقةهذه املسألة قريبة من املسألة ال

  )طلقت، أو اسكيت ، تنحي : أو قال ، إن كلمتك فأنت طالق فتحققي : إذا قال  (- رمحه اهللا- قال  
  ملاذا ؟

فحينئذ ، أو انصريف ، أو اذهيب ، أو اخرجي  ،  كلّمها فهو يقول هلا إن كلمتك فأنت طالق مث قال هلا تنحي              ألنه
 وهل يأيت معنا هنا أنه مامل ينوي اإلفهام أو التأكيد ؟، ها الطالق على تكليمها وقد كلّم يقع الطالق ألنه علق

إن كلمتك فأنت طالق اسكيت أا تطلق مامل ينوي إفهاماً أو تأكيـداً والـذي              . احلنابلة يقولون يف هذه املسألة      
ه تنحي ألنه كيف يؤكد إن كلمتك فأنت طالق بقول، ال يتأتى يف مثل هذه الصورة  يظهر يل أنّ اإلفهام والتأكيد

فالذي يظهر يل أنـه إذا قـال هلـا إن           ، ألنّ اإلفهام يكون بإعادة العبارة وتأكيد معناها        ، أو اسكيت أو حتققي     
 ولو نوى التأكيـد أو    ، كلمتك فأنت طالق مث غضب وقال اسكيت أو اخرجي فإا تطلق ألنه يف الواقع كلّمها                

 لمتك فأنت طالق بقوله اخرجي أو اسكيت هذاكيف يفهمها إن ك، اإلفهام ألنّ ال جمال لإلفهام هنا 

  . واهللا أعلم،  أنه ال يتأتى فالذي يظهر يل، ليس بإفهام 
  )إن بدأتك به فعبدي حر احنلت ميينه: فقالت ، وإن بدأتك بكالم فأنت طالق  (- رمحه اهللا- قال  

عبدي حر فإنه ال ميكن أن فقالت زوجته من الغضب إن كلمتك ف      ، إذا قال لزوجته إن بدأتك بكالم فأنت طالق         
حينئذ ال ميكن أن يقع الطالق يف     ، ملاذا ؟ ألا كلمته قبل أن يكلمها فال ميكن أن يبدأ بكالمها             ، حينث هنا أبداً    

بدأتك بالكالم فأنت طالق وهي ال حتب الطالق فالتصرف الـذي            هذه الصورة وهلذا إذا قال الرجل لزوجته إن       
 . تكليمه ألا لو سكتت وبادر هو طلقتتتصرفه هو ماذا ؟ أن تبادر ب

  )ما مل ينو عدم البداءة يف جملس آخر (- رمحه اهللا- قال  
فإن كانت هذه نيته فإنّ هذا التعليق يـستمر         ، ما مل يكن نيته ذا الكالم أن ال يبدأ معها الكالم يف أي جملس               

لقت والغالب مـن إرادة النـاس إن بـدأت          فإن بدأ هو قبلها ماذا ؟ ط      ، والبد يف كل جملس أن تبدأ هي قبله         
يف هذا الس ؟ اآلن إذا قال اإلنسان أنا ال أبدأ بكالمك             بكالمك فأنت طالق هو إرادة هذا يف كل جملس و الّ          

كأن يكون الشخص دائماً هو الذي  يقصد اآلن والّ دائماً ؟ الذي يظهر يل أنّ مراد الناس ذه العبارة يعين دائماً             
يثري الكـالم   ث ومقابله ال يبدأ فيالحظ الزوج أنه هو الذي دائماً يبدأ باحلديث مع الزوجة هو الذي               يبدأ باحلدي 

، يريد أا تبدأ هي بالكالم يف كل جملس         ، فملّ من هذا الوضع فقال بدأتك بالكالم غري هذه املرة فأنت طالق             
 نيته يف كل جملس فإنه جيب أن تتحـدث          فإن كانت ، يبدوا يل أنّ هذا مقصود الناس على كل حال يرجع للنية            

 . هي قبله يف كل جملس وإالّ طلقت

 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

 آ	�ب ا���ق

 هذه المادة لم تراجع على الشيخ -  حفظه اهللا -  وقد كتبت كما هي في التسجيل

  64 
 

 

 فصل

أو إن خرجت إىل غـري      ، أو إالّ بإذين أو حىت آذن لك        ، إن خرجت بغري إذين     : إذا قال    (- رمحه اهللا - قال    
  )احلماّم بغري إذين فأنت طالق

تطلق والسبب أنّ الشرط وجد فوجد احلكـم        فإا  ) فخرجت مرة بإذنه مث خرجت مرة بغري إذنه       (يقول الشيخ   
، وهذا صحيح   . وإن خرجت قبل ذلك بإذنه فإنّ اخلرجة الثانية وقعت بغري إذنه فطلقت              ألا خرجت بغري إذنه   

ومقصود املؤلف البيان أنّ الزوج إذا قال لزوجته إن خرجت بغري إذين فأنت طالق مث أَذنَ هلا يف مرة واحدة فإنّ                     
 . واحدة وباقي خروجها حيتاج إىل إذن جديد إن خرجت بغري إذنه فهي طالق ألنّ اإلذن تناول مرةاملرة الثانية 

  )أو أَذنَ هلا ومل تعلم (- رمحه اهللا- قال  
 . ألنّ اإلذن مع عدم العلم ليس بإذن، وخرجت بغري إذنه فإا تطلق 

 الشرط مل يتحقق ويف احلقيقة هذه املسألة مـشكلة        أنه إذا أذن هلا فإا ال تطلق ولو مل تعلم ألنّ           : والقول الثاين 
، األمر أليس كذلك ؟ وخرجت بغري إذن تعلمه يعين بالنسبة هلا هي خرجت بغري إذن                 ألنه من جهة هي خالفت    

والذي يظهر يل واهللا أعلم بوضوح وإن كانت مشكلة . اإلذن  ومن جهة أخرى هي يف الواقع خرجت مع وجود
 ملاذا ما السبب ؟،  التأمل أا إذا خرجت تطلق لكن يظهر يل اآلن بعد

أنا نعلم أنّ الزوج أراد أنّ هذه املرأة مىت خرجت بغري إذنه عامدة فهي تطلق وهي اآلن مع نفسها خرجت بغري                     
وهذا الذي مشى عليه احلنابلة وهو يف احلقيقة .وهلذا نقول تطلق ، أراد زوجها أن يتفاده  إذنه فوقع احملظور الذي  

 . قهأف
  )أو خرجت تريد احلمام وغريه (- رمحه اهللا- قال  

   . يعين طلقت
هي اآلن خرجت إىل احلمام وإىل غري احلمام        ، مع العلم أنه هو قال إن خرجت إىل غري احلمام بغري إذين طلقت              

 ومع ذلك تطلق السبب؟

ري احلمام وإن كانت خرجـت      وهذا صحيح ألا خرجت إىل غ     ،  يصدق عليها أا خرجت إىل غري احلمام         أنه
 . أيضاً إىل احلمام

  )عدلت منه إىل غريه أو (- رمحه اهللا- قال  
والتعليـل هـو   ، مث بعد أن انتهت من احلمام عدلت إىل غريه حينئذ تطلق    ، يعين لو خرجت ال تريد إالّ احلمام        

   ؟ لفرق بني املسألتني اما. إىل غري احلمام  نفسه السابق ألا خرجت
ام وإىل غريه" ا يف الصورة األوىلأمن حني خرجت وهي تنوي أن تذهب إىل احلم . 

 . تنوي الذهاب إالّ إىل احلمام لكنها عدلت إىل غريه خرجت ال" ويف الصورة الثانية
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   ؟ ملاذا استثنوا احلمام من هذه املسألة ما السبب*
يما بعد اية احليضة والنفاس ملحة جداً ألنّ ال تتيـسر يف            ألنه يف القدمي احلاجة إىل خروج املرأة إىل احلمام الس         

  وخروج املرأة إليها كانلالغتسالفاحلمامات كانت معدة ، بيوت الناس كما تتيسر منازلنا وهللا احلمد اآلن 

روج حاجة ضرورية فجرى العرف أنّ خروج املرأة إىل احلمام ال حيتاج إىل إذن وإمنا الذي حيتاج إىل إذن هو اخل                   
 . إىل غري احلمام

  )أو قال إالّ بإذن زيد فمات زيد مث خرجت، ال إن أَذنَ فيه كلّما شاءت  (- رمحه اهللا- قال  
، فإذا أذن فيه كلما شاءت فإنه ال حينث إذا خرجـت            ، فيه يعود إىل اخلروج كلما شاءت       ) فيه(قال ال إن أذن     

 . عبارته األوىل وأذن هلا يف اخلروج مطلقاًفكأنه نسخ ، إذناً مطلقاً  ألنه أذن هلا يف اخلروج

مث مـات زيـد     ، أو إن خرجت بغري إذن زيد فأنت طالق         ،  إذا قال هلا ال خترجي إالّ بإذن زيد          :املسألة الثانية 
 فخرجت فإا ال تطلق ملاذا ؟

ألنّ إذن زيد ال ميكن     ،فسقط الشرط وإالّ لو بقي لبقيت يف بيتها إىل املوت           . أنه يتعذر إذن زيد مبوته       : التعليل
 . سقوط إذن زيد وجواز اخلروج وهذا ال يتأتى إذاً نعدل إىل الثاين وهو الوقوف عليه بعد موته

 

 فصل

  )أو غريها من احلروف مل تطلق حىت تشاء ولو تراخى) إن(إذا علقه مبشيئتها بـ (- رمحه اهللا- قال  
إنّ هذا التعليق يبقى أبداً ملـاذا ؟ ألنّ ذكرنـا يف أول             ف،  فقال مىت شئت الطالق فأنت طالق        امبشيئتهإذا علقه   

وهنا مل تقـرن بكلمـة مل       ، تفيد التراخي مامل تقرن بكلمة مل       ، الفصل أنّ هذه احلروف تفيد التراخي أو الفور         
 . فمىت شاءت الطالق يف أي وقت كان طلقت فتفيد التراخي فيبقى هذا احلق ثابتاً هلا دائماً وأبداً

 وقد فسخت التعليق السابق ؟، هل له أن يفسخ هذا التعليق فيقول هلا لو شئت الطالق مل تطلقي /  مسألة**

أنّ التعليقات ال تفسخ عنـد       ألنا أخذنا اخلالف يف التعليقات وهو     ،  أنه ليس له أن يفسخ هذا التعليق         اجلواب
 . الفسخ يف هذه الصورة اجلماهري فإذاً ال ميلك

  )فشاء مل تطلق، قد شئت إن شئت : ن قالت وإ (- رمحه اهللا- قال  
         إن شئت تطلق أو ال تطلق ؟ كالم املؤلـف تطلـق أو ال               ، يعين قالت املرأة لزوجها قد شئت قال الزوج شئت

 تطلق ؟ ال تطلق ملاذا ؟

قت املـشيئة   واملرأة هنا مل تشاء وإمنا علّ     ، قالوا ألنّ الطالق معلق على مشيئة املرأة         : عللوه بتعليل لطيف جداً   
 مع أنّ املتبادر إىل الذهن أا تطلق أليس كذلك ؟. على مشيئة زوجها واملشيئة شيء والتعليق شيء آخر 
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فعند احلنابلة ال   ، فقالت قد شئت إن شئت فقال الزوج قد شئت          ، يعين رجل قال لزوجته إن شئت فأنت طالق         
ألنه فرق بني التعليق وبـني      ، ال تطلق وما ذكروه وجيه جداً       لكن الصحيح أا    ، تطلق مع إنّ املتبادر أا تطلق       

 . املشيئة

 . ولو استمروا هكذا لصار البيت كله شئت وشئت وانتهى الوقت

  )إن شئت وشاء أبوك: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال  
 -: طلقت فإنّ الطالق ال يقع حىت يتحقق أمران، إذا قال إن شئت وشاء أبوك 

          .يأن تشاء ه /واحد 
 . ألنه عرب بالواو، ويشاء أبوها  /اثنان  

يعين ، أو علق املشيئة على رجل أجنيب       ، لعل مراد املؤلف أنه سواء علق املشيئة على أحد أقارا           ) أو زيد (وقوله  
؟ إالّ أنه كما ما الفرق بني العبارتني ، هذا ختريج لكالم املؤلف وإالّ قوله أو شاء أبوك يغين عن قوله أو شاء زيد 

وهذا قد يقع مـن     ، بني أن يعلقه على مشيئة األب وعلى مشيئة زيد           بيان أنه ال فرق    قلت لعله أراد التفريق أو    
بعض األزواج أن يعلق مشيئتها ومشيئة أبيها ألنه يعلم أنّ أباها رجل حكيم وعاقل فلن يوقع الطالق إالّ يف وقته                    

 . املناسب

ق على مشيئة الزوجة يدخل يف اخلالف السابق الذي أخذناه يف توكيل أو متليـك               هل تعليق الطال   / مسألة** 
كما أنه إذا علـق علـى       ، ال يدخل ملاذا ؟ ألنّ هذا ليس بتمليك وإمنا هو تعليق             الزوجة الطالق أو ال يدخل ؟     

فإذا قال  ، وهكذا هنا نقول أنّ هذا ليس من تلك املسألة  أليس كذلك ؟  ، طلوع الشمس فليس بتمليك للشمس      
 . إن شئت فأنت طالق وشاءت طلقت وال تدخل يف اخلالف السابق

  )وإن شاء أحدمها فال (- رمحه اهللا- قال  
يعين أحدمها فإـا تطلـق وال       ، فحينئذ إذا شاءت أو أبوها      ، يعين إن قال إن شئت أو شاء أبوك فأنت طالق           

 .نشترط اجلمع بل يكتفى بأحدمها

  )طالق وعبدي حر إن شاء اهللا وقعاوأنت  (- رمحه اهللا- قال  
  ،فإنه يقع الطالق يف احلال ويعتق العبد يف احلال ، إذا قال هلا أنت طالق وعبدي حر إن شاء اهللا 

 . والعتاق على أمر ال ميكن أن يعلم فسقط الشرط وبقي الطالق قالوا ألنه علق الطالق على : التعليل

وهذا مذهب لبعض احلنابلة واختاره شيخ ، ارة فإا ال تطلق وال يعتق العبد أنه إذا قال هلا هذه العب: القول الثاين 
 -رمحه اهللا- اإلسالم 

  -  :الدليل استدلوا بدليلني
  )من حلف على ميني فقال إن شاء اهللا مل حينث (- صلى اهللا عليه وسلم-  قوله  :الدليل األول 
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فبقي ومل تطلق وال خيفى إن شاء اهللا        . صل بقاء النكاح    واأل،  أنه علقه على صفة ال ميكن أن تعلم          :الدليل الثاين 
 .  ألنّ دليله وتعليله قوي جداًأنّ القول الثاين هو الراجح

  )وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اهللا طلقت إن دخلت (- رمحه اهللا- قال  
وأما املشيئة فهو ، خول وجد إذا قال للمرأة إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اهللا مث دخلت فإا تطلق ألنّ الد         

فإذا قال هلا   . شرط يسقط لعدم العلم به فتبين ذا أنّ اخلالف يف هذه املسألة كاخلالف يف املسألة السابقة متاماً                  
 . إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء اهللا فإا ماذا ؟ فإا ال تطلق

أراد حتقيقاً ال تعليقاً فحينئذ فإا تطلق ألنه  ، شاء اهللا ما إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار إن           . يستثىن من هذا  *
وإمنا أراد حتقيق األمر وهذه العبارة من املستحسن لـألزواج أن يـستخدموها إذا أرادو                مل يرد التعليق باملشيئة   

إىل  أن يقـول إن ذهبـت   األوىلزوجته من أمر ال يريده فإنّ       فإذا أراد بعض األزواج أن مينع     . احللف بالطالق   
هي ستفهم التعليق وهو ينوي ماذا ؟ وهو ينوي التعليق أيضاً هي ستفهم أا إذا ، السوق فأنت طالق إن شاء اهللا 

والتعليق على القول الراجح يقع أو ال يقع به الطالق ال يقع ، خرجت إىل السوق فإا ستطلق وهو ينوي التعليق 
ل فيها منفعة منع الزوجة مما يريد أن مينعها ويف نفس الوقـت             به الطالق و هلذا نقول استخدام هذه العبارة حيص        

 . عدم إيقاع الطالق

  )وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته طلقت يف احلال (- رمحه اهللا- قال  
ألنّ معىن العبارة أنت طالق ألنّ زيـداً رضـي      ، إذا قال هلا أنت طالق لرضى زيد أو مشيئته فإا تطلق يف احلال            

، فإن كان مقصوده التعليق يعين أنت طالق إن رضي زيد فإا ال تطلق إالّ إذا رضي                  د بذلك بذلك أو لرضى زي   
وإذا ادعى هذا يف جملس احلكم قبل منه ألنّ هذا اللفظ حيتمل هذا املعىن وهذا معىن قول الشيخ فيما بعد هـذه                      

 .العبارة

 ... ألخريةمث املسألة ا) فإن قال أردت الشرط قبل حكماً (- رمحه اهللا- يقول  

فإن نوى رؤيتها مل تطلق حىت تـراه وإالّ طلقـت بعـد             ، وأنت طالق إن رأيت اهلالل       (- رمحه اهللا - يقول    
  )الغروب برؤية غريها

وإما أن يريـد إذا     ، فإما أن يريد إن رأيتيه بالبصر حقيقة        ، إذا قال الزوج لزوجته إن رأيت اهلالل فأنت طالق          
وإن كان مقصوده الثاين فإا تطلق بأحد ، ألول فإا ال تطلق حىت ترى اهلالل فإذا كان مقصوده ا، دخل الشهر 

 -: أمرين

  إكمال العدة ثالثني يوماً- 2     أو إما رؤية اهلالل-1

والرؤية املعتد ا عند    ،  الرؤية يف الشرع تعين دخول الشهر الالحق وهو يدخل إما برؤية أو بإكمال العدة                ألنّ
فإذا رآه  ، راه شخص آخر بعد غروب الشمس ألنه حينئذ يصدق عليه أنه رآه يف الشهر الالحق                احلنابلة هو أن ي   

 . تطلق قبل غروب الشمس فال عربة برؤيته وال
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أي ، أنه مبجرد ما يراه الشخص اآلخر فإا تطلق ألنّ الطالق معلق على الرؤية وقـد وجـدت                   : القول الثاين 
قبل مغيب الشمس بدقائق أو بأكثر أو بأقل فقد طلقت املرأة ألنه حتققت الرؤية              الرؤية الشرعية فإذا رؤي اهلالل      
 . الشرعية اليت علق الطالق عليها

قلت أنه ينبغي للزوج إذا أراد أن يعلق أن يقول إن شاء اهللا فهل هذه من احليل املذمومة ؟ لو                     / مسألة أخرية ** 
الشرع وهذا حيلة على عدم وقوع الطالق املعلق فهل هـذا مـن             قال قائل أنتم دائماً تقولون احليل مذمومة يف         

التعليل أنّ الضابط عنـد  . احليل املذمومة اليت نتحدث عنها مراراً أو ليست كذلك ؟ اجلواب أا ليست كذلك              
ه فهو ورسوله أما التحيل على أمر حيبه اهللا ورسول هي التحيل على أمر ال حيبه اهللا . شيخ اإلسالم للحيل املذمومة     

 - : هنا الزوج أراد حتقيق أمرين. حيلة حممودة 

 .  عدم وقوع الطالق:                         الثاين.       منع زوجته من أمر حيبه هو:األول

وهذان األمران حمبوبان أو مكروهان للشرع ؟ حمبوبان إذا هو حتيل على أمر حمبوب وهلذا صارت هـذه احليلـة          
 . حممودة وليست مذمومة
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  من الطالق) 6: (الدرس  الصيفية  الدورة

  ))185((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ3/7/1429: التاريخ  األحد: يوم
  

  :اهللا حفظه شيخنا قال
بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آلـه وأصـحابه                    

  .أمجعني
 صلف

وإن حلف ال يدخل داراً أو ال خيرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طـاق                   (- رمحه اهللا - قال    
  )غزهلا فلبس ثوباً فيه منه أو ال يشرب ماء هذا اإلناء فشرب بعضه مل حينث أو ال يلبس ثوباً من، الباب 

فعل شيئاً مث فعل بعضه فهل حينث أو        وهذا الضابط إذا حلف أن ال ي      ، مجيع هذه املسائل ترجع إىل ضابط واحد        
 ال حينث ؟

  ،فهذه املسألة فيها خالف 
 فإذا حلف أن ال خيرج فخرج بعضه،  كما ترون أنه ال حينث إذا فعل بعض الذي حلف على تركه فاملذهب 

  .يشرب من هذا اإلناء فشرب بعضه فإنه ال حينث  أو أن ال، أو أن ال يدخل فدخل بعضه 
 -:  بأدلة استدلّ احلنابلة

وال يعتـرب هـذا     ،  كان يعتكف وخيرج رأسه لعائشة لترجله        - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب      :الدليل األول 
ومع ذلك مل يعترب النيب     ،  ممنوع   االعتكافمن مكان   . اخلروج من املعتكف ممنوع      خروجاً من املعتكف مع أنّ    

 .صلى اهللا عليه وسلم خروج رأسه خروجاً هذا أوالً

 .  أنّ فعل البعض ال يتحقق معه فعل الكل وهو إمنا حلف أن يترك الكل:ليل الثاينالد

 هؤالء على أنه حينث أنّ حلفه علـى         واستدل. أنه إذا فعل بعض ما حلف على تركه فإنه حينث            : القول الثاين 
 . رك مجيع املنهيفالنهي مثالً ال يتحقق امتثال النهي إالّ بت، ترك الكل ال يتم إالّ بتركه كله كالنهي 

. حلديث عائشة فإنه نص أنّ خروج البعض ليس خروجاً للكل وال حينث به اإلنسان  ، والراجح مذهب احلنابلة
 : وحنتاج قبل أن ننتقل إىل املسألة التالية إىل تنبيهني. عرفنا إذا اخلالف يف هذه املسائل اليت ذكرها املؤلف 

فإذا قال واهللا ال أشرب هذا اإلناء ويف . نو أو توجد قرينة على إرادة البعض  أنّ حمل اخلالف مامل ي    :التنبيه األول 
 هذا مثال النية. اإلناء وال بعض اإلناء حينئذ إذا شرب بعضه حينث  نيته أن ال يشرب
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والقرينة هي أنّ اإلنسان لـن      ،  إذا قال واهللا  أشرب هذا النهر فإنه إذا شرب من النهر فإنه حينث                مثال القرينة 
 , أشرب من النهر هذا التنبيه األول، فعلمنا أنّ مراده  يتمكن من شرب النهر

 قلت أنّ مجيع املسائل ال يدخل داراً ال يلبس ثوباً ال يشرب ماء هذا اإلناء كلها ترجع إىل ضابط                    :التنبيه الثاين 
اً من غزهلا فلبس ثوباً     ال يلبس ثوب  (يستثىن من هذا قول الشيخ املؤلف       ، يف هذا الضابط     واحد وذكرت اخلالف  

 -رمحهم اهللا- فإنّ بعض احلنابلة  ) فيه منه

فإذا لبس ثوباً فيه من غزهلا فإنه حينث مطلقاً وإىل هذا ذهب ، يرون أنّ هذه املسألة غري داخلة يف اخلالف السابق 
ا ال تستثىن وأنّ هـذه      والصحيح إن شاء اهللا أ    ، فاستثنوا هذه املسألة من املسائل السابقة      الشيخ اد واملرداوي  

  املسألة كاملسائل السابقة واملذهب يف هذا أصح
  )وإن فعل احمللوف عليه ناسياً أو جاهالً حنث يف طالق وعتاق فقط (- قال رمحه اهللا-  مث 

يقول الشيخ وإن فعل احمللوف عليه قصده بقوله وإن فعل احمللوف عليه يعين على تركه فإنه إذا فعلـه ناسـياً أو                
إذا فعل اإلنسان احمللوف على تركه ناسياً أو جاهالً فإما أن يكون احللف             .  حنث يف طالق وعتاق فقط       جاهالً

حنث يف طالق وعتاق ( يقول - رمحه اهللا- والشيخ  . بالطالق أو بالعتاق أو وهو الذي مل يذكره املؤلف باليمني    
 . يعين دون اليمني) فقط

وإن كان احللف بالطالق أو     ، اً أو جاهالً وكان احللف ميني مل حينث         فإذا فعل اإلنسان ما حلف على تركه ناسي       
قالوا إنّ الكفـارة يف     . دليل احلنابلة على هذا التفريق      . بني اليمني وبني الطالق والعتاق       ففرقوا، العتاق حنث   

فكأم يقولون  . اً هلا   اليمني املقصود منها رفع اإلمث ومع اجلهل والنسيان ال إمث فال تشرع الكفارة وال احلنث تبع               
 . إذا فعله يف اليمني مل حينث ومل يأمث ومل حيتج إىل الكفارة

 والعتاق فقالوا أنّ الطالق والعتاق يقصد منه إيقاع الطالق وإيقاع العتاق عند وجود الصفة فهو                أما يف الطالق  
 باب ربط األحكام بأسباا مىت      ألا من ، كان جاهالً أو عاملاً     ، معلق على صفة توجد بوجودها نسي أو ذكر         

 . وجدت الصفة وجد الطالق ووجد العتاق

{ واستدلّ هؤالء بقوله تعاىل      ، أنه ال حينث يف مجيع احللف سواء حلف ميني أو طالق أو عتاق               : والقول الثاين 
 وهو عام] 286/البقرة[} ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 

 . وهو أيضاً عام) عفي عن أميت اخلطأ والنسيان (- سلمصلى اهللا عليه و- وبقول النيب  

الدليل الثاين هلذا   ، وهذا القول الثاين اختيار شيخ اإلسالم وهو الصواب أنه ال فرق بني الطالق والعتاق واليمني                
واخلالصة أنّ الصواب التسوية بـني هـذه        ،القول أنه مل يقصد املخالفة فلم يترتب على حلفه حنث وال كفارة           

   .احللف بالطالق والعتاق واليمني، ميان الثالثةاأل
  )وإن فعل بعضه مل حينث إالّ أن ينويه (- رمحه اهللا- قال  
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يقول ، إن فعل بعضه ال حينث ملا تقدم معنا يف القاعدة أنّ من حلف أن ال يفعل شيئاً ففعل بعضه فإنه ال حينث                       
آلن الكل واجلزء فإذا فعل أياً منهما فقد حنث ووجبت عليه            املنوي ا  ألنّنواه فإنه حينث     الشيخ إالّ أن ينويه فإذا    

قيد . وهذه العبارة من الشيخ يعين يغين عنها العبارة األوىل إالّ أنه أراد أن يضيف ماذا ؟ إالّ أن ينويه                    ، الكفارة  
 وبقي عليه القيد اآلخر الذي ذكرناه وهو ماذا ؟ القرينة. النية 

  )علّنه مل يرب إالّ بفعله كلهوإن حلف ليف (- رمحه اهللا- قال  
فإذا حلف أن يفعل الشيء فإنّ ميينه       ، إذا حلف أن يفعل الشيء فاحلكم خيتلف عن ما إذا حلف أن يترك الشيء               

والسبب يف ذلك أنّ اليمني على فعل ، مجيع الشيء فإن فعل بعضه وترك بعضه فإنه حينث  ال تكون بارة إالّ بفعل
وهذا التفريق مجيل ودقيق فيجب على اإلنسان أن يعرف الفرق بني       فال يربأ إالّ بفعله   ، الشيء تتناول مجيع الشيء   

 . أن حيلف على ترك الشيء وبني أن حلف على فعل الشيء

 . بر ميينه أو مل يرب ؟ ال يرب يف هذا املثال. ودخل برجله اليمىن فقط . فإذا قال واهللا ال أدخلن البيت 

فإنه ال حينث فال بد أن نفرق بني احللف على الفعـل            . خرج من البيت ؟ وخرجت رجله       لكن لو قال واهللا ال أ     
وأمـا  ، فاألوامر علينا أن نأيت ا ما نستطيع منـها          . واحللف على الترك وهو يشبه نوعاً ما األوامر والنواهي          

 . النواهي فيجب أن نتركها كلها

 

 باب التأويل يف احللف

 . فاملؤلف يريد أن يبين حكم التأويالت أو التعريض يف احللف. تعريض هو الذي نسميه ال/ التأويل

 . وقول الشيخ باب التأويل يف احللف يشمل ما إذا حلف باليمني أو بالطالق أو بالعتاق أو بالنذر أو بأي حلف

  : وقوله باب التأويل يف احللف أمثلته كثرية 
  أن يقول هذا فراشيومن أمثلته، الم  أن يقول هذا أخي ويقصد أخوه يف اإلسمن أمثلته

 . سيذكر املؤلف أربعة أمثلة للتأويل. ألنّ األرض جعلها اهللا فراشاً . ويقصد األرض 

  )ومعناه أن يريد بلفظه ما خيالف ظاهره (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
 املتكلم ال احتمال    أن يتكلم بكالم يفهم منه خالف مقصود      . هذا هو تعريف التأويل أو الذي يسميه التعريض         

 . اللفظ للمعنيني

  )فإذا حلف وتأولّ ميينه نفعه إالّ أن يكون ظاملاً( إىل حكمه فقال - رمحه اهللا- انتقل املؤلف  مث 
ما معىن ينفع   . وقبل أن نبين مىت ينفع ومىت ال ينفع         ، يريد املؤلف أن يبين مىت ينفع التأويل ومىت ال ينفع التأويل            

نأيت إىل الصور اليت ينفـع فيهـا        . أي أنه إذا تعاطاه فإنه ال حينث وال يأمث          . ال حينث وال يأمث      ؟ معىن ينفع أنه   
 . والصور اليت ال ينفع فيها

 -: ينقسم التأويل إىل ثالثة أقسام
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. فإذا كان مظلوماً نفعه التأويل والتعريض باإلمجاع بال خمالف وهللا احلمـد             ،  أن يكون مظلوماً     :القسم األول 
 . يذكر املؤلف األمثلةوس

 - صلى اهللا عليه وسلم- واستدلوا بقول النيب  . فإنه ال ينفعه باإلمجاع والنص     ،  إذا فعله وهو ظامل      :القسم الثاين 
صلى - واستدلوا بقول النيب  ، لكن محله الفقهاء على الظامل   ، احلديث عام   ) ميينك على ما يصدقك به صاحبك     (

احلديث األول يف مسلم واحلديث الثاين يف السنن فالقـسم األول           )املستحلف  نية اليمني على  ( - اهللا عليه وسلم  
 والثاين أمرمها واضح إذا كان ظاملا أو مظلوماً احلكم واضح

 إذا مل يكن ظاملاً وال مظلوماً فمن الفقهاء وهو املذهب من يرى جواز التأويل والتعريض حـىت                  :القسم الثالث 
واستدلوا بالعمومات املنقولة   . عرضاً ولو كان يف أمر ليس فيه ال ظامل وال مظلوم            م باحللف فله أن حيلف متأوالً    

    ملا سئل يف الغزو قال حنن من ماء- صلى اهللا عليه وسلم- النيب    يف التأويل فإنّ- صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  
صـلى اهللا عليـه     - يق والنيب     قال رجل يهديين الطر   . بكر الصديق يف اهلجرة من هذا الذي معك          وملا سئل أبو  

 .  لألعرايب إنا حاملوك على ولد الناقة- صلى اهللا عليه وسلم- وقال النيب   .  يسمع ومل ينكر- وسلم

 جمموعة من التأويالت    - صلى اهللا عليه وسلم   - فاستعمل النيب     . وقال للمرأة إنّ العجوز الكبرية ال تدخل اجلنة         
 . والتعريضات

 . لى اجلواز املطلقفاستدل ا احلنابلة ع

جيـوز أن نعـرض      أنه ال جيوز مطلقاً واستدل هؤالء بأنه ال حاجة للتعريض مع وجود الظلم فال              : القول الثاين 
 . وهذا القول هو أضعف األقوال.سيما يف اليمني ال

ز يف الكـالم    أنه مع عدم احلاجة جيو    . وهو رواية عن اإلمام أمحد وكأنّ شيخ اإلسالم مييل إليه            : القول الثالث 
،  التأويل والتعريض كثرياً     - صلى اهللا عليه وسلم   - واستدلوا على هذا بأنه يف الكالم نقل عن النيب          ، دون اليمني   

وهي عامة أخرجنا منـها     ، وأما يف اليمني فإنّ األحاديث تدل على ما يصدقك صاحبك أو على نية املستحلف               
 املنع وكما ترىصورة ما إذا كان مظلوماً فبقيت الصور على أصل 

 وهو أن نقول جيوز يف الكالم دون احللـف مث           الراجح وهو إن شاء اهللا      القول الثالث األخري هذا وجيه وقوي     
  سيذكر الشيخ ثالث أمثلة

  )الذي(فإن حلّفه ظامل ما لزيد عندك شيٌء وله عنده وديعة مبكان فنوى غريه أو مبا  (- رمحه اهللا- قال  
وذكر املؤلف صـورتني    ، ظامل فله حينئذ التأويل والتعريض       وهو،هل عند لزيد مال     يعين جاز إذا قال له ظامل       

 . للتعريض والتأويل

فيقول ما عندي لـه     ، خر   أن يقول ما عندي له شيء ويقصد يف هذا املكان واملال يف مكان آ              :الصورة األوىل 
 . شيء ويف نيته يعين يف هذا البيت واملال يف بيت آخر
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فكأنه قال الذي عندي لزيد وهو صادق ،  للنافية املوصولةعندي له شيء ويقصد مبا  أن يقول ما :الصورة الثانية
فهذا جائز سواء مع اليمني أو بال ميني ألنـه          . بينما فهم الظامل أنه ينفي وجود املال عند زيد          . الذي عنده لزيد    

 . ظامل

  )أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غري مكانه (- رمحه اهللا- قال  
 . ونوى سوى املكان الذي فيه زيد،  قيل له هل زيد هنا فقال زيد ليس هاهنا يعين

فقال األثـرم   ، وقال أمثّ املروذي    ، تعرفون القصة املشهورة أنه جاء رجل يطلب املروذي يف جملس اإلمام أمحد             
لة على أنّ هذا    فحملوا احلناب ، فانصرف الرجل   . واإلمام أمحد جالس فتبسم وضحك       ليس هاهنا وأشار إىل كفه    

ويف بعض كتب احلنابلة أنّ الذي قال ليس هاهنا اإلمـام           ، الرجل إما أنّ املروذي ال يريد أن يقابله أو أنه ظامل            
أمحد وعلى كل حال أقره اإلمام كـان         الذي قال ليس هاهنا هو األثرم وليس اإلمام       ، أمحد وهذا ليس بصحيح     

 .  ليس حبلف وإمنا كالمموجوداً ومحلوه على وجود احلاجة وأنّ هذا

كما أنه حصل تأويل آخر من األثرم بالنسبة لإلمام أمحد كان يريد أن يسمع جزءاً إما من املسند أو من غـريه                      
 اهللاعبدوكان اإلمام أمحد كأنه يؤخر األثرم ويقول له يعين أتلوا عليك اجلزء ال حقاً فقال األثرم لإلمام أمحد يا أبا 

 إىل بلدي فأمسعين اجلزء قال اإلمام مادام تريد أن خترج أمسعك اجلزء فجلـس وحدثـه                 إمنا أريد أن أخرج يعين    
يعـين  ، أمل تقل سأخرج قال وهل قلت غداً         فلما صار من غد قابله يف الطريق فقال أبو عبد اهللا          ، باجلزء كامالً   

وهـذا  ، ومل ينكر عليه    قلت سأخرج لكن مل أقل غداً أخرج مىت ما خرجت فضحك أيضاً اإلمام أمحد وتبسم                
 . أيضاً ليس فيه ميني

بعض الناس إذا أردت أن تتحدث معه       . أما التوسع يف التأويل من غري حاجة قد يكون كالم اإلنسان كله تأويل              
كما أنّ شيخ اإلسالم أشار ، هذا ليس من طريقة املسلمني ، حتتاج إىل حمترزات وأن خترج مجيع ما حيتمله الكالم 

 -: أويل ينقسم إىل قسمنيإىل أنّ الت

 . وتأويل خيالف ظاهر اللفظ . تأويل حقيقي

صلى - قال شيخ اإلسالم وهو التأويل الذي استعمله النيب           ،  هو الذي يتوافق مع حقيقة األمر        فالتأويل احلقيقي 
 -اهللا عليه وسلم

 إالّ عنـد  اسـتعماله  أنه ال ينبغي  التأويل الذي خيالف الظاهر متاماً فهذا وإن جاز عند اجلمهور إالّ :القسم الثاين 
صحيح هو سيحمله على ولد الناقة .  ملا قال إنا حاملوك على ولد الناقة - صلى اهللا عليه وسلم- فالنيب  . احلاجة 

لكن تأويل األثرم الذي عمله مع اإلمام أمحد غري متوافق مع           . الواقع   والتأويالت اليت ذكرت مجيعاً متوافقة مع     . 
 . ذا ينبغي أن ال يفعله اإلنسان إالّ عند احلاجة امللحةفه. الواقع 

  )أو حلف على امرأته ال سرقت مين شيئاً فخانته يف وديعة ومل ينوها مل حينث يف الكل (- رمحه اهللا- قال  
 إذا قال لزوجته واهللا إن سرقت مين شيئاً فأنت طالق فهذا حلف باليمني وال بالعتاق ؟
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أو يقول إن سرقت مين     ، هو يقول واهللا إن سرقت مين شيئاً فأنت طالق          ، منا بالطالق   ال باليمني وال بالعتاق وإ    
وإذا قال واهللا ال تسرقني مين شيئاً هذا حلف بأيش ؟ هـذا حلـف               ، حلف بالطالق    فهذا. شيئاً فأنت طالق    

 هللا علي نـذر أن      وإذا قال إن سرقت مين شيئاً فا      ، بالعتاق   وإذا قال إن سرقت مين شيء فعبدي حر       ، باليمني  
 .  احللف باليمني والطالق وال ال والعتاق الفرق بنيوأظن اآلن توضح، هذا حلف بالنذر ، أصوم سنة 

فإذا قال هلا ذلك وخانته بوديعة فإنه يف هذه احلالة تطلق وال يلزمه أن يصوم وال يلزمه عتق العبد ملـاذا ؟ ألنـه           
إالّ إن نوى أثناء اليمني أن يشمل اخليانـة فحينئـذ إذا            ،  ليست سرقة    واخليانة يف الوديعة    ، حلف على السرقة    

 . خانته فإا تطلق

 باب الشك يف الطالق                                         

، مطلق التردد بني أمرين سواء كان راجحـاً أو مرجوحـاً            / املقصود بالشك هنا  ، قوله باب الشك يف الطالق      
 . رب شك عند الفقهاءفمطلق التردد يعت

  )أو شرطه مل يلزمه، من شك يف طالق  (- رمحه اهللا- يقول  
وقوله شك يف الشرط يعين شك يف حتقق ، إذا شك يف الطالق يعين أنه شك هل أوقع الطالق أو مل يوقع الطالق  

ودليل هذه ، فاألصل يف مجيع هذه الصور عدم وقوع الطالق وعدم وجود الشرط ، الشرط أو عدم حتقق الشرط 
صـلى اهللا عليـه     - ودليل هذه القاعدة قول النيب      ] ال يزول بالشك   أنّ اليقني [األحكام كلها القاعدة املشهورة     

واملقصود من احلديث حىت    ) إذا شك أحدكم هل خرج منه شيء فال ينصرف حىت يسمع أو جيد رحياً              (- وسلم
ليس مبقصود يف    هذا،  إذا مسع صوتاً أو وجد رحياً        يتيقن  ال كما يفهم بعض الناس أنه ال ينصرف ولو تيقن إالّ            

وهذا احلديث يستعمل عند الشك ألنه يقول إذا شـك          . املقصود يف احلديث ال ينصرف حىت يتيقن        ، احلديث  
أما إذا علم أنه خرج منه شيء فإنّ احلديث ال يتناوله وال     ، أو إذا مل يعلم أحدكم أخرج منه شيء أو ال            أحدكم

  . ر أن جيد صوتاً أو رحياًيذهب ينتظ
  )وتباح له، وإن شك يف عدده فطلقة  (- رمحه اهللا- قال  

، فحينئذ تعترب طلقة واحدة     ، مقصوده وإن شك يف عدده فطلقة وتباح له يعين إذا تيقن الطالق وشك يف العدد                
رب طلقها طلقة واحدة رجعيـة  فيعت، ألنّ الزائد عنها مشكوك فيه ودائماً املشكوك فيه ملغى ألنه يف مقابل اليقني    

أما من ابتلـي    ، وهذه األحكام اليت نقررها اآلن تتناول الشخص العادي         ، وله أن يعود إليها إذا مل تكن الثالثة         
فهذا يعذر أكثر من الشخص الطبيعي يف مسألة الـشك يف عـدد             .بالوسواس يف الطالق فهذا له أحكام أخرى        

 إذا الكالم اآلن ليس عن من عنده وساوس ، الطالق أو الشك يف وقوع الطالق أصالً

 . وشكوك وإمنا عن الشخص الذي مل يبتلى بالوساوس

  )إحداكما طالق طلقت املنوية وإالّ من قرعت : المرأتيهفإذا قال  (- رمحه اهللا- قال  
 -: فينقسم احلكم إىل قسمني، إحداكما طالق المرأتهإذا قال رجل 
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ولو قال  ،  نوى إحدامها فهي اليت تطلق بال خالف وال نزاع وأمرها واضح             اإذف أن ينوي إحدامها     :القسم األول 
  .املرادة  إحداكما لكنه بالنية عين

يقول إحداكما طالق ومل ينوي أيا منهما فاحلكم عند احلنابلـة أن حتـدد         ،  أن ال ينوي إحدامها      :القسم الثاين  
 . املطلقة بالقرعة

  -  :واستدلوا على هذا بدليلني
 .  أنّ القرعة طريق شرعي لتحديد احلكم الواقع على املتساويني:لدليل األولا 

فقاسوا عليها هذه املسألة ومن     ،  أنّ الصحابة حكموا على من طلق ومات قبل أن يعين أنه يقرع              :الدليل الثاين 
فيمن طلق ومل يعين مث     فالفتاوى املنقولة   . عن الصحابة هي يف هذه املسألة فليس كذلك          ظن أنّ الفتاوى املنقولة   

على فتاوى الصحابة صورتنا اليت معنا وهي ما إذا قال إحـداكما         فهذا أفىت الصحابة بالقرعة لكن نقيس     . مات  
 . طالق ومل يعين

طلق اجلميع وهو قول غاية يف الضعف وسببه ضعفه         ، أنه إذا قال إحداكما أو إحداكن ومل يعين          : القول الثاين 
 .  إالّ واحدة فكيف يقع الطالق على الباقياتأنّ الزوج مل يطلق

وإن مل ينوي عند قوله الطالق أيا منهما وعلل ،يف هذه املسألة أنه يوكل إىل الزوج حتديد املطلقة  : القول الثالث
ل ألنّ من ملك األص   .  من باب أوىل     انتهاء فأن ميلك تعيينه     ابتداءإذا ملك إنشاء الطالق      هؤالء قوهلم بأنّ الزوج   

 . والتعيني فرع الطالق. ملك الفرع 

نقول للرجل وهذا القول كما ترى وجيه يف احلقيقة وقوي و. والطالق ملك للرجل فالتعيني أيضاً يكون ملكاً له  
وهذا القول قوي ويليه يف الرجحان القرعة ـيء نظـريه عـن             . عليها طالقك السابق    ع  عين اليت تريد أن يق    

 - عليه وسلمصلى اهللا- أصحاب النيب  

  )كمن طلق إحدامها بائناً وأنسيها (- رمحه اهللا- قال  
فيكون احلكم ،  احلكم يف هذه املسألة كاحلكم متاماً يف املسألة السابقة احلنابلةإذا طلق إحدامها بائناً وأنسيها فعند 

 . ماذا ؟ القرعة

 أنّ املطلق اآلن طلق معينة ال       االختالف ووجه   ،أنّ هذه املسألة ختتلف متاماً عن املسألة السابقة          : والقول الثاين 
 يتبين أيهن وقع    أنفاحلكم عند هؤالء أن تبقى الزوجات معلقّات إىل         . أنه ماذا ؟ أنسيها      إمنا الذي صار  ، حمالة  

 حمبوسات بسببه وال جيوز أن يطأ ألنويف هذه املدة تكون النفقة على الزوج يف مجيع الزوجات . عليها الطالق 
  نه رمبا يطأ ماذا ؟ اليت وقع عليها الطالق أل

وبني أن يقول إحداكن طالق ومل ،  ؟ ألنه يوجد فرق بني أن يطلق واحدة مث ينساها         ملاذا وهذا القول قوي جداً   
فقطعاً إحدى الزوجات وقع عليها ماذا ؟ الطالق فكيف نعـين            ففي املسألة األوىل إذا طلق ونسي     . يعين أصالً   
- جداً كما ترى ونصره ابن قدامـة         ن نعلم أنّ إحدى الزوجات وقع عليها الطالق هذا القول قوي          بالقرعة وحن 
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كبرية ألنه    لكن يشكل عليه مسألة واحدة وهي ماذا ؟ صعوبة التطبيق هذا القول فيه مشقة بالتطبيق               - رمحه اهللا 
 يتمكن من أن يتذكر أيهما الـيت وقـع   وإذا مل، ظاهر اختيار هؤالء أنا ننتظر ولو طال الوقت حىت يتبين أيهما       

وهذا فيه مشقة يف التطبيق ومشقة التطبيق أحياناً تكون سبباً يف           ، عليها الطالق بقيت الزوجات كلهن معلقات       
ألنّ اهللا سبحانه وتعاىل ما جعل علينا يف الدين من حرج ويف هذا القول شيء من احلرج مع قوة . تضعيف القول 

 . ذلك نقول إنشاء اهللا الراجح أنه يقرع حىت تأخذ الزوجة طريقها ويأخذ الزوج طريقهدليله لكن فيه حرج ل

  )وإن تبين أنّ املطلقة غري اليت ردت إليه (- رمحه اهللا- قال  
أو يتذكر بقرينـة أو     ، إذا تبين بعد القرعة أنّ اليت طلقت هي فالنة بأن جيد كتب املطلقة ونسي مكان املكتوب                 

فحينئـذ  ،فالنة وحينئذ يتبني أنّ اليت وقعت عليها القرعة مل تطلق وأا مازالت زوجة                طلقت هي  بعالمة أنّ اليت  
فإذا قال تبين ، األمر أمر ال ميكن أن يعرف إىل من قبل الزوج  ألنّ هذا، يقبل قوله يف احلكم وترجع إليه الزوجة 

منه ورجعت اليت وقع عليها القرعة إىل عـصمة         يل أو تذكرت أنّ املطلقة هي غري اليت وقعت عليها القرعة قبل             
 . ألنا تبينا أا مل تطلق. الزوج 

  )مل تتزوج ما (- رمحه اهللا- يقول  
فإن تزوجت فإا ال ترد ولو تذكر أنها مل تطلق ملاذا ؟ ألا بعد التزوج تعلق ا حـق زوج آخـر وال ميلـك               

وهذا صحيح ال ميلك هـذا      . لزوج األول أو الثاين ؟ الثاين       والغري هنا هو ا   . بقوله   اإلنسان أن يسقط حق غريه    
  . وتبقى مع الزوج الثاين

  )أو تكن القرعة حباكم (- رمحه اهللا- قال  
يعين إذا صنعت القرعة عن طريق احلاكم وتوالها احلاكم فإنّ تذكره بعد ذلك ال ينفع ملاذا ؟ ألنّ قرعة احلـاكم      

 . إذا بين الشيخ املستثىن واملستثىن من املستثىن، رفع بدعوى الزوج وحكم احلاكم ال ميكن أن ي، تعترب حكم 

 فاملستثىن من املسألة السابقة ما هو ؟ اآلن هو بين املستثىن واملستثىن من املستثىن أليس كذلك ؟

ما إذا ويستثىن من هذا احلكم  . هذا مستثىن من احلكم السابق. فاملستثىن هو إذا تبين أنّ اليت قرعت ليست هي    
 . بأداء القرعة تزوجت أو قام احلاكم

  )وجهل مل تطلقا، وإن كان محاماً ففالنة ، وإن قال إن كان هذا الطائر غراباً ففالنة طالق  (- رمحه اهللا- قال  
مث مل يتبين بأن ذهب الطـري    .............) هذه الصورة إذا قاهلا الزوج إن كان هذا الطائر غراب ففالنة طالق             

  - :واستدلوا على عدم وقوعه بدليلني . الطالق عند احلنابلة  بين فحينئذ ال يقعومل نت
 .  اإلمجاع فإنه بال خالف ال يقع: األول

 وهي القاعدة املشهورة إذا شككنا يف وجود الطالق أو يف وقوع الطالق وعدمه فاألصل عـدم                 مما تقد  :الثاين
فمع وجود .  غراباً وال محاماً حينئذ ال تطلق وال تلكنال يكو هنا أنّ هذا الطائر رمبا  وقوع الطالق ووجه الشك   

 . حمل إمجاع هذا الشك ال يقع الطالق وهذا صحيح وهلذا صار
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  )إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته: وإن قال لزوجته وأجنبية امسهما هند  (- رمحه اهللا- قال  
ق مباشرة تطلق زوجته و ال ننتظر منه تفـسرياً وال           إحداكما طال ، إذا قال رجل هلند زوجته وهند أخرى أجنبية         

 أنه ال ميلك إيقاع الطالق إالّ على هند اليت هي زوجته دون األخرى فإذا تطلق مباشرة ألنـه                   والسبب، تأويالً  
  :لكن أيضاً استثىن الشيخ. ميلك أن يطلق إالّ هي 

  )أردت األجنبية مل يقبل حكماً إالّ بقرينة (- رمحه اهللا- فقال  
. إن قال أردت األجنبية ومل أرد زوجيت مل يقبل منه يف احلكم يف جملس احلكم ال يقبل ألنه يدعي خالف لفظه                      

وحنن قلنا أنّ أي إنسان يدعي خالف لفظه ال يقبل يف جملس احلكم وإن كان األمر ديانة بينه وبني زوجته فإنـه              
اللفظ حيتمل فإذا كان حمـتمالً       !  مقصوده األخرى بلى     يكون أال حيتمل أن  . يقبل ملاذا ؟ ألنّ هذا اللفظ حيتمل        

 . وجاز لزوجته أن تبقى معه، دين وقبل فيما بينه وبني اهللا 

 )إالّ بقرينة (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
ا مثال القرينة أن جيربه ظامل على التطليق فيقول هند طالق يقصد ماذ  ، إالّ إن دلت القرينة فإنه يقبل ديانة وحكماً         

هذه القرينة وهي إجبار الظامل علمنا أنه أراد األخرى وساغ للحاكم أن يقبل قوله الذي                ؟ األجنبية فمع وجود   
 . وهذا صحيح. خيالف ظاهر لفظه 

 )أنت طالق طلقت الزوجة: وإن قال ملن ظن أا زوجته  (- رمحه اهللا- قال  
مثال هذه املسألة أن يقابل اإلنـسان يف        ، طلقت زوجته   يعين إن قال ملن أا زوجته وتبين أا أجنبية أنت طالق            

، زوجته فيقول أنت طالق فيتبين أا أجنبية فاحلكم أنّ زوجته اليت يف البيـت تطلـق                  الشارع امرأة فيظن أا   
  يف هذا أنه طلق زوجته قصداً وكون اللفظالسبب

 . جته املعصومة فتطلقوقع على أجنبية ال يغير احلكم ألنه زوج يف نكاح صحيح طلق زو

  )وكذا عكسها (- رمحه اهللا- قال  
إذا قابل يف الشارع امرأة يظن أا ليست امرأته فطلقها على أساس أا األجنبية ففوجأ أا زوجته فعند احلنابلة                   

 يف ذلك أنه يقع قالوا أنه طلق ماذا ؟ طلق بلفظ صريح موجه خماطب به زوجته فوقع أليس السبب، يقع الطالق 
 . كذلك فهذا الزوج خاطب زوجته بطالق صريح وهذا هو الطالق الذي يقع يف الشرع

أنه ال يقع الطالق على زوجته ألنه مل يقصد تطليق زوجته وإذا مل يقصد مل يكن مريداً للطالق فال  : القول الثاين
  وهذا صحيح، يقع 
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ته وإمنا أراد أن يطلق ماذا ؟ األجنبية وليس له           أا ال تطلق ألنه ما أراد أن يطلق زوج         القول الثاين هو الصحيح   
 . طالق على األجنبية

 

 

 باب الرجعة

 . فيقول كتاب الرجعة ألمهية الرجعة، مسائل الرجعة من املسائل املهمة وغري املؤلف يفرد هلا كتاباً / الرجعة

 . وهي مصدر من رجع رجوعاً.هي املرة من الرجوع يف لغة العرب  / والرجعة

هذا التعريف من وجهة نظري من      . فالرجعة هي رد الزوجة غري البائن من غري عقد يف عدا             /  الشرع وأما يف 
 . واملؤلف سيبين هذا من خالل الشروط واألحكام، هي الرجعة الشرعية  فإنه يبين ما أسلم وأسهل التعاريف

 ا دون ماله من العدد فله رجعتها        من طلق بال عوض زوجة مدخوالً ا أو خملواً         (- رمحه اهللا - يقول الشيخ     
  )يف عدا ولو كرهت

إذا استوىف الزوج هذه الشروط األربع فإنّ رجعته صحيحة باإلمجاع وقـد            ، قوله من طلق بال عوض إىل آخره        
  .فأشار بقوله من طلق بال عوض . بعبارة  أشار املؤلف إىل كل شرط

وإمنا خلع وتقدم    كان الطالق بغري عوض فليس بطالق     وهو أن يكون الطالق بغري عوض فإن         الشرط األول  
 ؟ صغرى. معنا أنّ املخالعة تعترب بائنة بينونة كربى وال صغرى 

فإذا طلق زوجة مدخوالً ا جاز أن يراجـع  ، زوجة غري مدخوالً ا أو خملواً     :وأشار إىل الشرط الثاين بقوله    
راجعة ألنّ غري املدخول ا ليس هلا عدة وهي أيضاً بائنـة            وأما إذا طلق زوجة مل يدخل ا فال يتمكن من امل          

   صغرى، ى كربى أو صغربينونة 
  : الشرط الثالثيقول مشرياً إىل 

 دون ما له من العدد يشترط للمراجعة أن يطلق طالقاً دون ما له من العدد فإن طلق ما له من العدد يعـين                      
 . يتمكن من املراجعةمستوفياً ما له من العدد وهو الطلقات الثالث مل 

  : بقولهالشرط األخريمث أشار إىل 
أيضاً   يف عدا يشترط جلواز املراجع أن تكون يف العدة فإن خرجت من العدة مل ميلك أن يراجعها وبانت منه

 . بينونة صغرى

  مث قال ولو كرهت يعين وله أن يراجعها بال رضاها واستدلوا على هذا بدليلني
فقال أحق بردهن فهم هلم احلق بالرد من ] 228/البقرة[} وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك {  قوله تعاىل :األول 

 . غري رضا أحد
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فـصارت  ،  اإلمجاع فإنّ الفقهاء أمجعوا على أنّ له أن يراجع بال رضا الزوجة و ال رضا األولياء                  :الدليل الثاين 
 الشروط معنا كم شرط ؟

  .ويضاف إىل ما ذكره املؤلف  . مخسةوالصواب أنّ الشروط . ذكرنا أربع شروط 
  

 أن يكون مريدا بالرجعة إصالحاً فإن أراد بالرجعة عنتاً أو تضيقاً على املرأة أو تعذيباً هلا فـإنّ الرجعـة ال                     
وإن هذه كما تقدم معنا أداة  البقرة} إن أرادوا إصالحاً{وهلذا قال تعاىل يف ختام اآلية . تصح وال ميكن منها 

 . شرط

  )راجعت امرأيت وحنوه: بلفظ  (- رمحه اهللا- قال  
 -: حتصل الرجعة بأمرين، وهي مباذا حتصل الرجعة ، من موضوعات الرجعة ، بدأ املؤلف مبوضوع مهم جداً 

 . فعلي :واألمر الثاين  لفظي :األمر األول

 . مراجعة لفظية كناية- 2  مراجعة لفظية صحيحة- 1 : واألمر اللفظي ينقسم إىل قسمني

يعين تكـون املراجعـة     ) راجعت امرأيت وحنوه ال نكحتها    : يقول بلفظ   . لف بدأ باملراجعة اللفظية الصرحية      املؤ
. باللفظ ال بالنية وتكون بلفظ راجعت ألنّ راجعت من الصرائح وقوله وحنوه كقول املراجع رددت أو أمسكت     

 . زوج باإلمجاع ألا صرائحفراجعت ورددت وأمسكت من الصرائح اليت حتصل الرجعة إذا استخدمها ال

 )ال نكحتها (- قال رمحه اهللا- مث 
فالرجعة ال تكون بالكنايات    ، مراده بقوله ال نكحتها وحنوه يعين مثل تزوجتها وأشار ذه العبارة إىل الكنايات              

  - :واستدلوا على هذا بدليلني 
. فكذلك الرجعة ال تنعقد بالكنايـات        قياس الرجعة على النكاح فالنكاح ال ينعقد بالكنايات          :الدليل األول  

 . واجلامع أنّ يف كل منهما استباحة بضع املرأة وهذا اجلامع موجود يف املراجعة والنكاح

، فكيف يقول ملن طلقها طالقاً رجعياً نكحتك وهي ما زالت منكوحة له .  أنّ إثبات الثابت حمال   :الدليل الثاين 
 . للفظ لغواً ال حكم لهحمال صار هذا ا وملا كان إثبات الثابت

) إمنا األعمـال بالنيـات   (- صلى اهللا عليه وسلم  - أنّ املراجعة حتصل بالكنايات مجيعاً لقول النيب         : القول الثاين 
 . فيحصل بأي لفظ يدل على هذا املقصود وألنه أراد مراجعة زوجته

كاح ال ينعقد بالكنايات بل تقـدم        عن القياس على النكاح فهذا قياس صحيح لكن ال نسلم أنّ الن            وأما اجلواب 
 . إذا اإلنسان له أن يراجع زوجته بأي لفظ شاء. يدل عليه  معنا أنه ينعقد بكل لفظ

  )ويسن اإلشهاد (- رمحه اهللا- قال  
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فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو      { اإلشهاد سنة عند اجلماهري من أصحاب املذاهب األربعة لقوله تعاىل             
هذه اآلية فيها األمر باإلشهاد وأقـل مراتـب األمـر           ، البقرة  }  وأشهدوا ذوي عدل منكم      فارقوهن مبعروف 

 . االستحباب

اآلية فيهـا األمـر الـصريح       أنّ اإلشهاد واجب وهو مذهب الظاهرية واستدلوا على هذا بأنّ            : القول الثاين 
إلشـهاد يف الطـالق ويف الرجعـة         عن هذه اآلية بأنّ اهللا تعاىل أمـر با         باالستدالل اجلمهورأجاب  )اوأشهدو(

 . اإلشهاد عليه فكذلك الرجعة والطالق ال جيب، فأمسكوهن أو سرحوهن 

واملسألة مشكلة ولكن   ، وقد روي الوجوب عن ابن عباس       ،  بأنّ الطالق أيضاً جيب      القائلون بالوجوب وأجاب  
د خروج من إشـكاالت زعـم        ال جواب عن اآلية كما أنّ يف وجوب اإلشها         ألنه  يبدو يل أنّ الوجوب قوي    

، اإلشكاالت اليت حتصل معنا بسبب مزاعم الزوج باملراجعة          الزوج أنه راجع وهو مل يراجع فاإلشهاد قطع لدابر        
 .وسيأتينا عند احلنابلة مسائل فيها إشكال بسبب زعم الزوج أنه راجع

ولو قلنا بوجوبه وإمنا اخلالف ال      ، أمجع العلماء أنّ اإلشهاد ليس بشرط لصحة املراجعة وال الطالق            / مسألة**
 كونه واجباً أو ليس بواجب وهذه مسألة مهمة ألنّ بعض الناس يظن أنه إذا قلنا                وإمنا يف يف كونه شرطاً للصحة     

  حال يصأنه جيب فإنّ املراجعة ال تصح أو أنّ الطالق 
 هلا وعليها حكم الزوجات، وهي زوجة  (- رمحه اهللا-  قال  

  -  :ث مسائلأفادنا املؤلف ثال
 .  أا زوجة وهي أم املسائل: األوىل

 .  أنّ عليها ما على الزوجات:الثالثة أنّ هلا ما للزوجات              :والثانية

  
 -: ذهب الفقهاء إىل أنّ الرجعية زوجة واستدلوا على هذا بدليلني، أم هذه املسائل أن نثبت أنّ الرجعية زوجة 

 املطلـق   مسي أنه   االستداللوجه  ] 228/البقرة[} وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك    { قوله تعاىل      :الدليل األول 
 . بعالً للزوجة الرجعية وال يكون زوجاً هلا إالّ وعقد النكاح باقي

فإذا ،  وهو مجيل جداً وهو أنّ الصحابة أمجعوا على توريث الرجعية ولن يورثوها إالّ وهي زوجة                 :الدليل الثاين 
فلها السكىن والنفقة وهلا كـل مـا        . ينا أن نقول هلا ما للزوجة وعليها ما على الزوجة           ثبت أا زوجة سهل عل    

 . االستثناءللزوجات إالّ ما سيأتينا من 

أما من  ، وعليها ما على الزوجات من الطاعة والبقاء يف املسكن وكل ما على الزوجات إالّ ما سيأتينا استثناؤه                  
 . عليها ما عليهنو، هلا ما هلن  حيث األصل أا زوجة

 )ال قسم هلا (- رمحه اهللا- قال  
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ألا خرجت بالطالق عن حق القسم وظاهر عبارة املؤلف أنه          ، الرجعية زوجة يف كل شيء إالّ أنه ال يقسم هلا           
 -  :تبلغ تسعة لكن الواقع أنّ بني الرجعية والزوجة فروق        ، ال يستثىن إالّ ماذا ؟ القسم ألنه مل يستثين إالّ القسم            

 ذكرها الشيخ ابن رجب يف القواعد

 -: لكن أهم هذه الفروق ثالثة، أهم هذه الفروق بإمكانكم الرجوع للفروق ألا فروع فقهية بعيدة الوقوع 

  وهو العمدة أنه ال قسم هلا:األول

عي على  عن الوقوع لكن بدنتحدثوحنن ال .  أنّ طالق الرجعية يف أصح الروايتني عن اإلمام أمحد بدعي :الثاين
 . ليس ببدعي إذا وافق الشروط، بينما طالق الزوجة بدعي أو ليس ببدعي . أصح الروايتني

 . فهل تنتقل إىل عدة الوفاة أو تعتد بأطول األجلني،  أنه إذا تويف زوجها :الثالث

ه ال يوجـد    القسم أن  باستثناءفهمنا من كالم املؤلف     .  هي أبرز الفروق بني الرجعية والزوجة        ثالث فروق فهذه  
فروق أخرى وهذا يقتضي أنه جيوز للزوج أن جيامع الرجعية وأن يستمتع منها بكل ما يستمتع به الـزوج مـن             

، يرون جواز مجاع الزوج لرجعيته وأن يستمتع منها مبـا شـاء              فاحلنابلة.وهذا صحيح أنه املذهب     ، زوجته  
 -: واستدلوا على هذا القول بأدلة

 . وإذا كانت زوجة جاز له أن يستمتع منها مبا يستمتع الزوج من زوجته أا زوجة :الدليل األول

 منه ومنها لترجع إىل عصمته وهذا يكون بتمكينه الرضا أنّ أمرها بالبقاء يف البيت يقصد منه طلب :الدليل الثاين
 . من اجلماع

ه الرجعية عرب عنها يف احلديث بقوله أنه ال جيوز له أن جيامع وال أن يطأ واستدلوا على هذا بأنّ هذ : القول الثاين
  )مره فلرياجعها(

  .فهذه الرجعية خرجت بالطالق فتحتاج إىل إرجاع وإمساك قبل أن يستمتع ا ) فأمسكوهن(ويف اآلية 
  وهذا القول الثاين هو الصحيح

 !..... بيه مهم جداًتن**

،  ال تتداخل هذه املسألة مع املسألة الالحقة         هذا اخلالف الذي ذكرته سواء أراد بالوطء املراجعة أو مل يرد حىت           
وهذه مسألة دقيقة جيب أن يفرق      ، عرفتوا وال ال    ،  يرون أنه جيوز أن يطأ ولو مل ينوي املراجعة           احلنابلةيعين أنّ   

ذا إذا اخلالف الذي ذكرته إمنا هو فيما إ       . بني مسألة املراجعة بالوطء وبني مسألة جواز الوطء بغري نية املراجعة            
كيف ، اإلسالم وهو كما قلت أوجه القولني    القول الثاين هو اختيار شيخ    .أراد أن يراجع وإذا أراد أن ال يراجع         

يراجع هذه الزوجـة     أن إذا كان ال يريد      ألنهمنكن الزوج أن يراجع رجعيته بغري نية املراجعة كأنه يعبث ملاذا ؟             
 املاذا ؟ يراجعها إالّ غالباً وهو يريد اإلضرار . 

  )وحتصل الرجعة أيضاً بوطئها (- رمحه اهللا- قال  
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، ملا بين املؤلف املراجعة اللفظية انتقل إىل املراجعة الفعلية العملية وذكر أنّ الزوج إذا وطئ زوجته فإا ترجـع                    
ى هذا بأنّ    عل واستدلوا. وهي ترجع عند احلنابلة سواء وطئ بنية املراجعة أو بغري نية املراجعة يعين ترجع مطلقاً                

 . رجوعه عن الطالق وهو أبني وأوضح من ما لو قال راجعتك الزوج إذا وطئ زوجته فهذا الوطء عالمة على

صلى -  هؤالء بعموم قول النيب        واستدلأنه ال حتصل املراجعة إالّ مباذا ؟ بالوطء مع نية املراجعة             : القول الثاين 
- ما نوى أن يراجعها فال ترجع وهذا القول اختيار شيخ اإلسالم              وهذا  ) إمنا األعمال بالنيات   (- اهللا عليه وسلم  

 -رمحه اهللا

 هؤالء على هذا القول بـأنّ اهللا اشـترط          واستدل أنه ال حيصل بالوطء مراجعة نوى أو مل ينوي           :القول الثالث 
ه ال يكون مراجعاً    يكون على األقوال ال على األفعال فإذا وطئ ولو بنية املراجعة فإن            للمراجعة اإلشهاد واإلشهاد  

قبل أن نتنقل للمسألة هذه حتدثنا عن الـوطء  . مراجعة بنيته  والراجح إن شاء اهللا القول الوسط وهو أنّ الوطء       .
 وهل حتصل به رجعة أو ال باقي مسألة هل حتصل الرجعة باملباشرة وحنوها ؟

بب يف هذا أنّ املباشرة ال تـستوي        والس،  أنّ الرجعة ال حتصل باملباشرة وحنوها        الصحيح وهو مذهب اجلماهري   
هي والوطء فال تأخذ حكمه وهلذا نقول ال جيوز أن يعترب املباشرة بالتقبيل وحنوه مراجعة بل عليه أن يراجع من                    

 . جديد مراجعة لفظية

  )وال تصح معلقة بشرط (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
 احلنابلة على   واستدل، هللا احملرم فقد راجعتك     ال يصح أن يعلق الرجعة بشرط فال يصح أن يقول إذا دخل شهر ا             

 . والنكاح ال يصح معلقاً فكذلك الرجعة، فإم دائماً يقيسون الرجعة على النكاح  هذا بالقياس السابق

 -: واستدلوا بدليلني، أنّ تعليق الرجعة على شرط صحيح ونافذ  : والقول الثاين

   فإنّ هذا يتناول عقد الرجعة) املسلمون على شروطهم (- يه وسلمصلى اهللا عل-  عموم قول النيب  :الدليل األول
، كأن يقول إن تركت املعصية الفالنية فقد راجعتك         ،  أنّ الزوج قد يعلق الرجعة على شرط مقصود له           :الثاين

علـى  وهلذا نقول الصحيح إن شاء اهللا أنه جيوز تعليق الرجعة           ، ال يأيت الشرع بإبطاله      فهذا تعليق مقصود نافع   
 . شرط

  )فإذا طهرت من احليضة الثالثة ومل تغتسل فله رجعتها (- قال رمحه اهللا- مث 
 وأنّ حقـه يف املراجعـة ال   االغتساليريد املؤلف أن يبين ذه العبارة أنّ الزوج ميلك املراجعة إىل أن تنتهي من       

م أمحد بأنّ هذا عليه مجهور أصحاب        عليه اإلما  استدليف احلقيقة حيتاج إىل دليل وقد        وهذا.ينتهي بتوقف الدم    
وال يعلم بـني الـصحابة   .  فإم أفتوا ببقاء حق الزوج يف املراجعة إىل أن تغتسل - صلى اهللا عليه وسلم   - النيب    

 . خالف يف هذا
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أنّ الزوج يفقد حقه باملراجعة مبجرد توقف الدم ألنّ اهللا سبحانه وتعاىل جعل العدة قروء والقرء                 : القول الثاين 
هو احليض فإذا توقف القرء أي احليض فقد خرجت من العدة وهذا القول ضعيف جداً وإن كان قوياً يف الظاهر                    

أي قول خيالف قوالً مروياً عن الصحابة بال خالف أنه قول ضعيف   يف هذا ما نبهت إليه مراراً نعترب أنّ      والسبب
 فـإذا   االغتـسال املراجعة إىل أن تنتهي من       الزوج ميلك مهما ظهر منه قوة يف تعليله وهلذا نقول إن شاء اهللا أنّ             

  الشرعي حينئذاالغتسالمسعها دخلت تغتسل وقال راجعتك فاملراجعة صحيحة فإذا انتهت من 

 . ال ميلك أن يراجعها

  
  
  
  

  من الطالق) 7: (الدرس  الصيفية  الدورة
  ))186((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ4/7/1429: التاريخ  ثننياال: يوم

  :اهللا حفظه شيخنا قال
بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آلـه وأصـحابه                    

  .أمجعني
  )وإن فرغت عدا قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد (- رمحه اهللا- قال  

         ا بانت منه بينونة صغرى وال ميلك أن يرجع إليهـا إالّ         إذا انقضت عدة الرجعية املطلقة قبل أن يراجع الزوج فإ
   - :الشروط الالزمة لصحة عقد النكاح ودليل هذا من وجهني  بعقد جديد ومهر ومجيع

وقال السلف أنّ يف ذلك راجعة إىل       ] 228/البقرة[} وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك    { قوله تعاىل    :الوجه األول 
 . ت يف العدةالعدة  يعين أحق باملراجعة ما دام

فهذه ، اإلمجاع فإنّ أهل أمجعوا  أا إذا انقضت عدا ومل يرجع إليها فإنه ال يعود إالّ بعقد جديد  : الوجه الثاين
 . لوضوحها وإمجاع أهل العلم عليها املسألة ال إشكال فيها

، وطئها زوج غريه ، قي مل ميلك أكثر مما ب، أو تزوج ، ومن طلق دون ما ميلك مث راجع  (- رمحه اهللا- يقول  
  )أو ال

هذه العبارة من املؤلف فيها بيان كم ميلك الزوج بعد أن يعود إىل زوجته من عدد الطلقات وإليـضاح هـذه                     
 : -الطالق ينقسم إىل ثالثة أقسام: املسألة أقول
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ات باإلمجـاع    أن يطلق دون الثالث مث يعود إىل زوجته فإنه يعود على ما بقي له من عدد الطلق                 :القسم األول 
أو تركها إىل أن تنقضي العدة ويراجعها بعقد جديد ففي الصورتني ال ميلك ما بقي من                 سواء راجعها أثناء العدة   

 . إشكال فيها عدد الطلقات وهذه الصورة حمل إمجاع وال

الزوج الطلقات  أن يطلق ثالثاً مث تعود إليه بعد زوج ووطء فإا تعود على الطلقات الثالث فيملك :القسم الثاين
 . وهذه الصورة أيضاً حمل إمجاع.الثالث 

 أن يطلقها دون الثالث مث ترجع إليه لكن بعد زوج آخر ووطء فهذه هي املسألة اليت ذكرهـا                   :القسم الثالث 
"  الدليل األول  - :فاملذهب يرون أنه يعود على ما بقي واستدلوا على هذا أيضاً بدليلني              املؤلف وهي حمل خالف   

  الوطء مل يفد إباحة فلم يؤثر يف عددأنّ هذا

يعين من الزوج الثاين مل يفد إباحة فإا هذه املرأة مباحة له من قبل هذا الوطء ومن بعده فلما مل تفد [، الطلقات 
 . الطلقات إباحة مل تؤثر يف عدد

ه سيأتينا يف القول الثاين أنه      وإمنا قيدنا بأكابر ألن   ،األقوى أنّ هذا مروي عن أكابر الصحابة          وهو :الدليل الثاين 
 . اآلخرين على كل حال هذا مروي عن أكابر الصحابة مروي عن بعض الصحابة

   - :أا ترجع إليه وميلك الطلقات الثالث واستدلوا بدليلني  : القول الثاين
 . يعين من زوج آخر  أنّ الوطء يهدم الطالق السابق ومقصودهم بالوطء:األول

،  كابن عبـاس وابـن عمـر         - صلى اهللا عليه وسلم   - نّ هذا مروي عن بعض أصحاب النيب           أ :والدليل الثاين 
 ألنه مروي عن أكابر الصحابة ومن القواعد املقـررة أنـه إذا             أوالً، إن شاء اهللا     والراجح املذهب بال إشكال   

وعمر وعثمان  هم كبار الصحابة وفقهاءهم كأيب بكر        اختلفوا فمن املرجحات أن يكون أصحاب القول الراجح       
وعلي . 

 أنّ دليلهم أقوى وجه القوة أنّ تعليل أصحاب القول الثاين بأنّ الوطء يهدم الطالق تعليل جمـرد كـأم                     الثاين
وإذا قلنا هلم وإذا وطئها ؟ يقولـون ألنّ         .  وطئها   ألنهكأنا نقول هلم ملاذا تعود ؟ فيقولون         يعللون احلكم حبكم  

مفرغة والتعليل القوي جيب أن خيرج عن حمل اخلالف على كل حال  دور يف حلقةفنحن وإياهم ن، يهدم الطالق 
 . العمدة يف هذا الباب أنّ أكابر الصحابة يرون أا ترجع على ما بقي هلا وال ميلك أكثر من ذلك

 فصل

 : وذكر صورتني تنتهي فيهما العدة، هذا الفصل أراد املؤلف فيه بيان مىت تنتهي عدة الرجعية 

بوضع احلمل املمكـن     وإن ادعت انقضاء عدا يف زمن ميكن انقضاؤها فيه أو          (- رمحه اهللا -  املؤلف     يقول
  )وأنكره فقوهلا
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 أن تدعي يف زمن ميكن انقضاؤها الصورة األوىلهذه هي ، وإن ادعت انقضاء عدا يف زمن ميكن انقضاؤها فيه 
  . فيه

 .  العدةالنقضاءاتان صورتان ه،  أو بوضع احلمل املمكن وأنكره فقوهلا الثانية

  تنقضي فيه ؟أنما هو الزمن الذي ميكن ، يقول يف زمن ميكن انقضاؤها فيه " بالصورة األوىلنبدأ 

. ويف أكثر الطهر وأقلـه  ، قال الفقهاء الزمن الذي ميكن أن تنقضي فيه يرجع إىل اخلالف يف أكثر احليض وأقله     
وسـيأتينا  . هي فيه هو كما قال املؤلف تسعة وعشرون يوماً وحلظة           زمن ميكن أن تنت    وعلى املذهب يكون أقل   

 . هذا أوالً.فإذا ادعت يف أقل من هذا فقد ادعت يف زمن ال ميكن انقضاؤه فيه يعين عند احلنابلة  . دليل هذا القيد

ضعت محالً تبين فإذا و، احلمل املمكن هو ما تبين فيه خلق إنسان         ،  يقول أن تدعي وضع احلمل املمكن        :الثانية
 . فيه خلق إنسان فإنّ العدة تنتهي

  )وأنكره فقوهلا (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
 يعين إذا ادعت يف هاتني الصورتني مث أنكر الزوج فإنّ القول قول املرأة وهذا يعود لقاعدة عند احلنابلة سـتتكرر                 

وهو أنّ املرأة إذا ادعت شيء  ال ، الذي يليه معنا يف هذا الباب والكتاب الذي يليه والكتاب الذي يليه والكتاب 
فإذا ادعت  . واحليض ال ميكن أن يطلع عليه إالّ من قبل املرأة           . ميكن أن يطلع عليه إالّ من قبلها فإنّ القول قوهلا           

 . قبلنا دعواها

  )هاوإن ادعته احلرة باحليض يف أقل من تسعة وعشرين يوماً وحلظة مل تسمع دعوا (- رمحه اهللا- قال  
فإنّ القاضي جبب عليه أن ال يسمع الدعوى أصالً        ، إذا ادعت أا طهرت يف أقل من تسعة وعشرين يوماً وحلظة            

أا دعوى معلومة الكذب ألنه ال ميكن شرعاً أن تطهر يف هذه املدة فتبين لنا أنّ ادعاء املـرأة                    : وتعليل ذلك . 
 -: ينقسم إىل ثالثة أقسام

أنه يف أقل من تسعة وعشرين يوماً فإا يف هذه احلالة ال تسمع دعواها ألا معلومـة                  أن تدعي    :القسم األول 
 . الكذب

 أن تدعي انقضاء العدة يف متام تسعة وعشرين يوماً وحلظة ففي هذه الصورة الثانية تسمع وتقبـل                  :القسم الثاين 
ا الزمن ممكن إالّ أنه قليل الوقـوع وإذا          أنّ انقضاء العدة يف مثل هذ      ووجه طلب البينة   لكن بشرط أن تأيت ببينة    

 - رضي اهللا عنه  - حديث املشهور ملاّ أفىت شريح حبضرة علي           ودليل هذا ، كان قليل الوقوع جيب أن تأيت ببينة        
. بشاهد من صاحل أهلها قبل وإالّ فـال          فقال إن أتت  ، يف املرأة اليت زعمت أنّ عدا انقضت يف مثل هذه املدة            

     د     - رضي اهللا عنه  - فقال عليبأنّ هذه الدعوى    فأثىن على فقهه يف هذه املسألة فهنا شريح أفىت        .  قالون يعين جي
 . مقبولة ال بشرط أن حتضر بينة

 . فحينئذ نقبل هذه الدعوى بال بينة،  أن تدعي انقضاء العدة يف أكثر من هذا الزمن :القسم الثالث

نةفإذا دعوى ال تقبل مطلقاً ودعوى تقبل ببينة ودعوى تقبل بال بي . 
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  )أو بدأها به فأنكرته فقوهلا، كنت راجعتك : انقضت عديت فقال : وإن بدأته فقالت  (- رمحه اهللا- قال  
 . املسألة األوىلهذه ، يقول الشيخ وإن بدأته فقالت انقضت عديت فقال كنت راجعتك 

 .  أو بدأها به فأنكرته فقوهلا:والثانية

يعين قالت املرأة لزوجها انقضت عديت ، فقال كنت راجعتك ......) ول الشيخ إذا بدأته فقال  يق:املسألة األوىل
 -: واستدلوا بدليلني. بال نزاع عند احلنابلة ، كنت راجعتك فالقول يف هذه املسألة قوهلا  فقال الزوج مباشرة

 , صل فإنه ال يقبل ما خيالفهأنّ األصل عدم املراجعة وإذا كان هذا هو األ،  وهو العمدة :الدليل األول

أنّ دعواه جاءت بعد احلكم بانقضاء العدة فلم تقبل ألنه تقدم معنا قاعدة أنّ الدعاوى الـيت تـؤدي إىل               " الثاين
 , إالّ ببينة وهذه الصورة أمرها واضح إسقاط حق الغري ال تقبل

ففي مثل ، ين قال راجعتك فقالت عديت انتهت بدأها به يع  ، أو بدأها به فأنكرته      ، نأيت إىل الصورة الثانية يقول    
يعين يف املسألة الثانية .  خالف يف هذه املسألة املذهب - رمحه اهللا - قول الزوجة واملؤلف       هذه الصورة أيضاً نقبل   

 فاملذهب أنه يف املسألة الثانية نقبل قول من ؟، 

 اختيارات أو ليست كذلك وأنّ األقرب       -  اهللا رمحه- تقدم معنا التعليق هل مسألة خمالفة الشيخ املؤلف            ، الزوج
ما تقدم معنا أنّ األصل عـدم    " الدليل األول . دليل املؤلف استدل بدليل جيد      ، أا فيما يظهر يل أا اختيارات       

 . الرجعة

ذا تكلم هـو  مراد املؤلف ذا الدليل أنه إذا قبلنا قول رجل إ،  أنّ من قبل قوله سابقاً قبل مسبوقاً :الدليل الثاين 
هذا القول إذا تكلم ثانياً ألنّ الكالم كونه يأيت أوالً أو ثانياً ال يغـري يف جمـرى األدلـة                     األول فيجب أنّ نقبل   

 . واحلقوق

عكسوا دليل  ،  الذين يرون أنّ القول قول الرجل فقد استدلوا بأنّ اعتراضها جاء بعد وجود املراجعة                احلنابلةأما  
قوهلا ويظهر يل أنّ ما ذكره املؤلف خالف مذهب احلنابلة أقوى وأنه يف الصورتني يقبل                املسألة األوىل فال نقبل   

قول الزوجة وهذه املسائل هي املسائل اليت أشرت إليها حني احلديث عن ماذا ؟ باألمس قلت ستأيت مسائل تؤيد              
 ألنه لو كان اإلشهاد واجباً لن تأيت معنا، القول بوجوب اإلشهاد 

 ألنّ نقول له أشهد أين الشهود على أنك راجعت أليس كذلك ؟ وخنرج من هذا اخلـالف لكـن                    هذه املسائل 
 . هم وغريهم من الفقهاء، هذه القضية ألم يرون أنّ اإلشهاد ماذا ؟ سنة  احلنابلة اضطروا إىل مناقشة

  
 فصل

  )لو مراهقاًإذا استوىف ما ميلك من الطالق حرمت حىت يطأها زوج يف قبل و (- رمحه اهللا- قال  
 -: إذا طلق اإلنسان زوجته واستوىف الطالق أي عدده وهو الثالث فإا ال ترجع إليه إالّ بشرطني
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 . فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه،  أن تنكح زوجاً غريه :الشرط األول

 طلق  - رضي اهللا عنه  - نا أنّ رفاعة      ودليل هذا احلديث الذي تقدم مع     .  أن يطأ هذا الزوج الثاين       :الشرط الثاين 
صلى اهللا عليه -  فجاءت زوجته تشتكي إىل النيب  - رضي اهللا عنه- عبد الرمحن بن الزبري   زوجته ثالثاً مث تزوجها

 أتريدين أن ترجعي    - صلى اهللا عليه وسلم   -  اهللا ليس معه إالّ مثل هذه اهلدبة فقال النيب             ليا رسو  وتقول   - وسلم
 هذا احلديث نص يف أنّ املراجعة ال تكون إالّ بعد الوطء ,  حىت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك،ال ، إىل رفاعة 

إىل القول باشتراط الوطء ذهب مجهور األمـة        ، وإىل هذا ذهب األئمة األربعة والفقهاء السبعة مجيعاً إالّ واحد           .
 الفقهاء األربعة والسبعة

.  فإنه يرى أنّ جمرد العقد يكفي وال يشترط الـوطء            - رمحه اهللا -   سعيد بن املسيب  إالّ واحد من السبعة وهو      
وليس يف القرآن ما يدل على      ، وهذه نكحت زوجاً غريه     ، فقال حىت تنكح زوجاً غريه       واستدل على هذا باآلية   

 الكبري قوله ضعيف وهو حيتاج أن نعتذر له بأن حنمل هذا القول            وال شك أنّ هذا الفقيه    .  الوطء   اشتراطزيادة  
الرمحن بن الـزبري     فإنّ عقد عبد  ، صرحية   وإالّ لو بلغه فإنّ داللة النص     . على أنه مل يبلغه هذا احلديث الصحيح        

صـلى اهللا عليـه     -  ومع ذلك اشترط هو        - صلى اهللا عليه وسلم   - على امرأة رفاعة كان صحيحاً بإقرار النيب          
بن املسيب يف هذه املسألة واستقر األمر علـى          د الوطء فال إشكال وهلذا مل يوافق أحد من الفقهاء سعي          - وسلم

 . اشتراط العقد والوطء

  
  )ولو مراهقا (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  

ووطئ فإا حتل للزوج األول واستدلوا على       ، من قارب البلوغ فإذا تزوجت املطلقة ثالثاً مراهقاً          / املراهق هو 
فأشبه ذا املكلف وهذا صحيح فإنـه إذا وطئهـا           ، هذا بأنّ وطء املراهق هو وطء من زوج يف نكاح صحيح          

ومل يشترط احلديث اإلنزال فإنّ اإلنزال أمـر        . املراهق فإا حتل للزوج الثاين لوجود الشرط وهو الوطء والعقد           
 . بدأ يف بيان شروط هذا الوطء  اشتراط الوطء- رمحه اهللا- إضايف مل اشتراطه يف احلديث وملاّ قرر املؤلف  

  )ويكفي تغييب احلشفة أو قدرها مع جب يف فرجها مع انتشار وإن مل يرتل (- رمحه اهللا- فقال  
 -: كما قلت ملاّ قرر املؤلف اشتراط الوطء بين أنه ال يكون الوطء نافعاً إالّ ذه الشروط وهي ثالثة

الذي يعـرب عنـه     وتغييب احلشفة هو    ،  تغييب احلشفة وهذا هو القدر الواجب األقل يف الوطء           :الشرط األول 
فإنّ التقاء اخلتانني هو تغييب احلشفة ألنه بتغييب احلشفة حيصل ماذا ؟            ، الفقهاء يف أماكن أخرى بالتقاء اخلتانني       

 . التقاء اخلتانني

جيب أن يكون اجلماع يف الفرج فإن جامع يف الدبرأو فيمـا بـني    ،  أن يكون اجلماع يف فرجها       :الشرط الثاين 
ا ال حتل لزوجها األول   مكان دوناألليتني أو يف أيسيأتينا دليل الشروط الثالثة، القبل فإ . 

 .  أن يكون هذا اجلماع مع انتشار فلو استدخل الذكر بال انتشار فإا الحتل للزوج األول:الشرط األخري
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سيلة ال يكون   ألنّ ذوق الع  ) حىت تذوقي عسيلته   (- صلى اهللا عليه وسلم   - هو دليل هذه الشروط ؟ هو قوله           ما
واستدالهلم ذا  ، نتشار  الوأن يكون مع ا   ، وأن يكون يف القبل     ، تغييب احلشفة   ، إالّ بوجود هذه الثالثة أشياء      

 . الزوجة لزوجها األول يشترط فيه هذه الصفات فالوطء الذي حيل، اللفظ استدالل صحيح 

  )وال حتل بوطء دبر (- رمحه اهللا- قال  
  -  :ال حتل بوطء دبر ألمرين

 .  أنه حمرم واحملرم ال يفيد التحليلاألول 

  . ستمتاع ال يكون إالّ يف القبلفإنّ هذا الذوق والشهوة واال، عتماد أنه ليس فيه ذوق العسيلة  وعليه االالثاين
  )ونكاح فاسد، وملك ميني ، وشبهة  (- قال رمحه اهللا- قال  مث 

.  يعين أن ميلك هذه األمة ويطأها مبوجب ملـك الـيمني           وملك اليمني .  يعين نكاح الشبهة     شبهة . ثالثةهذه  
 بنكاح فاسدوالثالث أن يطأ 

} فال حتل له من بعد حىت تـنكح         { والسبب أنّ اهللا قال     ، ففي هذه األنواع الثالثة ال حتل املرأة لزوجها األول          
وهلـذا  .  الشبهات   والنكاح الصحيح ينصرف شرعاً إىل النكاح املستويف الشروط اخلايل من         ]188/آل عمران [

وهذا أمره واضح أنّ اآلية اشترطت نكاحاً صحيحاً        .أخرجنا النكاح بالشبهة أو مبلك اليمني أو بالنكاح الفاسد          
 . وهذه األشياء ليست نكاحاً صحيحاً، 

  
  

  )وصيام فرض، وإحرام ، ونفاس ، وال يف حيض  (- رمحه اهللا- قال  
معىن هذا أنّ ،  نكاح الثاين يف حيض ونفاس وإحرام أو يف صيام واجبيعين وال حتل املرأة لزوجها األول إذا كان

واستدلوا على هذا بأنّ    ، زوجته وهي حائض فإنّ هذا اجلماع ال يؤدي إىل حتليل الزوجة             الزوج الثاين إذا جامع   
نه مجاع منهي عنه    وإذا كان حمرم حلق اهللا فإنه ال يفيد حتليل الزوجة أل          ، هذا اجلماع حمرم حلق اهللا سبحانه وتعاىل      

 . هذا هو املذهب فكيف يكون اجلماع املنهي عنه سبباً يف إحالل الزوجة ملطلقها الثالث

 هؤالء بأنّ هـذا  واستدل، يف هذه املسألة أنه إذا جامعها يف هذه األحوال فإا حتل للزوج األول     : القول الثاين 
فهو ألمر خارج عن موضوع التحليـل وهـو أي    اجلماع مجاع يف نكاح صحيح فتحقق الشرطان وأما التحرمي          

 . الزوج الثاين آمث ولكنها حتل للزوج األول

 . الراجح إن شاء اهللاوهذا قد يقع فأي القولني أرجح ؟ الثاين وهو اختيار ابن قدامة وهو 

احها إن  ومن ادعت مطلقته احملرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدا منه فله نك              (- رمحه اهللا - قال    
  )صدقها وأمكن
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مث يلقاها بعد ذلك فتدعي أـا يف  ، صورة هذه املسألة أن يطلق الزوج زوجته ثالثاً مث تغيب عنه أو يغيب عنها           
فحينئذ جيوز هلذا الزوج األول     ، آخر وجامعها وطلقت وانتهت العدة من الزوج الثاين          هذه الغيبة نكحت زوجاً   

 -: لكن بشرطني، أن يعقد على زوجته 

 .  أن ميكن هذا:والشرط الثاين.          أن يصدقها :الشرط األول

وهو داخل يف أن يصدقها ولعـل مـراد    ، على ظنه صدقهاوهو أن يغلب     ، احلنابلة شرط ثالث  ويشترط عند   
املؤلف بقوله يصدقها يعين أن يغلب على ظنه فإذا وجدت هذه الشروط جاز له أن يعقد عليهـا وأن يـصدق                     

فهم من هذه القيود أنّ الزوج  لو مل يغلب على ظنه الصدق وإمنا ظن فقط فإنه ال جيوز له أن يتزوجها          ، كالمها  
عن التحرمي يف الصورة األوىل لوجـود        وعللوا هذا بأنّ األصل يف هذه املرأة أا حمرمة وإمنا انتقلنا           ، احلنابلةعند  

 والصحيح إن شاء اهللا أنه إذا غلب على ظنه، غلبة الظن فإذا مل توجد فإنه ال جيوز أن يعقد عليها 

ألنّ األصل صحة األقوال وألنّ هذا األمر ال يعلم إالّ ، أو ظن فقط صدقها فإنه جيوز له أن ينكحها أن يعقد عليها 
غلب يعلم إالّ من قبل املرأة فصحيح إن شاء اهللا أنه إذا أمكن و من قبل املرأة ألنه كما تقدم معنا أنّ انتهاء العدة ال

ظن فقط أا صادقة جاز له أن يعقد عليها وهذه الصور كما تعلمون يعين صور قد تكون موجودة يف السابق                     أو
  .عدمه معلومة  أو أما اليوم فإنّ هذه األمور توثق غالباً ودالئل صحة هذا األمر

 . وننتقل إىل كتاب اإليالء.ذا انتهى كتاب الطالق وهللا احلمد 
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  من اإليالء) 1: (الدرس  الصيفية  الدورة 
  ))186((التسلسل العام لدروس الزاد   هـ4/7/1429: التاريخ  االثنني: يوم

  
   :اهللا حفظه شيخنا قال

    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   
  .وأصحابه أمجعني

 كتاب اإليالء

 احللف وقال بعضهم اإليالء يف لغة العرب ال يطلق على أي حلف وإمنا على احللف الـذي                  / اإليالء لغة 
 . ميتنع به اإلنسان عن وطء الزوجة فيكون يف اللغة معناه قريب من معناه يف الشرع

أو صفته ، وهو حلف زوج باهللا تعاىل  (- رمحه اهللا- فقد ذكره املؤلف يقول  / االصطالحيوأما التعريف 
ذكر املؤلف يف هذه العبارة تعريـف اإليـالء وشـروط      ) أكثر من أربعة أشهر    على ترك وطء زوجته يف قبله     

  .اإليالء
 وسـيأتينا   ،بصفته على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر           فتعريف اإليالء هو حلف الزوج باهللا أو      

  .ؤلفالوقوف علىكل مفردة من مفردات هذا التعريف أثناء كالم امل
 كانا عند اجلاهليني طالق مث نسخ هذا يف اإلسالم كما تقدم معنا من كالم شيخ اإلسالم             واإليالء والظهار 

  . "  أنت علي حرام:" مسألةعند احلديث عن
  / حكم اإليالء

  - :اإليالء حمرم لوجهني 
  . القياس على الظهار وسيأتينا أنّ النصوص الصرحية دلت على حترمي الظهار:األول
   .واحللف على ترك واجب حمرم،  أنه حلف على ترك واجب :الثاين
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )هو حلف زوج باهللا(

] 226/البقـرة [} للذين يؤلون من نـسائهم      { :يالء هو حلف الزوج لقوله تعاىل     أفادنا املؤلف أنّ اإل   
إمنا الذي يعترب يف    ، يعين إذا حلف على أمته      فحلف السيد مثالً ال يعترب إيالء       ،  فحلف غري الزوج ال يعترب إيالء     

  .الشرع هو الزوج فقط
 بغري حلف ليس إيالء وسينص املؤلف يف آخر مسألة من اإليـالء علـى               االمتناعيعين أنّ   ) حلف(وقوله  
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  .مفهوم هذه العبارة
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )باهللا تعاىل أوصفته(

عموم خرج من هذا ال    ،  من أمسائه  باسمأو  ،  أو بصفة من صفاته      باهللا ال يكون اإليالء إيالء  إالّ إذا حلف       
   : واستدل احلنابلة على هذا بأمرين،فإنه ال يسمى إيالء ، أو بالعتاق  رما لو حلف بالطالق أو بالنذ

 والقسم ال يكون إالّ باهللا أو بـصفة ) للذين يقسمون(قرأها  ) للذين يؤلون ( قراءة ابن عباس     :األمر األول 
  .من صفاته

فإذا ،  أنّ اإليالء عند اإلطالق يف الشرع واللغة ينصرف إىل احللف باهللا أو بصفة من صفاته     :الدليل الثاين 
  .حلف بغريمها مل يكن إيالء

واستدلوا أيـضاً   ،  إيالء    أنّ احللف بغري اهللا كاحللف بالطالق والنذر والعتاق وغريمها يعترب          :القول الثاين 
   :بدليلني

عجيب أثر أيضاً عن ابن عباس كما تلك قراءة عن عباس هذا أثر عن ابن عباس وهو                   وهو غريب  :األول
  .أنه قال كل منع من اجلماع فهو إيالء

 الزوج باحللف عـن     بامتناع من املعىن وهو أنّ الشارع إمنا حرم اإليالء ملا فيه من اإلضرار              :الدليل الثاين 
شـيخ  وهذا القول الثاين اختيـار      ، ف بالطالق أو بالنذر أو العتاق       إذا حل  وطء الزوجة وهذا املعىن موجود    

  :املسألة ضعيف وسبب الضعف  وهو القول الراجح ويف احلقيقة اختيار احلنابلة يف هذهاإلسالم
  . ألنه خيالف صريح فتوى ابن عباس:أوالً 

ء إذا حلف بغري اليمني والقسم      يلزم حبكم اإليال    أنه يفتح باب للتالعب ألنه إذا علم الزوج أنه لن          :وثانياً
  .فإنه حيلف بغري اليمني وذا يتحقق اإلضرار بالزوجة وال يتحقق املقصود الشرعي من مشروعية اإليالء

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )على ترك وطء زوجته يف قبلها(

 بأي االستمتاع ترك أما لو حلف على ترك الوطء يف الدبر أو، يشترط أن حيلف على ترك الوطء يف القبل 
وعلل احلنابلة هذا بأنّ الضرر الذي أراد الشارع رفعه إمنا هو فيمـا إذا              ، مكان من زوجته فإنه ال يعترب إيالء        

  .ستمتاعاتحلف على ترك القبل دون غريه من اال
   .فليس من اإليالء حبال من األحوال، بل احللف على ترك وطء الدبر هذا أمر طيب  ، وهذا صحيح
  على ترك وطء القبليشترطأن / إذا اخلالصة 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
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  )أكثر من أربعة أشهر(
علمنا من عبارة املؤلف أنه لو ، يشترط ليكون احللف إيالء أن يقسم على ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر       

ل اجلمهور باآلية فـإنّ اآليـة   واستد. أقسم على أربعة أشهر أو أقل فإنه ال يعترب إيالء وهذا مذهب اجلمهور            
. ولو كان اإلنسان يصح إيالءه ملدة أربعة أشهر لكان اإليالء ينتهي قبل ذلك ، جعلت مدة اإليالء أربعة أشهر 

 .وهذا معلوم أنه ال يكون
وهؤالء يتمسكون بالظـاهر    ،  أنه إذا حلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر يعترب مولياً             :القول الثاين 

فلما ، حلف على ترك وطء زوجته واإليالء هو احللف على ترك وطء الزوجة              هر هو أنّ هذا الزوج    وهذا الظا 
 خمالف لظاهر اآلية وهلـذا مل       ألنهوهذا مذهب األحناف وهو مذهب ضعيف جداً        ، وجد منه صح أنه إيالء      

نا من هذا القول أنه إذا      علم ،والراجح مذهب احلنابلة  ، حنيفة على هذا القول      يوافق مالك وأمحد والشافعي أبا    
   .حلف على ترك وطء زوجته أقل من أربعة أشهر فإنه باإلمجاع ال يعترب من اإليالء وهذا دليل على األحناف

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )ومريض مرجو برؤه، وسكران ، وغضبان ، وقن ، كافر : ويصح من  (

الزوج الذي  ء  ء والزوج الذي ال يصح منه اإليال      يالاملؤلف يريد أن يبين من هو الزوج الذي يصح منه اإل          
 إيالءه واملسائل اليت فقالوا كل من صح طالقه صح، يصح منه اإليالء ضبطه احلنابلة بضابط يسري جداً وواضح 

وغري املؤلف  ، وإالّ لكفى أن يذكر هذا الضابط العام        ، املؤلف إمنا أشار إليها لوقوع اخلالف فيها        ا  أشار إليه 
حلنابلة ذكر هذا الضابط وهو أحسن لو أنّ املؤلف ذكره لكان أحسن إمنا املؤلف نص على مسائل فيهـا                   من ا 

  .عداها كل من صح طالقه صح إيالءه خالف ليبين أنّ ما
 يعين إذا آىل الكافر من زوجته وترافعوا إلينا فإنا نلزمه حبكم اإليالء ملـاذا ؟ ألنّ                 )كافر منويصح  ( قوله

  .القه فيصح إيالءهالكافر يصح ط
 يعين لو أنّ العبد حلف أن ال يطأ زوجته فهو مويل وتضرب له املدة ويأخذ بأحكام اإليالء                  )وقن(قوله   

   .يدخل يف عموم اآلية العبد يدخل يف عموم اآلية  أنّ القنوالدليل على هذا
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )ومميز وغضبان وسكران(

الق اخلالف يف طالق املميز والسكران والغضبان فعلى القول بأنّ طالقهم يقـع              تقدم معنا يف كتاب الط    
  .فاخلالف يف الطالق يأيت معنا هنا، ال يقع منهم اإليالء ، وعلى القول بأنّ طالقهم ال يقع ، إيالئهم أيضاً يقع 

ن ال جيامع فهـو      يعين املريض الذي ال يستطيع اآلن أن جيامع لو أقسم على أ            )ومريض مرجو برؤه   (قوله
وهلـذا قـالوا    ، ال العارض وهذا العارض سيزول      نّ هذا الزوج يستطيع أن جيامع لو      بأ إيالء وعلل احلنابلة هذا   
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على ترك وطء زوجته بسبب غضب أو غريه فإنا نـضرب   مرجو برؤه فإذا املريض الذي يرجى برؤه إذا أقسم   
  .عليه املدة ونعتربه مولياً

  
  : ـاملؤلف ـ رمحه اهللا قال
  )وممن مل يدخل ا(

فإذا قال الـزوج قبـل      ، اإليالء من املسائل اليت التفترق فيها املدخول عليها أو ا عن اليت مل يدخل ا                
وعللوا هذا بأنه داخل يف     ، الدخول واهللا ال أطأ زوجيت يقصد يف قبلها فإنه مويل وإن كان مل يدخل إىل اآلن                 

  .فهو مويل   على ترك وطء زوجتهاآلية وأيضاً هو زوج وكل زوج أقسم
فإنه ال يعترب من اإليالء ألنه مل يدخل ا إىل اآلن ومل يطأ ومل              ،  أنه إذا آىل ممن مل يدخل ا         :القول الثاين 
املذهب ؟ ملاذا ؟ ألنه يصح طالقها وألنّ قضية الدخول وعدمه ال أثـر لـه يف                  والراجح، تسلم إليه الزوجة    

  .فإيالءه صحيح  ذكرمت أحسنتم أنّ طالقه صحيح من الوطء كمااالمتناع
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )ومغمى عليه، ال من جمنون  (

فإذا هذى باإليالء وأقسم فال عربة      ، انون واملغمى عليه ال يصح منهما اإليالء ألنه القلم مرفوع عنهما            
  .ألنه مرفوع عنهما القلم وليسوا مبكلفني، بكالمه وال يصح منه 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )شلل وعاجز عن وطء جلب كامل أو(

وإن ، يطأ زوجته ولكنه جمبوب أو مشلول فإنّ هذا القسم ال يعترب إيالء              يعين إذا كان الزوج أقسم أن ال      
لة أو  بأنّ املانع من الوطء ليس اليمني وإمنا املرض أو العوعلل احلنابلة هذا ،أقسم على ترك وطء زوجته قاصداً

 املانع  ألنّاجلب أو الشلل فإذا كان املانع ليس اإليالء ليس اليمني والقسم فليس بإيالء يف الشرع وهذا صحيح                  
  .اآلن ليس القسم حىت نرتب عليه أحكام اإليالء

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
أو خيـرج   ، عيـسى   أو حىت يـرتل     ، أو عين مدة تزيد على أربعة       ، واهللا ال وطئتك أبداً     : فإذا قال (
  )الدجال

والسبب يف هذا أنه    ، اخل فهو مول    ........فإذا قال واهللا ال وطئتك أبداً وعين مدة تزيد على أربعة أشهر             
 - رمحـه اهللا  -   ولكن الشيخ كما هي عادته املؤلف      ،مدة تزيد على أربعة أشهر       أقسم على ترك وطء زوجته    

كل من أقسم علـى مـدة       [الضابط تقول  القاعدة أو  هعدة وهذ ذه األمثلة ليدلنا على قا    أجاد وأحسن بذكر ه   
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وهذا ضابط مفيد فعيـسى عليـه       ]يغلب على الظن أا تزيد على األربعة أشهر فهو مولٍ وإن مل يذكر العدد             
قاس على ما ذكره كـل مـا        وهذا ي ، السالم وخروج الدجال لن يكون بغلبة الظن إالّ بعد مضي أربعة أشهر           

 . هو أن حيلف على شيء يغلب على الظن أنه يستغرق مدة تزيد على أربعة أشهرالضابط وه ينطبق علي

  
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )أو حىت تشريب اخلمر(

ملاذا ؟ وهذا جنس آخر من اليمني مول ألنه علـق أو      ، إذا قال واهللا ال أطأك حىت تشريب اخلمر فهو مول           
معدوم شرعاً فيقاس على املعدوم حساً فكأنه علق الوطء على أمر           احملرم واحملرم    منع نفسه من الوطء حىت تفعل     

مكن لإلنسان أن يجـرِأ   لو فتح هذا الباب ألوألنه،  املعدوم شرعا كاملعدوم حساً  ألنّال ميكن أن يوجد حساً      
   .والشرع ال يأيت مبثل هذا، زوجته على املعاصي باستخدام اإليالء 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )وحنوه فمول، سقطي دينك أو يب مالك أو ت(

وأخذ املال ظلمـاً    ، أيضاً يف هذه الصور يعترب مول ملاذا ؟ ألنه حلف عليها مبا يؤدي إىل أخذ املال ظلماً                  
فيصبح . قاعدة اخلمر وهو أنّ تعليق األمر على فعل حمرم جيعله معدوماً حساً              وإذا كان حمرماً رجعنا إىل    ، حمرم  

هو ؟ أن يعلـق      والضابط هلذه املسائل ما   . واحدة يح فمسألة أخذ املال وشرب اخلمر مسألة      مولياً وهذا صح  
 .الوطء على حتقق أمر حمرم فإذا األمثلة األوىل هلا ضابط واألمثلة الثانية هلا ضابط مستقل

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )فإذا مضى أربعة أشهر من ميينه ولو قناً(

وإذا كان مول فإنا نضرب له املدة ونبدأ حبساب املـدة           ، أفادنا املؤلف أنه إذا أقسم هذا القسم فهو مول          
  : مسائل  من حني أقسم ويف هذه العبارة

 أنّ ابتداء املدة ال حيتاج إىل ضرب وال إىل حكم حاكم بل نبدأ باحتساب املدة من حـني                   :املسألة األوىل 
خبالف العنني فإنّ العنني جيب أن يضرب املدة مـن ؟           . ة وهو ذا يشبه العدة      يقسم وال حنتاج إىل ضرب مد     

   .احلاكم كما تقدم معنا
فإذا سافر أو أحرم أو مرض فإنا ، أنّ قاعدة مدة اإليالء أن حيسب عليه عذره دون عذرها            :املسألة الثانية 
. عيه الشارع بإيقاف املدة حـال عـذره          فلم يرا  االمتناعألنّ هذا الزوج هو السبب يف       ، حنسب املدة عليه    

ميكـن معـه    فإذا أحرمت أو نشزت أو سافرت أو مرضت مرضاً ال         ، وباملقابل ال حنسب على الزوج عذرها       
   .الوطء فإنا ال حنسب عليه هذه املدة ألنه ال يد له يف هذه املدة
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 أنه حيسب عليه ملاذا ؟ ألنا لـو  وإن كان عذراً هلا إالّ،  فإنّ احليض حيسب عليه    ويستثىن من هذا احليض   
ألنه يف كل شهر حيض أليس كذلك ؟ معناه أنّ األشهر لـن             ، مدة اإليالء    حسبنا احليض ال ميكن أن تنتهي     

؟ ب هل حيسب عليه أو ال حيسالنفاس*. تنتهي أبداً ألنه يف كل شهر إيالء يف كل شهر حيض وذا لن ننتهي         
 :اخلالصـة  ، كاحليض  سنفاس حيسب عليه ألنه أمر عارض ليصوا على أنّ ال   احلنابلة مل يستثنوا إالّ احليض ون     

   .أنّ أعذاره كلها حتسب عليه وأعذارها كلها ال حتسب إالّ احليض
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال

 )ولو قناً(
  .واستدلوا على هذا بعموم اآلية، يعين أربعة أشهر ال تنصف بالرق 

د أنّ العبد تنصف له املدة فتكون مدة اإليالء بالنسبة له شهرين فقط  هـذه                 عن اإلمام أمح   والرواية الثانية 
أنّ اإلمام أمحد رجع إليها وهنا علمنا أي الروايتني األوىل وأي           . جزاه اهللا خرياً     الرواية نقلها أبو طالب وأفادنا    

اإلمام أمحد وجـدنا أنّ كـل       حظ تعليل اإلمام أمحد قال      محد ال  يف رجوع اإلمام أ    السبب. الروايتني الثانية   
فأخذ بإمجاع التـابعني   يعين على تنصيف مدة اإليالء بالنسبة للعبد إالّ الزهري، التابعني على هذا إالّ الزهري 

كما أنّ غري الزهري ولعل هذا ملحظ من مالحظ اإلمام أمحد غري الزهـري    . ألنه مل خيالف إالّ من ؟ الزهري        
مل خيالف إالّ الزهري وبقية الفقهاء الكبار كلهم على التنصيف الشك أنّ هذا             قد يكون أفقه من الزهري فإذا       
كما أنّ هذا قد يكون من التابعني بنـاء علـى           ، عند هذا األمر والرجوع إليه       يستدعي من اإلنسان الوقوف   
  .فتاوى تلقوها من الصحابة

فكأنّ الشارع ينصف على العبد ما ، وإقامة احلدود،  قياس التنصيفات األخرى كعدد الطالق :األمر الثاين
  .القول الذي رجع إليه اإلمام أمحد هو الصحيح إن شاء اهللا يتعلق باملدد واألعداد وهذا

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )فإن وطئ ولو بتغييب حشفة(

ويعترب ، ن أن يغيب احلشفة فإن وطئ دون ذلك فلم يرجع إىل اآل، أفادنا املؤلف أنّ أدىن ما يكفي يف فيئة 
 .بتغييب احلشفة فإنه يعترب رجع عن اإليالء أما إن وطئها، مازال مولياً 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )فقد فاء (

وهذا حمل إمجاع حكاه ابن املنذر وغريه من أهل العلم أنّ الفيئة هـي           . أفادنا املؤلف أنّ الفيئة هي الوطء       
  .فإذا وطئ اعتربناه فاء ورجع،  و ال بأي عمل سوى الوطء الوطء يعين أنه ال يعترب فاء ال بالكالم

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
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 )وإالّ أمر بالطالق(
 بل يأمره احلاكم بأحد أمـرين ال        ، أنه ال يقع الطالق مبجرد انتهاء مدة اإليالء        - رمحه اهللا -  الشيخ     دناأفا

   :ثالث هلما
، وال يقع الطالق مبجرد اإليالء أو مبجرد انتهاء املدة           ، يطلقأو أن    ، إما أن يرجع والرجوع هو الوطء     

أنه ال تكون انتهاء املدة مبجردها طالق وأفادنا املؤلف أنّ الـزوج إذا مل يـفء    وإىل هذا ذهب اجلماهري وهو   
ذا اختلف الفقهاء يف ه. طالق بائن أو رجعي   هذا الطالق- رمحه اهللا- فليس أمامه إالّ الطالق ومل يبين الشيخ   

  :الطالق هل طالق بائن أو رجعي على أقوال
فلما ،  ألنه طالق زوجته واألصل يف الطالق قبل استيفاء العدد أنه رجعي        ، أنه طالق رجعي   :القول األول 

فأجابوا عن هذا أنه إذا طلق ورجع فإنا نضرب عليه املدة من ، تنتهي معاناة املرأة  قيل هلم إذا يطلق ويرجع وال
  .جديد

 أنّ هذا الطالق طالق يقصد منه رفع الضرر عن الزوجـة وال             وعللوا هذا  ،أنه طالق بائن  : الثاينالقول  
  .وهلذا حكموا عليه بأنه طالق بائن. يكون هذا مع متكني الزوج للرجوع 

أي القولني أرجح ؟ الواقع أنّّ الراجح قول ثالث وهو أنّ الطالق كما قلت رجعي لكن بشرط أن يطـأ                    
ذا الشرط فإنه ال يراجع وهذا اختيار شيخ اإلسالم وجيد جداً أنّ الشيخ ماذا  فإن مل يرضى، راجع مبجرد ما ي

مل يتفرد به الشيخ لكنه نصره وقواه وقال تكون          لقولا صنع ؟ مجع بني القولني بطريقة فقهية متقنة جداً وهذا         
.   باآلية   واستدل على هذا   رب له مدة  يراجع وال تض   رجعية ألنه األصل ولكن بشرط ماذا ؟أن يطأ مبجرد ما         

 والزوج الذي يؤيل مـن ] 228/البقرة[} وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا  { :قال تعاىل

  .زوجته مث يراجعها بغري نية الوطء فقد راجعها ومل يرد اإلصالح فال تصح هذه الرجعة وهذا قول قوي جداً
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )أىب طلق حاكم عليه واحدة أو ثالثاً أو فسخفإن  (

أي الزوج وإىل هذا ذهب اجلمـاهري       ، أفادنا املؤلف أنّ احلاكم ميلك الطالق إذا أىب أن يطلق وال يرجع             
  .وهو أنّ احلاكم ميلك الطالق
ائـه  بالقاعدة املشهورة وهو أنّ كل واجب امتنع عنه صاحبه قام احلاكم مقامه يف أد             واستدلوا على هذا    

  .ولوال ذلك لتعطلت حقوق الناس
 أنّ احلاكم ال ميلك أن يطلق بل عليه أن حيبس املويل وأن يؤدبه ويعزره إىل أن يطلق املـويل               :القول الثاين 

وأنّ النصوص ) إمنا الطالق ملن أخذ بالساق( يقول - صلى اهللا عليه وسلم-  النيب  بأنّواستدلوا على هذابنفسه 
 عن هذه األدلة أنّ هذه األدلة        واجلواب ،والراجح املذهب   ،  الق حق من حقوق الزوج      كلها تدل على أنّ الط    
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   . دون حال الضرورة ودفع الضررواالختيارحتمل على حال السعة 
 على هذا بأنه ملا قام      واستدل احلنابلة  ،أفادنا املؤلف أنّ احلاكم ميلك أن يطلق واحدة أو ثالث أو يفسخ             

   .واملويل ميلك أن يطلق واحدة أو اثنتني أو أن يفسخ ك املويلمقام املويل ملك ما ميل
 هذاواستدل على   ،  وهو رواية عن اإلمام أمحد أنّ احلاكم ال ميلك إالّ واحدة رجعية فقط              : القول الثاين 

دفع الضرر وهو حاصل بإيقاع الواحدة فال ميلك أكثر من ذلك وهذا القول              دأصحاب هذا القول بأنّ املقصو    
ة رجعية ألنّ الضرر يزول     فاحلاكم ال ميلك إالّ واحد     عن أمحد ونصرها أيضاً شيخ اإلسالم وهي الصواب       رواية  
  .سيما على اختيار شيخ اإلسالم أنه ال ميلك املراجعة إالّ مع إلزامه بالوطءذا ال

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )وإن وطئ يف الدبر أو دون الفرج فما فاء(

ألنّ الضرر مل يزل ذا الوطء واملقصود بالفيئـة         ، أو فيما دون الفرج فإنه ال يعترب فاء         إذا وطئ يف الدبر     
   .الضرر والرجوع أن يطأ وطأًً يزول معه

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )وإن ادعى بقاء املدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع ميينه(

؟ ألا ترجع إىل مسألة أخرى ألنه ال يعرف بدايـة           ادعى بقاء املدة فإنه يصدق مع ميينه بال إشكال ملاذا           
   .وهلذا تقبل منه هذه الدعوى، مبين على بداية اليمني وبداية اليمني هو أعلم ا  اليمني إالّ من قبله وانتهاء املدة

ال  إذا ادعى أنه وطئها وهي ثيب فإنه أيضا يقبل مع ميينه والسبب يف هذا أنّ هذا األمـر                    :املسألة الثانية 
   .وطئها فإنه يقبل قوله لكن مع ميينه يعلم إالّ من جهته فإذا ادعى أنه

   . أنه يف مسألة ادعاء الوطء أنه ال يقبل وإمنا يلزم بإحضار بينة والصواب مع احلنابلة:القول الثاين
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )وإن كانت بكراً وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت(

ادعت أا بكر فإنه ال يقبل قوله بالوطء ألنه لو وطئها مل تكن بكراً لكن كما قال املؤلف جيـب أن                     إذا  
   .حتضر بينة على أا بكراً فإذا أحضرت الشك أنه تبين لنا أنّ كالمه ليس بصحيح

ء املتقـدمون    أنّ القول قوله ولو ادعت البكارة ألنّ البكارة رمبا رجعت وهذا ذكره الفقها             :القول الثاين 
البكارة املعاصرة لكان البكارة ليست دليل على شيء مطلقاً لكن على كل             فكيف لو علموا بعمليات إرجاع    

  .حال الطب احلديث يعرف هل هذه املرأة بكارا أصلية أو رجعت
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )وإن ترك وطأها إضراراً ا بال ميني وال عذر فمول (
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أنه إذا ترك بغري احللف امتنع بقصد اإلضرار بـال حلـف            ، فصل وهو قوله وهو حلف      ذكرت يف أول ال   
   .فليس بإيالء عند احلنابلة

 أنه إيالء ألنّ املقصود من شرع اإليالء هو رفع الضرر الواقع على املرأة بترك الوطء وهذا                 :والقول الثاين 
- لف وهذا القول الثاين اختيار شيخ اإلسالم          يستوي فيه ما إذا تركها بقصد اإلضرار مع احللف أو بدون احل           

   . وهو الراجح- رمحه اهللا
أما احلنابلـة   ،  إذا تركها بغري حلف وبغري قصد اإلضرار وإمنا تركها مل يطأ ففيها خالف               :مسألة أخرية 

   .فمن باب أوىل أنه ليس يإيالء
  

والصحيح إن شاء اهللا    ، ليس بإيالء   اختلفوا أيضاً منهم من قال إيالء ومنهم من قال           :وعلى القول الثاين  
أو بال ميني وال قصد إضرار أنه يعتـرب مـن اإليـالء    ، أنّ ترك الوطء مع اليمني أو مع قصد اإلضرار بال ميني   

ونضرب عليه املدة ألنّ الشارع احلكيم إمنا شرع هذه األحكام لدفع الضرر عن املرأة والضرر يقع عليها بترك                  
  .ة فنضرب عليه املدة ونعامله معاملة املويلالوطء يف األحوال الثالث

  
 . وهللا احلمدوذا انتهى كتاب اإليالء                        
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  من اللعان )  1: ( الدرس  الفصل الثاين  الثانية : السنة

  الثالثاء: يوم
  188(( التسلسل العام لدروس الـزاد        هـ5/7/1429: التاريخ

((  

  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه                  

  .عنيأمج
  

 :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  كتاب اللعان

  .الطرد واإلبعاد من رمحة اهللا: اللعان مشتق من اللعن وهو

وهو مـشروع   ،  اسم ملا جيري بني الزوجني من الشهادات اليت تكون بألفاظ خمصوصة             :االصطالح يف  
  .بالكتاب والسنة

كن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع        والذين يرمون أزواجهم ومل ي    { :وأما الكتاب فقوله تعاىل   
- مير العجـالين      وأما السنة فما ثبت يف احلديث الصحيح أنّ عو         ،)4/النور(}شهادات باهللا إنه ملن الصادقني      

وقصة عومير ثابتة يف صحيح البخاري ومسلم   -صلى اهللا عليه وسلم-  العن زوجته حبضرة النيب - رضي اهللا عنه
  .                                                 يف وأصل املشروعية فعرفنا اآلن التعر

  :  مسألة
  - : اللعان شرع يف اإلسالم ألمرين 

  .إسقاط احلد عن الزوج: األول

  .  نفي الولد وهو املقصود من اللعان:األمر الثاين
 .ك الحقاوسيأيت تفصيل ذل.إما ختليص الزوج من احلد إذا قذف زوجته أو نفي الولد 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )أن يكون بني زوجني إىل آخره: يشترط يف صحته (

قيقة  أنه شوش الترتيب جداً حيث بدأ بالشروط مث انتقل بعد ذلك إىل ح             - رمحه اهللا - يالحظ على املؤلف  
مث تذكر بعد ذالك     بل باحلقيقة الشرعية أوالً ليحصل التصور للمسألة         ، بالشروط ءاللعان وليس من العادة البد    

 أضف إىل هذا أن املؤلف مل يذكر الشروط كلها جمتمعة يف مكان واحد بل فرقها وقد خالف املؤلف                 ،الشروط
 فإن ابن قدامة مل يصنع كصنيع املؤلف وإمنا بدأ حبقيقة اللعان مث انتقـل إىل              ،رمحه اهللا أصل الكتاب وهو املقنع     
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   .ملنالالشروط فأتى ا مرتبة مبسطة سهلة ا
لصحة اللعان أربعة شروط سيذكرها املؤلف  أن يكون: يشترط يف صحته (قول  ي  - رمحه اهللا- أما املؤلف

 . مشوشة كما قلت

يوجد لعان إالّ بني زوجني فإذا قام الـشخص          فإنه يف الشرع ال   ،  أن يكون بني زوجني      :الشرط األول 
 . كانت حمصنة أو يعزر إن كانت غري حمصنةوإمنا حيد ألنه قذفها إن  بقذف امرأة ليست زوجته فال لعان

ألا خصت اللعان بقذف الزوجة .إذا اللعان خاص مبا يكون بني الزوج وزوجته فقط لظاهر اآلية السابقة 
  .وألنه يف حديث أوس وسلمة كان اللعان مع الزوجة،  فنصت عليهم"والذين يرمون أزواجهم "فقال تعاىل  

مل يبين هل يشترط التكليف أو ال يشترط والواقع أنه يـشترط يف             ،ني زوجني  يقول الشيخ يشترط أن يكون ب     
 الزوجني مكلفاً فإنّ اللعـان      الزوجني التكليف فقط فال يشترط اإلسالم بل يشترط التكليف فإذا كان كل من            

أن يكون  الذي يعنينا اآلن أنّ الشرط األول  ، وأما إذا مل يكن أحدمها مكلفاً فسيذكر املؤلف حكم ذلك          ،يصح
 .اللعان بني زوجني وأن يكون الزوجان مكلفان

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  ) ومن عرف بالعربية مل يصح لعانه بغريها(

فمن كان عارفاً باللغة العربية والعن بغريه فال يصح وال تترتب عليه آثاره     ، يعين أن يكون اللعان باللغة العربية       
   .كما يف أذكار الصالة  اظ عربية ال يقوم غريها مقامهابألف نألنّ اهللا تعاىل أمر باللعا

 ولو عرفها وهذا أصح الوجهني عند الشافعية ألن املقـصود املعـاين ال          العربية له أن يالعن بغري      :القول الثاين 
 .األلفاظ

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
   امرأتهفإذا أقذف 

  : وله أقسام ابتداًءمل يبني املؤلف حكم القذف 

  . أن تكون عفيفة فقذفها حينئذ حمرم وهو من الكبائر:قسم األولال

 أن يراها تزين أو تعترف بذلك وال يترتب على ذلك محل فهنا جيوز أن يقذف ويالعن وجيوز أن        :القسم الثاين 
  .يستر عليها وهو أوىل للنصوص العامة يف الستر ويطلق إن كرهها

ن أو يغلب على ظنه أنه ليس منه فهنا جيب أن يالعن لنفي الولد       كالسابق لكن مع احلمل ويتيق    : القسم الثالث 
  .ألنه لو مل يفعل لورثه ونظر إىل بناته وقريباته وهذا ال جيوز

  : كالسابق لكن ال يدري هل الولد منه أو من الزاين ويف هذا القسم خالف:القسم الرابع

  . جيوز أن يالعن :القول األول
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  . أن الولد للفراش ولو العن لكان يف هذا تعيري للولد وبإمكانه أن يطلق حيرم ألن األصل:القول الثاين

  . جيب إذا كان الولد شبيهاً بالزاين وإال فال جيوز ألن األصل أن الولد للفراش :القول الثالث
 .قلت الراجح أنه يتأكد من نسب الولد بالرجوع لألطباء وحيكم بناء على النتيجة 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
   بالزنا فله إسقاط احلد باللعانامرأته فإذا قذف 

 أي إذا قذفها فعليه احلد وال تقبل له شهادة وحيكم بفسقه إال أن يأيت ببينة أو يالعن أو تصدقه فيسقط احلـد              
  .بأحد هذه األمور
  .  ببيان صفة اللعان مفصالً- رمحه اهللا-  مث بدأ املؤلف 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  ) اشهد باهللا: لها أربع مرات فيقول قب(

فسقه إالّ إن أتـى ببينـة أو        تقدم معنا أنه إذا قذف امرأته بالزنا فيجب عليه احلد وال تقبل له شهادة وحيكم ب               
أمر القذف أمر عظيم يف اإلسالم إذا قذف زوجته فتترتب عليه أحكام القذف وال خيرج منها إالّ بأحد                  ، العن

إقامة البينة أربع شهود يرون الزنا صراحة فإنه حيـد   ذا امتنع عن اللعان ومل يتمكن مناللعان فإ أمرين البينة أو
ميكن أن يسقط عنه احلد إالّ   فال، وهلذا قال املؤلف فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط احلد باللعان،حد القذف

 .فقط باللعان فذكر إسقاط احلد باللعانباللعان أو بالبينة وإمنا مل يذكر املؤلف البينة آلنّ هذا الكتاب خاص 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
ويشري إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها ويف       ، فيقول قبلها أربع مرات أشهد باهللا لقد زنت زوجيت هذه           (

  )اخلامسة وأنّ لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني 
ن هو الزوج ويقول هذه العبارة اليت ذكرها املؤلف وجيوز أن           أفادنا املؤلف يف صفة اللعان أنّ الذي يبدأ باللعا        

فـشاهدة  : "بل هذا اللفظ هو املوافق لظاهر القرآن ففيـه " أشهد باهللا أين فيما رميتها به ملن الصادقني    :" يقول
  ."  باهللا إنه ملن الصادقني تشهاداأحدهم أربع 

  : أن يقول ـ إذا أراد أن يالعن زوجته ـ وعلم مما تقدم أنه على املذهب ال يلزم القاذف وهو الزوج
 . أي ال يشترط أن يصرح بقوله فيما رميتها به من الزنا" فيما رميتها به من الزنا" 

يصح إالّ إذا قال فيما رميتها به من الزنا يشري إىل ما رماها به من الزنا وجعله                أنّ اللعان ال   :والقول الثاين 
  . يشترط أخذاً بظاهر لفظ القرآنوالصحيح أنه ال، يف اإلنصاف املذهب

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
وأنّ غضب اهللا :  مث تقول اخلامسة  لقد كذب فيما رماين به من الزناأشهد باهللا: مث تقول هي أربع مرات ( 
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  )عليها إن كان من الصادقني 
 ونقول يف هذه العبارة ما قلنا       "أشهد باهللا لقد كذب فيما رماين به من الزنا        :" أي مث تقول الزوجة أربع مرات     

أشهد باهللا إنـه ملـن   :"العبارة بالعبارة اليت جاءت يف اآلية فتقول  يف عبارة الزوج من أن هلا أن تستبدل هذه
ويالحظ أنّ اهللا تعاىل أمره بأن      ، " وأنّ غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني       :" مث تقول يف اخلامسة    "الكاذبني

فلماذا جعل اهللا  ،ومن املعلوم أنّ الغضب أشد من اللعن   ، أن تدعو على نفسها بالغضب      وأمرها ب ، يلعن نفسه   
سبحانه وتعاىل األشد يف حق الزوجة ال يف حق الزوج ؟أجاب عن هذا الفقهاء بأنّ الغالب أن يكون الـزوج                    

لويث فراشه ومسعته   ألنه يبعد جداً أن يقدم اإلنسان على مالعنة زوجته وت         ، صادقاً وأن تكون الزوجة كاذبة      
  كما أنّ املرأة أعلم بالزوج من وقوع الزنا من عدمه ألا هي الـيت باشـرت                ،ومسعت أبناءه إالّ وهو صادق    

  . وهذه حكمة صحيحة ، فشددت العبارة يف حقها 
  .و ملا ذكر املؤلف كيفية اللعان بدأ بذكر احملترزات

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )هفإن بدأت باللعان قبل(

وإذا عمل اإلنسان عمالً هو خالف ما أمر اهللا به فهو ال يعتـد         ، مل يعتد ذا اللعان ألنه خالف ما أمر اهللا به           
 . به وباطل

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )أو نقص أحدمها شيئاً من األلفاظ اخلمسة(

؟ ألنّ اهللا تعاىل علق اللعان وصـحته   إذا نقص لفظاً من األلفاظ اخلمسة فإنّ اللعان ال يصح و ال يعتد به ملاذا         
على هذه األلفاظ اخلمسة فإذا نقص منها شيئاً فلم يأيت مبا علق اهللا عليه احلكم فلم يصح اللعان وهذا صحيح                    

فإنّ أخل بشيء مل    ، البد أن يأيت باأللفاظ القرآنية كاملة كما هي         ، واألمر أمر عظيم أشد من ألفاظ األذكار        
  .يصح اللعان

  :ؤلف ـ رمحه اهللا ـامل قال
   )أو مل حيضرمها حاكم أو نائبه(

  :التعليل قاعدة ، إذا مل حيضر احلاكم أو نائبه فإنّ اللعان ال يصح 

  ] تصح إالّ حبضرة احلاكم أنّ مجيع األميان اليت بسبب الدعاوى ال[
 رجل من أقـارب   فلو قال،صحيح ألا ميني بسبب دعوى ففيها خصومة فال تصح إالّ حبضرة احلاكم  وهو

 . الزوجني تالعنوا يف البيت حىت ال ينتشر أمركما فإنّ هذا اللعان ال تنبين عليه األحكام وال يصح

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
) فأو الغضب بالسخط مل يصح ،لفظة اللعنة باإلبعاد  أو، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحل(   
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 أو أبدل لفظة اللعن بالطرد أو اإلبعاد فإنّ اللعان ال يصح ألنّ لفـظ               إذا أبدل لفظة الشهادة بأقسم أو أحلف      
 . فال يقوم غريه مقامه من األلفاظ، اإلشهاد واللعن أعظم وأكثر زجراً وختويفاً يف النفس 

 .  أنه إذا أبدل هذه األلفاظ مبا ذكره املؤلف فاللعان صحيح ألنّ العربة باملعىن وليس بـاللفظ :والقول الثاين

  - :لراجح املذهب لوجهني وا
 واليمني مساوياً للفظ الـشهادة وال       ، أنا نقول صحيح أن العربة باملعىن وليس لفظ القسم         :الوجه األول  

فإذا انتفى املعىن ولو سلمنا أنّ املعىن متحد فإنّ هـذه           ، لفظ اإلبعاد والطرد مساوياً للفظ اللعن من كل وجه          
تالعن ا كما يف أذكار الصالة وكما يف أذكار الصباح واملساء فال يقوم             األلفاظ خاصة أراد الشارع أن يتم ال      

 وهلذا نقول إن شاء اهللا ال جيزئ غري هذه األلفاظ من األلفاظ وإن تساوت معها يف املعـاين إذا                    ،غريها مكاا   
 . افترضنا صحة تساويها معها يف املعاين

 فصل
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال

  )وال لعان، صغرية أو انونة عزر وإن قذف زوجته ال(
  :ذكر املؤلف مسألتني 

   .إذا قذف زوجته الصغرية:  املسألة األوىل

 .  إذا قذف زوجته انونة: واملسألة الثانية
  . إذا قذف زوجته الصغرية فاحلكم أنه ال لعان وإمنا يعزر :نبدأ باملسألة األوىل

فـإذا قـذف    ،  ال يوطأ مثلها وليس املقصود مسألة البلوغ أو عدمه           ومقصود احلنابلة بالصغرية هنا يعين اليت     
ألنّ هذه املـرأة ال      السبب أنه ال لعان ألنّ قوله معلوم الكذب       ، زوجته اليت ال يوطأ مثلها فال لعان وإمنا يعزر          

كما  منا يعزريوطأ مثلها فكيف يرميها بالزنا وهي ال يوطأ مثلها فلما كان كالمه معلوم الكذب فإنه ال لعان وإ
   .أنه ال يلحقها عار ذا القذف هكذا قالوا ويف تعليلهم الثاين نظر
ـ أي احلد ـ   بعد البلوغ وله إسقاطه باللعانأما إن كانت يوطأ مثلها كابنة تسع فإا ال تطالب حبقها إال

 .إذا طالبت بعد البلوغ

 بأنّ اللعان هو عبارة     وعلل احلنابلة هذا  لعان وإمنا يعزر     انونة إذا قذف زوجته انونة فإنه ال         :املسألة الثانية 
عن أميان ويشترط لصحة األميان التكليف وهذه جمنونة وليست مبكلفة فال يصح حلفها وأمياا فال يصح معـه                  

وهذا الكالم من املؤلف    ، اللعان ألنّ اللعان ال يصح إالّ بني زوجني فإذا بطل يف أحد الزوجني بطل يف اآلخر                 
  .م يشمل ما إذا أراد الزوج أن يالعن ليتخلص من احلد أو أن يالعن لينفي الولدعا

بناء على مذهب احلنابلة ال يستطيع الزوج أن ينفي الولد من زوجته انونة مطلقاً ألن نفي الولد ال يكون إالّ                    
جته زينَ ا وأنّ هذا الولد ليس باللعان واللعان مع انونة ال يصح وهذه مشكلة ألنه قد يعلم علم اليقني أنه زو
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 . ال يستطيع أن ينفي الولد ألنّ اللعان باطل بولد له ومع ذلك

 يف هذه املسألة أنّ الزوج إذا أراد أن يالعن بقصد نفي الولد فقط صح ويكون اللعان يف هـذه                    :القول الثاين 
 .الصورة من قبل الزوج فقط

 احلنابلة وهو قول وجيه ألنه مجع بني األدلة فنحن نقول للزوجة ال هذا القول قول العالمة القاضي أيب يعلى من      
 وهذا القول إن شاء اهللا      ،وإمنا يالعن الرجل ألنه أراد نفي الولد ال درأ احلد عن نفسه              تالعن ألا غري مكلفة   

 . هو الصحيح

  )عزر وال لعان: (قوله
  . ال قذفاًالتعزير هنا مقابل السب ال القذف ألن كالمه هنا يعترب سباً

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )أو رأيتك تزنني يف قبل أو دبر، أو يا زانية ، قذفها بالزنا لفظاً كزنيت :ومن شرطه (

  .أي فال يشترط أن يقول رأيتها تزين أو أن احلمل ليس مين لعموم اآلية

يت وهو مذهب مالـك ألنـه يف         ال بد من أن يصرح بالرؤية أو بإنكار احلمل وال يكتفي بزني            :والقول الثاين 

 األول ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص الـسبب          والراجح ،"رأيت بعيين ومسعت بأذين   : "حديث هالل قال  
  .واآلية عامة 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
   )يف قبل أودبر(

ج فصح القذف به ألنه وطء يف فر، يعين أنه ال يشترط يف القذف أن خيصص بالقبل بل لو قذفها يف الدبر صح   
  . ففي هذه املسألة ال نفرق بني القبل والدبر ،وألنّ الوطء يف الدبر يلحقها به العار كما يف القبل 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة( 

  .أي فال لعان ألنه مل يقذفها مبا يوجب احلد
  ." الولد للفراش"هب ويلحقه نسبه احلديث وظاهره ال لعان ولو كان مث ولد وهو املذ

 . يالعن الرجل وحده لنفي الولد ألنه حمتاج إىل ذلك اختاره اد والقاضي وهو أقرب:والقول الثاين

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )مل تزن ولكن ليس هذا الولد مين: أو قال (

،  لعان فصارت كمسألة الوطء بشبهةحلقه نسبه وال، زوجيت مل تزين لكن هذا الولد ليس مين  ، إذا قال الزوج    
ففي هذا القول إشكال ألنه إذا كانت زوجتك مل تزين كيف           مين  والزوج إذا قال مل تزين لكن هذا الولد ليس          
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وجته وطئت بشبهة فإذا قال الزوج هـذا         وقد أجاب احلنابلة أنه رمبا يقول أن ز        ،يكون هذا الولد ليس منك    
من حيـث  ، واخلالف يف هذه املسألة كاخلالف يف املسألة السابقة متاماً        ، الكالم نقول ال لعان ويثبت النسب       

 والصحيح إن شاء اهللا يف هذه املسألة هـو          ،أدلة احلنابلة واختيار الشيخ اد واختيار الشيخ القاضي أبو يعلى           
  فنقول أنه يالعن مبفرده ليتمكن من نفي الولد وال تالعن املرأة ألنّ لعان املـرأة ، السابقة الصحيح يف املسألة

 . يترتب على القذف وال قذف يف هذه الصورة

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه(

  : خلط بني مسألتني - رمحه اهللا- املؤلف 
  .السابقة وقد تقدم توضيحها هي املسألة  : املسألة األوىل
 أن يقول مل تزن ولكن هذا الولد ليس مين لكن قال هذا الكالم بعد أن أباا فاحلكم يف هـذه                     :املسألة الثانية 

املسألة أنه ال يلحقه النسب إال إذا شهدت به امرأة خبالف املسألة السابقة فيلحقه النسب ولو بال شهادة ألا                   
  .ية نكتفي بشهادة امرأة واحدة لقصة اليت شهدت بالرضاع ويف املسألة الثان،فراشه

  . ال بد من شهادة امرأتني وهو رواية عن أمحد:والقول الثاين
 . أما إذا مل يشهد به أحد فالقول قول الزوج وال يلحقه نسبه

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )أن تكذبه الزوجة: ومن شرطه (

  .كذب الزوجة الزوج هذا هو الشرط األخري وهو الرابع أن ت
فإن مل تكذب الزوجة الزوج فال لعان   وإمتاماً هلذا الشرط نقول وجيب أن يستمر هذا التكذيب إىل اية اللعان

 . وإمنا يقام عليها احلد وال حنتاج إىل لعان ألا اعترفت جبرمية الزنا فيقام عليها احلد

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )وإذا تم سقط عنه احلد(
  :إذا تم اللعان بالشروط السابقة ترتب عليه أربعة أحكام  

 فإذا تم اللعان فإنّ احلد يسقط عن الـزوج أو           ، أشار إليه الشيخ بقوله سقط عنه احلد والتعزير          :احلكم األول 
إذا كانت حمصنة سقط عنه احلد وإن كانت ليست حمصنة سقط عنه            ، التعزير إذا كانت الزوجة ليست حمصنة       

  .  درأ احلد عن أوس وسلمة بن صخر باملالعنة- صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ النيب والدليل على هذا ،عزير الت
 والبينة تسقط احلد وكذا لو قذفها برجل بعينه سقط احلد عنه هلما ألن هالل               ،وألن الشهادة أقيمت مقام البينة    

 .بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء فلم حيده ومل يعزره له
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  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )وتثبت الفرقة بينهما بتحرمي مؤبد(

وظاهر كالم املؤلف أنّ الفرقة تثبت مبجرد اللعان وال حنتاج إىل حكم            ،  أنّ الفرقة تثبت بينهما      :احلكم الثاين 
 جلاز إذا احلاكم بالتفريق بينهما ويدل على أنّ الفرقة تثبت مبجرد اللعان أنّ الفرقة لو توقفت على حكم احلاكم
  .رضيا بالبقاء كالتفريق بالعيب وقياساً على التفريق بالرضاع جبامع أن كالً منهما يقتضي التفريق املؤبد

 ملا العن  بينهما قال ابن       - صلى اهللا عليه وسلم   -  ت إالّ بتفريق احلاكم ألنّ النيب      أنّ الفرقة ال تثب    :القول الثاين 
   ." عليه وسلموفرق بينهما رسول اهللا صلى اهللا"عباس  

صـلى اهللا    -  وليس إنشاء للتفريق منه   ، الفرقة  أجاب احلنابلة عن قول ابن عباس وفرق بينهما يعين أعلمهما ب          
 . والذي يظهر أنّ األقوى املذهب مذهب احلنابلة . - عليه وسلم

ن الطلقات قياساً على    عند مجاهري أهل العلم وال تعترب م      ،  الفرقة يف اللعان تعترب فسخاً وليست طالقاً         :مسألة
 . التفريق بالرضاع فإنّ التفريق بالرضاع كان سببه معىن مينع استمرار الزوجني واعتربناها فسخاً كذلك اللعان

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
   )بتحرمي مؤبد(

   - :هذا هو احلكم الثالث أنّ التحرمي مؤبد وليس مؤقتاً والتحرمي ينقسم إىل قسمني 
يعين إذا استمر الزوج ومل يكذب الزوج نفسه فالتحرمي مؤبد          ،مي مع عدم إكذاب الزوج نفسه       أن يكون التحر  

وهذا اللفظ أنه ال رجعة ، لك عليها   وال رجعة- صلى اهللا عليه وسلم-  لقول النيب، ذه الصورة باإلمجاع يف ه
  . له عليها إسناده صحيح وإن كان خارج الصحيح

 نفسه فاجلمهور أيضاً أنه ال رجعة له عليها أبداً استدلوا بعمـوم احلـديث          أن يكذب بعد ذلك    :القسم الثاين 
 . السابق

، عن اإلمام أمحد أنه له أن يرجع وهو اختيار سعيد بن املسيب   وهو رواية اعتربها احلنابلة شاذة:والقول الثاين
  . فإذا أكذب نفسه فهو خاطب من اخلطاب له أن يرجع

  . انتفاء الولد: ألمهية وهو احلكم الرابعترك املؤلف حكماً غاية يف ا
والولد ينتفي من املالعن بال إشكال لكن اختلف الفقهاء هل ينتفي الولد ولو مل ينفه أثناء اللعان أو ال ينتفي إالّ 

  :فيه خالف.بشرط أن ينفيه أثناء اللعان ؟ 

 هذا الولد ليس بولده فريميها بالزنا ويصرح  أنّ الولد ال ينتفي إالّ مباذا ؟ إالّ بتصريح الزوج بأنّ        : القول األول 

يوجب نفـي     بأنّ اللعان غاية ما فيه أن يثبت أنّ هذه املرأة زنت وهذا ال             واستدل هؤالء أنّ الولد ليس بولده     
          .الولد 
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  .أن الولد ينتفي مبجرد اللعان ولو مل يذكر النفي أثناء اللعان :القول الثاين

 مل يذكر يف لعام انتفـاء الولـد أو          - صلى اهللا عليه وسلم    - ين العنوا يف عهد النيب      بأنّ الذ  واستدل هؤالء 
 العن بينهم وأحلق الولد بأمه وليس يف        - صلى اهللا عليه وسلم   - لولد بل يف صحيح مسلم أنّ النيب         من ا  االنتفاء

 هو الصحيح بل إنّ الغالـب       وهذا القول الثاين  احلديث أنه أي الزوج ذكر أثناء اللعان أنّ هذا الولد ليس منه             
  . زنا الزوجةإثباتنفي الولد ال جمرد  من املالعنني هو إرادة

  
  

  من اللعان) 2: (الدرس  الصيفية  الدورة 

  )الدرس الثاين(الثالثاء:يوم
ــاريخ : التــــــ

  هـ5/7/1429
  ))188((التسلسل العام لدروس الزاد 

  

   :اهللا حفظه شيخنا قال
 واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                    بسم اهللا الرمحن الرحيم   

  .وأصحابه أمجعني
 فصل

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
 )من ولدت له زوجته من أمكن أنه منه حلقه(

هذه قاعدة الباب أنه إذا ولدت زوجة الرجل ولداً ميكن أن يكون منه فإنه يلحق الزوج لعموم قول النيب                    
 وعند احلنابلة الشرط ميكن أن يكون هذا الولد منه أي ولو مل يثبت ،)الولد للفراش( - اهللا عليه وسلمصلى - 

ومثلوا ملا ال ميكن أن يعقد الزوج على زوجتـه يف          ، وطء وال دخول فإذا أمكن أن يكون منه فإنه ينسب إليه            
 أن يكون منه وكذلك إذا تزوج وهو وهم جلوس حينئذ ال ميكن الس حبضرة احلاكم مث يطلق حبضرة احلاكم

احلمل حينئذ نقطع أنه ليس منه فإذاً احلنابلة ال          يف بلد وهي يف بلد وال يتمكن أن يسافر إىل بلدها يف أقل مدة             
يشترطون الوطء وال الدخول وإمنا يشترطون إمكان أن يكون هذا الولد من هذا الـزوج واسـتدلوا بعمـوم         

 . يكون منهاحلديث السابق وبأنه ميكن أن 

إال فال يلحـق      الدخول و  اشاً ويلحق الولد بالزوج أن حيصل      أنه يشترط لتكون الزوجة فر     :القول الثاين 

 . اختيار شيخ اإلسالم واختيار والده وهذا القول الثاين بالزوج

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
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ذكر املؤلف   )وهو ممن يولد ملثله   أو دون أربع سنني منذ أباا       ، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه         (
  :شرطني لصحة حقوق النسب 

 .  أن تلده بعد نصف سنة:الشرط األول 

  .  أن يكون ممن يولد ملثله ـ وسيأيت الكالم عنه ـ:والشرط الثاين
نبدأ بالشرط األول إذا ولدته بعد نصف سنة أو قبل مضي أربعة أشهر فإنّ هذا الولد ولده ألنّ ستة أشهر هي                     

 فإذا أتت به ألقل من ستة أشهر أو ألكثر من أربع سنني             ، مدة احلمل كما أن أكثر مدة احلمل أربع سنني         أقل
منذ "وتقدم الكالم عن قوله  بعد اإلبانة علمنا أنّ الولد ليس له قطعاً وال حيتاج الزوج لنفي هذا الولد أن يالعن    

  ."أمكن وطؤه

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )ثله كابنة عشروهو ممن يولد مل(

ومن يولد ملثله حمل خالف بني الفقهاء فاحلنابلة يرون          هذا هو الشرط الثاين وهو أن يكون الزوج ممن يولد له          
اضربوهم عليها لعشر وفرقـوا بينـهم يف   "أن ابن تسع ال يلحق به الولد حلديث  أنه ابن العشر وفهم من هذا

 .ء الذي هو سبب الوالدةواألمر بالتفريق دليل على إمكان الوط" املضاجع

 أنّ من ميكن أن ينسب إليه ولد هو من بلغ باإلنزال وال ننظر للسن ألنه قبل أن يرتل ال ميكن أن                      :القول الثاين 
 . يكون الولد منه ألن الولد إمنا يكون من املاء

  .ثين عشر سنةمن ميكن أن يولد ملثله هو ابن اال أنّ :القول الثالث
 ـ لكن الصحيح أن  االتفاقأن ابن تسع ليس ممن يولد ملثله باالتفاق وهو حمكي ـ أي  واخلالف السابق يفيد 

ـ   ومن  ابن التسع فيه خالف لكن تركناه لضعفه والقول الثاين ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا 
يثبت أنه بلـغ    حني وقفت على هذا القول وقع يف ذهين أنه أرجح األقوال ألنه كيف ننسب الولد لشخص مل                  

باإلنزال مع العلم أنّ الناس العلماء وغري العلماء أمجعوا أنّ الولد ال يكون إالّ باإلنزال وهذه املعلومة أنّ الولد ال 
يكون إالّ باإلنزال ال ختفى على احلنابلة أليس كذلك ال ختفى على أحد لكن ذهبوا إىل تقييده بـابن العـشر                     

 . ى أنه يف القصة اليت ستأتينا ملا تنازع سعد بن أيب وقاص مع عبد بن زمعةمراعاة وحفظاً لألنساب ألنا نر
سيأتينا أنّ الولد يشبه عقبة وال يشبه زمعة ونكاد نقطع أنّ هذا الولد ليس لزمعة ومع هذا جعله النيب لزمعـة                     

 هلـذا األب  فنرى أنّ الشارع يثبت النسب مع علمه أنّ هذا الولـد لـيس  ) الولد للفراش( :هوعلل ذلك بقول

 ألنه يف هذه املسألة ال يوجد هنـا  القول الثاين هو الراجح فمنطلق احلنابلة منطلق قوي مع هذا أنا أقول أنّ
، ملن مل يرتل أصالً أو ال ميكـن   نزاع حىت نلحقه بصاحب الفراش وإمنا ابتداء نقول هل ميكن أن ينسب الولد

  اإلنزال وإمنا أردنا ذا التطويل أن تعلم أنّ مذهب احلنابلةفنحن نقول إن شاء اهللا الراجح أنه البد من ثبوت
 .قوي وليس مصادماً ال للعقل وال للشرع
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  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )وال حيكم ببلوغه إن شك فيه(

ال حيكم ببلوغ هذا الذي نسبنا إليه الولد إن شك ببلوغه ملاذا ؟ ألنّ األصل عدم البلوغ وألن البلوغ يترتـب                     
نساب فقط وأيضاً نقـول يف هـذه         وإمنا أثبتنا النسب احتياطا لأل      أحكام كالتكليف ووجوب الغرامات    عليه

كيف تقول مل يبلغ وتنسب إليه الولد ؟ ملا تقدم معنـا أن املـراد               ، املسألة ال تظن أنّ يف هذا التقرير تعارضاً         
  .االحتياط لألنساب

  
  
  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )أو أزيد حلقه ولدها،  أمته يف الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة ومن اعترف بوطء (

 باملدة من الشراء    واالعتبار، إذا اعترف أنه وطء األمة وولدت ألقل من نصف سنة فإنه ينسب إليه الولد               
؟  يف املدة من العقد أما بالنسبة لألمة فهل هو من الـشراء أو الـوطء   االعتبار أو من الوطء ؟ بالنسبة للزوجة   
 صارت فراشاً له وصار الولد ولداً له        االعتراففبهذا   فنحسب املدة من الوطء   ، مذهب احلنابلة أنه من الوطء      

حلديث اختصام سعد بن أيب وقاص وعبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة فإن أمة زمعة أتت بولد فادعى سعد                    
ه ولد على فراش أبيه فحكم به صلى اهللا عليه وسلم أنه ابن أخيه عتبة ألنه أمل ا وادعى عبد بن زمعة أنه له ألن

 .   لعبد بن زمعة وأمر سودة أن حتتجب عنه لوجود الشبه البني بعتبة

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  ) وحيلف عليءربااإلستإالّ أن يدعي (

، اإلدعاء بشرط أن حيلف     أي إالّ أن يدعي السيد اإلسترباء فإذا ادعى أنه أستربء األمة حبيضة فإنا نقبل منه هذا                 
 .فقيل قوله مع اليمني، فإنّ البينة على املدعي واليمني على من أنكر فهذا منكر للحوق النسب 

  :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال
  )أو عزلت حلقه، أو فيه ومل أنزل ، وإن قال وطأا دون الفرج ( 

   :ذكر املؤلف مسألتني
  . لفرج إذا قال وطئتها دون ا:املسألة األوىل

 .  إذا قال وطئتها ومل أنزل أو عزلت:واملسألة الثانية
 لو قال وطئتها لكن دون الفرج فإنّ الولد يلحق به ألنّ املاء قد يسبق ويدخل يف فرج                  :بالنسبة للمسألة األوىل  

 . املرأة
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 .  نثبت الفراش بالوطء إذا زعم أنه وطئها يف غري الفرج فإنّ الولد ال يلحق به ألنه مل يطأ وحنن:والقول الثاين
إذا قال أنا وطئت األمة لكين مل أنزل وعزلت فإنه يف هذه الصورة ال يسمع لدعواه ويلحقـه                  :  الثانية واملسألة

  :الولد لدليلني

 اعزل عنـها إن     ": استفتوه يف العزل فقال    - صلى اهللا عليه وسلم   -   أنّ أناسا من أصحاب النيب     :الدليل األول 
  ." سيكونشئت فإنّ ما قدر اهللا

 اإلماء وينتفـون   ما روي عن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أنه رأى الناس يزعمون أم عزلوا عن  :والدليل الثاين
 من وطء أمته فهو ولده عزل أو مل يعزل فأغلق الباب فقال مادامت هـذه                - رضي اهللا عنه  -  من األوالد فقال  

   .األمة توطأ من السيد فهي فراش له والولد ولد له

  
  :ملؤلف ـ رمحه اهللا ـا قال
 )أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة حلقه والبيع باطل، وإن أعتقها (

 .ألنّ علمنا قطعا أنّ هذا الولد منه فقد محلت به وهي فراشه فاحلمل كان قبل البيع ألن أقل احلمل ستة أشهر

   .ات األوالد ال جيوز أن يباعنألنّ األمة صارت أم ولد وأمه )والبيع باطل(قال الشيخ 
  

 وذا انتهى كتاب اللعان وهللا احلمد
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  من العدد )  1: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة

  السبت: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ11/10/1429
  189(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله                 
  .أمجعنيوأصحابه 

ـ   أن ينفعنا     -  سبحانه وتعاىل    - ب بإخواين مع بداية الفصل اخلامس وأسأل اهللا         أرح العلم النـافع   ب
وتعلمـون  زء املتبقي من منت زاد املسقنع       والعمل الصاحل  وأن يعيننا بفضله ومنه وكرمه على إمتام اجل          

      ذا ال        يتوقفنا على كتاب العدد بعد أن أ كتاب الـذي توقفنـا     نا كاب اللعان  فنبدأ مستعينني باهللا
   .عنده
 :املؤلف ـ رمحه اهللا ـ قال

 كتاب العدد
 العدة إمنا تعرف وحتـصى بالعـدد    أن مجع مفرده عدة وهو مشتق من العدد ووجه االشتقاق           العدد

 كانت باألشهر يف احلالتني إمنا حتصى وتعرف بالعدد وهلذا اشتقت من            أوسواء كانت العدة باحليض     
 . لعرب هو اإلحصاء والضبطالعدد والعدد يف  لغة ا

إذا العدة يف   .فالعدة هي املدة الزمنية اليت تتربصها املرأة املطلقة لتعلم براءة الرحم            : وأما يف الشرع  
فاشتمل التعريف على معرفـة ماهيـة العـدة          ،ة والغرض منها معرفة براءة الرحم     الشرع تكون مد  

 واحلكمة منها

  ) خال ا امرأة فارقت زوجاتلزم العدة كل   ( -  قال رمحه اهللا- مث
، أفادنا املؤلف ذه العبارة أن العدة واجبة ووجوب العدة حمل إمجاع يف اجلملـة               ..قوله تلزم العدة    

 منها قوله   اآلياتفعدد من   أما الكتاب   . ب والسنة واإلمجاع    والعدة مشروعة من حيث األصل بالكتا     
 228/لبقرةا} واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء { تعاىل

 األحاديث فكثرية كما سيأتينا يف أنواع املعتدات كما يف حديث  وأما نص يف عدة املطلقة        اآليةفهذه  
فاطمة بنت قيس وغريه من األحاديث وقد أمجع أهل العلم على أن العدة مشروعة بل مسعـتم أـا                   

هي  بدأ املؤلف يف بيان ما.فهذا معىن قول املؤلف تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خال ا  ، واجبة  
 كل امرأة فارقت زوجا خال ا  تلزمهن العدة وبدأ باألوىل فقال تلزم العدةاآليتأو من هن الزوجات 
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ومعىن قول املؤلـف  ، إذا األوىل هي املرأة اليت فارقها زوجها بعد اخللوة فإذا خال ا فإن العدة جتب               
ـ . هي وجوب العدة مبجرد اخللوة حمل خالف        وهذه املسألة و  ، خال ا يعين ولو بال وطء         القولف

هو ما مسعت هو مذهب احلنابلة بل هو مذهب اجلمهور من السلف واخللف أن العدة جتـب        :األول
صـلى اهللا عليـه     -  الثابتة عن أصحاب النيب        باآلثارمبجرد اخللوة واستدل اجلماهري على هذا احلكم        

الراشدين قضوا وحكموا أن من أرخى سترا أو أغلق بابـا    فقد روي عن التابعني أن اخللفاء    - وسلم
 إال أن هـذا     - رضي اهللا عنهم  - فهذا األثر مروي عن اخللفاء الراشدين           . فقد وجب املهر والعدة     

 .األثر يف إسناده شي من الضعف فهو معلول باإلرسال

صح : الثالثالدليل  .    أنه أوجب العدة باخللوة- رضي اهللا عنه- أنه صح عن عمر       : الثاينالدليل  
فهو مروي  . صح عن زيد بن ثابت       :الدليل اخلامس .  صح عن علي     :الرابعالدليل  ، عن ابن عمر    
 باآلثـار واألثر املروي عن اخللفاء الراشدين  وإن كان يف إسناده ضعفا إال انه يتقوى               .عن الصحابة   

 . -رضي اهللا عنه-  املروية عن عمر وعلي  األخرى

- واستدل الشافعي  مث     . أن العدة ال جتب مبجرد اخللوة       : هو مذهب الشافعي القدمي      و :الثاينالقول  
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن             {   بقوله تعاىل       - رمحه اهللا 

وقـد  ] . 49/األحـزاب [} فما لكم عليهن من عدة تعتدوا فمتعوهن وسرحوهن سراحا مجيال           
 املسيس واخللوة اردة عن الـوطء       انتفاء  أن العدة إمنا جتب باملسيس ونفى العدة عند           آليةاصرحت  

 أن عدم وجوب لثاينا ألصحاب القول الثاينوالدليل . واملس يف االية هو اجلماع . ليس فيها مسيس    
م أمحد  ضعفه االما ، وأثر ابن عباس وابن مسعود ضعيف         . العدة مروي عن ابن عباس وابن مسعود          

 أمحد بأنه خمالف ملا روي عن الصحابة وقال أنه مل يصح عن             اإلماموضعفه البيهقي وابن املنذر وأعله      
وليس لإلنسان أن ، الراجح املذهب بال إشكال وهو مروي عن الصحابة ، الصحابة إال وجوب العدة 

. ه خالف صـحيح       وال حيفظ عنهم في     - صلى اهللا عليه وسلم   -  به أصحاب النيب     أفىتخيرج عن ما    
 . فمجرد اخللوة توجب العدة

 )ّ مطاوعة مع علمه ا وقدرته على وطئها  ( -  قال رمحه اهللا- مث
يشترط لوجوب العدة مبجرد اخللوة ان تكـون املـرأة          .. هذه شروط قال املؤلف خال ا مطاوعة        

 والدليل الـذي    .فإن كانت مكرهة فإن جمرد اخللوة ال يوجب العدة          . مطاوعة يعين ليست مكرهة     
 أن تكون مطاوعة قالوا أن اخلوة إمنا اوجبت العدة الا أقيمت مقـام              اشتراطاستدل به اجلنابة على     

 . واملكرهة ال متكن من نفسها، الوطء ألا مظنة له 
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أن اخللوة ولو مع اإلكراه توجب العدة ألن الزوج قد يتمكن من وطء الزوجة ولـو                 :الثاينوالقول  
ألنه جرى العرف والعادة أن الزوج ال يتمكن مـن          . األقرب عندي واهللا أعلم املذهب      و، باإلكراه  

 . فهذا الشرط إن شاء اهللا شرط صحيح. الوطء مع امتناع الزوجة عن الوطء 

 ) مع علمه ا  ( -  قال رمحه اهللا- مث
وجدت الزوجة   فإن  ،  يعلم الزوج بوجود الزوجة يف الغرفة اليت حصلت فيها اخللوة            أنيعين يشترط   

أو مل يكن هناك ضوء فلم يشعر       ، والزوجة بال علم من الزوج كأن يكون الزوج أعمى مل يشعر ا             
والدليل على اشتراط  هذا الشرط التعليل السابق أن         . أو ألي سبب فإن العدة ال تثبت وال جتب          ، ا

 يكون هناك وطء    أنلزوج ال ميكن    اخللوة إمنا اعتربناها مقررة للعدة ألا مظنة الوطء ومع عدم علم ا           
 . مطلقا
 )وقدرته على وطئها  ( -  قال رمحه اهللا- مث

فإن مل يتمكن  فإن العدة ال جتـب         ، يتمكن الزوج وان يقدر على وطء الزوجة         أنيشترط يف اخللوة    
ألن  ) وقدرته على وطئهـا   ( وقد انتقد كثري من الشراح انتقدوا املؤلف على هذه العبارة وهي قوله             

 بـني العبـارتني     أن افرأو)مينعه   ولو مع ما  ( اهر هذه العبارة يتعارض مع العبارة التالية وهي قوله          ظ
والذي يظهر يل أن عبارة املؤلف سليمة وأنه يقـصد          ، تعارض فانتقدوا املؤلف بإيراده هلذه العبارة       

 األزواج أن اللعـان    وقد تقدم معنا يف   .  يكون الزوج ممن يطأ مثله       أن) وقدرته على وطئها    ( بقوله  
فاملؤلف يشري  إىل    .  مثله وهو دون العشر      يطأزوج يطأ مثله وهو ابن عشر وزوج ال         : قسمنيعلى  

 .ا خنلص العبارة من االنتقاد و.  الشرط أن يكون مثله يطأ اهذ

 )أو شرعا مينعه منهما أو من أحدمها حسا ولو مع ما (- رمحه اهللا- قال  
رة أنّ اخللوة توجب العدة ولو مع وجود ما مينع الوطء سواء يف الزوجني أو               مقصود املؤلف ذه العبا   

فاملانع احلسي كأن يكون الزوج جمبوبا أو       . يف أحدمها وسواء كان املانع مانعا حسيا أو مانعا شرعيا           
أو تكون الزوجة حائض فهـذه   واملانع الشرعي كأن يكون الزوج أو الزوجة حمرم أو حمرمة، عنينا 
  شرعية وليست حسية فاخللوة توجب العدة ولو كان الزوج أو الزوجة فيهما أو يف أحدمها ما                موانع

   وهذا مذهب اجلماهري أنّ اخللوة تقرر العدة ولو مع وجود ما مينع الوطء، مينع الوطء حسا أو شرعا 
 )أو وطئها (- رمحه اهللا- قال 

فقول املؤلف أو وطئها معطوف على قوله خال .  وهي املرأة أو الزوجة املوطوءة الثاينانتقل إىل النوع 
إذا وطء الزوج زوجته    . ا يعين تكون العبارة تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خال ا أو وطئها               

معـىن أو   . من مفهوم اآلية السابقة فقوله من قبل أن متسوهن          ، فإنّ العدة جتب باإلمجاع بال خالف       
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 العدة فوجوب العدة يف الوطء حمل إمجاع وهل نشترط يف الوطء            مفهوم اآلية يعين بعد املسيس جتب     
اخللوة أو لو جامعها حبضرة الناس ؟ ال يشترط يف الوطء اخللوة بل الوطء مبجرده يوجـب العـدة                   

 . باإلمجاع

 )أو مات عنها حىت يف نكاح فاسد فيه خالف (- رمحه اهللا- قال  
فموت الزوج يوجـب    . لثاين الوطء والثالث املوت     فإذا األول اخللوة وا   ،  املوت   الثالثوهو النوع   

 . أو بعد الدخول وهذا حمل إمجاع أنّ املوت يوجب العدة العدة على املرأة سواء قبل الدخول

 )حىت يف نكاح فاسد فيه خالف (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
فيه خالف يعـين  إذا مات الزوج ولو كان العقد فاسدا وقد عرف املؤلف العقد الفاسد بالعقد الذي            

يف صحته خالف فإنّ العدة كذلك جتب واستدل اجلمهور على وجوب العدة يف النكاح الفاسد بأنّ                
 -: النكاح الفاسد يوجب أمرين

 .  وجوب الطالق:الثاين ثبوت النسب    و:األول

هذه وقد أخذنا يف كتاب الطالق أنه جيب على الزوج يف النكاح الفاسد أن يطلق وأخذنا اخلالف يف             
املسألة وأنّ الراجح أنه جيب أن يطلق فإذا كان النكاح الفاسد يوجب الطالق ويثبت معه النـسب                 

 . العدة فنقيس عليهما ماذا ؟ العدة وهذا صحيح أنّ نكاح الفاسد جتب معه

 )وإن كان باطال وفاقا مل تعتد للوفاة (- رمحه اهللا- قال  
 . فسد باإلمجاع فهذا يسمى نكاحا باطالاملؤلف عرف النكاح الباطل بأنه النكاح الذي 

 )مل تعتد للوفاة (- رمحه اهللا- قال املؤلف  
وتعليل ،  تعتد باإلمجاع    أنإذا كان النكاح نكاحا باطال فإذا مات هذا الزوج فإنه ليس على الزوجة              

 وملـا قـرر   . وهذا حمل إمجاع    . ألنه ال حقيقة له شرعية      ، أن النكاح الباطل وجوده كعدمه      : ذلك
 لبيان أنواع ال جتـب      انتقلاملؤلف األسباب الثالثة وهي اخللوة والوطء واملوت اليت جتب معها العدة            

 . فيها العدة يعين يف احلياة

 )ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة(   -  قال رمحه اهللا- مث

 ، فإن الزوج إذا مات كما تقدم معنا جتـب العـدة          ، أخرج ما لو مات       .. قوله ومن فارقها حيا     
 يف املوت فإنه مطلقا جتب أمافاألحوال اليت سيذكرها املؤلف اليت ال جتب فيها العدة تتعلق حبال احلياة 

إذا ،  قبل الدخول بالوطء وغري الوطء يف كل األحوال جتب العدة بالوفاة             أوالعدة سواء بعد الدخول     
 .  فيمن فارقها حيااآلنالبحث 
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وهذا حمل إمجاع .. يعين فال عدة  )   قبل وطء وخلوة من فارقها حيا  (-  قال رمحه اهللا- مث
وهلذا أمجعوا ..  يوجد سبب شرعي يوجب العدة  إذا فارقها وهو حي بال وطء و ال خلوة فإنه ال          .. 

  .على أنه ال عدة
   )أو بعدمها أو أحدمها وهو ممن ال يولد ملثله  ( -  قال رمحه اهللا- مث  

يولد ملثلـه    وطء واخللوة أو بعد الوطء أو بعد اخللوة لكنه ممن ال          إذا فارق الزوج احلي زوجته بعد ال      
. معىن هذه العبارة أن الزوج إذا كان ال يوطأ ملثله وهو من كان سنه دون العشر                 .فإنه ال جتب العدة     

 . والزوجة كانت دون التسع فإنه يف هذه األحوال ال جتب العدة

تزوج صيب عمره تسع بامرأة      بناء على هذا  لو    ) وة   اخلل أوولو بعد الدخول    ( الحظ كالم املؤلف      
وجامعها دخل ا وجامعها مث طلقها فإنه عند احلنابلة ال جتب ألن هذا الزوج ال يولد ملثله واسـتدل     
احلنابلة على هذا أن املقصود من العدة التأكد من براءة الرحم وهي معلومة يف الزوج الذي ال يولـد                 

 . ملثله

 :الدليل األول :  الصيب إذا وطء الزوجة مث فارقها فإن العدة جتب واستدلوا بدليلني              أن :الثاينالقول  
 . العمومات فإن العمومات مل تستثين الطفل الذي ال يولد ملثله

والشارع إمنا علق العدة    ،  أن اإلنزال أمر خفي خيتلف باختالف األشخاص واألحوال          :الثاينالدليل  
كما أن يف السفر ال جنعل علة القصر     ،   أمر خفي فلم جيعل علة للحكم         بالوطء أو اخللوة ألن اإلنزال    

وهذا القول وجيه جدا      . واحلكمة هي املشقة  . إمنا العلة هي السفر حبد ذاته       . والترخص هي املشقة    
 فمن حق هذا الزوج الصيب إذا وطء زوجته أن تعتد خشية أن يكون أنزل. سيما مع الوطء وقوي ال

 .  ضعيف لكن مرجوحأناة ال أقول ومذهب احلنابل

 )أو حتملت ماء الزوج أو قبلها أو ملسها بال خلوة فال عدة  ( -  قال رمحه اهللا- مث
فلو . مقصود املؤلف بقوله  أو حتملت ماء الزوج يعين بال وطء            : يقول املؤلف أو حتملت ماء الزوج       

واستدل احلنابلة على هذا    .  الرحم   ولو وصل املاء إىل   ، حتملت الزوجة ماء الزوج بال وطء فال عدة         
بناء عليه  فـال     .. وإذا حتملت املاء بال وطء فال مسيس        ،  اشترطت لوجوب العدة املسيس      اآليةبأن  
 .   خالف يف هذه املسألة املذهب االصطالحي- رمحه اهللا- واملؤلف  . عدة 

 . فاملذهب وجوب العدة إذا حتملت الزوجة مباء الزوج  يعين ولو بال وطء

بأن الصحابة جعلوا اخللوة سببا يف وجوب العدة ألـا          :  وهو املذهب  الثايناستدل أصحاب القول    
فوجوب العدة بـه    ، وانشغال الرحم بتحمل ماء الزوج أقرب وأعظم        ، مظنة الوطء وانشغال الرحم     

 قوهلم وإال    يف ايتأملووأن أصحاب القول األول مل      ، وهذا القول الثاين ال شك أنه هو الراجح         . أوىل  
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إذ كيف جيعل الصحابة جمرد اخللوة توجب العدة ألنه قد يكـون الـرحم              .. لعلموا انه قوال ضعيفا     
بناء على هذا لـو     . ماء الزوج موجبا للعدة  مع أن انشغال الرحم به أقرب             إدخالانشغل وال جنعل    

 . وضعت الزوجة ماء الزوج بأي وسيلة يف فرجها فإنه تب العدة ولو بال وطء

  )أو قبلها أو ملسها بال خلوة فال عدة  ( -  قال رمحه اهللا- مث
فما حيصل بني األزواج يف مكان مل يغلق        .. إذا قبل أو ملس الزوج لكن بال خلوة فإن العدة ال جتب             

. ألنه يف هذه احلالة ال يوجد ال وطء وال خلوة           . بباب ولو كان داخل املرتل  فإنه ال يوجب العدة           
 . إمنا الذي يوجب العدة اخللوة والوطء واملوت فقط، املباشرة ال توجب العدة بناءا على هذا 

؟  الصحابة يقولون إذا أرخى سترا أو        .؟.إذا خال الزوج بزوجته يف السيارة فهل هذه خلوة          : مسألة  
 .. وهنا أغلق بابا.. أغلق بابا 

 : قسمنيالسيارات على 

 . لوة ألا تشبه الدار والغرفة خأاهذه ال شك :  مسترة أو مظللة تسيارا

ألنا جنعل السيارة بالنسبة لوجود املرأة والرجل األجنيب خلوة او          .فيها تردد كبري    :سيارات غري مسترة  
جنعلها خلوة وال شك يف هذا  أن وجود املرأة والرجل األجنبيان يعترب خلوة وهـو                 ؟.ليست خلوة   

.. ففيها تردد يعـين     ..ذلك خلوة يف باب تقرير العدة       إذا اعتربناها يف هذا الباب خلوة فهي ك       . حمرم
ألن  مقصود الصحابة باخللوة هي اليت ميكن معها الوطء أو يتصور معها الوطء               . اإلنسانيتردد فيها   

مل يظهر يل فيهـا     .. فيها تردد   .يف السيارة يعين يبعد عادة وعرفا أن يطأ الزوج زوجته يف السيارة             . 
 .بعد التأمل شيء

 فصل
 
 ) واملعتدات ست ( - قال رمحه اهللا_

حصر املعتدات بأن ست جاء عن طريق السرب والتقسيم واالستقراء والتأمل يف النـصوص وكـالم              
الفقهاء وإال ليس يف النصوص النص أن عدد املعتدات ست لكن هذا من تقريـب الفقهـاء الـذي                   

 احلامل: األوىل. ن يف هذا تسهيال للعلم حيمدون عليه أل

  )وعدا من موت وغريه ( -  قال رمحه اهللا- مث..  
ولـو  .عدا أن تضع احلمل     . احلامل عدا من املوت ومن غريه كالطالق واخللع وأنواع املفارقات           

وأما الوطء فيجب على الزوج     ،  املفارقة بساعة فإا حتل لألزواج عقدا        أووضعت احلمل بعد املوت     
 . اساجلديد أن ينتظر إىل أن تطهر من النف
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وأوالت { والدليل على أن احلامل تنتهي  عدا من املوت وغريه عموم النـصوص فـالنص عـام                    
 اآليةوليس يف   }4/الطالق{} األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا              

 .  التقييد بكونه من وفاة أو من طالقأوحتديد 

 بعد موت زوجها أن     - صلى اهللا عليه وسلم   -  النيب     أفتاهانه  حديث سبيعة األسلمية أ   : الدليل الثاين   
وهو نص على أن عدة احلامل مـن        .  احلديث يف البخاري ومسلم      اوهذ. عدا تنتهي بوضع احلمل     

 .وفاة تنتهي بالوضع
 .  أنه يف هذه املسألة حكي اإلمجاع:الثالثالدليل 

وقد روي  . وهذا القول ضعيف . ن ابن عباس وهو مروي ع.  أا تعتد بأطول األجلني :القول الثاين
 والـراجح هـو   - رضي اهللا عنها-   رجع عنه ملا بلغه حديث سبيعة      - رضي اهللا عنه  - أن ابن عباس    

صحيح ألن حـديث سـبيعة    وأظن أن رجوع ابن عباس، مذهب اجلماهري هذا الذي حكي إمجاعا   
 . صريح يف املسألة

 ) ملإىل وضع كل احل  ( -  قال رمحه اهللا- مث
{   واستدلوا علـى هـذا بقولـه      . بطنها  يعين كل ما يف     . العدة أن تضع كل احلمل       النتهاءيشترط  

 ]4/الطالق[} وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن  
فإذا محلت بتوأم اثنني او ثالثة فإا ال تنقضي العدة إال بوضع مجيع             .  تشمل مجيع ما يف البطن       واآلية

 . يةاآليف البطن لعموم  ما
  )مبا تصري به أمة أم ولد  ( -  قال رمحه اهللا- مث

فقال أنـه الـيت   . هو احلمل الذي إذا وضعته املرأة انتهت عدا به  هذه العبارة يريد أن يبني فيها ما 
 . تصري به األمة أم ولد

 . تبني فيه خلق اإلنسان هو ما: واليت تصري به األمة أم ولد   

 الذي تنتهي به العدة مسألة مهمة جدا فنقول يف تفصيلها احلمل ميـر              ضابط احلمل  وهذه املسألة ما  
 . بثالثة مراحل نطفة وعلقة ومضغة

إذا ألقت الزوجة نطفة فإا ال خترج من العدة ذا احلمل ألنّ     .  إذا ألقت نطفة     القسم األول نأيت إىل   
 . النطفة ليس إالّ ماء فال تنقضي العدة به

. العلقة فإذا ألقت علقة ففي حكم انتهاء العدة خالف بـني الفقهـاء         :  للجنني الثانية املرحلة   :الثاين
اجلمهور يرون أنّ العدة ال تنتهي بالعلقة ألنّ حقيقة العلقة دم وهذا الدم مشكوك فيه هل هو قطعة دم 
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أم محل ؟ ومع الشك ال تنقضي العدة ألنّ العلقة ليست إالّ دما وهذا الدم مشكوك فيه هل هو مبدأ                    
 . محل أو جمرد دم ومع الشك ال تنقضي العدة

واستدلوا على هذا بأنّ العلقة هـو املرحلـة         ، أنّ العدة تنقضي إذا وضعت املرأة علقة        : القول الثاين 
والراجح القول األول وهو مذهب اجلمهـور       . فتنقضي العدة به     األوىل من مراحل تبين إنشاء اجلنني     

احلديث أنّ هذا الشيء الذي وضعته املرأة هو مبدأ خلق إنـسان            ويستثىن من هذا ما إذا أثبت الطب        
 . حينئذ تنتهي العدة بالعلقة

 . وغري خملقة، خملقة  : قسمنيواملضغة تنقسم إىل . نأيت إىل املضغة وهي املرحلة األخرية 

 . أما املخلقة فباإلمجاع تنقضي ا العدة

ف بني الفقهاء كثري متشعب خنتصره على األقـوال          غري املخلقة وغري املخلقة فيه خال      :القسم الثاين 
 -: التالية

 أنّ املضغة غري املخلقة إن شهدت النساء القوابل الثقات العارفات بأنه مبدأ خلق إنسان :القول األول
 . وفيه صورة اإلنسان فإنّ العدة تنقضي به وإالّ فال

ا يعين ولو شهدت القوابل بأنّ فيه صورة         أن العدة ال تنقضي باملضغة غري املخلقة مطلق        :القول الثاين 
 . فيه هل هو محل أو دم أو قطعة حلم واستدلوا على هذا بوجود، إنسان 

 أنّ املضغة غري املخلقة تنقضي به العدة ولو مل يكن فيه صورة إنـسان إذا شـهدت                  :القول الثالث 
 . القوابل والنساء الثقات أنّ فيه مبدأ خلق إنسان

. القول األول يشترطون أن يشهد النساء أنّ فيه صورة البد يكون فيه صـورة               إذا تلخيص املذاهب    
 وهو أو سع األقوال يـشترطون       :الثالثالقول  . القول الثاين ال يعتدون باملضغة مطلقا اليت مل ختلق          

 . فقط أن تشهد القوابل أنه مبدأ خلق إنسان ولو مل يكن فيه صورة

د أنّ الرحم انشغل ذا الولد فإذا علمنا أنه مبدأ خلق إنـسان             ألنّ املقصو ، والراجح هو هذا الثالث   
هذا البحث عند الفقهاء املتقدمني وعرفتم اآلن الراجح من ، فتنقضي العدة به ولو مل توجد فيه صورة 

أما اآلن فبإمكان املرأة أن تتأكد من خالل الطبيب هل هذا الذي ألقته جنني أو قطعة                ، هذه األقوال   
 . أخربها ذا األمر فإا تنقضي عدا حبسب إفادة الطبيبفإذا . حلم 

 )فإن مل يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا (- رمحه اهللا- قال  
أن يكون األب صغريا    : يعين إذا حكمنا على هذا اجلنني الذي سقط بأنه ال يلحق ألبيه ألحد سببني               

يكون ممسوحا يعـين مقطـوع الـذكر    هو من ال يولد ملثله أو  والصغري عند الفقهاء يف هذا الباب
، واخلصيتني فإذا كان الزوج صغريا ال يولد ملثله أو ممسوحا فإنّ العدة ال تنقضي بوضع هذه املـرأة                   
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أناّ نعلم قطعا أنّ هذا الولد ليس من هذا الزوج فال تنقضي عدة الزوج ذا الولد الـذي                  : والتعليل  
 .  احلمل للسبب الذي مسعتهفتعتد عدة احليض وال تعتد بوضع هذا ليس منه

 )أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها (- رمحه اهللا- قال 
 وأتت بولد لدون ستة أشهر فإنّ العدة ال تنقضي          بامرأةيعين فإنّ العدة ال تنقضي فإذا تزوج اإلنسان         

الولد ستة أشهر فإذا أتت بولد قبل مضي ستة أشهر علمنا أنّ هذا  والسبب أنّ أقل مدة احلمل، ذا 
محلت به املرأة قبل عقد النكاح يعين وليس من هذا الزوج فإذا مل يكن من هذا الزوج فإنّ عدة الزوج 

والسبب كما مسعت أناّ جنزم أنّ هذا الولد ليس مـن           . ال تنقضي بوضعه وإمنا حيتاج إىل عدة أخرى         
 . هذا الزوج

 )وحنوه (- رمحه اهللا- يقول 
فإذا طلق الزوج زوجته ووضعت طفال بعد أكثر من أربعـة           ، نني  يعين إذا وضعته ألكثر من أربعة س      

سنوات فإنّ هذا الطفل ال ينسب للزوج وال تنقضي العدة به ألنّ أكثر مدة احلمل أربع سنوات فعلمنا 
 . قطعا أنّ هذه املرأة محلت ذا الطفل بعد الطالق فال يكون ولدا له وال تنقضي العدة بوضعه

  )اشوع (- رمحه اهللا- يقول 
إذا وضعت املرأة   ،  بقوله وعاش يعين الطفل الذي وضعته لدون ستة أشهر           - رمحه اهللا - يقصد املؤلف   

الطفل لدون ستة أشهر فإنّ العدة ال تنقضي بشرط أن يعيش فإن مات انقضت العدة ألنه إذا مـات                   
ذا ولدته وعاش فإنه حيتمل أنّ هذا الطفل محلت به ووضعته قبل أن يتخلق وهو محل من الزوج بينما إ      

إذن إذا وضعت املرأة الطفل لدون ستة أشهر ومات هل تنقـضي            ، علمنا أنه محلت به قبل النكاح       
ومن قول املؤلف فإن مل يلحقه      . وإن عاش ومل ميت مل تنقضي العدة        . العدة أو ال تنقضي ؟ تنقضي       

 .  اية للعدةلصغره إىل  آخره أراد أن ينبه إىل املسائل اليت ال يكون وضع احلمل فيها

 )وأكثر مدة احلمل أربع سنني (- رمحه اهللا- قال 
 ضرب للمفقود أربع سنوات كما تقدم - رضي اهللا عنه-  أنّ عمر  :األول: استدلوا على هذا بأمرين    

 . معنا وقالوا إمنا ضربه أو ضرب هذه املدة للمفقود ألنّ أكثر مدة احلمل أربع سنوات

 . ر من هذه السنوات قالوا أنه ال يعرف أكث:الثاين

 .  أنّ أكثره مخس سنوات:القول الثاين

 .  أنّ أكثره سبع سنوات:والقول الثالث

واختار هذا القول من احملققني الشيخ احلافظ أبو عبيد واستدلوا          . أنه ال حد ألكثره      : الرابعوالقول  
فتحديده ، بع سنوات   على هذا القول بأنه ال يوجد يف النصوص ما يدل على أنّ أكثر مدة احلمل أر               
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مل يثبت الطب احلديث     ولعل األقرب هو هذا القول األخري أنه ال حد ألكثره ما          ، به حتكم بال دليل     
 . أنّ هذا ال ميكن أن يقع فإن مل يتعارض هذا القول مع الطب احلديث فهو الراجح

 )وأقلها ستة أشهر (- رمحه اهللا- قال 
ومحله وفصاله  { األوىل قوله تعاىل      : هذا باجلمع بني آيتني     استدل احلنابلة وغريهم من الفقهاء على       

 . والفصال هو انقضاء الرضاع] 15/األحقاف[} ثالثون شهرا 

فـإذا نقـصنا   ] 233/البقرة[} والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني { اآلية الثانية قوله تعاىل 
صى مدة احلمل وهذا صحيح فإنّ ظاهر       احلولني من الثالثني شهرا بقي كم ؟ ستة أشهر فقالوا هذه أق           
 . هاتني اآليتني هذا التحديد وهو أنّ أقل مدة احلمل ستة أشهر

 )وغالبها تسعة أشهر (- رمحه اهللا- قال 
دليله النظر يف حال غالب الناس وهذا باإلمجاع وال إشكال فيه أنّ غالب احلمل تسعة أشهر بل يندر                  

. كثر أن ينقص أو أن يزيد ؟ أن ينقص أكثر من أن يزيد              ويشذ أن يزيد ويقل جدا أن ينقص أيهما أ        
 . الزيادة قليلة جدا ولو زادت فهي أيام ال تزيد أشهر يعين قليل جدا

 )ويباح إلقاء النطفة قبل أربعني يوما بدواء مباح (- رمحه اهللا- قال  
زوجة أو أن يأمر    إسقاط اجلنني هل جيوز أن يسقط الزوج أو ال        . يريد املؤلف أن يبين حكم اإلسقاط       

 الزوج زوجته باإلسقاط أو ال ؟

والسبب يف وجود هذا اخلالف أنه ليس يف املسألة نص ، هذه املسألة فيها خالف متشعب جدا وكثري 
وتقدم معنا مرارا أنّ املسألة إذا مل يكن فيها نصوص من الكتاب والسنة فإنّ أقوال العلماء تتشعب                 . 

 . فيها وتتداخل

يف األربعني يـوم    ) ويباح إلقاء نطفة قبل أربعني يوما بدواء مباح       (تسمع يقول املؤلف    واحلنابلة كما   
األوىل من مدة احلمل يعين يف مرحلة النطفة جيوز عند احلنابلة إلقاء احلمل ولو بال حاجة جيوز مطلقا                  

ل سنتكلم  حنن نقو . هذا مذهب احلنابلة    . بشرط أن يكون بدواء مباح ويف مدة األربعني يوما األوىل           
 - : قسمنيإسقاط اجلنني ينقسم إىل . عن املسألة من حيث هي 

 . والقسم الثاين قبل نفخ الروح.   بعد نفخ الروح :القسم األول

 إسقاط اجلنني بعد نفخ الروح فهو حمرم باإلمجاع ومل خيتلف أهل العلم وهللا احلمد               :أما القسم األول  
 .  عليهااالعتداءبح نفسا معصومة ال جيوز ألنه بعد نفخ الروح أص. يف هذه املسألة 

. وقبل نفخ الروح ينقسم اجلنني كما تقدم معنا إىل ثالث مراحـل             .  قبل نفخ الروح     :القسم الثاين 
 . نطفة  وعلقة   ومضغة
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قبل أن ندخل يف التفصيل مما يساعد على معرفة احلكم الشرعي أن نتصور معـىن النطفـة والعلقـة                 
 . واملضغة

فالنطفة هي ماء الرجل أو ماء املرأة إىل        / االصطالحوأما يف   . هي املاء الصايف    / لغة العرب النطفة يف   
 . أن يصل إىل مرحلة العلقة

 . فهي الدم الذي انعقد جنينا/ االصطالحوأما يف . الدم املتجمد / أما العلقة فهي يف اللغة

من حيـث  . ميضغها اإلنسان يف فمه وأما املضغة فهي قطعة اللحم مسيت بذلك ألا تشبه القطعة اليت       
وتصورنا أنّ العلقة ليست إالّ دم ، اآلن تصورنا أنّ النطفة ليست إالّ ماء الرجل أو ماء املرأة . الشكل 

وحنن نتكلم قبل النفخ أو بعد النفخ ؟ قبل النفخ ألنّ بعد . وتصورنا أنّ املضغة ليست إالّ قطعة حلم ، 
 : خالف الفقهاء اختلف الفقهاءنأيت إىل . النفخ األمر واضح 

إالّ أنّ بعض   .  هو مذهب احلنابلة وهو أنّ اجلنني جيوز إسقاطه يف مرحلة النطفة فقط              :القول األول 
واستدل احلنابلة على هذا بأنّ اجلنني يف مرحلة . الفقهاء أضاف قيدا وهو أن يكون حلاجة أو ضرورة    

 أن يكون يف رحم املرأة أو يف صلب الرجل  اآلن علتم النطفة ليس إالّ ماء يشبه أن يكون ال فرق بني    
 . معىن هذا التحرمي فيما عداه.أنّ القول األول اجلواز يف مرحلة النطفة 

وهذا القول اختاره ابن عقيل واختاره ابن عبد اهلادي         .اجلواز مطلقا ما مل ينفخ الروح       : القول الثاين 
واحلمل قبل نفخ الروح ليس إالّ      .  إسقاط اجلنني    واستدلوا بأنه ال يوجد نص صحيح يدل على حترمي        

 . قطعة حلم أوقطعة دم

ال جيوز اإلسقاط مطلقاً يف أي مرحلة من مراحل اجلنني واستدلوا على ، التحرمي مطلقا : الثالثالقول 
 : هذا بدليلني

 يف كل منـهما     قالوا أنّ إسقاط اجلنني يشبه الوأد جبامع أنّ       .  القياس على وأد البنات      :الدليل األول 
  . قتل للطفل

والقتل ال يطلق إالّ على من نفخ فيه الروح حنن نتحدث عن اجلـنني              ، واجلواب أنّ الوأد يسمى قتل      
  .فيه روح  يسمى قتالً ألنّ ال يطلق إالّ على ما قبل نفخ الروح فإسقاطه ال

  .  ليكون نفساَ معصومة هلم أنّ هذا اجلنني يف أي مرحلة من مراحله قد استعد وهيئ: الدليل الثاين
وهذا القول اختاره . لكنه اآلن ليس معصوماً ، واجلواب عليه أن نقول إمنا هيئ ليكون نفساً معصومة 

ابن رجب ونسب لشيخ اإلسالم لكن مل أجد يف احلقيقة كالم لشيخ اإلسالم يف كتبه صريح يف املنع                  
الراجح إن شاء اهللا املذهب مع      . مي مطلقاً   لكن الذين حيكون اخلالف ينسبون القول له أنه يرى التحر         

وال شك عندي يف جواز إسقاط النطفة يف مرحلة         . إضافة قيد أن يكون اإلسقاط حلاجة أو ضرورة         
األربعني األوىل عند احلاجة كأن تكون األم مريضة أو يتوقع أن يكون الطفل مشوهاً أو ناقصا شـيئاً     
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جح القول األول مع ذلك أقول أنّ القول الثاين وجيه جـداً          بل إين أقول الرا   . من األعضاء إىل آخره     
فهذا القول وجيه لوال أنّ     ، والتحرمي حكم شرعي حيتاج إىل دليل       . ألنه ال يوجد دليل على التحرمي       

 سيئاً لكان هذا القول فيه وجاهة استغالالموضوع اإلسقاط موضوع حساس وقد يستغله بعض الناس 
وأيضا مل أ جد آثار لو      ،نع صريح ونصوص واضحة متنع من إسقاط اجلنني         ألنه ال يوجد دليل على امل     

ذا نكون انتهينا من     وجد يف الباب آثار عن أصحاب النيب  صلى اهللا عليه وسلم لكان األمر أوضح              
  .هذه املسألة املهمة 

  فصل                           
  )قبل الدخول أو بعده،  محل املتوىف عنها زوجها بال: الثانية ( رمحه اهللا - قال 

ألنّ احلامل تقدم معنا أنّ عدا تنقضي بوضع        ، النوع الثاين من املعتدات املتوىف عنها زوجها بال محل          
املتوىف عنها زوجها تعتد سواء تويف الزوج قبل الدخول أو بعـد            . احلمل و هلذا يقول بال محل منه        

  .ب وجوب العدة ألنّ الوفاة كما تقدم معنا من أسبا، الدخول 
  )للحرة أربعة أشهر وعشرة(يقول الشيخ  رمحه اهللا 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشـهر          { دليل هذا النوع قوله تعاىل        
والدليل اآلخر عليه اإلمجاع فإنّ عدة املتوىف عنها عند مجيع العلماء أربعة             ] 234/البقرة[} وعشرا  

  .وال إشكال فيه إن شاء اهللا .يام فهذا النوع من املعتدات واضح أشهر وعشرة أ
  )ولألمة نصفها (-  رمحه اهللا- قال 

وذهب إىل هذا مع احلنابلة اجلماهري وعامة التـابعني بـل مل     ، فتكون عدة األمة شهرين ومخسة أيام       
إذا على هذا   .   حيفظ فيه خالف عن أحد من التابعني إالّ عن رجل واحد وهو ابن سريين  رمحه اهللا                

القول عامة التابعني ومجاهري الفقهاء وهذا القول أنّ عدة األمة على النصف من عدة احلرة هو الراجح               
ويدل على رجحانه ما تقدم معنا من أنه جاء عن الصحابة فتاوى صرحية أنّ عدة الطـالق بالنـسبة               

صحابة فتاوى صرحية أنّ العبـد      وأيضا تقدم معنا عن ال    . لألمة نصف عدة احلرة فكذلك عدة الوفاة        
ميلك نصف ما ميلك احلر من عدد الطالق فكل هذه الفتاوى تدل على أنّ األمة على النـصف مـن        

  .احلرة يف هذا الباب 
معىن هذا الكالم أنّ الزوج إذا طلق زوجته طالقا رجعياً مث يف أثناء اعتداد الزوجة من هذا الطـالق                   

ن تستأنف املرأة عدة وفاة وأن  تترك العدة األوىل اليت كانـت             الرجعي مات الزوج فاحلكم حينئذ أ     
الدليل ، الدليل على أنّ املرأة تترك العدة األوىل وتبدأ بالعدة الثانية           ، فيها وهي عدة الطالق الرجعي      

على هذا أنّ الرجعية زوجة تقدم معنا أنّ الرجعية زوجة يف كل األحكام إالّ أحكام يـسرية مخـسة                   
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ة أحكام مستثاة وأما ما عدا هذه األحكام فاملطلقة الرجعية تـشبه الزوجـة يف مجيـع     أحكام أو ست  
  األحكام

وإذا كانت زوجة إذا مات زوجها اعتدت عدة وفاة وهلذا نأمر هذه الرجعية بأن تترك العـدة األوىل               
  .وتنتقل للعدة الثانية 

  )وإن مات يف عدة من أباا يف الصحة مل تنتقل(-  رمحه اهللا - قال 
أو فارقها أي فرقة بائنة وبدأت بعدة هذا الفراق مث مات الزوج            ، إذا طلق الزوج زوجته طالقاً بائنا       

والسبب يف هذا أنّ املبانة ليست زوجة وال        . فإا ال تنتقل لعدة الوفاة وتبقى على العدة كانت فيها           
فاة ألنه مات وهي ليست     تأخذ أحكام الزوجات وإذا مل تكن زوجة مل يلزمها أن ترجع إىل عدة الو             

  .زوجته هذا صحيح وواضح 
  .........)وتعتد من أباا يف مرض موته(-  رمحه اهللا - قال 

مث قال يف املسألة الثانية وتعتد      ، ال حظ أنّ املؤلف قال يف املسألة األوىل يف عدة من أباا يف الصحة               
ن الزوج زوجته يف مرضه هو مث مات        إذا أبا . من أباا يف مرض موته األطول من عدة وفاة وطالق           

قلنا أنّ الزوج إذا أبان زوجتـه مث        .فإنّ الزوجة تعتد باألطول من األجلني عدة الوفاة أو عدة الطالق            
دة احلنابلة قالوا أنّ الزوجة دة الوفاة أو الطالق تعليل هذا عتويف فإا تعتد باألطول من األجلني أي ع     

وتـشبه البـائن    ، فتشبه الرجعية بأا ترث     ،  تشبه البائن والرجعية     إذا طلقها الزوج يف مرضه فإا     
بانقطاع عالقتها بالزوج وإذا كانت تشبه هذه وهذه فإنا حنطاط ونأمرها أن تعتد بأطول األجلـني                

  .نقول حنطاط بل جيب ألنّ فيها شبها من الرجعية والبائن  وال. لوجود الشبه بالرجعية والبائن 
أا تعتد عدة بائن وإذا قلنا تعتد عدة بائن فهل تستمر يف عدا أو تنتقـل إىل عـدة            :والقول الثاين 

دليل القول الثاين أنّ املطلقة طالقاً بائن تشبه البائن يف كل األحكام إالّ يف              ، الوفاة ؟ تستمر يف عدا      
م واحد وهو   حكم واحد وهو ماذا ؟ وهو اإلرث وال تشبه الرجعية يف شيء من األحكام إالّ يف حك                

وهلـذا  ، اإلرث فلئن نلحقها مبن تشبهه يف مجيع األحكام أوىل أن نلحقها مبن تشبهه يف حكم واحد                 
نقول الراجح إن شاء اهللا هو القول الثاين وهو أا تبقى على عدا وال تنتقل إىل العدة الثانية ألنّ هذه 

  .اجح وهذا القول كما قلت إن شاء اهللا هو الر. يف احلقيقة بائن 
  ........)مل تكن أمة  ما( رمحه اهللا - قال

املطلقة أمة أو ذمية أو كان الطالق بسببها فإا تعتد لطالق ال غري ملاذا ؟ ألا يف هذه إذا كانت هذه 
وإذا كانت ال ترث فإا ال تشبه الرجعية يف شيء فتأخذ حكم البائن وال تنتقـل                . األحوال ال ترث    

  .ى على عدا إىل عدة الوفاة بل تبق
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  )إىل آخره.........مث مات ، وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة مث نسيها( رمحه اهللا - قال 
أوال اعلم اآلن أنّ املؤلف يتحدث عن الطالق البائن وال يتحدث عن الطالق الرجعي ولو أنّ املؤلف                 

ر صرح ذا فقال طالقاً بائناً    قال وإن طلق بعض نسائه طالقاً بائنا لكان أوضح وغريه من احلنابلة ذك            
  .ألنه الطالق الرجعي تقدم معنا حكمه 

مبهمة أو معينة مث نسيها مث ماتت قبل قرعة يعين قبل           . يعين طالقاً بائناً    . يقول إذا طلق بعض نسائه      
علة . فاحلكم أنّ كل واحدة منهن سوى احلامل تعتد األطول من األجلني            ، أن حيدد من هي املطلقة      

حلكم أنّ كل واحدة منهن حيتمل أنّ القرعة وقعت عليها وتكون بائن وحيتمل أنّ القرعة مل تقع                 هذا ا 
 االحتمـال عليها فتكون زوجة هلذا نأمر كل واحدة منهن أن تعتد ماذا ؟ أطول األجلني لوجود هذا            

 وهذا هو تعليل    .إالّ احلامل ألنّ احلامل ستنتهي العدة بالنسبة هلا بالوضع سواء كانت بائنة أو زوجة               
ذكره املؤلف وهذا التعليل صحيح ومن هنا نقول كما تقدم معنا يف كتاب الطالق أنّ اإلنسان أو                  ما

الزوج حيرم عليه أن يطلق طالقاً مبهماً ألنه يدخل زوجاته يف إشكال وضيق وهنا نكون انتهينا مـن                  
 .النوع الثاين من املعتدات 

  
  انتهى الدرس
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  من العدد )  2: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة

  األحد: يوم
: التـــــــاريخ

  هـ12/10/1429
  190(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وأصحابه أمجعني
 ) وهي احليضقراءاألاحلائل ذات : الثالثة  (- رمحه اهللا-  قال املؤلف

- ي اليت مل حتمل جنينا يف بطنها فعدا باألقراء يقول الـشيخ               أ احلائل   املرأةالثالثة من املعتدات هي     
كون احلائض تعتد باألقراء هذا حمل إمجاع لكن اخلالف وقع          ،  ذات األقراء وهي احليض      - رمحه اهللا 

وهـي  ( يقـول  - رمحـه اهللا - واملؤلف  .  وهي مسالة اختلف فيها السلف واخللفيف تفسري األقراء
وإىل هذا القول ذهب كثري من السلف واخللف .وهذا هو القول األول أنّ األقراء هي احليض ) احليض

واستدل اصحاب  .- رمحه اهللا- وذهب إليه كثري من الصحابة وهو القول الذي رجع إليه اإلمام أمحد  
 : أدلةهذا القول ب

 -رضي اهللا عنهم-  الصحابة  أكابرأنّ هذا القول مروي عن : األول منها

 - صلى اهللا عليه وسـلم - أنه جاء يف الشرع تسمية احليض باألقراء كما يف قول النيب             : الدليل الثاين 
 .  حيضكأياميعين .  أقراءك أيامدع الصالة 

 .  ثابت بن قيس أن تعتد حبيضةامرأة أمر - صلى اهللا عليه وسلم- أنّ النيب  : الدليل الثالث

أن هذا  : األول منها  هذا القول بأدلة     أصحاباألطهار واستدل   ، أنّ األقراء هي الطهر     : القول الثاين 
 وهذه املسالة تتعلق بالنساء ألنّ العدة تتعلق بالنساء فـستكون           - رضي اهللا عنها  - مروي عن عائشة      

 . لرجالأضبط أي نساء الصحابة أضبط ألحكامها من ا

يا أيها النيب إذا طلقتم { القرآن يقول اهللا سبحانه وتعاىل قالوا إنّ هذا ظاهر القرآن ففي       :الدليل الثاين 
 هذا القول فالالم يف قوله عدن مبعىن يف يعين يف     أصحابقال  ] 1/النساء[} النساء فطلقوهن لعدن    

-  ملا طلق أمره النيب        - رضي اهللا عنه  - مر    عدن والدليل على أنّ هذا هو معناها يف اآلية أنّ ابن ع           
فإذا مجعنا بني اآلية واحلـديث تبـين أنّ اهللا          ،  أن يراجع وان يطلق يف الطهر        - صلى اهللا عليه وسلم   
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والراجح القول األول إن شاء اهللا بال إشـكال  . سبحانه وتعاىل أمر بالطالق يف الطهر وأنه هو العدة   
 . ألنه مروي عن الصحابة

 االسـتقبال ألنّ األصل يف معىن الالم     ، االستقبالواب عن اآلية فإنّ الالم يف اآلية حتمل على          وأما اجل 
كما أنّ األصل يف احلروف عدم تبادل املعاين يعين أنه ليس األصل يف احلروف أن يايت احلرف مبعـىن                   

احلـروف  حرف آخر بل األصل عدمه وهم حيملون الالم هنا على يف وكما قلت األصل عدم تبادل                 
والزوج إذا طلق زوجته يف الطهـر فقـد         . للمعاين فيكون معىن اآلية لعدن يعين مستقبالت للعدة         

الراجح أي املـذهب وأنّ      استقبلت العدة ألا تستقبل احليض وكما قلت هذا القول إن شاء اهللا هو            
 . األقراء هي احليض

 )املفارقة يف احلياة (- رمحه اهللا- يقول  
أي مـن النـساء املفارقـات       ،  املفارقة يف احلياة يشمل ثالثة أنواع من املفارقات          - رمحه اهللا - قوله  

 املطلقة الرجعية فاملطلقة الرجعية إذا كانت حائل تعتد باألقراء وهذا حمل إمجاع أنّ احلائـل                :األول.
 .املطلقة الرجعية تعتد باألقراء

 تعتد بثالثة قروء    أيضاعت فهذه عند احلنابلة     املختلعة من خول  ،  مما يشمله كالم املؤلف      :القسم الثاين 
 : واستدلوا على هذا بأمرين، 

 . وإذا كان طالقا فعدته عدة الطالق،  أنّ اخللع طالق عند احلنابلة :األول

 . أنّ كون اليت اختلعت من زوجها تعتد بثالثة قروء مروي عن ابن عمر:الثاين 

صلى - تقدم معنا من أنّ النيب         األول ما :واستدلوا بأدلة   أنّ عدة املختلعة حيضة واحدة      : القول الثاين 
 أن تعتد ملا خالعها حبيضة واحدة وهـو  - رضي اهللا عنه- بن قيس    أمر زوجة ثابت- اهللا عليه وسلم

 . صحيح إن شاء اهللا

 -رضي اهللا عنه- أنّ اعتداعها حبيضة مروي صحيح عن عثمان   :الدليل الثاين

وهذا القول الثـاين هـو      . نا ليس بطالق على الصحيح بل هو فسخ         كما تقدم مع  : الدليل الثالث 
 . الراجح

-  رجع إىل قول عثمان بن عفـان         - رضي اهللا عنه  - واملروي عن ابن عمر اجلواب عنه أنّ ابن عمر            
 .  فتبين معنا أنّ الراجح هو هذا وهو أا تعتد حبيضة واحدة- رضي اهللا عنه

املطلقة آخر ثالث تطليقات . النوع الثالث . ؤلف املفارقة يف احلياة     مما يدخل يف عموم قول امل     : الثالثة
 . فهذه عند اجلماهري بل حكي إمجاعا أا تعتد بثالثة قروء
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أا تعتد حبيضة واحدة وهو قول اختاره شيخ اإلسالم وعلق القول به على وجـود                : والقول الثاين 
 فإنه خالف اجلماهري ورأى أا تعتد حبيضة        - هللارمحه ا - وقد وجد املخالف وهو ابن اللبان         ، خمالف  
فشيخ اإلسالم يقول إنّ هذا القول هو الراجح بشرط أن ال تكون املسالة إمجاع بأن يوجد                ، واحدة  
 بثالثة قروء إمنا شرعه اهللا ليـتمكن        االعتداد هذا القول أنّ     أصحابووجد املخالف ودليل    ، خمالف  

. دة واملطلقة آخر ثالث تطليقات ليس لزوجها أن يراجعها أصال الزوج من املراجعة يف خالل هذه امل      
أقول ال ينبغي أبدا أن تعتد املطلقة آخر ثالث تطليقـات   من حيث الدليل القول الثاين قوي ولكين

وهلذا لـيس مـن    أوال ألنّ اإلمجاع حمكي ومل يوجد بعد البحث إالّ خمالف واحد، حبيضة واحدة 
 فيـه   واالحتيـاط يضة وتتزوج بعد ذلك ألنّ اخلالف يف هذه املسالة قوي           املستساغ أبدا أن تعتد حب    

 . متوجه

 )فعدا إن كانت حرة أو مبعضة ثالثة قروء كاملة (- رمحه اهللا- قال  
وهذا احلكم حمل إمجاع فيما ] 228/البقرة[} واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء { لقوله تعاىل 

واآلية صرحية يف أنّ اليت هلا      ،  املختلعة واملطلقة آخر ثالث تطليقات       عدا اخلالف الذي أشرت إليه يف     
 . حيض أا تعتد بثالثة قروء إذا كانت حائالً

، املبعضة هي من بعضها حر وبعضها رقيـق         ،  إن كانت حرة أو مبعضة       - رمحه اهللا - وقول املؤلف     
 .  تعتد بثالثة حيضأيضافهذه 

 . إذا كانت ال تتبعض فإا جيب أن تعتد بثالثة قروءوتعليل ذلك أنّ احليضة ال تتبعض و

 )وإالّّ قرآن (-  قال رمحه اهللا- مث
يعين وإالّ بأن كانت املطلقة أمة فإا تعتد بقرآن يعين حبيضتني وإىل هذا ذهب اجلماهري واجلم الغفري                 

 - اهللا عنهمرضي- بأنه مروي عن الصحابة منهم عمر وابنه وعلي   من أهل العلم واستدلوا على ذلك
 . أمجعني

،  أنّ األمة تعتد بثالثة قروء كاحلرة وهو مذهب ابن سريين وحـده مـن التـابعني                  :والقول الثاين 
 -صلى اهللا عليه وسلم-  النيب  أصحابوالراجح إن شاء اهللا القول األول املروي عن 

 )أو إياس، من فارقها حياً ومل حتض لصغر: الرابعة  (- رمحه اهللا- قال  
ة من املعتدات هي من فارقها زوجها حيا ولكنها مل حتض إما ألا صغرية أو ألا آيسة بلغـت              الرابع

والالئي يئسن من احمليض    { فهذه تعتد كما قال املؤلف ثالثة أشهر لقوله تعاىل            ، سنا ال حتيض معه     
ة علـى أنّ    فنصت اآلي ] 15/النساء[} من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن             

 . عدة اآليسة والصغرية ثالثة أشهر وهذا حمل إمجاع وهو ظاهر لداللة القرآن الصرحية عليه
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 الـشهر مث    أيـام حتسب بقية   : إذا طلقت يف أثناء الشهر يف وسط الشهر فإا تعتد كالتايل             / لةأمس
الثالثني يوماً بالنسبة   حتسب الشهرين اليت بعد هذا الشهر باألهلة مث تأخذ من الشهر الثالث ما يتمم               

 . للشهر الذي بدأت به

فإا ستبقى من هذا الشهر كم يوم ؟ ستبقى ملدة          ، مثاله إذا طلقت يف اليوم العاشر من الشهر التاسع          
والشهر احلادي عشر مث تأخذ من الشهر الثاين عشر كم يـوم ؟              عشرين يوم مث تأخذ الشهر العاشر     

 الذي طلقت يف أثناءه ولكن يشترط أن تتمه ثالثني يوما ولو كان              لتتم ماذا ؟ لتتم الشهر     أيامعشرة  
فلو كان الشهر التاسع مل يكمل وإمنا بلغ تسعة وعشرين يوما           ، ذلك الشهر مل يتم من حيث األهلة        

 . فقط فعند هؤالء تتم من الشهر الثالث كم ؟ ثالثني يوما

فإن كان الشهر الذي بدأت     ، ذي بدأت به    أا تتم من الشهر الثالث حبسب الشهر ال       : والقول الثاين 
وذا تكون اعتدت الثالثة أشهر باألهلة     . وإن كان ناقصا أمتت تسعة وعشرين       ، به تاما أمتت ثالثني     

، وهذا القول الثاين اختيار شيخ اإلسالم واستدل على هذا بأنّ الشهر يف الشرع هو الشهر اهلاليل                 ، 
 أن  املرأةفإذا أرادات   . م سيكون دائما كم ؟ يوم واحد فقط         والفرق بني اجلمهور ورأي شيخ اإلسال     

حتتاط ال شك أا ستتم هذا اليوم ولكن كالم شيخ اإلسالم يف هذه املسالة قـوي ألنّ األشـهر يف                    
 .  األهلةباعتبارالشرع حتسب 

 )حرة ثالثة أشهر وأمة شهران: فتعتد  (- رمحه اهللا- قال  
عدة األمة إذا كانت    : واستدلوا على هذا بأنّ     ، غرية ملدة شهرين فقط     يعين وتعتد األمة اآليسة أو الص     

فيقابل كل حيضة كم ؟ شهر واحد فبذلك تكون عدا شهرين كل شهر يقابـل               ، حتيض حيضتان   
 . حيضة

واستدل هؤالء بأنّ األمة إمنا أمرت بأن تعتـد  . أنّ األمة تعتد ملدة شهر ونصف فقط    : والقول الثاين 
ولذلك تعتد األمة نصف عدة احلـرة  ، وأما األشهر فإا تتبعض  ألنّ احليضة ال تتبعضملدة حيضتني 

 . فتأخذ شهر ونصف فقط

 هذا القول بأنّ الغرض مـن  أصحاب أنّ األمة تعتد ملدة ثالثة أشهر كاحلرة واستدل   :والقول الثالث 
 الرحم إالّ مبرور ثالثة أشهر       الرحم وبالنسبة لليت ال حتيض ال ميكن أن تعرف برآءة          براءةالعدة معرفة   

احلمل خبالف احليض فإنّ برآءة  ألنه مبرور الثالثة أشهر يبلغ اجلنني املرحلة الثالثة وهي اليت يظهر فيها
 الرحم وهذا ال حيـصل إالّ بثالثـة   براءةواحلكمة من العدة معرفة   ، الرحم تعرف من حيضة واحدة      

لقول مال إليه احلافظ الشيخ ابن القيم وهو قول كمـا  وهذا ا، وتستوي يف هذا األمة واحلرة  أشهر
 الـرحم بطـرق     براءةإىل هذا القول ألنه باإلمكان معرفة        إالّ أنه يف وقتنا هذا ال حنتاج      ، ترى وجيه   
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عرفنا مـن طريقـة    أا تعتد بشهر ونصف ألنه. وهلذا أنا أرى أنّ الراجح هو القول الثاين      ، أخرى  
ة تعتد على النصف من عدة احلرة  فإذا كانت احلرة ثالثة أشهر فاألمة شهر             الصحابة أم جيعلون األم   

 . ونصف

 الرحم بالطرق الطبية املعاصـرة      براءة الرحم فتعلم بطرق أخرى وإذا مل نتمكن من معرفة           براءةوأما  
 . وهو القول الثالث فإنه نرجع إىل قول من ؟ ابن القيم

 ) بالكسرومبعضة باحلساب وجيرب (- رمحه اهللا- قال  
فهذه تعامل باحلساب ومعـىن أـا تعامـل         ، املبعضة كما تقدم هي من بعضها حر وبعضها رقيق          

فإذا كانت ربعها حرا فإا تأخـذ       ، باحلساب أي أا تتم من الشهر الثالث بقدر ما فيها من احلرية             
أخذ الشهر األول والثاين وإذا كان نصفها حرا فإا ت، الشهر األول والشهر الثاين وربع الشهر الثالث 

ونصف الشهر الثالث وإذا كانت كلها حرة مل تصبح مبعضة وخرجت عن مـسألتنا ورجعـت إىل                 
  .احلرة
 )من ارتفع حيضها ومل تدر سببه: اخلامسة  (- رمحه اهللا- قال  

 فإا تعتد عند اإلمـام امحـد      ،  ومل تعرف السبب يف ارتفاع هذا احليض         املرأةإذا ارتفع احليض من     
واموع سنة الدليل اسـتدل     ، تسعة أشهر للحمل وثالثة عدة اليت ال حتيض         ، واجلماهري ملدة سنة    

حيضها ومل تـدري سـبب     أنه أمر من ارتفع- رضي اهللا عنه- اإلمام امحد بأنّ هذا صح عن عمر  
 ابن اإلسالمارتفاعه أن تعتد ملدة سنة وهذا القول الذي ذهب إليه اإلمام امحد واجلماهري اختاره شيخ                

 . تيمية

وهذا ، أا تبقى يف عدة إىل أن يرجع احليض أو تبلغ سن اإلياس فتعتد عدة اآليسات                 : القول الثاين 
 وقال شيخ اإلسالم معلقا على هذا القول وهو قول ضعيف جدا            - رمحه اهللا - مذهب اإلمام الشافعي      

ألنه إذا ارتفـع    ، ما ال يعلمه إالّ اهللا       أةاملرصدق رمحه اهللا ألنّ فيه من احلرج والعنت والضيق على           . 
 حيضها وهي تبلغ من السن عشرين سنة فإناّ نأمرها أن تبقى يف عدة إىل أن تبلغ كم ؟ إىل أن تبلغ

فتبقى طيلة هذه املدة يف عدة ال تتزوج وإمنا تبقى يف عدة األول ومعلوم أنّ               ، سن اإلياس مخسني سنة     
ا فيه من احلرج والعنت الشديد فالراجح إن شاء اهللا مـذهب األول             مل  مبثل هذا مطلقا   يأيتالشرع ال   

  .رضي اهللا عنه- الذي أفىت به أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  
 )وتنقص األمة شهرا (- رمحه اهللا- قال   -
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هذا مبين على ما تقدم من أنّ األمة عدا إذا كانت آيسة أو صغرية شهران فننقص من السنة ماذا ؟                    
وعلى القـول   ، وعلى القول بأنّ عدة األمة كعدة احلرة يف األشهر فإا ال تنقص شيئا              ، شهر واحد   

   فهذه املسالة مبنية على املسالة السابقة. الثاين الذي يقول أا شهر ونصف تنقص كم ؟ شهر ونصف 
  
  

 )وعدة من بلغت ومل حتض (- رمحه اهللا- قال  
والالئـي مل   {ت يف عموم قولـه سـبحانه وتعـاىل          أي كعدة اآليسة ألا ملا بلغت ومل حتض دخل        

 ومل حتض حكمهـا     املرأةبالسن أو بغريه فإذا بلغت       فهذه مل حتض وإن بلغت    ] 15/النساء[}حيضن
 . حكم الصغرية اليت مل حتض وحكم اآليسة تعتد ثالثة أشهر

 )واملستحاضة الناسية واملستحاضة املبتدأة ثالثة أشهر (- رمحه اهللا- قال  
ة الناسية هي املستحاضة اليت نسيت وقت احليض فلم تعد تعرف هل هو يف أول الشهر أو                 املستحاض

 . يف وسطه أو يف آخره

 أصـبح فهي املستحاضة اليت ابتدأ معها الدم ألول مـرة واسـتمر إىل أن              . وأما املستحاضة املبتدأة    
 . استحاضة

:  املسالة تفصيل على النحـو التـايل         لكن يف هذه  ، فاملستحاضة الناسية واملبتدأة عدا ثالثة أشهر       
 -: قسمنياملستحاضة تنقسم إىل 

فهذه املستحاضة تعتد ،  املستحاضة اليت حيكم هلا حبيض صحيح وهي املعتادة أو املميزة :القسم األول
 . باألقراء

عادة وهي املستحاضة اليت ليس هلا متييز وال        ،  املستحاضة اليت ليس هلا حيض حمكوم به         :القسم الثاين 
 . إذ ال يوجد هلا حيض حمكوم به، فهذه تعتد ثالثة أشهر ألا حكمها حكم الالئي مل حيضن 

والـراجح  ،  أنّ حكمها حكم من ارتفع حيضها ومل تدري سببه فتبقى ملـدة سـنة               :والقول الثاين 
 . املذهب

 )واألمة شهران (- رمحه اهللا- قال 
 يأيتثة أشهر فتعتد األمة بشهرين واخلالف السابق        تقدم األمة شهران كلما اعتدت احلرة ثال       على ما 
 . معنا هنا

فال تـزال يف    ، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غريمها            (- رمحه اهللا - قال  
 )عدة حىت يعود احليض فتعتد به أو تبلغ سن اإلياس فتعتد عدته
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أو يرتفع بـسبب أـا       وهي تعلم السبب الذي رفعه بأن يرتفع بسبب املرض           املرأةإذا ارتفع حيض    
هذا السبب فاحلكم أا تبقى يف عدة إىل أن يرجع احليض أو  ترضع أو يرتفع بأي سبب لكنها تعرف

- بأنّ حبان ابن املنقـذ     استدلوا على هذا- رمحهم اهللا- إىل هذا ذهب احلنابلة  ، تبلغ سن اإلياس 
 - رضي اهللا عنـه   - رضع فمرض      طلق زوجته وهي ترضع فتطاولت ا العدة ألا ت         - رضي اهللا عنه  

 عثمان فسأل عثمان الصحابة فأفتوه بأنـه إن        - رضي اهللا عنه  - فسأل  ، فقيل له إنك إن مت ورثتك       
 . مات ورثته وإن تطاولت العدة

فع حيضها بسبب تعلمه وهو  ارت- رضي اهللا عنه-  واضح ألنّ زوجة حبان  االستداللوجه 
 . دة وإن تطاولتوحكم الصحابة بأا تبقى يف الع، اإلرضاع

 -: قسمنيأنّ من ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه ينقسم إىل : القول الثاين

 لكنها  االرتفاعيعين تعلم أنه لن يعود وإن كانت تعلم السبب يف           ،  أن ال ترجو عوده      :القسم األول 
 . تعلم أنه لن يعود فهذه تعتد عدة اآليسة ثالثة أشهر

فمثال إذا كما هو يف وقتنا      ، هل سيعود أو لن يعود مترددة فهذه تعتد بسنة           أن ال تعلم     :القسم الثاين 
 بإجراء عملية جراحية واستأصلت الرحم من أصله فاآلن هـل           املرأةاملعاصر حيصل أحيانا إذا قامت      
ترجو أن يعود أو . تعلم السبب  وتعلم السبب أو ال تعلم السبب ؟. حتيض أو ال حتيض ؟ ال حتيض 

بـل  .  تعتد بثالثة أشهر ألنها كاآليسة متاما        املرأةفمثل هذه   .  يعود ؟ ال ترجو أن يعود        ال ترجو أن  
وجود احليض يف حقها أبعد من وجوده يف حق الصغرية ومن بلغت سن اإلياس فإن من بلغت سـن                   

 . اإلياس قد حتيض وإن كان خالف العادة أما هذه ال ميكن أن حتيض

 ) املفقود تتربص ما تقدم يف مرياثه مث تعتد للوفاةرأةام: السادسة  (- رمحه اهللا- قال 
 - رمحـه اهللا  - هذا هو املفقود يقول املؤلـف         ، املفقود هو من انقطع خربه ومل تعلم حياته من مماته           

فاملدة األوىل التربص   .  املفقود عليها أن تبقى مدتني       امرأةإذا   تتربص ما تقدم من مرياثه مث تعتد للوفاة       
 . نية هي عدة الوفاةواملدة الثا. 

أما التربص فاملؤلف يقول تتربص كما تقدم يف املرياث وما تقدم يف املرياث هو أا تتربص أربع سنني                  
. إذا كانت غيبته الغالب عليها اهلالك وتسعني سنة من الوالدة إذا كانت غيبته الغالب عليها السالمة                 

أو أن تتربص ملدة تسعني سنة إذا كـان          ه اهلالك فإما أن تتربص ملدة أربع سنني إذا كان الغالب علي         
الدليل على مدة هذا التربص أنّ عمر ابن اخلطاب بأا تتربص ملـدة أربـع               . الغالب عليه  السالمة     

واضح إذاً اآلن إما أتبقى أربع سـنوات أو         . سنوات فحملوا األثر على من كان غالب حاله اهلالك          
 . ني سنة تعتد للوفاةمث بعد التسع. تبقى ملدة تسعني سنة 
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 أنّ مدة التربص لزوجة املفقود يرجع يف حتديدها إىل احلاكم ألا ختتلـف بـاختالف                :القول الثاين 
. األشخاص وباختالف املالبسات واألحوال فمن فقد يف معركة خيتلف عمن فقد يف رحلة استجمام               

احلاكم أن يأمر مبدة تتناسب مع  خيتلف عمن فقد داخل البلد ولكل حاله ومالبساته اليت تستدعي من            
  هذا القول أثر عمر على أنه فتوى معينة خاصة وليست فتوى عامةأصحابومحل . وضع املفقود 

بل يف ، ظاهر كالم شيخ اإلسالم اختيار القول األول إالّ أنه ال يفرق بني من غالبه اهلالك أو السالمة              
- مدة التربص زوجة املفقود ما روي عن عمر  والقول الصواب يف  وهلذا يقول. الكل أربع سنوات 

الراجح أن نقول أما التفريق بني مـن غالبـه          .  سنوات   أربع واملروي عن عمر هو      - رضي اهللا عنه  
 . السالمة أو اهلالك فهو تفريق ضعيف وليس يف أثر عمر التفريق مطلقا

 حتديده إىل احلاكم وكل من      بقينا يف الترجيح بني القولني أن تتربص ملدة أربع سنوات أو أن يرجع يف             
القولني قوي وجيه ولعل األقرب أنه يرجع يف حتديده إىل احلاكم ألنه أحيانا يكاد جيـزم اإلنـسان                  

 .  ألربع سنوات فيه مضرة بال فائدة فلعل الراجح هو هذا القول الثايناملرأةباهلالك فإبقاء 

 )وأمة كحرة يف التربص (- رمحه اهللا- قال  
تتخلف عن احلرة يف مدة التربص وإن اختلفت عنها يف العدة والسبب يف هـذا أنّ                  ال يعين أنّ األمة  

  .الغرض من التربص هو معرفة حال الزوج وهذا ال خيتلف بكون الزوجة حرة أو أمة وهذا أمر واضح
 )ويف العدة نصف عدة احلرة (- رمحه اهللا- قال  

رة دائما سواء كانت باألقراء أو باألشـهر إالّ أن  ملا تقدم معنا مرارا من أنّ األمة تعتد نصف عدة احل         
فإا تكون حيضتان فقط لكن القاعدة العامة أنّ األمـة علـى             تكون العدة مما ال يتنصف كاحليض     

  . النصف من احلرة يف مدة العدة

 )وال تفتقر إىل حكم حاكم بضرب املدة وعدة الوفاة (- رمحه اهللا- قال  
 من حني فقد الزوج وال حنتاج إىل حكم حاكم بأن           املرأةفاة تبدأ ما    يعين أنّ مدة التربص وعدة الو     

 أنه ال يوجـد     :األوللوا على هذا احلكم بأمرين      واستد، حيكم بأن تبدأ أو ال تبدأ ال حنتاج إىل هذا           
 . دليل على اشتراط حكم احلاكم يف مدة التربص أو الوفاء

 . ه فإا تعتد ملدة سنة بدون حكم حاكم القياس على من ارتفع حيضها ومل تدر سبب:الثاين

أنّ مدة التربص وعدة الوفاة حتتاج إىل حكم حاكم وال تبدأ إالّ حبكم حاكم واستدلوا               : القول الثاين 
 : على هذا بأمرين

 أنّ كل مدة فيها خالف فإناّ حنتاج إىل حكم احلاكم لريفع هذا اخلالف كما أنّ كـل مـدة         :األول
،  أنّ فتح هذا الباب يؤدي إىل التالعـب          :الدليل الثاين .  إىل رأي احلاكم     يهاحتتاج إىل نظر حنتاج ف    
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 أن تزعم أنّ زوجها مفقود وتتربص مدة يراها احلاكم مث تعتد عدة الوفـاة وتتـزوج                 املرأةفبإمكان  
ويكون يف هذا نوع من التالعب أليس كذلك ؟ أي القولني أرجح ؟ الثاين ألنه أضبط يعين العمـدة                   

أنه أضبط ويتأكد اختيار القول الثاين يف وقتنا هذا ألنه يف وقتنا هذا كثري مـن العمـال    حهيف ترجي
وتبدأ بالتربص من   ،  به فتزعم أنه مفقود      االتصاليذهب ملدة طويلة للعمل وقد ال تتمكن زوجته من          

ا يفتح  حني ترى هي أنه مفقود وتبقى مدة التربص مث العدة وذا تستطيع أن تتزوج بزوج آخر وهذ                
باب شر ال شك يف ذلك فالراجح إن شاء اهللا أنه ال بد أن يستشار احلاكم وتضرب املـدة بـرأي                     

 . احلاكم

مث ملا ذكر حكم زوجة املفقود من حيث التربص والعدة انتقل إىل ما يترتب على ما لو تزوجت بزوج 
 . ثاين

 )ولوإن تزوجت فقدم األول قبل وطء الثاين فهي لأل (- رمحه اهللا- قال  
قوله وإن تزوجت احلنابلة يرون أنّ هذا الزواج بالثاين زواج صحيح يف الظاهر مبعىن أنه إذا ضـربنا                  

مث اعتدت للوفاة وخرجت من العدة وتزوجت بالزوج الثاين فـإنّ   املدة للتربص وانتهت مدة التربص 
 . هذا الزواج صحيح يف الظاهر فقط

سيأتينا يف مفردات املسائل    و.  صحيح يف الظاهر والباطن      ثاينواختار شيخ اإلسالم أنّ هذا الزواج ال      
 يقول املؤلف وإن تزوجت فقدم األول قبـل  - رمحه اهللا- ما يدل على رجحان اختيار شيخ اإلسالم     

إذا تزوجت بعد مدة التربص وعدة الوفاة فهي لألول مث بعد الزواج بالثـاين  . وطء الثاين فهي لألول
،  اختيار وإمنا تكون لألول مباشرةيعين بال  لألول ومعىن قوله فهي لألولقدم األول يقول املؤلف فهي

وإذا بطل العقد الثاين صارت     ، الدليل على هذا أنه بقدوم الزوج األول تبينا بطالن عقد الزوج الثاين             
 . زوجة لألول

لزم بزوجته بـل    أنّ الزوج األول إذا قدم قبل الدخول أو بعد الدخول فهو خمري وال ي              :والقول الثاين 
فإن اختار املهر صارت زوجة للثاين وإن اختار زوجته رجعت زوجتـه            ، خيري بني زوجته وبني املهر      

رضي - عن عمر ابن اخلطاب    هذا القول على قوهلم بأنه ليس يف اآلثار املرويةأصحابإليه واستدل 
بل فيـه التخـيري     .الدخول   التفريق بني أن يكون قدوم الزوج األول قبل الدخول أو بعد             - اهللا عنه 

  .مطلقا
واستنبط شيخ اإلسالم من هذه القصة قاعدة وهي أنه كل عقد يتوقف على رضا أحد األطراف فإنه                 
يكون على  التخيري وذكر أنّ هذه القاعدة تدل عليها نصوص كثرية منها فتوى عمر هذه أنه خـري                   

 قال فـإنّ صـاحب   - لى اهللا عليه وسلمص- ومنها أحاديث تلقي الركبان وأنّ النيب    . الزوج األول   
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فجعل له اخليار فدلت هذه النصوص على صحة القاعدة اليت قررهـا       ، السلعة باخليار إذا أتى السوق      
 .رمحه اهللا
 )وبعده له أخذها زوجة بالعقد األول (- رمحه اهللا- يقول  

 هذا اإلمجاع حكي عن      وهذا باإلمجاع بل إنّ    خمريإذا جاء الزوج األول بعد دخول الزوج الثاين فهو          
  .الصحابة هذا إذا أتى الزوج بعد دخول الزوج الثاين 

 )وبعده له أخذها زوجة بالعقد األول ولو مل يطلق الثاين( يقول 
له أخذها بالعقد األول يعين للزوج األول أن يأخذها بالعقد األول وال حيتاج إىل جتديد عقد واستدل                 

وصحة بقاء عقد األول فال     ، ج األول تبينا بطالن عقد الزوج الثاين        احلنابلة على هذا بأنه مبجيء الزو     
 . حيتاج إىل جتديد

وهذا القول الثاين مبين على مـسالة       ،  أنه جيب أن جيدد العقد األول إذا اختار زوجته           :القول الثاين 
ألنّ ، ن يطلق    أن تتزوج فإنّ على احلاكم أن يأمر ويل الزوج األول أ           املرأةأخرى وهي أنه إذا أرادتا      

 استدعى ويل الزوج األول وأمره أن يطلق نيابة عن الـزوج            املرأةبن اخلطاب ملا أراد أن يزوج        عمر
وإذا طلق مل تصبح زوجة له ألنه طلق بأمر الشارع فنلزمه بتجديد العقد وهذا القول الثـاين                 ، األول  

 . أرجح وأحوط وال يضر الزوج األول أن يعيد العقد

 )ولو مل يطلق الثاين (- هللارمحه ا- يقول  
 إىل مسألتنا السابقة وهي أنّ احلنابلة يرون أنّ الزواج الذي مت من قبل الزوج الثاين صحيح يف          نأيتهنا  

 . الظاهر دون الباطن وهلذا ال حيتاج أن يطلق ألنه زواجه ليس بصحيح يف الباطن

ح يف الظاهر والباطن ألنه إمنا تـزوج   أنه البد أن يطلق الزوج الثاين ألنّ زواجه صحي:والقول األول 
 كمـا قلنـا يف      أيضابأمر الشرع فزواجه صحيح ظاهرا وباطنا فنقول للزوج الثاين طلق ونقول هنا             

 . املسالة السابقة ال يضر الزوج الثاين أن يطلق ألنه إذا طلق حلت للزوج األول بال خالف

 )وال يطأ قبل فراغ عدة الثاين (- رمحه اهللا- قال 
ومقـصود  ،  إالّ بعد فراغ عدة الزوج الثاين        يطأإذا اختار الزوج األول زوجته فإنه ال جيوز أن          يعين  

 املهم أا عـدة     املرأةاحلنابلة يف هذه املسالة عدة كاملة ملدة ثالثة قروء أو ثالثة أشهر حسب وضع               
ع القول بأنّ الـزواج     كاملة وتقرير احلنابلة أنّ العدة من الزوج الثاين جيب أن تكون كاملة يتوافق م             

ولو أراد احلنابلة أن يعتربوها ظاهرا فقـط        ، أو ظاهرا فقط ؟ ظاهرا وباطنا       ، صحيح ظاهرا وباطنا    
فيجب أن يلزموها باإلسترباء فقط ألا زوجة يف الظاهر دون الباطن وهذا مما يقوي اختيـار شـيخ              

 . وال تستربأ فقطاإلسالم وأا زوجة يف الظاهر والباطن ولذلك تعتد عدة كاملة 
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 )وله تركها معه من غري جتديد عقد (- رمحه اهللا- قال 
يعين وللزوج األول أن يترك زوجته مع الزوج الثاين بال جتديد للعقد واستدل احلنابلة على هذا بـأنّ                  
الصحابة ملا رجع املفقود واختار املهر بقيت الزوجة مع الثاين ومل ينقل عنهم األمر بتجديـد العقـد                  

 .  على أنّ زواج الثاين صحيح يف الظاهر والباطنأيضايدل وهذا 

  
 )ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاين (- رمحه اهللا- قال 

وهل يأخذ قدر الصداق الذي أعطاهـا أو        ، يعين يأخذ الزوج األول قدر الصداق من الزوج الثاين          
فإذا افترضنا أنـه أعطاهـا مهـرا        الذي أعطاها الزوج الثاين ؟ يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها هو            

فإنّ على الزوج الثاين أن يعطـي       ، وأنّ الثاين أعطاها مهرا يساوي مخسني ألف        ، يساوي مئة ألف    
 . الزوج األول كم ؟ مئة ألف وإىل هذا يشري الشيخ بقوله الذي أعطاها

 )- ويرجع الثاين عليها مبا أخذه منه (- رمحه اهللا- قال 
ل مهره من الزوج الثاين فإنّ الزوج الثاين يعود باملهر على من ؟ على الزوجة               يعين إذا أخذ الزوج األو    

واستدل احلنابلة على هذا بأنّ لو مل نأمره أو لو مل جنز له أن يعود باملهر على الزوجة لـصار دافعـا                      
ملهرين يف عقد واحد والشارع ال يلزم اإلنسان أن يدفع مهرين يف عقد واحد وهلذا نأمره أن يأخـذ                   

 .  الزركشيوأيضااملهر من الزوجة هذا اختيار العالمة املرداوي 

 سبب  املرأة وليس من    املرأة آلنّ السبب يف دفع املهر هو أنه أخذ          املرأة أنه ال يعود على      :القول الثاين 
أي . يستدعي أن تدفع هذا املهر إذ مل يصدر منها تفريط و ال خطأ وإمنا تزوجت بـأمر الـشارع                    

؟ هل يرجع على الزوجة أو ال يرجع ؟ يف احلقيقة فيها إشكال ؟ يف احلقيقة فيه تردد مل القولني أرجح 
 وأحيانا  املرأةيظهر يل بعد التأمل هل يرجع على الزوجة الثانية أو ال يرجع أحيانا تقول يرجع فتظلم                 

 . ىل مزيد تأمللة تردد حتتاج إأو الثاين ؟ الزوج الثاين يف املستقول ال يرجع فينظلم الزوج األول أ
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 فصل                               
 )طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن مل حتد ومن مات زوجها الغائب أو (- رمحه اهللا- قال 

معىن هذه العبارة أنّ الزوجة من حني يطلق الزوج أو ميوت تبدأ يف العدة ولو مل تعلـم بـالطالق أو       
أنه ال يشترط يف العدة القصد والنية بدليل صحة العدة من           "  األول   :املوت واستدلوا على هذا بأدلة      

 . الصغرية وانونة

 إذا طلقت وهي حامل ومل تعلم بالطالق أو مات زوجها وهي حامل ومل تعلم  املرأة أنّ   :الدليل الثاين 
 . مبوته فإا مبجرد الوضع خترج من العدة ولو مل تعلم

 وال تبدأ يف العدة إالّ بعد العلم باملوت أو الطالق واستدلوا على هـذا  أنه يشترط العلم  : القول الثاين 
والراجح مذهب . تتركها الزوجة ومن مل تعلم مل تترك هذه األشياء  بأنّ العدة تشتمل على حمذورات

بناء على هذا إذا طلق الرجل . احلنابلة ألنّ ترك هذه احملذورات واجب يف العدة وليس شرطا لصحتها 
 . وهي آيسة ومل تعلم إالّ بعد مرور ثالثة أشهر فإا تعترب خرجت من العدةزوجته 

 )أو بعقد فاسد كمطلقة، أو زنا ، وعدة موطوءة بشبهة  (- رمحه اهللا- قال 
 املوطوءة  :والثالثة،  املزين ا    :والثانية،  املوطوءة بشبهة    : املسالة األوىل  - :ف ثالثة مسائل    ذكر املؤل 

 . بعقد فاسد

 املوطوءة بشبهة أو بعقد فاسد فهذه عند احلنابلة عدا كعـدة            املرأةوهي  . مبسألتني متشاتني   نبدأ  
املطلقة متاما واستدلوا على هذا بالقياس فقالوا إنّ املوطوءة بشبهة أو بعقد فاسد تشبه املطلقـة مـن                  

لة أوهي املـس   . وأما املزين ا    الرحم فتعتد كعدة املطلقة    براءةحيث حلوق النسب ومن حيث طلب       
 . الثانية فتقاس على املوطوءة بشبهة

 هذا أصحابواستدل ،  أنّ املزين ا واملوطوءة بشبهة أو بعقد فاسد تعتد حبيضة واحدة :القول الثاين
 - :ثالث حيض حتقيق حكمتني     القول على قوهلم بأنّ املقصود بالنسبة للمطلقة حني أمرت أن تعتد ب           

 . حم الربرباءة العلم :األوىل
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 الرحم فتحصل حبيضة واحـدة وأمـا        براءةفأما  .  مراعاة حق الزوج فيما لو أراد املراجعة         :والثانية
املراجعة فال سبيل إليها ألا ليست بزوجة وهذا القول الثاين هو الصحيح إن شاء اهللا أا تعتد حبيضة                  

 .  الرحمبراءةواحدة فقط لنعلم 

هة أو بعقد فاسد هذه مل يروى فيها عن اإلمام امحد قول ثاين بل              لة اعتداد املوطوءة بشب   أ مس !!تنبيه  
حكي فيها اإلمجاع خبالف مسالة عدة املزين ا ففيها حىت عن اإلمام امحد عنه رواية أخرى فيها ومن 

 . هنا تعلم أنّ اخلالف أقوى يف املوطوءة بشبهة منه يف املزين ا

 نكاح فاسد فرق بينهما وأمتت عـدة        وإن وطئت معتدة بشبهة أو     (- رمحه اهللا - قال  
 )األول

 مطلقة وهي معتدة مث وطئت بشبهة أو بنكاح أو بعقد فاسد يقول الشيخ املؤلف فرق          املرأةإذا كانت   
 . بينهما وأمتت عدة األول

 .  أنه يفرق بينهما مباشرة ألناّ علمنا أنّ العقد فاسداحلكم األول

 حقه سابق فنتم عدة األول مث كما سيأتينا نرجع لعدة الواطئ  أا تتم عدة األول وجه ذلك أنّ:الثاين
بشبهة ويستثىن من هذا مسالة واحدة وهي ما إذا كانت محلت من الوطء بشبهة أو بعقد فاسد فإنه                  

ألا محلت منه فإذا وضعت رجعت ماذا ؟ عـدة          . البد حينئذ أن نتم عدة األول أو الثاين ؟ الثاين           
 . ذه الصورة فإا تعتد بعد التفريق عدة األول ألنّ حقه سابقالزوج األول فيما عدا ه

 )وال حيتسب منها مقامها عند الثاين (- رمحه اهللا- قال 
التعليل أا يف مدة اإلقامة عند الثاين هي فراش . ال حيتسب من عدة األول املدة اليت أقامتها عند الثاين 

قى فإذا افترضنا أا تعتد باألشهر واعتدت من األول         له وإذا كانت فراش للثاين فإنّ عدة األول ال تب         
. ملدة شهر مث نكحت نكاحا فاسدا ملدة شهر مث فرق بينهما كم بقي عليها من عدة األول ؟ شهرين                    

ولو احتسبنا مدة بقائها عند الثاين لكان بقي عليها شهر واحد ولكنا ال حنسب هذه املدة ملا تقدم من             
 . أا أصبحت فراشا للثاين

 )مث اعتدت للثاين (- رمحه اهللا- قال 
يريد املؤلف أن يبين أن عدة األول والثاين ال تتداخل ليس بني العدد تداخل بل لكل واحد منـهما                   

 . احلق بعدة مستقلة

يقول املؤلف مث اعتدت للثاين تقدم معنا أنّ هذا الكالم أنّ معناه أنّ العدتني من رجلني ال يتـداخالن       
 )وحتل له بعقد بعد انقضاء العدتني (- رمحه اهللا- قال  ما عدة مستقلةبل لكل واحد منه
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حتل له للوطئ بشبهة أو بعقد فاسد ولكن بعد انقضاء العدتني فإذا انقـضت عـدا مـن األول مث                    
انقضت عدا من الثاين جاز للثاين أن يتقدم إىل خطبتها وأن يتزوجها بعقد جديد واستدلوا على هذا            

 أنه أفىت بأنّ الثاين له أن يتزوجها بعد انتهاء عـدة األول             - رضي اهللا عنه  - ن علي     بأنّ هذا مروي ع   
 . والثاين

 أا ال حتل لثاين أبدا مطلقا يعين للوطئ بشبهة أو بعقد فاسد فقالوا أنّ هذا مروي عن                  :القول الثاين 
                ا أن ال يتزوجوهذا األثر  . ا أبد الدهر    عمر رضي اهللا عنه أنه أمر الثاين الذي نكح املعتدة يف عد

 . فيه انقطاع وال يصح- رضي اهللا عنه- بن اخلطاب   املروي عن عمر
أمل نقل أا تعتد لألول مث تعتد ملن للثاين فـإذا           ،  أنّ للثاين أن يتزوجها يف مدة عدته         :القول الثالث 

ءه وهذا القول الثالث فيـه  بدأت بعدة الثاين فله أن يتزوجها يف عدته ملاذا ؟ ألنّ العدة عدته واملاء ما             
وجاهة ألا إذا انتهت من عدة األول وبدأت بعدة الثاين فله أن يتزوجها ألا يف عدته وال نقول له                   

 . أن يراجعها ألنه مل يتزوج فالعقد فاسد بل نقول له أن يتزوجها

 عدته إذا عرفنا     ولألول أن يراجع زوجته يف عدته ألا زوجة رجعية فله أن يراجعها يف مدة              /مسالة  
 .  بعد انتهاء العدتنيباملرأة اآلن اخلالف يف تزوج الزوج الثاين

 )وإن تزوجت يف عدا مل تنقطع حىت يدخل ا (-  قال رمحه اهللا- مث
مقصود املؤلف أنّ املعتدة إذا تزوجت بزوج ثاين ومت العقد فإنّ عدة األول ال تنقطـع إالّ بـدخول                   

قطع مبجرد العقد بل ننتظر إىل الدخول فإن مل يدخل فهي باقية على عدا              الزوج الثاين أي أا ال تن     
 . فالدخول هو الذي يقطع عدة األول ال جمرد العقد، من األول 

  )فإذا فارقها (-  قال رمحه اهللا- مث
 هذه املسالة كاملسالة السابقة متاماً    . أي الثاين بنت على عدا من األول مث استأنفت العدة من الثاين             

ويف هذه العبـارة مـن      ، وهي أا تبدأ بعدة األول ألنه حقه سابق مث إذا انتهت بدأت بعدة الثاين               .
 .املؤلف نوع تكرار واحلكم يف هذه املسالة كاحلكم يف املسالة السابق

  انتهى الدرس
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  من العدد )  3: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة

  االثنني: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ13/10/1429
  191(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وأصحابه أمجعني
وإن أتت بولد من أحدمها انقضت منه عدا به مث اعتدت            (- رمحه اهللا -   قال املؤلف 

  )خرلآل
 . مازال املؤلف يف الكالم عن ما إذا وجد يف العدة أكثر من رجل

أن تأيت بولـد مـن   : قسمني بولد من الزوج األول أو من الزوج الثاين فهو ينقسم إىل         املرأةإذا أتت   
الزوج األول فإذا أتت بولد من الزوج األول انتهت عدا منه واستأنفت عدة يعين بدأت عدة جديدة 

 . للزوج الثاين

 أن تأيت بولد من الثاين فإذا أتت بولد من الثاين فإا تنقضي عدا من هذا الزوج الثاين                  :ينالقسم الثا 
مث إذا انقضت عدا من الزوج الثاين فإا ال تستأنف عدة لألول وإمنا تتم عدة األول وتعليل ذلك أنّ             

عدة وال يشترط وال جيب عليهـا أن        ولذلك نأمرها أن تتم ال    ، عدة األول مل يوجد ما يبطلها شرعا        
ظاهره أنه حىت لو كان الولد      ) مث اعتدت لآلخر  (وذا علمنا أنّ قول املؤلف      . تستأنف عدة جديدة    

 . للثاين وليس األمر كذلك بل إذا كان الولد للثاين فإا تتم عدة األول وال تستأنفها من جديد

هة استأنفت العدة بوطئه ودخلـت      طئ معتدته البائن بشب   وومن   (-  قال رمحه اهللا   - مث
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  )فيها بقية األوىل
فإنّ احلكم أا تستأنف العدة للوطء الثـاين وتـدخل         ، إذا وطئ الرجل زوجته اليت تعتد منه بشبهة         

أي وال نقول تتم العدة األوىل مث تستأنف عدة ثانيـة           ، العدة من الوطء األول يف ضمن العدة الثانية         
إذا وطئ اإلنسان معتدته بشبهة فحينئذ تستأنف عـدة للـوطء           ، تان  للوطء بشبهة بل تتداخل العد    

بشبهة وتدخل العدة األوىل يف العدة الثانية اليت هي بسبب الوطء لشبهة وال نقول تتم العـدة األوىل                  
التعليل عللوا ذلك بأنّ هذا الوطء      . فإذا انتهت بدأت بعدة جديدة للوطء بشبهة بل تتداخل العدتان           

فتعتـد مـن    ، يلحق فيه النسب حلوقا واحدا فتداخلت فيه العدتان وهذا صحيح           من شخص واحد    
يعين بدأت عدة جديدة للـوطء      ) استأنفت العدة بوطئه  (وهلذا يقول   . الوطء بشبهة وتكتفي بذلك     

يعين دخلت بقية العدة األوىل يف العدة الثانية وال حنتاج أن جنعـل             ، بشبهة ودخلت فيها بقية األوىل      
 . دتانع للوطئني
 )وإن نكح من أباا يف عدا مث طلقها قبل الدخول بنت (- رمحه اهللا- قال 

معىن هـذه   .البحث اآلن يف اليت أباا بغري الثالث والبينونة بغري الثالث تكون مباذا ؟ بفسخ أو خلع                 
العدة جاز له زوجته بفسخ أو خلع فإنه إذا أراد أن يتزوجها يف أثناء  العبارة أنّ اإلنسان إذا بانت منه

فإذا تزوجها يف عدا منه مث طلقها قبل الدخول فإا ال تستأنف عدة جديدة وإمنا تبين علـى        ، ذلك  
إذا خالع اإلنسان زوجته فإا تعتد منه أليس كذلك ؟ جيوز لإلنسان إذا خالع زوجته               ، العدة األوىل   

قها قبل الدخول فإا تكمل العدة األوىل       أن يتزوجها يف أثناء العدة فإذا تزوجها يف أثناء العدة مث طل           
. وال تستأنف عدة هلذا الزواج الثاين التعليل عللوا ذلك بأنّ الزواج الثاين ليس فيه مسيس وال خلوة                  

أنّ أسباب وجوب العدة كم ؟ ثالث وهـي   فلم يوجب عدة وهذا صحيح تقدم معنا يف أول الباب
 . كلها مسميات ملسمى واحد، اخللوة واملوت واملسيس أو الوطء أو اجلماع 

إذا يف هذه الصورة ال يوجد شيء من مقررات أو من موجبات العدة ولذلك تستأنف عـدا األوىل                  
 . وال تكمل خبالف ما يظنه بعض الناس أنه إذا تزوجها فإنه إذا طلقها قبل الدخول تعتد عدة جديدة

ئن مث طلقها بعد الدخول فإا تستأنف عدة         مفهوم كالم املؤلف أنه إذا تزوج من معتدته البا         /مسألة  
 . جديدة وتدخل العدة األوىل يف العدة الثانية ألما من رجل واحد

 

 فصل                                   
 . هذا الفصل مهم جدا وعقده املؤلف لبيان أحكام اإلحداد
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 يف ما يلي وهو اجتناب املرأة مـا         - رمحه اهللا - وأما شرعا فسيذكره املؤلف       .  املنع   / واإلحداد لغة 
 . وسيذكره املؤلف.النظر إليها  يدعو إىل مجاعها أو

 )يلزم اإلحداد مدة العدة (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
اإلحداد تابع للعدة فاإلحداد حكم من أحكام العدة سواء اعتدت املرأة بوضع احلمـل أو اعتـدت                 

فال ) مدة العدة (-رمحه اهللا- عدة وهذا معىن قول الشيخ  باألشهر فاإلحداد إمنا هو حكم من أحكام ال
يوجد إحداد منفصل عن العدة بل اإلحداد حكم من أحكام العدة وقد قرر هذا الشيخ العالمة ابـن                  

 -رمحه اهللا- القيم  

  
  

 )يلزم اإلحداد مدة العدة كل متوىف زوجها عنها (- رمحه اهللا- يقول  
بني العلماء مل خيالف فيه أحد وذلك لصراحة النصوص فيه كما وجوب اإلحداد حمل إمجاع يف اجلملة 

 تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميـت          المرأة ال حيل    - صلى اهللا عليه وسلم   - سيأتينا من قوله      
 عمدة يف بـاب     يعتربكما سيأتينا هذا احلديث الذي      . فوق ثالث إالّ على زوج أربعة أشهر وعشرا         

- داد حمل إمجاع ومل خيالف فيه إالّ رجل واحد من التابعني وهو احلـسن        اإلحداد فإذا وجوب اإلح   
 احلسن البصري ولكن هذا اخلالف يف احلقيقة نقول عنه كما قال ابن قدامـة هـو                 - رضي اهللا عنه  

 احلسن سيد التابعني لعلـه مل       - رضي اهللا عنه  - خالف شاذ ال يأبه به ملصادمته لصريح السنة ولعل            
 . يبلغه من طريق صحيح ومثله ال خيالف النصوص ذا الشكل إال بسببيبلغه النص أو مل 

 )يف نكاح صحيح (- رمحه اهللا- يقول  
يعين أنّ اإلحداد يلزم يف النكاح الصحيح دون الفاسد وسيفصل املؤلف فيما خيتلف عـن النكـاح                 

لصحيح هو الـذي    الصحيح بذكر مجيع أمثلته وحكم كل مثال منه إمنا الذي يعنينا اآلن أنّ النكاح ا              
 . تتعلق به أحكام اإلحداد

 )ولو ذمية (- رمحه اهللا- قال  
معىن قول املؤلف ولو ذمية يعين أنه ال يشترط التكليف لوجوب أحكام اإلحداد بل جيب ولو علـى                  

 . أنّ هذا تدل عليه عموم النصوص" األمر األول: غري املكلف كغري املسلم واستدل هؤالء بأمرين 

 . حداد حلق الزوج فال يشترط فيه ماذا ؟ أن تكون مسلمة من أهل العبادات أنّ اإل:لثاينا
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 باملسلمني واستدل وأنّ هذا خاص، جيب عليها  أنّ الذمية ال يلزمها أحكام اإلحداد وال: القول الثاين
 .... ) تؤمن باهللا واليوم اآلخـر     المرأةحيل    ال - صلى اهللا عليه وسلم   -  قوله     :األول :بدليلنيهؤالء  

 . فعلق احلكم باإلميان باهللا واليوم اآلخر

أنّ اإلحداد ليس حقا للزوج بل حق هللا بدليل أنّ أهل امليت وامليت لو أوصى واتفقوا مجيعـا                   :الثاين
وإسقاطها عنها مل جيز للمرأة أن تترك أحكام اإلحداد وهذا يدل            على إبراء املرأة من أحكام اإلحداد     

 حقوق اآلدميني إذ لو كان من حقوق اآلدميني لـسقط بإسـقاطه       على أنه من حقوق اهللا وليس من      
 . وإىل هذا القول مييل العالمة ابن القيم وهو قول ظاهر الوجاهة والقوة.

 )أو أمة أو غري مكلفة (- رمحه اهللا- قال  
 صلى اهللا عليـه   - ألنّ األمة وغري املكلفة يدخالن يف عموم قوله           ، يلزم اإلحداد األمة وغري املكلفة      

 ....  تؤمن باهللاالمرأة ال حيل - وسلم

 . هذا دليل

 بأحكـام  - صلى اهللا عليه وسـلم - أنّ ابنة أم سلمة تويف عنها زوجها وأمرها النيب           : والدليل الثاين 
عن عمرها مما يدل على أنّ أحكام اإلحداد تلزم املرأة ولو كانت صغرية .اإلحداد ومل يسأل عن سنها 

 . فة مكلغري وهلذا يقول أمة أو
 )ويباح لبائن من حي (- رمحه اهللا- قال 

وحكي وهو غريب نوعا    ، حكم اإلحداد للزوجة البائنة من حي أنه مباح عند احلنابلة لكن ال يسن              
 . ما حكي اإلمجاع على إباحته

قياسا على الزوجة املتوىف عنها زوجها وهذا       ،  أنّ اإلحداد واجب على الزوجة البائن        :والقول الثاين 
 تـؤمن بـاهللا   المـرأة  ال حيـل  - صلى اهللا عليه وسـلم - لقول النيب  الثاين غاية يف الضعفالقول 

فأحكام اإلحداد تتعلق باملوت ولو هذا اإلمجاع احملكي على اجلـواز           . أن حتد على ميت     ..........
ول هذا ال أصل له يف الشرع لكن حيول بني أن يق، لكان اإلنسان مييل متاما إىل أنّ إحداد البائن بدعة 

 . واحلنابلة كما ترون توسطوا فقالوا يباح وال يسن. اإلمجاع احملكي وهلذا أنا أقول أنه غريب 

 )وال جيب على رجعية (- رمحه اهللا- قال 
والدليل على هـذا أنّ الزوجـة       ، ال جتب أحكام اإلحداد أو ال جيب اإلحداد على الزوجة الرجعية            

ألنّ الزوجة الرجعية يطلب منها أن تتـزين  . وجة احملدة الرجعية مطلوب منها عكس املطلوب من الز  
وتتشرف لزوجها لعله أن يراجع فاملطلوب منها عكس املطلوب من احملدة وهذا احلكم وهـو عـدم            

 . الوجوب حمل إمجاع مل خيتلف فيه الفقهاء
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أو ملك  ، أو باطل   . أو يف نكاح فاسد     ، أو زنا   ، وموطوءة بشبهة    (- رمحه اهللا - قال  
 )ميني

: والرابعة، بنكاح فاسد أو باطل : والثالثة،  بزنا موطوءة: والثانية، موطوءة بشبهة   :هذه ثالث األوىل  
 . موطوءة مبلك اليمني

هؤالء النساء ال جيب عليهن اإلحداد والتعليل ظاهر وهو أنّ اإلحداد إمنا جيب على الزوجة وهـؤالء                 
ليهن اإلحداد وال تتعلق ن أحكام اإلحداد       لسن زوجات فال جيب ع     لسن من الزوجات فهذه النساء    

 . وهو أمر واضح

 اجتناب ما يدعو إىل مجاعها ويرغب يف النظـر إليهـا  : واإلحداد  (- رمحه اهللا- قال 
.....( 

، اإلحداد هو كما ذكر املؤلف أن جتتنب املرأة كل ما يدعو إىل النظر إليها أو مجاعها أو الرغبة فيها                    
 :الثاين.احملظورات  الطيب وهو على رأس     : األول. تشمل مجيع احملظورات     تكادوهناك عناصر أربعة    

هـذه األربـع    . احللي  " والرابع الزينة يف الثياب كالثوب املصبوغ    " الثالث. الزينة يف البدن كاحلناء     
- الدليل على هذا التفصيل قول النيب  .عناصر تشمل تقريبا مجيع ما جيب على الزوجة احملدة أن جتتنه          

إالّ على زوج أربعة أشهر وعشرا وال       ................ تؤمن باهللا  ةالمرأ ال حيل    -  اهللا عليه وسلم   صلى
فهذا نص يف اجتناب زينة البدن وزينة الثياب وهذا ) وال متس طيبا  وال تكتحل، تلبس ثوبا مصبوغا 

رأة أن جتتنبـه  مل يذكر يف احلديث مما جيب على امل احلديث كما قلت لك هو أصل يف هذا الباب وما        
زمن اإلحداد يقاس على املذكور يف احلديث وما ذكره املؤلف من مفردات املسائل كلـه مـأخوذ                 

 . ومستفاد من هذا احلديث نصا أو قياسا

اجتناب ما يدعو إىل مجاعها ويرغب يف النظر إليها مـن الزينـة              (- رمحه اهللا - يقول    
 )والطيب

املقصود بالتحسني كاملواد اليت تسبب تبيـيض       ) لتحسنيوا(قوله  . الطيب حمل إمجاع كما قلت لك       
 ومـا (قوله ، ويتخذ للزينة لتجميل البدن يف اليد أو يف الرجل  احلناء معروف) واحلناء(قوله ، الوجه 

 . هذه املذكورات مستفادة من احلديث. يعين من الثياب ) صبغ بالزينة

 ) وحلي (-  قال رمحه اهللا- مث
وذهب إىل هذا احلنابلة واألئمة األربعة بل       ، اليت جيب على املرأة أن جتتنبها       احللي كذلك من األشياء     

 أنـه  - رضي اهللا عنها- أنّ يف حديث أم سلمة  " ألولا: بدليلني  واستدلوا على هذا، حكي إمجاعا 
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فممن ضعفها  . وزيادة احللي حمل خالف بني العلماء تصحيحا وتضعيفا         ) أمر احملد أن جتتنب احللي      
 . والذي يظهر يل أنّ هذا اللفظ صحيح وثابت. زم وصححها عدد من احملققني ابن ح

 .  أنّ احللي من الزينة وقد أشار حديث أم سلمة أنّ جنس الزينة متنع عنه احملدة:الدليل الثاين

 واستدل على أنه ليس يف الكتاب - رمحه اهللا-  أنّ احللي مباح وإىل هذا ذهب ابن حزم         :القول الثاين 
واحللي من أعظم ما تتزين به ،  السنة ما مينع احملدة من أن تلبس احللي وقوله فيه ظاهرية ومجود وال يف

املرأة وإذا منعت من الكحل والطيب والثوب املصبوغ وهي أقل من احللي فلئن متنع من احللي مـن                  
 . باب أوىل وهلذا نقول أنّ هذا القول األول الذي حكي إمجاعا هو الراجح إن شاء اهللا

 )وكحل أسود (-  قال رمحه اهللا- مث
 ظاهر إمنا وقع    فأمره.  وال تكتحل    - صلى اهللا عليه وسلم   - الكحل مل خيتلفوا يف املنع منه لقول النيب           

اختلفوا يف هذه املسألة على قولني      ، اخلالف بني الفقهاء فيما إذا احتاجت احملدة إىل الكحل ضرورة           
. أن تكتحل عند الضرورة   األئمة األربعة أنه جيوز للمرأة وهو املذهب بل هو مذهب:األولالقول 

 أنّ أم سلمة رضي اهللا عنها كانت تفيت ذا يعين جبواز الكحـل              :األول:بأمرينواستدلوا على هذا    
 . للضرورة مع أا هي اليت روت حديث أحكام اإلحداد

ى عن الكحل وأذن به يف الليل         - صلى اهللا عليه وسلم   -  حديث ألم سلمة آخر فيه أنّ النيب         :الثاين
 . واألقرب واهللا أعلم أنّ هذا احلديث ضعيف، للضرورة 

، أنّ ال جيوز للمرأة أن تضع كحال ولو للضرورة ولو خشيت على عينيها من الذهاب                : القول الثاين 
 - لمصلى اهللا عليه وس   -  مات زوجها فأصيبت يف عينيها واشتد عليها فسألوا النيب             امرأةملا روي أنّ    

وهـذا  . ال  ال ال  أو قال ال قال ال قال الراوي مرتني أو ثالث يعين إما. أن تضع الكحل فقال ال 
 .  الراجح واهللا أعلم اجلواز- صلى اهللا عليه وسلم- معناه أنه أكد املنع  

أنّ وضع الكحل يف حال الضرورة إمنا هو من باب التداوي ال من باب التزين وهي                : سبب الترجيح 
 . ال بد من اجلواب عن احلديث فهو نص يف املسألة نع من التزين ال من التداويإمنا مت

صلى -  أنّ املرأة مل تبلغ حال الضرورة وأنّ النيب            :اجلواب األول :  عنه بأحد جوابني     أجاب الفقهاء 
ا مل   علم أ  -  عليه وسلم  صلى اهللا -  علم هذا وإن أفادت السائلة أا بلغت ألنه هو             - اهللا عليه وسلم  

 . تبلغ حال الضرورة

- وهلذا مل جيز هلا الـنيب         ،  أنّ يف حال السائلة وجد ما يغين عن الكحل من األدوية األخرى              :الثاين
 .  أن تضعه- صلى اهللا عليه وسلم
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وكما قلت الراجح إن شاء اهللا مذهب اجلماهري وهـو اجلـواز عنـد              : أجابوا بأحد هذين اجلوابني   
 يف عصرنا يف هذا ال حنتاج إىل هذا املسألة مطلقا وأنا أرى أنه ال جيـوز                 الضرورة وحنن يف يومنا هذا    

أبدا أن تضع الكحل أبدا يف وقتنا هذا ألنه يوجد من األدوية ما يغين عنه بل يوجد من األدوية مـا                     
مفعوله أبلغ وأقوى من الكحل فال حاجة للكحل وإمنا ذكرنا املسألة ليعلم فيها الراجح من حيـث                 

ا يف وقتنا هذا فال شك أنه ال جيوز لوجود ما يغين عنه فال جيوز مطلقا يف أي حال ولو مهما                األدلة أم 
 . بلغت املرأة ألا تستطيع أن تستغين عنه باألدوية احلديثة

 )ال توتيا وحنوه (- رمحه اهللا- قال 
نه يكتحل بـه    التوتيا معدن أبيض أو أخضر يوضع يف العني وإمنا استثىن املؤلف التوتيا من الكحل أل              

والتوتيا جائز ألنه ليس من الزينة وإمنا من العالج بل ذكر الشيخ الفقيه رمحه اهللا ابن قدامة أنه يسبب                   
 . سوء منظر العني فهو جائز بال إشكال

  
  

 )وال نقاب (- رمحه اهللا- قال 
كالم الفقهاء يعين وال حيرم النقاب ألنّ النقاب ليس من الزينة وليس يف النصوص ما مينع منه على حد 

ما مينع منه وهو أيضا ليس من الزينة وهذا البحث إمنا هـو يف بـاب    أنّ النقاب ليس يف النصوص
اإلحداد وال يعين تقرير هذا جواز النقاب املعاصر أو الكالم عن حكم النقاب ألنّ النقاب أرى أنه ال                  

 رب العديدة أنه جير إىل الفاحشةجيوز مطلقا يف وقتنا هذا ملا يؤدي إليه من مفاسد وألنه ثبت بالتجا

أو إىل سوء األخالق على كل حال حنن ال نتكلم عن النقاب وحكم النقاب وأنا أقول أنا أرى أنـه                    
ليس من الزينة وليس يف النصوص ما يدل على أنّ احملدة متنع منه  لكن الفقهاء يقولون النقاب، حمرم 

 . اإلحداد ألنه ال يتعلق بأحكاموهلذا لو أرادت أن تلبس نقابا عند النساء جلاز 

 )وأبيض (- رمحه اهللا- يقول  
وعللوا هذا بأنّ الثوب األبيض زينته أصـلية وليـست          ، يعين وال متنع احملدة من لبس الثوب األبيض         

 . مكتسبة فجاز للمرأة وإن كانت يف زمن اإلحداد أن تلبس هذا الثوب

إالّ إذا تزينت به املرأة حينئذ ال جيوز فمن         ، اختذ للزينة    أنّ الثوب األبيض جيوز إالّ إذا        :القول الثاين   
املعلوم أنّ املرأة احملدة قد تلبس ثوبا أبيض ليس للزينة ثوبا أبيض ملهنة البيت فهذا جيوز وأما إن لبست        
ثوبا أبيضا وضع وأعد للزينة فهو حمرم وإىل هذا القول مال الشيخ الفقيـه املـرداوي وال شـك يف                    

 . مل يتخذ للزينة قرب األقوال أنه جيوز مارجحانه وهو أ
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 )ولو كان حسنا (- رمحه اهللا- يقول  
 . يعين ولو كان مجيال من حيث األصل

                
 فصل                                 

  ملا انتهى املؤلف من بيان أحكام اإلحداد انتقل إىل مكان اإلحداد
 )ة يف املرتل حيث وجبتوجتب عدة الوفا (- رمحه اهللا- فيقول  

ذهب اجلماهري األربعة وغريهم من فقهاء املسلمني إىل أنه جيب على املرأة أن تعتد يف البيت الـذي                  
جيب عليها أن تعتد يف هذا      ، مات الزوج وهي فيه سواء كان هذا البيت مملوكا أو مستأجرا أو معارا              

 : البيت واستدلوا على هذا بأدلة

 - رضي اهللا عنـهم   -  ملا تويف زوجها       - رضي اهللا عنه  -  أيب سعيد اخلدري        أنّ أخت  :الدليل األول 
ـ صلى اهللا عليه وسلم- أمرها النيب   أن متكث يف البيت إىل أن يبلغ الكتاب أجله وهذا احلديث يف   

فممن صححه اإلمام الترمذي واإلمام الذهلي      ، تصحيحه وتضعيفه خالف بني الفقهاء وبني احملدثني        
 .  والذي يبدوا أنه مقبول وحسن- رمحه اهللا- م  وضعفه ابن حز

 إىل وجوب بقاء املعتدة يف      - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنه ذهب عدد من أصحاب النيب          :الدليل الثاين 
 . بيتها الذي تويف الزوج وهي فيه

 عمر وابنه وابن مسعود وزيد بن ثابت         - صلى اهللا عليه وسلم   - ممن ذهب إىل هذا من أصحاب النيب          
  أمجعني- ي اهللا عنهمرض- 

 وهو مذهب الظاهرية أنه ال جيب على املرأة أن تبقى يف بيتها واستدلوا على هذا بأمرين: القول الثاين

 ما يدل علـى     - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنه ليس يف النصوص يف الصحيحة املرفوعة إىل النيب             :األول
 . وجوب ذلك

 عدم وجوب ذلك منهم ابن عباس       -  اهللا عليه وسلم   صلى-  أنه روي عن أصحاب النيب         :األمر الثاين 
ـ رضي اهللا عنهم- وعائشة    وهو من وجهة نظري من أقوى أدلتهم أنه تويف يف زمن :األمر الثالث  

 يف احلروب اليت    - صلى اهللا عليه وسلم   -  عدد كبري من أصحاب النيب         - صلى اهللا عليه وسلم   - النيب    
ؤالء الذين ماتوا يف العهد النبوي كلهم تبقى يف البيـت           حصلت يف الزمن النبوي ولو كانت نساء ه       

مدة اإلحداد مل خيفى هذا على ابن عباس وعائشة مما يدل على أنّ هذا األمر مل يكن موجودا يف زمن                    
 .صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
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الـصحابة  وتقدم معنا مرارا أنّ املسألة اليت اختلف فيها         ، هذه املسألة اختلف فيها الصحابة      !! تنبيه
 . الراجح واهللا أعلم مذهب اجلمهور ألنّ احلديث قابل للتحسني هذا أوال، يكون اإلشكال فيها أكرب 

فكما يقول الظاهرية أنّ هذا ال خيفـى علـى          ، أنّ بعض السنن قد ختفى على بعض الصحابة         " ثانيا
 خيفى على عمـر      يف الزمن النبوي مل    عائشة وابن عباس كذلك نقول عدم الوجوب لو كان متقرراً         

الواجب على املـرأة أن   وابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت أليس كذلك ؟ فنقول إن شاء اهللا أنه
تبقى يف بيتها إىل أن تنتهي العدة على أنّ اخلالف يف هذه املسألة قوي ومن املسائل اليت استغربت أنه                   

واجلماهري على من األئمـة كلـهم       ال يوجد خالف إالّ مع الظاهرية أو مع عدد قليل من أهل العلم              
واهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن أمر الزوجـة املطلقـة    يرون الوجوب مع أنّ األدلة متكافئة وفيها قوة

أربعـة أشـهر    الرجعية أن ال خترج من البيت أليس كذلك بينما ملا ذكر عدة الوفاة وأمرها أن تبقى
هذا الدليل ذكره ابن عباس واعتمد عليه استدل به ويف          وعشرة أيام مل يأمر مباذا ؟ بالبقاء يف البيت و         

احلقيقة دليل قوي لكن نقول مادام يف املسألة حديث وإليه ذهب مجاهري األئمة والفقهـاء الـسبعة                 
 . واألئمة األربعة وغريهم فهذا يقوي القول بالوجوب

  
 )فإن حتولت (- رمحه اهللا- قال  

 . انتقال دائم بأن تنتقل للسكن يف بيت آخر: قسمنيانتقال املرأة من بيت اإلحداد ينقسم إىل 

 انتقال مؤقت بأن خترج لغرض مث ترجع إىل بيتها بدأ املؤلـف بالقـسم األول وهـي         :القسم الثاين 
 . اخلروج الدائم

يقصد بقوله حتولت يعين انتقلت انتقاال دائما إىل بيت آخر واملؤلف بين احلكم إذا ) فإن حتولت(يقول 
تذهب إىل أي بيت شاءت ومل يبين ماذا ؟ ومل يبين حكم التحول ولعله ألنه استقر عنده                 حتولت أا   

وإمنا قلنا أنه ال جيوز     . حكم التحول أنه ال جيوز إالّ للضرورة أو للحاجة املاسة           . أنّ التحول ال جيوز     
عـضهم قـال وال     وب. إالّ للضرورة أو احلاجة املاسة ألنّ بعض الفقهاء قال وال تتحول إالّ ضرورة              

 . فمقصودهم واهللا أعلم أا ال تتحول إالّ حلاجة ماسة أو لضرورة، تتحول إالّ حلاجة 

 )فإن حتولت خوفا (- رمحه اهللا- يقول  
فإذا خافت على نفسها أو ماهلا فإا تتحول جوازا ، معىن قول املؤلف خوفا يعين على نفسها أو ماهلا         

 . ألنّ هذا من باب الضرورة

  )أو قهرا (- رمحه اهللا- قوله  
وهذا أيضا من صور اجلـواز       ، يعين إذا حتولت بغري إرادا قهرا بأن أجربت على اخلروج من املرتل            
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 . فلو أراد الورثة إخراجها من البيت جاز هلم ألنه ال جيب على الورثة متكينها من السفر وإمنا ينبغي
 )أو حلق (- رمحه اهللا- قوله 

. ق يعين حبق بأن كانت مؤذية وتعتدي على من جبوارها فإنه جيوز إخراجها            يعين إذا أخرجت املرأة حل    
إذا ذكر املؤلف ثالث صور جلواز التحول وكأنه يقول فيما عداها ال جيوز أن . وإخراجها حينئذ حبق 

 . تتحول

 )انتقلت حيث شاءت (-  قال رمحه اهللا- مث
ت فيه لإلحداد فإا تنتقل إىل أي بيـت         إذا أجربت الظروف املرأة على اخلروج من البيت الذي مكث         

 . شاءت وتعليل ذلك أنّ حمل الوجوب هو البيت فإذا سقط مل يلزمها بعد ذلك أن تبقى يف بيت آخر

.  أا إذا حتولت فإنه جيب عليها أن تذهب إىل أقرب مرتل ملرتهلا الذي حتولت منـه                  :والقول الثاين 
 فإنه إذا مل يتمكن اإلنسان من البقاء يف مىن فعليه أن            واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على احلج      

 . يبقى يف أقرب مكان من مىن

والراجح أنّ هلا أن تنتقل إىل بيت شاءت ألنّ هذا القياس قياس مع الفـارق ألنّ احلكـم يتعلـق يف     
 انتقل  مث. اإلحداد بالبيت الذي مات الزوج وهي فيه فقط فإذا مل تتمكن فأي فائدة من البقاء جبواره                 

 . املؤلف لبيان اخلروج العارض بأن خترج لقضاء حاجتها مث تعود

 )وهلا اخلروج حلاجتها ارا ال ليال (- رمحه اهللا- فيقول الشيخ  
، وقد ذكر شيخ اإلسالم قاعدة مفيدة يف هذا البـاب           ، جيوز أن خترج حلاجتها يف النهار ال يف الليل          

وعلل الفقهاء ذلك بأنّ النهار زمن لقضاء ،  الليل لضرورة ويف فيقول جيوز اخلروج يف النهار حلاجة
احلاجات وإاء املصاحل بينما الليل زمن للسكينة والبقاء يف البيت كما أنه عرضة لتأذي املرأة بالفساق 

 . وهلذا قالوا ال خترج إالّ يف النهار حلاجة وأما يف الليل فال خترج إالّ للضرورة

 . يف الليل ولو حلاجة بال ضرورة أنه جيوز :والقول الثاين

 )ومتت عدا مبضي زماا، وإن تركت اإلحداد أمثت  (- رمحه اهللا- قال  
إذا تركت املرأة أحكام اإلحداد سواء األحكام اليت تتعلق بالزينة وما جيب اجتنابه أو األحكام الـيت                 

ليل ذلـك أنّ اإلحـداد    د و الزمان ولو تركت أحكام اإلحداد    تتعلق باملكان فإنّ العدة تنقضي مبضي       
 . واجب يف العدة وليس شرطا لصحتها فهي آمثة والعدة تنقضي مبضي الزمن

  
 باب اإلسترباء                          

  ،ختم املؤلف كتاب العدد بباب اإلسترباء ألنه نوع من العدة 
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 يقال استربأ اللحم من العظم، القطع واحلد / واإلسترباء يف لغة العرب 

وخصوه باألمـة ألنّ    .  رحم األمة    برباءةفهو تربص يقصد منه العلم      / وأما يف الشرع    . ين فصله   يع
 اإلسترباء عندهم فقط لألمة

 )من ملك أمة يوطأ مثلها (- رمحه اهللا- يقول  
بأي نـوع مـن أنـواع       ،  من ملك عام سواء كان امللك بإرث أو هبة أو شراء             - رمحه اهللا - قوله    

 . التملكات الشرعية

 )أمة يوطأ مثلها (- رمحه اهللا- يقول 
فإن كانت األمة صغرية ال يوطأ مثلها       ، اشترط املؤلف لوجوب اإلسترباء أن تكون األمة يوطأ مثلها          

 الرحم وهو معلوم يف حال      برباءةفإنه ال جيب على املشتري أن يستربأ ألنّ الغرض من اإلسترباء العلم             
 حيح لوجوب اإلسترباءوهذا شرط ص،األمة اليت ال يوطأ مثلها 

  
 )من صغري وذكر وضدمها (-  قال رمحه اهللا- مث

يعين أنه ال يشترط يف اإلسترباء أن يكون البائع من ال يطأ مثله فلو كان البائع صيب ال يطأ مثلـه أو                      
 .  فإنه جيب على املشتري أن يستربأامرأةكان البائع 

ألنّ ،  كان إمرأة فإنه جيب على املشتري أن يستربأ           أنّ البائع إذا كان ال يطأ مثله أو        :والقول الثاين   
 . هنا انقطاع......... الرحم براءةالغرض من اإلسترباء معرفة 

ضا وأن يكون البائع أي   ، فإذا يشترط لوجوب اإلسترباء بالنسبة للبائع أن تكون األمة ممن يوطأ مثلها             
 . ةامرأممن يطأ مثله وأن ال تكون 

 )عليه وطؤها ومقدماته قبل استربائهاحرم  (- رمحه اهللا- قال 
 ال حيـل للرجـل أن   - صلى اهللا عليه وسلم- لقول النيب     ، حيرم على املشتري أن يطأ قبل أن يستربأ         

كما أن هذا احلكم حمل إمجاع فال جيوز للمشتري أن يطأ إالّ بعد أن يـستربأ وال         . يسقي زرع غريه    
 )مقدماته قبل استربائهاو(لكن يقول املؤلف رمحه اهللا ، إشكال يف هذا

 . فعلى املذهب ال جيوز الوطء وال مقدمات الوطء

 :  أنّ مقدمات الوطء من التقبيل واملباشرة وحنومها جتوز واستدلوا على هذا بدليلني:والقول الثاين

 .  إمنا ى عن الوطء خاصة- صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ النيب  :الدليل األول

صلى اهللا عليـه    - فإنّ النيب     ،  كان يقبل قبل اإلسترباء      - رضي اهللا عنه  - مر     أنّ ابن ع   :الدليل الثاين 
 قسم غنيمة وكان من نصيب ابن عمر امرأة جارية مجيلة قال ابن عمر فلم أملك أن قبلتـها                   - وسلم
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وهذا التقبيل كان مىت بعد القسمة مباشرة وقبل اإلسترباء فإنه ملك هذه اجلاريـة              . والناس ينظرون   
من الغنائم وقبل اإلسترباء قبل مما يدل على أنّ التقبيل واملباشرة قبل اإلسترباء جائز كما أنّ                بالقسمة  

فالراجح إن شاء اهللا هو القول الثاين وهو        ،  الرحم   براءة ال يتعارضان مع التأكد من       ةواملباشرالتقبيل  
 . اجلواز

 )ومن حتيض حبيضة، واسترباء احلامل بوضعها  (- رمحه اهللا- قال  
 ملا جاء -صلى اهللا عليه وسلم- ألنّ النيب  ، استرباء احلامل بأن تضع واحلائل بأن حتيض حيضة واحدة 

فجمع احلديث حكـم    ، السيب يف عام أوطاس ى أن توطأ حامل حىت تضع وال حائل حىت حتيض               
 توطأ إذا كانت    املسألتني أن األمة احلامل ال جيوز أن توطأ ولو طالت املدة إالّ بعد الوضع واحلائل ال               

 . حتيض إالّ بعد احليض

  
  

 )واآليسة والصغرية مبضي شهر (- رمحه اهللا- قال  
عللوا هذا بأنّ احلائض تعتد حبيضة ويقابل هذه        ، األمة اآليسة أو الصغرية ال توطأ إالّ بعد مضي شهر           

حد وهذا يتناول   احليضة كم ؟ شهر واحد فإذا كانت ال حتيض فإناّ جنعل عدا أو استرباءها بشهر وا               
 . اآليسة والصغرية

 أنه جيب أن تعتد ثالثة أشهر وليس شهرا واحدا واستدل أصحاب هذا القـول بـأنّ          :والقول الثاين 
 الرحم وال يكون إالّ بثالثة أشهر ألنّ احلمل ال يظهر يف أقـل مـن        برباءةالغرض من اإلسترباء العلم     

 بـراءة إالّ أنه يف وقتنا هذا إذا أمكن أن يعلم          ، ء اهللا   ثالثة أشهر وهذا القول الثاين هو الراجح إن شا        
رحم األمة بالوسائل الطبية احلديثة فإنا نرجع إىل املذهب ونقول عدة األمة اليت ال حتيض هو شـهر                  

 واحد

 

 وذا انتهى كتاب العدد وهللا احلمد
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  لرضاعمن ا)  1: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة

  االثنني: يوم
: التـــــــاريخ

  هـ13/10/1429
  191(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وأصحابه أمجعني

  كتاب الرضاع                               
وال يقصد الكالم عن أحكـام إرضـاع        ، لكتاب الكالم عن أحكام التحرمي بالرضاع       املقصود ذا ا  

 .  الكالم عن التحرمي بالرضاعبلالزوجة لولدها 

 . هو مص الثدي واستخراج اللنب منه/ الرضاع يف لغة العرب و

لغـة  فإذا أيهما أخص وأيهما أعم ؟ ال      . فالرضاع هو حصول اللنب يف معدة الطفل        / وأما يف الشرع    
أخص والشرع أعم ألنه يف اللغة ال يسمى رضاع إالّ يف صورة واحدة وهي دخول اللنب عن طريـق              

عرفنا إذا اآلن معىن الرضاع  بينما يف الشرع يعترب رضاع إذا وصل اللنب إىل املعدة بأي طريق، املص 
  . يف اللغة والشرع

 . واألصل يف التحرمي بالرضاع الكتاب والسنة واإلمجاع
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 ]23/النساء[} وأمهاتكم الاليت أرضعنكم { الكتاب فقوله  أما 
ويف السنة أحاديث   .  حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب         - صلى اهللا عليه وسلم   - وأما السنة فقوله      

 . كثرية تتعلق بالرضاع

 . والتحرمي بالرضاع حمل إمجاع

 . بالنسب كاألم واألختالسبب األول - :التحرمي يف الشرع يكون بأحد ثالثة أسباب / مسألة 

 . للتحرمي املصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة املدخول ا وحنومها"السبب الثاين 

 . التحرمي ال يكون إالّ بأحد هذه الثالث أسباب. السبب الثالث هو ما حنن بصدده وهو الرضاع 

 )واحملرم مخس رضعات (- رمحه اهللا- قال  
د الرضعات احملرمات فاملذهب أنّ احملرم مخس رضعات واختار هذه املسألة كبرية ومهمة جدا وهي عد

كان فيما يتلى أنـه     .  الشيخ الفقيه ابن حزم واستدل هؤالء بقول عائشة          أيضاهذا القول مع احلنابلة     
وهذا احلديث صحيح وهـو     . فنسخن خبمس رضعات حمرمات     ، عشر رضعات معلومات حمرمات     

 . س رضعاتنص بأنّ التحرمي يكون بكم رضعة ؟ خبم

 أمر املرأة أن ترضع من أرادت إرضاعه مخس رضعات          - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب    :الدليل الثاين 
وهو صحيح إن شاء اهللا أمرها أن ترضعه خبمس رضعات فقال أرضعيه مخس رضعات حترمي عليه                . 
 -رضي اهللا عنه- وهو سامل موىل أيب حذيفة  . 

حملرمة ثالث فقط وإىل هذا ذهب داود الظاهري فتكون هذه املسألة           أنّ عدد الرضعات ا    :القول الثاين 
صلى اهللا عليـه  -  بقول النيب - رمحه اهللا- من املسائل اليت اختلف من داود مع ابن حزم استدل داود       

 .   ال حترم املصة وال املصتان وال اإلمالجة وال اإلمالجتان- وسلم

 . مفهوم احلديث أنّ الثالث حيرمن

ولو رضعة واحدة واسـتدل     . منسوب للجمهور أنّ قليل الرضاع وكثريه حيرم          وهو :لثالقول الثا 
ومل يذكر عددا   ] وأمهاتكم الاليت أرضعنكم  [هؤالء بأنّ النصوص الدالة على مشروعية الرضاع عامة         

 . ومل يذكر عددا] حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب. [

يليه يف القوة اجلمهور وهو أنه ال ، اط مخس رضعات   املذهب لصحة الدليل الدال على اشتر      والراجح
عدد والسبب يف قوة القول الثالث وضعف القول الثاين أنه تقدم معنا مرارا أنّ داللة املفهوم تضعف                 

تتعارض مع أدلة القول األول ومع أدلة  فداللة ال حترم املصة وال املصتان ، إذا كانت يف مقابلة املنطوق    
يدل على أنّ مفهوم هذا احلديث غري مراد فالراجح إن شاء اهللا واألحوط هو القول مما ، القول الثالث 

لكن هو مـع ذلـك      . األول وال أقول األحوط أنّ أرجح احتياطا بل أنا أرجحه استالال لقوة أدلته              
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 . أحوط األقوال

لفقهاء وهي أيضا مسألة مهمة اختلف ا     ، املؤلف عدد الرضعات ومل يذكر حد الرضعة         ذكر/ مسألة  
 . يف حد الرضعة

فذهب احلنابلة إىل أنّ حد الرضعة هو أن ميسك الطفل بالثدي وميصه مث يتركه باختياره وهذا قيـد                  
وإىل هذا .آخر أو ليتنفس أو ألي سبب فإنّ هذه تعترب رضعة  مهم سواء كان تركه لينتقل إىل ثدي

ستدل هؤالء  الدليل ا .  ابن حزم    ضاأي هواختارالقول كما قلت ذهب احلنابلة واختاره شيخ اإلسالم         
 من  االستاللوجه  .  ال حترم املصة وال املصتان       - صلى اهللا عليه وسلم   - قوله     :الدليل األول : بأدلة  

 . نّ املصة يف لغة العرب هو أخذ الشيء اليسريأ احلديث

لة لكن املقصود   وقد تكون كميته يسرية ستأتينا هذه املسأ      .  أنّ الوجور والسعوط حيرم      :الدليل الثاين 
 . ااالستداللاآلن 

وبعبارة أخرى يشترط يف . أنّ الرضعة هي الرضعة الكاملة إىل أن ينتهي يف جملس واحد : القول الثاين
واستدل هـؤالء علـى   . بأن ترضعه يف جمالس خمتلفة مخس مرات  اخلمس رضعات أن تعدد االس

قال اإلنسان وهو يأكل واهللا ال   املشبعة كاألكلة فلوقوهلم بأنّ الرضعة يف العرف ال تكون إالّ الرضعة
ألنّ هذه األكلة ليست أكلة     ، آكل أكلة أخرى مث أكل واستمر يف أكله الذي هو عليه مل يعد حانثا               

أي .أخرى أليس كذلك وإىل هذا ذهب العالمة ابن القيم أنه يشترط تعدد االس استنادا إىل العرف                 
 عليها أن يكون الطفل ابن من الرضاع يف جملس واحد أو            ينبين يف األمهية    مسألة غاية .القولني أرجح   

املذهب وهو القول األول وإن كانت  يف مخس جمالس ؟ املسألة فيها إشكال لكن الراجح إن شاء اهللا
 . لكن أوال يعضد هذا القول حديث. املسألة فيها إشكال 

نّ أصحاب القول الثاين يقولون بتحرمي السعوط        يعضده وبقوة القياس على السعوط والوجور أل       :ثانيا
 . والوجور وهو كمية قليلة لذلك نقول إن شاء اهللا الراجح هو القول األول

 )يف احلولني (- رمحه اهللا- قال  
 )يف احلولني(فقال ، ملا بين املؤلف عدد الرضعات احملرمات انتقل إىل الزمن 

فإذا استمر الطفل يف الرضاع بعد احلولني فإنه ،  احلولني يعين أنه يشترط يف تأثري الرضاع أن يكون يف  
والوالدات يرضعن أوالدهن { ال يؤثر واستدل هؤالء بقوله تعاىل   إذا رضع بعدمها فإنّ هذا الرضاع

 ]233/البقرة[} حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة 
لسنتني بعد متام الرضـاعة وإذا جـاء   فدلت اآلية على أنه مبضي السنتني تتم الرضاعة فالرضاعة بعد ا   

 . الشيء بعد متامه فإنه ال ينفع
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.  يف حديث عائشة إمنا الرضاعة من ااعـة          - صلى اهللا عليه وسلم   -  هلذا القول قوله       :الدليل الثاين 
 . يعين أا تؤثر يف وقت ااعة إذا الطفل يعتمد يف غذائه على لنب األم وهو يف احلولني

 .  أنه صح عن ابن عباس أنه أفىت ذا:الدليل الثالث

ومعىن ، فإذا فطم ولو يف احلولني فإنّ اللنب ال يؤثر          ، أنّ مناط تأثري اللنب الفطام وعدمه       : القول الثاين 
 ومذهب لبعض   - رمحه اهللا - أن يفطم أي يعتمد يف الغذاء على غري اللنب وهذا اختيار شيخ اإلسالم                

إمنا الرضاعة ما فتق األمعاء وكان { -صلى اهللا عليه وسلم- ول النيب   بق- رمحه اهللا- الفقهاء واستدل  
 وكان يف الثدي يعين يف احلولني ألنّ معىن - صلى اهللا عليه وسلم- ومعىن قوله  ] يف الثدي قبل الفطام 

ومن هنا نستطيع أن نستنبط من احلديث . يف الثدي يعين يف مدة اإلرضاع واملدة الشرعية هي احلولني 
صـلى اهللا   - أن يكون يف الثدي يعين كما قال النيب         " الشرط األول . يشترط لتأثري اللنب شرطان     أنه  

 .  يف الثدي يعين يف احلولني- عليه وسلم

وهذا القول الثاين هو الصحيح لداللة احلديث عليه وألنّ الطفل إذا فطم         . أن يكون قبل الفطام      :الثاين
اللنب فال ينشأ اللحم وال ينشز العظم بناء على هذا احلليب           ولو قبل مضي احلولني مل يعد يعتمد على         

 . ألنه يعتمد على الطعام اآلخر

اختلـف  ، أوال املقصود بالكبري عند الفقهاء هو من جتاوز الـسنتني           . أخرية رضاع الكبري     /مسألة  
 إمجاعاً  وهو مذهب اجلماهري وحكي   " القول األول - :الفقهاء يف تأثري رضاع الكبري على ثالثة أقوال         

 . أنه ال يؤثر مهما كانت الظروف

 . أنّ رضاع الكبري يؤثر مطلقا: والقول الثاين

وهو مذهب شيخ ، أنّ رضاع الكبري يؤثر عند احلاجة املاسة وإذا دعت إليه الضرورة : والقول الثالث
رب شق على    واستدل على هذا بالقصة املشهورة أنّ سامل موىل أيب حذيفة ملا ك            - رمحه اهللا - اإلسالم    

وزوجة أيب حذيفة سألته فقال هلـا   -صلى اهللا عليه وسلم- أيب حذيفة أن يدخل بيته فاستفتوا النيب  
فدل هذا احلديث على أنه إذا دعت احلاجة كما         ] أرضعيه حترمي عليه   [- صلى اهللا عليه وسلم   - النيب    

دليل ابن حزم الذي يرى أنّ      وأما  ، يف حديث سامل إىل هذا احلكم فإنه جيوز أن نرضع الكبري ويؤثر             
تأثري الرضاع مطلقا يف أي كبري يف مجيع األحوال فهو يستدل ذا احلديث ويقول هذا احلديث دليل                 

حوط مذهب اجلماهري وهو أنّ رضاع الكبري يث واألعلى تأثري رضاع الكبري وال يأخذ مبالبسات احلد
  ال يؤثر مطلقا
  انتهى الدرس
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  رضاعمن ال )  2: ( الدرس  ولالفصل األ  ثالثةال: السنة

  الثالثاء: يوم
: التـــــــاريخ

  هـ14/10/1429
  192(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وأصحابه أمجعني

 )والسعوط والوجور (- رمحه اهللا-    املؤلفقال
  .أي والسعوط والوجور حيرم فإذا وصل اللنب إىل معدة الطفل عن طريق السعوط أو الوجور فإنه حيرم

وال بد من هذا القيد وهو أن يصل إىل         .هو أن يصب اللنب يف أنف الصيب فيصل إىل حلقه           : والسعوط
 . حلقه

ذهب اجلماهري من أهـل     .  بدون رضاع فيبتلعه الصيب      هو أن يوضع اللنب يف الفم وضعا      : والوجور
وألنّ اجلسم ينتفع به كمـا ينتفـع        . ألنه ينبت العظم واللحم      العلم إالّ أنّ السعوط والوجور حيرم     

 . بوصوله عن طريق الرضاع
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للظاهرية هو أنّ السعوط والوجور ال يؤثر حترميا يعين ال حيرم إذا كان عـن طريـق                 : والقول الثاين 
وط والوجور واستدل الظاهرية على هذا بأنّ اهللا علق أحكام الرضاع على الرضاع ومل يوجـد                السع

والوقوف مع ظاهر اللفـظ   والصحيح مع اجلمهور وما ذكره الظاهرية نوع من اجلمود، رضاع هنا 
 . دون جتاوزه إىل املعىن الذي شرع احلكم من أجله

 )ولنب امليتة (- رمحه اهللا- يقول 
نب امليتة وإىل هذا ذهب اجلمهور واستدلوا على هذا بأنّ لنب امليتـة يـدخل يف عمـوم                  يعين وحيرم ل  

 . فلو رضع الطفل من امرأة ميتة واستوىف الشروط فإنه يؤثر حترميا. النصوص 

وأجاب اجلمهور عن هذا الدليل بأنّ اآلدمية امليتـة         ، أنّ لنب امليتة ال يؤثر ألنه جنس        : والقول الثاين 
واللنب بعض من هذه امليتة فإذا كانت طـاهرة         ، قاعدة الفقهية تقول بعض الطاهر طاهر       وال، طاهرة  

 . فهو طاهر وقول اجلمهور هو الصواب

 )أو بعقد فاسد، واملوطوءة بشبهة  (-  قال رمحه اهللا- مث
 والقاعدة اليت ، يعين إذا وطئت املرأة بشبهة أو بعقد فاسد وثاب عن هذا لنب ورضع الطفل فإنه حيرم                 

واحلمـل  ، تندرج حتتها هاتان املسألتان هو أنه أي لنب وجد بسبب محل ينسب إىل األب فهو حمرم                 
 . الذي ينشأ عن الوطء بشبهة أو بعقد فاسد يصح نسبه إىل أبيه فيكون اللنب الناشئ عنه حمرما

 )أو باطل أو زنا حمرم (-  قال رمحه اهللا- مث
الباطل حمرم لكنه يثبت األمومة دون األبـوة فيكـون          اللنب الذي وجد بسبب الزنا أو بسبب العقد         

صلى - استدل اجلمهور على هذا بأنّ النيب  ، يعين من الرضاع  الطفل ابن للمرأة والواطئ ليس أبا له
أو حيرم من الرضاع ما حيـرم مـن         ،  يقول يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب          - اهللا عليه وسلم  

 . لواطئ فال يثبت حترميه بلبنهوهذا الطفل ال يثبت نسبه ل. النسب 

 أنّ اللنب الذي ثاب عن زنا أو عقد باطل يثبت يف األمومة واألبوة يف الرضاع واستدلوا                 :القول الثاين 
ولنب فيقاس على الوطء الصحيح وهو قياس ضعيف جداً ألنه قاسوا  على هذا بأنه وطء ثاب عنه محل

وهذا عقد مشروع   ، ذا عقد حمرم أي الباطل أو الزنا        يف الشكل الظاهر فقط بينما حقيقة املعىن أنّ ه        
 .وال يقاس مشروع على املمنوع وهلذا نقول الراجح مذهب احلنابلة وهو ثبوت األمومة دون األبوة

 )وعكسه البهيمة (- رمحه اهللا- قال  
تحـرمي فقـال   ملا انتهى من األنواع اليت يثبت فيها التحرمي انتقل إىل بيان األنواع اليت ال يثبت فيها ال  

يعين أنّ التحرمي ال يكون إالّ بلنب املـرأة         ) وعكسه البهيمة (مقصود املؤلف بقوله    ) وعكسه البهيمة (
وال يثبت إالّ بلنب (وهلذا لو أنّ املؤلف عرب بتعبري آخر فقال . وخيرج ذا لنب البهيمة واخلنثى والرجل    



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا����ع و ا�����ت  و  ا�����ت و ا���ت  د و ا���آ��ب

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  47  
 

يمة التعليل عللوا هذا بأنّ أحكام الرضاع إمنا        لكان أجود ليخرج كل ما عداه البهيمة وغري البه        ) املرأة
وهلذا لو أنّ البهيمـة     . تثبت أصالة يف األم ويتبعها اآلخرون فإذا مل يثبت يف األم مل يثبت فيما عداه                

أرضعت طفال فال تسمى أمه من الرضاع أو تسمى ؟ال تسمى ألنّ لفظ األمومة يتعلـق بـبين آدم                   
 وجود اللنب يف الرجل فإنه هل يكون أمه مـن الرضـاع ألنّ              كذلك لو أرضع رجل طفال إذا قدرنا      

 . األمومة تتعلق جبنس اإلناث من بين آدم

 )وال موطوءة، وغري حبلى  (-  قال رمحه اهللا- مث
وظاهر عبارة املؤلف أنه    ، ذهب احلنابلة إىل أنّ اللنب املؤثر ال يكون مؤثرا إالّ إذا كان بسبب احلمل               

واملذهب أنه ال يكون إالّ حبمـل  ، ء بال محل وقد خالف بذلك املذهب       يكون بسبب احلمل أو الوط    
 . فإذا وجد لنب يف املرأة من غري محل فإنه ال يؤثر واستدلوا على هذا بأنه خالف املعتاد

وال يشترط أن يكون مـن  ، أنّ املرأة البالغة إذا وجد فيها اللنب وأرضعت صار حمرما         :ل الثاين والقو
 على خالفه مع    االصطالحير حيكي اإلمجاع هذا القول الثاين مع أنّ مذهب احلنابلة           وابن املنذ  ، محل

أحكام الرضـاع علـى أن    ذلك حيكي اإلمجاع على هذا القول الثاين ودليله ظاهر وهو أنّ اهللا علق
وهذا القول . يرضع الطفل لنب املرأة بغض النظر عن سبب وجود اللنب هل هو من محل أو بغري سبب 

 .  هو الصحيح إن شاء اهللا ألنّ النص الدال على حترمي الرضاع عامالثاين

فمىت أرضعت امرأة طفال صار ولدها يف النكاح والنظر واخللـوة            (- رمحه اهللا - قال    
 )واحملرمية

فإنه يكتسب هذه األحكام من . يريد املؤلف أن يبين أنه إذا وجد الرضاع الصحيح املكتمل الشروط          
فال يثبت اإلرث وال يثبت وجوب النفقة وال يثبت أي حكم من  بقية األحكامأحكام النسب دون 

 . أحكام النسب إالّ هذه األحكام األربعة

 النظر يعين جواز نظر املرتـضع ملـن         :حلكم الثاين وا.  يف النكاح يعين حترمي النكاح       :احلكم األول 
اخللوة يعين يبقى هو وهي   ) ة واحملرمية واخللو. (أرضعته ومن جيوز ممن سيبين املؤلف جواز النظر إليهم        

فهذه أربعة أحكام تترب على الرضاع الصحيح دون بقية أحكام          .واحملرمية يعين يف السفر     . بال ثالث   
 ]حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب[والدليل على هذا احلديث . النسب 
 )وولد من نسب لبنها إليه حبمل أو وطء (- رمحه اهللا- قال  

يعين صار ولدها وولد من نسب لبنها إليـه         ) صار ولدها ( هذا عطف على قوله يف األول        قوله وولد 
يعين أنّ احملرمية ال تقتصر على املرضعة بل تتعـداه إىل  ، حبمل أو وطء هذه املسألة تسمى لنب الفحل      

صاحب اللنب أي الشخص الذي وجد احلمل واحلليب بسببه وهو من ينسب إليه احلمل والدليل على                



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا����ع و ا�����ت  و  ا�����ت و ا���ت  د و ا���آ��ب

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  48  
 

 امرأة رضعت من -رضي اهللا عنها-نّ الرجل أيضا يصبح أبا للرضيع أو للمرتضع ما ثبت أنّ عائشة  أ

وصار .  دعيه يدخل فإنه عمك      - صلى اهللا عليه وسلم   - فجاء أخو زوجها ليدخل فمنعته فقال النيب          
..... قصود   فهذا احلديث نص يف امل     - رضي اهللا عنها  -  أنه أخ ملن ؟ ألبيها من الرضاع           باعتبارعماً  

 انتقل املؤلف لبيان من حيرم بسبب الرضاع

 )وحمارمه يف النكاح حمارمها وحمارمها حمارمه (- رمحه اهللا- قال  
وهي أجود فتكون   ) حمارمه(والنسخة األخرى كما يشري هو يف اهلامش        ، احملقق اختار نسخة حمارمها     

 العبارة وحمارمه يف النكـاح حمارمـه أي   ومعىن) وحمارمها حمارمه وحمارمه يف النكاح حمارمه(العبارة 
فتكون العبارة ، معىن حملارمها  حمارم الواطئ الالحق به النسب حمارم هلذا الرضيع ولذلك ال معىن للهاء

 . وحمارمه يعين حمارم الواطئ يعين حمارم األب من الرضاع حمارمه يعين حمارم للرضيع أو املرتضع

حمارم املرضعة حمارم ملن ؟ للمرتضع حمارمها وحمارمه يعين األب واألم           يعين و . مث قال وحمارمها حمارمه     
وهم اآلباء واألمهات واألبناء واألعمام والعمات واإلخوة واخلـوال   تقدم ذكرهم مفصال يف النكاح

وهم أيضا حمارم ملـن ؟ هلـذا         هؤالء هم حمارمها وحمارمه   .احلواشي واألصول والفروع    ، واخلاالت  
مث ملا  . احملرمية من قبل األب واألم وأا تشمل مجيع احملارم من النسب             انتشاررفنا اآلن   إذا ع . الرضيع  

 ال يوجد من    االنتشارأراد أن ينبه إىل أنّ هذا       . ذكر انتشار احملرمية من جهة األب واألم من الرضاع          
 . جهة املرتضع

  )دون أبويه وأصوهلما وفروعهما (- رمحه اهللا- فيقول  
رمية بالنسبة للمرتضع ال تنتشر يف األصول وال يف احلواشي وإمنا فقط يف الفروع وهلـذا                يعين أنّ احمل  

أصول األبـوين األجـداد وفـروع    .  دون أبويه وأصوهلما وفروعهما- رمحه اهللا- يقول هنا الشيخ   
ـ ،احلواشي وهم األعمام واخلوال  ، األبوين   ف هؤالء ال تنتشر احملرمية معىن هذا الكالم وسيذكر املؤل

إذا ارتضع زيد من خدجية فإنّ آباء زيد وإخوان زيد وأعمام زيد ال عالقة هلم بأمـه مـن                   . أمثلته  
وملا قرر املؤلف هذا احلكـم أراد أن يبينـه بالتمثيـل    ، الرضاع إمنا الذين هلم عالقة هم أبناءه فقط         

 . والتوضيح

 )فتباح املرضعة أليب املرتضع وأخيه من النسب (- رمحه اهللا- فقال  
يعين أخو املرتضع من النسب وأبو املرتضع من النسب تباح هلم أمه من الرضاعة ملاذا ؟ ملا تقدم معنا                   
أنّ احملرمية ال تنتشر يف أصول الرضيع إذا تباح هلم ما مل مينع منه بسبب آخر إذا منع منه بسبب آخر                     

 .  بأمه من الرضاعهذا حكم آخر لكن من حيث الرضاع جيوز أليب املرتضع من النسب أن يتزوج

 )وأمه وأخته من النسب ألبيه وأخيه (- رمحه اهللا- قال  
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يعين من الرضاع فيجوز ألبيه من الرضاع أن يتزوج بأمه وأن يتزوج بأخته من النسب هذا احلكـم                  
 احملرمية يف أصول الرضيع حمل إمجاع مل خيتلفوا فيه وهللا احلمد ألنّ احلديث              انتشارحمل إمجاع أي عدم     

 . رمية على الرضيع فقطنص احمل

 )ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه (- رمحه اهللا- قال  
 حيرم عليك ابنتها فإا إذا أرضعت طفلة صارت هذه          امرأةهذه املسألة تشري إىل قاعدة وهي أنّ كل         

 أمك ألنّ بنت أمك     مثال املرأة اليت حترم عليك بنتها من أمثلة  هذه املرأة          . الطفلة أيضا حمرمة عليك     
األم واألخـت إذا    .  أا بنت أختك     باعتبارمثاهلا أيضا أختك ألنّ بنت األخت حمرمة        ، تعترب أختك   

أرضعنا فإا هذه الطفلة تعترب أيضا حمرمة عليك ألا أختك إذا كانت املرضعة أمك أو تكون بنـت                  
 احلكـم   يبينـوا يريد احلنابلة أن    وهذا ظاهر لكن    .أختك يعين أنت خاهلا إذا كانت املرضعة أختك         

 . بالتفصيل

 )وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته (- رمحه اهللا- قال  
يعين إذا أرضعت هذه األم أو األخت طفلة صغرية وهذه الطفلة هي ماذا ؟ زوجتك فـإنّ النكـاح                   

ت خاهلا ينفسخ يف هذه الصورة ملاذا ؟ ألا أصبحت حمرمة عليك إما أن تكون أختك أو أن تكون أن              
لكن بقينا يف مسألة وهـي أنّ   إىل آخره  فإذا بسبب هذا الرضاع انفسخ ألا أصبحت من احملرمات

هذه الطفلة الصغرية إذا انفسخ نكاحها بسبب اإلرضاع بقي عليك أن تعطيها نصف املهر ألنه انفسخ 
 صغرية  ال يوطأ مثلها      ألا. النكاح قبل الدخول وملاذا نفترض أنّ انفساخ النكاح كان قبل الدخول            

ولذلك نفترض دائما يف هذه الصورة      . يوجد رجل يدخل على زوجته وعمرها أقل من سنتني           و ال 
 . أنّ هلا نصف املهر بناء على أنه مل يدخل ا

 )وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فال مهر هلا ( - رمحه اهللا- قال 
كبرية وقبل أن تدخل ا ترضع هذه املرأة الكبرية زوجة لك صغرية             بامرأة جتتزوأن  . صورة املسألة   

وـذا  .  صارت هذه الزوجة الكبرية تسببت يف فسخ نكاحها ألا أصبحت أم زوجتـك               حينئذ، 
 هو احلكم ما. انفسخ نكاحها 

 )فال مهر هلا (- رمحه اهللا- يقول الشيخ 
ح بسبب من الزوجة قبل الدخول فال مهر هلـا          وإذا انفسخ النكا  ، ملاذا ألا تسببت يف فسخ النكاح       

وقد تقدمت معنا هذه القاعدة يف باب الصداق أنه إذا انفسخ النكاح بسبب من املرأة قبل الـدخول                  
أو ليس بسبب من الزوجـة يف   فال مهر هلا إمنا تقدم معنا اخلالف فاعتبار هل هذا سبب من الزوجة

 . ولذلك فال مهر هلا، مسألتنا هذه إذا أرضعت هو بسبب من الزوجة 
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 )وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة (- رمحه اهللا- قال  
يعين إذا تزوج اإلنسان بطفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من أمك أصبحت حينئذ أختك فإنّ النكاح 
ينفسخ وال مهر هلا ملاذا ؟ ألنّ النكاح انفسخ بسبب من هذه الطفلة الصغرية وال عمل للزوج مطلقا                  

يف املـسألة   . فإذا حصلت هذه الصورة فالعقد ينفسخ وال مهر هلـا           .وهذا صحيح   . فال مهر عليه    
 السابقة إذا أرضعت الزوجة الكبرية قبل الدخول زوجة صغرية انفسخ نكاحها أليس كذلك ؟

 هل تبقى زوجة أو أيضا.انتهينا من الكبرية لكن ما حكم الصغرية ؟ اليت ارتضعت من الزوجة الكبرية 
 ؟. ينفسخ نكاحها 

وبنات األمهات ال حيرمن إالّ بعـد       ، اجلواب تبقى زوجة ملاذا ؟ ألنّ أمها حرمت لكن قبل الدخول            
 . الدخول وهنا ال يوجد دخول فتبقى الصغرية زوجة

 )وبعد الدخول مهرها حباله (- رمحه اهللا- قال  
 فإنّ النكاح ينفسخ وال يرجـع        ودخل ا مث ارضعت زوجة صغرية له       بامرأةيعين إذا تزوج اإلنسان     

الزوج على زوجته باملهر ألا أي الزوجة الكبرية استحقت املهر بالدخول وتقـدم معنـا يف بـاب                  
إىل هذا ذهب اجلماهري وحكي إمجاعا ألنّ الـدخول مـن           . الصداق أنّ من مقررات املهر الدخول       

 . مقررات املهر

وإىل هذا القول ذهب شـيخ      .  تسببت يف إفساد النكاح      ألا. أنه يرجع عليها مبهره     : والقول الثاين 
 . اإلسالم وأثبت وجود اخلالف

أنّ البضع متقوم على الزوج مطلقـا ولـو         [شيخ اإلسالم رمحه اهللا عنده قاعدة يف هذا الباب وهي           
يعين أنه إذا تسبب أجنيب أو تسببت املرأة . ما معىن هذه القاعدة  ]بسبب خارجي أو بسبب من املرأة

 تقدم معنا :الدليل األول. قوية  األدلة استدل بأدلة،  فسخ النكاح فإن للزوج احلق يف قيمة البضع يف
أنّ الصحابة يف امرأة املفقود حكموا أنه إذا رجع ومل خيتر الزوجة فله املهر ويف هذه الصورة سريجع                  

جة زوجة املفقود إمنا فقد     املهر إىل الزوج بعد الدخول وال قبل الدخول ؟ بعد الدخول ألنّ هذه الزو             
 . فأثبت الصحابة إرجاع املهر بعد الدخول وهو دليل قوي جدا لشيخ اإلسالم. بعد الدخول 

فاستحق الزوج إرجاعه إذا خـرج البـضع        ، أنّ املهر إمنا هو دفع على سبيل املعاوضة         : دليله الثاين 
-كاية اإلمجاع اليت مل يثبتها هو  بسبب من غريه وكالم شيخ اإلسالم قوي جدا وال يعكر عليه إالّ ح

الدليل أرجح األقوال قـول   رمحه اهللا وذكر أنّ يف املسألة خالفا بني الفقهاء على كل حال من حيث
 . -رمحه اهللا- شيخ اإلسالم  

وإن أفسده غريها فلها على الزوج نصف املسمى قبله ومجيعه بعده            (- رمحه اهللا - قال  
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 )ويرجع الزوج به على املفسد
 إذا أفسد النكاح غري الزوجة فإنّ النكاح يفسد وهلا نصف املهر قبل الدخول واملهر كامال بعـد          يعين

الزوجة فيجب أن تأخذ حقها كامال لكن يرجع الزوج على مـن   الدخول ألنّ اإلفساد ليس من قبل
 . أفسد النكاح

غرية فترضـع مـن     صورة املسألة أن يتزوج اإلنسان بزوجة كبرية وزوجة صغرية فتدب الزوجة الص           
وذا الرضاع صارت الزوجة الكبرية أم زوجة بالنسبة للزوج فينفسخ النكاح فهنا            ، الزوجة الكبرية   

انفسخ النكاح بسبب ليس من املرأة يعين الزوجة الكبرية فاستحقت كامل املهر بعد الدخول والنصف 
 . وهذا صحيح ويرجع الزوج على من أفسد عليه زوجته، قبل الدخول 

 )ومن قال لزوجته أنت أخيت لرضاع بطل النكاح (- رمحه اهللا- ل  قا
وإقرار اإلنسان علـى    ، بال نزاع عند احلنابلة ألنه أقر مبا يوجب فساد العقد وهذا اإلقرار إقرار عليه               

وإن كان كاذبـا    ، نفسه مقبول فإن كان صادقا فيما يقول فهي ليست زوجة له يف الظاهر والباطن               
تزوجت فإمث الزواج الثـاين   فإن،ست زوجة له يف الظاهر وهي زوجته يف الباطن فيما يقول فهي لي

 . عليه حياسب به يوم القيامة ألنا نتكلم اآلن عن أحكام الباطن فهي يف الظاهر ليست زوجة له

 )فإن كان قبل الدخول فصدقته فال مهر (- رمحه اهللا- قال 
فال تستحق شيء قبـل     ، على بطالن النكاح من أصله      أيضا بال نزاع عند احلنابلة ألا أقرت واتفقا         

 . الدخول

 )وإن أكذبته فلها نصفه (- رمحه اهللا- قال  
إذا كذبته فإنّ النكاح يفسد وينفسخ العقد لكن هلا نصف املهر ملاذا ؟ ألنّ إقراره عليها ال جيـوز أن                    

ى نفسه ألنـا نفـسد   على نفسه ويرد على غريه فهو مقبول عل يسقط حقا من حقوقها فيقبل إقراره
إىل إسقاط حق غريه وهذا  النكاح ومردود على غريه ألنا نثبت احلق للزوجة يف املهر لئال يؤدي إقراره

 . صحيح

 )وجيب كله بعده (- رمحه اهللا- قال 
ألنّ املهر يتقرر بالدخول ويصبح حقا من حقوق الزوجة سوء صـدقته أو             . إذا كذبته أو إذا صدقته      

 . كذبته

 )وإن قالت هي كذلك وأكذا فهي زوجته حكما (- ه اهللارمح- قال  
ال يقبل إقـرار  [ألنّ القاعدة تقول ، إذا قالت هي أنت أخي من الرضاع وكذبته فهي زوجته حكما       

لكـن إن   ، فإقرارها بأنه أخوها فيه إسقاط حلقه وهو حق الزوجية          ] الشخص فيما يسقط حق غريه    
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وإن كانت مل تقبض املهر فليس هلا شـيء         ، ت املهر فهو هلا     طلقها بعد هذا اإلقرار فإن كانت قبض      
أما إذا طلقها بعد الدخول فإن أقرت علـى         ، ألا تقر أنه ال حق هلا هذا كله إذا كان قبل الدخول             

فإا أطاعت زوجها   . نفسها بأا أخته وأا عاملة بذلك قبل الدخول فال  مهر هلا ملاذا ؟ ألا زانية                 
وأما إن كانت علمت بعد الدخول فلها املهـر ألنّ املهـر يتقـرر              . تعلم أنه أخته    أن يطأها وهي    

   .بالدخول
يعين يف الظاهر فهي زوجته يف الظاهر ومع ذلك نأمر املرأة اليت ترى أنّ زوجها أخ هلا                 ) حكما(قوله  

نـت  بأن تسعى بالتخلص منه بكل ما تستطيع نثبت احلق ولكن يف نفس الوقت نقول للمـرأة إذا ك  
تعلمني حقاً أنه أخ لك يف الرضاع فيجب أن تسعي يف التخلص منه بكل ممكن ملاذا ؟ ألا تعلم أا                    
ال حتل له يف الباطن وتشبه هذه املسألة مسألة أخرى وهي ما إذا طلق الرجل زوجته ثالثا مث أنكـر                    

ر واحلكم زوجة له ألنه     كذلك هي يف الظاه   . وهي تعلم أنه طلق ثالثا تعلم علم اليقني أنه طلق ثالثا            
ولكن نأمر هذه املرأة أن تفتدي منه وأن تتخلص بكل ممكن            نستطيع أن نثبت أن الزوج طلق ثالثا       ال
واجلامع بني احلكمني مجع صحيح و ال حرج فيه ألنه من جهة العقد صحيح ومن جهتها العقـد                  . 

 . باطل

رضعة وال بينـة فـال      وإذا شك يف الرضاع أو كماله أو شكت امل         (- رمحه اهللا - قال  
 )حترمي

 يف وقت الرضـاع  اشكو يف عدد الرضاع اشكو، إذا حصل الشك يف أي شرط من شروط الرضاع          
شكت املرضعة هل أرضعت أو مل ترضع فإنّ ال حترمي والدليل أنّ األصل عدم التحرمي فنبقى مع هذا                  

 . األصل إىل أن يأيت ما يدل على خالفه

حيرم من الرضاع ما    [مل يتطرق هلا املؤلف وهي هل       .اع باقي مسألة    ذا تكون انتهت مباحث الرض    
وبنـت  ، أم الزوجـة    : احملرمات باملصاهرة الرضاعية أربعة     ] حيرم من املصاهرة أو من النسب  فقط       

وأم الزوجـة مـن     ، يعين أب الزوج من الرضاع      .وابن الزوج من الرضاع     ، وأب الزوج   ، الزوجة  
فهل حيرم من   . هذه األربع نساء هن فقط احملرمات باملصاهرة        . الرضاع  وبنت الزوجة من    ، الرضاع  

 . الرضاع ما حيرم من النسب واملصاهرة أو ما حيرم من النسب فقط ؟ املسألة فيها خالف

أو هل حترم زوجة    ، هل حيرم على أب اإلنسان من الرضاع زوجته         . صورة املسألة أو مثال للمسألة      
 سيكون لـك أب مـن       امرأةيعين إذا أنت رضعت من      ، أو ال حترم    .ضاع  اإلنسان على أبيه من الر    

الرضاع أليس كذلك هذا األب هل هو من حمارم زوجتك وهل جيوز له بأن يتزوج بزوجتك فيما لو                  
 : طلقت أو مت هذا حمل خالف
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مهات وأ{ واستدلوا بالعمومات كقوله تعاىل   . ذهب األئمة األربعة واجلماهري وحكي إمجاعا أنه حيرم         
 . فتدخل يف التحرمي، فإنّ أم الزوجة من الرضاع أم ] 23/النساء[} نسائكم  

صلى اهللا - وذهب شيخ اإلسالم وابن القيم ونصراه بأدلة إىل أا ال حترم واستدلوا على هذا بأن النيب  
ة أقسام حيرم من النسب وحنن أخذنا أنّ احملرمات يف الشرع ثالث  قال حيرم من الرضاع ما     - عليه وسلم 

  . أليس كذلك ؟ يف بداية كتاب الرضاع
فتالحظ أنّ الرضاع قسيم  .  حمرمات بالرضاع    - 3 حمرمات باملصاهرة        - 2رمات بالنسب       ـ حم 1

احلديث حتدث عن أمرين فقط النسب والرضاع فبين أنه حيرم من  للنسب وأنّ النسب قسيم للرضاع
تدالل شيخ اإلسالم وجيه نـستطيع أن نقـول         الرضاع ما حيرم من النسب يعين فقط كما ترى اس         

  كما مر معنا مرارا أنه مثل هذه املسائل- رمحه اهللا- منطوق احلديث يؤيد ما ذهب إليه شيخ اإلسالم  

اليت خيالف فيها شيخ اإلسالم اجلماهري أو ما حكي إمجاعا اإلحتياط فيها متعني فلو احتاط اإلنـسان                 
 .  حسناوأخذ مبذهب اجلمهور لكان هذا شيئا

 

   وهللا احلمد كتاب الرضاعانتهىوذا 
  

  من النفقات) 1(الدرس                                            

 كتاب النفقات                                             

  
صـرفه  يعين  / والنفقة اسم مبعىن اإلنفاق وإنفاق املال يف لغة العرب          ، قوله كتاب النفقات مجع نفقة      
.  به ومسيت النفقة نفقة ألا مشتقة من النفوق وهو اهلـالك             االنتفاعوصرفه يعين إهالكه فيما يراد      

 . وجه التسمية أنّ اإلنسان أنفق ماله فقد أهلكه

هذه أصول النفقة وسيأتينا    . فإنّ النفقة كفاية من ميونه كسوة وسكنا وأكال وشربا          / وأما يف الشرع    
عن مسمى السكن والكسوة والطعام والشراب لكن أصول النفقة ترجـع إىل            أشياء أخرى قد خترج     

 . هذه األشياء

 .  فيها وهللا احلمداخيتلفووالنفقة مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع ومل 

} لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفـق ممـا آتـاه اهللا                   { فمن الكتاب قوله تعاىل       
 ]7/الطالق[

 .  فعليكم نفقتهن وكسون باملعروف- رضي اهللا عنه- نة فأحاديث منها حديث جابر  وأما من الس
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وأما اإلمجاع فهو حمكي ومل خيتلف الفقهاء يف وجوبه يف اجلملة سيأتينا خالف يف بعض املفـردات                 
 . لكن يف اجلملة هو حمل إمجاع

 )يلزم الزوج نفقة زوجته (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
يعين ، ة الزوجة ألا آكد أنواع النفقات ونفقة الزوجة ختتص بأا ال تسقط بالتقادم              بدأ املؤلف بنفق  

لو أنّ اإلنسان مل ينفق على زوجته ملدة يوم وشهر وسنة فإنّ النفقة ال تسقط بل تبقى يف ذمته خبالف         
 يلزمهم أن ينفق نفقة األقارب فإا تسقط بالتقادم فلو أنّ اإلنسان مل ينفق على قريب من أقاربه الذين

مل ينفقه وال يبقى هذا أو هذه النفقـة يف   عليهم ملدة سنة فبعد هذه السنة ال جيب عليه أن يدفع له ما   
بينما النفقة على األقارب من بـاب       ، دليل التفريق أنّ النفقة على الزوجة من باب املعاوضة          . ذمته  

 . ة الزوجةوهذا يدل على تأكد نفق، الصلة واإلحسان ومن هنا افترقا 

 )يلزم الزوج نفقة زوجته (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
 خذي ما يكفيك وولـدك      - صلى اهللا عليه وسلم   - وجوب نفقة الزوجة حمل إمجاع يدل عليه قوله           

فال شك أنه جيب علـى  ... وحديث جابر السابق عليكم نفقتهن وكسون باملعروف ... باملعروف
 .  هذا وهو حمل إمجاع وتدل عليه النصوصالزوج أن ينفق على زوجته الشك يف

 )قوتا وكسوة وسكناها مبا يصلح ملثلها (- رمحه اهللا- يقول  
قوله قوتاً إىل آخره يف هذه العبارة دليل على أنّ احلنابلة يرون أنّ النفقة تقدر باملعروف يعين جيـب                   

صـلى اهللا  -  وهو قوله  واستدلوا على ذلك باحلديث السابق عليه أن ينفق عليها كفايتها باملعروف
فدل على أنه جيب على الزوج يـدفع كفايـة          ... يكفيك وولدك باملعروف      خذي ما  - عليه وسلم 

 . يكفيها باملعروف الزوجة باملعروف يدفع ما

وقدروها بتقديرات منـها    . أنّ نفقة الزوجة مقدرة تقديرا وليست كفاية باملعروف         : والقول الثاين 
، ستدلوا على هذا بأن هذا القدر مذكور يف الكفارات فنقيس عليها النفقـة           ثالثة أرطال من اخلبز وا    

وليست مقدرة بقدر حمدد إذا  والراجح املذهب األول بال إشكال إن شاء اهللا وهو أنه مقدرة بالكفاية
وكل حديث فيه تقدير نفقة     . ليس يف النصوص أبدا ما يدل على أنّ نفقة الزوجة مقدرة بشيء حمدد              

 . قدر حمدد فهو ضعيفالزوجة ب

ويعترب احلاكم ذلك حباهلما عند التنازع فيفرض للموسـرة حتـت            (- رمحه اهللا - قال    
 ) إىل آخره.....املوسر قدر كفايتها

ملا قرر املؤلف أنّ الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته قد كفايتها باملعروف انتقل إىل بيان هل                  
زوج أو حال الزوجة ؟ وقبل أن ذكر اخلالف يف هذه املـسألة             املعترب بقدر الكفاية باملعروف حال ال     
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 . نذكر حترير حمل الرتاع

فال خالف أنه يف احلالـة األوىل       ، إذا كان كل من الزوجني موسرا أو كان كل من الزوجني معسرا             
لكن اخلالف  . نفقة موسر ويف احلالة الثانية نفقة معسر ألنه ال خيتلف حال الزوجة عن حال الزوج                

 : يف هذا خالف اختلفوا يف هذه املسألة على أقوال!! ذا كان أحد الزوجني موسرا واآلخر معسرا إ

 وهو املذهب أنّ املعترب حال الزوجني معا فإذا كان أحدمها موسرا واآلخـر معـسرا                :القول األول 
 . ليت ستأتينافنأخذ بالوسط واستدل احلنابلة على هذا احلكم باجلمع بني أدلة القول الثاين والثالث ا

 أنّ املعترب حال املرأة بناء عليه إذا كانت املرأة موسرة والزوج فقري فيجب عليه أن ينفق                 :القول الثاين 
صلى اهللا - حبال الزوجة واستدلوا على هذا بقول النيب  االعتبارعليها النفقة اليت تصلح للموسرين ألنّ 

 . ق الكفاية باملرأةفعل...  خذي ما يكفيك وولدك باملعروف - عليه وسلم

لينفـق ذو  {  أنّ املعترب حال الزوج واستدلوا على هذا القول باآلية الكرمية السابقة            :والقول الثالث 
 نص يف أنّ املعتـرب      كأااآلية  ] 7/الطالق[} سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا            

حبسب مقدرتك ال يكلف      وإن كنت فقريا   حال ماذا ؟ فهو يقول انفق إن كنت موسرا من إيسارك          
 .اهللا نفسا إالّ ما أتاها

ويليه يف القـوة    ، وهو أنّ املعترب حال الزوج ألنه هو املنفق         ، وهلذا الراجح واهللا أعلم القول األخري       
ملا قرر املؤلف قاعدة وهو أنه للموسرة حتت املوسر قـدر           . وأضعف األقوال القول الثاين     ، املذهب  

تقدم معنا أنّ هذا حمل إمجاع أنّ للموسرة حتت املوسر قدر كفايتها أراد أن يذكر أحكامـا   كفايتها و 
 . هي يف الواقع من باب التمثيل

 )هلا من أرفع خبز البلد وأدمه وحلما عادة املوسرين مبحلهما (- رمحه اهللا- فيقول  
وإن ، أرفع ما يأكل أهل البلد      يعين أا تأكل من أرفع ما يأكل أهل البلد فمثال اليوم اخلبز ليس من               

كان اللحم الذي يسمونه سيد الطعام يعترب من أرفع األطعمة يف كل زمان ومكان لكن اخلبز قد يعترب      
تطعم مبا يتناسب وضـعها مـن    واملقصود اآلن أنّ املوسرة. من أرفع األطعمة يف زمان دون زمان 
 . اإليسار ومبا يتناسب مع وضع الزوج

 حال من ؟ حال     باعتبارزوجة موسرة والزوج موسر لكنها أغىن منه بكثري فسينفق          طيب إذا كانت ال   
وظاهر كالم الفقهاء أنه إذا     . الزوج إذا نستطيع أن نقول على القول الراجح دائما املعترب حال الزوج             

كان الزوج موسر والزوجة موسرة فإنه ال جيوز للزوج أن ينفق نفقة فقري وهذا صحيح ويظهر يل أنه                  
حمل إمجاع فإذا وجد زوج عنده مال وهو موسر وأنفق نفقة فقري فهو آمث وهلا أن تطالبه بالفرق بني                   

 . نّ الواجب عليه أن ينفق نفقة موسالنفقتني يف احملاكم الشرعية أل
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 .ألنّ احلرير يعترب من أفخر الثياب وأغالها مثنا) ا يلبس مثلها من حرير وغريهم(

ألا كذلك تعترب يف وقتهم من أفخر أنواع الفرش الـيت تتخـذ              )وخمدةللنوم فراش وحلاف وإزار     (
 . تلف اختالفا بينا كثريا جدا من إىل زمان ومن مكان إىل مكانجلوس والنوم وهذه األمور أمثلة ختلل

 )وللجلوس حصري جيد وزيل(ويقول 
 احلصري صغري ومنخـوس  من جهة املادة واحلجم فكل منهما سجاد إالّ أنّ، الفرق بني احلصري والزل    

 . أو من مادة صلبة نباتية

 . وأما الزل فإنه كبري ويكون من القطن وحنوه وإالّ كل منهما يعترب بساط

 )وللفقرية حتت الفقري من أدىن خبز البلد وأدم يالئمه (-  قال رمحه اهللا- مث
ع بني اخلبز الذي يعترب     يناسب حال الزوج من الفقر فلها من أدىن خبز البلد وأدم يالئمه يعين جتم              ما

وإذا . من أدىن أنواع اخلبز يف البلد وأيضا اإلدام الذي يؤتدم به هذا اخلبز يكون مما يالئم هذا اخلبز                   
 . كان اخلبز من أدىن أنواع اخلبز يف البلد فسيكون اإلدام أيضا من أدىن أنواع األدم يف البلد

 )ما يلبس مثلها وجيلس عليه(
 دائما حبال الزوج فهو يقول وما يلبس مثلها وما جيلس عليه فإذا كانت هـي                باراالعتتقدم معنا أنّ    

وما (قيقة لو قال    حلفي ا ف،  الفقري ال لباس الفقري جدا       فقرية جدا وهو فقري فقط فعليه أن يلبسها لباس        
 . لكان أقرب إىل القول الراجح) يلبس مثله

  ) بني ذلكما... وللمتوسطة مع املتوسط  (-  قال رمحه اهللا- مث
  وهذا صحيح

 )ما بني ذلك..والغنية مع الفقري وعكسها  (-  قال رمحه اهللا- مث
 كذلك هي عند احلنابلة هلا ما بني ذلك وتقدم معنا أنّ مذهب احلنابلة إذا واالختالفوهي حمل الرتاع 

ي غنيـة   فإذا كان هو فقري وه    ، اختلف الزوج عن الزوجة يف الفقر والغىن فريون أنه يطعمها الوسط            
فسيطعمها الوسط وكلما كانت هي غنية كلما كان الوسط شاق على من ؟ الزوج وـذا نكـون                  

ألنه املتوسط ، هو فقري فكيف نلزمه أن ينفق عليها نفقة متوسط األغنياء ، كلفنا الزوج ما ال طاقة به 
ا يف املقابل إذا    وأيض، سيكون بينها إذا كانت غنية جدا وهو فقري املتوسط سيكون متوسط األغنياء             

كانت هي فقرية جدا وهو غين جدا فله أن يسكنها وأن يطعمها وأن يكسوها يف املتوسط فـسينفق                  
 . عليها نفقة ال تتناسب مع وضعه املادي ويف هذا نوع من الظلم هلا

 . وهذا كله يبين أنّ هذا القول فيه ضعف

 )وعليه مؤنة نظافة زوجته (- رمحه اهللا- قال  
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يت بكل أداة تساعد على النظافة من صابون أو أدوات للتنظيف والدلك أو ما يغسل بـه                 فعليه أن يأ  
تعليل ذلك أنّ أدوات النظافة من النفقة باملعروف فعليه أن جيلب هلا هذا             ،الرأس أو اجلسد إىل آخره      
 . الذي هو من نفقة املعروف

 )دون خادمها (- رمحه اهللا- قال  
 ألنّ اخلادم ال يراد للزينة والنظافة وإمنا يراد للعمل خبالف الزوجة فإا             أي ال يلزمه نفقة نظافة اخلادم     

. حتدث املؤلف عن نفقة نظافة اخلادم لكنه مل يتحدث عـن نفقـة اخلـادم                . تتخذ للزينة والنظافة    
 يرون أنه جيب على الزوج أن ينفق على خادم الزوجة وهذه مسألة ختتلف عن مسألة هـل                  ةفاحلنابل

 .  زوج أن حيضر خادم للزوجة لكن إذا وجد اخلادم فإنّ على الزوج أن ينفق عليهاجيب على ال

ذهب احلنابلة بال نزاع إىل أنه إذا كانت الزوجة مثلها خيدم فإنه . نأيت إىل مسألة تأمني اخلادم للزوجة 
وف ألنّ جيب على الزوج أن حيضر خادما للزوجة واستدلوا على هذا بأنّ هذا من مجلة النفقة بـاملعر     

 . مثلها خيدم والزوج قادر فعليه أن خيدمها

وأنتم تعلمون أن هذه املسألة مفروضة فيما إذا كانـت          ، أنه ال جيب عليه أن خيدمها       : والقول الثاين 
الزوجة مثلها خيدم والزوج قادر على إحضار اخلادم أي القولني أرجح ؟ هل جيب عليه أن خيدمها ؟                  

الحظ يعين ال تكون الزوجة يف بيتها وال .  عليه أن حيضر ذين الشرطني       يف احلقيقة يبدو يل أنه جيب     
خيدم مثلها وإمنا تشتغل طيلة النهار مث إذا جاءت إىل الزوج قالت أريد خادمة لكن إذا كـان مثلـها     
خيدم عادة من بنات األشراف اليت خيدم مثلها وهو يتمكن من إحضار اخلادم فالقول وجوبـه لـيس       

 . ص النفقة باملعروفببعيد عن نصو

وعادة يعرب . أو ال أعلم فيه خالفا ، وجوب إحضار اخلادم يقول عنه املرداوي ليس فيه خالف أعلمه 
بقوله بال نزاع يعين يف املذهب يف هذه املسألة عرب ذا التعبري ال أعلم فيه خالفا فلعله يقصد اخلالف                   

 .ألمرالعايل ألنه بدل عبارته املعتادة لعله يقصد هذا ا
 )ال دواء وأجرة طبيب (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  

يعين أنه ال جيب على الزوج أن يدفع أجرة الطبيب وال قيمة الدواء وإىل هذا ذهب اجلمهور واختاره                  
 شيخ اإلسالم ابن تيمية  رمحه اهللا

 . عروفأنّ هذه النفقة ليست نفقة معتادة فال تدخل يف النفقة بامل" األول: واستدلوا بدليلني 

 . هنالك أنه مباح  وهو دليل شيخ اإلسالم أنّ التداوي ليس واجبا بل غاية ما:الثاين

أنه جيب على الزوج أن ينفق يف عالج زوجته وقيمة الدواء ما كان يسريا معتادا دون ما : القول الثاين
 وال أدري هل - رمحه اهللا- وإىل هذا القول ذهب شيخنا حممد العثيمني   كان كثريا خارجا عن العادة
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 . سبق أو ال مل أقف على أحد سبقه إىل هذا القول ولعله يريد أن جيمع بني األقوال

 وهو لبعض املعاصرين أيضا أنه جيب على الزوج نفقة العالج والدواء إذا كان غنيـا                :القول الثالث 
 لـيس مـن   تركها وهي فقرية ال تستطيع أن تنفق على نفسها واستدل على هذا بأنّ. وهي فقرية 

 . العشرة باملعروف

اإلشكال يف هذه املسألة أنّ عامة املتقدمني على عدم الوجوب ولذلك تالحظ أنّ اإلنـسان حيكـي                 
خالف عن املعاصرين واملتأخرين ال يكاد جيد خالفا عند املتقدمني ومن هنا صار يف هـذه املـسألة                  

أن نتجاوز  قضية عدم وجود خـالف        أردنا أن نرجح فسنجد إذا أردنا        إشكال كبري يف احلقيقة ولو    
عند املتقدمني ونرجح بني األقوال فسنجد أنّ أقرب األقوال ما اختاره شيخنا وهو قول وجيه جـدا                 

إذا كان مبلغ العالج كبري خرج عن املعروف ومل يلزم بـه         . وقوي وسديد يتوافق مع أصول الشرع       
ها تتأمل وهو يستطيع لزهادة مثن الدواء أو        الزوج وإذا كان يسريا فليس من العشرة باملعروف أن يترك         

يشكل على املسألة برمتها عدم  أجرة الطبيب لو أردنا أن نرجح لكان هذا القول أرجح األقوال لكن
خالف فهذا هو الراجح وإذا كانت املسألة إمجاع وال يوجد خالف بـني              وجود اخلالف فإذا وجد   

  . ب النفقة مطلقاذهبوا إليه وهو عدم وجو  فالراجح مااملتقدمني
  

  
  من النفقات )  2: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة

  السبت: يوم
: التـــــــاريخ

  هـ18/10/1429
  193(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

ـ       ه بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آل
  .وأصحابه أمجعني
  :_ رمحه اهللا _ قال املؤلف 

 فصل
ملا قرر املؤلف وجوب نفقة الزوجة عقد هذا الفصل ليبين أنواع خاصة من الزوجات وهي الرجعيـة       

كما أنه عقد هذا الفصل ليبين مسقطات النفقة فهو فصل يف احلقيقة مفيـد              . والبائن واملتوىف عنها    
 .  ومهم يف باب النفقات



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا����ع و ا�����ت  و  ا�����ت و ا���ت  د و ا���آ��ب

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  59  
 

، وسكناها كالزوجة   ، وكسوا  ، ونفقة املطلقة الرجعية     (- رمحه اهللا - ملؤلف    يقول ا 
 )وال قسم هلا

الرجعية هي الزوجة اليت ميلك الزوج أن يردها إىل النكاح بال رضا وال عقد جديدين فهذه الرجعيـة        
عولتهن أحق وب{  على ذلك قوله تعاىل  والدليلهلا النفقة كاملة كما يف الزوجة يعين كنفقت الزوجة 

، وإذا مساه بعال فهي زوجة   أنه تعاىل مساه بعالاالستداللووجه ] 228/البقرة[} بردهن يف ذلك 
  . والزوجة يف الشرع هلا النفقة

  )وال قسم هلا (-  قال رمحه اهللا- مث
ة تقدم لنا يف باب الرجعة أنّ الرجعية زوجة يف كل شيء إالّ أنه ال قسم هلا والسبب يف ذلك أا مطلق

 . وإذا طلقت سقط حقها فاملبيت وقد تقدم معنا هذا يف كتاب النكاح

 )أو طالق هلا ذلك إن كانت حامال، والبائن بفسخ  (- رمحه اهللا- قال 
، قوله والبائن يشمل البينونة الكربى والبينونة الصغرى فإذا كانت بائنة بينونة كربى كمن طلق ثالثا                

البائن بفسخ أو   .  هلا ذلك إن كانت حامال       - رمحه اهللا - ؤلف    أو صغرى كاملخالعة فإا كما قال امل      
طالق مثلنا على الفسخ ومثلنا على الطالق الثالث والفسخ كاملخالعة على القول بأنّ اخللع فسخ أو                

وإن كن  { انت حامال باإلمجاع لقوله تعاىل    هذه الزوجة هلا النفقة إن ك     . املخالعة بسبب عيب وحنوه     
واآلية صرحية يف وجوب النفقة علـى       ] 6/الطالق[}  عليهن حىت يضعن محلهن      أوالت محل فأنفقوا  

 . احلامل

فإن كانت البائن حائال وليست حامال فمفهوم عبارة املؤلف أنه ال نفقة هلا وال سكىن وهذا                 / مسألة
،  محل   مذهب احلنابلة وهو القول األول يف املسألة أنه ال نفقة هلا وال سكىن فإذا كانت بائنة من غري                 

 : واستدل احلنابلة بدليلني

 أفتاها ملا طلقت ثالثا أنه ال نفقة        - صلى اهللا عليه وسلم   -  حديث فاطمة بنت قيس فإنّ النيب        :األول
 . هلا وال سكىن

 . أا بعد الطالق أصبحت أجنبية عنه واألجنبية ال نفقة هلا: الدليل الثاين

 : ل هؤالء أيضا بدليلنيواستد، أنّ هلا النفقة والسكىن : القول الثاين

 ]1/الطالق[} ال خترجوهن من بيون وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة {  قوله تعاىل  :األول
 أنه كان يرى وجوب النفقة والسكىن للمطلقة البائن ومل يقبل           - رضي اهللا عنه  -  صح عن عمر     :الثاين

 ال نـدري    امـرأة كتاب ربنا لقـول      ال نترك ظاهر     - رضي اهللا عنه  - من فاطمة ما حدثت به وقال       
 . أحفظت أم نسيت
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. ودليل هؤالء واضح وهو اجلمع بـني أدلـة القـولني            .  أنّ هلا السكىن دون النفقة       :القول الثالث 
ألنّ حديث فاطمة يف مسلم وليس لإلنسان أن يترك هـذا            والراجح بال إشكال إن شاء اهللا املذهب      

 . فاملطلقة البائن بناء على هذا ال نفقة هلا وال سكىناحلديث مهما كان ولو نقل خالفه عن عمر 

 )والنفقة للحمل ال هلا من أجله(-  قال رمحه اهللا- مث
 أنّ البائن هلا النفقة إذا كانت حامال بين مسألة أخرى وهي هـل هـذه   - رمحه اهللا- ملا قرر املؤلف    

ستدلوا على هذا بأنّ النفقـة      وا. النفقة للحمل أو هلا من أجل احلمل فاملذهب كما ترى أنه للحمل             
 . تثبت بوجود احلمل وتنتفي بعدمه فدل ذلك على أنّ النفقة له

وإن كن أوالت محل فأنفقوا     {اآلية   :األول: ن أجله واستدلوا بدليلني     أنّ النفقة هلا م   : القول الثاين 
 . فأضاف النفقة إىل املرأة] 6/الطالق[} عليهن 

 . فدل ذلك على أنّ النفقة هلا من أجله ال له،  اإلعسار واإليسار أنّّ هذه النفقة تثبت يف: الثاين

أنّ النفقة له وهلا من أجله وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم ومل أقف على دليله يغلب                 :القول الثالث 
هلذا اخلالف فروع ومثار كثرية تنبين على الـراجح يف          . على الظن أنه أراد أن جيمع بني أدلة القولني          

 . ملسألة نذكر مثاال واحدا يدل على أمهية املسألةهذه ا

إذا محلت املرأة املوطوءة بشبهة أو بعقد فاسد من الرجل فإنه إذا كانت النفقة للحمل فيجب أن ينفق         
عليها وإذا كانت النفقة للمرأة فإنه ال جيب أن ينفق عليها ألا ليست زوجة وإمنا موطوءة بشبهة إذا                  

 . ه يترتب على هذا اخلالف الفقهي آثار كثريةهذه املسألة تبين أن

 من حيث التفريع يتوافق مع املذهب فنـستطيع أن  - رمحه اهللا-  املذهب وشيخ اإلسالم قوله   الراجح
نقول أنه يف احلقيقة ال فرق كبري بني اختيار شيخ اإلسالم وبني املذهب من حيث الثمرة ألنّ الشيخ                   

فيقول يف املوطوءة بشبهة أنـه   ن ميثل فإذا هو ميثل كما مثل احلنابلة ابن تيمية ملا أراد أ- رمحه اهللا- 
أن نفقة الرجـل    [جتب النفقة للحمل ال للموطوءة بشبهة بناء على هذا نستطيع أن نقرر قاعدة وهي               

وإذا ] على البائن احلامل هي من باب نفقة الرجل على ابنه وليست من باب نفقة الرجل على زوجته                
 . ة استطعت أن تعرف مجيع الفروع اليت تنبين على هذه املسألة املهمةقررت هذه القاعد

 )ومن حبست ولو ظلما(-  قال رمحه اهللا- مث
وقد وضع شيخ اإلسالم ابن تيمية ضابطا عامـا         ، بدأ املؤلف يف بيان األسباب اليت تسقط النفقة ا          

] ه الزوجة سـقطت نفقتـها  كل أمر جتب طاعة الزوج فيه إذا عصت[وهو يقول   .مفيدا لطالب العلم    
 -رمحه اهللا- وسيأتينا أنّ األمثلة تقرر وتبين وتوضح هذا الضابط الذي ذكره شيخ اإلسالم  

 ) ومن حبست ولو ظلما- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
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ألنّ . فإن حبست حبق سقطت النفقـة باإلمجـاع   ، حبست املرأة فإما أن حتبس ظلما أو حتبس حبق     
 . وقد فات حببسها االستمتاعن سبب النفقة التمكني م

تسقط النفقة ألنه وإن حبست ظلما إالّ أنّ الـزوج ال           ،  إذا حبست ظلما على املذهب كذلك        "ثانيا
 .  وال سبب منه يف سقوطهاالستمتاععالقة له بفوات 

حق ألنّ املرأة مل تتمكن من تقدمي       ، أنه إذا حبست ظلما فإنّ النفقة تبقى وال تسقط          : والقول الثاين 
الزوج الواجب بعذر خارج عن قدرا كما لو أا مرضت فإا إذا مرضت فإنّ األئمة األربعة يتفقون 

 ـا فكـذلك إذا      االسـتمتاع على أنّ النفقة ال تسقط باملرض مع أنّ املريضة ال يتمكن الزوج من              
 . حبست ظلما وهذا القول الثاين أقرب إن شاء اهللا

 )أو نشزت(-  قال رمحه اهللا- مث
تقدم معنا يف آخر كتاب النكاح قبل باب اخللع الفصل املتعلق بالنشوز والكالم عن حد النشوز ومباذا     
تصبح املرأة ناشز الذي يعنينا اآلن أنّ املرأة إذا حكمنا عليها شرعا أا ناشز سقطت النفقـة ألـا                   

 . امتنعت عن تقدمي احلق الواجب فسقطت نفقتها

وهو مذهب الظاهرية واستدلوا على هذا القـول  ،  تبقى نفقتها ولو نشزت  أنّ الناشز : والقول الثاين 
وهو نوع من اجلمود الذي ال يوافق    .بالعمومات فقالوا إنّ النصوص عامة مل تفرق بني الناشز وغريها           
وهو سقوط النفقـة إذا نـشزت    عليه عامة الفقهاء ابن حزم فالراجح إن شاء اهللا مذهب اجلماهري

 . الزوجة

 )أو تطوعت بال إذنه بصوم أو حج(- ال رمحه اهللا ق- مث
فإن كـان بغـري إذنـه       . إذا تطوعت الزوجة بصوم أو حج فإما أن يكون بإذن الزوج أو بغري إذنه               

وإن كـان    ، االستمتاعسقطت النفقة بال إشكال ألا بصيامها وحجها فوتت على الزوج حقه يف             
 فات وإن كان بإذن الزوج فهو حمسن باإلذن ولكنه          اعاالستمتبإذنه سقطت النفقة عند احلنابلة ألنّ       

 . والراجح أنه إذا كان بإذنه فإنّ النفقة ال تسقط ألنه أسقط حقه باختياره. مل ينل حقه الشرعي 

 )أو أحرمت بنذر حج أو صوم(-  قال رمحه اهللا- مث
لنـذر أو مل يـأذن      إذا أحرمت املرأة للوفاء بنذر حج أو صوم فإنّ النفقة تسقط سواء أذن الزوج با              

والراجح فيها كالراجح يف املـسألة      . واخلالف يف هذه املسألة قريب من اخلالف يف املسألة السابقة           
 . وهو التفريق بني أن يكون بإذن الزوج أو بغري إذنه، السابقة 

 )أو صامت عن كفارة (- رمحه اهللا- قال  
 وجوب الكفارة إمنا كان بـسبب مـن         إذا صامت املرأة عن كفارة فإنّ حقها يف النفقة يسقط ألنّ          
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 فسقطت النفقة لذلك على هذا عامة       االستمتاعالزوجة فصارت هي املتسببة يف فوات حق الزوج من          
 . أهل العلم

أنه ال تسقط نفقة الزوجة بأداء الكفارة ألنه من املعتاد أن يقع اإلنـسان يف اخلطـأ                 : والقول الثاين 
رمحه - وهذا القول ذهب إليه شيخنا  ، تؤدي حقا واجبا هللا  وحيتاج إىل أن يكفر وهي حال التكفري

حبثا غري مطول ومل أجد   وال أدري هل سبق إىل هذا القول أو مل يسبق ألين حبثت عن سابق له- اهللا
 وإمنا انشغلت بأداء كفارة أداء للواجب فهو        خطاءفإن كان سبق الشيخ فهو قول حمرر وكل ابن آدم           

سبق فمعلوم أنه إذا كانت املسألة حمل اتفاق فإنه يتعين أن تـسقط النفقـة               قول وجيه وإن كان مل ي     
 . بسبب أداء الكفارة

 )أو قضاء رمضان مع سعة وقته(-  قال رمحه اهللا- مث
إذا أرادت املرأة أن تقضي رمضان مع وجود سعة يف الوقت حبيث تتمكن من قضاء هذا اليوم يف يوم                   

 مع باالستمتاعملا تقدم من فوات حق الزوج . النفقة تسقط فإنّ  آخر ومع ذلك أقدمت على قضائه
 . متكن املرأة من قضاء الواجب عليها يف يوم آخر

 أنّ املرأة إذا صامت صياما واجبا كقضاء رمضان فإنّ النفقة ال تسقط ولو مع سـعة                 :والقول الثاين 
ذي يظهر يل أنه تسقط النفقة إذا       ال......  والراجح  ، الوقت ألنّ املسلم مأمور باملبادرة بإبراء ذمته        

قال الزوج لزوجته أو إذا أمرها أن تقضي يوما من رمضان يف يوم آخر غري الـذي أرادت هـي أن                     
يعين يف ذلك اليوم ألنّ حق الزوج واجب ومقدم واملبادرة          . تقضيه وأبت وصامت فإنّ النفقة تسقط       

اهللا األمر بأن تقضي يف أي وقـت آخـر          يف قضاء صيام رمضان نفل يعين املبادرة به نفل وقد وسع            
وال تقضيه إالّ قريب من رمضان اآلخر وعللت ذلك بقوهلا  ولذلك كانت عائشة يكون عليها القضاء

 فقيهة وتعرف تتعامل مع النصوص تعـامال        امرأة وعائشة   - صلى اهللا عليه وسلم   - ملكان رسول اهللا      
 . ادام فيه سعةصحيحاً وهلذا عرفت أنّ حق الزوج مقدم على القضاء م

 )أو سافرت حلاجتها ولو بإذنه سقطت (- رمحه اهللا- قال 
إذا سافرت املرأة حلاجتها فإنّ النفقة تسقط ولو كان السفر بإذن الزوج ألا ملا سافرت فوتت على                 

 . االستمتاعالزوج حقه من 

ه وهذه املسألة تشبه     أنه إذا كان بإذنه فإنّ النفقة ال تسقط ألنه رضي هو بإسقاط حق             :والقول الثاين 
. إذن الزوج وعدمه والراجح فيها هو أنّ النفقة تسقط مادام بإذنه  املسائل السابقة اليت نفرق فيها بني

فهم من كالم املؤلف أا إذا سافرت حلاجة الزوج ال حلاجتها فإنّ النفقة ال تـسقط مطلقـا ألـا                
 . فقة كما هي وال تسقط كان بسببه فتبقى الناالستمتاعسافرت يف حاجته ففوات 
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 )وال نفقة وال سكىن ملتوىف عنها (- رمحه اهللا- قال 
أنه بـاملوت   "  األمر األول  - :ألمرين   ، باإلمجاعاملتوىف عنها ال نفقة هلا وال سكىن إذا كانت حائال           

،  أنه مبوت الزوج انتقل املال إىل الورثـة          :األمر الثاين  . االستمتاعسقط سبب وجوب النفقة وهو      
إذا مات الزوج والزوجة حائل ال إشكال . لورثة ال جيب عليهم أن ينفقوا على الزوجة املتوىف عنها          وا

 . يف سقوط النفقة والسكىن

 إذا مات الزوج والزوجة حامل فترجع املسألة إىل ملسألة السابقة هل النفقة على احلمل هلا من                 /مسألة
قة تسقط ملاذا ؟ ألنه مبوت األب صار هلذا اجلنني مـال  له فإنّ النف أجله أو له ؟ فإذا قررنا أن النفقة

والورثة ال جيب . ينفق عليه منه وال جيب أن ننفق من التركة ألنّ التركة أصبحت ماال موروثا للورثة              
 عليهم أن ينفقوا على احلمل وهلذا مذهب احلنابلة أنه ال نفقة هلا ألنه يرون أنّ النفقة للحمل ال هلا من

قول الثاين أنه هلا من أجله جتب النفقة وهؤالء قاسوا املتوىف عنها على الزوجة املفارقة يف                أجله وهذا ال  
احلياة وتقدم معنا أنّ الزوجة املفارقة يف احلياة جتب هلا النفقة أليس كذلك ؟ والراجح املذهب وهو أنه 

مال فنفقة احلمـل    فإذا تويف الزوج والزوجة حامل وليس للزوج        ، ال جيب النفقة ولو كانت حامال       
عليه  على من ؟ فنفقة احلمل على من جتب عليه نفقته بعد الوالدة أليس كذلك ؟ فننظر أي األقارب

 . نفقة هذا احلمل فنلزمه بالنفقة أثناء مدة احلمل وسيأتينا من األقارب جيب عليه أن ينفق

 )وهلا أخذ نفقة كل يوم من أوله (- رمحه اهللا- قال 
 كل يوم من أوله يعين من أول اليوم واملقصود بأول اليوم عند احلنابلـة لـيس     للزوجة أن تأخذ نفقة   

وطلوع الشمس هـو    ، طلوع الفجر وإمنا طلوع الشمس ألنه بطلوع الشمس حتتاج املرأة إىل النفقة             
 . أول وقت الوجوب فيجب على الزوج أن يعطي زوجته نفقة كل يوم بطلوع مشسه

 )ا وال عليها أخذهاليس هلا قيمته (- رمحه اهللا- قال 
يعين أنه ال جيب على املرأة أن تقبل القيمة إذا بذهلا الزوج وليس على الزوج أن يبذل القيمة إذا طلبتها 

يعين بعبارة أخرى ال جيب على كل من الزوجني أخذ القيمة أو بذل القيمة بالنسبة للزوجة                . الزوجة  
فإذا قالت  ، املعاوضات ال تكون إالّ بالرضا       أون  والزوج عند طلب أحدمها ألنّ بذل القيمة إمنا هو م         

الزوج أن تنفق علي طعاما وكسوة يف كل يوم مائة ريال فأعطين مائة ريال نقدا فهل جيـب علـى                    
إذا قال هو أنا أنفق عليك كل يوم مائة فسأعطيك املائة . الزوج أن يعطيها ؟ ال جيب كذلك العكس        

 . م من أنّ املعاوضات يشترط فيها الرضاملا تقد فإنه ال جيب عليها أن تقبلها

أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة      ، أو على تأخريها    ، فإن اتفقا عليه     (- رمحه اهللا - قال  
 )جاز
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ألنّ . إذا اتفقا على أخذ القيمة أو على تأجيل النفقة أو على تقسيطها أو على أي صفة فيها جـاز                    
والنفقات إمنا هي من باب املعاوضات وكل شيء من احلق ال خيرج عنهما فإذا رضي بشيء جاز فعله 

وهلذا يقول فإن اتفقا عليه أي على أخذ القيمة أو علـى            ، باب املعاوضات فإنه يصح برضا الطرفني       
 . التأخري أو على التأجيل سواء كان التأجيل مدة قليلة أو قصرية جاز مادام برضا الطرفني

 )ة يف أولهوهلا الكسوة كل عام مر (- رمحه اهللا- قال 
فللزوجة أن تأخذ الكسوة يف أول كـل  ، هلا الكسوة يف كل عام مث بين وقت الوجوب وهو يف أوله      

عام علمنا من هذا أنّ املؤلف حني حتدث عن وجوب النفقة يف أول كل يوم فهو يتحدث عن ماذا ؟                    
 . والسكن أنه معلوم أنه من أول السنة. الطعام 

استدل احلنابلة  ،لن يأيت هلا بكسوة كل يوم وإمنا يف السنة مرة واحدة            أما الكسوة فليست يف كل يوم       
على هذا بأنه جرى العرف بوجوب النفقة يف كل سنة مرة واحدة وإمنا عين احلنابلة أول السنة ألنه                  

 . وقت والوجوب

 يل أنه ويظهر، أنه جيب عليه أن يعطيها كسوة الشتاء يف أوله وكسوة الصيف يف أوله : والقول الثاين
ال فرق بني القولني ألنّ الذين يرون أنه يعطي الكسوة يف أول السنة يعين كسوة تصلح لكل السنة وال 
يظهر أنّ مقصودهم أن يعطيها كسوة تكفي للستة األشهر األوىل اليت تتسم مثال بربودة اجلـو دون                 

 واخلالصة من هذا أنه جيب أن   .فليس بني القولني فرق     . الستة األشهر األخرية اليت تتسم حبرارة اجلو        
 . يعطيها كسوة الشتاء وكسوة الصيف

 )وإذا غاب ومل ينفق لزمته نفقة ما مضى (- رمحه اهللا- قال 
يشري املؤلف ذه العبارة وهي قوله وإذا غاب إىل آخره يشري إىل مسألة حتدثت عنها الدرس السابق                 

م سقوط النفقة بالتقـادم وهـي أنّ سـبب          وهي أنّ نفقة الزوجة ال تسقط بالتقادم وأخذنا علة عد         
وإذا وجب الشيء على سبيل املعاوضة فإنه ال يسقط بالتقـادم           . وجوب نفقة الزوجة هو املعاوضة      

بينما نفقة األقارب إمنا وجبت على سبيل املواساة والصلة فهي تسقط بالتقادم تقدمت معنـا هـذه                 
 )وإذا غاب ومل ينفق لزمته نفقة ما مضى ( إليها بقوله- رمحه اهللا- فهو يشري املؤلف   املسألة
 يف غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد   أنفقتوإن   (- رمحه اهللا - قال    
 )موته

إذا غاب الزوج وأنفقت الزوج من ماله سواء استطاعت أن تأخذ من ماله مباشرة أو اقترضت عليه                 
فقة فإنّ الورثة يرجعون على الزوجة ويأخذون ما أخذت         فإنه إذا تبين أنّ الزوج مات يف مدة هذه الن         

من مال زوجها الذي تبين أنه مات وعلة ذلك أنه مبوته تبين أا أخذت ماال ال تستحقه ملاذا ؟ ألنه                    
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تقدم معنا أنه مبوت الزوج تسقط النفقة فإذا تبين أنّ الزوج مات فإنّ الورثة يرجعون على الزوجة مبا                  
 .  امليتأخذت من مال هذا

 
 فصل                                             

 )أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ومن تسلم زوجته  (- رمحه اهللا- قال 
الشرط .  أن تبذل نفسها     :الشرط األول  - :أي نفقة الزوجة    . بين املؤلف أنّ النفقة جتب بشرطني       

 الزوجة ال تستحق النفقـة إالّ إذا        :باألولبالشرط  نبدأ  . طأ   أن تكون هذه الزوجة مثلها يو      :الثاين
واحلكمي أن تبـذل    . والتسلم احلقيقي أن تذهب إىل بيته       . تسلمها الزوج تسلما حقيقيا أو حكميا       

نفسها فإذا بذلت نفسها استحقت النفقة سواء أخذها حقيقة أو بقيت يف بيت أهلها مادامت الزوجة                
وهذا أمر واضح وهو أن يتـسلم الـزوج         . النفقة بالشروط اليت ستأتينا     بذلت نفسها فإا تستحق     

 . زوجته

 . والزوجة اليت يوطأ مثلها هي بنت تسع،  أن تكون هذه الزوجة مما يوطأ مثلها :الثاين

 أنّ الزوجة اليت يوطأ مثلها ختتلف باختالف النساء فمن النساء من يوطأ مثلـها وإن                :والقول الثاين 
سع ومنهن من ال يوطأ مثلها وإن كانت بنت تسع وهذا خيتلف بوضع املرأة وجسمها               كانت دون الت  

ومالبسات أخرى وهذا القول الثاين أنّ املرأة اليت يوطأ مثلها يرجع يف حتديدها إىل العرف ويرجع إىل         
املـرأة  طبيعة املرأة اختيار العالمة املرداوي وهو الصحيح وال حندد هذا بسن معين بل نقول ينظر إىل                 

عرفنا اآلن أنه يشترط لوجوب     . حبيث تنظر النساء اليت هلن خربة هل مثل هذه املرأة توطأ أو ال توطأ               
 . يف هذه املسألة يعين يف اشتراط هذا الشرط خالف، مثلها  النفقة أن تكون الزوجة ما يوطأ

يوطأ فإنه ال جيـب عليـه   فذهب األئمة األربعة إىل أنّ الزوجة وإن استلمها الزوج إذا كان مثلها ال     
يعين األئمة األربعة يشترطون    . ولو كانت مما ميكن أن يستأنس ا باحلديث أو تقوم خبدمته            . النفقة  

 كبرية ميكن أن يستأنس ا الزوج بوجودها يف البيت          امرأة مثلها ولو كانت     يوطألوجوب النفقة أن    
هذه  ظيف البيت وغريه من األشياء ولو كانتوميكن أن تقوم خبدمته بإعداد الطعام وغسل الثياب وتن

 .صفتها ال جتب هلا النفقة مادام مثلها ال يوطأ

 أنه إذا كانت املرأة ميكن للزوج أن يستأنس ا باحلديث أو باخلدمة فإنه جيب عليه أن                 :القول الثاين 
سـف مـن   واختار هذا القـول أبـو يو  . إذا سلمت نفسها له  ينفق عليها وإن كان ال يوطأ مثلها   

  .األحناف
 أنّ املرأة إذا سلمت نفسها للزوج وتسلمها فإنه جيب أن ينفق عليها مطلقا بال شرط                :والقول الثالث 
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والراجح مذهب أيب يوسف فإنّ كالمه يف هذه املسألة وجيه مادام الزوج أخذ زوجته إىل               . وال قيد   
 .  واخلدمةستئناساالنظري واخلدمة فإنه ينفق عليها  ستئناسباال ا االنتفاعبيته وأمكن 

 )ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته (- رمحه اهللا- قال 
إىل آخره إذا حتقق الشرطان سلمت الزوجة للزوج وأمكن أن          ..... يقول املؤلف ولو مع صغر زوج       

سواء كان هذا السبب مرض أو    ،  ينفق ولو مل يتمكن من اجلماع لسبب فيه          أنيطأها فإنه جيب عليه     
 بسبب  االستمتاعنا أو ألي سبب من األسباب ألنّ املرأة بذلت نفسها البذل الواجب وترك              كان عني 

 . الزوج فال تسقط النفقة

 إذا تسلم الزوج زوجته بالشرطني السابقني فيجب أن ينفق ولو كانت ال ميكن أن توطأ اآلن      /مسألة  
ض وتقدم معنا أن الزوجة     لكوا حائض أو مريضة ألنّ البذل الواجب حصل وهذا السبب سبب عار           

 .  ااالستمتاعاملريضة عند األئمة األربعة جيب على الزوج أن ينفق عليها وإن مل يتمكن من 
 )وهلا منع نفسها حىت تقبض صداقها احلال (- رمحه اهللا- قال 

  إىل بيت الزوج حىت تقبض الصداق احلال يعين وجتب هلا النفقة يف هـذه              االنتقالللمرأة أن متتنع من     
احلال ألنّ املؤلف ال يتحدث عن مسألة استالم الزوجة أو متكني الزوجة من نفسها أو عدمـه إمنـا                   
يتكلم عن ماذا ؟ عن النفقات أما مسألة متكني الزوجة نفسها للزوج وانتقاله البيت فتحدث عنها يف                 

جيوز هلا  موضع سابق بالتفصيل أين ؟ حتدث يف باب الصداق حتدث مىت جيب أن تسلم نفسها ومىت                 
فاملرأة إذا جاز هلا أن متتنع مـن        . أن متتنع هو ال يتحدث عن هذه املسألة هو يتحدث عن النفقات             

تسليم نفسها بسبب شرعي فإنّ النفقة جتب يف هذه احلال فهنا نقول إذا امتنع الزوج مـن تـسليم                   
يف هذه الـصورة هـو يف        االستمتاعالسبب قالوا أنّ عدم     ، الصداق احلال فلها أن متتنع وهلا النفقة        

 إىل االنتقالاحلقيقة بسبب الزوج ألنه امتنع عن تسليم الصداق وليس بسبب الزوجة ألا امتنعت من            
 . ألا امتنعت بسبب امتناعه عن أداء الواجب وهذا صحيح بيت الزوج

 )فإن سلمت نفسها طوعا مث أرادت املنع مل متلكه (- رمحه اهللا- قال 
ها طوعا يعين قبل أن تقبض الصداق احلال فإا بعد التسليم ليس هلا أن متتنع من              إذا سلمت املرأة نفس   
وليس هلا أن متتنع من الوطء بل جيب عليها أن تبقى وأن متكنه فإنّ امتنعـت                ، تسليم نفسها للزوج    

ط سقط حقها يف النفقة ملاذا ؟ ألا امتنعت عن تسليم نفسها امتناعا غري شرعي قدرنا أو وضعنا ضاب                 
يف األول أا إذا امتنعت من تسليم نفسها امتناعا شرعيا مل تسقط النفقة عكسه إذا امتنعت امتناعـا                  

 إذا سلمت نفسها للـزوج      املرأةلكن تقدم معنا يف باب الصداق أنّ        ، غري شرعي فإا تسقط نفقتها      
 من الوطء   متتنع أن    أنه سيبذل الصداق مث امتنع عن بذل الصداق فإنّ هلا          ضانةقبل أن يسلم الصداق     
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وهلا أن ترجع إىل بيتها فعلى هذا القول الراجح إذا سلمت نفسها مث تبين هلا أنه لن يبذل الصداق فلها 
أن ترجع والنفقة تسقط أو ال تسقط ؟ على هذا القول الثاين ال تسقط ألنه رجحنا هناك أنّ هلـا أن                     

 شرعي أو ليس بشرعي ؟ إذا االمتناعبنية على هل متتنع مادام امتنع عن أداء الصداق إذا هذه املسألة م
ومما يقوي وجوب النفقة إذا امتنعـت أنّ    .قررت وقدرت أنه شرعي فلها النفقة وإالّ فليس هلا النفقة           

املرأة إذا سلمت نفسها ومكنت الزوج من الوطء فإنه بعد الوطء لن تتمكن من استرجاع ما بذلتـه                  
 وليس الذي بذلته التمكني من الوطء حىت نقول. لبكارة والبضع أليس كذلك ؟ ما هو الذي بذلته ؟ ا

ترجع وال متكنه من الوطء الذي بذلته هو البكارة وهذا ال ميكن أن ترجع به وهلذا هلا أن متتنع حىت ال 
 تفقد أمرا ال ميكن الرجوع فيه

 وهلذا الراجح إن شاء اهللا كما تقدم هلا أن متتنع وجتب عليه النفقة

، أو املـسكن    ، بعضها   أو، أو الكسوة   ، وإذا أعسر بنفقة القوت      (-  اهللا رمحه- قال  
 )فلها فسخ النكاح

الزوج املعسر هو الزوج العاجز عن بذل الواجب عليه من نفقة الزوجة إذا صار عاجزا حكمنا عليه                 
والكسوة وإذا أعسر بنفقة القوت     (يقول  . أنه من املعسرين وترتبت عليه األحكام اليت ذكرها املؤلف          

 إىل آخره......أو بعضها 

واستدل ، إذا أعسر الزوج فللمرأة اخليار بني الفسخ أو الصرب فلها احلق أن تفسخ وهلا احلق أن تصرب                  
 -: احلنابلة على هذا بأمرين

 .  أنّ املرأة إمنا سلمت نفسها وبذلت املنفعة مقابل النفقة فإذا مل يتمكن استحقت الفسخ:األول

 أنـه   - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب    هو أنه صح عن عمر    ، ألقوى كان ينبغي أن نبدأ به        وهو ا  :الثاين
قـال  ،  األجناد أنّ من كان من اجلند له زوجة فإما أن يرسل بالنفقة أو يرسل بالطالق                 ألمراءأرسل  

رضي - بن اخلطاب   فهذه الفتوى من عمر] رضي اهللا عنه وإذا أرسل بالطالق فلريسل بنفقة ما مضى
 .  فيها أنّ الزوجة هلا حق الطالق إذا مل يتمكن من النفقة-  عنهاهللا

 والصواب يف -  قال أنفق أو فارق - صلى اهللا عليه وسلم   -  حديث أيب هريرة أنّ النيب         :الدليل الثالث 
 وإذا كان موقوفا فقـد      - صلى اهللا عليه وسلم   - هذا احلديث أنه موقوف وال يصح مرفوعا إىل النيب            

 . يب هريرة وال يعلم هلما خمالفصح عن عمر وعن أ

 أنّ املرأة ال متلك الفسخ بل متلك أن تستدين على الزوج أو يرسلها لتكتسب وال متلك                 :القول الثاين 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة        {  بقوله تعال  واستدل هؤالء  الفسخ بل عليها أن تنظر الزوج     

 .من مجلة الديونوهذه اآلية يف الديون والنفقات ] 280/البقرة[} 
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 فيه تفصيل إذا دخلت الزوجة على الزوج وهي عاملة بعسره أو كان موسرا فأعـسر                :القول الثالث 
وإن كان الزوج غرها بإيهامه إياها أنه موسر مث تبين أنه معسر أو كان موسرا               . فإا ال متلك الفسخ     

كانت الزوجة تعلم بإعساره فقـد      وامتنع عن النفقة فلها الفسخ استدل أصحاب هذا القول بأنه إذا            
وإذا كان موسرا مث أعسر فإنه مازال الصحابة الواحد منهم          ، دخلت على بصرية فال حق هلا بالفسخ        

- كما أنّ عائشة      . يصيبه العسر وقلة ذات اليد ومل ينقل أنّ زوجات الصحابة كن يطالنب بالفسخ              
بكر وعمر بضرما     النفقة هم أبو   - يه وسلم صلى اهللا عل  -  وحفصة ملا طلبا من النيب     - رضي اهللا عنها  

مما يدل على أنّ املطالبة كانت غري شرعية وأنه جيب على حفصة وعائشة الصرب وهذا القول اختـاره         
العالمة ابن القيم وهذا القول صحيح إالّ أين ال أراه صحيحا يف نقطة واحدة وهي إذا كان الـزوج                   

أا متلك الفسخ وقول ابن القيم أنه مل يعهد يف الصحابة بل            موسرا مث أعسر هذه النقطة الراجح فيها        
 .عهد فهذه فتوى عن عمر وعن أيب هريرة

ومراسيل سعيد من أقوى املراسـيل      ، وأيضا ثبت يف مراسيل ابن املسيب جواز فسخ املرأة باإلعسار           
ابن القيم على    فنحن ال نوافق     - صلى اهللا عليه وسلم   - ففي هذا الباب توجد آثار عن أصحاب النيب           

 مسألة إذا كان موسرا مث أعسر أما باقي الذي ذكره فهو سديد

 .  مسألة إذا كان موسرا مث أعسرباستثناءفهو الراجح .وقوي وفيه من التحرير واملتانة ما ال خيفى 

 )ال يف املاضي (- رمحه اهللا- قال 
عضها ومعىن هـذه العبـارة أنّ   ليست يف كل النسخ وإمنا يف ب] ال يف املاضي[هذه العبارة وهي قوله    

مث زال عسره وأصبح موسرا وأنفق فـإنّ الزوجـة ال متلـك              الزوج إذا أعسر يف وقت من األوقات      
 أنه أعسر يف وقت من األوقات وهذا واضح وهلذا لعل هذه العبارة مل توجد يف باعتباراملطالبة بالفسخ 

 .  بإعسار حاضركل النسخ ألنّ هذا احلكم واضح أا ال متلك الفسخ إالّ

فإن غاب ومل يدع هلا نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليـه              (- رمحه اهللا - قال  
 )فلها الفسخ بإذن احلاكم

إذا غاب الزوج فإنّ حكم الزوج الغائب كحكم املعسر وذلك بالقياس على املعسر بل الغائب أعظم                
ن ينفق ألنه ليس موجودا أصال فـإذا غـاب          من املعسر ألنّ املعسر قد جيد وينفق والغائب ال ميكن أ          

 أن ال   :األولالشرط  : الزوج فإنّ املرأة متلك الفسخ عن طريق احلاكم لكن اشترط املؤلف شروطا             
 . يعين املوجود يف البلد.  أن يتعذر عليها األخذ من ماله : الشرط الثاين.يدع هلا نفقة 

 الشروط الثالث فللمرأة أن تطلب الفسخ مـن         إذا وجد .  أن يتعذر عليها أن تستدين عليه        :الثالث
 عليه أو ترك هلا     واالستدانةوإذا متكنت من أخذ ماله      . احلاكم قياسا على املعسر بل هو أوىل ملا سبق          
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 . نفقة فليس هلا وال للحاكم أن يفسخ

 
 باب نفقة األقارب واملماليك والبهائم                      

عن نفقة الزوجة انتقل إىل الكالم عن نفقات األقارب واملماليك والبهائم           ملا انتهى املؤلف يف الكالم      
 . وبدأ بنفقة األقارب

 )ولولده وإن سفل، جتب أو تتمتها ألبويه وإن علوا  (- رمحه اهللا- يقول املؤلف 
جيب على اإلنسان أن ينفق على أبويه وأن ينفق على ولده وإن علوا وإن سفل ووجوب نفقة الوالدين 

وقضى ربك أال   { الد حمل إمجاع بال خالف لشدة القرب ولظهور النصوص فيه كقوله تعاىل               واألو
صـلى اهللا   - والنفقة من اإلحسان وكقول النيب      ] 23/اإلسراء[} تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا      

 إنّ أطيب مـا     - صلى اهللا عليه وسلم   - وكقوله    .  خذي ما يكفيك وولدك باملعروف       - عليه وسلم 
وهذا حمل إمجاع أنه جيب عليه أن ينفق علـى والديـه            . الرجل من كسبه وإنّ ابنه من كسبه        أكل  

 . وأبنائه

أو كان له  أم غنية واألب فقري فإنه جيب على األم            . فإذا كان لإلنسان أم وليس له أب         / /مسألة  *
لكن هل  . ق واضح    أنه ابن هلا وهذا واضح أنه جيب على األم أن تنف           االبنأن تنفق ألنه يصدق على      

 جيب على األم أن ترجع إىل األب إذا أيسر أو ال ترجع ؟ فيه خالف

 الراجح يف ما يبدوا يل أا ال ترجع إذا أنفقت حال إعسار األب فإا ال ترجع إذا أيسر وعلة ذلك ما
ملؤلـف  تقدم معنا أنّ نفقة األقارب من باب ماذا ؟ املواساة والصلة فإذا ال ترجع ـا مث سـيذكر ا                   

 . التفصيل املتعلق بنفقة الوالدين واألبناء

 )حىت ذوي األرحام منهم حجبه معسر أو ال (- رمحه اهللا- قال 
أنه ال يشترط يف نفقة عمودي النـسب أن     ) إخل  .... حىت ذوي األرحام منهم   (مقصود املؤلف بقوله    

لف صـورتني لعـدم اإلرث   وذكر املؤ. بل جيب عليه أن ينفق ولو مل يرث         .يكون املنفق وارثا هلما     
 . احملجوب" والثانية. ذوي األرحام " األوىل

فإذا كان لإلنسان ابن من ذوي األرحام أو أب من ذوي األرحام فإنه جيب عليه أن ينفق على هـذا                    
فهؤالء من ذوي األرحام يعين ال      . ومثل ابن البنت    . مثل أب األم    .مثاله  .  وإن مل يرث     واالبناألب  

 . ذلك جيب عليه أن ينفق عليهميرثهم هو ومع 

 حمجوب باألب فإنه ال يرث      االبناحلجب أن يكون للشخص أب فقري وجد فقري فهذا          : املثال الثاين   
هذا اجلد ومع ذلك جيب عليه أن ينفق عليه وحنن نقول أب فقري ملاذا ؟ ألنه لو كان غين ألنفق هـو                      
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 .  ولذلك ال يشترط أن يرثإذا صلة اإلنسان بعمودي النسب قوية جدا. على أبيه 

  ....أو تعصيب ال برحم، وكل من يرثه بفرض (قال
قوله وكل يعين وجيب أن ينفق على كل من يقول يرثه بفرض أو تعصيب ال برحم جيب على اإلنسان       
أن ينفق على كل شخص يرثه بفرض أو تعصيب وإىل هذا ذهب اجلمهور واستدلوا على هذا بقوله                 

ود له رزقهن وكسون باملعروف ال تكلف نفس إال وسعها ال تـضار والـدة               وعلى املول { تعاىل    
فأوجب النفقة على املولود له     ] 233/البقرة[} بولدها وال مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك          

 . مث عطف عليه قوله وعلى الوارث مثل ذلك

 . مة قوة القرابة أنه يرثبسبب اإلرث يعين عال.  أنّ صلة القرابة بينهما قوية :الثاينالدليل 

دون بقية األقارب   .  أنه ال جيب على اإلنسان أن ينفق إالّ على الوالدين واألوالد فقط               :الثاينالقول  
فقال النيب  .  عندي دينار    - صلى اهللا عليه وسلم   - ولو كان يرثهم استدل هؤالء بأنّ رجال قال للنيب            

قال . قال عندي آخر . عندي آخر قال أنفقه ولدك قال .  أنفقه على نفسك - صلى اهللا عليه وسلم- 
 . قال أنت أبصر به. قال عندي آخر . قال عندي آخر قال أنفقه خادمك . أنفقه على زوجك 

 مل  - صلى اهللا عليه وسلم   - استدل أصحاب هذا القول بأنّ النيب       . ويف لفظ تقدمي الزوجة على الولد       
 . يذكر األقارب يف احلديث

مث . فقال أمك . أنه سئل من أوىل بصحابيت       - صلى اهللا عليه وسلم   - ه صح عن النيب     واجلواب عليه أن  
مث أدناك أدناك وهذا اللفظ يف مسلم يعين إىل أبيك يف الصحيحني وزيادة مث       . مث أبيك   . مث أمك . أمك

 . أدناك يف مسلم فدل احلديث على وجوب النفقة على األقارب

يعـين ال  ،  ذي رحم من حمرم مسلم يف غري عامودي النسب        أنه جتب النفقة على كل     :الثالثالقول  
 يشترط اإلسالم يف عامودي النسب

واستدل أصحاب هذا القول بأنّ اهللا سبحانه وتعاىل أمر باإلحـسان إىل        . ولو مل يكن بينهما توارث      
أدناك واستدلوا بعموم احلديث السابق الذي يف مسلم مث         .الوالدين مث عطف عليه بقوله وبذي القرىب        

 اإلرث وهو   :األولالسبب  :  فهو عام وحقيقة هذا القول أم يرون أنّ النفقة جتب بسببني          . أدناك  
 .  الرحم وهو املذكور يف السنة:الثاينالسبب . املذكور يف القرآن 

وبعد التأمل يف املسألة كـثريا يف       ، وذهب إىل هذا القول ابن القيم وانتصر له بقوة وأطال يف تقريره             
بعد التأمل ظهر يل أنّ قول . قيقة وينبين على مسألة وجوب النفقة مسائل كثرية وهي مسألة مهمة احل

اجلمهور أرجح ألنه وإن ودلت السنة على وجوب النفقة على ذوي األرحام إالّ أنه مفسر بالكتـاب     
ري هل واجلمع بني النصوص ومحل بعضها على بعض طريقة األئمة أضف إىل هذا ألد. بأنه ملن يرث 
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ال شك أنّ اجلماهري على . سبق ابن القيم أو ال هل يوجد أحد أنا ال حيضرين اآلن هل هو سبق أو ال  
ولكن  القول األول األئمة األربعة والفقهاء السبعة وغريهم من فقهاء املسلمني على هذا            القول األول 

األول إالّ أين أقول مسألة فيها      يبقى هل قيل به من غري ابن القيم أو ال ومع أنّ اإلنسان يرجح القول                
تردد وحتتاج إىل تأمل لكن هذا الذي يظهر اآلن يعين بعد التأمل وإن كانت حتتاج إىل مزيد تأمـل                   

 . وأيضا مزيد طلب أدلة إذا يف املسألة أدلة غري ما ذكر

 )ال برحم سوى عمودي النسب (- رمحه اهللا- قال 
فهم من ذوي األرحام . تنفق عليه مثل اخلال واخلالة إذا كنت ترث اإلنسان برحم فال جيب عليك أن 

ألنه ليس مـن    . إذا كان اإلنسان يرث هذا اخلال أو اخلالة بالرحم فإنه ال جيب عليه أن ينفق عليه                 . 
العصبات وال من األقارب الذين يرثهم إرثا مباشرا وإمنا اخلال واخلالة يورث إذا مل يوجد معصب وال             

 . صاحب فرض

أنّ ذوي األرحام إذا كان اإلنسان يرثهم فإنه جيب أن ينفق عليهم وهذا القول اختيار               : ينالثاالقول  
 وهذا القول وجيه ألنّ اهللا سبحانه وتعاىل مادام ربط األمر باإلرث فإنه إذا - رمحه اهللا- شيخ اإلسالم  

 . على هذا الذي يرثه كان اإلنسان يرث أحدا من ذوي أرحامه فإنه جيب عليه أن ينفق

 )سوى عمودي النسب(-  قال رمحه اهللا- مث
عمودي النسب ال يشترط فيهم اإلرث كما تقدم معنا ال يشترط أن يكون املنفق وارثاً واستدلوا على      

 . هذا بأنّ الوالد والولد يدخل يف مطلق اسم الوالد والولد فتجب نفقته

 . مل يكن وارثاأنّ هذه قرابة توجب العتق فيستوي فيها إذا كان وارثا أو : الثاين

فمن كان من عمودي نسبه ال يرثه فإنه ال .  أنه يشترط حىت يف عمودي النسب اإلرث      :الثاينالقول  
 .  انه ال يشترط يف عمودي النسب اإلرثاألولوالراجح جيب عليه أن ينفق عليه 

 )سواء ورثه اآلخر كأخ أو ال كعمة وعتيق(-  قال رمحه اهللا- مث
 يشترط أن يكون اإلرث من الطرفني بل يشترط أن يكون اإلرث من طـرف               مراد املؤلف ذا انه ال    

واحد وهو طرف املنفق إذا كان املنفق وارثا جيب عليه أن ينفق ولو كان املنفق عليه ال يـرث مـن                     
فالعمة يرثها املنفق ألنه يعترب ابن أخ بينما هي ال ترثه ألنّ            . املؤلف املثال بقوله كعمة      وذكر. املنفق  
ي من جهة املنفـق وال املنفـق   إذا يف العمة اإلرث من جهة واحدة وه.  من األرحام فال ترث     العمة
 ؟عليه

وكذلك العتيق ال يرث معتقه بينما . يعين أنّ املنفق هو الوارث فيجب عليه أن ينفق . من جهة املنفق 
 . معتقه يرثه
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 )مبعروف (- رمحه اهللا- مث قال 
حتديدها إىل املعروف  بل يرجع يف  ملعروف وليس هلا حدا وقدرا معينا       قوله مبعروف يعين النفقة جتب با     

 ]233/البقرة[} وعلى املولود له رزقهن وكسون باملعروف { لقوله تعاىل
فإذا ال شك أنّ    ] فلهن عليكم كسون ونفقتهن باملعروف    [ولقوله يف حديث جابر الذي تقدم معنا        

 . النفقة باملعروف

 )ع فقر من جتب له وعجزه عن كسبهم(-  قال رمحه اهللا- مث
 .  تقدم معنا وهو أن يكون املنفق وارثا:األولفالشرط بدأ املؤلف بذكر شروط النفقة 

يشترط لوجـوب النفقـة أن   ] مع فقر من جتب له وعجزه عن كسبه[أشار إليه بقوله  :الثاينالشرط  
فقريا لكن يستطيع أن يتكسب     يكون القريب املنفق عليه فقريا عاجزا عن التكسب فإن كان غنيا أو             

وإذا . الدليل قالوا إنّ النفقة إمنا وجبت على سبيل الرب والصلة . فإنه ال جيب على املنفق أن ينفق عليه 
وهذا الشرط صحيح أنه يشترط لوجـوب       . كان غنيا أو ممتنعا عن التكسب فليس حمال للرب والصلة           

 . النفقة أن يكون فقريا وعاجزا عن التكسب

إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكـسوة            (- رمحه اهللا -  يقول  
 )وسكىن
 أن يكون مع املنفق قوتا فاضال عن قوت نفسه وزوجته وعن الكسوة وعـن               الثالثالشرط  هذا هو   

السكن فإذا فضل عند شيء وجب عليه حينئذ أن ينفق وإذا مل يفضل فإنه ال جيب عليه أن ينفق بـل      
 .  بزوجه مث بولده ووالدهيبدأ بنفسه مث

  
 )من حاصل أو متحصل(-  قال رمحه اهللا- مث

يعين جيب عليه أن ينفق سواء كان املال حاصل وهو املوجود بيده اآلن أو متحصل وهو الذي حيصل                  
عليه بصنعة أو براتب يأيت مقدرا كل شهر سواء كان املتحصل يأيت بصنعة وجتارة أو براتب مقرر من        

 . ينفقأنب عليه إذا وجد احلاصل أو املتحصل وظيفة وحنوها فيج
 . إذا ال يشترط يف وجوب النفقة أن يوجد املال اآلن بل إذا كان متحصل فيجب عليه أن ينفق منه
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  من النفقات )  3: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة

  األحد: يوم
: التـــــــاريخ

  هـ19/10/1429
  194(( لعام لدروس الـزاد     التسلسل ا 

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وأصحابه أمجعني

   )مال رأس من ال : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
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 مـن  نفقته تلزمه من على ينفقه أن ماله سرأ إال جيد مل إذا املنفق على جيب ال يعين املؤلف قول معىن
 الـربح  نقص نقص إذا املال رأس أن كما للرزق مصدر له يكن مل هلك إذا املال رأس ألن األقارب

 علـى  نوجب ال فإنه وهلذا األقارب على مقدم وحقهم واألوالد والنفس الزوجة على النقص فدخل
   .املال نفس من أقاربه على ينفق أن املنفق
   )صنعة وآلة ملك ومثن : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 أو مزرعـة  أو أرض أو بيتـا  امللك هذا كان سواء امللك يبيع أن نقدا جيد مل إذا املنفق على جيب ال

 اآللة ببيع نلزمه ال وكذلك مشقة وفيه ضرر فيه بالبيع أمره ألنه األعيان هذه ببيع يلزم ال فإنه سيارة
 من باإلنفاق وال ا يعمل اليت والته ملكه ببيع يلزم ال جيد مما ينفق أنه هذا من وحتصل نفسه للسبب

   .مال رأس
   )إرثهم قدر على عليهم فنفقته أب غري وارث له ومن :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 إرثهـم  قدر على الوارثني هؤالء على جتب النفقة فإن األب سوى وارث من أكثر لإلنسان كان إذا

 إرثهـم  قدر على عليهم النفقة تقسم فإنه السبب هو كان وإذا اإلرث هو قةالنف وجوب سبب ألن
    .مثالني ذكر القاعدة املؤلف قرر وملا الوجوب لسبب مراعاة
  )اجلد على والثلثان الثلث األم وعلى : (-  اهللا رمحه -  قال  مث
 فعلـى  ( املؤلف وليق وهلذا إرثهما قدر على عليهما فالنفقة موسر وجد موسرة أم لإلنسان كان إذا

 النفقة فثلث ، الثلثان وهو الباقي واجلد الثلث األم لورثت مات لو ألنه) اجلد على والثلثان الثلث األم
 على مفروضة واملسألة يعين ، متاما النفقة تقسم املواريث تقسم كما ، اجلد على النفقة وثلثي األم على

   .واجلد األم  إال يرثه من يوجد ال انه أساس
  
   )األخ على والباقي السدس اجلدة وعلى :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 اجلدة فعلى ،هكذا عليهم نفقته كذلك ، لألخ والباقي السدس فللجدة وأخ جدة عن ميت مات لو
   .األخ على والباقي النفقة سدس تنفق أن
   )ولده بنفقة ينفرد واألب :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 هوهذ . النفقة بتحمل وينفرد األب على النفقة فإن األب منهم أقاربه من عدد اإلنسان يرث كان إذا

   :قسمني إىل تنقسم املسألة
   ..ابن األب مع يكون أن: الثاين والقسم ، ابن األب مع يكون أال: األول القسم
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 وعلـى  {  تعاىل لقوله باإلمجاع النفقة عليه جيب فإنه ابن األب مع يكن مل إذا األول للقسم بالنسبة
  ]233/البقرة[  } باملعروف وكسون رزقهن له املولود

 االبـن  علـى  شي وال األب على النفقة قال من فمنهم الفقهاء اختلف فقد ابن األب مع كان وإذا
 االبن على النفقة بل قال من ومنهم . اإلرث قدر على عليهما النفقة بل قال من ومنهم . اآلية لظاهر

 االبن هذا له املولود أن على اآلية ومحلوا ، األب على االبن حق من أعظم ناالب على األب حق ألن
   .صغري أنه يفترض ألنه ابن له يكون لن
   )عليهما له نفقة فال موسر وأخ فقري ابن له ومن : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 فقري فألنه االبن أما  ..عليه ينفقا أن عليهما جيب ال فإنه موسر وأخ فقري ابن إال لإلنسان يكن مل إذا
 من أن معنا وتقدم ، يرث ال فألنه املوسر األخ وأما ، القدرة النفقة وجوب شروط من معنا وتقدم، 

 الـصورة  هذه ويف ، وارثني يكونوا أن النسبة عامودي غري من األقارب على النفقة وجوب شروط
 لكنـه  غين وأخوه فقري ابنه ألن معدما فقريا الشخص هذا ويبقى ، باالبن حمجوب ألنه يرث ال األخ

 ضـابط  يف الثالث للقول ينتصر -  اهللا رمحه -    القيم ابن جعلت اليت املسألة هذه . باالبن حمجوب
 أغـىن  من وأخوه معدما فقريا عريانا جائعا يبقى الشخص هذا أن يعقل ال يقول ألنه النفقة وجوب
 هذه مثل يف اجلمهور قول ضعف ينكشف الصورة هذه مثل يف يقول فهو ، يرث ال أنه رد األغنياء
 لكـن  املسألة هذه معنا وتقدمت . اجلمهور قول ضعف على األمثلة هذه مبثل  فيستأنس ، الصورة
   .املثال هذا يف ا يتعلق ما إىل  أشري أن احببت

    )جدته على فنفقته موسرة وجدته فقرية أمه ومن :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 علـى  فنفقته موسرة وجدته فقرية أمه ومن فنقول نرجع .اإلرث يشترط ال النسب وديعام يف ألنه

 أن  عليه جيب بل ، وارثا يكون أن النسب عامودي يف يشترط ال ألنه باألم حمجوبة كانت وان جدته
   .وارثا يكن مل ولو ينفق
   )زوجته نفقة عليه زيد نفقة عليه ومن : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 كل يعين ) إعفافه عليه فيجب نفقته عليه وجبت من كل  ( وهي قاعدة إىل اإلشارة ملؤلفا مقصود
 ينفق أن بدون اإلعفاف من يتمكن وال، يعفه أن عليه جيب عليه ينفق أن اإلنسان على جيب شخص

   .زوجته على ينفق أن عليه أوجبنا وهلذا زوجته على
  )حلولني كظئر :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
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 هـذا  ظئر على ينفق أن عليه جيب فإنه طفل على ينفق أن اإلنسان على وجب إذا املؤلف عبارة معىن
 زاد فإذا إرضاعه من لتتمكن الظئر على النفقة تستلزم الطفل نفقة ألن حولني ملدة املرضع وهي الطفل
   .حلليبا إىل حباجة الطفل كان ولو الظئر على ينفق أن عليه جيب ال فإنه احلولني على األمر

 على جيب فإنه للحليب حمتاجا الطفل فمادام باحلاجة بل باحلولني يتحدد ال الوجوب أن الثاين والقول
  الظئر أي عليها ينفق أن الطفل أي عليه ينفق من
   )دين اختالف مع نفقة وال : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 ينفق أن عليه جيب فال كافر ابن نسانلإل كان فإذا ، نفقة فال الدين اختلف إذا املؤلف عن قاعدة هذه
 الزوجة بنفقة ال األقارب بنفقة يتعلق تعلمون كما الضابط وهذا ، وابنة وابن وأخت أخ وكذا عليه
 انه نقرر أنا : السبب . نفقة فال الدين اختلف إذا .. إذا ، األقارب نفقة باب يف احلكم هذا ذكر ألنه
 أن :الثاين القول ، نفقة فال يتوارثا مل فإذا ،واملسلم الكافر بني توارث وال التوارث النفقة شروط من

 علـى  الدالة العامة األدلة فإن بالعمومات هؤالء واستدل . النفقة وجوب من مينع ال الدين اختالف
 :الثالث القول ، خيتلف أو الدين يف املنفق مع  يتحد عليه املنفق يكون أن بني تفرق مل النفقة وجوب

 قوية النسب عامودي يف القرابة صلة بأن هؤالء واستدل . النسب عامودي إال الدين احتاد يشترط أنه
 األول القول بني يتردد واإلنسان ، األقوال أضعف فهو الثاين القول أما ، الدين اختالف معها يتجاوز

 فيـه  قيقةاحل يف .. الدين اختالف يف خصوصية للوالدين جيعل الذي الثالث القول وبني املذهب وهو
   .أرجح أيهما يظهر ال ، تردد
   )بالوالء إال :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 هـو  الوجـوب  سبب ألن ، الدين اختلف وان الوارث على النفقة جيب بل الدين اتفاق يشترط فال
   .الدين اتفاق معه يشترط فال الوالء
   )ألجرةا ويؤدي لولده يسترضع أن األب وعلى :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 على فيجب ، اإلرضاع عن وامتنعت أم له كان أو أم للطفل يكن مل إذا فيما مفروضة املسألة هذه
 الواجبة النفقة من هذا ألن بأجرة ترضعه امرأة له يطلب أن يعين يسترضع أن أبيه على الطفل ويل

 } وفباملعر وكسون رزقهن له املولود وعلى {: يقول -  وتعاىل سبحانه -  اهللا وألن
  ]233/البقرة[

 فـتعني  ملـات  لـه  يسترضع مل لو الطفل وألن الواجبة النفقة من هذا ألن يسترضع أن عليه فيجب
   .واضح أمر وهو األب على الوجوب

   )اإلرضاع من األم مينع وال : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
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 طلبت وسواء منه قةمطل أو بأبيه متزوجة كانت سواء به األحق فهي الطفل ترضع أن األم طلبت إذا
   .مطلقا الطفل بإرضاع أحق فاألم جمانا أو بأجرة اإلرضاع
 أن أراد ملن كاملني حولني أوالدهن يرضعن والوالدات  { -  تعاىل -  بقوله هذا على احلنابلة واستدل

  ]233/البقرة[  } الرضاعة يتم
 إشكال ال وهذا شفقة وأكثر عليه احن فإا أمه من يرضع أن العظمية الطفل مصلحة من أن اواستدلو

 حكم تيناسيأ األجرة طلبت األم كانت إذا مسألة قليل بعد تيناسيأ لكن ، باإلرضاع أحق االم أن فيه
  .بأجرة ولو األخريات على وتقدم غريها من بالطفل أحق األم أن اآلن يعنينا الذي لكن . املسألة هذه
   )يلزمها وال : (-  اهللا رمحه -  قال  مث

   .الطفل ترضع أن األم يلزم ال أي : يلزمها الو قوله
   :قسمني إىل تنقسم املسألة وهذه
   .األب مع ليست األم تكون أن :يةالثان واملسألة ، تطلق ومل األب مع األم تكون أن :األول القسم

 فـذهب  األب مـع  كانـت  وإذا ، باإلمجاع اإلرضاع يلزمها فال األب مع ليست األم كانت فإذا
 } أخرى له فسترضع تعاسرمت وإن  {  بقوله هذا على اواستدلو  ترضع أن يلزمها ال أنه إىل اجلماهري

 فقـد  الزوج مع الزوجة اختلفت وإذا . أخرى له فاسترضعوا  أي : فسترضع ومعىن] . 6/الطالق[
 أو للـزوج  حـق  يكون أن إما الرضاع أن :الثاين والدليل . أخرى له فسترضع تعاسرا وإذا تعاسرا

 ترضع أن الزوجة يلزم ال ألنه لالبن حقا ميكن وال للزوج حقا يكون أن ميكن وال ، لالبن أو وجةللز
 يبقـى  فلم . مطلقة كانت ولو ترضعه أن للزمها له حقا كان ولو .باإلمجاع مطلقة كانت إذا  االبن

   .تترك أن وهلا ترضع أن فلها هلا حقا كان وإذا للزوجة حقا يكون أن إال
 لقوله . متتنع أن هلا وليس وجوبا ترضع أن يلزمها فإنه الزوج مع املرأة كانت إذا أنه :اينالث والقول

 بتـرك  يتضرر  الطفل وألن] . 233/البقرة[ } كاملني حولني أوالدهن يرضعن والوالدات{  تعاىل
 زوجةال امتناع وألن ) . ضرار وال ضرر ال ( يقول  -  وسلم عليه اهللا صلى -  والنيب . إرضاعه أمه
 قـول  كان وإن الوجوب األقرب ولعل . الزوج طلبها إذا باملعروف العشرة من ليس  اإلرضاع عن

 من أن حيث من الشرع قواعد مع املتوافق وهو الثاين اهللا شاء إن األقرب لكن . وجاهة فيه اجلمهور
   .ابنها ترضع أن األم مهام أعظم
   )تلفه كخوف ضرورة إال : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 ألنه نزاع ال ترضعه أن ووجب  عليها تعني حينئذ أمه من إال يقبل ال بأن التلف االبن على خيف إذا

   .الضرورة حال إىل املسألة انتقلت
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   )املثل أجرة طلب وهلا :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 فـإن {    تعـاىل  بقولـه  اواستدلو . بأجرة إال ترضع أال الزوج عهدة يف كانت وإن وللزوجة يعين

 إذا األجـرة  تطلـب  أن للمرأة أن يف نص واآلية] . 6/الطالق[  } أجورهن فآتوهن لكم أرضعن
   .للزوج أرضعت
 بقولـه  هؤالء واستدل . الطفل أرضعت إذا الزوج مع كانت إذا أجرة للمرأة ليس أنه: الثاين القول
 إذا األب علـى  فأوجب ] .233/البقرة[} باملعروف وكسون رزقهن له املولود وعلى  {  تعاىل

 جيـب  ال انه على هذا فدل األجرة اآلية تذكر ومل. باملعروف والكسوة الرزق فقط الزوجة أرضعت
 األجرة من وليس اآلية يف داخل فهو اإلرضاع بسبب النفقة زادت فإن . املعتادة النفقة إال األب على

 ا استدل اليت واآلية. منفصلة زائدة أجرة يبذل أن عليه جيب ال لكن . يبذله أن الزوج على وجيب. 
} بـاملعروف  وكـسون  رزقهـن  له املولود وعلى{   الثانية اآلية ألن .املطلقة على حتمل احلنابلة

 الـذي  باملعروف والنفقة الرزق إال هلا جيب ال وأنه األجر وجوب عدم يف صرحية]. 233/البقرة[
   .الزوجة ومصاريف الطفل إرضاع مصاريف مع يتناسب

   )حتته أو كانت بائنا جمانا غريها أرضعه ولو ( اهللا رمحه -  قال  مث
 جمانا الطفل يرضع من وجد ولو األجرة تطلب أن للمرأة أنه يعين السابقة للمسألة تكملة املسألة هذه
 – حظ ال -  وجد ولو . مطلقا األجرة تطلب أن هلا : أخرى بعبارة . الزوج مع أو بائنة كانت ولو
 ولـن  سأرضـعه  أنا األم وقالت جمانا الطفل يرضع من وجد فإذا . جمانا الطفل يرضع من وجد ولو

 أحـق  األم كـون  أن معنـا  وتقدم. جمانا إرضاعه طلبت اليت املرأة من أحق فهي بأجرة إال أرضعه
 أنه والراجح نظر حمل هذا األجرة تطلب األم كون لكن . الراجح وهو فيه إشكال ال هذا باإلرضاع

 بـال  باإلرضاع يلزمها أن للزوج أن الراجح القول يكون هذا على بناءا .األجرة تطلب أن هلا ليس
 يرضع من وجد وإن اإلرضاع مقابل األجرة تطلب أن لألم أن احلنابلة مذهب أن عرفنا لكن . أجرة

   .جمانا الطفل
   )األول ولد إرضاع من منعها فله آخر تزوجت وإن :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 الزوج من الولد إرضاع من أي اإلرضاع من الزوجة مينع أن اآلخر فلهذا أي : فله آخر تزوجت إذا

 وإرضاع . األوقات كل يف بالزوجة االستمتاع يف احلق له الثاين الزوج أن : ذلك يف والعلة . األول
 الثـاين  وجالز وحق ، اإلرضاع مدة يف يعين االستمتاع يف حقه وبني الزوج بني حيول ولدها الزوجة

   .الولد حق على مقدم
   )إليها يضطر مل ما ( الشيخ يقول
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 أمـر  وهذا  .الضروريات مسائل من صارت ألنه ، اإلرضاع من ميكنها أن الثاين الزوج على وجب
   .خالف فيه أن أظن وال واضح

  فصل                                             
   .يطيقون ال ما بتكليفهم علقيت وما الرقيق لنفقة خمصص الفصل هذا
   )رقيقه نفقة وعليه :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

   .واإلمجاع بالسنة واجبة اململوك نفقة
 باملعروف وكسوته ورزقه نفقته وللملوك  (  -  وسلم عليه اهللا صلى -   قوله منها فأحاديث السنة أما

   )يطيق ال ما يكلف وأال
 ممـا  وليكسه ينفق مما عليه فلينفق يده حتت أخوه كان من  ( -  لموس عليه اهللا صلى -   قوله ومنها

 الـسيد  أن على األحاديث فدلت ) فليعينه كلفه فإن يطيق ال ما يكلفه وال يطعم مما وليطعمه يكسوا
   .احلمد وهللا العلماء فيه خيتلف مل أمر قلت كما وهذا . سيده على ينفق أن عليه جيب
   )وسكىن وكسوة طعاما :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

   .األمور هذه من يكفيه ما يعين والسكىن والكسوة بالطعام املقصود
  .الواجبة والنفقة التامة النفقة: قسمني على الرقيق على والنفقة
   .واملسكن وامللبس املطعم يف نفسه على ينفق ما جنس من عليه ينفق أن: التامة النفقة

 ويلـبس  هو يأكل ما دون كان وإن يكفيه ما عليه ينفق أن: -  امنه الواجب القدر-  الواجبة والنفقة
   .ويسكن

 نفقـة  مطلق السيد على أوجب: األول احلديث ففي .. السابقة األحاديث: التفصيل هذا على الدليل
  .اململوك

   .يسكوا مما ويكسوه يطعم مما يطعمه أن أمره: الثاين احلديث ويف
   .األول احلديث يف ما والواجب الثاين احلديث يف ما األكمل أن: األحاديث بني فاجلمع
  
  )كثريا مشقا يكلفه وأال :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 ضـابط  أن الفقهاء وذكر . يطيق ماال يكلفه وال األحاديث من تقدم ملا كثريا مشقا يكلفه أال عليه
 إىل ننتظر أن جيب ال ألنه إجحاف نوع فيه الضابط هذا أن يل ويبدو ، العمل عن يعجز أن : املشقة

 أن العمـل  هـذا  بلغ فإذا اخلربة أهل وسؤال بالعرف املشقة تعرف بل . العمل عن العبد يعجز أن
 من اإلنسان يتمكن فرمبا . عنه يعجز مل وإن إياه يكلفه أن السيد على جيوز ال فإنه مشقة بأنه يوصف
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 يتمكن ، عنها يعجز ال ولكنه ضرروال باملشقة توصف كانت وإن والعسر باملشقة األعمال بعض أداء
   .اخلربة أهل وسؤال العرف إىل يطاق ال مبا التكليف مسالة يف نرجع أن األوىل وهلذا . ا بالقيام
   )جاز املخارجة على اتفقا وإن :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 زاد وما معلوم وقت يف معلوما قدرا للسيد العبد يؤدي أن على والعبد السيد يتفق أن هي: املخارجة
   .للعبد أي له فهو الكسب من

 بـني  عقد منهما كل يف أن جبامع املكاتبة على فتقاس القياس أما . والقياس بالنص جائزة املخارجة
   .والعبد السيد

 يضعوا أن احلجام موايل من طلب احتجم ملا  -  وسلم عليه اهللا صلى -   النيب أن فثبت :  النص وأما
 اهللا صـلى  -  النيب أصحاب من عددا أن ثبت انه كما . للمخارجة إقرار هذا ويف . خراجه من عنه

   .املخارجة مشروعية يف شك فال . باملخارجة عبيدهم عاملوا  -  وسلم عليه
   )والصالة والنوم القائلة وقت ويرحيه :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 األوقـات  هذه يف يرحيه انه على والدليل . والصالة والنوم القائلة وقت : الثالثة األوقات هذه يف أي
  األوقات هذه يف اإلراحة ترك أن كما .ذا جرى العرف أن

 يف يرحيـه  أن عليـه  فيجب . املسلمني عن الضرر نفى والشارع ، والضرر املشقة العبد على يدخل
 مـن  يطلب قدف للعرف فيها يرجع الثالثة األوقات هذه يف اإلراحة أن املعلوم ومن . الثالثة األوقات

 الصالة عدا ما حتديد يف يرجع املهم اإلراحة وقت هو أنه العرف يكون آخر وقت يف يرحيه أن السيد
   .البدن يف العرف إىل
   )عقىب السفر يف ويركبه : (  -  اهللا رمحه -  قال  مث

 لوصـف  يفعل مل لو أنه : هذا على والدليل ، السفر أثناء العبد يركب وتارة السيد يركب تارة يعين
 مبا التكليف من البلدان بني السفر يف كاملة املسافة يسري أن العبد تكليف ألن . يطيق ال ما كلفه بأنه

 يركبه أن وجوبا عليه فيجب ، يطيق ال ما العبد تكليف عن ت األحاديث أن معنا وتقدم ، يطاق ال
   .عقىب
   .وجوبا يعين  )باعه او زوجه نكاحا طلب وإن :  (  -  اهللا رمحه -  قال  مث

 من اهللا يغنهم فقراء يكونوا إن وإمائكم عبادكم من والصاحلني منكم األيامى وانكحوا  { تعاىل لقوله
  ]32/النور[ } عليم واسع واهللا فضله
   .الوطر قضاء من العبد ومتكني اإلنكاح وجوب على نصت فاآلية
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 عليه الضرر إدخال من  إليه ورغبته حاجته مع زواج بال العبد ترك أن : آخر دليل اآلية إىل ويضاف
   .يبيعه أو يزوجه أن إما عليه جيب إنه شك فال .باملشقة وتكليفه

   )باعها أو زوجها أو وطئها األمة طلبته وإن :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 لـى ع الواجب ألن . يبيع أو يزوج أو يطأ أن إما : أمور الثالثة هذه بني خمري فالسيد األمة طلبته إذا

 إمـا  األمـور  هذه بأحد يكون املشقة هذه ورفع ، النكاح يف بالرغبة احلاصلة املشقة يرفع أن السيد
   .الوجوب سبيل على هذا وكذلك ، البيع أو التزويج أو الوطء

   .البهائم نفقة إىل وانتقل باملماليك املتعلق الفصل انتهى ذا
  

  صلف                                            
   )يصلحها وما وسقيها ائمه علف وعليه(  
   .آمث فهو فعل فإن نفقة بال عنده يتركها أن له وليس عليها ينفق أن وجوبا البهيمة مالك على

 يف النار امرأة دخلت  ( قال  -  وسلم عليه اهللا صلى -   النيب أن عمر ابن حديث هذا على والدليل
 فهـذه  ) األرض خشاش من تأكل تركتها هي وال متهاأطع فالهي ، جوعا ماتت حىت حبستها هرة

 مبأكول ليس احليوان هذا أن مع إطعامه وعدم جوعا ميوت وتركه احليوان هذا حبس بني مجعت املرأة
 انـه  على يدل مما السبب ذا النار املرأة هذه دخلت هذا ومع اللحم أكول من حرمة أقل فهو اللحم
   .آمث فهو وأجاعه نفقة بال تركه فإن عليه ينفق أن ناحليوا امتلك إذا اإلنسان على جيب
 األكل وهي :والسقي العلف : أشياء ثالثة ذكر  .. يصلحها وما وسقيها ائمه علف وعليه : يقول

 عالجها ومثل . الشديد الربد وعن دالشدي احلر وعن املطر عن إكناا مثل : يصلحها وما . والشرب
   .معاجلته إمكانية مع يهلك حىت مريضا يترك أن باحليوان الرأفة من ليس فإنه.

  ؟ .احليوان مداواة وجوبا عليه جيب هل لكن
 التداوي كان إذا ) بواجب ليس التداوي أن ( يقول اإلسالم شيخ أن  الزوجة تداوي مسألة يف ذكرنا

   .أوىل باب من احليوان ففي اآلدمي يف بواجب ليس
 وجتنيبها  إكناا من ذكرت ما يصلحها مبا يقصد ما وإمنا داواةامل مسألة منه يستثىن  يصلحها ما إذا

   .الشديد والربد الشديد واحلر املطر
   )عنه تعجز ما حيملها وأال : (-  اهللا رمحه -  قال  مث
 . حرمـة  للبهيمـة   الشرع يف أنه ذلك يف والسبب ، تطيق ال ما حتميلها البهيمة مالك على جيوز ال

   .تطيق ال ما حيملها أو يؤذيها ال بأن بهيمةال حرمة يراعي أن فيجب
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 من ليس هذا . عادة مثله يف تستخدم ال عمال يكلفها أن تطيق ال ما البهيمة حتميل من وليس : مسألة
 خلقنا ما أنه عليه فاجلواب ) هلذا خلقنا ما فقالت بقرة بركوب هم رجال أن ( حديث وأما .املشقة

 ال فإنه للركوب البقر أو للحرث اخليل يستخدم أن اإلنسان أراد فإذا.  املنع على يدل وال . عادة هلذا
 ال مـا  وحتميله عليه املشقة إىل يؤدي له خلق ما غري يف استخدامه كان إذا لكن ، هذا يف عليه حرج

   .له خلق ما غري يف استخدمه انه جهة من ال اجلهة هذه من ممنوع فهم يستطيع
  ؟ .الديكة بني أو الغنم ذكور بني املسابقة إجراء ةاملسابق حكم ما هذا على بناءا

 يدخل بعض بعضها ينقر والديكة بعض بعضها يضرب التيوس جعل .. حمرم وأنه سفه هذا أن شك ال
 مـا  عليها حتمل أن البهيمة على أشق أيهم ) عنه تعجز ما حيملها أال (  املؤلف قول يف أولويا دخوال
 ما . القوي مع الضعيف وضعوا إذا سوءا األمر ويزداد .  هلا ند مع معركة يف جتعلها أن أو عنه تعجز

  كـالم  يف يـدخل  وهو ناحليوا حق يف وجرمية جرأة وأنه  السفه من نوع وأنه حمرم أنه شك عندي
   .الفقهاء

   )ولدها يضر ما لبنها من حيلب وال :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 يضر مبا األم حلب وإذا -  البهيمة ولد -   النفقة من كفايته الولد مالك على أن  :  احلكم هذا تعليل
  ؟ .كذلك أليس  ، للولد الواجبة بالنفقة قصر فقد بالولد

 ونفقة الولد نفقة هو عليه جيب انه الباب هذا من بولدها يضر مبا حيلبها أن له جيوز ال نقول هنا ومن
   .أمه من يرضع بأن  تتعني الولد

 إذ .. جـائز  فهو أخرى يمة من ولدها إرضاع من متكن بأن ولدها يضر ال ما لبنها من حلب فإن
   .يطعمه وان يكفله أن الولد مالك على الواجب

   )أكلت إن ذحبها أو إجارا أو بيعها على اجرب نفقتها عن عجز فإن : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 يف فـإن  نفقة بال تركها لو أنه : ذلك وتعليل . أمور الثالثة هذه بأحد جيرب فإنه النفقة عن عجز إذا

 وإن ، يؤكل مما احليوان كان إن يذبح أو يؤجر أو يبيع أن بني فنخريه .حمرم وهو البهيمة هالك هذا
 بـاب  إىل وننتقـل  بالنفقـات  املتعلق الباب انتهى ذا .اإلجارة أو البيع إما تعني يؤكل ال مما كان

   .احلضانة
  احلضانة باب                                     

   .اجلنب وهو احلضن من العرب لغة يف مشتق احلضانة . احلضانة باب قوله
 وممـن  إمجاعا واجبة واحلضانة . يصلحه مبا عليه والقيام وحفظه الطفل رعاية فهو : الشرع يف وأما

   .رشد ابن اإلمجاع حكى
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 باحلـضانة  يقوم فألن يده حتت نم على ينفق أن اإلنسان على جيب كان إذا أنه  : الوجوب ووجه
   .أوىل باب من  والرعاية واحلفظ

  )وجمنون ومعتوه صغري حلفظ جتب : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 ويف . أنفـسهم  رعاية من يتمكنون ال  هؤالء ألن وانون واملعتوه الصغري وهم هلؤالء جتب احلضانة
  .ملصاحلهم وضياع هلم هالك ورعاية حضانة بال  تركهم
 والقيـام  الرعاية أي احلضانة عليه جيب أن أوىل باب فمن ينفق أن الويل على وجب إذا قلت وكما
 ضـياعه  إىل الغالـب  يف مؤد حضانة بال الطفل ترك أن بالتجربة ثبت وقد . يصلحه مبا الطفل على

   .اهللا شاء إن الوجوب يف شك فال . دينه يف أو بدنه يف إما وهالكه
   )أم ا واألحق :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 فيه باحلضانة األحق وترتيب ، التنازع عند باحلضانة األحق إىل انتقل احلضانة وجوب املؤلف قرر ملا

 والتعارض التناقض من احلضانة ترتيب يف األقوال ويف ( بقوله اإلسالم شيخ وصفها الفقهاء بني أقوال
 مـن  فيهـا  يؤخر ومن له جيب من ترتيب يف لفاألقوا ) جنسه من احلضانة باب غري يف يوجد ال ما

 وهـو  الوصف ذا يصفها الشيخ جعل ما التعليل وفهم الترتيب وعسر والتداخل والتناقض التعارض
   .جنسها من يعين تعارضا األبواب أعظم من أا يعترب

 خيـالف  وهـو  . اإلسالم شيخ اختيار إىل نرجع مث احلنابلة ترتيب اية إىل  احلنابلة مذهب سنأخذ
 احملضون أقارب من  يؤخر ومن يقدم من لإلنسان تضبط ضوابط ثالث ويضع ، متاما احلنابلة مذهب

   .احلنابلة وأدلة ترتيب مع اآلن نبقى لكن
   )أم ا واألحق (  اهللا رمحه يقول

 وسـيذكر  . تتـزوج  مل دامت ما يعين أحد األم على يقدم ال . باإلمجاع باحلضانة األحق هي األم
   .تزوجت إذا احلكم ؤلفامل

   )تنكحي مل ما به أحق أنت :( وسلم عليه اهللا صلى قوله :األول الوجه  وجوه من هذا على الدليل
 اهللا رضي -   بكر أيب إىل وارتفعوا ابنه عاصم يف زوجته مع تنازع اخلطاب بن عمر أن :الثاين الدليل

 فهـذه ) منـك  له  خري ولطفها ومشها هارحي لعمر وقال ألمه بعاصم الصديق بكر أبو فحكم  -  عنه
 . يعتـرض  مل عمر ألن وعمر بكر أبو هذا على اتفق نقول أن ونستطيع .. الصحابة وفتاوى السنة

   .األم وشفقة عناية ملزيد ظاهر أمر األم وتقدمي
   )فالقرىب القرىب أمهاا مث :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

   .احلنابلة عند . اآلن إىل األب يذكر مل ألنه باأل على مقدمة األم أم أن هذا من علمنا
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   ..حكمية والدة ولألب حقيقية والدة هلا األم أم أن اقالو: التعليل
  ؟ ..احلكمية والوالدة احلقيقية الوالدة بني لفرق اما

   ..حقيقية والدة االبن املرأة تلد أن هي: احلقيقية الوالدة
 .. والد األب نسمي حنن وهلذا .. والد ولكنه حقيقة يلد مل نهأل .. األب والدة هي : الظاهرة الوالدة
 ولـدت  واألم األم ولدت ألا حقيقية والدة هلا األم أم أن قالوا .. ظاهرة والدة والد بكلمة ونقصد

   .األب على األم فنقدم ظاهرة والدة له األب بينما .. االبن
   )كذلك أمهاته مث أب مث : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 واليـة  لـه  أنه كما النسب يف األصل هو األب أن هلذا التعليل .. األب يأيت وأمهاا األم بعد يعين
   .األم أمهات بعد الثالثة املرحلة يف يأيت األب جعلوا السببني هذين فألجل . املال يف مقدمة
   )كذلك أمهاته مث : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

   :بأمرين هذا على اواستدلو .. األب أب ىعل مقدمة األب أم أن هذا من علمنا
 آخر وصف وفيها .. أنثى امليت وبني بينه ليس من كل هو : والعصبة .. بالعصبات تديل أا: األول

   .الرجال على مقدمات احلضانة باب يف والنساء .. أنثى أا بالعصبة تديل كوا مع
   )كذلك أمهاته مث جد مث :  ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

   ..األب أمهات تقدمي يف السبب لنفس : أمهاته مث .. األب معىن يف ألنه : اجلد
 جد مث قال فإذا .. موجودين غري السابقني أن املسألة يف أنت تفترض مث قوله بعد يأيت  شخص وكل

 شخص كل وهكذا . أم أمهات وال أم وال أب أمهات وال أب له ليس الطفل هذا أن نفترض إذا.. 
   .موجودين غري السابقني أن رضتفت يأيت
   )ألبوين ألخت مث : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 األخـت  مث ألم األخت نقدم مث ألبوين األخت فنقدم ..األخوات إىل انتقلنا األصول انتفت إذا يعين
   .حقيقية والدة هلا واألم باألم تديل ألا ألب األخت على ألم األخت وقدمنا ، ألب
  
  
   )اخلالة مث :  ( -  اهللا هرمح -  قال  مث
 مبرتلة اخلالة( الصحيحني يف كما  -  وسلم عليه اهللا صلى -   النيب لقول . العمة على مقدمة اخلالة إذا

  احلديث هلذا العمة على مقدمة فاخلالة ) األم
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  ألب مث ألم مث  ألبوين يعين) كذلك عمات مث : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
   )أبيه خاالت مث أمه خاالت مث(  : -  اهللا رمحه -  قال  مث

 نفس يعين حقيقية والدة هلا واألم باألم يديلني األب خاالت ألن األب خاالت على األم خاالت قدم
   .ألب األخت على ألم األخت فيه نقدم الذي السبب

   )وأخواته إخوته بنات مث أبيه عمات مث : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 وبنات أبيه أعمام بنات مث وعماته أعمامه بنات مث وأخواته إخوته بنات مث أبيه عمات أبيه خاالت بعد

   .ألب من مث ألم من مث ألبوين من تقدم نقول مجيعا هؤالء ويف .. أبيه عمات
   )فاألقرب األقرب العصبة لباقي مث : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
   .اإلناث هذه مجيع يوجد أال بعد إال الذكور دور يأيت وال إناث كلهن السابق يف املذكورات إذا

   )العصبة لباقي مث  : (-  اهللا رمحه -  يقول
 فالعصبات املرياث يف نقدمهم كما وهكذا العم مث األخ مث باالبن فنبدأ هؤالء بعد يأتون العصبة باقي

   .إناث يوجد أال بعد إال معنا يأتون ال ولكن املرياث يف كتقدميهم هنا تقدميهم
   )حمارمها فمن أنثى كانت فإن : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث

 احلاضـن  يف يشترط فإنه بنت كانت إذا احملضونة أن يعين ) العصبة لباقي مث ( بقوله متعلق القيد هذا
 فمن احملارم من وبعيد احملارم من ليس قريب العصبات من وجد فإذا احملارم من يكون أن العصبات من

 مـن  ليس من إال العصبات من يوجد مل فإن .حمارمها من ونيك ال من على مقدم حمارمها من يكون
  .؟.نصنع فماذا حمارمها

 القريب اهذ جتاه ثقة امرأة إىل احملضونة ندفع فإنا هذا إال يوجد مل إذا : -  اهللا رمحهم -   الفقهاء قال
 إىل فتعطـى  حمارمهـا   من ليس الذي العاصب هذا من قريبة امرأة إىل املرأة ندفع أحسن وهو أو، 

   .ابنته إىل أو أخته إىل أو زوجته
   )للحاكم مث ارحامه لذوي مث : ( -  اهللا رمحه -  قال  مث
 احملارم ذوي إىل ننتقل العصبات من وال القريبات النساء من نوع أي يوجد أال بعد أرحامه لذوي مث

 الطفـل  تركنا لو نأل احلاكم مث األقارب من أحد يوجد أال بعد الوالية يف احلق له ويكون األم كأيب
 كما وسيتوىل الطفل هذا حضانة يتوىل أن وجوبا احلاكم على فيجب هالكه إىل هذا ألدى رعاية بال
 هلـم  ليس الذين املسلمني أوالد حضانة بنفسه هو يتوىل ولن الثقات إىل األمر هذا بإسناد معلوم هو

   .م يثق من تكليف طريق عن حبضانتهم يقوم وإمنا أقارب
   .ضوابط ثالث خالل من بينه آخر تفصيل له اإلسالم وشيخ احلنابلة تفصيل تهىان اآلن
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 فاحلضانة وأم أب اجتمع فإذا الرجال على النساء نقدم فإنا والدرجة اجلهة اتفقت إذا :األول الضابط
   .للعمة فاحلضانة وعمة عم اجتمع وإذا للخالة فاحلضانة وخالة خال اجتمع وإذا . لألم

 للمحـضون  يكـون  كأن : لألقرب نعطيه فإنا . الدرجة واختلفت اجلهة اتفقت إذا :الثاين الضابط
   .أخت وبنت أخت

 نقدم أن ( اإلسالم شيخ عند فالقاعدة األب وأقارب األم كأقارب اجلهة اختلفت إذا: الثالث الضابط
 نقدم .. ؟ .دمنق من األب أيب وأم األم أم اجتمعت فإذا ) أقرب األم أقارب تكن مل ما األب أقارب

  فاملقـدم  جهـتني  مـن  اجتمعوا إذا أنه ( تقول القاعدة . األب وأم األم أم اجتمعت وإذا .. األم أم
   )األب أقارب األصل

 أو القواعـد  وهـذه   -  اهللا رمحـه  -  الشيخ قرر هكذا . األب ألم الطفل نعطي األب وأم األم فأم
 عنـد  األب فإن باألب يتعلق فيما سيما ال ابلةاحلن ذكرها اليت الضوابط من أرجح الثالث الضوابط

 وهلـذا  واضح دليل فيها ليس املسألة ان على اإلسالم شيخ ماذكره الراجح فيكون ، مؤخر احلنابلة
 يرجع وأن ، الفقهاء ذكره الذي بالترتيب كثريا يتمسك أال حيكم أن اراد إذا للقاضي ينبغي أنه نقول

 أصـلح  وأيهمـا  األب أهل واقع يف وينظر األم أهل واقع يف نظرفي ، للطفل تكمل اليت املصلحة إىل
 بكـثري  للطفـل  أنفـع  األم تكون أحيانا أنه املعاصر واقعنا يف نرى هنا ومن ، مبوجبه ويعمل للطفل

 بصحيح ليس دائما األم تقدم أن مجيعا والفقهاء احلنابلة فقول .بكثري للطفل أنفع األب يكون وأحيانا
 ودينـه  بأخالقه يتعلق ما السيما هالكه إىل يؤدي لألم الطفل إسناد أحيانا أن قعالوا يف نرى ألن، 

  ..كذلك بدينه يتعلق مبا اإلشكال لكن سهل أمرها النفقة فإن النفقة عن فضال
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  من النفقات )  4: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة
  195((  العام لدروس الـزاد      التسلسل: التـــــــاريخ  االثنني: يوم



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا����ع و ا�����ت  و  ا�����ت و ا���ت  د و ا���آ��ب

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  87  
 

  ))  هـ20/10/1429
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وأصحابه أمجعني

 )وإن امتنع من له احلضانة (- رمحه اهللا- قال 
ده كعدمه فانتقلت احلضانة إىل من بعده        إىل من بعده إذا امتنع من له احلضانة صار وجو          انتقلتيعين  

وهذا مبين على أصل آخر وهو أنّ احلضانة عند احلنابلـة حـق              حبسب الترتيب الذي ذكره املؤلف    
 . للشخص وليس عليه

 . فيجب أن يقوم مبا عليه من احلقوق وليس له أن ميتنع،  أنّ احلضانة حق عليه :الثاينوالقول 

ه ومعىن هذا القول أنه ال جيوز أن ميتنع إالّ إذا وجد البديل فإذا وجد                أنه حق له وعلي    :الثالثوالقول  
    هو الراجحالثالثوهذا القول . من يريد احلضانة جاز ملن احلق أن يتنازل لتكون احلضانة ملن بعده 

إذا تنازل اإلنسان عن حقه يف احلضانة مث أراد أن يعود إليه فله ذلك ألنّ احلضانة حق متجدد / مسألة 
وكل حق متجدد جيوز لإلنسان أن يرجع إليه كما قلنا يف الزوجة إذا تنازلت عن حقها يف املبيت فلها 

 . أن ترجع وتطلب أن يقسم هلا يف املبيت

 )أو كان غري أهل انتقلت إىل من بعده (- رمحه اهللا- يقول املؤلف 
،  بأهل وجوده كعدمـه      إذا كان من له احلق ليس بأهل للحضانة انتقلت إىل من بعده ألنّ من ليس              

هؤالء األربع هم من    ، ومن ليس بأهل عند احلنابلة هم الرقيق والكافر والزوجة إذا أسلمت والفاسق             
 . -رمحه اهللا- وسيذكرهم املؤلف  . ليس أهال 

 )وال حضانة ملن فيه رق(- رمحه اهللا- قال  
 فليس للعبد حق فيها كما أنه       الرقيق ليس له حق يف احلضانة ألنّ احلضانة نوع والية كوالية النكاح           

 . مشغول خبدمة سيده عن أداء واجبات احلضانة

 أنّ الرقيق له حق يف احلضانة كما يف احلر ألنه ليس يف النصوص ما يدل علـى منـع                 :الثاينوالقول  
الرقيق من اخذ حقه باحلضانة وإىل هذا القول مييل العالمة ابن القيم وهو القول الراجح إن شـاء اهللا                   

 . احلضانة مبناها على الشفقة والقرب وهي تتحقق يف احلر والعبدألنّ
 )وال لفاسق (- رمحه اهللا- قوله 

يكره اهللا ورسوله فليس لـه       الفاسق ليس له حق يف احلضانة ألنه ال يأمن على احملضون وقد يعلمه ما             
 . احلق يف احلضانة هلذه األسباب وتقدم معنا من هو الفاسق عند الفقهاء



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا����ع و ا�����ت  و  ا�����ت و ا���ت  د و ا���آ��ب

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  88  
 

 )وال لكافر على مسلم (- ه اهللارمح- قوله 
ليس للكافر حق يف احلضانة على مسلم واستدل احلنابلة على هذا بأنّ الكافر أبعد من الفاسق وأشد                 

 . أذى وضررا

 .  أنّ الكافر قد يعلم احملضون الكفر وهلذا فهو ليس أهال للحضانة:ثانيا

صلى -القول بأنّ رجال من أصحاب النيب  أنه له احلق يف احلضانة واستدل أصحاب هذا :الثاينالقول 
صـلى اهللا   - وتنازعوا يف ولدمها فخريه النيب      ، مسلم وهي كافرة      طلق زوجته وهو   - اهللا عليه وسلم  

 . أهـده  اللهم - صلى اهللا عليه وسلم- فقال النيب  .  فهم بالذهاب إىل أمه يعين الكافرة      - عليه وسلم 
- يث دليل على جواز والية احلضانة للكافر ألنّ النيب            فهذا احلد . فذهب إىل أبيه وانصرف به أبوه       

ولو كانت األم ليست أهال للحضانة مل خيريه وإمنا صرفه إىل أبيه مـن              ،  خريه   - صلى اهللا عليه وسلم   
. فاملتأخرون مـن احملـدثني يـصححونه    . هذا احلديث فيه خالف يف تصحيحه وتضعيفه . األصل  

 ومل يتسىن يل دراسـة احلـديث   - صلى اهللا عليه وسلم- ن النيب  وذهب ابن املنذر إىل أنه ال يثبت ع   
 . دراسة مفصلة للوقوف على أي القولني أصح فإن كان احلديث ضعيفا فالراجح مذهب احلنابلة

 )وملزوجة بأجنيب من حمضون من حني عقد (- رمحه اهللا- قال 
صلى اهللا عليـه  - بقول النيب     الرابع ممن تسقط حضانتهم األم إذا تزوجت من أجنيب واستدل احلنابلة            

 . مل تنكحي  أنت أحق به ما- وسلم

 أنّ احملضون إذا تزوجت أمه إن كان ذكرا سقط حقها يف احلضانة وإن كانت أنثـى                 :الثاينوالقول  
 أنت  - صلى اهللا عليه وسلم   - فقالوا إنّ النيب    .ثبت حقها للحضانة واستدل هؤالء باجلمع بني األخبار       

صـلى اهللا  -  وقال يف مسألة التنازع يف ابنة محزة ملا أخذها جعفر قضى النيب  .مل تنكحي   أحق به ما  
 جلعفر ا ألنّ زوجة جعفر خالة هلذه البنت فدل احلديث على أنّ حضانة األم ال تسقط                 - عليه وسلم 

 . والراجح مذهب احلنابلة. إذا كانت احملضونة أنثى وتسقط إذا كان ذكرا مجعا بني النصوص 

،  ليس بأجنيب عن البنت فهو ابن عمهـا          - رضي اهللا عنه  -  حديث ابنة محزة أنّ جعفر         واجلواب عن 
 املؤلف يقول وال ملزوجة أنواحلنابلة يشترطون يف سقوط احلضانة أن يكون أجنبيا  وهلذا الحظ معي  

 وهلذا  بأجنيب أن جعفر  ليس      - رضي اهللا عنه  -  من حمضون فإذا اجلواب عن حديث ابنة محزة            بأجنيب
 .  تسقط حضانة خالة ابنة محزة وصارت إليهامل

تقدم معنا أنه من شط سقوط حق احلضانة أن يكون زوج األم أجـنيب              ) بأجنيب من حمضون    ( وقوله  
 األجـنيب يكمـل الرعايـة       نأليسقط حق األم يف احلضانة       فإن كان زوج األم ليس بأجنيب فإنه ال       

 . والتأديب هلذا احملضون
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 أا تسقط إذا كان احملضون      لثايناأا تسقط مطلقا والقول     ..ذكرنا قولني   ) ة  وال ملزوج ( يف مسألة   
 . ذكرا وتبقى إذا كانت أنثى

سواء كان الزوج أجنبيا او     .وبقي قول ثالث وهو انه ال تسقط إذا رضي الزوج وتسقط إذا مل يرض               
  .من قرابتها
لألم يف احلضانة اختـاره الـشيخ    أن احلق للزوج فإذا رضي بقي احلق        :  هذا القول  أصحابواستدل  

 . العالمة ابن القيم

 .القول األول ويظهر يل أن الراجح 

  )من حني عقد   ( -  قال رمحه اهللا- مث
  به ماأحقأنت   ( - صلى اهللا عليه وسلم   -  بقول النيب    أي ولو قبل الدخول واستدل احلنابلة على هذا       

 . ديث ويسقط حقها يف احلضانةفيصدق عليها احل، وإذا عقدت فقد نكحت ) مل تنكحي 

  )وإذا زال املانع رجع إىل حقه ( -  قال رمحه اهللا- مث
إذا زال املانع بان أسلم الكافر وعتق العبد وصار الفاسق عدال رجع حقهم يف احلضانة ألن سبب احلق 

بقة وهذا يرجع إىل مسألة سـا     . موجود فإذا زال املانع وجد احلكم لبقاء سببه وهذا ال إشكال فيه             
 . وهي أن احلضانة حق متجدد  وأن احلقوق املتجددة تبقى ألصحاا

وإن أراد أحد أبويه سفرا طويال إىل بلد بعيد ليـسكنه وهـو              ( -  قال رمحه اهللا   - مث
  )وطريقه امنان فحضانته ألبيه

أن إذا أراد أحد أبويه سواء كان األم أو األب السفر ويشترط يف هذا السفر أن يكون سفرا طويال و                  
 النهائي فإنه يف هذا احلال إذا توفر أيضا شرط األمن يف الطريق والبلد االنتقاليكون القصد من السفر   

 أحدمها أن ينتقـل إىل  أرادإذا ينتقل احلق لألب إذا  . ينتقل احلق لألب سواء كان هو املسافر أو األم          
 . بلد على سبيل السكىن فيه وليس سفرا عارضا

 . ق لألم احلأن :الثاينوالقول 

 . وهذا القول اختاره ابن القيم وهو الراجح إن شاء اهللا..  أن احلق لألصلح منهما :الثالثوالقول 

 ابتداء كل منهما صاحل ألن لو كان أحدمها ليس بصاحل لكان له احلق       أنألنا نفترض   : وقوله األصلح   
لح منهما يعين األكثر قيامـا       يسافر صار احلق  لألص     أنلكن ملا كان كل منهما صاحلا وأراد أحدمها         

 . حبق احلضانة

  )أو للسكىن فألمه، وإن بعد السفر حلاجة أو قرب هلا  ( -  قال رمحه اهللا- مث
وقد خالف املؤلف هذه املـسألة  ،  قصريا فاحلق عند املؤلف لألم أوسفرا طويال  يعين إذا سافر حلاجة  
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 السفر يف املسألة األوىل يراد     أن بني املسألتني    والفرق.  املذهب فإنه على املذهب احلق  للمقيم منهما         
عند احلنابلـة احلـق     .بينما السفر يف املسألة الثانية سفر عارض لقضاء حاجة          ، منه االنتقال واإلقامة    

 .  احلق لألمفاملؤلوعند . للمقيم منهما 

فيبقى عند   ،  أن احلق للمقيم منهما ألن السفر متعب ويسبب تشتيتا للمحضون وقلقا وتعبا            والراجح
 . املقيم منهما ويسافر املسافر ويرجع فيكون له احلق بعد الرجوع

  ) للسكىن فألمهأو  ( -  قال رمحه اهللا- مث
فاملؤلف خالف املذهب يف مـسألتني      . إذا سافر سفرا قريبا للسكىن فاحلق لألم عند املؤلف واملذهب         

 إذا سافر سفرا قصريا للـسكىن       أما. اجة  إذا سافر سفرا قصريا حلاجة أو سافر سفرا طويال حل         : فقط  
 استطاع أن يرعاه وأن يقـوم علـى         االبنألنه إذا كان األب من      ،  احلق لألم    أنفكما قال املؤلف    

 . حوائجه وأن ينتبه له  ألن السفر قصري بإمكانه االستمرار يف مراعاته فيبقى احلق لألم

 . يريد أن يبني فيه مىت تنتهي والية احلضانةانتهى هذا الفصل  وينتقل املؤلف للفصل األخري الذي 

 
 فصل                                  

وإذا بلغ الغالم سبع سنني عقال خري بني أبويه فكان مع من اختار              ( - قال رمحه اهللا   - 
  )منهما

ذا بـثالث   واستدل احلنابلة على ه   ، إذا بلغ الغالم سبع سنني فاحلكم عند احلنابلة انه خيري بني أبويه             
  )خري غالما بني أبويه  ( - صلى اهللا عليه وسلم-  النيب أن :األولالدليل  :أدلة

 -رضي اهللا عنهما-  من اخللفاء الراشدين عمر وعلي  اثنان هذا قضى به أن :الثاينالدليل 

 . أن هذا مروي عن أيب هريرة :الثالثالدليل 

ه ابن قدامة وهو انه نقل عن الصحابة ومل يعلـم            ثالثة وينتج عندنا الدليل الذي يستعمل      اآلثارفتكون  
 .هلم خمالف فصار إمجاعا

أن يكون مع األم وال  :  للمالكيةالثالثالقول . أن يكون مع األب وال خيري: لألحناف الثاينالقول 
 . خيري

 .أن األحناف واملالكية يتفقون على قضية وهي عدم التخيري وعلمنا من سياق اخلالف
ن الصيب الذي بلغ تسع سنني إذا خري فسيختار من أبويه األسهل الذي ميكنـه               أب: ذاواستدلوا على ه  

لكن . وكما ترون دليلهم قوي يف احلقيقة ووجيه . فإذا ال ختيري عندهم  من اللعب وترك األمر اجلاد
د مـن ال   أن احلنابلة الذين قالوا بالتخيري قالوا أن الصيب ال يقر يف ي:األولاألمر  :جياب عنه بأمرين
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فإذا تبني أن هذا الذي اختاره الصيب اختاره ليلعب عنده ويترك األمر اجلاد مـن التعلـيم                 ، يصلحه  
صلى اهللا -  صحيحة بعضها عن النيب آثار أن احلنابلة يستدلون على :الثايناألمر . والتربية نزعت منه

 إن  - ذا القـول    . ن قويا   عليه وبعضها عن الصحابة ال ميكن العدول عنها رد دليل عقلي ولو كا            
 .  الراجح مذهب احلنابلة- شاء اهللا 

  )وال يقر بيد من ال يصونه ويصلحه ( -  قال رمحه اهللا- مث
ألن من ال يصونه وجوده كعدمه إذا املقصود من احلضانة التربية والرعاية            . يعين ولو كان هو االحق      

 . ية إىل من بعدهفتنتقل الوال.والصيانة وهي مفقودة يف حق من ال يصونه 

  )وأبو األنثى أحق ا بعد السبع ( -  قال رمحه اهللا- مث
 . فإذا بلغت السابعة صارت عند أبيها ليقوم عليها باحلفظ والصيانة. وهذا من مفردات احلنابلة 

 . ألا أشكل هلا وأقرب إىل تربيتها. أا تبقى عند األم :الثاينالقول 

وهو األشـهر  (قال ابن القيم  معلقا على هذا القول .األم إىل أن حتيض  أا تبقى عند    :الثالثالقول  
ذكره ابن القيم لعله أقرب األقوال ألنه بعد احليض أصـبحت امـرأة              وما )عن امحد واألقوى دليل   

فتنتقل إىل األب قبل ذلك تبقى عند األم هذا إذا افترضنا أنّ اجلميع يقوم مبا عليه                . وحتسن نفع نفسها  
أنه ال يبقى يف يـد      [ األم أما إذا كان أحدمها يفرط فالقاعدة عند احلنابلة            عند األب أو   سواء كانت 

 ]من ال يصونه
 )ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء (- رمحه اهللا- قال 

إذا رشد الذكر وبلغ وأصبح يعرف ما فيه نفع له فيعمله وما فيه مضرة فيتركه فإنه يكون حيث يشاء               
إالّ أن احلنابلة قالوا ال ينبغي لـه  ،  صار عند األم وإن شاء صار عند األب إن شاء استقل وإن شاء    ، 

أن يستقل بنفسه ليتمكن من بر أبويه فليس من الرب أن يترك اإلنسان أباه ويترك أمه وحدها بال خدمة 
 . ويستقل ببيت

 )واألنثى عند أبيها حىت يتسلمها زوجها (- رمحه اهللا- قال 
 أا إذا بلغت السابعة انتقلت إىل األب وإذا انتقلت إىل األب فإنّ الوالية له               تقدم من  هذا بناء على ما   

تبقى إىل أن يتسلمها الزوج فتنتقل الوالية إىل الزوج فهذه املسألة مبنية على املسألة السابقة وهي مىت                 
 . تنتقل األنثى إىل األب

  

  من اجلنايات )  1: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة
  195(( التسلسل العام لدروس الـزاد      : التـــــــاريخ  االثنني: ومي
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  ))  هـ20/10/1429
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وأصحابه أمجعني
 كتاب اجلنايات

فال تطلق اجلناية   ، ذ عليه اإلنسان بني قومه أو عند اهللا         هي الذنب الذي يؤاخ   : اجلناية يف لغة العرب     
 . وإمنا على الذنب الذي إذا ارتكبه اإلنسان صار حمط لوم وتعنيف من قومه، يف اللغة على أي ذنب 

لكن الفقهـاء   ، واألصل يف اجلناية أا تطلق على كل اعتداء وإضرار يف النفس أو غريها كاألموال               
 علـى   االعتداء على النفس فقط وصاروا يسمون       االعتداءة اجلنايات على    اصطلحوا على قصر تسمي   

وال يعمم  .  على النفس يف عرف الفقهاء       باالعتداءفاجلناية خيتص   . األموال سرقة وغصبا وحنو ذلك      
 .  وذا عرفنا معىن اجلناية يف اللغة ويف الشرعاألموالعند الفقهاء فال يطلق على اجلناية على 

  )وهي عمد خيتص القود به بشرط القصد ( - ه اهللا قال رمح- مث
 القتل ومل يتطرق إىل حكم القتل ألن حكم القتل معلوم مـن الـدين               أنواعبدأ املؤلف بالكالم عن     

، فالقتل حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع ومل خيتلف فيه أحد بل هو حمرم يف مجيع الشرائع                   بالضرورة
 . -رمحه اهللا-  ولعله هلذا مل يتطرق إليه املؤلف

 ]29/النساء[} وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق  { واألدلة على حترينه كثرية كقوله تعاىل  
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث الثيب الزان والنفس   ( - صلى اهللا عليه وسلم- وكقول النيب 

 العلـم   أهـل  معلوم بالضرورة من كالم      وأما اإلمجاع فهو  ) بالنفس والتارك لدينه املفارق للجماعة      
 . قاطبة انه حمرم

أي واجلناية على النفس تنقسم إىل ثالثة أقسام سيذكرها إمجـاال مث            ) وهي  ( وقول الشيخ رمحه اهللا     
 . يذكرها  رمحه اهللا تعاىل تفصيال

  )وهي عمد خيتص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ (-  قال رمحه اهللا- مث
 التقسيم ذهب اجلماهري فاعتربوا     اإىل هذ .  عمد وشبه عمد وخطأ      أنواععلى النفس ثالثة    إذا اجلناية   

 .  يف اجلملةأنواع ةالثالثالقتل ينقسم إىل هذه 

 اخلطأ شبه العمد مائة مـن       لأال إن دية القت    ( - صلى اهللا عليه وسلم   - واستدل اجلمهور بقول النيب       
فدل هذا احلديث على قسم ثالـث       .  قتيل العصا والسوط     وقال يف احلديث  ) اإلبل يف بطوا أوالدها   
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 . وهو شبه العمد

. يوجد شيء امسه شبه عمد وهو مذهب املالكية          وال.  أنه ال يوجد إال عمد وخطأ        :الثاينوالقول  
 اهللا سبحانه وتعاىل ذكر يف كتابه نوعني من اجلناية على النفس اخلطـأ              أنواستدل املالكية على هذا     

 والعمد

 .. أن القران ذكر قسمني وأضافت السنة قسما ثالثا: اب على هذااجلو

فاجلنايات اليت تعترب شبه عمد عن اجلمهور تعترب   ،إذا مل يكن عند املالكية شيء امسه شبه عمد          : مسألة
وهلذا كلما جاءنا خالف يتعلق بالقتل شبه       .  العمد   أحكامعمد إذا هم يعتربوا عمد وجيرون عليها        

 . يوجد عندهم شي امسه شبه عمد  الألنهد للمالكية قول العمد لن جت

  )وعمد خيتص القود( وقول املؤلف 
قوله القود يعين القصاص ومسي بذلك ألن القاتل يقاد إىل أولياء املقتول ليقتصوا منه فـسمي نفـس                  

لى النفس بدا   القصاص قود وإال أصله أنه يقاد إىل أولياء املقتول مث ملا ذكر املؤلف أنواع اجلنايات ع               
 . ا مفصلة واحدا واحدا فبدأ بالعمد

فالعمد أن يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله مبا يغلب على            ( -  قال رمحه اهللا   - مث
  )الظن موته به

 : اشتمل التعريف على ركنني إذا توفرا فالقتل عمد

 . غالبا أن يقصده ميا يقتل :الثاينالركن ،  أن يقصد اين عليه :األولالركن 

 اجلاين يقصد   أنوكيف نعرف   ، فإذا قصد اجلاين اين عليه مبا يقتل غالبا صارت اجلناية تسمى عمدا             
 وال ننظر إىل القـصد      اآللة؟ أجاب الفقهاء عن هذا بأنه يعرف اجلاين قصد القتل من خالل             .القتل  

فإذا جـاء  . قصده كان القتل  تقتل غالبا حكمنا على اجلاين أن      اآللةالداخلي ألنه جمهول فإذا صارت      
 أن أمزح معـه فوقـع       أردتإنسان معه سيف وضرب شخصا وقتله وقال مل أقصد قتله مطلقا إمنا             

 أن اآلن إذا عرفنا اآللة قصدك القتل بداللة أننقول هذه الدعوة مردودة وحنن نعترب ..السيف يف بطنه 
ال ميكن الوقوف عليه ولو فتح هذا        ي ألن القصد الداخل   اآللة القصد يعرف من خالل      أنيقصده وهو   

مث ملا ذكر حقيقة القتل العمد انتقل إىل الصور وسيذكر . الباب لكان كل يقتل ويقول مل أقصد القتل 
 املؤلف تسع صور ال يكاد خيرج عنها صورة من صور القتل العمد

  
  ) جيرحه مبا له مور يف البدنأنمثل  ( -  قال رمحه اهللا- مثـ 1

 .. أن جيرحه مبا له مور يف البدن:ألوىل هذه الصورة ا
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فإذا جرحه مبا له تردد ودخول داخل البدن فإنا نعترب اجلنايـة            . الدخول والتردد داخل البدن       : املور
 .  بكل ماله مورأو باخلنجر أو يطعنه بالسكني أو بالسيف أن: عمدا من أمثلة هذا 

فهذه الصورة األوىل تدخل عند اجلمهور .. دد  للقتل العمد أن يكون مبدبب أو مبحاألحنافواشترط 
 ألم يشترطون يف القتل لكي يكون عمدا أن يستعمل اجلاين آلة حادة أو مدببة ألا الذي      واألحناف

 .يشترطون يظهر منها قصد القتل بوضوح وأما اجلمهور فإم ال
رب استعماهلا قتال عمدا واستدل     يف آلة القتل أن تكون حمددة بل كل آلة يغلب على الظن القتل ا فيعت              

اجلمهور باحلديث املشهور بقصة اليهودي الذي قتل اجلارية جبحر حىت قتلها فهذا اليهودي استعمل               
 باجلارية فدل   - صلى اهللا عليه وسلم   - حمدد أو مدبب أو ماله ثقل ؟ ماله ثقل ويقتل غالبا وأقاده النيب              

 . راحلديث على ضعف قول األحناف وصحة قول اجلمهو
أو يضربه جبحر كبري وحنوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه مـن              (- رمحه اهللا - قال  - 2

 )شاهق
الصورة الثانية ذكر املؤلف هلا ثالث أمثلة أن يضربه جبحر أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه من شـاهق                   

 اليت تقتل األداةهو املثقل هو اآللة أو  وما] أن يقتله مثقل[والضابط الذي جيمع هذه الصور أنّ نقول .
فإذا قتله مبثقل فإنه يعترب عمدا كاألمثلة اليت ذكرها املؤلف أن يضربه حبجر كبري أو يلقي عليه . بثقلها 

ومن تلك الصور أيضا أن يضربه بعمود كبري فإذا ضربه بعمود كبري فقد             ، حائطا أو يلقيه من شاهق      
بشرط أن يكون الضرب يف موضع يقتـل        ومن تلك الصور أن يضربه بعصا صغري لكن         ، قتله مبثقل   

 . فأما إن ضربه بعصا صغري يف موضع ال يقتل غالبا ومات فهو كما سيأتينا شبه عمد، غالبا 

 )أو ماء يغرقه وال ميكنه التخلص منهما، أو يف نار  (- رمحه اهللا- قال - 3
 يف النار وأغلق عليه الباب      إذا ألقاه ، الصورة الثالثة أو يف نار أو ماء يغرقه وال ميكنه التخلص منهما             

أو يف املاء ومل ميكنه من اخلروج فهو قتل عمد وال يوجد فيما وقفت عليه جيمع هذه الصور إمنا هـو        
قتل باإلغراق أو اإلحراق ويشترط يف هذا القتل ليكون عمدا أن ال يتمكن اين عليه من اخلروج فإن       

 .  على نفسهجناالعمد ألنه متكن من اخلروج وتساهل فإنه ال يعترب من القتل 

 )أو خينقه (- رمحه اهللا- قال - 4
وهذه هي الصورة الرابعة وضابطها القتل بقطع النفس سواء باخلنق أو بالشنق أو بلف رأسه بوسادة                

 . أو بأي طريقة متنع من خروج النفس فهذا يعترب من القتل العمد الذي يقاد به

ام  أو الشراب فيموت من ذلك يف مـدة          أو حيبسه ومينعه الطع    (- رمحه اهللا - قال  - 5
 )ميوت فيها غالبا
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اخلامسة القتل باملنع عن الطعام والشراب فإذا منعه من الطعام والشراب حىت مات فإنه يعتـرب قـتال                  
عمدا ويشترط يف هذه الصورة أن مينعه يف مدة  مثلها تقتل عادة أما إذا منعه لساعة مث مات فإنـه ال                

 . أن مينعه ملدة يف مثلها ميوت اإلنسان فإذا منعه فيقاد بهيعترب قتل عمد بل جيب 

 )أو يقتله بسحر (- رمحه اهللا- قال - 6
نقتله ونعترب هذا القتل ، القتل بالسحر قتل عمد ولو زعم الساحر أنه ظن أن لن ميوت مبثل هذا العمل 

تينا يف كتاب احلدود    عمد لكن إذا قتلنا الساحر فهل نقتله حدا أو قصاصا فيه خالف بني الفقهاء يأ              
الذي يعنينا هنا أنه إذا قتلناه على أساس أنه حد فإنه جيب أن نعطي أهل اين عليه دية ألنه مل يقتـل    

وهذا صحيح بقي الترجيح هـل      ، قصاصا وإن قتلناه على أساس أنه قصاص فليس ألهل املقتول دية            
 . أتينا يف كتاب احلدودييقتل حدا أو قصاصا وهذا س

 )أو سم (- رمحه اهللا- قال - 7
الصورة السابعة أن يقتله بالسم ومقصود احلنابلة سواء كان هذا السم خملوطا بغريه أو صرفا أعطـاه                 
املقتول وسواء جعله يأكل من حيث ال يشعر أو أجربه على األكل يف كل الصور يعترب مـن القتـل                    

 . العمد

 مث رجعوا وقالوا عمدنا قتله      أو شهدت عليه بينة مبا يوجب قتله       (- رمحه اهللا - قال  - 8
 )وحنو ذلك

. فصارت الشروط ثالثة    ، الصورة الثامنة أن تشهد عليه بينة مبا يوجب قتله مث يرجع ويقول عمدنا              
 . أن يشهدوا مبا يوجب القتل

إذا توفرت الشروط الثالثـة فـإم       .أن يعترفوا أم صنعوا هذا عمدا       : الثالث   .أن يرجعوا : الثاين
والدليل على هذا أنه روي عن علي بن        . ه وجيب عليهم القصاص ألنّ هذا من القتل العمد          يقادون ب 

 أنه حكم ذا وأنه رأى أن من شهد على شخص بقطع أو قتل عمـدا                - رضي اهللا عنه  - أيب طالب     
 . فإنه يقاد به

 )أن يقصد جناية ال تقتل غالبا: وشبه العمد (- رمحه اهللا- قال 
عناصر شبه العمد .  أن يقصد جناية ال تقتل غالبا ومل جيرحه ا - رمحه اهللا-   شبه العمد يقول املؤلف

هو أن يقصد ضربه لكن مبا ال يقتل غالبا فقصد الضرب موجود ولكن اآللة ال تصلح للقتل العمـد                   
 فإذا توفر الشرطان أصبح هذا من شبه العمد من أمثلته املشهورة

مبا ال يقتل غالبا فهنا يعترب شبه عمد أما إذا ضربه مبا يقتـل              . أن يضرب ابنه تأديبا أو تلميذه تأديبا        
فاآللة هي اليت حتدد هل هو عمد أو شـبه          . غالبا صار عمد والفرق بني شبه العمد والعمد يف اآللة           
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عمد أما قصد الضرب فهو موجود يف الصورتني وهذا الذي جعل املالكية يقولون أنه عمـد فهـم                  
 يضرب هذا الرجل ومات بسبب الضرب املقصود فهو قتـل عمـد ومل          يقولون هذا الرجل قصد أن    

 ملسألة اآللة لكن اجلمهور كما تقدم أحظ بالدليل وأحظ بالنظر ألنه هذا وإن قصد الضرب إالّ اينظرو
 . انه مل يقصد القتل وعلمنا أنه مل يقصد القتل من خالل اآللة

 )و مل جيرحه ا(-  قال رمحه اهللا- مث
ه العبارة مل يذكرها ابن قدامة يف األصل يعين املقنع وإمنا ذكرهـا صـاحب اإلقنـاع                 يف احلقيقة هذ  

واملنتهى فقط وعندي فيها نظر ظاهر أرى أا ال تصح فقها ألنه قد يضربه مبا جيرح إالّ انه ال يقتـل                     
ر غالبا فصح احلد عليه وإن جرحه فاجلرح رمبا يوجد مع آلة ال تقتل غالبا كأن يضربه بعصا مكسو                  

فإنّ العصا الصغري املكسور يسبب جرحا ومع هذا نعتربه شبه عمد وهلذا نقول لو أنّ املؤلف تابع ابن                  
 .قدامة وترك ما أضافه صاحب اإلقناع واملنتهى لكان أدق

 )أو لكزه وحنوه، أو عصا صغرية ، كمن ضربه يف غري مقتل بسوط  (- رمحه اهللا- قال 
ه عمد ولكن الحظ أنّ املؤلف اشترط هلذا أن ال يكون يف غري             إذا ضربه بعصا أو سوط فإنه يعترب شب       

وتالحظ يف األمثلة توفر الشروط وهي قصد الضرب        . فإن كان يف مقتل فإنه يعترب من العمد         ، مقتل  
 . بغري آلة تقتل غالبا

  )واخلطأ (- رمحه اهللا- قال 
 .  وخطأ يف الفعل- 2    خطأ يف القصد- 1.  وهو مهم لكثرة وقوعه  -  :قسمنياخلطأ ينقسم إىل 

 أن يرمي مايظنه صيدا أو حربيا     :األولالقسم   -  :قسمني خطأ يف القصد وينقسم إىل       :األولالقسم  
 . رجل رمى شيئا يظنه صيدا فتبين انه مسلما معصوم الدم فهذا خطأ بالقصد. فيبني مسلما 

ة هذه أنواع اخلطأ يف القصد       أن يرمي رجال يف دار احلرب يظنه كافرا وهو أسلم خفي           :الثاينالقسم  
 . سيأتينا كيف نفرق بني هذه

اخلطأ يف الفعل وهو نوع واحد كأن ينقلب النائم على الطفل فيقتله أو أن يرمي صيدا فيصيب : الثاين
الفرق بينهما اخلطـأ يف  . اآلن عرفنا أنّ اخلطأ على نوعني خطأ يف القصد وخطأ يف الفعل . معصوما  

ال ، يف الصورة األوىل هل يوجد أصال صـيد         .ما يظنه صيد فأصبح معصوما       هو رمى    األولالقصد  
يوجد صيد أصال وإمنا ظن أنه صيد فتبين أنه إنسان يف اخلطأ يف الفعل ملا نقول أراد أن يقتل صـيدا                     

 . فأصاب إنسانا يوجد صيد حقيقة لكنه أراد أن يرميه فأخطأ فأصاب إنسانا

أن يرمي كافرا يف دار احلرب فيتبين أنه مسلم هنا اخلطـأ يف             . قصد   من اخلطأ يف ال    الثاينيف القسم   
القصد ال يف الفعل ألنّ هذا الشخص زيد ملا رمى عمرو هو يريد عمرو لكنه مل يعلم أنّ عمرو أصبح                    
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وهذا التقسيم للتقريب واملعىن واضح وهو أن خيطأ يف القصد أو يف الفعل طبعا النـائم إذا                 . مسلما  
 . طفل ال يوجد منه قصد حىت نقول خطأ يف القصد وإمنا هو خطأ يف الفعلانقلب على ال

 )أن يفعل ماله فعله (- رمحه اهللا- يقول 
قوله أن يفعل ماله فعله تبين من كالم املؤلف أنه لو فعل ما ليس له فعله فإنه يكون عمـدا وهـذا                      

جل فأخطأ وأصاب إنسان هل لو أراد اإلنسان أن يرمي شاة ملك لر/ منصوص عن اإلمام أمحد مثاله     
خبالف من أراد أن يصيد فإنه فعله وهو الصيد         . ليس له فعله     ليس له فعله ؟ ما     فعل ماله فعله أو ما    

أما هنا فأراد أن يعتدي على مال اآلخرين فهنا نص اإلمام أمحد على أنّ هذا عمـد يعـين إذا أراد                     
ان فإنا نعترب هذا عمد ألنا نشترط يف اخلطأ اإلنسان أن يصيد شاة يف ملك إنسان عامدا مث أصاب إنس     

 . ليس له فعله أن يفعل ماله فعله وهنا فعل ما

ليس له فعله ألنه أخطأ يف القصد فهو يقصد الشاة يف املثال              أنه يعترب خطأ وإن فعل ما      :الثاينالقول  
 -رمحه اهللا- ال الرجل املعصوم وإىل هذا القول ذهب ابن قدامة  

هو أقل من    وإن قصد ما  ، أنه إن قصد معصوما فأصاب معصوما آخر فإنه يعترب عمد            :الثالثالقول  
 والراجح إن - رمحه اهللا- املعصوم كاحليوانات فأصاب معصوما فإنه يعترب خطأ وإىل هذا ذهب شيخنا      

شاء اهللا بال إشكال مذهب ابن قدامة بال إشكال ملاذا ؟ ألنه هذا الرجل ال يقصد القتل مطلقا واخلطأ                   
يف قصده ظاهر ولو قصد معصوما فإذا أراد أن يرمي زيد فأصاب عمرو فهو اآلن أخطأ أو مل خيطـأ                    
هل أراد قتل عمرو ؟ مل يرد لكن بقي عليه أن يبين وأن يأيت بدليل على أنه مل يرد عمرو وإمنـا أراد                       

 . حرج عليه زيد مثال فإذا استطاع أن يثبت هذا فإنه ال

 )أو شخصا فيصيب آدميا مل يقصده، يرمي صيدا أو غرضا مثل أن  (- رمحه اهللا- قال 
هذه ثالثة أمثلة أن يرمي صيد أو يرمي غرض أو يرمي آدميـا             . يقصد بقوله شخصا يعين مباح الدم       

هذه األمثلة كلها مـن  . غري معصوم الدم هذه من اخلطأ يف القصد أو يف الفعل ؟ من اخلطأ يف الفعل               
 . أوىلاملؤلف شكل فمثل خلطأ القصد وخطأ الفعل لكان اخلطأ يف الفعل وهلذا لو أنّ 

 )وعمد الصيب وانون (- رمحه اهللا- قال 
ذا انتهى هذا الفصل    . خطأ بال نزاع عند احلنابلة ألنه ال قصد هلما أصال فعملهما يشبه عمل النائم               

 خنتمه

ترط ليترتب علـى اجلنايـة      ذكروه يف القتل اخلطأ أنه يش      الذي يظهر من أمثلة الفقهاء وما     / مبسألة  
الضمان أن يكون من اجلاين شيء من التفريط أو من التعدي أو من التقصري أو من خمالفة النظام فإن                   

يعين نشترط يف القتل اخلطأ لنرتب عليه أحكام القتل اخلطأ          . مل يكن شيء من ذلك فليس من اخلطأ         
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 فإذا كـان مـع      االحتياط النظام أو عدم     أن يكون من القاتل شيء من التقصري أو التفريط أو خمالفة          
اإلنسان بيده خشبة وضرب ا وسقطت على إنسان فهذا من القتل اخلطأ ملـاذا ؟ ألنـه مل حيـتط                    

أما لو كان يركب الدابة مث جتاوز اإلنسان وهو متحكم بالدابة فرفـست الدابـة               .  الكايف   االحتياط
من التحكم مبؤخرة الدابة     دمة الدابة ماال يتمكن   إنسان فمات فليس من اخلطأ ألنّ اإلنسان يتمكن مبق        

فما قتلته باملقدمة يعترب فيه تفريط ولو كان بغري قصد إذ كان عليه أن حيتاط وأن حيذر خبالف مـا                    . 
قتلته مبؤخرا فإنه ال يعترب من التفريط من هنا نقول حوادث السيارات تترتل على هذا املعىن فإن كان 

أو يف السرعة أو يف تنبه الطريق أو يف أي شيء من األشياء الـيت                قد السيارة من السائق تفريط يف تف    
وإن مل يكن منه أي تفريط وليس منه أي سبب كأن           ، كان ينبغي عليه أن حيتاط فيها فهو قتل خطأ          

يعترب  ميشي مشيا صحيحا مث خيرج رجل راجل فجأة مبا ال يتمكن معه السائق من الوقوف فإنّ هذا ال          
 يف مسألة القتـل     األقوال اخلطأ ألنه ال تفريط من السائق مطلقا هذا القول لعله هو أحسن              من القتل 

 . اخلطأ وترتيل حوادث السيارات عليه

 فصل                                   
 )تقتل اجلماعة بالواحد (- رمحه اهللا- قال 

 -: دلةذهب احلنابلة إىل أنّ اجلماع تقتل بالواحد واستدلوا على هذا بأ

] 179/البقرة[} ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون {  قوله تعاىل  :األولالدليل 
 . والقصاص هو قتل من قتل واحدا كان أو أكثر

فإنه أفىت ذا وأنّ اجلماعة     ،  إفتاء وقضاء    - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب       أنّ هذا ثبت عن عمر     :الثاين
وقال لو متاأل عليه أهل صنعاء      ،  فيمن قتل بصنعاء من قبل عدد أن يقتلوا به           وحكم. يقتلون بالواحد   

 . لقتلتهم به

 على احلدود بأن جيتمع العـدد       االحتيال أنه لو مل نقل بقتل الواحد باجلماعة لصار سببا إىل            :الثالث
 . ليقتلوا شخصا وذا يسلموا من القصاص

فتأخذ منـهم   ] 45/املائدة[}  النفس بالنفس    {لقوله تعاىل   تل العدد بالواحد     أنه ال يق   :الثاينالقول  
 . الدية لعدم التساوي فاملقتول واحد والقتلة مجاعة

أنه يقتل من اجلماعة واحد وتقسم الدية على الباقني ألنّ النفس تأخذ بالنفس والباقني               :الثالثالقول  
املذهب بال إشكال فتقتـل اجلماعـة       والراجح  . مل يقتلوا ملعىن ولوجود مانع فبقيت يف ذمتهم الدية          

 . بالواحد

 )وإن سقط القود أدوا دية واحدة (- رمحه اهللا- قال 
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وال . إذا سقط القود إما لعفو األولياء أو ألي سبب من األسباب فإنّ على اجلماعة أن يؤدوا الديـة                   
ا صار القصاص   نقول على كل واحد دية ألنّ النفس الواحدة فيها دية واحدة فتقسم الدية عليهم وإمن              

 . ففرق بني القصاص وبني دفع الدية، منهم كلهم ألنه ال ميكن أن نقتص إالّ بقتلهم مجيعا 

 )ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما (- رمحه اهللا- قال 
لى املُكره  فالقتل أو الدية عليهما يعين ع     ، هذه مسألة اإلكراه إذا أكره شخص آخر على قتل الثالث           

واستدل احلنابلة على هذا بأنّ املُكره عمل ما يؤدي إىل املوت غالبا             واملكره وهذا هو مذهب احلنابلة    
 . وأما القاتل فأمره واضح فقد باشر القتل. وهو إكراه القاتل 

 .  يباشروأما املُكره فألنه مل. أما املباشر فألنه مكره .  أليب يوسف أنه ال قتل عليهما :الثاينالقول 

واستدلوا على هذا بأنّ املُكره هـو القاتـل يف          .  أنه يقتل املُكره فقط دون املباشر        :الثالثوالقول  
 . احلقيقة وأما املباشر فهو كاآللة ألنه قتل بسبب اإلكراه

وأضعف . أنه يقتل املباشر فقط دون املُكره ألنه هو املباشر والراجح مذهب احلنابلة              :الرابعوالقول  
وال ينتهي عجب اإلنسان من هذا القول بناء عليه إذا أراد اإلنسان             وال الذي يقول ال قتل عليهما     األق

املُكره من القتل يعين أتعجب من صدور  أن يقتل آخر فما عليه إالّ أن جيرب غريه وذا ينجوا هو وارب
قه وعن قواعد الـشرع      فهو بعيد كل البعد عن الف      - رمحه اهللا - هذا الرأي من فقيه مثل أيب يوسف          

 -رمحه اهللا- ولكن هكذا ظهر له  

  طانلوإن أمر بالقتل غري مكلف أو مكلفا جيهل حترميه أو أمر به الس (- رمحه اهللا- قال 
هذه ثالث صور تستثىن مـن الـصور   ) ظلما من ال يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على اآلمر          

 . السابقة

 أو أمر مكلفا إالّ أنه جيهل التحرمي بأن ظن جيوز أن يقتل هـذا               .إذا أمر غري مكلف كصغري وجمنون       
يف هذه الصور القود أو الدية على . الشخص أو كان اآلمر به السلطان ظلما واملأمور ال يعرف ظلمه  

ال قصد هلما وحنن أخذنا أنه مع عدم القصد يكون القتل . اآلمر ملاذا ؟ ألنه يف الصورة األوىل والثانية       
ذا مل جيب عليهما القصاص هؤالء صار القصاص على اآلمر ألنّ نفس املؤمن ال تذهب هدرا                خطأ  وإ  

 . فإذا مل ميكن حتميل الضمان عليهم صار على اآلمر ألنه هؤالء أصبحوا كاآللة واآللة ال تضمن

  
  

وإن قتل املأمور املكلف عاملا بتحرمي القتل فالـضمان عليـه دون             (- رمحه اهللا - قال  
 )اآلمر
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 أمر شخص شخصا بال إكراه أن يقتل غريه فقتله فالضمان على املباشر ألنّ اآلمر مل يكره واملباشر             إذا
باشر القتل حفاظا على نفسه فيكون الضمان عليه وذا ختتلف هذه املسألة وهي مسألة إذا أُمر بغري                 

مان على املأمور ألنه    إذا تقرر معنا أنه إذا أمر شخص شخصا بالقتل فالض         .إكراه عما إذا أُمر بإكراه      
يعزر على هـذا األمـر      . يبقى علينا ماذا على اآلمر ؟ على اآلمر التعزير فقط           . الظامل املباشر للقتل    

 . تعزيرا بالغا يردع أمثاله عن مثل هذا األمر

وإن اشترك فيه اثنان ال جيب القود على أحدمها منفردا ألبـوة أو              (- رمحه اهللا - قال  
 )ريكغريها فالقود على الش

اخل  إذا اشـترك يف      ..... يف القتل فيقول املؤلف فإنّ اشترك فيه اثنان          االشتراكرجع املؤلف ملسائل    
القتل اثنان أحدمها عليه القود واآلخر يوجد مانع من أن يقع عليه القصاص كأن يقتل رجل وآخـر                  

عبد واحلر ال يقتل بالعبد فالعبد سيقتل بال. فاألبوة متنع من القصاص وكأن يقتل حر وعبد عبدا   ، ابنه  
ذكر املؤلف احلكم انه يقتل الشريك الذي ليس فيه مانع واستدل احلنابلة على             ، إذا يوجد اآلن مانع     

هذا بأنّ كال منهما يستحق القود والقصاص فرفعناه عن أحدمها لوجود املانع فبقي يف حق اآلخر بال                 
 . مانع فأمضيناه ألنّ املوجب موجود بال مانع

قصاص عليهما ألناّ ال نعلم جرح أيهما قتل رمبا الذي أدى إىل الوفاة جـرح                 أنه ال  :الثاينل  والقو
 . الثاين أو احلر يف املثال االولاألب يف املثال 

 التفريق فإذا كان املانع من قتل الشريك خيتص به كاألبوة فإنا نقتل اآلخر وإذا كان                :الثالثوالقول  
 ما   هو املذهب والراجح   الثالثوهذا  .  واملكافأة فإناّ ال نقتص منه       املانع ال خيتص به كنقص السبب     

 . ذكره املؤلف ألنه ال يوجد يف الشريك مانع فيجب أن جنري عليه القصاص

 )فإن عدل إىل طلب املال لزمه نصف الدية(-  قال رمحه اهللا- مث
ب عليه إالّ نصف الديـة      أي إن عدل األولياء عن القصاص إىل الدية فإنّ هذا الذي كنا سنقتله ال جي              

ألنه كان سيقتل ويرفع القتل عن اآلخر لوجود املانع فإذا صرنا إىل الدية فهما مشتركان يف القتـل                  
 . فعليهما الدية إذ ال يوجد فأي منهما مانع مينع من إلزامه بالدية

ويكون . يف جدا    أنّ على املقتول الدية كاملة ألنه كان سيقتل وهذا القول الثاين ضع            :الثاينوالقول  
  . إذا عدل األولياء إىل الدية فإا تكون على املشترك القول األول إن شاء اهللا الراجح

  
  

  من اجلنايات )  2: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة
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  الثالثاء: يوم
: التـــــــاريخ

  هـ21/10/1429
  196(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه      بسم  
  .وأصحابه أمجعني
  . باب شروط القصاص- رمحه اهللا- قال املؤلف  

 أحكام القصاص وما يتعلق به وأنواع اجلناية على الـنفس انتقـل إىل              - رمحه اهللا - ذكر املؤلف      ملا
وهي أربعة األول عصمة املقتـول        ( - رمحه اهللا - ل   القصاص من اجلاين فقا    الشروط اليت تشترط ليتم   

   )فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا  مل يضمنه
 مرتدا فـال  أوفإن قتل حربيا ،  يكون املقتول معصوم النفس     أن:  للقصاص من اجلاين     األولالشرط  

املهم أن يثبـت    ، ل القتل أو بعد القتل      قصاص ويلحق م الزاين احملصن  إذا ثبت زناه سواء ثبت قب           
 . فإذا قتل اجلاين شخصا غري معصوم الدم فال قصاص. زناه 

 . أنه قتل من يستحق القتل وأما أنه افتات على اإلمام فيعزر هلذا االفتيات: استدل احلنابلة على هذا 

فإذا قتل ، قتل من خصائص اإلمام إذا قتل الزاين احملصن أو غريه فإنه يقتاد منه ألن ال ه أن:الثاينالقول 
 . وكل فعل مل يؤذن  فيه فعليه ضمانه، مل يؤذن له فيه  فقد فعل ما

هذا اخلالف بطبيعة احلال كما قلت يف ما إذا قتل الزاين احملصن وحنوه أما إذا قتل احلريب فال ضـمان                  
 . باإلمجاع

 ) جمنون التكليف فال قصاص على صغري والالثاين ( -  قال رمحه اهللا- مث
 حكي اإلمجاع. ال قصاص ال على الصغري وال انون إمجاعا 

رفع القلم عن ثالث عن الصغري حىت يبلغ والنائم حىت يستيقظ             (- صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب     
   )وانون حىت يفيق

ما قلـت   وهذه املسألة ك  . يؤاخذ ألن التكليف مرفوع أيضا عنه        وإذا كان القلم مرفوع عنه فإنه ال      
 . حمل إمجاع

الرواية األوىل أنه يقتـل     . فيه عن اإلمام أمحد روايتان      : السكران  : مل يتطرق إليها املؤلف     : مسألة  
 . والراوية الثانية انه ال يقتل

فقالوا إنـه إذا    .أن الصحابة أقاموه مقام القاذف يف حد اخلمر          : األول: والصحيح أنه يقتل لدليلني     
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 . انني جلدةسكر قذف فاجلدوه مث

 .  الصحابة يؤاخذونه بأفعالهأن على حد القذف مما يعين افقاسو

 انه لو قيل بأن السكر يرفع الضمان عن القاتل فال يقتل مبن قتل لصار هذا بابا يستغله                  :الثاينالدليل  
 . فلسد هذا الباب نقول من قتل يقتل ولو كان سكرانا، من أراد أن يقتل غريه 

  )املكافأة بان يساويه يف الدين واحلرية والرق: الثالث  ( -  قال رمحه اهللا- مث
أال يفضل القاتل املقتول يف دين وال يف حريـة وال يف            : املكافأة واملقصود باملكافأة     : الثالثالشرط  

فإذا . والفرق بني احلرية والرق أم يقصدون بالرق أن يكون أن يكون املقتول مملوكا للقاتل               . رق  
 : للقتل فإنه ليس بينهما تكافؤ من جهتنيكان مملوكا 

 . أنه مملوك له : الثاينو.تفاوت احلرية  : األول

فإذا قتل عبد عبدا مث أعتق القاتل فإنه يقتل وإن كان           ، ووقت املكافأة املعترب هو حال اجلناية       : مسألة  
 . لكن املعترب يف املكافأة حال أداء عمل اجلناية، حال تنفيذ القصاص حرا

 . ملا ذكر الشيخ املكافأة فصل فيهامث 

  )فال يقتل مسلم بكافر وال حر بعبد ( -  قال رمحه اهللا- مث
صلى اهللا  -  لقول النيب      اوقد حكي اإلمجاع على هذ    . ال يقتل مسلم بكافر ولو كان هذا الكافر ذميا          

    )يقتل مسلم بكافر ال(   يف احلديث الذي أخرجه البخاري - عليه وسلم
 مستأمنا أي إذا كـان معـصوم        أو أن املسلم يقتل بالكافر ومقصودهم إذا كان ذميا          :ينالثاوالقول  

  .الدم
وهذا احلديث ) قتل مسلما بكافر   ( - صلى اهللا عليه وسلم- ألن النيب  : واستدل أصحاب هذا القول

 أنكروقد شدد اإلمام  امحد      .   والراجح  املذهب      - صلى اهللا عليه وسلم   - يثبت عن النيب     ضعيف ال 
إنكارا شديدا على من ذهب إىل القول الثاين لكونه خالف احلديث الصريح الذي يف صحيح البخاري 

أن : وهذا اإلنكار من اإلمام امحد إشارة إىل ما ذكره شيخ اإلسالم ،  عليه إنكارا شديدا أنكروهلذا ، 
 اليت يسوغ فيهـا     وأن املسائل ، مسائل خالف ومسائل اجتهاد     : قسمنيمسائل اخلالف تنقسم إىل     

هي املسائل  : والفرق بينهما أن مسائل االجتهاد      ،  ال مسائل اخلالف   االجتهاد هي مسائل    االختالف
أما مسائل اخلالف  فتشمل هذه وتشمل ، اليت تبين على أدلة صحيحة  وهلا وجهة صحيحة من النظر     

ة مسائل يعترب اخلالف فيهـا      املسائل اليت مل تنب على دليل صحيح كخالف احلنفية يف الطمأنينة وعد           
 .  هذا التقسيم صحيحأنشاذا وينكر على من خالف فيها فهذا اإلنكار من اإلمام امحد يشري إىل 

 )وال حر بعبد  ( -  قال رمحه اهللا- مث
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واستدل احلنابلـة  ، فإذا قتل حر عبدا صرنا إىل الدية لعدم املكافأة ، ال يقتل احلر بالعبد لعدم مكافأة     
 : مرينعلى هذا بأ

 . انه مروي عن عمر وعلي: األول

  )ال يقتل حر بعبد( حديث : الثاين
 .  فلم أقف على أسانيدهااآلثارأما احلديث فهو ضعيف وأما 

 : واستدلوا بدليلني.  أن احلر يقتل بالعبد :الثاينالقول 

 . والعبد مؤمن)  دمائهم تتكافأاملؤمنون   ( - صلى اهللا عليه وسلم- قوله : األول

واختار هذا القول شيخ    . عبدا   العمومات فإا عامة تشمل ما إذا كان املقتول حرا أو         : الثاينلدليل  ا
- وأيد شيخ اإلسالم قوله بقول الـنيب          . اإلسالم وقال ليس يف استثناء العبد حديث صحيح صريح          

راجح ما ذهب وال. لكن أيضا هذا احلديث فيه ضعف ) من قتل عبده قتلناه   ( - صلى اهللا عليه وسلم
  . إليه شيخ اإلسالم

  ..إمجاعا)  وعكسه يقتل  ( -  قال رمحه اهللا- مث
ألن  . أوىلألنه إذا أخذ باألدىن فيؤخذ باألعلى فإذا قتلنا احلر باحلر فألن نقتل العبد باحلر من بـاب                  

 . احلر أرفع درجة يف باب املكافأة  من العبد عن احلنابلة

  )لذكر باألنثى واألنثى بالذكرويقتل ا ( -  قال رمحه اهللا- مث
إال أن بعض الفقهاء وروي عن علـي وال         .أما قتل األنثى بالذكر فهو إمجاع وتدل عليه العمومات          

لكوـا  ) إذا قتلت املرأة الرجل فإنا نقتل املرأة ونعطي أهل املقتول نصف الدية      ( أظنه يثبت أنه قال     
ولكن اد ابن تيمية أنكر هذا القول جدا وقـال     . فقتلها مع نصف الدية يوازي الرجل     . أقل مرتبة   

 .  يثبت عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالبأظنهإنه قول ضعيف ولذلك أنا أقول إن هذا القول ال 

وأن ( يف حديث عمرو بن حزم  أنه قال   والدليل على هذا ما    ، باملرأةأن الرجل يقتل    : املسألة الثانية   
  ) الرجل يقتل باملرأة

  .) احلر باحلر( وقوله ) النفس بالنفس ( ستدلوا على هذا بالعمومات وا
 . وهذا القول الثاين ضعيف. أن الرجل ال يقتل باملرأة ألا أقل منه بل نصري إىل الدية : الثاينوالقول 

ومما يدل على تعني القول ـذا املـذهب         ، والراجح بال إشكال إن شاء اهللا أن الرجل يقتل باملرأة           
وهو نص يف قتـل     .   أقاده ا     - صلى اهللا عليه وسلم   - فإن النيب    ث  اليهودي الذي قتل اجلارية     حدي

 . الرجل باملرأة

  ) عدم الوالدة: الرابع  ( -  قال رمحه اهللا- مث
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واستدل اجلمهور على هذا    . يشترط لتنفيذ القصاص أال يكون القاتل أبا للمقتول وإال فإنه ال يقاد به              
وهذا احلديث فيه خالف شديد  يف ثوبته        ) ال يقتل والد بولده      ( - اهللا عليه وسلم  صلى  - بقول النيب   

 .  عدم ثبوته واألقرب واهللا أعلم أنه صحيحأو

وكأنه يـضعف   . وهو اختيار ابن املنذر واستدل على ذلك بالعمومات         .  انه يقتل به     :الثاينوالقول  
 . احلديث

إن قتله قتلة ال يشك فيها بالعمد كان أضجعه وذبح فإنـه  أنه :  اختيار اإلمام مالك   :الثالثوالقول  
 . يقاد به وإال فال

 . واحلديث جيب املصري إليه فإنه يقول ال يقاد والد بولده.  مادمنا نصحح احلديث األولوالراجح 

  )فال يقتل أحد األبوين وإن عال بالولد وإن سفل  ( -  قال رمحه اهللا- مث
و األم سواء عال أو سفل بناء على هذا ال يقتل أبو األب وال أبـو األم                 يقتل احد األبوين األب أ     فال

 :  على هذا بأمريناواستدلو.حبفيدمها 

وهو يقصد ابن بنته فسماه ابن فيدخل يف ) إن ابين هذا سيد   ( - صلى اهللا عليه وسلم- قوله  : األول
 . احلديث

 . أنه يطلق على اجلد أنه والد: الثاين

وذهب إىل هـذا القـول      .  احلديث ال يتناول اجلد فإذا قتل اجلد حفيده أقدناه به             أن :الثاينالقول  
 .  خص احلديث بالوالد املباشر فقطوكأنه.احلسن بن حيي  واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 النصوص الدالة على وجوب القصاص حمكمة أنيعين كأن اختيار شيخ اإلسالم قوي والسبب يف هذا 
 ليست  واالبن العالقة بني األب     أن فاالستثناء منها ينبغي على مورد النص فقط كما          الداللةوواضحة  

  وهلذا نقول استثنائه جيد. واحلقوق والواجبات ختتلف من األب إىل اجلد . كالعالقة بني األب واجلد 

  )ويقتل الولد بكل منهما ( -  قال رمحه اهللا- مث
كما أن حـق األب   . تل الولد ألبيه أشنع من قتله ألجنيب        بل ق . وهذا إمجاع   .. يعين باألب أو باألم     

 ال يقتل باألب وهو قول نستطيع أن نقول االبنأن :  أكرب من حقه على أجنيب القول الثاين االبنعلى 
ال يقتل والـد     ( - صلى اهللا عليه وسلم   - عنه أنه ساقط خمالف للنصوص حىت انه خمالف لقول النيب             

 أن احلديث نص على الوالد فكأنه يؤكد الوجوب يف الولـد ألن اسـتثناء               : وجه املخالفة   ) بولده  
مع العمومات  علـى     ) ال يقتل والد بولده     (  فيتوافق حديث    األولالبعض يبقي  الباقي على احلكم       

وجوب قل الولد بوالده كما انه شنيع وغاية يف العقوق فكيف يستثىن من القتل وهلذا كله أقول ميكن           
 .  ول ساقطأن نقول أنه ق
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 باب استيفاء القصاص                            
ملا ذكر يف الباب السابق شروط استحقاق القصاص أراد أن يبني هنا أنه إذا ثبتت الـشروط وصـار     

 . أخرى هذا القصاص من  حتقق شروط باستيفاءاجلاين مستحقا للقتل فالبد أيضا للقيام 

 نذكر تعريف القصاص وهو ملحق  ببـاب شـروط           أنسينا   نذكر باب استيفاء القصاص ن     أنوقبل  
 . القصاص

 .تتبع األثر مأخوذ من القص: القصاص يف لغة العرب

 . أن يفعل يف اجلاين مثل ما فعل : االصطالحوأما يف 

 . نأيت إىل باب استيفاء القصاص

كون مستحقه مكلفا فإن كـان      : يشترط له ثالثة شروط أحدمها       (- قال رمحه اهللا   - 
  )بيا أو جمنونا مل يستوفص

 أن يكون  املستحق للقصاص مكلف فإن كان غري مكلف فإنه ينتظر به إىل أن يبلغ                 :األولالشرط  
واستدل احلنابلة على   ، وال جيوز للويل ولو كان األب أن يستويف القصاص          .  يفيق انون    أوالصغري  

وهذه احلكمة ال حتصل إذا     . ء الدم   هذا بان الغرض من القصاص الردع وأن حيصل التشفي من أوليا          
 .  يبلغ ليحصل له التشفي ودرك الغيظأنقتل وويل الدم صغريا أو جمنونا  بل ينتظر به إىل 

ألن له واليـة    .  لألب أن يقتص وأن يستويف وإن مل يبلغ الصغري أو يفيق انون              أن :الثاينوالقول  
 .  يستويف القصاصأنختوله 

قيل بقول ثالث لكان قوال حسنا جدا لكين مل أقف عليه لو قيل إذا كـان                لكن لو   .الراجح املذهب   
مستحق القصاص جمنون فلوليه أن يستوفيه وإذا كان صغري فليس له أن يستوفيه وإمنا ينتظر به إىل أن                  

أمـا  . يبلغ لو قيل ذا القول لكان قوال متجها جدا ألنّ الصغري يكرب ويستويف بنفسه ورمبا صـفح                  
لو قيل .إنه قد يستمر جمنون وقلما يربأ انون أليس كذلك ؟ قلما يربأ انون الذي فقد عقله انون ف

 . ذا القول كان قوال متجها لكين حبثت مل أجد من قال به املهم إذا كان قيل به فهو قول جيد

فإن كان صبيا أو جمنونا مل يستوف وحـبس اجلـاين إىل البلـوغ               (- رمحه اهللا - قال  
 )قةواإلفا

 جيب أن حنبس اجلاين إىل أن يبلغ الـصيب أو يفيـق             االنتظارإذا انتظرنا الصيب وانون فإنه يف حال        
  -:انون والدليل على هذا من وجهني

 -رضي اهللا عنه-  أنه مروي عن معاوية  :األول

 .  خشية أن يهرب فال يتمكن منه عند بلوغ الصيب وإفاقة انون: الثاين
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اجلواب ليس له أن يعفـو إىل       .  هل له أن يعفو إىل الدية        االستيفاء من له احلق يف      هل لويل / مسألة  
ويل الدم جمنونا فقريا أما إن كان صغريا فقريا فال يعـدل إىل              الدية إالّ يف حال واحدة فقط إذا كان       

فيها ظـاهرة   الدية ألنه إذا كان جمنونا وفقريا فالعدول إىل الدية يف هذه احلال يعين مصلحة ويل الدم                 
ففرقوا هنا  . حقه وال يشعر بالتشفي كما انه فقري فهو حباجة إىل الدية             باستيفاءألنه جمنون فال يشعر     

وهذا القول جيد إذا رأى ويل الدم أنّ املصلحة يف هذا           . بني ماذا وماذا ؟ ففرقوا بني الصغري وانون         
 . وصنع ذلك فتصرفه حسن وهو مذهب احلنابلة وصحيح

اتفاق األولياء املشتركني فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد           (- ه اهللا رمح- قال  
 )به

 ينفرد به أحدهم وهذا يرجع أنأن يتفق األولياء املشتركني فيه على استيفائه وال جيوز  : الثاينالشرط 
 يف  فكل من يرث امليت له احلـق      ]  موزع على مجيع الورثة    االستيفاءأنّ حق   [إىل قاعدة أخرى وهي     

صـلى اهللا   - قوله    "  فإذا صفح أحدهم سقط القصاص والدليل على هذا من وجهني األول           االستيفاء
 ويف رواية صحيحة فأهله خبري - إما أن يقتل أو يعفو .  من قتل له قتيل فهو خبري النظرين   - عليه وسلم 

 . وكلمة أهله تشمل مجيع الورثة فاحلديث أسند احلق إىل مجيع الورثة. النظرين 

 .  واحد من مستحقي الدم سقط القصاصعفي أنّ هذا مروي عن الصحابة أي أنه إذا :الثاينالوجه 

 خاص بالعصبة دون النساء ألنّ املقصود من القصاص التـشفي ورد            االستيفاء أنّ حق    :الثاينالقول  
 . العار وهو يتعلق بالرجال يعين رد العار وإىل هذا القول ذهب شيخ اإلسالم

عكس املذهب أنه إذا اختار أي واحد من ورثة الدم القصاص فإنه يقتص من اجلـاين             :ثالثالالقول  
 سائر الباقني عكس املذهب واستدل أصحاب هذا القول بأنّ لكل واحد من الورثة احلق يف                عفيولو  

ببعض النفس كما يف قتـل       القصاص فإذا أسقط بعضهم حقه بقي حق الباقني بدليل أنّ النفس تأخذ           
الراجح املذهب يليه يف القوة اختيار شيخ اإلسـالم         .بالواحد فهذا أخذ للنفس ببعض النفس       اجلماعة  

 أنـه درأ    - رضي اهللا عنـه   -  شيخ اإلسالم أنه صح عن عمر        باختياروالذي جيعل اإلنسان ال يقول      
 وهي أخت املقتول فلما عفت درأ القصاص فأخذ عمر مبحضر من الصحابة بعفو امرأةالقصاص بعفو 

  شيخ اإلسالم وجيه لكن مع هذا األثر وعموماختيار لوال هذا األثر لكان امرأة

 . احلديث من قتل له قتيل يكون قول احلنابلة هو أرجح هذه األقوال

  
انتظـر القـدوم    ، أو جمنونـا    ، أو صبيا   ، وإن كان من بقي غائبا       (- رمحه اهللا - قال  

 )والبلوغ والعقل
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انتظـر القـدوم    ، جمنونا    وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو        الثاينيقول املؤلف تفريعا على الشرط      
غائب أو بعضهم صغري أو بعضهم جمنون فيجب أن ننتظـر            إذا كان بعض الورثة   . والبلوغ والعقل   

 : الغائب والصغري ليبلغ وانون ليفيق فهذه مسألتان

 . اء الدم فننتظره باإلمجاع انتظار قدوم الغائب وهي حمل إمجاع إذا كان أحد أولي:املسألة األوىل

 انتظار بلوغ الصيب أو إفاقة انون فاملذهب أنه ينتظر فننتظر إفاقة انون وبلوغ الصيب :املسألة الثانية
واستدل احلنابلة على هذا بأنه لو عفي عن القصاص إىل الدية لكان هلم حق يف الدية فدل هذا على أنّ 

 . هلم حقا يف القصاص ينتظرون

 أليس كذلك ؟ يف املسألة السابقة أخـذنا إذا          النتظرناهأنّ هذا الصيب وانون لو كان منفردا        : الثاين
 . كان منفردا ننتظره فكذلك إذا كان مع غريه من أولياء الدم

 قبل بلـوغ    االستيفاءأنه إذا كان الباقون من أولياء الدم كبار بالغون فإنّ هلم احلق يف              : الثاينالقول  
 ملا قتل   - رضي اهللا عنه  - ة انون واستدلوا على هذا بأنّ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب               الصيب وإفاق 

  بادر- رضي اهللا عنه- إالّ أنّ احلسن  ، كان يف ذريته الكبار والصغار 

بقتله قبل بلوغ الصغار ومل ينتظر فدل هذا على أنه ال جيب أن ننتظر الـصغار والـراجح املـذهب                    
قتل علي أصبح احلسن هو اإلمام فقتله على سبيل          رضي اهللا عنه ملا   - سن أنه   واجلواب عن حديث احل   

  هو الراجحالثايناحلرابة ال على سبيل القصاص وهلذا مل ينتظر وهذا القول 

 ) أن يتعدى اجلايناالستيفاءأن يؤمن يف : الثالث  (- رمحه اهللا- قال 
 امل وهلذايعين أن يتعدى اجلاين إىل غريه ويكاد هذا ينحصر يف احل

 )فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت مل تقتل حىت تضع الولد(قال بعدها 
فال يـسرف يف    {  عند التعدي ندخل يف قوله تعاىل        جيب أن نأمن من أن نتعدى اجلاين إىل غريه ألنه         

وإذا قتل احلامل وما يف بطنها فقد أسرف ألنه أخذ نفسني بنفس واحدة وهذا          ] 33/اإلسراء[}القتل  
 اإلسراف وهلذا صارت هذه املسألة حمل إمجاع مل خيتلفوا يف أنه جيب أن ننتظـر احلامـل إىل أن                    هو

  .تضع
 )أوتسقيه اللب (- رمحه اهللا- قال 

 وهو أول ما خيرج من املـرأة وعلـل   أجيب أيضا أن ننتظر بعد الوالدة إىل أن تسقيه هذا احلليب اللب        
 احلنابلة هذا بأنّ فقدان الطفل ألول

 ال ضرر وال  (   يقول    - صلى اهللا عليه وسلم   - رج من أمه يلحق به ضررا بالغا كبريا والنيب            حليب خي 
 . وال نقتلها بعج الوالدة مباشرةن ننتظر إىل أن تسقيه هذا اللبأ فإذا جيب أ) ضرار 
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  )مث إن وجد من يرضعه وإال تركت حىت تفطمه ( -  قال رمحه اهللا- مث
 ينتهي النفـاس ولـيس      أنيعين وينتظر إىل    ) تسقيه اللبأ   (  بقة بقوله   مقصود احلنابلة يف املسألة السا    

املقصود فقط أن تسقيه هذا اللنب بل تسقيه هذا اللنب وننتظر إىل أن ينتهي النفاس ألنه إن مل نفعـل                    
 . ذلك أيضا تضرر الطفل ألنه حباجة ماسة إىل أمه يف مدة النفاس

نه إوجد من يكفل الصيب فذاك وإال ف      ينتهي النفاس نظرنا فإن     إذا وضعته وسقته اللنب وانتظرنا إىل أن        
 .  ملدة حولنيينتظر

استدل احلنابلة على هذا بأنه إذا كان الشرع يراعي اجلنني وهو يف بطن أمه فألن يراعيه بعد أن يولد                   
 : ينأمر ألن اإلنسان بعد الوالدة يكون يف الشرع حمترما أكثر منه بعد الوالدة بدليل أوىلمن باب 
 .  اختلفوا يف إسقاطه قبل نفخ الروح:األولاألمر 

ويف هذا كله ما يدل على انه       .  أن فطرة اجلنني ال جتب بينما إذا ولد فإن فطرته جتب             :الثاينالدليل  
 . بعد الوالدة تعظم حرمة اإلنسان

 . بناء على هذا نقول جيب أن ينتظر إذا مل يوجد من يكفل هذا لصغري

  )وال يقتص منها يف الطرف حىت تضع  ( - اهللا قال رمحه - مث
يف .املؤلف يريد أن يبني أنه كما ننتظر يف اجلناية على النفس كذلك ننتظر يف اجلناية فيما دون النفس       

 .  تضعأناحلالني ننتظر فننتظر املرأة احلامل إىل 

بناءا عليه  ، ا أسقطه    وهي حامل يؤثر على اجلنني ورمب      األطراف من املرأة يف     االقتصاص أن   :والدليل
 .  يولدأنينتظرونه إىل 

 يف األطراف يكون بعد الوالدة مباشرة وال ننتظر كما ننتظـر يف             االقتصاصوظاهر كالم املؤلف أن     
 . القصاص يف النفس

والصواب أنه كذلك يف القصاص يف األطراف ننتظر إىل أن تسقيه هذا احلليب لكي ال يتضرر مـن                  
 . مث نقتص منها يف الطرف. فاس فننتظر مدة الن. تركه 

 )واحلد يف ذلك كالقصاص  ( -  قال رمحه اهللا- مث
فإن كان احلد يـؤدي إىل إتـالف الـنفس          ،  يف احلدود كحكمه يف القصاص         االنتظاريعين حكم   

يؤدي إىل إتالف النفس كحد اجللد       وإن كان احلد ال   ،  من النفس    االقتصاصكالرجم فحكمه حكم    
 يف الطرف وحنن أخذنا أن احلنابلة يرون انه بعد الوالدة مباشرة يقتص منها              صاالقتصافحكمه حكم   

يؤدي إىل إتالف النفس     يف الطرف كذلك هنا يرون أنه بعد الوالدة مباشرة يقام إليها احلد الذي ال             
 .كاجللد
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لو كان بغـري  والراجح يف تلك املسألة هو الراجح يف هذه املسألة وهو انه ينتظر أيضا يف إقامة احلد و               
 .  ترضع هذا الطفل لكي ال يتضرر من ذلكأنمتلف للنفس كاجللد ننتظر إىل 

 
 فصل                                   

  )وال يستوىف القصاص إال حبضرة سلطان أو نائبه ( - قال رمحه اهللا - 
هل اين عليه من  القصاص أن حيضر السلطان أو حيضر نائب السلطان أي وال ميكن أالستيفاءيشترط 

 يعتدوا عليه يف    أو يتعدوا عليه    أنيؤمن إذا انفردوا به من       وعلة ذلك  انه ال    . إقامة القصاص منفردين    
 . ولذلك اشترطوا وجود السلطان أو نائبه.  يف غري ذلك أوكيفية القصاص 

لقصاص فإن ويل الـدم    أنه ال يشترط بل إذا أذن السلطان أو احلاكم أو اإلمام أذن يف ا              :الثاينالقول  
-بأن رجال يف عهد النيب : واستدل أصحاب هذا القول . يقتص من اجلاين ولو بغري حضرة السلطان 

  إخوة املقتول وقال هلم اذهبوا       - صلى اهللا عليه وسلم   -  فأعطى النيب    آخر ل قت - صلى اهللا عليه وسلم   
 .  شيخ اإلسالم ابن تيميةوهلذا اختار هذا القول الثاين. وهذا احلديث صحيح) به فاقتلوه 

 يقال إذا امن السلطان من أي حييف أولياء الدم على املقتول ويعتدوا عليـه               أن: والراجح واهللا أعلم  
 . من فإنه ال جيوزأوإذا مل ي،  ميكنهم من ذلك أن يقتلوه وله أنفلهم 

ون القصاص فقط فال    يعين ميلك .أن أولياء الدم ميلكون من اجلاين إقامة القصاص فقط          : السبب يف هذا  
ميلكون توبيخه وال شتمه وال لطمه وال ركله وال ميلكون أن يؤذوه بأي طريقه إمنا ميلكـون شـيء                   

 . ملكهم الشارع هذا احلق. واحد فقط وهو القصاص 

فإذا أعطينا القاتل ألولياء املقتول رمبا قبل القتل اعتدوا عليه قبل أن يقتلوه تشفيا وهذا ال جيـوز ألن                   
 .  مل يبح ألولياء لدم أن يتشفوا إىل بالقتل الذي هو القصاصالشارع

وهلذا نقول قول احلنابلة قوي ووجيه ولوال هذا احلديث الصحيح لكان حسم الباب هو املتعني لكن                
فع إليهم وإال   حة فإنه يد  إذا أُمن من زيادم  بأن كانوا أخيار وأمانتهم واض         : نقول هذا القول وسط     

 . فال
  ) ماضيةوآلة ( - ه اهللا قال رمح- مث

صـلى  -  يقتل بسيف كال لقول النيب      أن ماضية فال جيوز     اآللةويشترط يف تنفيذ القصاص أن تكون       
  )إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة  ( - اهللا عليه وسلم

وهذا ال خالف فيه إن      . الواجب هو القصاص ال التعذيب بتطويل مدة قطع الرقبة         أن :الثاينوالدليل  
 .شاء اهللا
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وال يستوىف يف النفس إال بضرب العنق بسيف ولو كان اجلـاين             ( -  قال رمحه اهللا   - مث
  )قتله بغريه

ال جيوز استيفاء القصاص إال بالسيف وال جيوز بغري السيف ولو كان اجلاين استخدم طريقة بشعة يف                 
 . قتل اين عليه

وهذا حـديث  ) ال قود إال بالسيف   ( - صلى اهللا عليه وسلم- ل النيب   واستدل احلنابلة على هذا بقو    
 . وهذا من مفردات احلنابلة. ضعيف 

 : واستدلوا بدليلني. أن يفعل باجلاين كما فعل : وهو لألئمة الثالثة: الثاينالقول 

نـص يف    واآليـة ] . 126/النحل[} وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به        { قوله تعاىل     : األول
 .املقصود

  - صلى اهللا عليه وسلم-  أن اليهودي ملا قتل اجلارية برض رأسها بني حجرين أمر النيب               :الثاينالدليل  
 . بقتله بنفس الطريقة

إال انه يستثىن من هذا إذا قتل       . هو الراجح بال إشكال إن شاء اهللا فيقتل كما قتل            الثاينوهذا القول   
 أو، يقتل ذه الطريقة ألن شرب اخلمر حمـرم          ه اخلمر فإن اجلاين ال    بطريقة حمرمة كأن يقتله بتجريع    

 . قتله باللواط فإن اجلاين ال يقتل ذه الطريقة

 .  أنه ال يقتل بطريقة حمرمة:والضابط

 
 باب العفو عن القصاص                                 

 )يل بينهماالدية فيخري الو القود أو: جيب بالعمد (- رمحه اهللا- قال 
 باب العفو عن القصاص وبدأ يف هذا الباب مبسألة مهمة           - رمحه اهللا - هذه املسألة مسألة مهمة يقول        

وهي موجب القتل العمد يعين ما هو الشيء الذي جيب ألولياء الدم إذا قتل وليهم عمـدا يف هـذه                    
 . املسألة ثالث أقوال للفقهاء هي ثالث روايات عن اإلمام أمحد

واستدلوا على هذا باحلديث السابق     .  وهو املذهب أنه خمري بني القتل والعفو إىل الدية           :ولاألالقول  
 . إىل أولياء الدم االختيارفأسند  من قتل له قتيل فهو خبري النظرين

وال ننتقل إىل الدية إالّ برضا اجلاين ألنّ حق أولياء الدم هو يف             ،  أنّ موجبه القود فقط      :الثاينالقول  
وهذا احلـديث   .  من قتل عمدا فهو قود       - صلى اهللا عليه وسلم   - واستدلوا بقول النيب      . فقط  القتل  

 . إسناده حسن

 أنّ موجب القتل العمد هو القود فقط إالّ أنّ أولياء الدم هلم أن خيتاروا الدية ولـيس                  :الثالثالقول  
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 :للجاين أن يرفض واستدلوا بدليلني

 االنتقالوأما أنه ال يشترط رضا اجلاين إذا أرادوا         . يل القول الثاين    أما أنّ موجبه القود فدليلهم هو دل      
وإذا مل يرض بالدية فقد قتـل نفـسه        ] 29/النساء[} وال تقتلوا أنفسكم    { إىل الدية فلقوله تعاىل       

 . والراجح املذهب

 وال   من حيث اخلالصة والثمرة كالقول األول متاما لكن تفقهم يف املـسألة خيتلـف              الثالثوالقول  
 . النتيجة أنّ أولياء الدم هلم احلق بني القتل أو أخذ الدية

 )وعفوه جمانا أفضل ( - رمحه اهللا- قال 
} فمن عفـا وأصـلح فـأجره علـى اهللا           { بال نزاع كونه يعفو إىل غري شيء أفضل لقوله تعاىل             

  ]40/الشورى[
 أفضل واستدل   االستيفاء فإنّ   وذهب شيخ اإلسالم إىل أنّ العفو أفضل إذا كان يف العفو مصلحة وإال            

فقـرن  ] 40/الشورى[} فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا       { على هذا بأنّ اهللا سبحانه وتعاىل قال        
العفو باإلصالح فليس من اإلصالح أن يعفى عن مفسد يف األرض مل يظهر توبة هـذا لـيس مـن                    

 . اإلصالح يف شيء بل اإلصالح أن يستوىف منه ليكون عربة لغريه

 )أو عفى عن الدية فقط فله أخذها، فإن اختار القود  (- رمحه اهللا-  قال
إذا عفى عن القود يعين إىل الدية أو عفى عن الدية فقط يعين دون القصاص فله أن يأخذ الديـة وإذا                   
أخذ الدية يف هذه احلال فهذه الدية دية جديدة مقابل القصاص وليست هي الدية اليت نقول هو خمري                  

ذا الفرق بني قول املؤلف هنا له أن خيتار بني األمرين وبني هذه املسألة اليت نتكلم عليها                 بني أمرين وه  
بعبارة أخرى إذا قيل لويل الدم أنت خمري بني القصاص والدية فهو إما أن خيتار الدية حينئذ يكون له    . 

القصاص فلـه أن  أو خيتار العفو عن الدية دون القصاص فحينئذ يكون حقه يف    . الدية واألمر واضح    
يتنازل عن هذا القصاص الذي اختاره إىل الدية وهذه الدية ليست هي الدية اليت للتخيري وإمنا بـديل                  

وهو يقول  . عن القصاص الذي اختاره ولو ال هذا لكان كالم املؤلف ليس له معىن ألنّ التخيري سبق                 
اب التخيري ولكن ليبين أنّ اإلنسان      إذا هذا ليس هو من ب     ] جيب بالعمد القود أو الدية    [يف أول الباب    

 ]فله أخذها[له أن ينتقل من القصاص إىل الدية وهذا معىن قوله 
 )والصلح على أكثر منها (- رمحه اهللا- قال 
 وهو أن خيتار الدية أو القصاص أو أن خيتار أكثر من الدية  ذهب احلنابلة إىل أنّ                  الثالث االختيارهذا  

 إن - صلى اهللا عليه وسـلم -  أكثر من الدية واستدلوا على هذا بقول النيب           ألولياء املقتول أن خيتاروا   
 . وهو حديث صحيح. أخذوا الدية وما اصطلحوا عليه فهو هلم اشاءوقتلوا وإن  اشاءو
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 .أنّ الشارع متشوف حلقن الدماء والعفو :الثاينالدليل 

 . ين األخذ أكثر من الدية يع- صلى اهللا عليه وسلم- أنّ هذا مروي عن أصحاب النيب  : الثالث

أنه ليس له إالّ أن يقتص أو يأخذ الدية فقط واستدل أصحاب هذا القول بقول النيب                 :الثاينوالقول  
 ليس له إالّ أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية فإنّ اختار الرابعة فخذوا علـى                 - صلى اهللا عليه وسلم   - 

  :من وجهني. وهذا احلديث ضعيف  لديةماذا بقي ؟ أن يأخذ أكثر من ا] أي ويل الدم. [يده 
 .  أنه ضعيف لضعف إسناده:األولالوجه  

 أنه خيالف منت احلديث السابق وهو أصح منه وهذا يشعر بالنكارة يف املـنت ملخالفتـه          :الثاينالوجه  
وهلذا نقول إن   .  وهو خمالفته لعمل الصحابة      :وجها ثالثا  أصح منها ورمبا نضيف      األحاديث اليت هي  

 . اهللا الراجح كما هو عليه العمل اآلن أنه هلم أن يأخذوا أكثر من الدية ولو بأضعاف مضاعفةشاء 

 )وإن اختارها (- رمحه اهللا- قال 
يعين فليس له غريها إذا اختار الدية فإنه ال يتمكن من الرجوع إىل القصاص ألنه يكون رجـع مـن                    

ىل الدية ألنه رجوع من األعلى إىل األدىن فإذا األدىن إىل األعلى وإمنا أجزنا له أن يرجع من القصاص إ
 . اختار الدية انتهى األمر وليس له أن يرجع بل يلزم بأخذ الدية مهما كان األمر

 )عفا مطلقا أو (- رمحه اهللا- قال 
يقول الشيخ فليس له غريها يعين إذا عفا مطلقا فله الدية فإذا قال ويل الدم عفوت عنك ما نقول قوله              

بل نقول عليك الدية ملاذا ؟ ألنّ العفو املطلق ينـصرف إىل            . عين عن القصاص والدية     عفوت عنك ي  
القصاص ألنه املقصود األعظم وعلى هذا عمل الناس فإذا قال عفوت يقصد عن القـصاص وإذا أراد        
أن يعفو عن القصاص والدية فهو يؤكد هذا ويقول عفوت جمانا أو عفوت بال مقابل ويؤكد هـذا                  

 .  كلمة عفوت فبال إشكال أا ال تتناول الدية ألنّ املقصود األعظم هو العفو عن القصاصاملعىن أما

 )أو هلك اجلاين فليس له غريها (- رمحه اهللا- قال 
 . إذا هلك اجلاين ليس له إالّ الدية ألنّ اجلاين هلك فإن كان اجلاين ال مال له سقط ليس له شيء

 ال شيء ألولياء الدم وهذا القول اختـاره شـيخ اإلسـالم              أنه مبجرد موت اجلاين    : الثاينوالقول  
 . والراجح إن شاء اهللا املذهب أنه إذا مات اجلاين فإنه ننتقل إىل الدية تكون يف ماله

 )وإذا قطع أصبعا عمدا (- رمحه اهللا- قال 
ن أن حيصل جرح يف الطـرف دو      [ املؤلف مقصوده بقوله إذا قطع أصبعا عمدا التمثيل والضابط هو           

مقصود املؤلف أن يتكلم عن اجلروح اليت يف األطراف اليت فيها قصاص دون             ] النفس مما فيه قصاص   
 اليت ليس فيها قصاص إذا يريد املؤلف أن يتكلم عن هذه املسألة
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 بين أنه يريد التمثيل فقط باستخدام حرف الكاف أو كلمة مثـل لكـان               - رمحه اهللا - أنه     وهلذا لو 
 . نأيت إىل احلكم.أوضح 

وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها مث سرت إىل الكـف أو الـنفس               (- رمحه اهللا - قال  
  )وكان العفو على غري شيء فهدر وإن كان العفو على مال فله متام الدية

هذه مسألة واحدة إذا قطعت أصبع شخص فعفا مث سرت اجلناية إىل النفس فإما أن يعفو على غـري                   
وإن عفا على مال استحق     ،  على غري شيء فهدر نفسه كلها هدر         فإن عفا ، شيء أو يعفو على مال      

 بقية الدية أو بتعبري املؤلف متام الدية ما املقصود بتمام الدية ؟

فمثال يف . املقصود بتمام الدية أن يأخذ الدية كاملة حمذوفة منها قدر دية األصبع أو العضو املعفو عنه 
هـذا  .  األصبع عشرة من اإلبل سيأخذ تسعني من اإلبل          املثال الذي ذكره املؤلف كم سيأخذ ؟ دية       

 يف هذه املسألة خالف املذهب ولكنـه تـابع       - رمحه اهللا - واملؤلف    .مقصود املؤلف بقوله متام الدية      
 -رمحه اهللا- ذكره ابن قدامة   األصل أي املقنع يعين تابع ما

ة فإنّ له متام الدية يف احلالني وهذا         أنه إذا عفى على مال أو على غري مال وسرت اجلناي           :الثاينالقول  
 . عفا جمانا هو املذهب ال يفرقون بني أن يكون عفا على مال أو

 ة إىل النفس فله كمال الديـة       أنه إذا عفا على مال أو على غري مال مث سرت اجلناي            :الثالثوالقول  
صبع فهـذه اجلنايـة     ألنّ هذه اجلناية أصبحت جناية على النفس وهو إمنا عفا عن جناية األ            . كلها  

ألنه هو عفا عن شيء واجلناية أصـبحت        .اجلديدة مل يعفو عنها وهذا القول يف احلقيقة وجيه وجيد           
إذا عرفتا اآلن حكم هذه املسألة يف املذهب وعند املؤلف وعلى           .شيئا آخر إذ سرت إىل النفس كلها        

 .القول الصحيح
 )وكيله ومل يعلم فال شيء عليهماوإن وكل من يقتص مث عفا فاقتص  (- رمحه اهللا- قال 

إذا وكل من يقتص مث عفا ومل يعلم املوكل فاقتص فال شيء عليهما أما املوكل فألنه ال تفريط منـه                    
 وأما املوكل. فهو يعمل بأمر املوكل 

 . فهو حمسن وال نوجب عليه الضمان] أنّ اإلحسان ال يوجب الضمان[فألنه عفا والقاعدة 

 على املوكل الضمان ألنه فرط يف املبادرة بإعالم املوكَل والراجح املذهب ألنه يف              أنه: الثاينوالقول  
 . احلقيقة ما على احملسنني من سبيل

  
 )وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه (- رمحه اهللا- قال 

راد أن يطالب أو    إذا وجب احلق للرقيق سواء جناية عليه أو قذف فإنّ احلق هو لنفس الرقيق سواء أ               
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يعفو واستدلوا على هذا بأنّ املقصود من إقامة احلدود والقصاص هو أخذ حق اين عليه وأن يتشفى                 
 . من اجلاين وهذا املعىن خيتص ويتعلق بالنفس

يعفو إىل املال وليس له أن يعفو جمانا ألنه إذا عفا جمانا فقـد               أنّ العبد له أن يقتص أو      :الثاينوالقول  
 بني أمرين إما    خمريضرر على سيده أليس كذلك ؟ ألنّ املال إذا جاء سيكون ملن للسيد فهو               أدخل ال 

أو يعفو إىل املال وهذا القول اختيار شيخ اإلسالم ابـن           ، أن يقتص وليس للسيد أن يلزمه أن يعفو         
 . تيمية

لعفو على مال يدخل    ولو قيل بقول ثالث أنه ليس للعبد إالّ أن يقتص أو يعفو على مال إالّ إذا كان ا                 
صورة هذه املسألة أن يكون العبد باهظ الثمن جدا . الضرر على السيد فحينئذ ليس له أن يأخذ حقه 

مث يقذف فإذا قذف إذا عفا العبد على مال رمبا تتطرق إليه الشك وهذا الشك ينقص من قيمته كثريا                    
ا وحينئذ دخل ضرر عظيم على السيد       ورمبا كان النقص من قيمته أكثر بكثري من الدية اليت عفا عنه           

فمن مصلحة السيد أن يقتص وأن يأخذ حقه وأن جنلد القاذف ليتبين للناس أنه كاذب فتبقى قيمـة                  
 . العبد كما هي وهذا القول يتوافق مع اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية من حيث حفظ حق السيد

 )فإن مات فلسيده (- رمحه اهللا- قال 
ن احلق ينتقل إىل سيده والسبب يف هذا أنّ حقوق العبد تنتقل مبوته إىل الـسيد                أي إذا مات العبد فإ    

 . املادية واملعنوية كحق القذف ينتقل إىل سيده فله أن يأخذ حقه أو يعفو جمانا أو إىل عوض

 
 باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس                     

ؤلف يريد ذا التبويب أن يبن أنّ القصاص كمـا          قوله باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس امل        
يكون يف اجلناية على النفس يكون كذلك يف اجلناية على مادون النفس القصاص فيهما يكون على ما   

 . يف النفس وما دون النفس وهذا مراده والتفصيل القادم كله يدور حول هذا املعىن

 ) يف الطرف واجلراح ومن ال فالمن أقيد بأحد يف النفس أقيد به (- رمحه اهللا- قال 
فـإذا  ] أنه من ال جيري بينهما قصاص يف النفس ال جيري بينهما قصاص فيما دون النفس              [ القاعدة  

قطع مسلم يد كافر فإناّ ال نقطع يد املسلم ألنه ال قصاص بينهما يف النفس فال قصاص بينهما فيمـا                    
 . دون النفس فهذا الكالم من املؤلف يقرر هذه القاعدة

  
 )وال جيب إال مبا يوجب القود يف النفس (- رمحه اهللا- قال 

يريد املؤلف اإلشارة إىل أنّ التفصيل السابق معنا يف العمد واخلطأ وشبه العمد كذلك يأيت فيما دون                 
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 على ما دون النفس خطأ ال يوجب القصاص كما أنه ال يوجبه يف النفس ويأيت                االعتداءالنفس فمثال   
 اجلمهور واملالكية يف إثبات شبه العمد أو نفيه فما قيل من التقسيم هناك نفسه هنا                معنا اخلالف بني  

 . إالّ أنه هناك يف النفس وهنا فيما دون النفس

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من اجلنايات )  3: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة
  197(( اد  التسلسل العام لدروس الـز    : التـــــــاريخ  السبت: يوم
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  ))  هـ25/10/1429
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وأصحابه أمجعني

 كنا يف الدرس السابق حتدثنا عن أول باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس مث توقفنا على انواعه

  " وهو نوعان:" تعاىل- رمحه اهللا- قال املؤلف  
 اجلروح وسيخصص   :الثاين األطراف و  :األول: قسمني القصاص فيما دون النفس ينقسم إىل        أي أن 

كما أنه توجد أشياء مشتركة كما سـيأتينا أثنـاء          ، املؤلف كل واحد من النوعني بكالم يتعلق به         
 الشرح

  " أحدمها يف الطرف:" تعاىل- رمحه اهللا- قال املؤلف  
ب القصاص  يف الطرف وهلذا قال فتؤخذ العني واألنف واألذن والسن وهـذه األربعـة                يعين أنه جي  

 معروفة

 ،واجلفن هو غطاء العني، مث قال واجلفن
مث قال والشفة ويقصد املؤلف بالشفة العليا والسفلى مث قال واليد يعين سواء كان من 

 الكتف أو من املرفق
 ر واخلصية واأللية وهذه معروفةمث قال الرجل واألصبع والكف واملرفق والذك

مث ذكر احلكم ، والشفر هو أحد اللحمني احمليطني بفرج املرأة ، والشفر :  مث قال
  : فقال

كل واحد من ذلك مبثله يعين العني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن إىل آخره فأفادنا املؤلف  انه            
وكتبنا عليهم فيها   { :  قوله تعاىل    :األول جيب القصاص يف األطراف  والدليل على هذا من وجهني         

} أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلـروح قـصاص    
 ما صح أن عمة أنس بن النظر رضي اهللا عنهما وأرضامها كسرت ثنية              :الثاينالوجه  ، ]45/املائدة[

فدل الكتاب والسنة   ،  ألنس كتاب اهللا القصاص      - ه وسلم صلى اهللا علي  - جارية يف املدينة فقال النيب        
واإلمجاع على انه جيب القصاص باألطراف بشرطه الذي سيأتينا فإذاً جيب أن يقتص باألطراف ذه               

 الصحيحة الثابتة وقد ذكر املؤلف أمثلة ما يقتص باألطراف وهو ما تقدم من قوله العني بالعني                 األدلة
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 فإذاً عرفنا اآلن وجوب القصاص يف األطراف والدليل عليه من الكتـاب             ،واألنف باألنف إىل آخره     
 .مث  انتقل الشيخ رمحه اهللا تعاىل إىل الشروط .والسنة واإلمجاع

   وللقصاص يف الطرف شروط ـ رمحه اهللا ـيقول
، الواقع أن هذه الشروط ليست خاصة بالطرف بل تشمل اجلروح فهي شروط يف الطرف ويف اجلرح               

روط هي شروط  جواز االستيفاء أما شروط الوجوب فهي األربعة اليت تقدمت معنـا يف                وهذه الش 
وهو اآلن سيـشرع يف     ، فإذا تبني معنا  أن للقصاص شروط وجوب وشروط جواز           ، الدرس السابق 
 . شروط اجلواز

والدليل على هذا الشرط أن القصاص مع عدم  األمن من احليف            ،  األمن من احليف     :األولالشرط  
 مث سيذكر ، إذا يشترط األمن من احليف جلواز القصاص        ، والظلم واجلور ال جيوز     ، يه ظلم وجور    ف

 .املؤلف الفروع املترتبة على هذا الشرط

 القصاص ال يكون إال إذا كانت اجلناية بقطع من املفصل فإن كان القطع من وسط الساق مثالً أو من
 ما ليس من املفصل ال ميكن أنوتعليل هذا ،  املفصل وسط الساعد مثالً فإنه ال قصاص ألنه ليس من

إذ التقدير أصبح صعباً ال ميكن أن نعرف احلد الذي يؤخذ ليستوي القصاص مع ، أمن احليف فيه 
 .وسيضيف املؤلف موضع آخر جيوز االقتصاص منه،  اجلنية أصل

ومثل مبا لـه    ،  له حد    إذا كانت اجلناية من مفصل أو يف شيء       ، إذا جيوز القصاص يف صورتني فقط       
 وهو أوله العظم اجلامد يف أوله مث ينتهي         :األولالقسم  : قسمني ينقسم إىل    األنففإن   ، باألنفحد  

وإذا كانت اجلناية يف    ، فإذا كانت اجلناية من حد املارن جاز االقتصاص         ، مبارن وهو ما فيه املنخرين    
حد وأما وسط العظم قبل املارن فليس له حـد          ألن املارن له    ، ظم الذي قبل املارن فإنه ال قصاص      الع

إىل هذا ذهب اجلمهور وهو أنه ماال ميكن القـصاص          ،فهو يشبه قطع وسط الساق أو وسط الساعد         
 .وتقدم دليلهم، فيه مع أمن احليف فإنه ال جيوز أن تقتص 

نأيت بطبيـب  وطريقة القصاص أن ،  أنه يقتص ولو يف غري ماله حد ولو يف غري املفصل       :الثاينالقول  
وتتم عملية القصاص ولو من غري ،  يف عدم احليف والزيادةأمكنه املعرفة وجيتهد ما أومن أهل البصرية 
واختيار ، وهو مذهب املالكية    ،  شاء اهللا    أنوهذا القول الثاين هو الصحيح      ، ه حد مفصل أو عظم ل   

 اخلربة من أهلة مبن له بصرية من  التحرز من احليف باالستعانوباإلمكانابن املنذر ألن النصوص عامة 
 أن  فباإلمكـان أما اليوم   ، هذا التقرير كله يتعلق بالوقت السابق الذي مل يتطور فيه الطب             ، األطباء

 معرفة قدر اجلنايـة  أمكنألنه ، يقتص الطبيب من اجلناية اقتصاصاً ال زيادة فيه وال نقص عن اجلناية   
 األمـر فال شك اليوم أنه ميكن أن يقوم ويل         ، اين بال زيادة    باآلالت احلديثة وإيقاع نظريها على اجل     
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 .باالقتصاص من غري حيف وال زيادة

مبعىن لو قطع اجلاين من اين عليه مثالً سته صانيت مـن            ، املماثلة تكون باملساحة ال بالقدر      / مسألة
ين عليه فإن كانت متثـل      فإن املماثلة تكون بأن ننظر هذه السته صانيت ماذا متثل من قدم ا            ، قدمه  

إذا تعرف بالنسبة ال ، وإن كانت تشكل الربع قطعنا ربع قدم اجلاين، النصف قطعنا نصف قدم اجلاين 
 .باملقدار فننظر إىل نسبة ما مجناه اجلاين ونفعل فيه كما فعل

 عليه مع   يشترط جلواز االقتصاص أن يستوي العضو اين      ،  املماثلة يف االسم واملوضع      :الثاينالشرط  
 على هذا بأن األعضاء إذا اختلفت أماكنها اختلفت         احلنابلةواستدل  ، عضو اجلاين يف االسم واملكان      
واستدلوا بدليل ثاين وهو أنه ال جيوز أن تقتص من العني باألنف وال             ، منافعها فلم تتحقق املساوات     

، ما املقصود باالسم واملكان     وسيذكر املؤلف   ،  فكذلك إذا اختلف االسم واملكان       األذنباألنف من   
 .مث ذكر األمثلة، الثاينعرفنا اآلن حقيقة الشرط 

كل ما كان يف اجلسم منه ميني ( هناك قاعدة تريح طالب العلم ، ال تؤخذ ميني بيسار وال يسار بيمني 
ـ       ، ) باآلخرويسار أو كان فيه أعلى وأسفل فإنه ال يؤخذ أحدمها            ده فإذا قطع يده اليمىن فال نقطع ي

ملـاذا ؟   ، فإنا ال نقتص من اجلاين بأخذ يده اليسرى         ،  جناية على يده اليمىن      جنايعين إذا   ، اليسرى  
وهي يف اليمني وهذه امسها اليد اليسرى وهي        ، فإن هذه امسها اليد اليمىن      ، الختالف املكان واالسم    

 . وهذا صحيح،ن تقدم معنا دليلهم أن املنافع ختتلف باختالف االسم واملكا، يف اليسار 

   وال خنصر ببنصر-  قال رمحه اهللا- مث
 الخـتالف اخلنصر والبنصر كالمها ميني وكالمها يف يد واحدة لكن ال جيوز أن نأخذ أحدمها باآلخر                

 . املنفعة وأيضاً الختالف املكان بالنظر إىل اليد

فإن األصلي أنفـس     ، ال جيوز أن نأخذ أصلي بزائد وال العكس بأن نأخذ زائد بأصلي لعدم املساواة             
 . األدىن باألعلىذنؤخ كما أنا ال باألدىنوال نأخذ األعلى ، وأعلى درجة من الزائد 

  .دليل هذا أن الدماء ال تستباح باإلباحة، ولو تراضيا 
وليس خاص   يرجع إىل املسائل السابقة كلها       هذا) ولو تراضيا مل جيز     ( وقول  املؤلف رمحه اهللا تعاىل       

فإذا حصل التراضي فإن هذا التراضي ال أثر له         ، لزائد وإمنا يشمل املسائل السابقة كلها       باألصل يف ا  
 . يف باب القصاص وجيب أن يستوي

ودليلهم ، وهذا الشرط يرجع إىل االستواء يف الصفة ،  استوائهما يف الصحة والكمال :الثالثالشرط 
 املساواة واملماثلة يف االسم واملوضع كذلك    وكما تكون ، أن قاعدة القصاص تعتمد املساواة واملماثلة       

فاألدلة الدالة على الشرط السابق تدل على هذا الشرط الذي اعتـربه املؤلـف الـشرط        ، يف الصفة   
 .األمثلةمث أيضاً بدأ بذكر ، الثالث
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 على يد ميىن لشخص آخر شالء       وجنافإذا كان اجلاين له يد ميىن صحيحة        ،تؤخذ صحيحة بشالء     ال
،  مرتبة من يد اين عليه فال جيوز أن نقتص هنـا             أعلىجيوز أن نقتص منه ألن يد اجلاين هنا         فإنه ال   

 أنه لو أخذنا يد اجلاين الصحيحة بالشالء لكنا         الثاينوالدليل  ، ملاذا؟ ملا تقدم من أنه يشترط املساواة        
ولـشارع ال   ، م وجور    هذا ظل  أنتقدم معنا   ،والزيادة هي يف الصفة     ،  حق اجلين عليه وزيادة      أخذنا

وما قيل يف الصحيحة بشالء كذلك ينطبق علـى كاملـة           ، يقر الظلم واجلور ول يف باب القصاص        
وكذلك وال  ،  من له مخسة أصابع على من له أقل من ذلك فإنه ال قصاص               جنافإذا  ،األصابع بناقصة   

 . ا إال أنه ال يبصر اوالعني القائمة هي العني اليت موجودة على حاهل، عني صحيحة بعني قائمة 

 وهو مذهب داود الظاهري أنه تؤخذ الصحيحة بالشالء وكاملة األصـابع بناقـصتها              الثاينوالقول  
ومل بفرق بني عني وأخـرى  ، )والسن بالسن (، )العني بالعني  ( :واستدل على هذا بأن اهللا تعاىل قال      

الف لقاعدة الشرع يف العـدل      وهذا قول ضعيف خمالف ملذهب مجاهري الفقهاء وخم       ، وسن وأخرى   
فإن اليد الشالء ال ميكن أبداً أن تستوي مع اليد الصحيحة وكيف نأخـذ      ، والبعد عن الظلم واجلور     

 . ومذهب داود فيه ضعف، كاملة مبعيبة فنقول إن شاء اهللا الراجح مذهب اجلمهور 

إذا قطع األشل   ، رش  ذا يقول ويؤخذ عكسه وال أ     وهذا هو العكس وهل   ، شل يد الصحيح  إذا قطع األ  
 أنوله  ، أن يأخذ الدية وهذا جائز باإلمجاع        :األولاألمر  : يد الصحيح فاين عليه خمري بني أمرين        

 . ألن القصاص على وجه الكمال متعذر فله أن يصري إىل الدية، يفعل باإلمجاع 

ـ        ،  خيتار القصاص    أن :الثاينالقسم   ن ال يعطـى أرش     فإذا اختار القصاص فعلى الذهب له ذلك لك
والقول الثاين أنه إذا اختار القصاص فله احلـق يف          ، ألا يد أخذت بيد باختيار اين عليه        ، النقص  
فصار له احلق بأخـذ     ،  بصحيحة   معيبة خذمل يؤخذ حقه كامالً فقد أ       ألنه باختياره القصا   ،األرش  
 القول الثاين و ألنه إذا اخذ صحيحة        حوإذا كنا نقول أن قاعدة الباب املساواة والعدل فالراج        ،الفرق  

 . يعين كامالً يف الواقع، مبعيبة فهو مل يأخذ حقه يف الواقع 

تقدم معنا يف أول الدرس ويف آخر الدرس السابق األدلة علـى            ، قوله فصل النوع الثالث يف اجلراح       
قصاص فيها بالنسبة  تفق عليه إال يف مسائل معدودة اختلفوا يف الأمروجوب القصاص يف اجلراح وأنه     

 . لكن من حيث هو ومجلة هو حمل إمجاع، للجراح 

فإن كان اجلرح ال ينتهي إىل عظم ، ال جيوز االقتصاص يف اجلروح إال يف اجلروح اليت تنتهي إىل عظم    
ستدل احلنابلة على هذا أن اجلرح الذي مل ينتهي إىل عظم ال ميكن القصاص              ، فال جيوز القصاص فيه     

 .وإذا مل ميكن القصاص فيه بال حيف مل جيز القصاص ألن الظلم حمرم ، فيه بال حيف

 أنه جيوز القصاص يف اجلروح وإن مل تنتهي إىل عظم وطريقة ذلك أن ننظر إىل مقـدار                  الثاينوالقول  
واخلالف يف هذه املسألة قريـب مـن        ، اجلرح يف الطول والعرض والعمق مث حندث يف اجلاين نظريه           
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أنه يقتص يف اجلروح ولو مل      ،  القصاص يف األطراف والراجح إن شاء اهللا هو هذا           اخلالف يف مسألة  
 .لكن املؤلف سيفرع يف املسائل التالية بناء على هذه القاعدة، تكن إىل العظم ولو مل تنتهي إىل عظم 

  )كاملوضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم (-  قال رمحه اهللا- مث
 . االقتصاص وليست أمثلة ملا ال ميكن فيه االقتصاصهذه أمثلة ملا ميكن قيها 

 إذا كان يف الرأس أو الوجـه        العظمكل جرح ينتهي إىل     :  هو املوضحة واملوضحة هي      األولفاملثال  
 . فاملوضحة فيها القصاص

 . وفيها القصاص باإلمجاع ألا تنتهي إىل عظم. ألا تنتهي إىل عظم : والتعليل ظاهر

ق والفخذ والقدم ألن  هذه األعضاء إذا جرح اإلنسان فيها وصل اجلـرح إىل               وجرح العضد والسا  
 . إذا ال إشكال فيها أيضا أا تعترب فيها قصاص، العظم لقرب العظم من اجللد 

 ؟.ملاذا قال املؤلف جرح العضد والساق وحنن نقول إن املوضحة كل جرح يوصل إىل العظم 
ة ختتص بالرأس والوجه وهلذا أراد أن يـبني حكـم بـاقي             ألن املوضح .. إذا هذه تعترب موضحات     

 . وهو مجيل جدا من املؤلف، األعضاء 

 )فال يقتص يف غري ذلك من الشجاج واجلروح ( -  قال رمحه اهللا- مث
، اجلرح الذي يصل إىل اجلوف      : من أمثلتها اجلائفة    . أي ال يقتص من كل جرح ال ينتهي إىل عظم           

قصاص فيه ألنه ال ينتهي إىل عظم بناءا على هذا ال ميكـن           فهذا اجلرح ال   .يعين وال ينتهي إىل عظم      
 - وهذا كما تقدم بناءا على ما اختار احلنابلة ،  فيه  االقتصاصأمن  احليف فيه بناءا على هذا ال جيوز          

  يف اجلائفة ويف غريها مما ال ينتـهي إىل         االقتصاص وأخذنا القول الراجح وهو انه ميكن        - رمحهم اهللا   
 .  يستثينإن املؤلف أرادمث . عظم 

  )غري كسر سن (  -  قال رمحه اهللا- مث
 كسر العظم ليس    أنوحنن أخذنا   ،  سببه أن السن عبارة عن عظم        االستثناءيعين ففيه القصاص وهذا     

فيه قصاص إال إذا كان من مفصل او من حد ينتهي إليه كمارن األنف فالسن ليس من مفصل وليس                   
 .  ومع ذلك فيه القصاصمن حد يصل إليه 

 ]45/املائدة[} والسن بالسن { قال تعاىل  :  األولالدليل
 . حديث أنس ابن النضر السابق :الثاينالدليل 

لوضوح وظهور األدلة مـن الكتـاب   . فإم أمجعوا أن السن فيه قصاص ، اإلمجاع : الثالثالدليل  
 . والسنة

  )غري كسر سن( قوله رمحه اهللا 
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ميكن أمن احليف    ال: والتعليل  .  كسر العظام سوى السن ليس فيه قصاص         أناملؤلف  فهم من كالم    
 . فيه

 ) ال ميكن أن يكون كسر ككسر(  عبارة مجيلة جدا - رمحه اهللا - قال اإلمام الشافعي 
أنه ال ميكن أن يستوي كسران فإذا كسر اجلاين رجل رجل ال ميكن أن نكـسره كـسر                  : مقصوده  

 ألنه ال ميكن أن يكون كسر ككسر الختالف املوضع وعدم معرفة مكانه بدقة              يساوي الكسر األول  
 والعظام اخلالف فيها واحد وهلذا نقول       فاألطراف األطرافتقدم معنا اخلالف يف هذا ملا حتدثنا عن         .

 نأيت مبخـتص    أن يف كسر العظام إما بالطريقة اليت ذكرها الفقهاء وهي           االقتصاصالراجح أنه ميكن    
وإما علـى  ،  رجل اجلاين ككسره من اين عليه أوذق حيسب لنا مساحة الكسر فيكسر يد   دقيق حا 

واحلديث الدال جواز القصاص يف السن دليل على        ، طريقة األطباء املعاصرين وهذا ممكن بال إشكال        
ألنه حىت يف السن ال ميكن من األمن من احليف  وإمنا علـى              ، جواز القصاص فيما سواه من العظام       

 . املنفذ أن يتحرى الدقة قدر اإلمكان مث ال يكلف اهللا بعد ذلك نفسا إال وسعها

  )إال أن يكون أعظم من املوضحة  ( -  قال رمحه اهللا- مث
انه ال جيوز القصاص يف اجلروح إال يف جرح بلغ املوضحة وتعداه وهو أن يـصل                : معىن هذه العبارة    

- ولكن القصاص    ،اآلنعظم وتعداه فغنه جيوز القصاص      فإذا وصل إىل ال   ، إىل العظم ويتعدى العظم     
 .   باجلرح الذي إىل العظم- كما سيذكر املؤلف 

  )كاهلامشة واملنقلة واملامومة ( -  قال رمحه اهللا- مث
هي اليت توضح العظم وتكسره وتنقله مـن        :واملنقلة  ، هي اجلراح اليت توح العظم وتكسره       : اهلامشة

 . آخرموضعه إىل موضع 

جلدة فيها الدماغ او جلـدة      : واملقصود بأم الدماغ    ، هي اجلناية اليت تصل إىل أم الدماغ        : أمومةوامل
 . حتتوي على الدماغ

 اجلناية الزائدة على املوضحة فيها قصاص لكن القصاص يكون بقدر           أن من كالم املؤلف     اآلنعرفنا  
 . املوضحة فقط ويأخذ أرش الباقي

فـالفرق  ،  منها كاهلامشة مثال     أكثربني دية املوضحة واجلناية اليت هي       الفرق  : واملقصود باألرش هنا    
: فإذا جن ى رجل على رجل هامشة فاحلكم كالتـايل           ، بني الديتني هو األرش الواجب على اجلاين        

 . نقتص من اجلاين بقدر املوضحة مث نعطي اين الفرق بني دية اجلنايتني

الفـرق  ، ديات مخس من اإلبل ودية اهلامشة عشر من اإلبـل           تينا يف كتاب ال   أفدية املوضحة كما سي   
 . فله مخس من اإلبل.. بينهما مخس 
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 . فقد أخذنا للمجين عليه كامل حقه، وهذا غاية يف العدل يف احلقيقة 

ألنه خيشى على اجلاين يف القصاص اهلالك        ، باإلمجاعاجلنايات فوق املوضحة ال يقتص منها       : مسألة  
 . نقلة واملامومة ال قصاص فيهافاهلامشة وامل. 

  )إذا قطع مجاعة طرفا ( -  قال رمحه اهللا- مث
.  يف جرح    أوانتقل املؤلف إىل بيان حكم ما إذا اجتمع مجاعة يف جناية سواء كانت اجلناية يف طرف                 

فإذا اشترك مخسة يف قطع يد رجل قطعـت         .  القود يكون منهم مجيعا      أنفاحلكم على كالم املؤلف     
 . فأخذنا باليد الواحدة مخس أياديأيديهم 

 .  أن اجلناية كانت بفعلهم مجيعا وهلذا وجب القصاص عليهم مجيعا:التعليل

 كانت الـنفس الواحـدة      فإذا،  على القصاص يف النفس      األطراف قاسوا القصاص يف     :الثاينالدليل  
 .  كذلك يف القصاصأنفسيقتص ألجلها من مخسة 

وألن اهللا  .. مساواة   ألن قاعدة القصاص املساواة وال    . باأليدي بيد واحدة     أنا ال نأخذ     :الثاينالقول  
والـراجح مـذهب   . فواحد بإزاء واحد  ] . 13/آل عمران[} والعني بالعني  { يقول  -  تعاىل   - 

. ألن العدل هنا يقتضي أن نأخذ األيدي باليد ألم اشتركوا يف اجلناية             القول األول   اجلمهور وهو   
 .  قياس جلي- ة نظري ه من وج-  على النفس وألن القياس

يشترط عند احلنابلة ألخذ األيدي باليد أن تكون جناية اموعة غري متميزة وحصل القطـع     : مسألة  
 . مبجموعها

 عليها مجيعا حىت اتكئوالو استخدم اجلناة فوضعوا السكني على يد اين عليه مث : مثاله الذي يوضحه  
وهـل  .. ؟ غري متميزة . غري متميزة   أوهل أفعاهلم متميزة    .. ناية من جمموعة     اجل اآلن. انفصلت اليد   

 .. ؟ بفعلهم مجيعا. بفعل بعضهم أووقعت بفعلهم مجيعا 

علمنا من هذا أن اجلناية من اموعة لو اختلفت ومتايزت بـأن            .  نقتص   أنإذا حتقق الشرط فيجب     
ألن اجلناية مل تقع من جممـوع       ، فال قصاص   قطع كل منهم من جانب ومل يتفقوا على جانب واحد           

  تأثريا من بعضوأكثرالفعل وألن أفعاهلم متمايزة ورمبا كان بعضها أعمق 

 وتواطؤ على هذا الفعل ليتجنبوا القصاص حينئذ جيـب          اويستثىن من هذا الشرط ما إذا حصل متالؤ       
 . القصاص على جمموعهم

  )وسراية اجلناية مضمونة ( -  قال رمحه اهللا- مث
ألن السراية أثر اجلناية وإذا كانت اجلناية مضمونة فأثرها مضمون          : التعليل  ، سراية اجلناية مضمونة    

 . كذلك
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ين إذا قطع اجلاين أصبع ا    : مثاله  . إذا السراية مضمونة سواء كانت السراية يف العضو أو يف النفس            
و أن تسري اجلناية إىل النفس بـان        أاليد    ن يلزم من هذا قطع      أ اليد ب  إىلعليه  فإما أن تسري اجلناية       

هو ما تقدم : والتعليل . والسراية مضمونة يف النفس وما دون النفس   . يستمر يف الرتف إىل أن ميوت       
 . معنا إال أنه يشترط هلذا شرط سيذكره املؤلف

  )سراية القواد مهدورة ( -  قال رمحه اهللا- مث
فإذا مت القصاص علـى اجلـاين وأدى        : ود بالقود القصاص    واملقص. سراية القودة هدر ال فقيمة هلا       

القصاص إىل سراية أودت بالعضو كامال أو بالنفس فإنه تعترب هذه السراية هدر ألن القصاص مأذون                
فيه شرعا والقاعدة املشهورة أن ما ترتب على املشروع غري مضمون فما دام العمل مـشروع فمـا                  

 . انتقل املؤلف للشرط الذي أشرت إليه سابقامث . يترتب عليه فإنه ال ضمان فيه 

  )وال يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما ال تطلب له الدية ( -  قال رمحه اهللا- مث
أنه ال جيوز وحيرم .  من العضو وأخذ الدية عليه قبل برئه         االقتصاصمذهب احلنابلة أنه ال جيوز وحيرم       

 .  نقتص قبل برئهأن

 وقـال   - صلى اهللا عليه وسلم   -  على ركبة صحايب فجاء إىل النيب          جنا رجال   أنواستدلوا على هذا    
 وقال اقدين فاقتص له     أخرىمث جاء   ) حىت تربأ     ( - صلى اهللا عليه وسلم   - أقدين من فالن فقال النيب      

فهذه سـراية ألن    .   مث ملا برئ اجلرح جاء اين عليه أصبت بالعرج            - صلى اهللا عليه وسلم   - النيب    
قـد يتـك      ( - صلى اهللا عليه وسلم   - شكل عاهة مستدمية وهي العرج فقال النيب          اجلرح أصبح ي  

فاستدل احلنابلة ـذا    .  قبل الربء    االقتصاص  عن    - صلى اهللا عليه وسلم   - مث ى النيب      )  اهللا   أبعدك
 اليت  فإن السرايةاالقتصاص وهو أنه إذا أىب إال آخراحلديث على التحرمي  ورتبوا على هذا فرعا فقهيا          

 .  ضيع حقه بنفسهألنهتكون بعد ذلك تكون هدر وال يقتص للمجين عليه منها 

 .  مكروه فقط  وليس حمرمااالقتصاص أن الصرب إىل الربء مستحب يعين طلب :الثاينوالقول 

 .   يف احلديث واقتص منه- صلى اهللا عليه وسلم- أنه أذن  : والدليل 

 : والراجح انه حيرم ألمرين

 .  قبل الربء دائما يفضل إىل الرتاع فيما إذا قعت السرايةقتصاصاال: األول

 .  قبل الربءاالقتصاص  عن - صلى اهللا عليه وسلم-  احلديث قال مث ى النيب آخرأنه يف : الثاين

  .ذا انتهى هذا الفصل  يقتص يف اجلناية قبل الربء أني بناءا على هذا ال جيوز لقاض
  وهللا احلمد اجلنايات كتابانتهى ذا 

  من الديات )  1: ( الدرس                                     
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 كـتــاب الديــات                               
 

 . مجع دية ومعىن وداه يعين دفع ديته: الديات 

 افاألطـر يف  :للمجين عليه   . هو املال املدفوع للمجين عليه أو لوليه مقابل اجلناية          :  يف الشرع    وأما
ومل خيتلف الفقهاء يف    .والدية مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع       يعين يف النفس  : ولوليه  ، واجلروح  
وكما سـيأتينا يف    ] 92/النساء[} فدية مسلمة إىل أهله     {الديات لصراحة األدلة فيها كقوله    وجوب  

 .  أمر بالدية على العاقلة- صلى اهللا عليه وسلم- قصة اهلذليتني فإنّ النيب  

  .أما اإلمجاع فهو حمكي من أكثر من واحد أنه أمجعوا على وجوب الديات إمنا اخلالف يف التفاصيلو
 )كل من أتلف إنسانا (- رمحه اهللا- قال  

وال يدخل فيه   . مقصود املؤلف باإلنسان هنا يعين معصوم الدم كاملسلم والذمي واملعاهد واملستأمن            
عين أو بعض نفس ولو صرح به لكان أوضح يعـين أو            احلريب ومقصود املؤلف كل من أتلف نفسا ي       

 . بعض نفس فإنّ الدية كما جتب يف النفس جتب يف بعضها

 )مبباشرة أو سبب (- رمحه اهللا- قال 
أفادنا املؤلف أنّ اجلناية قد تكون مبباشرة وقد تكون بسبب فمن أمثلة املباشرة أن يطعنه بـسكني أو                  

فالقتل إذا كان مبباشرة    .  له حفرة فيها حية أو فيها أسد         يقطع طرفه بسيف وأما السبب فكأن حيفر      
 . أو بتسبب فعلى القاتل الضمان

أنه إذا اجتمع مباشر [ فإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالقاعدة العامة ويستثىن منها صور ستأتينا / مسألة 
رو ألنـه   فإذا حفر زيد حفرة ودفع عمرو خالدا فالضمان على عم         ] ومتسبب فالضمان على املباشر   

إذا القاعدة العامة أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على من على املباشر دون املتسبب . املباشر 
وقول بعض الفقهاء إذا مل ميكن      ] أنه إذا مل ميكن تضمني املباشر       [ ويستثىن من هذا صورة هي قاعدة       

هذه التفصيالت جتد أنّ مجيـع      تضمني املباشر خري من التفصيالت اليت تشتت الذهن وإذا تأملت يف            
هذه التفصيالت ترجع إىل هذه القاعدة ال ميكن أن خترج عن هذه القاعدة وهي أنه ال ميكن تضمني                  

يف القواعد هذه القاعـدة إذا اجتمـع   . ذكر الشيخ احلافظ العالمة الفقيه الكبري ابن رجب    . املباشر  
 نضمن فيها املباشر وذكر حبث طويل فيها         وهي الصور اليت ال    االستثناءمباشر ومتسبب وذكر أيضا     

. خالصة هذا البحث أنه ال ميكن أنه يستثىن من هذه القاعدة الصور اليت ال ميكن فيها تضمني املباشر                
لكن ال  ، من أمثلة عدم التضمني أن يدفع شخص شخصا يف حفرة أسد فاملباشر لإلهالك هو األسد                

اإلنسان شخصا ويلقيه يف البحر فاملوت اآلن كان بسبب         ميكن تضمني األسد ألنه يمة وكأن يربط        
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وهكذا كل مسألة ال ميكن فيهـا تـضمني املباشـر           ، الغرق وال ميكن تضمينه من البحر ألنه مجاد         
 . فالضمان على ماذا ؟ على املتسبب

 )لزمته ديته (- رمحه اهللا- قال 
 . عامة تشمل املباشر واملتسببلألدلة السابقة فإنّ األدلة السابقة دالة على وجوب الدية وهي 

 )فإن كانت عمدا حمضا (- رمحه اهللا- قال 
 . إذا كانت اجلناية عمدا حمضاً يعين وعفا اين عليه أو وليه فالواجب حينئذ الدية

 )ففي مال اجلاين (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
نّ األصل يف اإلتالفات أنّ  أ:األولاألمر : إذا كانت الدية عن جناية عمد فهي يف مال اجلاين ألمرين           

 . الضمان فيها على املباشر

 أنّ الدية إنما كانت على العاقلة يف اخلطأ وشبه العمد ملناسبة التخفيف لعدم وجود القـصد                 :الثاين
 . وهذا املعىن مفقود يف العمد وهلذا صارت الدية يف مال اجلاين

 )حالة (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
. اين وال تؤجل كما يف العمد فكما يف اخلطأ وشبه العمد وسيأتينا الكالم عنها               الدية حالة يف مال اجل    

تكون حالة ملا تقدم أنّ التأجيل يف اخلطأ وشبه العمد كان ملعىن املراعاة للعاقلة حيث أنّ العاقلة هـذا      
مفقودان يف  إحسان منهم وصلة كما أنّ فيه مراعاة للجاين ألنه ال قصد له يف اجلناية وهذان املعنيان                 

 اجلناية ومل تقع منه خطأ وهلذا تكون        إيقاعالعمد ألنّ الذي يدفع هو اجلاين وليس العاقلة وألنه قصد           
 . حالة

 )وشبه العمد (- رمحه اهللا- قال 
واختاره أيضا ابـن    . شبه العمد تكون الدية على العاقلة وإىل هذا ذهب احلنابلة واملالكية والشافعية             

واستدلوا على هذا بأنّ يف قـصة اهلـذليتني أنّ          . هور واختيار بعض احملققني     املنذر وهو مذهب اجلم   
صلى اهللا عليـه    - إحدامها رمت حبجر على بطن األخرى فقتلت األخرى وما يف بطنها فقضى النيب              

فالقتل الذي يف هذا احلديث هو من       .  بالدية على العاقلة وهذا احلديث صحيح وإشكال فيه          - وسلم
فاحلجر هل يقتل غالبا ؟ ال يقتل       ، اذا ؟ ألنه ال قصد وأن يكون بآلة ال تقتل غالباً            باب شبه العمد مل   

 الديـة   - صلى اهللا عليه وسلم   - غالبا فإذا تبين أن اجلناية يف احلديث شبه عمد ومع ذلك جعل النيب              
 . على العاقلة

شبه العمد واستدل على هذا      لألحناف ومال إليه ابن القيم أنّ الدية يف مال اجلاين يف             :الثاينوالقول  
الدية على اجلـاين ال علـى       بأنّ شبه العمد يشترك مع العمد يف ماذا ؟ يف القصد فناسب أن تكون               
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وكالمه وجيه لو ال النص الصحيح الذي جعل الدية على العاقلة وهلذا نقول الراجح إن شاء                ، العاقلة
 . اهللا مذهب اجلمهور

 )واخلطأ (- رمحه اهللا- قال 
 .  يف شبه العمداالختالفية فيه على العاقلة وهذا حمل إمجاع مل خيتلفوا فيه وهللا احلمد إمنا أيضا الد

 )على عاقلته (- رمحه اهللا- يقول  
سيخصص املؤلف باب كامل للعاقلة سيأتينا من هم العاقلة وملاذا مسوا ذا ؟ وكيف جتعـل علـيهم             

والدليل ، مؤجلة إمجاعاً والتأجيل ملدة ثالث سنوات       الدية لكن الذي يعنينا اآلن أنّ الدية على العاقلة          
 -رضي اهللا عنه- بن اخلطاب   على هذا أم حكم به أمري املؤمنني عمر

 .  فالدية مؤجلة بالنسبة للقتل اخلطأ وشبه العمد- رضي اهللا عنه- وأيضا علي بن أيب طالب  

 )فإن غصب حرا صغريا (- رمحه اهللا- قال 
أما العبد فهو خارج ألنه مضمون على كل        ، خرج به العبد واحلر الكبري      قوله فإن غصب حرا صغريا      

 . حال صغريا كان أو كبريا ألنّ العبد هو مال واملال مضمون بالغصب مطلقا

أما الكبري فإنه ال يضمن ألنّ الكبري يتمكن من ختليص نفسه ويتمكن من الفرار وهلذا احنصر احلكم يف 
 . احلر الصغري

 )فإن غصب حرا صغريا (- رمحه اهللا- يقول  
فإذا أخذ صغريا ووضعه يف غرفة فهو حينئذ        ، املقصود بالغصب هنا أن يأخذه إىل مرتله ولو بغري قيد           

غصبه يعين أخذه غصبا ولو تركه بغري قيد يف البيت فإذا هذا مقصود احلنابلة ألنه سـيأتينا إذا قيـد                    
 . اليد له حكم آخر الرِجل أو

 )فنهشته حية أو أصابته صاعقة (- رمحه اهللا- يقول الشيخ 
إذا شته حية أو أصابته صاعقة فإنّ الضمان هنا على الغاصب ملاذا ؟ ألنّ الوفاة كانت بسببه وحنن                  

تسبب فإنّ الضمان يكون على املتسبب وهنا كان سـببا ألنّ            نقول أنّ اجلناية إذا كانت مبباشرة أو      
ووضع . ادي الصاعقة وحينئذ نقول الضمان على املتسبب الصغري ال يتمكن من الفرار عن احلية أو تف

أنه إذا مات اإلنسان بسبب يتعلق بالبقعة فالضمان على من [  قاعدة وهي    - رمحه اهللا - شيخ اإلسالم     
 أو صاعقة أو كان     - رمحه اهللا - فإذا حبسه يف هذه البقعة وأصابه حية كما قال املؤلف             ] حبسه فيها 

 . تاك يقتل بين آدم وأصيب به فإنه يضمنه أيضاهذا املكان معروفا بوباء ف

  
 )أو مات مبرض (- رمحه اهللا- قال 
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يقول الشيخ إذا مات مبرض فهذه البقعة املغصوب ا فإنّ الضمان على الغاصب وعللوا هذا بأنه مات 
 حتت يده العادية يعين مات بسببه فكان الضمان عليه واملؤلف خالف املذهب يف هذه املسألة فاملذهب        

أنه ال ضمان عليه ملاذا ؟ ألنّ املوت بسبب املرض ال يتعلق بالبقعة فقد ميوت يف هـذه البقعـة أو يف    
غريها ويستثىن من هذا ما تقدم معنا وهو إذا كان املرض خاص ذه البقعة وهذا القول الثـاين هـو          

 علي اهلندي له نسخة     الراجح وذه املناسبة احملقق وفقه اهللا استدرك على الشيخ علي اهلندي والشيخ           
حقق فيها الزاد وذكر فيها أنّ هذه املسألة من املسائل اليت خالف فيها املؤلف املذهب وتعقبه احملقـق            

فيما يظهر يل ألنّ الـشيخ علـي         وفقه اهللا بأنه مل خيالف والواقع أنّ الصواب مع الشيخ علي اهلندي           
 هذا خالف فيه املذهب وهذه املـسألة  يقصد أنّ املؤلف خالف املذهب يف مسألة مات مبرض صحيح     

خالف فيها املذهب ولو رجع اإلنسان إىل املنتهى واإلقناع واإلنصاف واملبدع وغريها مـن كتـب                
احلنابلة لعلم أنّ الصواب مع الشيخ علي وهو أنّ املؤلف خالف املذهب وال يريد أنه خالف املذهب                 

قصودة املقصود إذا مات مبرض وفعال املؤلـف        هذه ليست هي امل   ) غلّ حرا مكلفا وقيده   (يف مسألة   
خالف املذهب وهذا يؤيد أنّ الشيخ املؤلف له اختيارات لكن هنا يف احلقيقة مل يوفق فاملذهب يف هذه 

 . املسألة أصح وهي أنه إذا مات مبرض ال خيتص بالبقعة فال ضمان

 )أو غلّ حرا مكلفاً وقيده (- رمحه اهللا- قال 
يقول الشيخ إذا غل حرا مكلفا وقيـده فمـات          . والغل ما وضع يف اليد      ، ل  القيد ما وضع يف الرجِ    

 .بالصاعقة أو احلية وجبت الدية فيهما
فهم من كالم املؤلف أنه جيب ليكون الضمان على اجلاين أن يربط يده ورجله فإن ربط إحدامها فال                  

 اين عليه صار سببا يف موته       ضمان وهذا يف مسألة احلية والصاعقة والتعليل أنه بربطه يدي ورجلي          
 فيهمـا أي دون  - رمحـه اهللا - ألنه مع الربط لن يتمكن من تفادي احلية وال الصاعقة وقول الشيخ         

ألنه إذا ربط يده ورجله وأصيب مبرض فإنه مات ال بسبب الـربط             ، املرض فاملرض ال جيب ضمانه      
ت بسببه فإنّ الضمان عليه وهـذا يتنـاول         ولو أنّ احلنابلة ذكروا قاعدة أسهل من هذا فقالوا إذا ما          

 . املرض واحلية وغريها مثال هذا

من أصيب بربو مزمن والدواء على الطاولة وهو مربوط إىل اجلدار بيده ورجله مث مات بسبب األزمة                 
 فهل مات حبية أو صاعقة أو مرض

ب الربط ال بـسبب     مقتضى كالم احلنابلة ال ضمان والواقع أنّ الضمان واضح ألنّ املوت كان بسب            
 . املرض جمردا

أي قضية أنه يشترط ربط اليد والرجل أيضا منازعة فيها إذ قد ميوت بسبب ربط اليد فقط وقد ميوت 
فإذا جاءت احلية فتفادي احلية باليد وبالرجل ؟ باليد والرجل لكن الغالب            ، بسبب ربط الرجل فقط     
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          يف الغرفـة   . رب بأي وسيلة يف تفاديها يعتمد على الرجل ألنه يهرب عنها أنت احلريق إذا شـب
 بالرجل ؟ باليد ألنه يستطيع أن يفتح الباب بينما لو ترك رجليه بغري قيد فتفادي احلريق غالبا باليد أو

إذا لو قال املؤلف قاعدة أنـه إذا        . وقيد يديه فإنه ال يستطيع أن يفتح الباب مهما كان حاذقا برجله           
ه يف هذه البقعة صغريا كان أو كبريا فعليه الضمان ولسنا حباجة إىل هذا              مات بسببه يعين بسبب حجز    

أنه [التفصيل أليس كذلك ؟ وهذا ما جنح إليه شيخ اإلسالم يف املسألة األوىل وهي أنه وضع ضابط                  
 . الصور ال تنتهي] املوت إذا كان بسبب البقعة فالضمان على احلابس

 
 فصل                                       

. هذا الفصل خصصه املؤلف للكالم عن جمموعة من املسائل األخرى تتعلق غالبا بأفعال مؤذون فيها                
 . يف بعضها جتب الدية ويف بعضها ال جتب الدية يعين الضمان حسب مالبسات القضية

أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ومل يسرف     ، وإذا أدب الرجل ولده      (- رمحه اهللا - قال  
 )تلف به ن مامل يضم

القاعدة أنه إذا مارس من له احلق يف التأديب حقه يف التأديب وترتب على هذا التأديب تلـف فـإنّ              
 . املؤدب ال يضمن

  )ومل يسرف مل يضمن (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
 - 1: إذا ال يضمن ألنّ له احلق يف ممارسة هذا التأديب إالّ إذا أسرف واإلسراف يكون بأحد أمرين                  

 . ا أن يزيد عن احلد املعقول يف طريقة التأديب من حيث العدد واآللةإم

إذا كان ، مثال هذا وهذا املثال للتوضيح . أو أن يستمر يف التأديب مع حصول املطلوب بدونه  -2
إمـا أن   . سراف يكون بأحـد أمـور       ديب إالّ أن يضرب ثالث مرات فاإل      هذا الصيب حيتاج يف التأ    

 للضرب أو أن يضربه كم ؟ أكثر من ثالث أو أن يستخدم آلة مناسبة إالّ أنـه                  يستخدم آلة عنيفة يف   
يشدد يف الضرب فاخللل يكون بأحد هذه الثالثة أمور فإذا حصل منه خلل فإنه يضمن ألنه جـاوز                  

  . جيوز له فيه فضمن وإمنا الشارع أباح له قدرا معينا فقط حقه إىل ما ال
 )ب حلامل فأسقطت جنينا ضمنه املؤدبولو كان التأدي (- رمحه اهللا- قال 

إذا كان التأديب حلامل وأسقطت فإنّ املؤدب يضمن وظاهر كالم املؤلف يضمن مطلقا ولو مل يتعدى 
 فلما بلغها أنه    بامرأةبن اخلطاب دعا     ألنّ التأديب جتاوز األم إىل الولد وهذا من اإلسراف وألنّ عمر          

 الصحابة فأفتوه بأنّ عليه الدية فدل       - رضي اهللا عنه  - ر  بن اخلطاب أسقطت فاستشار عم     يريدها عمر 
األثر والتعليل فاحلقيقة مل أرى يف هذه املسألة خالف لكن لو . على وجوب الضمان يف مسألة احلامل 
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قيل أنه إذا أدبها تأديبا يتناسب مع احلامل من غري زيادة فإنه ال ضمان كان هذا القول هو املتناسب                   
ء الباقية وحنن نشترط أن يكون التأديب يتناسب مع احلامل فإذا أدبهـا مثلـه ال                مع تقريرات الفقها  

تسقط معه احلامل فأي جناية من املؤدب لكن كأنّ الفقهاء يرون أنه إذا جتاوزت اجلنايـة إىل غـري                   
 . املؤدب فهنا حصل إسراف هكذا يرون لكن إن قيل ذا القول فهو القول الراجح إن شاء اهللا
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  األحد: يوم
: التـــــــاريخ

  هـ26/10/1429
  198(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .حابه أمجعنيوأص

 يف مسائل الفصل الذي عقده يف بعض التصرفات اليت تكون يف بعض الصور - رمحه اهللا- قال املؤلف  
) ولو كان التأديب حلامل فأسقطت جنينا ضمنه املـؤدب        (املضمونة واليت يف بعضها ال تضمن يقول        

 . هذه انتهينا منها

 )اهللا لكشف حق امرأةوإن طلب السلطان  (-  قال رمحه اهللا- مث
أي فأسقطت فإنه يضمن إذا طلب السلطان املرأة حلق اهللا أو حلق آدمي مث أسقطت فإنه يضمن هـذا   

 أنه اسـتدعى    - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب      اجلنني وعلة التضمني األثر املروي عن أمري املؤمنني عمر        
 فهذا الدليل يدل ، واتفقوا على التضمني - صلى اهللا عليه وسلم- امرأة فأسقطت فسأل أصحاب النيب 

 . على تضمني السلطان ويستوي يف هذا ما إذا كانت املرأة ظاملة أو مظلومة

 )أو استعدى عليها رجل بالشرط يف دعوى له فأسقطت ( -  قال رمحه اهللا- مث
إذا استعدى رجل على امرأة ورفع عليها دعوى وطلبت يف جملس احلكم فإا إذا أسقطت بسبب هذه 

عي يضمن واشترط املؤلف شرطا وهو أن يصاحب الدعوى من القرائن ما يـدخل              الدعوى فإنّ املد  
وهذا القيد ذكره الشيخ اد ابن تيمية وعنـه         . خوف على املرأة وهذا الذي عرب عنه بقوله بالشرط          

 نقل املؤلف وغريه من احلنابلة مل يذكر هذا القيد بل مبجرد أن تدعى إىل جملس احلكم بسبب دعوى

 الدعوى يضمن والذي يظهر أنّ ماذكره الشيخ اد أوىل ألنّ جمرد الدعوى عادة ال تسبب                فإنّ مقيم 
لكن إذا كان مع هذه الدعوى شرط وهيئة تدخل اخلوف على نفس املرأة مث أسـقطت                . اإلسقاط  

 . بسبب هذا فإنه يضمن

 )ضمنه السلطان واملستعدي (- رمحه اهللا- يقول  
األوىل واملستعدي يعين يف الصورة الثانية هذا هو احلكم وقد ذكرناه           ضمنه السلطان يعين يف الصورة      

 . أنه عند احلنابلة يضمن ألنّ اإلسقاط صار بسبب هذه الدعوى

  
 )ولو ماتت فزعا مل يضمنا (-  قال رمحه اهللا- مث
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ال تضمن ملا بين املؤلف أا إذا أسقطت فإن اجلنني يضمن أراد أن يبني أا لو ماتت هي بنفسها فإا             
 خالف املذهب   - رمحه اهللا - هذه الدعوى ال تقتل عادة واملؤلف          واستدل احلنابلة على هذا بأنّ مثل     

 أا تضمن ألا ماتت بسبب الدعوى فصار الداعي سواء       :الثاينالقول   يف هذه املسألة واملذهب وهو    
 . كان احلاكم أو املستعدي سببا يف املوت فضمن

وال تـضمن إذا    ، املرأة تضمن إذا كانت مظلومة إذا دعيت وهي مظلومة          أنّ هذه   : الثالثوالقول  
واستحسن هذا القول بعض حمققي احلنابلة كالشيخ ابن قدامة وهو قول قـوي             . دعيت وهي ظاملة    

 . ووجيه تفريق بني أن تكون ظاملة أو مظلومة

 ) يضمنهأو يصعد شجرة فهلك به مل، ومن أمر مكلفا أن يرتل بئرا  (- رمحه اهللا- قال 
إذا أمر شخص آخر وكان املأمور مكلفا بأن يصعد إىل الشجرة أو فوق الشجرة أو يرتل يف البئر فإنه                   

 :األول: إذا صار الصعود أو الرتول سببا يف هالكه فإنّ اآلمر ال يضمن والسبب يف هذا من وجهني                  
  . ضمان على املستأجِر فإنه إذا استأجر شخص شخصا وهلك املستأجر فإنه الجاراالستئالقياس على 

 أنه ليس من اآلمر جناية وال تعدي غاية ما هنالك أنه أمره أن يصعد الـشجرة وهـو                  :الثاينالدليل  
مكلف بالغ عاقل يعرف ما يضره فيجتنبه فلم حيصل منه تعدي فهم من كالم املؤلف انه لـو كـان                  

ود الشجرة عرضه للهالك فصار     املأمور غري مكلف صغري فإنّ اآلمر يضمن ألنه بأمره للصغري يف صع           
ـ      ، صحيح ألنّ هذا نوع من التغرير بالصغري        . سببا يف اجلناية     رف وويستثىن من هذا األوامر اليت تع

اعتاد الناس عليها عرفا فإنه إذا أمر الطفل بشيء جرى العرف بأمره به فإنه إذا هلك الطفل فإنه  عليها
 . وإالّ فاألصل الضمان. ال يضمن أي اآلمر 

 )ولو أنّ اآلمر سلطان (- رمحه اهللا- ال ق
 :األولحىت لو كان اآلمر هو السلطان يعين احلاكم بسلطته فإنه ال يضمن والسبب يف هذا هو التعليل 

 . أنه ليس من السلطان جناية وال تعدي وإمنا أمره فأطاع وهو كبري ومكلف

املأمور إذا أصيب جبناية فعلى احلـاكم   أنه إذا كان اآلمر هو السلطان أي احلاكم فإنّ           :الثاينوالقول  
الضمان واختار هذا القول من احلنابلة الشيخ الكبري الفقيه القاضي أبو يعلى وتعليل ذلك أنّ يف أمـر                  

رغبـة   إذ جرت العادة أنّ السلطان ال خيالف أمره هيبة أو         ، السلطان من حيث هو نوع من اإلجبار        
 . فصار يف هذا األمر نوع من اإلجبار فضمن

ويف احلقيقة أقرب األقوال ، أنه يضمن أي احلاكم إن أجربه و ال يضمن  إن مل جيربه          :الثالثوالقول  
والسبب يف هذا أنّ األصل يف أمر احلاكم أنه غالبا ما يكون على              واهللا أعلم اختيار القاضي أيب يعلى     

ستمع هلذا األمـر أو ينقـاد       سبيل اإللزام ويندر ويبعد ويكاد ال يوجد أن يأمر السلطان أحدا مث ال ي             
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لكن هل الضمان يف مال احلاكم أو يف بيـت          ، فصار يف هذا نوع من اإلجبار فيكون عليه الضمان          
 . املال

الصواب أنه إن كان األمر لقضية تتعلق مبصاحل املسلمني فالضمان يف بيت املال وإذا كان األمر لشيء                 
 شخصي فالضمان يف مال احلاكم

 )ما لو استأجره سلطان أو غريهك (- رمحه اهللا- قال 
استأجره السلطان فإنّ السلطان لو استأجر       هذا التعليل لعدم ضمان السلطان وهو القياس على ما لو         

شخصا لبناء أو ليصعد شجرة أو ليرتل إىل بئر مث مات فإنه ال ضمان ألنّ األصل كما تقدم معنـا أنّ       
فهذا هو دليـل    . سبب العمل اليت استأجره من أجلها       املستأجِر ال يضمن اجلناية على املستأجر اليت ب       

 . احلنابلة وتقدم معنا أنّ هذا صحيح لو ال شبهة اإللزام

 
 باب مقادير ديات النفس                               

قال رمحه اهللا باب مقادير ديات النفس يعين باب لبيان مقادير ديات النفس وسيخصص املؤلف بابـا            
 ات ما دون النفسآخر مستقل لدي

  مقادير مجع مقدار واملقدار هو مبلغ الشيء وقدره مقدار الشيء هو مبلغه وقدره/ وقوله باب مقادير 

 بدأ املؤلف كما هو املنطقي بدية  احلر املسلم

 عشر ألـف  اثناأو ألف مثقال ذهبا أو ، دية احلر املسلم مائة بعري    (- رمحه اهللا - فقال  
 )لفا شاةدرهم أو مائتا بقرة أو أ

اعترب املؤلف أنّ هذه األجناس اخلمس هي مقادير الديات هنا حنتاج الدليل على كل واحد من هـذه              
 . األجناس فنبدأ باإلبل

أما النص ففي حديث عمرو بن      . اإلبل من أجناس الدية بالنص واإلمجاع ال إشكال فيها وهللا احلمد            
 . نة مائة من اإلبل ودية النفس املؤم- صلى اهللا عليه وسلم- حزم يقول  

 الدية  أنّ فيها مائة من اإلبل أو مائيت حلة           - صلى اهللا عليه وسلم   - ويف حديث جابر قال قضى النيب       
لكن هذا احلديث . أو مائيت من البقر أو ألفني من الغنم فهذا احلديث ذكر البقر والغنم واحللل واإلبل 

 . فيه ضعف

لكن البقر والغنم من مفردات احلنابلـة مل يوافـق          ، ر هذا   أما البقر والغنم فالدليل عليها حديث جاب      
 . ضمن أجناس الدية احلنابلة أحد على إدخال البقر والغنم

الذهب صحيح ثبت يف حديث عمرو بن حزم أنه ذكر أنّ الدية من الذهب ألـف               . بقينا يف الذهب    
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 . مثقال

ن جده وجاءت أيضا يف رواية      بن شعيب عن أبيه ع     الفضة جاءت يف حديث عمرو    . بقينا يف الفضة    
أجناس يف الديات سيذكر املؤلف مسألة مهمة جدا سنتحدث          اآلن اكتملت اخلمس  . حلديث جابر   

عنها وهي األصل يف الدية هل األصل اإلبل أو األصل اخلمس لكن قبل أن ننتقـل هلـذا أحـب أن        
على يف الـسعودية نظـر      جملس القضاء األ  . نتدارس يف قضية أخرى وهي مسألة قيمة مائة من اإلبل           

املرة الثانية املعتمدة أنا سأذكر لكم اآلن ماذا خلص الس ؟ املرة الثانية كانت . مرتني يف قيمة اإلبل  
 هـ حنن اآلن يف صدد بيان قيمة املائة من اإلبل باعتبار أنه يف وقتنا هذا الديات ال                  1401يف سنة   

هـ نظر جملس القضاء األعلى يف دية شبه العمد         1401 تدفع من اإلبل وإمنا تدفع قيمة اإلبل يف سنة        
وديـة  ، وبعد املدارسة وسؤال أهل اخلربة قضى إىل أنّ دية شبه العمد مائة وعشرة آالف               ، والعمد  

اخلطأ مائة ألف وهذا التقدير مازال يعمل به إىل وقتنا هذا لكن يف احلقيقة ملا قرأت بيان جملس القضاء 
أشكل علي جدا اختالف األسعار فلما سألت وجدت أنه          هـ1401لسنة  األعلى الصادر يف هذه ا    

هناك فارق كبري حنن اآلن سنذكر مقادير هي من باب املدارسة وأما يف باب القضاء فهم حيكمون مبا                  
الناس الذين يتعاملون باإلبـل     . يرون أنه مناسب لكن حنن اآلن يف باب املدارسة وتقرير الفقه فقط             

 أربعة أجناس

ويشترون يف اإلبل قالوا الشريطية اللي يبيعون : الثاين. الذين يبيعون اللحم .  القصابني :األول نساجل
األخري جنس يسموم   ، الدالل هذا هو ما ميلك ولكنه يسعى يف بيعها          .  الداللني   :اجلنس الثالث . 

ط من أسعار هـؤالء      سألت أنا هؤالء مجيعا يعين نأخذ املتوس       أربعةكم صار أجناس الناس     . املربية  
مجيعا حىت إذا قلت مثال قيمة الواحدة من اإلبل كذا ما تقول هي قيمته عند أصحاب اللحـوم وال                   

 . هذا واحدواب أنه قيمته املتوسطقيمته عند املربني اجل
هـ ارتفعـت األعـالف     1428هـ  1427السؤال سألت بعد ارتفاع األعالف يف سنة        : اثنني

 . هذا اثنني. هـ بعد ارتفاع األسعار 1428بشكل ملحوظ وأنا سألت سنة 

سألت عن قيم اإلبل املتوسطة ال قيم اإلبل املرتفعة الثمن وال اإلبل منخفضة الثمن يعين جتنبنا                : ثالثة
متاما هذه اللي يسمونه املزايني ألنّ هذا غري شيء آخر إمنا أخذنا الذي يتعامل به الناس والوسط من                  

 أنه قيمة بنت املخاض ألفني ومائتني وبنت اللبون ثالثة آالف ومخـسمئة             أيضا طيب النتيجة تبين يل    
فإذا أردنا أن نأخذ قيمة املائة من كل واحـد           . ةومخسمائبعة آالف   رواحلقة أربعة آالف واجلذعة أ    

ثالمثائة ومثان عشرين ألف هذا يقابـل التقـدير         ، عشرين كما سيأتينا اآلن سيكون مبلغ كبري جدا         
ائة ألف وهذا فارق كبري على أنه يف احلقيقة أنا سعيت قدر املستطاع أين آخذ الوسـط                 املعمول به م  

وأحترى قدر اإلمكان وكانت النتيجة هو هذا ما مسعت فأنا أرى أنه ينبغي إعادة النظر يف القضية املائة 
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سيما ال. قع  نت تعطيه ثلث حقه يف الوا     ألف هذه فهي إجحاف باجلاين وال اين عليه ؟ اين عليه فأ           
كما سيأتينا على قول بعض الفقهاء الذين جيعلون هي األصل يف الديات على هذا القول                على القول 

يكون يف إجحاف واضح جدا فأنتم اآلن مسعتم كيفية هذا التقدير واألجناس اليت أخذت منـها إىل                 
 . آخره

قة أربعة آالف واجلذعة أربعة     واحل . ةومخسمائوبنت لبون ثالثة آالف     . بنت املخاض ألفني ومائتني     
وهذه األسعار جيزم كثري من أصحاب الصنعة أا أقل أيضا من الواقع جيزم بعضهم  . ةومخسمائآالف 

 . أا أقل من الواقع فنحن أخذنا املتوسط وعند بعض الناس نعترب أخذنا أقل من املتوسط

 )هذه هي أصول الدية (- رمحه اهللا- قال 
. هو األصل يف الدية ؟ فاحلنابلة يرون أنّ األصناف اخلمسة أصول يف الديـة               ما  . هذه مسألة مهمة    

 .اإلبل والبقر والغنم والذهب والفضة
بـن   استدلوا على هذه أصول حبديث جابر السابق فإنه ذكر هذه األصناف واستدلوا حبديث عمرو             

 . حزم فإنه ذكر حنوا مما ذكر يف هذا احلديث

ديات اخلمسة املذكورة عند احلنابلة مع إضافة احللل واسـتدلوا حبـديث    أنّ أصول ال:الثاينوالقول  
 . الثاينالقول  بن اخلطاب قضى بالدية باحللل هذا هو جابر ففيه ذكر احللل واستدلوا بأن عمر

ألـا املـذكورة يف األحاديـث       . أنّ األصل يف الدية اإلبل والفضة والذهب فقط         : الثالثالقول  
 .  البقر والغنم واحللل ضعيفاملشهورة وألنّ حديث

 :األولالـدليل   : واستدل هؤالء بـدليلني     .  أنّ األصل يف الدية اإلبل فقط        : واألخري الرابعالقول  
 كان يقوم الديات علـى     - صلى اهللا عليه وسلم   - بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النيب          حديث عمرو 

في احلديث الداللة الصرحية علـى أنّ       ف. فإن غلت رفعها وإن رخصت نقصها       . أهل البوادي باإلبل    
 . القيمة تعرف بقيمة اإلبل

 .  ملا خطب يف مكة ذكر أنّ دية اخلطأ مائة من اإلبل- صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ النيب :الثاينالدليل 

حديث فيه اختالف لكن يظهر يل اآلن أنه إسناده حسن . بن شعيب عن أبيه عن جده  حديث عمرو
سيما القول قبل ة فيها إشكال ويف األقوال قوة الري وإن كنت أقول إنّ هذه املسأل والراجح القول األخ  

أما الغنم والبقر واحللي ففي     . األخري وهو اعتبار البقر والغنم والذهب والفضة ففيه قوة واضحة جدا            
ول فأقول مع كون الراجح الق    . القول ا ضعف لكن اخلالف يف احلقيقة يدور بني األصناف الثالثة            

 . األخري إالّ أنّ املسألة قوية وفيها احتمال وليست من الوسائل اليت يكون فيها الراجح واضحا ظاهرا

 )فأيها أحضر من تلزمه لزم الويل قبوله (-  قال رمحه اهللا- مث
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إذا أحضر اجلاين الدية من أي صنف من األصناف اخلمس فإنه يلزم الويل أن يقبل ألا أصول وليس                  
 البقر ولو كان اجلاين من أهل صنف خيتلف عن الصنف الذي            أوالغنم   يشترط اإلبل أو  له أن يرفض و   

يعين إذا كان اجلاين رجل     .  ولو كان اين عليه من أهل صنف خيتلف عن الصنف الذي أخذه              أعطاه
 . ميلك اإلبل ودفع الدية من الفضة فيلزم ويل اين عليه القبول أو ال يلزمه ؟ يلزمه

  ين عليه رجل راعي بقر يعين ماله من البقر ودفع اجلاين الدية من اإلبل فإنه يلزمه أيضا أن                  لو كان ا
وعلى القول بأنّ األصـل     . يقبل ملاذا ؟ كل هذا يعود إىل مسألة أنّ األصول هي هذه اخلمسة كلها               

ل يف الدية وليس    ألنّ اإلبل هي األص    اإلبل فإنه ال يلزمه أن يقبل وله أن يقول بل أريد مائة من اإلبل             
له أي للجاين أن يلزم الويل بأن يقبل بدل هذا األصل ألنّ هذا البدل يعترب معاوضة وحنـن قلنـا أنّ                     

إذا على القول الراجح إذا أحضر له مائة ألف ريال له أن . املعاوضات ال تتم إالّ بالرضا وهنا ال رضا   
الذهب أو من البقر أو من الغـنم فـاألمر          يقول أريد مائة من اإلبل وإذا أحضر له من الفضة أو من             

 .  يرفض وأن يقول ال أريد إالّ مائة من اإلبلأنكذلك له 

 )مخس وعشرون بنت خماض: ففي قتل العمد وشبهه  (- رمحه اهللا- قال 
والدية تارة تكون مغلظة وتارة تكون خمففة وبدأ الـشيخ          .  بدأ املؤلف ببيان أسنان اإلبل يف الديات      

 .ة وهي دية العمد وشبههبالدية املغلظ
فقال أنّ دية العمد وشبهه مائة من اإلبل هذا متفق عليه  لكن كيف نقسم هذه املائة يقـول مخـس           

الدليل . أي أا تقسم أرباعا ذه األسنان     . اخل  ...وعشرون بنت خماض ومخس وعشرون بنت لبون        
 -سلمصلى اهللا عليه و- على هذا أنّ السائب بن يزيد حدث أنّ النيب  

 لكن هذا احلديث    - رضي اهللا عنه  - .  جعل الدية يف العمد وشبهه على هذه األصناف فذكر التربيع           
 . فيه ضعف

. بعون يف بطوا أوالدهـا      روأ. وثالثني جذعة   . ثالثني حقة   ، أنّ الدية املغلظة أثالثا     : الثاينالقول  
دد اجلذعة واحلقة أكرب مث ألزمـه       أليس كذلك ؟ أوال جعل ع      وهذا أغلظ بكثري من التقسيم الرباعي     

بن شعيب عن أبيه عن      الدليل على هذا أنه جاء يف حديث عمرو       . بأربعني يف كل واحدة منها ولد       
وهـذه  ديث جاء التنصيص على أا أثالث       يف ثالثة أحا  ، وحديث ثالث   ، بن حزم    وعمرو، جده  

مـن حمققـي احلنابلـة األول     اثنان  وهلذا اختار هذا القول   . أصح بكثري من أدلة املذهب       األحاديث
 وهذا القول الثاين.والثاين أبو اخلطاب . الزركشي

 . أصح إن شاء اهللا وهو التثليث ألنّ أحاديثه أصح وأثبت

 . فذكر أا جتب أمخاسا.انتقل املؤلف إىل الدية املخففة وهي دية اخلطأ 
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وعـشرون  ، عة املذكورة   مثانون من األرب  ، جتب أمخاسا : ويف اخلطأ    (- رمحه اهللا - قال  
 )من بين خماض

. وعـشرين جذعـة     . وعشرين حقة   . وعشرين بنت لبون    . يعين تكون الدية عشرون بنت خماض       
الدليل أوال إىل هذا ذهب األئمة األربعـة التخمـيس       . من كل واحد عشرين     . وعشرين بين خماض    

 مرفوعا أنه ذكر عن -  اهللا عنهرضي- واستدلوا على هذا حبديث ابن مسعود  . مذهب األئمة األربعة    
وحديث ابن مسعود روي أيضا موقوف واملوقـوف        .  هذا التخميس    - صلى اهللا عليه وسلم   - النيب    
 . أصح

حنن قلنا أنّ تقـسيم ديـة       .  أا أرباع كدية العمد وهو قول ضعيف خيالف النصوص           :الثاينالقول  
جيعلون بدل عشرين بين .  املالكية والشافعية أليس كذلك ؟ إالّ أنّ اخلطأ أمخاس مذهب األئمة األربعة

، سبب اخلالف بني احلنابلة واحلنفية       وهذا أصعب كأن يرون أنه أصعب     .عشرين بنت لبون    . خماض  
ويف . أنه يف حديث ابن مسعود املوقوف يف بعض ألفاظه عشرين بنت لبـون              . واملالكية والشافعية   

والنـاظر  . بني القولني سيعود إىل الترجيح بني اللفظني إذا الترجيح . بعض ألفاظه عشرين بين خماض   
يف اللفظني يرجح أنّ الثابت عن ابن مسعود عشرين بين خماض فاحلنابلة واحلنفية أصح إذا التقـسيم                 

 . أو بنت لبون الرباعي من حيث هو متفق عليه لكن اختلفوا هل هي بين خماض

 )وال تعترب القيمة يف ذلك (- رمحه اهللا- قال 
 ال تعترب القيمة عند اختيار جنس من األجناس اخلمسة فمثال إذا جاء مبائة من اإلبل ال يـشترط                   يعين

 عشر ألف من الفضة ال يشترط ولو كانت أقل          اثينالذهب وال    فيها أن تكون أقيامها ألف مثقال من      
ساواة كذلك  أو أكثر ملاذا ؟ ألم يرون أنّ كل جنس من هذه األشياء هو أصل بنفسه فال يشترط امل                 

 صحيح إذا قررنا أنّ     اوهذ. لو أتى بألف مثقال من الذهب ال يشترط أن تساوي قيمة مائة من اإلبل               
وعلى القول بأنّ األصل اإلبل حينئذ يشترط إذا جاء         . األصول اخلمسة كل واحد منها أصل بنفسه        

 .  بأي جنس من األجناس أن تكون قيمته مساوية ملائة من اإلبل

 )بل السالمة (- ه اهللا قال رمح- مث
والدليل على هـذا أنّ     ، بل تشترط السالمة يعين من العيوب فال نشترط القيمة بل نشترط السالمة             

األصل يف إطالق النصوص السالمة من العيوب فإذا أمر بإعتاق عبد أو دفع دية من اإلبل فاألصل يف                  
 . هذه األشياء أن تكون ساملة من العيوب ألنه مقتضى اإلطالق

 )نصف دية املسلم: ودية الكتايب  (- رمحه اهللا- قال 
والشيخ هنا يف احلقيقة خالف ومل     . يف املقنع بعد أن ذكر دية املسلم احلر ذكر بعده دية املرأة املسلمة              
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كان ينبغي أن يبدأ بدية املسلمني مث يتكلم عن دية غري املسلمني لكنه خالف األصل ولـو مل       . حيسن  
 دية الكتايب على النصف من دية املسلم. حسن خيالف األصل لكان أ

بن حزم أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ودية           عند اجلماهري والدليل على هذا أنه يف حديث عمرو        
 الكتايب على النصف من دية املسلم

ـ               :الثاينوالقول   سلم أنّ دية الكتايب الذمي أو املستأمن أو املعاهد كدية املسلم ألنه معصوم الدم كامل
قبل أن ننتقل استدل الذين قالوا أنّ دية الكتايب كدية املسلم بدليل   ألنّ النص فيه ظاهراألولوالراجح 

} فدية مسلمة إىل أهلـه      { لذي ذكرت وهو أن اهللا تعاىل قال      أيضا آخر قد يكون أقوى من الدليل ا       
 على أنّ الدية فيهمـا      وأنه ذكر هذا احلكم حني ذكر املسلم وحني ذكر الكتايب فدل          ] 92/النساء[

وهذا استدالل باملفهوم وحنن أخذنا مرارا وأخذنا أنّ القاعدة أنّ املنطوق مقدم على املفهـوم                واحد
وحديث عمرو بن حزم نص يف أنّ دية الكتايب على النصف من دية املسلم فال ميكن العدول عنـه                   .

 . لظاهر نص ولو كان هذا النص من الكتاب

 )مثان مائة درهم: ة اوسي والوثين ودي (- رمحه اهللا- قال 
يعين كم من الدية يعين ثلثا عشر الديـة  . يقول الشيخ ديتهما مثان مائة درهم    . يعين دية غري الكتايب     

 أنّ هذا هو دية اوسي كما أنّ اإلمام أمحـد  - رضي اهللا عنهم- الدليل قالوا أنه روي عن الصحابة        
 . وسييقول ال يكاد أن خيتلفون يف دية ا

 أنّ ديته كدية الكتايب سواء ألنّ يف حديث عمرو بن حزم ملا قال ودية الكتايب علـى                  :الثاينالقول  
فقالوا ودية  . يف لفظ آخر للحديث ودية الكافر على النصف من دية املسلم            . النصف من دية املسلم     

األول بل يف القول الثـاين      والراجح القول   . الكافر هذا عام يشمل الكتايب وغريه من أصناف الكفار          
نوع شذوذ ملخالفته املروي عن الصحابة فالصحابة بينوا أنّ املقصود بالكافر يف حديث عمروبن حزم               

 . هو الكتايب

 )ونساؤهم على النصف كاملسلمني (- رمحه اهللا- قال 
ى النصف يقول أنّ نساء أهل الكتاب عل.اآلن ذكر دية املرأة يقول ونساؤهم على النصف كاملسلمني 

دية احلرة املسلمة على النـصف  . نبدأ باألصل املقيس عليه وهو دية احلرة املسلمة    . كنساء املسلمني   
 من دية املسلم عند اجلماهري بل حكي إمجاعا ومل خيالف إالّ من شذ

 .  ودية املرأة على النصف من دية الرجل- صلى اهللا عليه وسلم- واستدل اجلماهري بقول النيب 

 ويف النفس - صلى اهللا عليه وسلم- أا كدية املسلم لقول النيب        ،  املنسوب إىل الشذوذ     :ثاينالالقول  
بن  واجلواب عن هذا الدليل أنّ هذا اللفظ يف حديث عمرو. املؤمنة مائة من اإلبل واملرأة نفس مؤمنة 
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 املؤمنة مائة   حزم ويف آخره ودية املرأة على النصف من دية الرجل ففي حديث واحد جاء دية النفس               
فدل هذا على أنّ املراد بالنفس املؤمنة هنا الرجل ، ودية املرأة على النصف من دية الرجل        ، من اإلبل   

فالراجح إذا إن شاء .  شاذ والشذوذ من أدلة الضعف ففي هذا عالمة على ضعفه الثاينكما أنّ القول 
ولعله ليس  . نصف بال إشكال من أهل دينه       أما دية املرأة الكافرة فهي على ال      . اهللا أا على النصف     

يف هذه املسألة خالف ألنّ اخلالف كان بسبب دية النفس املؤمنة وهذه ليست مؤمنة فهـي علـى                  
النصف من دية الرجل من دينها إذا ال إشكال يف املرأة الكافرة وإمنا اخلالف وإن كان خالفا شاذا إمنا 

 . هو يف دية املسلمة

 )ودية الرقيق قيمته( -  قال رمحه اهللا- مث
 إما أن تكون قيمته أقل من دية احلر         :القسم األول  :قسمنيدية الرقيق قيمته ودية الرقيق تنقسم إىل        

 . فإذا كانت قيمته أقل من دية احلر فديته قيمته باإلمجاع.

هب  أن تكون قيمته أكثر من دية الرجل احلر كأن يقتل عبد قيمته ألفي مثقال من الذ                :الثاينالقسم  
املهم أكثر من دية الرجل احلر املسلم فديته قيمته على املذهب ولو زادت عن ، أو عشرين ألف درهم 

 . ألنّ النظر يف العبد إىل قيمته كسائر األموال.دية احلر 

أنه ال يزاد يف ديته عن دية احلر ألنّ احلر أشرف فكيف تكون دية العبد أكثر والراجح      :الثاينوالقول  
 . بال إشكال القول األول

 )ويف جراحه ما نقصه بعد الربء (- رمحه اهللا- قال 
فإذا كانت قيمته قبل    ، يعين إذا أصيب العبد جبراح فدية اجلراح حبسب ما نقص من قيمته بعد الربء               

اإلصابة مائة ألف وقيمته بعد اإلصابة والربء مخسون ألف فدية هذا اجلرح مخسون ألـف وهـذا ال                  
العني من احلر فيها نصف الدية       انت اجلراح يف جزء له دية خاصة من احلر مثال         إشكال فيه إالّ إذا ك    

القول األول  . فإذا أصيب العبد جبزء له دية مقدرة من احلر ففيه خالف            . أليس كذلك كما سيأتينا     
 . كالطريقة األوىل مهما أصيب بأي جزء

من احلر فيه نصف الدية أعطيناه القيمة        أن نعطيه مبقداره من الدية فإذا أصيب يف جزء           :الثاينوالقول  
فإذا أصيب العبد يف عينه وقيمته      . فيه ربع الدية أعطيناه ربع القيمة        نصف القيمة وإذا أصيب يف جزء     

من احملققني أنه ينظر إىل قيمته قبل  القول األول اختيار عدد. مائة ألف كم دية اجلرح ؟ مخسون ألف 
وهو فيه عدل وإنصاف وقوة لكن يشكل       . سالم وغريه من احملققني     وبعد الربء مطلقا اختيار شيخ اإل     

عليه شيء مل أر هم تطرقوا إليه يف احلقيقة وال أدري ملاذا ؟ هذا اإلشكال هو أنّ العبد أحيانا يصاب                    
.  اجلرح مث جند أنّ العبد بعد اجلرح قيمته كقيمته قبلها أليس كذلك ؟ وهذا كثري جـدا                   ويربأجبرح  
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 العبد إمنا صار مثينا لكونه كاتبا أصيب جبرح يف بطنه وبرء هل يؤثر هذا علـى صـنعة            مثال إذا صار  
الكتابة سيبقى سعره كما هو صحيح لو أصيب يف يده وهو محال فسيؤثر هذا على سعره لكن أحيانا                

الربء ال يؤثر هذه النقطة مل أجد أحدا يعين أنّ الفقهاء تطرقوا إليها وهو يف حال ما إذا كان سعره قبل 
هنا يكون التقدير الثاين ملجأ احلقيقة لإلنسان وينضبط وال خيتلف           إذا كم سنعطيه  . وبعد الربء واحد    

باختالف ما إذا زادت أو نقصت قيمة اجلناية ويف احلقيقة اجلناية أحيانا كثرية ما تؤثر على الـسعر                  
س باجلناية على احلـر والديـة   أليس كذلك ؟ يف أحيان كثرية ما تؤثر وإن أثرت فتأثريها قليل ال يقا   

إالّ أن يأيت   .  فيه وجاهة    الثاينالواجبة بنفس اجلرح لو كان حرا أليس كذلك ؟ املهم هلذا كله القول              
أما بدون إجابة القول الثـاين    . أحد جييب عن هذا اإلشكال فيكون نبقى مع القول األول ورجحانه            

 . هلذا السبب فيه وجاهة

 ) اجلنني ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرةوجيب يف (- رمحه اهللا- قال 
العشر ؟ مخس من اإلبل إذا دية اجلنني إذا         . دية أمه إذا كانت حرة ومسلمة كم ؟ مخسون من اإلبل            

سقط هو مخس من اإلبل تأيت هنا عندنا اإلشكال يف التقدير السابق فمثال إذا أردنا أن نأخذ التقدير                  
ة اجلناية مخسة آالف ألنّ مخس من اإلبل قيمتها كم ؟ مخسة آالف الذي عليه العمل اآلن ستكون قيم

 شخص على جنني وسقط ستكون املبلغ     جنابينما إذا أردنا أنّ نأخذ بالتقدير الذي ذكرت فيما إذا           . 
 . مىت قدرت سيكون هناك فرق. الفرق يأيت دائما هنا أوهنا . ستة عشر ألف وأربعمائة ريال 

 ملا اقتلت اهلذليتني ورمت إحدامها األخرى حبجـر  - صلى اهللا عليه وسلم- نيب  والدليل على هذا أنّ ال    
 يف اجلنني بدية غرة عبد أو أمة إىل هنا انتهى           - صلى اهللا عليه وسلم   - فسقط ما يف بطنها حكم النيب       

يف العهد النبوي تقـدر قيمتـهما        احلديث من أتى الفقهاء بقضية عشر أمه وجدوا أنّ العبد أو األمة           
 من اإلبل فعرفوا أنّ دية اجلنني عشر دية أمه وأخذوا هذه قاعدة للتبسيط وإالّ احلديث فيه أنه                  خبمس

 . عبد أو أمة غرة

 )وعشر قيمتها إن كان مملوكا ( - رمحه اهللا- يقول الشيخ 
وإن . إذا كان الطفل مملوك فإنّ الواجب يف ديته عشر قيمة أمه فإن كانت أمه أمة فـاألمر واضـح                 

 .كانت حرة
 )وتقدر احلرة أمة (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  

فنقول أمه هذه وإن كانت حرة لو كانت أمة كم تساوي ؟ مث خنرج عشر القيمة وهي دية هذا اجلنني 
أما إذا  ، الذي سقط باجلناية إذا عرفنا اآلن الدليل على اعتبار العشر وماذا نصنع إذا كان اجلنني عبدا                 

 .  عشر دية أمهكان حرا فكما قال املؤلف فيه
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 رقيق خطأ أو عمدا ال قود فيه أو فيه قود واختري فيه املال              جناوإن   (- رمحه اهللا - قال  
 )أو أتلف ماال بغري إذن سيده تعلق ذلك برقبته

نتهينا من هذا التمثيل فاحلكم أنه يتعلق هذا املال  جناية توجب املال الجنالو أنه ذكر ضابط وقال إذا 
أو عمدا ال   . إذا يوجب ماال    .  رقيق خطأ اخلطأ يوجب القود أو الدية ؟ الدية           جنافقوله إذا   . برقبته  

كما تقدم معنا أنّ اجلروح فيها ما فيه دية وفيه ما فيه قصاص فاجلروح اليت لـيس فيهـا                   . قود فيه   
 جنـا قصاص كاملأمومة واجلائفة وكسر الساق كما تقدم معنا يف الدرس السابق هذه فيها دية فـإذا      

أو ، أو فيها قود لكن اختار من له الصالحية املال ، ية ال قود فيها فسيكون الواجب يف ذمته مال    جنا
 العبد جناية توجب املال فإما أن       جناالدليل قالوا أنه إذا     . أتلف ماال بغري إذن سيده تعلق ذلك برقبته         

ين أو أن تتعلق بذمة العبد وهذا ال يتعلق قيمة هذه اجلناية بالسيد وهذا ال ميكن ملاذا ؟ ألنّ السيد مل جي    
 ميكن ملاذا؟ ألنّ هذا يؤدي إىل ضياع احلق أو أن تكون هدر و ال يأيت الشارع باهلدر يف اجلنايات

فإذا تعلقت برقبته سيبين املؤلف . مل يبقى إالّ أن تتعلق برقبته وهذا صحيح ال مناص من تعلقها برقبته 
 .احلكم
 )ه بني أن يفديه بأرش جنايتهفيخري سيد (- رمحه اهللا- قال 

فيخري سـيده بـني أن   . األرش اسم للمال الواجب بسبب اجلروح واجلنايات هذا املال يسمى أرش        
ما معىن أن يفديه بأرش جنايته . السيد خمري بني أمرين إما أن يفديه بأرش جنايته . يفديه بأرش جنايته 

األطراف وما دون النفس فنقول أنت خمري إمـا أن          ألنه قلنا األرش هي دية اجلناية على        . ؟ أن يدفع    
تدفع هذه اجلناية أو أن تبيع لكن احلنابلة يرون أنه ال يلزم السيد أن يدفع أرش اجلناية إذا كانت أكثر              

  .ألنّ اجلناية إمنا تتعلق برقبة العبد فيكف نلزم السيد أن يدفع أكثر من قيمته هذا هو املذهب. من مثنه 
الذي يشري إليه املؤلف أنه جيب على السيد أن يدفع األرش ولو كان أكثر من القيمة                :  الثاينوالقول  

على املذهب ال يلزمونه بالبيع إذا      . أو يبيع العبد فنلزم السيد بأحد أمرين إما أن يبيع أو يدفع األرش              
قول إما أن تبيع أراد أن يدفع األرش الذي هو يساوي قيمة البيع ال يلزمونه أن يبيع وعلى هذا القول ن

أو أن تدفع األرش ولو كان أكثر من القيمة قد يظهر لإلنسان أنّ اخلالف ال طائل حتتـه ألنـه إذا                     
ألزمناه وكان السعر مبقدار األرش أو أكثر فإنّ السيد سيبعه ولن يدفع األكثر أليس كذلك ؟ لكن يف                  

س كذلك ؟ وإن كانت قيمته يف السوق        احلقيقة اخلالف له أثر ألنّ السيد قد يرغب يف ابقاء العبد ألي           
تساوي أو أكثر من األرش فنحن نقول أنت خمري بني أمرين على القول الراجح إما أن تبيع أو تـدفع                    
كامل األرش ولو كان أكثر من قيمته وأنتم تعلمون اآلن أنه يوجد كثري من السلع هي يف لواقع أنفع                   

عها لن تأيت له يف السوق بسعر لكن هي مفيدة أليس من سعرها أليس كذلك ؟ لو أراد اإلنسان أن يبي     
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ذهـب إليـه     يبدوا يل أنّ ما   . كذلك ؟ كذلك العبد رمبا يكون مفيد لكن ليس له سعر يف السوق              
خبالف . هو القول الراجح  املؤلف وهو أنّ السيد خمري بني البيع ودفع األرش ولو كان أكثر من القيمة

 . املذهب

 )يسلمه إىل ويل اجلناية فيملكهأو  (- رمحه اهللا- يقول  
إذا سلمه إىل ويل اجلناية يعين سلم العبد وملكه لويل اجلناية فقد برئت ذمة السيد ألنه أعطاه ما تعلق                   
احلق برقبته فإن قال ويل اجلناية ال أريد العبد بل توىل بيعه وأعطين الثمن فإنه ال يلزم السيد أن يبيـع                     

 .  ذمته بذلكوتربأبد إىل ويل اجلناية ويعطيه الثمن بل له أن يدفع الع

وهذا القول ضعيف يف احلقيقة ألنّ السيد مل جيـين          .  أنه ملزم أن يبيع ويعطيه الثمن        :الثاينوالقول  
وليس منه خطأ فكيف نلزمه بأن يتوىل البيع ومشقة ذلك ليعطي ويل اجلناية الثمن مع أنّ احلق متعلق                  

 . فالراجح أنه ال يلزمه. برقبة العبد وهو دفع العبد برمته 

 )أو يبيعه ويدفع مثنه (- رمحه اهللا- قال 
إذا باعه ودفع الثمن فقد برئت ذمته ألنه باع العني اليت تعلق ا احلق فربئت ذمته بذلك ألنه كمـا                    

إذا السيد خمري بني ثالثة أمـور دفـع األرش أو           . تقدم فعل ما عليه ببيع العني اليت تعلقت به اجلناية           
أن يبيع واخليار يف ظاهر كـالم  : الثالث.  تسليم العبد للمجين عليه      :الثاين. أسهل دفع الدية    بعبارة  

 . املؤلف ملن للسيد فهو خمري بني أي من هذه األمور

لو سلم العبد وكانت قيمة العبد أكثر من اجلناية كأن تكون اجلناية تقدر بألف ريال وقيمة                / مسألة  
ه ال يلزم ويل اجلناية أن يعطي السيد الفرق ملاذا ؟ ألنّ اجلناية تعلقـت               العبد ألف ومخسمائة ريال فإن    

 . بكامل الرقبة

 أنه جيب عليه أن يدفع الفرق ألنّ اجلناية إمنا تعلقت بالرقبة ألداء الدية ليس إالّ فـإذا                  :الثاينوالقول  
 لكن يف احلقيقة أنـا  .أمكن أداء الدية ببعض قيمة العبد وجب أن يرد الباقي للسيد ألنه ملك للسيد              

أرى أنه ال جيب عليه ألنه لو شاء السيد لتوىل هو البيع فنقول توىل أنت البيع وخذ ما تشاء وادفـع                     
 . قيمة الدية
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 باب ديات األعضاء ومنافعها                         
مـا   باب ديات األعضاء ومنافعها ملا ذكر دية النفس انتقل إىل دية             - رمحه اهللا - قال  

  .دون النفس
منه شيء واحـد كـاألنف      : ومن أتلف ما يف اإلنسان       (- رمحه اهللا - يقول الشيخ     

 )واللسان والذكر ففيه دية النفس
اإلنسان إما أن يتلف ما يف اإلنسان منه شيء واحد أو ما يف اإلنسان منه شيئان أو ثالثة أو أربعة أو                     

سان منه شيء واحد كاألنف واللسان والذكر ففيـه         بدأ املؤلف باألول فإذا أتلف ما يف اإلن       . عشرة  
ما يف اإلنسان منه شيء واحد ففيه الدية وهذا دل عليه  إذا.دية النفس وعلى هذا دل النص واإلمجاع        

واألنف واللسان والذكر مذكور    .  األنف واللسان والذكر     األول واملؤلف ذكر ثالثة     عواإلمجاالنص  
فإذا قطع لسانه فليس    . الفقهاء وتعليله أنه أذهب منفعة اجلنس       بن حزم وأمجع عليه      يف حديث عمرو  

كذلك ؟ فبقطعه أذهب منفعة اجلـنس        أليسيف البدن من جنس اللسان عضو آخر يأيت ذه املهمة           
مجلة وتفصيال وهلذا جعل الشارع احلكيم فيه دية كاملة قياسا على النفس ألنه أزهق الـنفس فقـد                  

لت دل عليه النص واإلمجاع فلسنا حباجة إىل مزيد تأكيد عليه ومن            وهذا كما ق  . أذهب كل النفس    
. هنا ممكن أن يدفع اإلنسان يف شخص ثالث ديات أليس كذلك ؟ بأن يقطع لسانه وذكره وأنفـه                   

 . فيدفع ثالث ديات مع بقاء النفس

 )كالعينني: وما فيه منه شيئان  (-  قال رمحه اهللا- مث
 الدية يعين إذا أذهب الشيئني وال حظ معي أنّ املؤلف سيقول بعـد              ما فيه منه شيئان كالعني هذا يف      

هذا البحث ويف أحدمها نصفها إذا يف العينني الدية ويف أحدمها نصفها وهذا أيضا دل عليـه الـنص                
بن حزم وكذلك أمجع عليـه الفقهـاء         واإلمجاع فذكر دية العينني مذكور موجود يف حديث عمرو        

ألنه سيأتينا  ، فدية العينني ودية النصف حمل إمجاع       . نصف الدية كاملة    وكذلك أمجعوا على أن يف ال     
يف بعض هذه األشياء خالف يف النصف لكن يف العينني ال يوجد خالف ال فيهما وال يف النـصف                   
منهما وجيب أن تستحضروا هذا ألنه إذا قال ويف أحدمها نصفها سنكون شرحنا النصف عند كـل                 

 . واحدة منهما

 )واألذنني (- ه اهللا قال رمح- مث
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األذنان فيهما الدية كاملة والتعليل أنه بإذهاب األذنني أذهب جنس املنفعة وألنه ال يوجد يف البدن ما        
 . يقوم مقام األذنني

 أنّ يف األذنني حكومة ومعىن احلكومة سيأتينا سيصرح املؤلف بتعريفها يف آخر هـذا               :الثاينالقول  
 ألذننيالفصل واستدل الذين قالوا يف ا

ألنه ال فـرق    ،حكومة أنه ليس فيها نص من الشارع وال قياس يف الديات والراجح أنّ فيهما الدية                
ألبدا بني العينني واألذنني ال من حيث املنفعة ولكن من حيث إذهاب شيء ليس يف البـدن منـه إالّ     

لذين قـالوا أنـه يف      النصف يعين نصف الدية يف األذنني حمل إمجاع عند ا         . نأيت إىل النصف    . اثنني  
النصف يعين إذهاب أذن واحدة فيها نصف الدية باإلمجاع لكن عند الذين قـالوا أنّ               . األذنني الدية   

يف األذنني الدية أما الذين قالوا أنّ فيها حكومة فهذا اليوجد عندهم نصف أصال ألم ال يوجبـون                  
  . الدية
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  من الديات )  3: ( الدرس  لوالفصل األ  الثالثة: السنة

  االثنني: يوم
: التـــــــاريخ

  هـ27/10/1429
  199(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه       
  .وأصحابه أمجعني

 )الشفتنيو(: - رمحه اهللا- ل املصنف  اق
أما أنّ فيهما الدية فهذا دل عليه النص واإلمجـاع فـإنّ            . الشفتني فيهما الدية ويف أحدمها نصفها       

الفقهاء أمجعوا على أنّّ يف الشفتني الدية كاملة وهو أي هذا احلكم مذكور يف حديث عمرو بن حزم                   
 -رضي اهللا عنه- 

 . وراملسألة أنّ يف إحدامها نصف الدية إىل هذا ذهب اجلمه
ألنّ منفعة الشفة السلفى أكرب من منفعة العليـا         . أنّ يف السفلى الثلثني والعليا الثلث        : الثاينوالقول  

وأيضا يعين يف اجلواب حنن     ، ألنّ النص جعل فيهما الدية ففي أحدمها نصفها         القول األول   والراجح  
 أعظم من منفعة اليسرى مع ذلك مل جنعل يف اليدين الدية ويف إحدامها نصف الدية مع أنّ منفعة اليمىن

 . يراعي الشارع هذا الفرق فكذلك يف الشفتني

 )واللحيني (-  قال رمحه اهللا- مث
ففيهما الدية ألنه ليس يف . اللحيني مها العظمان اللذان ينبت عليهما أو تنبت عليهما األسنان السفلية            

ويف أحدمها نصف الدية إىل هـذا        . البدن من جنسهما شيء يعين ليس يف البدن إالّ هذان العظمان          
 . ذهب اجلمهور

أنّ يف اللحيني حكومة وكما قلت سيأيت معىن احلكومة مصرحا به يف كالم املـصنف               : الثاينوالقول  
يدل على أنّ اللحيني الدية واألصل يف التقدير          بأنه ليس يف النصوص ما     الثايناستدل أصحاب القول    

 . عرفنا أنّ فيهما حكومةأن يأيت عن الشارع فلما مل يأيت 

 )وثديي املرأة (-  قال رمحه اهللا- مث
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وهذا حمل إمجاع ألنّ يف الثدي منفعة عظيمـة         ، ثدي املرأة فيه نصف الدية ويف الثديني الدية كاملة          
جدا يف إرضاع الولد واستمتاع الزوج كما أنه ليس يف البدن من جنسهما شيء آخر وهلـذا أمجـع      

 . الديةالفقهاء على أنّ فيهما 

 . يف أحدمها نصف الدية وهو أيضا حمل إمجاع/ املسألة الثانية 

 )وثندؤيت الرجل (-  قال رمحه اهللا- مث
ثندؤيت الرجل فيهما الدية عند اجلمهور يف أحدمها ويف إحدامها النصف والدليل للجمهور أنه ليس يف               

 . نه إالّ واحد أو اثنان فيه الديةالبدن منهما إالّ اثنان وقد دلت النصوص على أما ليس يف البدن م

واملسألة . أنّ فيهما حكومة ألما ال نفع فيهما إمنا فيهما مجال فقط ففيهما حكومة               : الثاينوالقول  
حمل تأمل وتردد ولكن مع ذلك األقرب إن شاء اهللا مذهب اجلمهور ألنه يبدوا أنّ الشارع جيعـل يف          

 . يةكل ما ليس يف البدن منه إالّ اثنان الد
 )واليدين والرجلني (-  قال رمحه اهللا- مث

اليدان والرجالن فيهما الدية يعين يف كل من اليدين والرجلني الدية كاملة باإلمجاع ومها من أنفـع                 
بن حزم أنـه     أعضاء اجلسم وقد دل على وجوب الدية فيهما مع اإلمجاع النص ففي حديث عمرو             

مرمها واضح وهللا احلمد أنّ فيهما الدية ويف أحدمها نصف          جعل يف اليدين الدية ويف الرجلني الدية وأ       
 . الدية يعين يف كل منهما ففي اليد والواحدة نصف الدية ويف الرجل الواحدة نصف الدية

 )واإلليتني (-  قال رمحه اهللا- مث
 فيـه   ذهب اجلماهري إىل أنّ يف اإلليتني الدية ويف إحدامها نصف الدية ألنّ فيهما نفعا ال يقوم غريمها                

وألنه ليس يف البدن منهما إالّ اثنان وهذا القول هو الراجح بالنسبة لإلليتني األمر فيهمـا                . مقامهما  
 . وهو رجحان مذهب اجلمهور لعظم نفعهما.واضح إن شاء اهللا 

 )واألنثيني (-  قال رمحه اهللا- مث
 عليه النص واإلمجاع فإنّ     األنثيني يعين اخلصيتني فيهما الدية ويف إحدامها نصف الدية وهذا أيضا دل           

 جعل- صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

بن حزم الدية وقد أمجع على ذلك الفقهاء وأمهية اخلصيتني ال ختفى إذ منهما               فيهما يف حديث عمرو   
ينتج احليوانات املنوية وهي سبب حصول على الذرية فال شك أنّ نفعهما جدير يإجيـاب الديـة يف              

 . ل إمجاع وفيها نصإتالفهما مع أنّ املسألة حم

 )وإسكيت املرأة (-  قال رمحه اهللا- مث
بالنسبة للمرأة وفيهما الدية وإىل هذا . إسكيت املراة مها اللحمان احمليطان بالفرج إحاطة الشفتني بالفم 
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ذهب األئمة األربعة ملا فيهما من نفع وملا فيهما من مجال وملا فيهما من وقاية وما ذهب إليه األئمـة               
 . ة هو الراجح إن شاء اهللا واألمر فيهما واضح لنفعهمااألربع

  
 )ففيهما الدية (- رمحه اهللا- قال املؤلف  

تقدم معنا احلديث عن كـل      ) ويف أحدمها نصفها  . (يعين يف ما ليس يف اإلنسان منه إالّ شيئان الدية           
 . مث انتقل إىل قسم آخر. واحدة على حدة من جهة أنّ فيها النصف 

 )ويف املنخرين ثلثا الدية ويف احلاجز بينهما ثلثها (- رمحه اهللا- قال 
فإنّ األنف يشتمل على ثالثة أشياء      .وهو األنف   . انتقل املؤلف إىل الكالم عن ما يف البدن منه ثالثة           

على املنخرين واحلاجز بينهما فإذا أتلف األنف ففيه الدية وهذا حكم إذا أتلف األنف ما احلكم من                  
 . شيء واحدأي قسم ؟ ما فيه 

قال الفقهاء إذا كان األنف فيه الدية كاملة وهو ينقسم إىل ثالثة أشياء علمنا أنّ كل واحد من هذه                   
فيه تعـدد يف البـدن كـالعينني     الثالثة أشياء فيه ثلث الدية وقاسوا هذا على األصابع وعلى كل ما           

 من أجزاء األنف الثالثة ثلث      والشفتني وما تقدم معنا مما فيه أكثر من واحد وهذا صحيح أنّ يف كل             
 . الدية

 )ويف األجفان األربعة الدية (- رمحه اهللا- قال 
يف األجفان األربعة الدية عند اجلماهري األئمة األربعة وغريهم سواء كان الذي جين عليه أعمـى أو                 

 ما ال الرابعففي األجفان األربعة الدية ألنه ال يوجد منها يف اجلسم إالّ أربعة وهذا هو القسم . بصري  
إالّ أنّ فيها الدية لنفعهما العظيم  يوجد يف اجلسم منه إالّ أربعة وهي هذه األجفان وإمنا ذهب اجلماهري

 . يف وقاية العني وجتميلها وهذا أمره واضح

 )ويف كل جفن ربعها (- رمحه اهللا- قال 
دية علمنا أنّ يف كل واحـد       الدليل على هذا هو الدليل السابق وهو أنه ملا رأينا الشارع جعل فيها ال             

 . منها ربع الدية

 أنّ يف اجلفن األعلى ثلثي الدية واألسفل ثلث الدية ألنّ نفع األعلى أعظم مـن نفـع              :الثاينوالقول  
األسفل عكس الشفتني والراجح مذهب اجلمهور واجلواب على هذا الدليل هو اجلواب على الـدليل               

ارع يف اليدين مل يفرق بني اليمىن واليسرى كذلك يف القدمني           السابق يف الشفتني وهو أنا جند أنّ الش       
 . مل يفرق بني اليمىن واليسرى

ويف كل أصبع عـشر     ، ويف أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلني        (- رمحه اهللا - قال  
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 )الدية
كل انتقل املؤلف إىل ما يف اجلسم منه عشرة وهلذا يقول ويف أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلني يف                  

 أصبع من أصابع اليدين والرجلني

ويف كل أصبع من األصابع عشر من اإلبل وهـذا          . بن حزم    عشر الدية وهلذا جند يف حديث عمرو      
ينسجم مع القاعدة العامة وهي أنّ الشارع إذا جعل على جزء دية كاملة فإنّ هذه الدية تنقسم على                  

ب إليه احلنابلة هو مذهب اجلماهري واجلـم        أجزاء هذا العضو وهذا الذي ذهب إليه احلنابلة وما ذه         
 . الغفري من أهل العلم

 أنّ دية األصابع ليست على حد سواء بل تتفاوت فدية اإلام أعظم مما يليـه وديـة                  :الثاينوالقول  
السبابة أعظم من الوسطى وهكذا اخلنصر والبنصر فتنقص كلما ذهبنا إىل األصغر ألنّ نفـع اإلـام    

وهذا القول قول ضعيف ألنه مصادم للنص فإنّ . ه ونفع ما يليه أعظم مما يليه وهكذا أعظم نفع مما يلي
 جعل يف كل أصبع عشر الدية كما أنه تقدم معنا أنّ الشارع ال ينظـر                - صلى اهللا عليه وسلم   - النيب  
ـ                 دائما افع إىل املفاضلة بني منافع العضو الواحد بل تكاد تكون القاعدة أنّ الشارع ال يفاضل بني من

 . العضو الواحد وإمنا يفاضل بني منافع العضوين

 )ويف كل أمنلة ثلث عشر الدية (- رمحه اهللا- قال 
ملا كان كل أصبع عدا اإلام فيه ثالث مفاصل قسمنا العشر من اإلبل على كل مفصل من مفاصـل               

ن اإلبل على ثالث من اإلبل وربع لكل واحد يعين نقسم العشر م األصبع فستكون دية املفصل الواحد
 . مفاصل األصبع باعتبار أنّ قاعدة الشرع تقسيم دية العضو على أجزائه وهذا صحيح

 )ويف كل مفصل نصف عشر الدية، واإلام مفصالن  (- رمحه اهللا- قال 
وجيعلون الثالث يف ما يبدوا لإلنسان تابع للراحة وكف         . الفقهاء يرون أنّ اإلام فيه مفصالن فقط        

 لكل مفصل كم ؟ مخس مـن        قسمنياإلام ليس فيه إالّ مفصالن فستقسم العشر على         اليد إذا كان    
 اإلبل وهذا واضح وعند الذين يرون أنّ اإلام ثالث كباقي األصابع

وكان ينبغي يف احلقيقة أن نسأل      . تقسم العشر على ثالث ويكون لكل مفصل ثالث من اإلبل وربع            
فاصل وال فيه مفصالن فقط مع أنّ الظاهر أنه فيه مفصالن فقط            األطباء هل يعترب اإلام فيه ثالث م      

 . ما يف الوسط وما يف األسفل كما قال احلنابلة.

 )كدية السن (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
بن حزم ويف السن مخس من اإلبل فالسن         الشارع جعل يف السن نصف العشر لقوله يف حديث عمرو         

ذا . د من اإلام فيه أيضا نصف العشر وهي مخس من اإلبل           فيه نصف العشر كما أنّ املفصل الواح      
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   .نكون انتهينا من الباب الثاين وهو املتعلق بديات األعضاء ننتقل إىل الفصل الثاين منه وهي دية املنافع
 
 

 فصل                                    
 )السمع والبصروهي : ويف كل حاسة دية كاملة ( فصل - رمحه اهللا- يقول املؤلف  

يف كل حاسة يف اجلسم إذا أذهبها اجلاين الدية كاملة ألنه ليس يف اجلسم منها إالّ شيء واحد وقـد                    
السمع والبصر جيب يف كل واحد منهما الديـة         . ذكر املؤلف احلواس مجيعا فقال يف السمع والبصر         

. والبصر الدية لكنه ضعيف      جعل يف السمع     - صلى اهللا عليه وسلم   - باإلمجاع وفيه حديث أنّ النيب        
 أنّ رجال ضرب رجال حبجر      - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب      لكن عندنا اإلمجاع وأيضا روي عن عمر      

رضـي اهللا   - بن اخلطاب      على رأسه فذهب منه العقل والنكاح والبصر واللسان فأوجب عليه عمر          
 ورأينا أنه أوجـب هـذه        أربعة ديات قال الراوي وما يزال الرجل حيا فأوجب فيه عمر أربع            - عنه

 . األربع يف البصر واللسان يعين الكالم فإذا السمع والبصر حمل إمجاع

 . إذا ضربه ضربة واحدة ذهبت باألذنني والسمع فعليه ديتان دية لألذنني ودية حلاسة السمع/ مسألة 

 )الشم (- رمحه اهللا- قال 
 - صلى اهللا عليه وسلم   - روي عن النيب      الشم الدية كاملة وإىل هذا ذهب اجلماهري بل حكي إمجاعا و          

 . أنه قال ويف الشم الدية

 أنّ يف الشم احلكومة وليس فيها دية وعللوا هذا بأنّ منفعة الشم ضعيفة ألنه إمنا تراد                 :الثاينوالقول  
الكريهة يف بعض األماكن قد تكون أكثر من األرواح الزكية فإذا قالوا      منفعة الشم ليشم ا واألرواح    

أليس كذلك ؟ ماذا ترون ذا الكالم هذا ذكره فقهاء كبار وجه            . على هذا منفعة الشم ضعيفة      بناء  
أليس  الضعف من حيث التعليل إذا كنا سنعلل باحلواس أا قد تلتقط ما يكره إذا قد يسمع ما يكره                 

ها إذا التعليل   كذلك ؟ وقد يرى ما يكره من احلوادث املؤملة واملفجعة ومن املناظر اليت ال حيب أن يرا                
والشارع وهب اإلنسان وأنعم عليه بالشم فإذا هو يستحق مقابـل هـذه              ذه العلة عليل يف الواقع    

 .النعمة إذا فقدها أن يأخذ العوض وهي الدية كاملة فالتعليل يف احلقيقة ضعيف جدا

  )والذوق (-  قال رمحه اهللا- مث
 .  أنّ فيه الدية ملنفعتهالذوق اخلالف فيه كاخلالف يف الشم فذهب اجلماهري إالّ

 أنّ فيه حكومة ألنه ال دليل عليه وألنّ منفعته أقل من منفعة السمع والبصر والراجح                :الثاينوالقول  
 مع تقرير الـشارع     انسجاماواهللا أعلم أنّ فيه الدية ألنه حاسة قائمة بنفسها كاملة وهلذا فيها الدية              
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 . الدية يف احلواس األخرى

 )وكذا يف الكالم (- رمحه اهللا- قال 
 عليه جناية منعته من الكالم وأصبح ال يستطيع أن ينطق ففيه الدية جناوقوله وكذا يف الكالم يعين إذا 

على احلروف اهلجائية    وهذا احلكم حمل إمجاع فإن تسببت الدية بذهاب بعض النطق فإنّ الدية تقسم            
 . نقص أخذ ديتهوما 

 )والعقل (- رمحه اهللا- قال 
ليه جناية ذهبت بالعقل فإنه يعطى الدية كاملة ودل على هذا النص واإلمجاع ففي حديث                ع جناإذا  

عمرو بن حزم ويف العقل الدية وأيضا أمجع الفقهاء على هذا والعقل ال شك من أهم ما من اهللا بـه                     
با يف  على اإلنسان بل به فضل على البهائم فإذهابه فيه الدية كاملة بال إشكال فإن صارت اجلناية سب                

 إذهاب بعض العقل فما احلكم ؟ ميكن هذا ؟ ممكن إما مبا ذكر أنه يفيق أحيانا أو يكون بعد احلادث

تصوره لألشياء ضعيف وإدراكه للحقائق ضعيف وهذا موجود كثري بعد اجلناية يكون عقله وإدراكه              
قله من األصـل    فاحلكم أنه يعطى من الدية بقدر النقص فإن كان ع          وتصوره أضعف منه قبل اجلناية    

 ال يوجد هذا إنسان يكون عقله ضعيف من األصل فمـا احلكـم ؟   أوقليل قبل اجلناية ماذا نصنع ؟  
وهذا من باب التمرين وال نسأل اهللا سبحانه        . كون اين عليه من األصل عقله ضعيف يف باب الدية           

ملاذا ؟ ألنه هـو     . أضر له   يف باب الدية هل هو أنفع له أو         ، وتعاىل الشفاء وعدم إصابة أي إنسان       
أصال ناقص فالنقص لن يؤثر عليه فسيأخذ الدية كاملة بينما عند التفاوت قد ينقص عنه من الدية إذا                  

 . العقل ال إشكال أنّ فيه الدية ويف نقصه مقداره من الدية ألنه من أهم ما من اهللا به على بين آدم

 )ومنفعة املشي (- رمحه اهللا- قال 
يها الدية كاملة ألا منفعة مقصودة وال يقوم غريها مقامها وبعد البحـث مل أر فيـه                 منفعة املشي ف  

خالف يف أنّ فيه الدية رمبا يوجد لكن بعد البحث مل أر خالفا فيه ومع ذلك مل أر حكاية إمجـاع                     
ولكن يتوجه أنّ فيه إمجاع ألنّ منفعة املشي منفعة عظيمة ومقصودة ومنفعة املشي أعظم أحيانا مـن                 

 . بعض األجزاء اليت فيها الدية كاملة

 )واألكل (- رمحه اهللا- قال 
بأن تسبب اجلناية بعدم مقدرته على األكل أي أن يصبح بعد اجلناية ال يستطيع يأكل ملـاذا ؟ ألي                   
سبب إما بأن يفقد الشهوة أو أن ال يستطيع البلع املهم أن ال يستطيع األكل بعد اجلناية فحينئذ فيـه              

 . ذهب عليه منفعة كاملةالدية ألنه أ

 )والنكاح (- رمحه اهللا- قال 
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إذهاب النكاح املراد به إذهاب القدرة على اجلماع وفيه الدية كاملة عند األئمة األربعة أوال ألـا                 
 . مبعىن إذهاب اخلصيتني

 . يوجد هلا نظري يف اجلسد  ألنه أتلف عليه منفعة ال:وثانياً

جناب ويقاس على إذهاب القدرة على اجلماع ما لو سـقاه دواء             لعظم منفعة القدرة على اإل     :وثالثا
جيعله عقيما ففيه الدية ولو كان هذا الرجل يستطيع أن جيامع وهلذا عرب الفقهاء بالنكاح متشيا مع أثر                  

فـإذا إذا   . وذهب نكاحه     فإنّ الرجل الذي رمى رجال كما تقدم معنا قال         - رضي اهللا عنه  - عمر    
 . حيصل به اإلجناب ولو بقي اجلماع ففيه الديةذهب النكاح وذهب ما 

 )أو الغائط، وعدم استمساك البول  (- رمحه اهللا- قال 
عدم استمساك البول أو الغائط فيه الدية بال إشكال وهي حمل إمجاع والدليل على هذا املنفعة العظيمة       

 فإنّ فيه الدية وهذا ال      يف القدرة على التحكم خبروج البول والغائط فإذا ضربه ضربة أفقدته التحكم           
 . إشكال فيه لعظم منفعة هذه احلاسة وهلذا صارت حمل إمجاع

واللحية ،  ويف كل واحد من الشعور األربعة الدية وهي شعر الرأس            - رمحه اهللا - قال  
 )وأهداب العينني، واحلاجبني ، 

 . يف كل واحد منها الدية ألنّ فيها مجاال مقصودا

 الدية فيها نص وليس فيها إالّ مجـال بـال           وجوبحكومة ألنه مل يدل على       أنّ فيها    :الثاينوالقول  
 ألمرينالقول األول  والراجح. منفعة 

 أنّ الشارع يوجب الدية يف إتالف األذنني من األصم مع أنّ األذنني يف األصم ليـست              :األمر األول 
 . إالّ زينة

 بل مجيع هذه الشعور فيها نفع عظـيم          أنه قوهلم ليس فيها نفعا بل هي للجمال ليس بصحيح          :ثانياً
والوقاية من الشوائب اليت تدخل العني أو من الربد الذي يصيب  للعينني والرأس وجلدة الرأس باحلماية

الرأس صحيح أنّ نفعها قليل وال يقارن ببعض األعضاء لكن نفي النفع منها مجلة وتفـصيال لـيس                  
 . بصحيح

 )وجبهفإن عاد فنبت سقط م (- رمحه اهللا- قال 
دل كالم املؤلف على أنه ينبغي إذا جين على اإلنسان يف شعره أن ننتظـر وال نبـادر بالديـة وال                     

 بسنة وقالوا أنه إذا مل خيرج بعد السنة ففي          االنتظاربالقصاص ألنه رمبا عاد الشعر وقدر الفقهاء مدة         
 يرجع فيها إىل    االنتظاروالصحيح أنّ مدة    . الغالب لن خيرج فإن انتظرنا سنة وخرج فسقطت الدية          

أهل اخلربة ويف وقتنا هذا يرجع فيها إىل الطبيب فإن قال ال ميكن أن خيرج مرة أخرى فإناّ ال ننتظـر                   
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 . وإن قال خيرج أو ميكن أن خيرج فإناّ ننتظر

 )ويف عني األعور الدية كاملة (- رمحه اهللا- قال 
األعور هو الذي ال يبصر إالّ بعني واحدة فإذا         و.  إنسان على عني أعور      جنااملقصود ذه املسألة إذا     

 أنّ  :األول: اليت يبصر ا ففيه الدية كاملة الدليل استدلوا بدليلني            عليه جناية أذهبت هذه العني     جنا
 -صلى اهللا عليه وسلم- هذا مروي عمر وعلي وعثمان وال يعلم هلم خمالف من أصحاب النيب  

 .  هو يف احلقيقة أذهب حاسة كاملة وهي البصر أنه بإذهاب العني والواحدة:الثاين

 ويف - صلى اهللا عليه وسـلم - لقول النيب .  نصف الدية فقط األعور أنّ يف إذهاب عني :الثاينالقول  
 هو نوع من اجلمود على الـنص        الثاينالعني نصف الدية وهذه عني وإن كانت يف أعور وهذا القول            

 واتفقوا على وجوب الدية كاملة وهذا هـو         - عليه وسلم صلى اهللا   - وهلذا مل يرتضه أصحاب النيب      
 . الراجح إن شاء اهللا

وإن قلع األعور عني الصحيح املماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليـه        (- رمحه اهللا - قال  
 )دية كاملة وال قصاص

هذا هو احلكم إذا قلع األعور عني الصحيح فال قصاص وهذا هو األهم وعليه الدية كاملة يعـين ال                   
 . الدليل قالوا أو ال قصاص ألنّ الصحابة حكموا ذا. ف الدية نص

 ألنّ لو حصل القصاص ألخذ اين عليه أكثر من حقه فإنه أتلف حاسة كاملة من اجلاين بقـي        :ثانياً
علينا دليل على مسألة وهي ملاذا عليه الدية كاملة وهو مل يتلف إالّ عني واحدة أليس كذلك ؟ قالوا                   

 . املة ألنه أفتدى بذلك من نفسه حاسة كاملة وهي اإلبصارعليه الدية ك

} والعـني بـالعني   {  أنّ اين عليه خمري بني نصف الدية أو القصاص لقولـه تعـاىل         :الثاينالقول  
 ]45/املائدة[

فهؤالء بقوا مع النصوص على ظاهرها نقول       .  ويف العني نصف الدية      - صلى اهللا عليه وسلم   -  ولقوله
 . إما أن تقتص أو تأخذ نصف الدية كما يف النصوصللمجين عليه 

 انه ليس للمجين عليه إالّ نصف الدية وتالحظ أنّ األقوال فيها طرفا وسط وأنّ الوسط :الثالثالقول 
هو مذهب احلنابلة فال نقتص وال نكتفي مبجرد نصف الدية وإمنا نعفيه من القصاص لـئال تـذهب                  

كمـا أنـه    . الدية يف احلقيقة هذا قول فيه العدل للطرفني         حاسة البصر ومع ذلك نأخذ منه كامل        
 وإن قلع األعور عني الصحيح املماثلـة لعينـه          - رمحه اهللا - وقول الشيخ     . مقتضى فتاوى الصحابة    

 . الصحيحة

أفادنا أنّ األعور لو قلع عني الصحيح غري املماثلة لعينه بأن كانت عني الصحيح أقل من عينه بـأن                    
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 مريضة أو معيبة وهو يبصر ا لكنها معيبة وعني األعور صحيحة وقوية حينئـذ               تكون عني الصحيح  
 . ليس بينهما مماثلة وحينئذ ال قصاص وله نصف الدية

  
 )لعينه الصحيحة عمدا (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  

 األعور على عني الصحيح خطأ فإنّ احلكم أنه ال قصاص ألنه يف اخلطأ ال يوجـد                 جناأفادنا أنه لو    
صاص وليس له إالّ نصف الدية ألنه يف اخلطأ ال ميلك اإلنسان إالّ نصف الدية وإمنا أوجبنا عليه يف                   ق

 . فتدي نفسه منهايالعمد الدية كاملة ل

 )ويف قطع يد األقطع نصف الدية كغريه (- رمحه اهللا- قال  
طع اليد أذهب منفعة  إنسان على أقطع وقطع يده فهو بقجنااألقطع هو من ليس له إالّ يد واحدة فإذا 

قال املؤلف ليس فيها إالّ نصف الدية يعين وال تقـاس           . اليدين ألنّ األوىل مقطوعة وهو قطع الثانية        
على عني األعور واستدلوا على هذا بأنّ العني الواحدة من األعور تقوم مقام العينني بينما اليد الواحدة 

 . من األقطع ال تقوم مقام اليدين فال قياس

 وهو رواية عن اإلمام أمحد أنّ يد اإلقطع األوىل إن كانت قطعت يف سبيل اهللا يف اجلهاد :الثاين القول
   .أو قطعت ظلما ففي الثانية الدية كاملة وإالّ فال ألنّ فقده لليد إذا مل تكن يف سبيل اهللا وال ظلما حبق

 القـول   والـراجح سألة فيها احتمال    الرواية الثالثة عن اإلمام أمحد أنّ يف يد األقطع الدية كاملة وامل           
 ألنه يف احلقيقة تقوم يف كثري من األمور مقام اليدين بدليل الفارق العظيم بني أقطـع اليـدين                   الثالث

يذهب ويأيت ويكتب ويقود السيارة .أقطع اليد الواحدة يكاد يكون كاألسوياء . وأقطع اليد الواحدة  
يح أنّ العني الواحدة تقوم مقام العينني بالكامل أليس         ورمبا دافع عن نفسه خبالف مقطوع اليدين صح       

كذلك خبالف يد األقطع ال تقوم مقام اليدين بالكامل لكنها تقوم قيام جزئي أو قيام كـبري مقـام                   
 خالصة أنه إذا اعتدى على يد، اليدين 

 دية املنافع انتقل إىل  دية النفس مث دية األعضاء مث- رمحه اهللا- ملا بين الشيخ  .األقطع ففيه الدية كاملة 
 . آخر شيء يف الباب وهو الشجاج وكسر العظام

 

 باب الشجاج وكسر العظام                           
  فبينها املؤلف بيانا واضحااالصطالحوأما يف . القطع / الشج يف لغة العرب 

 )اجلرح يف الرأس والوجه خاصة: الشجة  (- رمحه اهللا- فقال 
وإن كـان  ، اقي اجلسم فتسمى جراح فإن كان اجلرح يف الوجه والرأس فيسمى شجة يعين وأما يف ب   
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يف باقي اجلسد جراح لكن أشار بعض الفقهاء أنّ كثريا من الفقهاء قد يسمي اجلرح يف غري الوجـه                   
 . والرأس قد يسميه أيضا شجة لكن الغالب املصطلح عليه هو أا خاصة بالوجه والرأس

  
 )وهي عشر (-  قال رمحه اهللا- مث

وبدأ باليت ليس فيها تقدير ألنّ املؤلف سينتقل من األدىن إىل           . مخس ال تقدير فيها ومخس فيها تقدير        
 . األعلى

 )احلارصة اليت حترص اجللد أي تشقه وال تدميه (- رمحه اهللا- قال 
نـت  فهي جرح سطحي بسيط إذا هي تشق اجللد لكنها ال تدميه وأ      .هي اليت تشق اجلسم وال تدميه       

وهذه األمساء نبه كثري من الشراح إالّ أا مأخوذة عـن العـرب    تالحظ التدرج الدقيق بني الشجاج  
 . إذا عرفنا اآلن احلارصة  وتعرف ذا الضابطباالسمفقبل اإلسالم كانت هذه الشجاج تسمى 

 )وهي اليت يسيل منها الدم: مث البازلة الدامية الدامعة (- رمحه اهللا- قال 
 . الدامية والدامعة: قسمنيؤلف أنّ البازلة تنقسم إىل أفادنا امل

 . هي اجلناية اليت جترح اجللد وتظهر الدم لكن من غري سيالن. فالدامية 

فإذا احلارصة والدامية والدامعة هي إما أن       . هي اليت جترح اجللد تشقه ويظهر الدم ويسيل         . والدامعة  
 .  معه مع السيالنتكون تشق اجللد بال دم أو معه بال سيالن أو

 )وهي اليت تبضع اللحم: مث الباضعة  (- رمحه اهللا- قال 
جتاوزنا الثالث األوىل ودخلنا يف . الباضعة هي اليت تشق اجللد مث تشق اللحم أيضا فهي تتجاوز اجللد    

اللحم فإذا جتاوزت اجللد ووصلت إىل اللحم هل معها سيالن ؟ بالطبع إذا كانت الدامعة فيها سيالن                 
 . هذه جتاوزت الدامعة ووصلت إىل اللحمف

 )وهي الغائصة يف اللحم: مث املتالمحة  (- رمحه اهللا- قال 
يعين هي اليت دخلت يف اللحم دخوال كثريا ألنّ الباضعة دخلت يف اللحم إالّ أنّ دخوهلا دخوال يسريا                  

 . وأما املتالمحة فهي دخلت دخوال كثريا فوق الباضعة ودون السمحاق

 )وهي ما بينها وبني العظم قشرة رقيقة: مث السمحاق  (- ه اهللارمح- قال 
يعين أا اجلرح الذي يشق اجللد واللحم ويصل إىل السمحاق وهو القشرة املغطي للعظم إذا وقفنـا                 
على العظم ما باقي إالّ العظم إذا السمحاق وصل إىل القشرة اليت تغطي العظام وتالحظ أنّ التـدرج              

 . دقيق جدا
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 )فهذه اخلمس ال مقدر فيها بل حكومة (- ه اهللارمح- قال 
هذه اخلمس جراحات أو الشجاج ليس فيها دية وإمنا فيها حكومة استدل اجلماهري على هذا بأنّ النيب 

 مل جيعل فيما دون املوضحة دية واستدلوا بأنه ليس يف النصوص ما يدل على               - صلى اهللا عليه وسلم   - 
 .  جيب فيها دية مقدرة انتقلنا إىل احلكومةوجوب الدية يف هذه الشجاج وإذا مل

 أربعة  :والرابعة.  ثالثة : بعريين والثالثة  : بعري ويف الثانية   :أنّ فيها دية خاصة ففي األوىل      :الثاينوالقول  
ففي السمحاق كم وهي آخر املراحل أربع ألا آخر املراحل عرفنا مـن هـذا أنّ األوىل وهـي                   . 

ه األربع فيها والسمحاق هذ بدأ من الثانية فإذا البازلة والباضعة واملتالمحةاحلارصة ليس فيها شيء إمنا ن
والراجح األول ألنه   .  أربع   :والرابعة.  ثالث   :والثالثة.  اثنني   :ويف الثانية .  بعري   :كل واحد يف األوىل   

 . ليس على هذا التحديد دليل فالراجح مذهب اجلماهري

 )توضح العظم وتربزه مخسة أبعرة  ماوهي: ويف املوضحة  (- رمحه اهللا- قال 
املوضحة هي اليت تبدي بياض العظم سواء بدا من هذا البياض قدر كبري أو قدر يسري بالكاد يـرى                   

صـلى اهللا عليـه     - ديتها مخس من اإلبل باإلمجاع لقول النيب         مادام رؤي بياض العظم فهي موضحة     
اع وليست حمل إشكال وهذا يف احلقيقة       إذا املوضحة حمل إمج   .  يف املوضحة مخس من اإلبل       - وسلم

لو تأمل اإلنسان وتأىن لوجد يف هذا من عظمة التشريع شيء عظيم يعين أن يصل الشرع إىل درجـة             
بيان مقدار اجلرح كم دية اجلرح املوضحة عبارة عن جرح كم دية هذا اجلرح ال يوجد هـذا يف أي       

 . تشريع لكن هذا من دقة اهللا سبحانه وتعاىل وعدله

 )وهي اليت توضح العظم وشمه وفيها عشرة أبعرة: مث اهلامشة  (- رمحه اهللا- قال 
اهلشم هو الكسر فهـي تـصل إىل العظـم          . فيها عشرة أبعرة قال وهي اليت توضح العظم وشمه          

وتوضحه وتكسره فيها عشر من اإلبل الدليل القياس على املنقلة فإنّ املنقلة فيها عشر من اإلبل بالنص 
 . وا اهلامشة مثلهافجعل

 أنّ فيها حكومة لعدم دليل خاص ا يدل على هذا التقدير ويف احلقيقة اهلامشة فيهـا                 :الثاينوالقول  
املنقلة أعظم فكيف نساويها ا وهي أعظم من املوضحة فيعين اإلنـسان            . تردد ألا ليست كاملنقلة     

 .من اإلبل  عشريتردد يف اهلامشة وإن كان املذهب كما ترى يرون أنّ فيها
وهي ما توضح العظم وشمه وتنقل عظامها وفيها مخس         : مث املنقلة    (- رمحه اهللا - قال  

 )عشرة من اإلبل
والنقل معناه نقل العظم من مكانه إىل مكان آخر وفيه عشر ،املنقلة هي اليت تتجاوز التكسري إىل النقل 

 ويف املنقلة مخس عـشر      - اهللا عليه وسلم  صلى  - واضح لقول النيب       من اإلبل بالنص واإلمجاع وأمره    
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 . من اإلبل وهذا أمر واضح

 )ويف كل واحدة من املأمومة والدامغة ثلث الدية (- رمحه اهللا- قال 
 . يالحظ أنّ املؤلف مل يبين تعريف املأمومة والدامغة مع أنه بين معاين السابقات كلها

 . لد الذي يغطي وحيوي الدماغفاملأمومة هي اجلرح الذي يصل إىل أم الدماغ وهي اجل

 . وأما الدامغة فهي اليت تصل إىل الدماغ

املأمومة فيها ثلـث الديـة بـالنص        . فيقول الشيخ ويف كل واحدة من املأمومة والدامغة ثلث الدية           
 .  ويف املأمومة ثلث الدية- صلى اهللا عليه وسلم- واإلمجاع لقول النيب 

 . أمومة قياسا عليهافيها عند اجلمهور ما يف امل: دامغةوال

 . أنّ يف الدامغة الثلث وحكومة فالثلث ملقدار املأمومة منها والباقي ملا زاد :الثاينوالقول 

 أنّ يف الدامغة الدية كاملة واعلم أنّ كثري من الفقهاء مل يذكر الدامغة أصال ملـاذا ؟                  :الثالثوالقول  
ملة لكن إن أصيب وصلت اجلناية إىل الدماغ ومل  ألنه لن ينجوا غالبا من اهلالك فسيكون فيه الدية كا         

يفقد العقل ومل ميت فالراجح أنّ فيه الثلث وحكومة إذا افترضنا أن يقع مثل هذا ففيه الثلث وحكومة    
 . وهذا أعدل األقوال

اهلامشة يقول املؤلف فيها عشر من اإلبل إىل هذا ذهب اجلمهـور            . نريد أن نعيد اخلالف يف اهلامشة       
 وهي ضعيفة حنن قبل قليل قلنـا        - صلى اهللا عليه وسلم   -  على هذا بآثار عن أصحاب النيب        واستدلوا

    على آثار الصحابةاعتماداأنّ فيها عشر من اإلبل القول األول فيها عشر لكن اآلن نعيد اخلالف إذا 
 .  أنّ فيها مخس عشر من اإلبل كاملنقلة قياسا عليها:الثاينالقول 

س فيها دية بل فيها حكومة ألنه ليس يف النصوص ما يدل على تقدير دية اهلامشة  أنه لي :الثالثالقول  
والراجح بالنسبة للهامشة يف يظهر يل اآلن أنّ فيها حكومة ويف هذا مراعاة يف احلقيقة للمجين عليه                 . 

 . وأيضا أكثر من املوضحة. ألنه رمبا يأخذ أكثر من املنقلة 

 )وهي اليت تصل إىل باطن اجلوف: ثلث الدية : ويف اجلائفة  (- رمحه اهللا- قال 
اجلائفة هي اليت تصل إىل جموف يف البدن وليس اجلوف عند الفقهاء فقط البطن بل اجلوف كل جموف 
فيشمل الصدر والبطن واحللق واملثانة وكل جموف يف البدن فإذا وصلت اجلناية إىل هذا اوف فيقول                

رضي - ل إمجاع مل خيالف إالّ واحد من السلف وهو مكحول             املؤلف ويف اجلائفة ثلث الدية هذا حم      
 والراجح مع اجلمهور.  فقال إن كانت عمدا ففيها ثلثي الدية وإن كانت خطأ ففيها الثلث - اهللا عنه

بن حزم أنه قال يف اجلائفة الثلث        ودليل الرجحان أنه مذكورة يف حديث عمرو      .أنّ يف اجلائفة الثلث     
 . ديتهما واحدة ائفة واملأمومةوعلمنا من هذا أنّ اجل
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 )يف الضلع ويف كل واحدة من الترقوتني بعري (- رمحه اهللا- قال 
.  الواصل بينهما يف كل واحد منهما يقول الشيخ بعري           أووالترقوة العظم الفاصل بني املنكب والرقبة       

 وأما  -  عنه رضي اهللا - . أما عمر فصح عنه     . الدليل أنّ هذا روي عن اثنني من الصحابة عمر وزيد           
 . زيد فلم أقف على إسناده

 أنّ يف الترقوتني يف كل واحد منهما والضلع حكومة ألنه ليس يف النصوص ما يـدل                 :الثاينوالقول  
 على أا حكومة والظاهر واهللا أعلم كما فهم اإلمام          - رضي اهللا عنه  - على التقدير ومحلوا فتوى عمر      

 . ابت وهلذا نقول الراجح إن شاء اهللا أنّ فيها بعريأمحد وغريه أا ليست حكومة وإمنا حكم ث

. ويف كسر الذراع وهو الساعد اجلامع لعظمي الزنـد والعـضد             (- رمحه اهللا - قال  
 )والفخذ والساق إذا جرب ذلك مستقيما بعريان

. يقول وهو الساعد اجلمع لعظمـي الزنـد         . الذراع  " العظم األول . ذكر الشيخ أربعة من العظام      
- العضد وهلذا فإنّ عالمة الترقيم الذي ذكرها احملقق ليست يف مكاا بل جيب أن جيعل الثاينوالعظم 

 الثالـث إذا األول الذراع والثاين العـضد و .  بعد كلمة الزند ألنّ الواو عاطفة على الذراع   - شرطة
 -اهللا عنهرضي - ففي كل واحد من هذه العظام بعريان الدليل روي عن عمر  . الفخذ والرابع الساق 

 . أنه أفىت يف الزند ذا وقيس على الزند باقي العظام

وهـذه املـسألة   .  أا فيها حكومة لعدم وجود الدليل الدال على هذا التقدير الدقيق     :الثاينوالقول  
ليست كاملسألة السابقة ألنه مل يروى عن عمر إالّ يف الزند فإثبات باقي العظام إمنا هو مـن بـاب                    

والقياس على أثر قد ال يكون فيه قوة التنصيص وهلذا األقرب يف العظـام              .  باب النص    القياس ال من  
 . األربع أنّ فيها حكومة

 )وما عدى ذلك من اجلراح وكسر العظام ففيه حكومة (- رمحه اهللا- قال 
ما عدى هذه اجلراح العشر والعظام املذكورة وهي أربع مع األول ست ما عدى كسر هذه العظـام                  

  فيها حكومة وهذا إمجاعواجلروح

 . فقد أمجع الفقهاء على أنّ ما عدى هذه األمور فيها حكومة لعدم الدليل على تقدير شيء معين فيها

أن يقوم اين عليه كأنه عبد ال جناية به مث يقوم وهي            : واحلكومة   (- رمحه اهللا - قال  
  به قد 

ن قيمته عبدا سليما ستون وقيمته باجلنايـة        كأ. برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية           
احلكومة كما ذكر املؤلف فاحلقيقة عبارته جيدة وموضحة أنّ نقوم اـين             مخسون ففيه سدس ديته   

فبمقدار النقص نعطيه من الدية فإن نقصت نصف         عليه كعبد وننظر النقص يف قيمته قبل وبعد اجلناية        
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هذه هي احلكومة فإذا كانت قيمته كما       . الربع وهكذا   وإن نقص الربع ف   . قيمته نعطيه نصف الدية     
وإذا كانت قيمته مائة قبل اجلناية ، قال املؤلف عبدا سليما ستون وقيمته باجلناية مخسون ففيه السدس 

. الثلـث   . وإذا كانت قيمته مائة قبل وبعد ثالثـون         . فله نصف بالنسبة ال بالقدر       وبعدها مخسني 
 احلقيقة حنن حنتاج اآلن إىل أمر آخر حىت نقدر احلكومة وهو مل أر من               وهكذا وأمرها ظاهر لكن يف    

فكيف سنحدد احلكومة مل أجدهم تطرقوا      . تعرض إليه وهو أنه ما منلك كم قيمة العبد أليس كذلك            
إليها وينبغي يف احلقيقة على املعاصرين من الفقهاء حبث مثل هذه املسألة ألنه ال ميكن أن تقول كـم                   

ره عبد ألنه ال نعرف كم قيمة العبد فتحتاج إىل تأمل وهي خطرت يف بايل اآلن فلعلـي                  قيمته ونقد 
 . أتأمل فيها ال حقا ونرى طريقة للتقدير سوى أن ننظر إىل القيمة قبل وبعد بالنسبة للعبد

 )إال أن تكون احلكومة يف حمل له مقدر فال يبلغ ا املقدر (- رمحه اهللا- قال 
فالسمحاق اآلن فيها ديـة أو حكومـة ؟         . يف حمل له مقدر ال نبلغ ا املقدر         إذا كانت احلكومة له     

حكومة ألا من اخلمس اليت ليس فيها دية فإذا جاء إنسان وقدر السمحاق خبمس من اإلبـل اآلن                  
بلغت السمحاق دية املوضحة هو يقول أنه إذا بلغت دية إحدى اجلراحات يف جنسها فإنه ال تبلغ وال 

ا إذا ماذا نصنع ؟ قال الفقهاء ينظر احلاكم وينقص منها حبسب رأيه وال يوجـد هلـذا                  يعطى بقدره 
ـذا  . ضابط إمنا نقول للحاكم نقص من هذا التقدير عن املوضحة مبا ترى أنت أنه مناسب للجرح  

 .يكون انتهى الباب ونأخذ إن شاء اهللا باب العاقلة

 
 حتملباب العاقلة وما                           

 )عاقلة اإلنسان عصابته (- رمحه اهللا- قال 
العاقلة مأخوذة يف اللغة من العقل والعقل هو الدية مسي بذلك ألنه جرى العرف أنّ أوليـاء القاتـل                   

وذا مسيت الدية وإن مل تكن مـن        . عاقلته يأتون باإلبل ويعقلوا ويربطوا يف فناء أولياء املقتول          
 . هذا من جهة اللغة.  يدفعوا بناء على هذا عاقلة اإلبل من العقل ومسي الذين

 أما من جهة الشرع فبينها املؤلف

عاقلة اإلنسان عصباته كلهم من النسب والوالء قريبهم وبعيدهم           (- رمحه اهللا - فقال  
 )حاضرهم وغائبهم حىت عمودي النسب

قسم الدية على هؤالء العاقلة ومل يبن املؤلف كيف ن. قوله قريبهم وبعيدهم يعين وإن مل يرث بعضهم 
وذكر الفقهاء أا تقسم حبسب رأي احلاكم فيفرض على كل واحد من العاقلة القدر الذي يتناسب                

نأيت أخريا إىل العاقلة وهو املوضوع املهم  . مع قربه وبعده ومع حاله املادية فهو أمر يرجع إىل احلاكم            
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 من هم العاقلة ؟

 - صلى اهللا عليه وسلم   - اقلة هم العصبة ويستدلون على هذا بقول النيب         احلنابلة وغريهم يرون أنّ الع    
 . يف حديث اهلذليتني يف آخر قال وقضى بالدية على عصبتها وهذا يف الصحيحني

 أن يدفعا من الديـة      واالبن فليس على األب     واالبن أنّ العاقلة هم العصبة سوى األب        :الثاينالقول  
 . شيئا

 فقط واستدل أصحاب هذا القول على قوهلم بأنّ االبنلة هم العصبة كلهم إالّ  أنّ العاق:الثالثالقول 
 ملا حكم بالدية على العاقلة برء زوجها وابنها وهذا احلديث الذي فيـه           - صلى اهللا عليه وسلم   - النيب  

 . التنصيص على التربيء فيه ضعف

 ورث  - صلى اهللا عليه وسـلم    - وهو ما أخرجه البخاري يف صحيحه أنّ النيب         . واستدلوا بدليل ثاين    
ابنها يعين من الدية هذا اللفظ صحيح وهو يف البخاري لكن داللته ليست صرحية وإمنا يستشف منها                 

وهذا القـول   .  ورثه   - صلى اهللا عليه وسلم   -  ليس من العصبة وال يلزمه أن يدفع ألنّ النيب             االبنأنّ  
واإلنسان يتردد بـني    .  فقط   االبنيع العصبة إالّ    أنّ العاقلة هم مج   .  اختاره ابن القيم ونصره      الثالث

وهو مذهب اجلمهور والقول األخري ألنّ داللة لفظ البخاري ليس بـصريح فاإلنـسان               القول األول 
 على - صلى اهللا عليه وسلم- يتردد بينهما يف احلقيقة وإن كان مذهب احلنابلة فيه قوة لتنصيص النيب              

دد يف أي القولني أما استثناء األب فقول ضعيف ودليل الذين استثنوا العصبة لكن يبقى أنّ اإلنسان يتر
وهـذا    من دفع الدية فاألب من بـاب أوىل        االبن قالوا إذا كان الشارع برأ       االبناألب القياس على    

القول ضعيف ألنّ القياس يف مثل هذه األمور غري وارد واملقصود بالعصبة كما سـيأتينا يف كـالم                  
  . املؤلف أي الذكور
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  من الديات )  4: ( الدرس  ولالفصل األ  الثالثة: السنة

  الثالثاء: يوم
: التـــــــاريخ

  هـ28/10/1429
  200(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  
  :اهللا حفظه شيخنا قال

لـه  بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آ     
  .وأصحابه أمجعني

تقدم معنا يف درس األمس الكالم على من هم العاقلة يف الشرع وذكرنا اخلالف على ثالثـة أقـوال        
 والراجح منها توقفنا على

 )وال عقل على رقيق (- رمحه اهللا- قول املؤلف  
ال عقل على (ال ملا بين املؤلف أنّ العاقلة هم العصبات أراد أن يبني من خيرج وال يكون من العاقلة فق

يتحمل من الدية شيء ألنه ال ميلك فهو أسوأ حاال من الفقري فإنّ              الرقيق ال عقل عليه يعين ال     ) رقيق
الفقري ال جيد شيئا يدفعه وأما العبد فهو ال ميلك أصال املال الذي بيديه وهلذا فهو ال يكلف بدفع الدية 

 . وهذا ال إشكال فيه

 )فوغري مكل (-  قال رمحه اهللا- مث
كالصغري وانون ال حيمل من الدية والعقل شيء حكي إمجاعا وعللوا هذا بأنّ العاقلة حتمـل نظـرا         

 . وانون والصغري ليس من أهل النصرة فال يدخل يف حتمل العقل، لكوم من أهل النصرة والتأييد 

 )وال فقري (- رمحه اهللا- يقول  
والفقري ال يتحمل من العقل شيء ، ئد عن نفقته األصلية الفقري هو من ال جيد نصابا إذا حال احلول زا        

: أنّ العاقلة حيملون من العقل ألمرين       " عند اجلماهري وحكي إمجاعا واستدلوا على هذا بأمرين األول        
 املواساة وهي مفقودة يف الفقري ألنه كيف يواسي غريه وهو ال الثاينو. التناصر وهو موجود يف الفقري 

 .األولهذا الدليل . بنفسه جيد ما يكفيه هو 
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 القياس على الزكاة فإا ال جتب على الفقري الذي ال ميلك نصابا كذلك ال جتب عليه                 :الثاينالدليل  
 . الدية

 أا جتب على الفقري للعمومات لكونه داخال يف العصبة وألنه من أهل النصرة والتأييد               :الثاينوالقول  
 .  املذهب إن شاء اهللاوالراجح.  على العاقلة وهي املعىن الذي من أجله شرعت الدية

 )وال أنثى (- رمحه اهللا- قال 
 . املرأة ال تدخل يف حتمل العقل باإلمجاع ألا ليست من أهل التناصر فال عالقة هلا بالدية

 )و ال خمالف لدين اجلاين (-  قال رمحه اهللا- مث
ل من العقل شيئا ألنّ املخالف يف الدين        إذا كان أحد من عصبات اجلاين ليس على  دينه فإنه ال يتحم            

ليس من أهل النصرة وإذا كان السبب يف إجياا على العاقلة هو التناصر فهذا السبب مفقود فـيمن                  
 . خيتلف يف الدين مع اجلاين وهذا صحيح

 )عمدا حمضا: وال حتمل العاقلة  (- رمحه اهللا- قال 
لف على أنّ الدية إمنا هي يف اخلطأ وشبه العمـد           لعلكم تذكرون أنه يف بداية كتاب الديات نص املؤ        

وأا هي اليت يتحملها العاقلة وأنّ القتل العمد يف مال اجلاين وهذا تقدم معنا ولعل املؤلـف أراد أن                   
 . يؤكد هذا املعىن

 )وال عبدا (-  قال رمحه اهللا- مث
تتحمل العاقلة   يف مال اجلاين والاملقصود هنا أنّ اجلاين إذا قتل عبدا من العبيد فديته وهي قيمته كاملة

إذن إذا قتل اجلاين عبدا فديته وديته تقدم معنا أا قيمته يف مال اجلاين وال تتحمل العاقلة                 . منها شيئا   
 أنه قال وهـو     - رضي اهللا عنه  - شيئا واستدل أصحاب هذا القول وهم اجلمهور بأثر عن ابن عباس              

دا وألنّ قتل العبد هو من باب إتالف األموال والقاعـدة يف            صحيح إليه ال حتمل العاقلة عمدا وال عب       
 . إتالف األموال وجوا يف مال املتلف

أا جتب على العاقلة كقتل غري العمد ألنه قتل جيب فيه القصاص وجتب فيه الكفارة                :الثاينوالقول  
 .  خمالفسيما وقد صح عن ابن عباس وال يعلم لهوالراجح األول ال. على قتل احلر فيقاس 

 )وال صلحا (-  قال رمحه اهللا- مث
ما إذا ادعي على شخص أنه قتـل        . وصورة ذلك   . قوله وال صلحا يعين وال تتحمل العاقلة الصلح         

خطأ أو شبه عمد وأنكر مث إنّ هذا املنكر صاحل أهل الدعوة صاحلهم على مال معين فإنّ هذا املال ال                    
ال حتمل  ، فيه أيضا وال صلحا       األثر السابق عن ابن عباس     :ولاأل: واستدلوا بدليلني   . حتمله العاقلة   

 . عمدا وال عبدا وال صلحا
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 أنّ هذا املال وجب عليه برضاه فإذا رضي هو به فيكون يف ماله وال تتحمل العاقلة منه                 :الثاينالدليل  
احلهم صـار   شيء وصحيح أنّ هذا برضاه ألنه لو شاء ال استمر يف اإلنكار ومل يلزمه دية لكن ملا ص                 

 . برضاه

  
 )وال اعترافا (-  قال رمحه اهللا- مث

والسبب يف هذا   ، يعين أنّ العاقلة ال حتمل الدية إذا اعترف اجلاين بأنه قتل شخصا خطأ أو شبه عمد                 
 . وهو كما تقدم صحيح. وال اعتراف.  أيضا أثر ابن عباس فيه :األول: من وجهني 

 لصار هذا بابا لفتح املواطئة بأن يواطئ أناسـا علـى            العترافاتا أنه لو ألزمنا العاقلة بتحمل       :الثاين
 .  بالقتل اخلطأ مث حيمل العاقلة ويتقاسم بعد ذلك هو وأهل اين عليه الديةاالعتراف

 أنه حكي إمجاعا وذا عرفنا أنّ قول املؤلف وال حتمل عمدا وال عبدا وال صلحا وال                 :الثالثالدليل  
 . ذا الترتيب ال حتمل عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا بن عباسهو نص أثر عن ا. اعترافا

 )مل تصدقه به (- رمحه اهللا- يقول 
يعين أنه إذا اعترف وأقر بأنه قاتل خطأ أو شبه عمد وصدقته العاقلة بأنه قتل فإنه تلزم العاقلة حينئذ                   

س على إطالقه وإمنا حيمل على ما إذا بدفع الدية ألنّ الشبهة ارتفعت وكأم يرون أنّ أثر ابن عباس لي
وهذا صحيح ألا إذا أقرت وصدقت انتفت الشبهة وصار قتال .مل توافق أو تقّر العاقلة اعتراف اجلاين 

 . خطأ كسائر القتل اخلطأ

 )وال ما دن ثلث الدية التامة (- رمحه اهللا- قال 
ملون الثلث فأكثر أما ما دون الثلث فإم ال يعين أنّ العاقلة ال حيملون من الدية أقل من الثلث وإمنا حي

   أنه جاء يف احلديث ليس على العاقلة ما دون الثلث:األول: الدليل استدل احلنابلة بدليلني، حيملونه 

 أنّ حتميل العاقلة إمنا كان مواساة للجاين لئال جتحف الدية مباله وما دون الثلث ال جيحف وال                  :الثاين
ول دية كثري من الشجاج ستخرج معنا أليس كذلك ؟ ألا ما حيمل إالّ الثلث               يضر بناء على هذا الق    

فأعلى إذن كل شجة ليس فيها الثلث فإا ال حتمل ألم ما حيملون إالّ الثلث فأكثر فاملوضحة ومـا                
ـ      ة بعدها واجلائفة وما تقدم معنا مما فيه دون الثلث كله ال حتمله العاقلة إمنا حتمل من الثلـث أو الدي

 . كاملة

 العمـوم  - رمحه اهللا - ودليله    .  لإلمام الشافعي أنّ العاقلة حتمل ما قلّ وكثر من الدية            :الثاينوالقول  
.  محل العصبة الدية ومل يفرق ما بني دون الثلث والثلث فما فوق              - صلى اهللا عليه وسلم   - فإنّ النيب   

 . والراجح املذهب إن شاء اهللا
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 فصل                                          
قبل أن ننتقل هلذا الفصل قلنا أنّ الراجح ال حتمل إالّ ما دون الثلث ومن أوجه الترجيح حىت يتبـين                    

 وهذا يؤيـد  - رضي اهللا عنه- ملاذا مذهب اجلمهور أقوى من مذهب الشافعي أنّ هذا قضى به عمر         
 فهذا يقوي مذهب    -  عنه وعنهم  رضي اهللا - قول اجلمهور مادام قضى به عمر خليفة وأقره الصحابة            

 . اجلمهور

   فصل- رمحه اهللا- مث قال 
والكفارة يف اللغة مأخوذة من الكَفَر ، هذا الفصل يف الكفارة واملقصود بيان كفارة اخلطأ وشبه العمد 

 وهي

 . الستر والتغطية ألا تغطي أثر الذنب وتغطي الذنب نفسه

ال لقتل خطأ أو ظهار أو ميني أو حنوها ممـا يوجـب             فالكفارة هي ما جيب يف امل     / وأما يف الشرع    
والكفارة من حيث هي كفارة القتل اخلطأ وغريه مشروعة بإمجاع الفقهاء مل خيـالف يف               .الكفارات  

هذا أحد فيه خالف يف بعض األعمال هل فيها كفارة أو ال كما سـيأتينا اآلن ولكـن يف اجلملـة                     
 -رمحهم اهللا- املسلمني  مشروعية الكفارة جممعة عليها بني علماء 

 )من قتل نفسا حمرمة  (- رمحه اهللا- قال 
كأن يكون صغريا   . قوله من قتل نفسا حمرمة يشمل إذا كان القاتل من املكلفني أو من غري املكلفني                

أو جمنونا وإجياب الكفارة على غري املكلف هو مذهب احلنابلة بل هو مذهب اجلمهور من الفقهـاء                 
ارة يف مال الصغري واستدلوا على هذا بالقياس على الزكاة فإم قالوا كما أنّ              فهم يرون وجوب الكف   

 . الزكاة واجبة يف مال الصغري فكذلك جتب عليه الكفارة

 - رمحـه اهللا  - حنيفة     أنّ الكفارة ال جتب يف مال الصغري وإىل هذا ذهب اإلمام أبو            : الثاينوالقول  
 فإا ال جتب على الصغري واستدل عليه أيضا بأا عبادة           واستدل على هذا بالقياس على كفارة اليمني      

 أي قـول مـن      والعبادات ال تطلب من الصغري ويف هذه املسألة إشكال كبري بعد التأمل مل يظهر يل              
 . سيما رجحانا بيناالقولني ومل يترجح ال

 )من قتل نفسا حمرمة (-  قال رمحه اهللا- مث
أما نفس املسلم ففيهـا     ، م أو نفس الذمي واملستأمن واملعاهد       النفس احملرمة إما أن تكون نفس املسل      

الكفارة بإمجاع العلماء بال خمالف وأما الذمي فذهب احلنابلة إىل أنّ فيه الكفارة ألنّ اهللا تعاىل ملا ذكر     
 . من بيننا وبينهم ميثاق جعل فيه كفارة

افرا معاهدا أو ذمياً مـن أي ديانـة          أنه ال كفارة يف قتل الذمي فإذا صدم اإلنسان ك          :الثاينوالقول  
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 واهللا  والـراجح .وهذا ليس مبؤمن ] 92/النساء[} ومن قتل مؤمنا { كانت فال كفارة لقوله تعاىل   
 وجوب الكفارة ألنّ اهللا رتب الكفارة على قتل غري املسلم يف اآلية             األولأعلم مذهب اجلمهور وهو     

 . وهذا القول أرجح كما أنه أحوط

  
 )من قتل نفسا حمرمة خطأ (- ه اهللا قال رمح- مث

أما القتل اخلطأ ففيه الكفارة باإلمجاع      . تقدم معنا أنّ القتل إما أن يكون عمدا أو خطأ أو شبه عمد              
 . وهو املقصود األصلي بالكفارة

 قتل شبه العمد فالقتل شبه العمد فيه خالف فاحلنابلة يرون وجوب الكفارة فيهـا ألنّ  :الثاينالقسم  
تل شبه العمد بالقتل اخلطأ أكرب من شبهه بالعمد يدل على هذا أنه ال قصاص فيه والدية فيها                  شبه الق 

 . على العاقلة أليس كذلك ؟ فشابه ذا القتل اخلطأ

أنّ القتل شبه العمد ال كفارة فيه ألنه يشبه القتل العمد يف أنّ يف كل منهما القصد إىل : الثاينوالقول 
ألنه تقدم معنا مرارا أنّ القتل شبه العمد يشبه القتل اخلطأ أكثر من              ه الكفارة والراجح أنّ في  . الفعل  

 . شبهه بالقتل العمد يف مواضع كثرية تقدمت معنا وكذا يف هذا املوضع ففيه الكفارة

:  القتل العمد فذهب اجلماهري وحكي إمجاعا أنه ال كفارة فيه واسـتدلوا بـدليلني                :القسم األخري 
 ية نصت على أنّ الكفارة أنّ اآل:األول

 [92/النساء [} ومن قتل مؤمنا خطأ{خطأ 
 .  أنّ ذنب القتل العمد أعظم من أن تكفّره الكفارة:الثاينالدليل 

 وهو كمـا قلـت      األول أنّ فيه كفارة قياسا على القتل اخلطأ وشبه العمد والراجح            :الثاينوالقول  
 .مذهب اجلماهري

 )تسببا بغري حقمباشرة أو  (-  قال رمحه اهللا- مث
يعين سواء كان القتل خطأ قتال مباشرا كأن يريد أن يقتل صيدا فيقتل معصوم الدم أو تسببا كـأن                   
يغرز سكينا يقع عليها مكلف أو حيفر بئرا يسقط فيه مكلف وحنو هذه األشياء اليت تكون سببا يف قتل 

 . املعصوم سواء كان القتل باملباشرة أو بالتسبب ففيه الكفارة

 )فعليه الكفارة (-  قال رمحه اهللا- مث
    فصيام شهرين متتابعني- 2فمن مل جيد .  عتق رقبة - 1إذا قتل قتال خطأ فعليه الكفارة والكفارة هي 

 نص على الكفارة لكان أوىل يف احلقيقة ألنّ هذا الفصل موضوع لبيان             - رمحه اهللا - ولو أنّ املؤلف      
 اهللا بشكل واضح ولكن مع ذلك لو نص عليها لكان           الكفارة صحيح أنّ الكفارة مذكورة يف كتاب      
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تقدم معنا يف كفارة الظهار حبوث كثرية تتعلق بالعتق         . أوىل عرفنا اآلن أنّ الكفارة هي عتق أو صيام          
وشروط الرقبة وحبوث كثرية تتعلق بالصيام واملتابعة فيه وحكم اإلخالل باملتابعة فكل البحوث الـيت               

ار تنطبق يف كفارة القتل اخلطأ متاما فهي هي أدلة وترجيح ومسائل فهي             تقدمت معنا يف كفارة الظه    
 . تتشابه تشاا تاما

بقي معنا إطعام ستني مسكينا فاجلمهور يرون أنه ليس يف كفارة القتل إطعام ستني مـسكينا                / مسألة
} مؤمنـة   ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبـة        { واستدلوا على هذا بأنّ اهللا ذكر عتق الرقبة فقال            

 ]92/النساء[} فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني { مث قال  ] 92/النساء[
 . ومل يذكر إطعام ستني مسكينا ولو كان اإلطعام واجبا لذكرته اآلية مع خصال الكفارة

 أنّ من مل جيد عتق الرقبة ومل يستطع أن يصوم شهرين متتابعني فإنـه يطعـم سـتني     :الثاينوالقول  
 على الكفارات األخرى كالظهار والوطء يف ار رمضان والراجح واهللا أعلم أنه ليس              مسكينا قياسا 

يف خصال كفارة القتل اخلطأ اإلطعام ألنه مل يذكر يف اآلية ويف هذا شبه داللة على أنه لـيس مـن                     
 . اخلصال

 باب القسامة                                   
.  ومعىن أقسم أي حلف والقسامة مشروعة بالـسنة فقـط            قوله باب القسامة القسامة مصدر أقسم     

 فليس فيها إمجاع ومل تذكر يف القرآن

وأما دليلها من السنة فهو أنّ حميصة بن مسعود وعبد اهللا بن سهل خرجوا إىل يهود خيرب فلما وصلوا                   
ـ                   د إىل النخيل تفرقا فجاء حميصة بن مسعود ووجد عبد اهللا بن سهل مقتول بني النخل فـذهب عب

 - صلى اهللا عليه وسلم   - الرمحن بن سهل أخو عبد اهللا بن سهل وابنا عمه حميصة وحويصة إىل النيب                 
 تقسمون مخسني ميينا على رجل منـهم        - صلى اهللا عليه وسلم   - واموا يهود بأم قتلوه فقال النيب         

ـ - فقال النيب      . نرىرسول اهللا كيف نقسم ومل نشهد ومل         فندفعه إليكم فقالوا يا    لى اهللا عليـه    ص
. رسول اهللا قوم كفار ضالل        تقسم يهود لكم مخسني ميينا وليس لكم عليهم شيء فقالوا يا           - وسلم

 -صلى اهللا عليه وسلم- ن يتورعوا عن القسم فواده النيب يعين أم ل

 هذا احلديث جعله اجلنابلة أصل يف القسامة أما مشروعية القسامة بني الفقهاء. من عنده من بيت املال    
 . هو ما مسعتم أنه مشروع وهذا دليله القول األول.ففيه خالف 

 أنّ القسامة ال تشرع واستدلوا على هذا بأنّ القسامة على خالف قواعد الشرع فإنّ               :الثاينوالقول  
قواعد الشرع تدل على أنّ البينة على املدعي واليمني على من أنكر ويف هذه الصورة وهي القـسامة                 

والراجح أنّ القسامة مشروعة بال إشكال إن       . املدعي وهذا خالف قاعدة الشرع      جعلت اليمني على    
شاء اهللا وأنّ القاعدة أنّ اليمني يف حق أقوى املتداعيني وليست دائما يف حق املدعى عليه وإمنا خرج                  
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 احلديث خمرج الغالب ألنّ املنكر غالبا أقوى من املدعي فجعلت اليمني يف احلديث عليه وقد اسـتوىف  
تنايف أصول الشرع    ابن القيم الكالم عن هذه املسألة وأطال جدا وبين أنّ القسامة مشروعة و أا ال              

وأا بالعكس من هذا تؤدي مقاصد الشرع وذكر كالما طويال يف ترجيح هذا القول وهو مشروعية                
 . القسامة

 )أميان مكررة يف دعوى قتل معصوم: وهي ( معرفا هلا - رمحه اهللا- قال  
ملؤلف يريد أن يعرف القسامة فقال هي أميان مكررة يف دعوى قتل معصوم يف احلقيقة املؤلف أغفل                 ا

والواقع أنّ القـسامة مـن حقيقتـها        . يف التعريف أمرا ضروريا وجعله شرطا للقسامة وهو اللوث          
 املراد  الشرعية وجود اللوث وهلذا لو أخذنا هذا التعريف أميان مكررة يف دعوى قتل معصوم مل يتضح               

ألنّ هذه األميان املكررة يف دعوى معصوم ال تقبل وال ينظر إليها إالّ مع وجود اللوث وهلـذا فـإنّ                    
 قالوا يشترط للقسامة ثالثة شروط وذكروا تكرار األميان والـدعوى وقتـل             - رمحهم اهللا - الفقهاء    

 وهي أميان مكـررة يف      نأيت إىل كالم املؤلف   . فجعلوا اللوث من حقيقة القسامة      . املعصوم واللوث   
 . الثاين واألولالشرط . بين املؤلف الشروط . دعوى قتل معصوم 

 أن تكون أميان مكررة يف دعوى فال بد من تكرير األميان وال بد أن يكـون هـذا                   :األولالشرط  
التكرير يف سياق الدعوى أما إذا كرر بدون دعوى فليست من القسامة إذا جيب أن يـدعي أوال أنّ                   

 . األول الشرط هذا هو.  قتل من الفئة الفالنية مث إذا ادعى أقسم أميانا مكررة موليه

 يف قتل معصوم فإذا القسامة ال دخل هلا يف الشجاج واجلروح إمنا هي يف القتل فقـط                  :الثاينالشرط  
ومل يبين املؤلف هل قوله يف قتل معصوم عمدا أو خطأ أو شبه عمد وهذه املسألة فيها خالف فمـن                

فقهاء من قال القسامة ختتص بالقتل العمد ففي شبه العمد واخلطأ ال قسامة ومن الفقهاء من قال بل                 ال
 القسامة تشمل مجيع أنواع القتل وهي وإن جاءت يف احلديث بسبب القتل العمد إالّ أنّ هذا ال جيعلها

ختتص بالقتل العمد بل والراجح أنّ القسامة ال . ختتص به فإنّ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب  
 وهو يف احلقيقة كما الثالثمث بدأ املؤلف ببيان الشرط . تشمل القتل العمد وأيضا شبه العمد واخلطأ 
 . قلت عمدة من عمد فقه القسامة وهي اللوث

 )ومن شرطها اللوث (- رمحه اهللا- فقال 
            هذا التعريـف بعـد     ، نة تامة   اللوث هي القرينة احلالية أو القولية اليت توجب الظن وإن مل توجد بي

البحث وجدت أنه خري التعريف يف احلقيقة وأقرا لبيان حقيقة اللوث إذا هي قرينة وليـست بينـة                  
ولكن هذه القرينة توجب الظن وجيب أن ال يعتمد على هذه القرينة إالّ عند عدم وجود بينة تامة أما                   

 .هو اللوث كتفى بالبينة التامة إذا عرفنا اآلن ماإذا وجدت البينة التامة فليس للوث أي قيمة ألنه ي
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 )ة الظاهرة كالقبائل اليت يطلب بعضها بعضا بالثأرواالعد: وهي  (-  قال رمحه اهللا- مث
ة أي يشترط لوجود اللوث وجود العداوة واستدلوا على هـذا  واذهب احلنابلة إىل أنّ اللوث هو العد  

 -صلى اهللا عليه وسلم- بأنّ النيب 

 يف قصة األنصاري لوجود العداوة بني األنصار ويهود خيرب وهلذا فهم يرون أنّ اللوث يكـون                 أثبتها
 . بوجود العداوة فقط

أنّ اللوث أمر أعم من هذا فهو يشمل كل قرينة توجب التهمة وتدل علـى وقـوع                  :الثاينالقول  
خص ويتفرقوا عنه وهو    ة أو سواها ومثلوا على هذا بأن جيتمع النفر على ش          وااجلناية سواء كانت عد   

ميت أو أن جند شخصا مقتوال وجبواره من حيمل السيف وفيه الدم ومثال ثالث هو أوضح وأقـوى                  
األمثلة يف احلقيقة وهو أن يشهد على أنّ فالن قتل فالن من ال تقبل شهادته يف باب اجلنايات كاملرأة                   

 والقصاص أليس كـذلك ؟ لكنـها        والصيب والعبد فهؤالء إذا شهدوا شهادم ال تكفي إلقامة احلد         
وهذا املثال يف احلقيقة يبين قوة القول الثاين        . توجب قرينة ومة أنّ من شهد عليه قام بالقتل حقيقة           

أنه يقصد باللوث كـل مـا    وهذا القول الثاين اختيار شيخ اإلسالم وغريه من احملققني وهو الصواب        
 . أوجب مة

وهي الشروط املذكورة يف    ، د وجود قتيل ال يعلم قاتله بشرطه        مشروعية القسامة تكون عن   / مسألة  
 . هذا الباب فإذا توفرت الشروط وهذا املعىن جاز حينئذ القسامة

 )فمن ادعي عليه القتل من غري لوث حلف ميينا واحدة وبرىء (- رمحه اهللا- قال 
لى املدعى عليه إالّ    إذا ادعي على شخص أنه قاتل ومل يستطع املدعي أن يثبت وجود اللوث فليس ع              

أن يقسم قسما واحدا ويربأ ألنّ هذا احلكم يف سائر الدعاوى وألنّ عدم وجود اللوث يرفع وجوب                 
تكرار األميان وهذا معلوم ولكن املؤلف أراد أن يقرر هذا الشيء ويبين أنّ التكرار يتعلـق بوجـود                  

 . اللوث

فيحلفون مخسني ميينا فإن نكل     ، ويبدأ بأميان الرجال من ورثة الدم        (- رمحه اهللا - قال  
  )الورثة أو كانوا نساء حلف املدعى عليه مخسني ميينا وبرىء

 .  الرجالبأميانذكر املؤلف يف هذين السطرين مجلة من املسائل فقوله ويبدأ 

 أنّ الذي يبدأ باليمني املدعي مث ينقل إىل املدعى عليهم واستدل احلنابلة على هذا بأنّ                :املسألة األوىل 
 .  طلب من املدعني بدم عبد اهللا بن سهل أن حيلفوا- صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

صـلى اهللا عليـه     -  أنه يبدأ باملدعى عليهم ألنه يف هذا احلديث يف لفظ منه أنّ النيب               :الثاينوالقول  
وهذا اللفظ ضعيف وهلذا الراجح كما      .  أمر اليهود أن يقسموا قبل أن يطلب من أهل امليت            - وسلم
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 .  باليمني هم أهل امليت الذين ادعوايبدؤونب احلنابلة أنّ الذين ذه

 )بأميان الرجال (- رمحه اهللا- قال 
صـلى اهللا   - يف هذه العبارة دليل أو إشارة مسألة وهي أنّ الذي حيلف هم الرجال فقط لقول النيب                   

   .سون رجال منكم يقسم مخسون رجال منكم فالنساء ال دخل هلم يف اليمني إذا يقسم مخ- عليه وسلم
 )من ورثة الدم (-  قال رمحه اهللا- مث

ومن ال يرث ال يقسم وال يطلب منه وال ينفعه . يف هذا دليل على أنّ الذين يقسمون هم الورثة فقط     
أن يقسم وتقسم األميان على الورثة حبسب ورثهم فمن يرث النصف فعليه نصف األميان ومن يـرث    

يرث إالّ هو فيقسم كل اخلمسني إذا للورثة ويقـسم حـسب            السدس فعليه سدس األميان ومن ال       
 . مرياثهم

 )فيحلفون مخسني ميينا (-  قال رمحه اهللا- مث
ويف هذا داللة على أنّ عدد األميان مخسون وهذا حمل إمجاع أمجعوا على أنّ عدد األميان مخسون ميينا                  

 . لقول النيب يقسم مخسون رجال فهذه املسألة ال إشكال فيها

فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف املدعى عليه مخـسني ميينـا              (- رمحه اهللا - قال  
 )وبرىء

يف هذا ما تقدم أنّ اليمني ال تنصرف إىل املدعى عليه إالّ إذا نكل املدعي أما إذا أقسم فإنه ال يطلب                     
ني إذا أىب أو    من املدعى عليه ميني بل يدفع إىل أهل القتيل من أقسموا عليه ليقتلوه لكن إمنا ترد الـيم                 

نكل املدعون عن القسم وهذا صحيح وأفادنا املؤلف أنه إذا أقسم املدعى عليهم فإم يـربأون وال                  
شيء عليهم ال كفارة وال دية وال قصاص ألنه مل يثبت يف حقهم أو مل تثبت اجلناية من األصل لعدم                    

          ا ترد إليهم وأم إذا حلفوا يربأون والدليل على هذا       وجود الدليل الكايف شرعاً فإذا أفادنا املؤلف أ
 رد الـيمني إىل اليهـود ومل        - رضي اهللا عنه  - ملا نكل أهل حميصة        -صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ النيب     

 . يلزمهم بشيء

 
 

  ذا انتهى كتاب الديات
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  من احلدود )  1: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  الثالثاء: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ28/10/1429
  200(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   

  .مجعنيوأصحابه أ
 

 كتاب احلدود
  . املنع/ احلد يف لغة العرب

تلك { أما معناه العام فحدود اهللا حمارمه لقوله تعاىل           . فله معىن عام ومعىن خاص       / االصطالحوأما يف   
 . أي حمارم اهللا فهذا هو املعىن العام] 13/النساء[} حدود اهللا فال تقربوها 

فالزنا من احلدود   . لشرعية اليت رتب عليها الشارع عقوبة حمددة        فاحلدود املمنوعات ا  . أما املعىن اخلاص    
ألنّ اهللا رتب عليه عقوبة حمددة وهي اجللد أو الرجم كما سيأتينا بينما التقبيل من احملرمات إالّ أنّ الشارع مل                    

على من  يرتب عليه عقوبة حمددة شرعا فليس من احلدود إذا احلدود هي األشياء اليت منعها الشارع و أوجب                  
فعلها حدا معينا أو عقوبة مقدرة معينة من قبل الشارع فجميع احملذورات أو احملرمات اليت فيهـا التعزيـرات                   

   . ليست من احلدود
  )ال جيب احلد (-  قال رمحه اهللا- مث

 عليه  صلى اهللا - إقامة احلدود من قبل النيب      باحلدود مشروعة باإلمجاع فإنّ السنة جاء فيها ما يشبه التواتر           
كما أنّ إقامة احلدود    .  وعن خلفاءه الراشدين وستأتينا األدلة يف كل باب من أبواب احلدود الالحقة              - وسلم

 . حمل إمجاع من الفقهاء مل خيالف فيه أحد فهي واجبة وفريضة متعينة دل عليها النص املتواتر وإمجاع األمة

 )لال جيب احلد إالّ على بالغ عاق (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا .  رفع القلم عن ثالثة      - صلى اهللا عليه وسلم   - جيب احلد على غري البالغ العاقل باإلمجاع لقول النيب           ال

 سيبين يف هذا الفصل قبل أن يبدأ        - رمحه اهللا - ال جيب إقامة احلد على غري مكلف وهذا حمل إمجاع واملؤلف              
عامة تشترك فيها مجيع احلدود مث إذا انتهى من         باحلدود مبسائل سيذكر مسائل تشترك مع مجيع احلدود مسائل          

  . هذه املسائل العامة سيعود إىل كل حد ويعقد له بابا خاصا
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  )ملتزم (- رمحه اهللا- يقول 
وهو املسلم والذمي والدليل على أنّ الذمي حيكم فيه قولـه           . امللتزم يقصد به من التزم األحكام الشرعية        

فالذمي جتب إقامة احلد عليه فيما يرى هو أنه حمـرم           ] 49/املائدة[} اهللا  وأن احكم بينهم مبا أنزل      { تعاىل    
أما إقامة احلدود على املسلم فهو حمل .  أقام حد الرجم على اليهودي واليهودية - صلى اهللا عليه وسلم- والنيب  

 .إمجاع باقي احلريب واملستأمن هؤالء ال تقام عليهم احلدود اليت هي حلق اهللا
املسلم والـذمي واحلـريب     .إذا صاروا ثالثة أقسام     . احلدود اليت هي حلق اآلدمي كالقذف       وتقام عليهم   

 . واملستأمن كل واحد له حكمه يف إقامة احلدود

  )عامل بالتحرمي (- رمحه اهللا- قال 
: يشترط إلقامة احلد أن يكون من اقترف الذنب عاملا بالتحرمي ال بالعقوبة والدليل على هذا من وجهني                  

 .  أنّ الصحابة رفعوا احلد عمن ادعى اجلهل بتحرمي الفعل:األول

 أنّ قاعدة الشرع كما يقول شيخ اإلسالم أنه ال تكليف إالّ بعد العلم فهذا الشخص الذي ال يعلم                   :الثاين
يعترب غري مكلف ذا األمر ويشترط لقبول دعوى عدم العلم أن يتصور منه عدم العلم كأن يكون يف البوادي                   

رية نائية أما من يعيش بني املسلمني فال يقبل منه أن يقول ال أعلم أنّ شرب اخلمر حمرم أو أنّ الزنا حمرم             أو يف ق  
 . ولو ادعى مل يقبل منه ويقام عليه احلد

  )فيقيمه اإلمام أو نائبه يف غري مسجد (-  قال رمحه اهللا- مث 
 لغريه كائنا من كان أن يقيم احلدود والدليل         وليس، أفادنا املؤلف أنّ املعين بإقامة احلدود هو اإلمام فقط          

 فقط وخلفائه الراشدون وعلـى هـذا        - صلى اهللا عليه وسلم   - على هذا أن الذي كان يقيم احلدود هو النيب          
جرت األمة إىل وقتنا هذا فهو إمجاع حمفوظ يستثىن من هذا أنه جيوز للسيد أن يقيم احلد على عبده وخيـتص                     

صـلى اهللا عليـه     - والدليل على هذا قوله       . ليس له أن يقيم حد القتل أو القطع         هذا حبد واحد وهو اجللد و     
فدل هذا على أنه للسيد أن جيلد األمة وأن يقـيم           .  إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها احلد وال يثرب           - وسلم

ال يستثىن من إقامة    و، وأما احلدود اليت تقتضي القتل أو القطع فإنه ال جيوز له أن يقيمه              . عليها احلد إذا زنت     
 هـو   - صلى اهللا عليه وسلم   - وحنن نقول ال يقيم احلد إالّ احلاكم ملا تقدم من أنّ النيب              احلدود إالّ هذه املسألة   

 . الذي تواله

أنّ إقامة احلدود حتتاج إىل اجتهاد يف إثباا والنظر يف البينات وهذا موكول إىل احلاكم                : والدليل اآلخر 
 . فيه تالعب يف اإلثبات أو يف النفيوألجل أن ال حيصل 
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  )يف غري مسجد (-  قال رمحه اهللا- مث 
 ى عن إقامة احلدود يف املساجد وهـذا         - صلى اهللا عليه وسلم   - ال جيوز إقامة احلد يف املسجد ألنّ النيب         

  .احلديث يعين حسنه املتأخرون
لكن على كل حال أنا أقول لكم أنه حسنه         وأنا قلت لكم مرارا أنّ حتسني املتأخرين حيتاج إىل إعادة نظر            

  . املتأخرون ومل أجد وقتا للبحث يف إسناده بدقة لكن حسنه املعاصرون

 .  أنّ اهللا سبحانه وتعاىل أمر بإجياد املساجد إلقامة ذكر اهللا ال إلقامة احلدود:الثاينالدليل 

 . م أي حد يف مسجده أقا- صلى اهللا عليه وسلم-  أنه مل حيفظ أنّ النيب  :األمر الثالث

 . فإن أقيم احلد يف املسجد فإنه ال جيب إعادته بل يعترب جمزأ/ مسألة 

 )قائما: ويضرب الرجل يف احلد  (-  قال رمحه اهللا- مث 
أنّ ضرب  " األول: يعين أنّ الرجل ال يضرب جالسا وإمنا يضرب وهو قائم والدليل على هذا من وجهني                

 .  إالّ أنّ هذا األثر فيه ضعف- رضي اهللا عنه-  أيب طالب  الود قائما مروي عن علي بن

 .  أنّ ضربه قائما يؤدي إىل توزيع الضرب على كامل اجلسد:الدليل الثاين

 أنه يضرب جالسا ال قائما ألنه ليس يف النصوص الشرعية ما يدل على أنه ال بد أن يكون                   /القول الثاين و
. والراجح إن شاء اهللا أنّ هذا األمر فيه سعة ويرجع إىل اإلمام     . لسا   إقامة احلد عليه ولو كان جا      فيجزئقائما  

 . واألحسن أن ال يضرب إالّ قائما

  )بسوط (-  قال رمحه اهللا- مث 
  :يعين أنّ اجللد يكون ذه األداة وهي السوط واستدلوا على هذا بأمرين 

 . مة اجللد أنه يكون بالسوط أنّ املتبادر إىل الذهن يف لغة العرب عند إطالق كل:األمر األول 

 .  جلد بالسوط- صلى اهللا عليه وسلم-  أنه نقل أنّ النيب  :الثاين

 أنّ اجللد يكون يف شرب اخلمر بالنعال واأليدي وأطراف الثياب واستدلوا على هذا بـأنّ                /القول الثاين 
والـراجح  . دي والنعال    فجلد بأطراف الثياب واألي    - صلى اهللا عليه وسلم   - رجال شرب اخلمر يف عهد النيب         

  .األولالقول 
  :واجلواب عن هذا احلديث من وجهني 

 .  أنّ اجللد ذه الطريقة كان يف أول اإلسالم مث نسخ:األولالوجه  

 اختالف الشارب   ة الضرب إىل رأي اإلمام حبسب      من اجلواب أن يقال أنه يرجع يف كيفي        :والوجه الثاين 
ألنّ العربة والنكاية والتأديب ال يكون إالّ ذا وإن ضرب بعض . ال بالسوط والراجح واهللا أعلم أنه ال يضرب إ

بـن   الصحابة مبثل هذا الضرب فهذا لكون اخلري عندهم منتشر فاكتفوا مبثل هذا أما يف وقتنا بل يف وقت عمر                  
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راجح أنه ال    أسرف الناس يف شرب اخلمر فكيف يف األوقات اليت تليه وهلذا نقول ال             - رضي اهللا عنه  - اخلطاب    
 . جيوز الضرب إالّ بالسوط

  )ال جديد وال خلق (-  قال رمحه اهللا- مث 
  :والدليل على هذا من وجهني ، يعين أنه ال يضرب بسوط جديد وال يضرب بسوط خلق 

 أويت بسوط جديد فرده مث أويت بسوط خلق فرده مث قال            - صلى اهللا عليه وسلم   - لنيب   ا  أنّ :األولالوجه   
  .  بني هذين-  عليه وسلمصلى اهللا- النيب 

 أنّ اجللد بالسوط اجلديد جيرح اجللد واجللد بالسوط القدمي ال حيصل منه التأديب املرجـو                :الدليل الثاين 
    .فصار األمر إىل السوط املتوسط

  )وال جيرد، وال يربط ، وال ميد  (-  قال رمحه اهللا-  مث
روي عن ابن عباس أنه قال ليس يف ديننا مد وال ربط            استدل احلنابلة على عدم املد والربط والتجريد مبا         

  . وهذا األثر أيضا فيه ضعف، وال جتريد 

أنه ال بد يف اجللد من التجريد ومعىن التجريد أن يقع السوط على اجللد واستدلوا على هذا     : القول الثاين و
مد وال ربط وال جتريـد يف الـدين         بأنّ األصل إذا قيل اجللد أن جيلد اإلنسان يعين على جلده والراجح أنه ال               

 : ألمرين

 .  أنّ من جلد وعليه ثيابه يصدق عليه أنه جملود:األول

 وقد كانت هذه الطريقة معمول - صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ هذه الطريقة مل تنقل عن أصحاب النيب :الثاين
دا قويا ورمبا أغمي عليه لكن هذا ا عندنا فكان ميد على األرض مدا ال يربط وإمنا ميسك مسكا قويا وجيلد جل

لكنهم أحيانا يربطونه   . األمر ترك وصار اآلن اجللد على مقتضى كالم الفقهاء جيلد قائما وال جيرد وال يربط                
 . إذا أىب الوقوف أو اشتد عليه األمل مث أىب الوقوف يربطونه وال يربطونه ابتداء

  )ميصانبل يكون عليه قميص أو ق (-  رمحه اهللا ـمث قال   
صا أو يلبس قميصني ألنّ هذا اللبس ال مينع من الشعور باألمل وحيصل مع الغرض               يميعين جيوز أن يلبس ق    

من األلبسة الثخينة ال جيوز أن تلبس كما لو لبس الفرو أو لبس ثياب الـشتاء   أفادنا املؤلف أنّ ما عدى ذلك
ل هذا ال جيوز ألنّ املقصود من اجللد ال حيصل مع ك املتينة أو لبس أكثر من قميصني كأن يلبس ثالثة أو أربعة

 . وجود هذه األشياء فنجعل اإلنسان يلبس ثوبه املعتاد ال زيادة وال نقص

  )وال يبالغ بضربه حبيث يشق اجللد (- رمحه اهللا- قال 
أديب ال ال جيوز أن يبالغ يف الضرب إالّ أن يصل إىل مرحلة شق اجللد وتعليل هذا أنّ املقصود من اجللد الت     

  .اإلهالك فال يصل باجلالد أن يدميه ويشق جلده وإمنا يضربه ليؤدبه ويشعره باألمل فقط
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  )ويفرق الضرب على بدنه (- رمحه اهللا- قال 
ندبا ال وجوبا يعين ينبغي للجالد أن يفرق الضرب وأن ال جيعل الضرب يقع على موضع واحـد علـل                    

 . على مجيع اجلسداحلنابلة هذا بأنه إذا فرقه فقد وزع األمل 

 أنّ تفريق الضرب واجب وال جيوز له أن يضرب يف موضع واحد ال يتعداه وهذا القـول                  / القول الثاين و
ألنّ الضرب  يف موضع واحد يـؤدي     ، اختاره القاضي من احلنابلة وهو القول الراجح بال إشكال إن شاء اهللا             

توزيع الضرب مندوبا فقط بل هو واجب ألنه لـو   إىل شق اجللد وهم يقولون أنه ال يشق اجللد فكيف جيعل
 . ضربه مائة جلدة يف موضع واحد فال شك أنه سينشق اجللد وخيرج الدم بكثرة

  )واملقاتل، والفرج ، والوجه ، ويتقى الرأس  (- رمحه اهللا- قال 
 املؤلف توهم أنّ يعين وجوبا وقول الشيخ واملقاتل  املقاتل عند احلنابلة هي األعضاء املذكورة مع أنّ عبارة     

املقاتل شيء آخر أليس كذلك ؟ بينما احلنابلة يرون أنّ املقاتل هي الرأس والوجه  والفرج فيجب عليه وجوبا                   
أنّ ضرب الرأس والوجـه  : أن جيتنب وقوع السوط على الرأس أو الوجه أو الفرج واستدلوا على هذا بأمرين            

 .  هو التأديب ال إفقاده احلواسواملقصود. والفرج قد يؤدي إىل فقد أحد احلواس 

وهذا يشمل ما لو كان ،  ى باحلديث الصحيح عن ضرب الوجه - صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ النيب   :الثاين
 . إقامة احلدود أو غريه وهلذا ال جيوز له مطلقا أن يضربه مع الرأس أو الوجه أو الفرج ألنه مقتل

  )واملرأة كالرجل فيه (- رمحه اهللا- قال 
 كالرجل  املرأةد بفيه يعين صفة اجللد فهي كالرجل يف الصفات املذكورة إالّ ما سيستثنيه املؤلف إذن                يقص

وهذا واجب تضرب بسوط وسط وال تضرب يف موضع واحد ومجيع الـصفات   متاما يسمح هلا بلبس الثياب
 . املتقدمة تنطبق على الرجل واملرأة إالّ أنّ املرأة هلا حكم واحد خيتص ا

  )إالّ أا تضرب جالسة وتشد عليها ثياا ومتسك يداها لئال تنكشف (- رمحه اهللا-  قال
ختتص املرأة ذه األمور تضرب جالسة وتشد عليها الثياب ومتسك مع يديها الدليل على هذا أوال ذهب                 

يهـا الثيـاب     وهي أا تضرب جالسة وتشد عل      االستثناء اجلماهري مجاهري العلماء على هذا       االستثناءإىل هذا   
 : ومتسك مع يديها استدلوا على هذا بأمرين

 .  أنه مروي عن الصحابة:األول

 .  أنّ املطلوب يف املرأة الستر والصيانة ورمبا لو ضربت قائمة ألنكشف منها شيء:الثاين

 أا تضرب قائمة كالرجل واستدل على هذا بأا تالعـن           - رمحه اهللا -  مذهب أيب يوسف       /القول الثاين 
ئمة فكذلك تضرب قائمة وهذا القول من الشيخ الفقيه أيب يوسف ضعيف جدا حىت أنّ اإلنسان ال يستبعد                  قا

صدوره منه مع فقهه ومعرفته وأي شبه بني املالعنة وإقامة احلد حىت تقاس على كوا تالعن قائمة بل كوـا                 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  6  
 

ا أقسم قائما فهو أعظم منـه إذا أقـسم          تالعن قائمة فيه معىن معقول وهو تعظيم أمر املالعنة ألنّ اإلنسان إذ           
فهو يف  .جالسا بينما يف اجللد ال يقصد التعظيم وإمنا يقصد وجود األمل والتأديب وهذا حيصل للقائم واجلالس                 

 . احلقيقة قول ضعيف والراجح مذهب اجلماهري

  )مث التعزير، مث الشرب ، مث القذف ، وأشد اجللد جلد الزنا  (- رمحه اهللا- قال 
فنص على أنه   ] 2/النور[} وال تأخذكم ما رأفة يف دين اهللا        { حلدود حد الزنا ألنّ اهللا قال فيه          أشد ا 

 . جيب إذا أراد أن جيلد أن ال تأخذه م رأفة وإمنا جيلد جلدا قويا يوجع ويؤمل حىت حيصل التأديب

 .  احملرمات أنّ الداعي إىل الزنا من نفس اإلنسان أقوى من إىل غريه من:الثاينالدليل 

والراجح أنّ الزنا أغلظ    ، أنّ احلدود على حد سواء فال يوجد فيها شيء أغلظ من اآلخر             : القول الثاين و
 . من غريه لنص اآلية على عدم الرأفة يف الود

  )ومن مات يف حد فاحلق قتله (-  قال رمحه اهللا- مث 
 الشرب فهذه احلدود إذا مـات فيهـا         مجيع احلدود عدى حد   " القسم األول : احلدود تنقسم إىل قسمني     

 . اإلنسان فال يضمن ألنه ضرب بأمر الشارع وال إشكال فيها

 . حد اخلمر فهذا ذهب اجلماهري أيضا إىل أنه ال ضمان فيه: الثاينالقسم 

 يف حد اخلمر أنه إذا جلده أكثر من أربعني جلدة فإنه يضمن ألنّ الزائد على األربعني ليس                  :القول الثاين و
 أنه ال ضمان ولو زاد األولالقول والراجح . ه سنة وهو من باب التعزير فيضمن صاحبه يعين يضمن الود          في

  . على األربعني

زاد على األربعني تعزير بل هو حد سيأتينا الكالم عن هذه            ال نسلم أنّ ما   األول   : واجلواب من وجهني  
 . املسألة

 عليه احلاكم جبلد تعزيرا وميوت أيضا ال يضمن ألنّ التعزير أذن به أنه لو سلمنا أنه تعزير فمن حيكم: الثاين
 . الشارع وهلذا نقول الراجح إن شاء اهللا أنه ال ضمان حىت يف حد اخلمر ولو زاد عن األربعني

  )وال حيفر للمرجوم يف الزنا (-  قال رمحه اهللا- مث 
 رجم امـرأة    - صلى اهللا عليه وسلم   -  النيب     يعين ال يشرع أن حيفر للمرجوم يف الزنا والدليل على هذا أنّ           

رضي -ورجم ماعزا  . ومل حيفر . ويف اجلميع مل حيفر فهو رجم اليهودي واليهودية . وامرأة و رجال . ورجال 
، ورجم امرأة الرجل الذي زىن ا خادمه وهو حديث العسيف كما سيأتينا ومل حيفـر                ،  ومل حيفر    - اهللا عنه 

 . والرجل واملرأة مجيعا بال حفر فدل هذا على أنّ احلفر ال يشرع. جل واملرأة فجاءت السنة يف رجم الر

 .  وهذا خاص باملرأةبإقرارهاأنه يشرع احلفر إذا ثبت ببينة وال يشرع إذا كان : القول الثاين

لى  عالقول الثالث واستدل أصحاب بإقرارهايشرع احلفر للمرأة مطلقا سواء ثبت ببينة أو : القول الثالث
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 حفر للغامدية وهذه املسألة فيها إشكال السنة - صلى اهللا عليه وسلم- قوهلم مبا ثبت يف صحيح مسلم أنّ النيب  
فيها جاءت على مجيع هذه الوجوه فلو قيل يرجع إىل رأي اإلمام يف احلفر وعدمه وينظر هو األنسب لكان هذا 

  . جيدا ألنّ السنة فيها احلفر وفيها عدم احلفر
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  من احلدود )  2: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  السبت: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ3/11/1429
  201(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
 آلـه       بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى                

  .وأصحابه أمجعني
 باب حد الزنا

يف الدرس السابق تكلمنا عن باب العاقلة وما حتمله وبقي علينا مسألة نتحدث عنها وهي مـسألة إذا مل                   
يكن له عصبة إذا كان القاتل خطأ مل يكن له عصبة وهذه املسألة يعرب عنها بالترتيب فيمن يدفع الدية فاآلن إذا 

فإذا مل يكن له عاقلة     .  فقلنا أنّ الدية تكون على العاقلة حسب التفصيل السابق           قتل اإلنسان شخصا قتال خطأ    
يعين مل يكن له عصبة فينتقل بعد ذلك الوجوب إىل بيت املال فإذا مل يؤدي بيت املال الدية فاختلف حينئـذ                     

 عنـه ألنّ العاقلـة      فمن الفقهاء من قال جتب القاتل ألنه إمنا اسقط        . الفقهاء هل جتب على القاتل أو ال جتب         
سيحملون الدية مواساة فإذا مل حيملوها بقي األصل وهو وجوب الضمان على اجلاين ومن الفقهاء من قال بل                  
ال حيمله القاتل ألنّ الشارع جعل الدية واجبة على العاقلة والراجح أنه جيب على القاتل إذا مل حتمل العاقلة أو                    

  ينئذمل توجد أن يؤدي الدية فصار الترتيب ح
، فبيت املال فإن مل يدفع      ، العاقلة فإن مل ميكن أو مل يدفعوا أو مل يوجدوا           . القاتل  . بيت املال   . العاقلة  

 . انتقل حينئذ إىل القاتل

 . نعود إىل درس اليوم الذي توقفنا عنده وهو قوله باب حد الزنا

  . باب حد الزنا - رمحه اهللا- قال املؤلف  
وهذا التعريـف عنـد اجلمـاهري       . بل أو يف الدبر بغري نكاح وال ملك وال شبهة            الزنا هو الوطء يف الق    

واألقرب إن شاء اهللا مع اجلمهور وهو أنه يطلق على          . واشترط األحناف أن يكون الوطء يف القبل ليسمى زنا          
 . هذا أوالً. الوطء يف القبل والدبر زنا 

وال تقربـوا   { مة وهو من كبائر الذنوب كما قال تعاىل           الزنا ذا التعريف املتقدم حمرم بإمجاع األ      " ثانيا
 من الكبائر وهو أمر - صلى اهللا عليه وسلم- واعتربه النيب  ] 32/اإلسراء[} الزىن إنه كان فاحشة وساء سبيال 

  . جممع عليه بني األمة



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  9  
 

  )إذا زىن احملصن رجم حىت ميوت.( باب حد الزنا - رمحه اهللا- قال 
فإنّ حكمه الرجم حىت املوت فتبـين ـذا أنّ          ،  يف كالم املؤلف من هو احملصن        إذا زىن احملصن وسيأيت   

واعتبار عقوبة الـزاين    . مقصود الفقهاء بكلمة الرجم أن يستمر إىل املوت وليس املقصود جمرد رميه باحلجارة              
عربة بقوهلم وخالفوا أي احملصن الرجم حمل إمجاع بني األمة مل خيتلفوا فيه قط وإمنا خالف فيه اخلوارج فقط وال 

  . اخلوارج مستدلني بأنّ اهللا مل يذكر الرجم فيي القرآن

صلى اهللا  - والصواب وال حنتاج نقول الصواب وقول اإلمجاع هو احلق إن شاء اهللا والرجم جاء عن النيب                   
 عربة به وستأيت     قوال وفعال مبا يشبه أن يكون متواترا فال شك يف ثبوته وأنّ قول اخلوارج شاذ ال                - عليه وسلم 

 . األدلة التفصيلية يف مسائل الباب

  ملا قرر املؤلف أنّ حد احملصن الرجم أراد أن يبين من هو احملصن

  )من وطئ امرأته املسلمة: واحملصن  (- رمحه اهللا- فقال 
ليهـا  سـنأيت ع   احملصن له شروط ال يكون اإلنسان حمصنا إالّ ا ذكرها املؤلف يف هذه العبارة وما يليها               

 . واحدا واحدا

 الوطء فيشترط لثبوت اإلحصان يف حق املسلم أن يطأ واملقصود بالوطء هنا يعين يف القبل فقـط                  :األول
 أنّ النيب االستداللوجه .  الثيب بالثيب جلد مائة والرجم - صلى اهللا عليه وسلم- والدليل على هذا قول النيب  

فالوطء يف غري   ،  لغة العرب ال تكون إالّ على الوطء يف القبل           والثيب يف .  قال الثيب    - صلى اهللا عليه وسلم   - 
  . القبل ال يعترب وطأ حيصل به اإلحصان وهذا القدر ال خالف فيه وهللا احلمد إذا ال إحصان بال وطء

ومـا  ، يشترط يف هذا الوطء أن ال يقل عن تغييب احلشفة أو تغييب قدرها ملن مل تكن له حشفة                    / مسألة* 
 يعترب وطء ألنّ الشارع احلكيم علق األحكام على تغييب احلشفة يف باب الغسل وغريه وكذلك                دون ذلك ال  

من وطء  األول  إذا الشرط   . األول  هنا ال يعترب وطأ حيصل به اإلحصان إالّ إذا غيب احلشفة فهذا هو الشرط               
  الثاين مث انتقل إىل الشرط . امرأته املسلمة أو الذمية 

  )يف نكاح (- فقال رمحه اهللا
يشترط يف الوطء أن يكون يف نكاح فإن كان الوطء يف شبهة أو يف زنا يعين وطأ حيكم عليه بأنه زنـا أو   

أما كون  . بسبب الشبهة فإنه ال حيصل به اإلحصان وهذا أيضا حمل إمجاع إذا ال بد أن يكون الوطء يف نكاح                    
أما يف الزنـا    ، ينا أنه البد أن يكون يف نكاح        صحيح أو غري صحيح فسيتطرق هلا املؤلف املهم اآلن الذي يعن          

  . ووطء الشبهة فال

 .الشرط الثالث) صحيح (-  قال رمحه اهللا- مث 
فإن كان نكاحا فاسدا أو باطال أو وطء شبهة فإنه ال يعترب وطـأ              ، يشترط يف النكاح أن يكون صحيحا       
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 . حيصل به اإلحصان

 القياس على وطء الشبهة وتقدم معنا أنّ وطء الشبهة هذا           األولالقول  دليل  الثاين  وقبل أن ننتقل للقول     
 . ال يعترب وطأ حيصل به اإلحصان

أنّ الوطء يف العقد الفاسد حيصل به اإلحصان واستدل أصحاب هذا القول بأنـه وطء يف                : القول الثاين و
  .نكاح يصح عن بعض العلماء

ة هذه فيها تردد حيتمل أن نقول يـشترط أن          ويثبت به النسب فصار سببا يف اإلحصان ويف احلقيقة املسأل         
يكون وطأ صحيحا باإلمجاع ألنّ الشارع احلكيم كما سيأتينا يتشوف إىل درء احلدود بالشبهات وهذه شبهة                
وحيتمل أن نقول حنن نعامل العقد الفاسد معاملة الصحيح يف أشياء كثرية منها مر معنا الطالق ومر معنا إثبات                   

 يف العقد الفاسد يعتقد صحة العقد وهذا جيعله قريب من العقد الصحيح ويف املسألة تردد النسب كما أنّ العاقد
 . وإن كان اإلنسان مييل نوعا ما إىل أنه حيصل اإلحصان بالعقد الفاسد ألنه يطأ وهو يرى أنه يطأ زوجته

  )ومها بالغان عاقالن (-  قال رمحه اهللا- مث 
فإن كان الواطئ ليس مكلفا فال يعترب هذا الوطء حمـصنا           يشترط لإلحصان أن يكون الوطء من مكلف        

وإىل هذا ذهب اجلماهري عامة األمة على هذا القول أنه يشترط يف اإلحصان أن يكون الواطئ مكلفا ألنّ غـري     
املكلف وطئه ال يساوي وطء املكلف وألنّ غري املكلف مرفوع عنه القلم واملؤاخذة فال يعترب وطئه حينئذ وطأ                  

 .  اإلحصانحيصل به

  )حران (-  قال رمحه اهللا- مث 
ثور فقط اشترطوا أن يكون الواطئ حرا ليحصل اإلحصان فـإن            اشترط الفقهاء مجيعا ومل خيالف إالّ أبو      

فعليهن نصف ما على احملصنات     { كان الواطئ عبدا فوطئه ال يثمر اإلحصان واستدلوا على هذا بقوله تعاىل               
 بناء على هذا األمة ال تدخل يف الرجم وهذا القـول هـو              اً إذ يتجزأرجم ال   وال] 25/النساء[} من العذاب   

الصحيح إن شاء اهللا وقول أيب ثور ضعيف أو ضعيف جدا ألنه من بداية الفقه وحنن نرى أنّ قاعدة الـشارع                     
 . رتنصيف العبد يف العدد والطالق وأشياء كثرية فعلمنا أنّ الشارع احلكيم جعل العبد على النصف من احل

  )فإن اختل شرط يف أحدمها فال إحصان لواحد منهما (-  قال رمحه اهللا- مث 
ملا أى املؤلف شروط اإلحصان أراد أن يبن أنّ هذه الشروط تشترط يف كل واحد من الزوجني حـال                   

 اكتملتوإذا وطئت أي املرأة وقد ، من مل تكتمل فيها الشروط فال إحصان  بناء على هذا إذا وطئ. الوطء 
فيها الشروط لكن الواطئ مل تكتمل فيه الشروط فال إحصان وعللوا هذا بأنّ الوطء الكامل إمنـا يكـون إذا                    

 . استوىف الزوجان الشروط

فمن اكتملت فيه الشروط فهو حمصن      ، أنّ هذه الشروط تشترط يف أحدمها ال يف كليهما          : القول الثاين و
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  . بغض النظر عن املوطوء
  
  )وإذا زنا احلر غري احملصن جلد مائة جلدة( -  قال رمحه اهللا- مث 

أى املؤلف الكالم عن زنا احملصن وانتقل إىل الكالم عن زنا غري احملصن وبين أنّ حده هو اجللـد مائـة                     
الزانية والزاين فاجلدوا كل واحـد      { جلدة وكون الزاين غري احملصن جيلد مائة جلدة حمل إمجاع لقوله تعاىل               

 . فدل على هذا احلكم النص واإلمجاع وهو أمر ظاهر يف غري احملصن] 2/النور[} منهما مائة جلدة 

 )وغرب عاما (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين أنه جيب يف غري احملصن مع الرجم التغريب وإىل هذا ذهب اجلمهور وأنّ التغريب جزء مكمل للحد                  

ففي حـديث  .  أمر بذلك - هللا عليه وسلمصلى ا- الصحيحة املشتهرة أنّ النيب  واستدلوا على هذا باألحاديث
جلد مائة وتغريب سنة    [ قال  . ويف حديث البكر بالبكر     ] وعلى الغالم مائة جلدة وتغريب عام     [العسيف قال   

هذه األحاديث كلها يف ] اجللد والتغريب [ ويف حديث أيب هريرة ويف البخاري ومسلم قال عليه أي احملصن      ] 
 . ا وهلذا ذهب اجلمهور إىل أنّ التغريب جزء من احلدالصحيح وهي ثابتة ثبوتا قطعي

واستدل هؤالء بأنّ الصحابة غربـوا      . أنّ التغريب عقوبة تعزيرية وأنّ احلد هو اجللد فقط          : القول الثاين و
وهـذا  . وهو أنّ اآلية مل يذكر فيها التغريب أنّ اآلية فيها اجللد دون التغريب  واستدلوا بدليل آخر، تعزيرا 
 ضعيف واألحاديث ظاهرة جدا وال ميكن العدول عنها مطلقا ولو مل يذكر يف اآلية فإنّ السنة جـاءت                   القول

 . مكملة للقرآن ومبينة له ومفصلة ألحكامه

 )ولو امرأة  (- رمحه اهللا- نص عبارة املؤلف أنّ املرأة كذلك ولذلك قال  / مسألة 
 . ور لعموم األدلة وهو أمر واضحيعين تغرب ولو كانت امرأة وإىل هذا أيضا ذهب اجلمه

أنه ال تغريب على املرأة ألنّ املرأة إذا غربت خشي أن تقع يف الزنا مرة أخرى السيما مع                   :القول الثاين و
 . البعد عن عصبتها وحمارمها

أنه والراجح إن شاء اهللا القول األخري إالّ        ، أا تغرب كالرجل إالّ إن خيف عليها الفتنة         : القول الثالث و
ينبغي أن حتمل املرأة مجيع النفقات اليت ترتب على ما يستدعي األمن عليها فمثال نفقة احملرم الذي يصوا وما                   
يتعلق به من نفقات السفر والسكن واألكل كلها حتمل على هذه الزانية وال حتمل على بيت املال على الصحيح 

فـإذا مل   . ها مبا يترتب على األمن من فتنتها يف ماهلـا           فإذا نغرا كما يف النصوص ونلزم     . من قويل الفقهاء    
نتمكن من ذلك لعدم وجود احملارم أو لرفض احملارم السفر معها وغلب على الظن أا إن سافرت سـتقع يف                    

  . الفتنة فالشرع جاء بتحصيل املصاحل ودفع املفاسد فال تغرب

 )والرقيق مخسني جلدة (-  قال رمحه اهللا- مث 
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فعليهن نصف ما على احملصنات مـن       { ه نصف ما على احلر فيجلد مخسني جلدة لقوله تعاىل             الرقيق علي 
 . وألنّ الصحابة أفتوا يف أبواب كثرية بأنّ العبد على النصف من احلر] 25/النساء[} العذاب 

 )وال يغرب (-  قال رمحه اهللا- مث 
أنّ تغريبه يضر بسيده ومينع     " األول:  بدليلني   العبد ال يغرب وإمنا يكتفى فيه حبد اجللد واستدلوا على هذا          

 . عنه منافعه

،  قال إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها - صلى اهللا عليه وسلم- اء يف حديث أيب هريرة أنّ النيب  ما ج:الثاين
ث ففي احلدي. بضفري  مث قال يف الثالثة أو يف الرابعة شك الراوي فإن زنت فبيعوها ولو  ، مث إذا زنت فاجلدوها     

  . مل يذكر التغريب وإمنا ذكر احلد وهو اجللد فقط

 . وأا يف الرابعة أو يف الثالثة تباع

 . أا تغرب ستة أشهر: القول الثاينو

 )وحد لوطي كَزان (-  قال رمحه اهللا- مث 
وإىل هـذا   ، قوله وحد لوطي فهم من كالم املؤلف أنّ العقوبة اليت نوقعها على اللوطي حد وليس تعزيرا                 

 . ألنّ اللواط فاحشة فهو يستوي يف هذا مع الزنا. ذهب اجلمهور أا حد وإنْ اختلفوا يف حده إالّ أنه حد 

أنّ اللواط عقوبته التعزير حبسب ما يرى اإلمام ألنه ليس يف النصوص الداللة الواضحة على : القول الثاينو
  . واألقرب واهللا أعلم أنه حد. حد اللواط 

  . يأيت الرجل الرجلهو أن : واللواط 

 )كزان (-  قال رمحه اهللا- مث 
ملا قرر أنّ اللواط عقوبته على سبيل احلد يعين أا من احلدود أراد أن يبين ما هو احلد فقال كزان يعين أنّ                      

واستدلوا أي أصحاب هـذا     ، وإن كان غري حمصن جلد      ، إن كان حمصنا رجم      عقوبة اللوطي كعقوبة الزاين   
وهذا .  إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان        - صلى اهللا عليه وسلم   - ابلة على قوهلم  بقول النيب         القول وهم احلن  
 . واستدلوا بدليل آخر أنّ الصحابة حكموا ذا. احلديث ضعيف 

  .  أنّ الصحابة مل حيكموا ذا عينا وإمنا اختلفوا كما سيأتينا:واجلواب عليه

 :واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. حمصنا كان أوغري حمصن ، طلقا أنّ حد اللوطي القتل م: القول الثاين
 . " من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول بـه      :"- صلى اهللا عليه وسلم   -  قوله     :األول

هذا احلديث ضعفه األئمة ولكن احتج به أمحد تقدم معنا هذا مرارا أنّ اإلمام أمحد قد حيتج حبديث وال يعـين                     
  . ا أنه يصحح احلديثهذ

رمحه - إمجاع الصحابة على قتله وإمنا اختلفوا يف كيفية القتل حكى هذا اإلمجاع ابن القيم                 : الثاينالدليل  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  13  
 

 وغريه لكن يف حكاية اإلمجاع هذا إشكال وهو أنه روي عن بعض الصحابة كعبد اهللا بن الزبري أنه قال                     - اهللا
 أنـه    القول الثاين   والراجح  . لكن مجهور الصحابة على أنه يقتل       . فكأنه أحلقه به    . حد اللوطي حد الزاين     

بكر وعمر وعلي وعثمان وال جمال للخروج عن فتوى األئمة           يقتل وترجيح هذا القول ظاهر جدا ألنه عليه أبو        
 . األربعة إذن الراجح أنه ليس كزان وإمنا يقتل مطلقا

- بكر الصديق      بوأوعلى رأسهم   . ة من قال حيرق     اختلف الصحابة يف كيفية القتل فمن الصحاب      / مسألة
 ومنهم من قال يرجم يعين ولو مل يكن حمصنا وهذا معلوم من اخلالف السابق وعلى رأس هؤالء - رضي اهللا عنه

رضـي  - ومنهم من قال    .  ومنهم من قال يلقى من أعلى بناية يف البلد ويتبع باحلجارة             - رضي اهللا عنه  - عمر  
.  وقال ا عمر أيضا - رضي اهللا عنه-  احلائط ويهدم عليه وممن قال ذه الطريقة علي            يوضع حتت  - اهللا عنهم 

 -رضي اهللا عنهم- والراجح أنّ كيفية القتل يرجع فيها إىل رأي اإلمام والدليل على هذا أنّ الواحد من اخللفاء  
نظره حبسب الظروف وأنـه     كأيب بكر وعمر روي عنه القتل بأكثر من طريقة ما يدل على أا ختضع لرأيه و               

ليس شيئا حمددا أو طريقة معينة للقتل ويالحظ أنّ أحكام الصحابة مجيعا قاسية وفيها شدة ال ختفـى وهـذا                    
يتناسب مع اجلرم ألنّ هذه اجلرمية أيضا جرمية شنيعة فلهذا جعل الصحابة فيها القتل بطريقة غري طبيعية كما أنّ 

 . طرة والطبيعةاجلاين هنا أتى جرمية خترج عن الف

 )وال جيب احلد إالّ بثالثة شروط (-  قال رمحه اهللا- مث 
  بدأ املؤلف بشروط وجوب حد الزنا وسيبين هذه الشروط بتفصيل الشرط األول

 )تغييب حشفته األصلية كلها يف قبل أو دبر: أحدها  (- رمحه اهللا- قال 
طء يف قبل أو يف دبر فبمجـرد حـصول          سواء كان الو  . لوجوب حد الزنا أن يقع الوطء       األول  الشرط  

لذلك كثري من الناس خيلط بني شروط اإلحصان وشروط وقوع . الوطء يتحقق الشرط وهذا خبالف اإلحصان 
كذلك هنا ال يكتفى بالوطء مبا دون       . بينهما فرق حنن نتحدث اآلن عن شروط وقوع العقوبة          . احلد العقوبة   

أمـا يف  ، وأشار املؤلف إىل أنّ الوطء سواء كان يف القبل أو يف الدبر تغييب احلشفة فال بد من تغييب احلشفة      
القبل فهو إمجاع وأما يف الدبر فذهب احلنابلة كما ترون إىل أنه وطء يوجب العقوبة واستدلوا على هذا بأنـه                  

  . وطء يف فرج أصلي فأوجب العقوبة

كم الزنا فإذا جامع امرأة يف دبرها فإنا نعتربه أنّ الوطء يف الدبر يأخذ حكم اللواط ال ح :  القول الثاين و
لوطي نقيم عليه احلد املذكور يف اخلالف السابق وهذه مسألة مهمة جدا ألنه ينقل اإلنسان من حد الزنـا إىل                    

وهذه املسألة أيضا فيها نوع من اإلشكال لكن األقرب واهللا أعلم أنه زنا ألنه وطء إلمرأة خيتلف                 . حد اللواط   
 . طعن اللوا

وأنـواع  ،  اجلماع بني الفخذين     وأنّ، علم من كالم املؤلف أنّ السحاق وهو إتيان املرأة املرأة           / مسألة  
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ستمتاعات ليست من الزنا الذي يوجب احلد ملاذا ؟ لتخلف شرط الوطء ألنه ال يوجد يف هذه األشياء وطء     اال
 . زناوهذا صحيح وإمنا من فعل ذلك يعزر تعزيرا وال يقام عليه حد ال

 )تغييب حشفته األصلية كلها يف قبل أو دبر أصليني (- رمحه اهللا- قال املؤلف 
فالوطء يف القبل أو الدبر الزائد ال يعترب زنا وإمنـا           . أخرج املؤلف ذا احلشفة والقبل والدبر أو الزوائد         

 ال يكمـل  االستمتاعاشترط أن يكون يف األصلي ألنّ الوطء عند اإلطالق ينصرف إىل هذا أي األصلي وألنّ             
 . إالّ به

 )حراما حمضا (-  قال رمحه اهللا- مث 
 .  وهو شرط مستقل برأسهالثاين هذا القيد ال حاجة إليه ألنه يشري به إىل انتفاء الشبهة وهو الشرط 

 )انتفاء الشبهة (-  قال رمحه اهللا- مث 
أنّ هذا حكي   " األول:  هذا بأمرين    ذهب اجلماهري إىل أنه يشترط إلقامة احلد انتفاء الشبهة واستدلوا على          

 . إمجاعا حكاه ابن املنذر

لكـن درء   ، وهذا احلديث ضعيف     . " احلدود بالشبهات  اادرءو :"- صلى اهللا عليه وسلم   -  قوله     :الثاين
 الدالة - صلى اهللا عليه وسلم- احلدود بالشبهات يف احلقيقة ال شك فيه أوال لآلثار املتكاثرة عن أصحاب النيب        

 . عها على أم حيبون درء احلد ما أمكنمبجمو

يعين أن   وإذا كنا نقول أنه يشترط إلقامة احلد عدم وجود الشبهات فهذا ال           .  هذا اإلمجاع احملكي     :الثالث
أنّ ابن املنذر وهو ممن حكى اإلمجاع على درء احلدود بالشبهات ينازع يف بعض            نقبل بكل شبهة وهلذا سيأتينا    

 .  ويرى وجوب إقامة احلد مع وجود هذه الشبهة اليت يعتربها احلنابلة من الشبهاتاملسائل اليت ستأتينا

 )فال حيد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده (- رمحه اهللا- قال 
وهذا هو وجـه    . ألنه بشركه يف هذه األمة يعترب مالكا لبعض الفرج          ، ال حيد إذا وطئ أمة له فيها شرك         

ا من غري نكاح وال ملك وال شبهة وهذا ميلك بعض الفرج فصار يف هـذا                الشبهة وحنن نقول يف تعريف الزن     
فلو كان ابنه ميلك بعض هذه األمة ووطـئ األب          ،  أي أو كان لولده شرك يف هذه األمة       ) لولده أو. (شبهة  

 . وإىل هذا ذهب اجلمهور.  أنت ومالك ألبيك - صلى اهللا عليه وسلم- حد لقول النيب  األمة فإنه ال

 . ثور وابن املنذر أنه حيد وأنّ هذا ال يعترب شبهة والراجح مذهب اجلماهري وإليه ذهب أبو: ثاينالقول الو

 )أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته (-  قال رمحه اهللا- مث 
 إذا وطئ امرأة ظنها أا زوجته إما لوجود ظلمة أو لكونه أعمى أو ألي سبب من األسباب وكذلك إذا                  

حد عليه وهذا قد يكون قليل الوقوع لكن املثال الكثري الوقوع أو الذي               سرياته فإنه ال   وطئ أمة يظن أا من    
قد يقع أكثر من مثال املؤلف أن تقدم له املرأة على أا زوجة له وهي ليست بزوجة له كأن حيصل خطـأ يف                       
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ن ليست بزوجته وهذا    تعيني الزوجة وهذا حيصل كثري إذا تزوج اثنان أختني يف ليلة واحدة فقد تدخل عليه م               
 . الوطء وطء شبهة وال حيد به ألنه يظن أنّ هذه املرأة زوجته

 )أو يف نكاح باطل اعتقد صحته (-  قال رمحه اهللا- مث 
ويوجد شرط آخر ، إذا وطئ يف نكاح باطل كأن يتزوج امرأة يف عدا وهو يظن أنّ هذا النكاح صحيح       

لوجود شبهة وهي اجلهل وحنن " األول: ور درءنا عنه احلد ألمرين ومثله جيهل هذا األمر إذا اجتمعت هذه األم       
 . نشترط أن يكون مثله جيهل هذا األمر

وهذا ال إشكال فيـه إذا      .  احلد عنه    - رضي اهللا عنه  -  أنّ رجال تزوج امرأة يف عدا فدرء عمر            :الثاين
  . حتققنا وعلمنا أنّ مثله جيهل مثل هذا احلكم

 )أو نكاح او ملك خمتلف فيه وحنوه (-  قال رمحه اهللا- مث
إذا وطئ يف نكاح خمتلف فيه فإنه ال حيد سواء كان يرى هو صحة النكاح أو ال يرى صحة النكاح فإذا                     
تزوج بال ويل وهو يرى أنّ النكاح بال ويل ال يصح فإناّ ال نقيم عليه احلد لوجود الشبهة وهو اإلخـتالف يف                      

 . هذا العقد

لنكاح الفاسد أي املختلف فيه يكون شبهة إذا كان الزوج يظن صحة هذا النكاح وإذا أنّّ ا: القول الثاينو
 . هو الصحيحالقول الثاين وهذا .كان ال يظن الصحة وإمنا يرى الفساد فإنه حيد ألنه يف الواقع ال عذر له 

 حيد لوجـود    يف ملك خمتلف فيه يعين أن يشتري أمة بعقد خمتلف يف تصحيحه فحينئذ ال             : نيةالثااملسألة  
وهذه الشبهة شبهة صحيحة بل إنّ اجلهل بـبعض         . يف تصحيح العقد وفساده      االختالفالشبهة والشبهة هي    

الشروط املتعلقة بالبيع أكثر منه يف بعض أحكام النكاح فإنّ أحكام النكاح معلومة لغالب الناس لكن أحكـام               
 . البيوع جمهولة لكثري من الناس

 )هت على الزناأكر أو (- رمحه اهللا- قال 
إذا أكرهت املرأة على الزنا فإا ال حتد وهذا ال إشكال فيه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم عفي ألمـيت                     

فالزنا الواقع عليها هي معفو عنها فيه بسبب اإلكراه وفهم مـن كـالم              ، اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه      
 اإلكراه ليس بعذر وال شبهة يف حق الرجل واسـتدلوا           املؤلف أنّ الرجل ليس كذلك وهو مذهب احلنابلة أنّ        

 واإلكـراه ال    االنتشارألنّ    فإذا متكن من الوطء علمنا أنه ال يوجد إكراه         االنتشارعلى هذا بأنّ اإلكراه ينايف      
 . جيتمعان

  : أنّ اإلكراه يتصور يف حق الرجل وهو متصور يف صورتني أو يف حالني: القول الثاينو

 ال إشكال فيه وذلك بأن يكره بأمر خارج عن اجلسد كأن مينع عنه الطعام فإذا منع عنـه                   :احلال األوىل 
 الطعام فهذا إكراه أليس كذلك؟
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 . االنتشارفيقول إما أن تطأ أو تبقى بال طعام فهذا إكراه يتصور معه 

طـأ أو تـضرب أو    أن يكون إكراه مع اإليذاء اجلسدي وهذا قد يتصور إذا قيل له إما أن ت       :احلال الثانية 
والراجح هو .  واجلماع ليتفادى هذا الضرر الواقع عليه االنتشارضرب فعال أو مس بعذاب فإنه قد يتمكن من     

 .  وهو أنه يتصور وقوع الزنا مع اإلكراه يف حق الرجلالقول الثاين

 )ثبوت الزنا وال يثبت إالّ بأحد أمرين: الثالث (- رمحه اهللا- قال 
ثبوت الزنا وال يثبت إالّ بأحـد أمـرين إىل      . ت الزنا وعرب عنه الشيخ بقوله الثالث        الشرط الثالث أن يثب   

   .... آخره

إما اإلقرار أو الشهادة وبدأ باإلقرار ألنه أقوى فإذا أقّر اإلنسان على نفسه             : الزنا ال يثبت إالّ بأحد أمرين       
 :  ثالثة شروط هلذا اإلقرار- محه اهللار- بأنه زىن ثبت احلكم يف حقه وأقيم عليه احلد لكن ذكر املؤلف  

  ).أن يقر به أربع مرات يف جملس أو جمالس (:الشرط األول
ثالث فإنه ال يقام عليه احلد واستدلوا على هذا  أن يقر أربع مرات فإن أقر مرة أو مرتني أواألول فالشرط 
وروي أنه ردد املرأة اليت     .  أربع مرات     مل يقم احلد على ماعز إالّ ملا اعترف        - صلى اهللا عليه وسلم   - بأنّ النيب   

   .اعترفت أربعا لكن حديث ماعز يف التكرار أصح
 .  أربع مرات ما ينفي الشبهةاالعتراف بالشبهات ويف تكرار تدرأواستدلوا على هذا بأنّ احلدود 

ستدلوا على  أنه ال يشترط أربع مرات بل لو اعترف مرة واحدة قبل منه وأقيم عليه احلد وا               : القول الثاين 
 قال -صلى اهللا عليه وسلم- زىن ا العسيف أقيم عليه احلد باعتراف مرة ألنّ النيب  هذا بأنّ زوجة الرجل الذي

 . ومل يطلب منه أن يعترف أكثر من أربع مرات  هذا فإن اعترفت فارمجهاامرأةواغدوا يا أنيس إىل 

نه البد من التكرار يف حق رجل فيكرر وله أن ال           أنّ هذا يرجع فيه إىل اإلمام فإن رأى أ        : القول الثالث و
 األول وهذا   االعترافوإن رأى أنه يكتفي مبرة فله ذلك وله أن يقيم احلد بعد               األول االعترافيقيم احلد بعد    

 . القول جتتمع به األدلة وهو القول الراجح إن شاء اهللا

  )يف جملس أو جمالس (-  قال رمحه اهللا- مث 
ـ         ال يشترط    االعتراف الس أن يكون يف جملس واحد بل ميكن أن يكون يف جملس وميكن أن يكـون يف جم

 اعترف يف جملس واملرأة الغامدية يف جمالس ولكن اإلمام أمحـد            - رضي اهللا عنه  -  واستدلوا على هذا أنّ ماعزا    
 عترافاال أن يكون يف جملس واحد وأشار إىل تضعيف األحاديث اليت فيها             االعترافروي عنه أنه يشترط يف      

  . يف أكثر من جملس

 )ويصرح بذكر حقيقة الوطء (-  قال رمحه اهللا- مث 
 التصريح حبقيقة الوطء واسـتدلوا      االعتراف بعد أن يصدر أربع مرات  أن يكون يف           االعترافيشترط يف   
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نه على هذا بأنّ اسم الزنا قد يطلقه بعض الناس على ما ليس بزنا فيظن هو أنه زنا وليس كذلك فال نكتفي م                     
 . بكلمة زنيت بل البد من التصريح

  ال يـا   - رضي اهللا عنه  -  لعلك قبلت أو غمزت قال         : قال ملاعز  - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب    :الثاين
وهـذا  ،  نعم   - رضي اهللا عنه  - ال يكين قال ماعز       ،  أفنكتها   :- صلى اهللا عليه وسلم   - رسول اهللا فقال النيب       

  .ت ال شك فيه إن شاء اهللاللفظ يف صحيح البخاري وهو ثاب
فإذا ال بد أن يصرح حبقيقة الوطء ولو قيل أنّ هذا خيتلف باختالف املعترف واأللفاظ عند الناس فـاليوم                   
الزنا أصبح يطلق على الزنا الذي هو الوطء ال ينصرف إىل شيء سواه فإذا كان هذه احلقيقة العرفية موجودة                   

 . لتصريح حبقيقة الوطء لكان هذا القول له وجه من القوةيف زمن فلو قيل يكتفى بكلمة زنيت عن ا

 )وال يرتع عن إقراره حىت يتم عليه احلد (-  قال رمحه اهللا- مث 
هذا هو الشرط األخري وهو الثالث يف اإلقرار أن يقر وأن تكون أربع يف جمالس وأن يصرح حبقيقة الوطء                   

 أفـال   - صلى اهللا عليه وسلم   -  قال النيب    - ي اهللا عنه  رض- وأن ال يرجع والدليل على هذا أنّ ماعزا ملا هرب             
 . ويف قوله أفال تركتموه يتوب دليل على أنّ رجوعه مقبول. تركتموه يتوب فيتوب اهللا عليه 

 حلقـه الـصحابة     - رضي اهللا عنـه   - أنه ال يشترط الرجوع وال يقبل منه ألنه ملا هرب             : القول الثاين و
رجوعه لو كان صحيحا للزم الصحابة الدية ألنه يعترب قتل باخلطأ ولكـن             أنّ   االستداللوجه  . وأجهزوا عليه   

 . وهو املذهب فإذا رجع يقبل منه  مل يلزمهم بالدية والراجح األول- صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

 )أن يشهد عليه يف جملس واحد : الثاين  (-  قال رمحه اهللا- مث 
لـوال  { ]  35/النور[ن يشهد عليه أربعة كما قال تعاىل            ة إلثبات جرمية الزنا الشهود أ     الثاين  الطريقة  

 . وهذا األمر وهو إثباته بشهادة أربعة جممع عليه] 13النور  [}جاؤوا عليه بأربعة شهداء

 )يف جملس واحد (-  قال رمحه اهللا- مث 
. قذف  يشترط أن تكون الشهادة يف جملس واحد فإن شهدوا يف جملسني مل يقبل منهم وأقيم عليهم حد ال                 

رضـي  -  وتطلبوا الرابع فلم يشهد فأقام عمر        - رضي اهللا عنه  - والدليل على هذا أنّ ثالثة شهدوا على املغرية           
رضي اهللا  - أنّ عمر   ، أن يكون الشهادة يف جملس واحد        حنن نتكلم  . االستداللوجه  .  عليهم احلد    - اهللا عنه 
 . ته يف غري هذا الس ال عربة ا  مل ينتظر إكمال الرابع ففي هذا دليل على أنّ شهاد- عنه

أنه ال يشترط أن تكون الشهادة يف جملس واحد لعموم اآلية فإذا شهد عليه أربعة أقيم عليه             : القول الثاين و
 . احلد

أم هم مل     أنّ عمر علم أنه ال يوجد شاهد رابع أو         - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب      واجلواب عن أثر عمر   
 .  واجلواب عليه ظاهر هلذا لو شهد عليه أربعة ولو يف جمالس قبل منهميقولوا لدينا شاهد رابع
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 )بزنا واحد (- رمحه اهللا- يقول  
والزنا الواحد يتحقق أنه زنا واحد إذا شهدوا عليه يف زمان           ، يعين جيب أن يشهدوا على ارم بزنا واحد         

ضهم يف مكان واآلخرون يف مكـان       ومكان واحد فإن شهد عليه بعضهم يف يوم واآلخرون يف يوم آخر أو بع             
آخر فإنّ الشهادة مل تكتمل إذا جيب أن جيتمع األربعة على زنا واحد وال جيوز أن جيتمعوا على أكثر من زنـا                      

وهلذا اشترطوا أن يكون بزنا  ولو كان الواقع أم شهدوا عليه أربعة أنه زنا لكن الشارع متشوف لدرء احلدود     
 . واحد

 )يصفونه أربعة (-  قال رمحه اهللا- مث 
وال يكتفى أن يقولوا رأيناه يزين بـل  ، معىن يصفونه أي يصرحون بالوطء فيقولون رأينا ذكره يف فرجها          

  جيب أن يقولوا ذكره يف فرجها

 مثال أو يضربواوهل جيب أن يقولوا كالرشاء يف البئر بعبارة أخرى هل جيب أن ميثلوا  ، كالرشاء يف البئر 
ه ال جيب وأنّ هذا من باب التأكيد فإن ذكروا املثل فذاك وإالّ فالواجـب أن يـصرحوا                  الصواب أن . ال جيب   

بالوطء فيقولوا رأينا ذكره يف فرجها هذا هو الواجب فقط الدليل استدل احلنابلة على هـذا بأنـه إذا كـان                     
 . املعترف يطلب منه أن يصرح حبقيقة الوطء فالشهود من باب أوىل وهذا صحيح

 )ممن تقبل شهادم (- ه اهللا قال رمح- مث 
فمن اتصف ذه الصفات قبل منه وإالّ فال وسـيأتينا          ، ومن تقبل شهادته هو املسلم  العدل احلر الذكر          

  . كتاب القضاء باب خاص بالشهادات يف آخر

 )سواء أتوا احلاكم مجلة أو متفرقني (-  قال رمحه اهللا- مث 
 يف جملس واحد لكن ال يشترط أن يأتوا إىل          االعترافن أن يكون    يريد املؤلف أن يبين أنّ احلنابلة يشترطو      

مث جاء بعد مدة الباقون      ، الثاين  هذا الس دفعة واحدة بل لو جاءوا متفرقني بأن جاء األول مث جاء بعد مدة                
يوجد فهم اآلن شهدوا يف جملس واحد فال يشترط ايء دفعة واحدة إىل جملس احلكم والدليل على هذا أنه ال                  

 . دليل من السنة يشترط أن يأتوا إليه أي إىل جملس احلكم دفعة واحدة

 )وإن محلت امرأة ال زوج هلا وال سيد مل حتد مبجرد ذلك (- رمحه اهللا- قال 
اإلقرار أو الشهادة وأنّ جمرد احلمل      ، أراد املؤلف أن يشري إىل أنّ إثبات جرمية الزنا ال تكون إالّ بطريقني              

-أنّ امرأة زنت ومحلت يف عهد علي  " الدليل األول: وع الزنا واستدل احلنابلة على هذا بأدلة يدل على وق ال
  . ومل يقم عليها احلد حىت اعترفت- رضي اهللا عنه

 .  مل يعترب احلمل بينة حبد ذاته- رضي اهللا عنه- ويف هذا دليل على أنّ علي  

 قالت إمنا كنـت سـاجدة   - رضي اهللا عنه- ىل عمر   أنّ امرأة عابدة صاحلة محلت فلما جيء ا إ :الثاين
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 . يعين أا مكرهة فلم يقم عليها احلد. فتغشاين البعري وأكرهين 

زوج هلا يقام عليها احلد واستدلوا على        أنّ احلمل قرينة وعالمة على الزنا وأنّ احلامل اليت ال         : القول الثاين 
جم حق ثابت على احملصن إذا زنا إذا قامت البينـة أو             الر - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب      هذا مبا صح عن عمر    

 . االعترافكان احلبل أو 

 .  أا لن حتمل إالّ بعد الزنا ألنا نفترض أن ال زوج هلا:الثاينالدليل 

 أنّ احلامل إذا ادعت شبهة مل يقم عليها احلد وإذا مل تدعي شبهة أقيم عليها احلد واستدل                  :القول الثالث 
 فإنه تارة يرى إقامة احلد      - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب      ول باجلمع بني اآلثار املروية عن عمر      أصحاب هذا الق  

لكن  . القول الثالث  والراجح إن شاء اهللا هو       القول الثالث وتارة مل يقم احلد فاجلمع بني هذه اآلثار هو هذا           
 تـدرأ ؟ األول ملاذا ؟ ألا لو كانت  من حيث احلصيلة والنتيجة يشبه أي األقوال         القول الثالث ال خيفاكم أنّ    

ملا مل تعترف وأنكرت فإنه بدهي أا ستأيت بشبهة بال شك على كل حال              . عن نفسها حد احلمل ال اعترفت       
 .  هو الراجح إن شاء اهللالقول الثالثهذا 

 
 باب حد القذف                               

   باب حد القذف - رمحه اهللا- قال 
الرمي بقوة لبعد فإذا رمى اإلنسان حجرا رمية ضعيفة فإنه ال يعترب رمى يف لغـة                / أصل اللغة    القذف يف   

  . فالقذف هو وصف اآلخرين بالزنا أو اللواط / االصطالحوأما يف ، العرب 
   . والقذف حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع

 )إذا قذف املكلف (- رمحه اهللا- قال املؤلف 
- أن يكون القاذف مكلفا فإن مل يكن مكلفا فال يقام عليه احلد لقول الـنيب                يشترط إلقامة حد القذف     

 .  مبا يقوليؤاخذواملرفوع عنه القلم ال .  رفع القلم عن ثالثة - صلى اهللا عليه وسلم

 )إذا قذف املكلف بالزنا حمصنا (-  قال رمحه اهللا- مث 
شترط يف املقذوف أن يكون حمصنا فإن مل يكن         ي) حمصنا(مث قال   .قوله بالزنا يعين أو باللواط كما سيأتينا        

 . حمصنا فال يعترب رميه قذفا وأما من هو احملصن فسيذكره املؤلف بدقة وتفصيل

 )جلد مثانني جلدة (- رمحه اهللا- قال 
حنن قلنا جلد احلر مثانني باإلمجاع وال إشكال فيه لكن العبد جلده على النصف واستدلوا مبا تقدم معنا بأنّ 

 . ئما ضعف العبد وأنّ العبد يف فقه الصحابة على النصف من احلر يف أبواب كثريةاحلر دا

العمومات  :الثاينوالدليل . أنه جيلد احلد كامال لئال تشيع الفاحشة يف الذين أمنوا : القول الثاينو
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د على  أنه مروي عن اخللفاء الراشدون أنه أي العبالقول الثاينوهو  ويشكل على هذا القول شيء واحد
الراشدين ال مناص عنه وإالّ القول بالذات  النصف يف هذا الباب من احلر وهذا يف احلقيقة إذا جاء عن اخللفاء

 . يف حد القذف بأنه يقام عليه احلد كامال وجيه حىت ينكف الناس عن الترامي مبثل هذه الفاحشة

 )واملعتق بعضه حبسابه (-  قال رمحه اهللا- مث 
حرا وبعضه عبدا فإنه حيسب حبسابه من عدد اجللدات فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد يعين إذا كان بعضه 

 . فيكون حده كم ؟ ستون. فسنأخذ نصف احلد بالنسبة للحر أربعني ونصف احلد بالنسبة للعبد عشرين 

 )وقذف غري احملصن يوجب التعزير (-  قال رمحه اهللا- مث 
عزير فقط ردعا له ولكن ال يقام عليه احلد ألنّ احلد يتعلق            إذا قذف غري احملصن فالواجب على القاذف الت       

 . بقذف احملصنني فقط

 )وهو حق للمقذوف (-  قال رمحه اهللا- مث 
أي أنّ حد القذف حد للمقذوف ويترتب على هذا أنّ املقذوف إذا أسقط حقه سقط احلد ولو بعد بلوغ            

 . احلاكم

  القـول الثـاين    و.قط بإسقاط صاحب احلق حلقه فيها       أنّ القذف من احلدود اليت ال تس      : القول الثاين و
 .  هذا السباب والفسوقانتشارأحوط وأمنع من 

 )احلر املسلم: واحملصن هنا  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 : بدأ املؤلف هنا ببيان من هو الذي إذا رمي ذه الفاحشة استحق راميه بالعقوبة فبدأ بشروط احملصن

ن يكون حرا مسلما والدليل على أنه ال بد من أن يكون حرا مسلما أنّ العبد يقول الشيخ أ" الشرط األول
والكافر حرمتهما أقل من حرمة املسلم واهللا سبحانه وتعاىل إمنا ذكر احملصنات الغافالت فنص على املـسلمة                  

  .احلرة وغريها ال يساويها يف هذه وهذا الشرط صحيح
 )العاقل (-  قال رمحه اهللا- مث 

ذف انون ال يوجب احلد ألنّ انون ال يلحقه العار بقذفه بالزنا ويف احلقيقة مل أقـف علـى                   يعين أنّ ق  
  . اجلمهور يرون أنّ قذف انون ال يوجب احلد. خالف يف مسألة قذف انون ولو قيل أنّ قذف انون 
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  من احلدود )  3: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  داألح: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ4/11/1429
  202(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   

  .وأصحابه أمجعني
 قاذفه احلد ومنا حتدثنا بـاألمس       مازال املؤلف يف بيان شروط من هو احملصن الذي إذا قذف استحق على            

  عن احلر واملسلم والعاقل عن هؤالء الثالثة حتدثنا وقلنا أنّ يف بعض املسائل خالف ونذكره اليوم

 )احلر املسلم (- رمحه اهللا- فقوله  
اشترط احلنابلة واجلمهور أن يكون املقذوف حرا فإن كان عبدا فإنّ قاذفه ال حيد حد القذف تقدم معنـا              

 . جلمهور وهو أنّ حرمة العبد أقل من حرمة احلردليل ا

وأن حيد حد القذف ألنّ العبد املسلم العدل خري وأوىل من . أنّ قاذف العبد يستحق العقوبة : القول الثاين
 . وهذا القول هو الراجح إن شاء اهللا أنه إذا قذف شخص عبدا فإنه يستحق أن حيد، احلر الفاسق بغري الزنا 

أن تكون األمة زوجة حلر وله منها ولد فهذه الزوجة ذهب بعض الفقهاء أيـضا إىل أنّ                 : ة  الصورة الثاني 
قاذفها حيد وإن كانت أمة لتكميل حق الزوج ألنّ قذف الزوجة هنا يؤذي الزوج والزوج حر وإذا كنا نقول                   

اعتدى على حـق    ففي هذه الصورة من باب أوىل ألنه         أنّ قذف العبد عموما يستحق من فعله العقوبة واحلد        
 . األمة وعلى حق الزوج احلر

 )املسلم (- رمحه اهللا-  قول املؤلف  :ثانيا
ذهب اجلماهري إىل أنّ قذف الكافر ال يوجب حد القذف واستثىن بعض الفقهاء الذمية إذا كانت حتـت                  

والعار علـى   مسلم وزاد بعضهم قيدا وله منها ولد فإنّ قذفها يف هذه احلال يؤدي إىل الضرر والعيب والشني                  
الزوج وهلذا أوجبوا عليه احلد وهذا القول له وجهة من النظر قوية وحفظا حلق األزواج املسلمني حند من قذف 

 . زوجام وإن كن من أهل الكتاب

 )العفيف (-  قال رمحه اهللا- مث 
ف الزنا  يشترط يف املقذوف أو فيمن يوصف بالزنا أن يكون عفيفا واملقصود بالعفيف هنا هو من مل يقار                
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ومن الفقهاء من قال يشترط أن يكون عفيفا يف الظاهر فقط ومنهم من قال يشترط أن يكـون                  . وال اللواط   
وهو عفيف يف الظاهر جيب أن نبحث عن باطنـه           والفرق بني القولني أنه إذا قذف     ، عفيفا يف الظاهر والباطن     

اجح أنه يكتفى بكونه عفيفـا يف الظـاهر وال          بالسؤال واملعرفة حىت نتيقن أنه عفيف يف الظاهر والباطن والر         
  . يشترط البحث عن عفته يف الباطن فإذا قذف وجب احلد على قاذفه

 )امللتزم (-  قال رمحه اهللا- مث 
ولكن ال  ، امللتزم هو من ينقاد لشرائع اإلسالم وأحكامه ويشمل املسلم والكتايب الذمي املستأمن واملعاهد              

دل عليه امللتزم إذا امللتزم      يخ امللتزم وبني قوله املسلم تعارض  ألنّ املسلم خيرج ما          خيفى عليكم أنّ بني قول الش     
يدل على الذمي واملسلم ينفي الذمي وهلذا ذهب بعض احلنابلة إىل أنّ هذه العبارة من املؤلف خطأ وسبقت قلم 

  ذهب إليه هؤالء صحيح ألنه ال ميكن أن جنمع بني أن يكون مسلما وما. 

 أعم أو أخص من اإلسالم ؟ أعم فكيف ختصص باملسلم مث تقول االلتزام يكون ملتزما ألنّ مدلول  وبني أن 
  .امللتزم وهلذا لعلها سبقت قلم

 )الذي جيامع مثله (-  قال رمحه اهللا- مث 
يشترط يف املقذوف أن يكون ممن جيامع مثله وتقدم معنا مرارا من هو الذي جيامع مثله يف املرأة ويف الرجل 

اخلالف يف حده يف الرجل ويف حده يف املرأة فهنا يشترط أن يكون املقذوف ممن جيامع مثله فـإن مل يكـن                      و
مثله ال يترتب عليه عيب وال شـني للمقـذوف    كذلك فال قاذفه احلد والسبب يف هذا أنّ قذف من ال جيامع         

شني والعيب للمقذوف إالّ أنّ من فعل  للعلم قطعا بكذبه إذا يرميه مبا ال يتصور وقوعه منه فعلم كذبه فارتفع ال             
 . هذا فإنه جيب أن يعزر لريتدع عن إطالق مثل هذه األلفاظ وإن مل جيب عليه حد القذف

 )وال يشترط بلوغه (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين ال يشترط يف املقذوف لكي حند قاذفه أن يكون بالغا واستدل احلنابلة على هذا بأنّ املقذوف غـري                   

واستدلوا أيضا بأنّ القذف يشني     .  له وصف يعيبه إذا أطلق عليه الزنا واللواط فوجب يف قاذفه احلد              البالغ حر 
زاين فرمبا ظن فيه أنـه زاين        البالغ وغري البالغ يعيب البالغ ويعيب غري البالغ ألنه يتصور منه الوطء فإذا قال يا              

 . حقيقة

غا ألنّ غري البالغ يشبه الكيف يف كليهما وهلذا فـال           أنه يشترط يف املقذوف أن يكون بال      : القول الثاين و
 كيف وقد تقدم معنا يف الدرس السابق أنّ         األولالقول  جيب على قاذفه احلد والراجح إن شاء اهللا بال إشكال           

انون لو كان فيه خالف لرجحنا وجوب القذف املقيس عليه وهو انون لو كان فيه خالف لرجحنا وجوب 
إن شاء اهللا بال إشكال وجـوب        يس على من هو حكمه مل يثبت متاما فلذلك نقول الراجح          القذف فكيف نق  

 . مث انتقل املؤلف إىل صريح القذف وكنايته. احلد وإن كان املقذوف مل يبلغ 
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 )وصريح القذف (- رمحه اهللا- يقول  
لكناية فاللفظ الصريح تنقسم ألفاظ القذف إىل صرحية وكناية وتقدم معنا يف الطالق الكالم عن الصريح وا 

يف الشيء هو ما ال يقبل إالّ معناه هذا من حيث املعىن وأيضا يتعلق ذا حكم آخر مهم وهو أنـه يف اللفـظ                       
  .الصريح ال يقبل من قائله تفسريه بغري مدلوله إالّ ببينة

عند احلنابلة هو الصريح ، زاين يا لوطي وحنوه   وصريح القذف يا- رمحه اهللا- فالصريح عند املؤلف يقول  
 : أحد ثالثة ألفاظ

نايـك أو يـا     لفظ الصريح يف الوطء كا يا:اللفظ الثالث.  يا لوطي :زاين  اللفظ الثاين  يا:اللفظ األول 
عاهر فصارت األلفاظ كم ؟ أربعة يا زاين يا لوطي يا عاهر             وأحلق احلنابلة باللفظ الصريح بالوطء يا     . منيوكة  

 صرحية ال تقبل التأويل وإن ادعى قائلها أنه أراد غري          فهذه أربعة ألفاظ  .  يف الوطء    أو استخدام اللفظ الصريح   
  هذا املعىن مل يقبل منه ويقام عليه إذا استوىف الشروط احلد هذا بالنسبة للصريح

 )قحبة يا: وكنايته  (- رمحه اهللا- قال 
 عن الصريح هو أنّ الكناية إذا فسره بغري         انتقل املؤلف إىل الكنايات تقدم معنا أنّ احلكم الذي مييز الكناية          

لفظه الظاهر منه قبل من هذا التفسري ال احتمال اللفظ للمعنيني فهذا هو الفرق املهم بني الـصريح والكنايـة                    
  فاملؤلف يقول أنّ الكنايات هي أن

يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة وفضحت زوجك أو نكست رأسـه أو              (- رمحه اهللا - يقول  
 )ونا وحنوهجعلت له قر

حتتمل . املؤلف يعترب هذه األلفاظ كنايات ويعترب أنّ هلا أكثر من معىن فمعىن قوله مثال ياقحبة ويا فاجرة                  
 . فإذا هي اآلن ليست كذلك، أنه يريد يا من تستعدين لتكوين قحبة أو فاجرة 

اظ صرائح مع داللة احلـال وإىل       يف هذه األلفاظ أا صرائح إالّ بقرينة فنعترب أنّ هذه األلف          : القول الثاين و
 . هذا القول ذهب ابن عقيل والقاضي وغريهم من حمققي احلنابلة

  القـول الثـاين    أناّ نقبل منه تفسريها بغري الظاهر منها إذا دلت القرينة وإالّ فال وبـني               : القول الثالث و
بعض األلفاظ تعترب صرائح عنـد      والثالث تقارب والراجح أنّ اعتبار اللفظ صريح أو كناية يرجع فيه للعرف ف            

وإن كانت يف اللغة صرائح فنرجع يف تفـسريها          وتعترب بعض األلفاظ كنايات   ، قوم وإن كانت يف اللغة كناية       
قرينة احلال وأضعف     أا صرائح إذا دلت    القول الثاين إىل العرف وهو الذي يبين مقصود القائل ويليه يف القوة           

قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة داللتها على وقوع الزنا ظاهرة جدا فصرفها إىل معىن              األقوال املذهب ألنّ كلمة يا      
  . بعيد وهلذا نقول إما نقول أنّ الراجح رجوع العرف أو أا صرائح مع داللة احلال آخر

فضحت زوجك أو نكست رأسه     (بعض هذه األلفاظ خيتلف عن بعض يف القوة فمثال قول املؤلف            !!تنبيه
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ألنّ نكست رأسه قد يقال فيما إذا أملت املرأة بعمل يعترب عيب            ، هذه قد تكون كنايات     ) وناأو جعلت له قر   
يف العرف وإالّ مل يتعلق بالعرض كاللؤم مع الضيف أو القسوة مع أهل الزوج وحنو هذه األشياء اليت تعترب خطأ             

 .  تنكيس رأس الزوج فهذا املعىن قريب جدايستوجبعريف 

 تقال هلذه املعاين اليت ذكرت وقد تقال ملا إذا اشتكت الزوجـة الـزوج يف                وكذلك فضحت زوجك قد   
 . احملاكم يطلق عليها أو يسميها بعض الناس فضحت زوجك لكوا أخرجته إىل احملكمة

 بينا أن يكون املقصود أنه أصبح طوع أمرك بشكل كامـل            احتماالوأيضا األخري جعلت له قرونا حيتمل       
. حتتمل أن تكون كنايات لكن اخلالف الذي ذكرت هو يف يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة فهذه األلفاظ الثالث 

لكن األقرب أنّ اخلالف الذي ذكرت يف يا قحبة ويا           وإن كان بعض الفقهاء حيكي اخلالف يف األلفاظ مجيعا        
 . ومتوجهفاجرة ويا خبيثة وأما األلفاظ الثالثة األخرية فما قاهلا املؤلف من أا كنايات صحيح 

 )وإن فسره بغري القذف قبل (- رمحه اهللا- قال 
هذه مثرة كون هذه األلفاظ كنايات ولكن املؤلف مل يبين هل يقبل مع اليمني أو بال ميني وهـو موضـع                 

ومن الفقهاء من قال يقبل منه بغري اليمني ، خالف بني الفقهاء فمن الفقهاء من يرى أنه ال يقبل منه إالّ باليمني 
 مثل هـذه    انتشارواألقرب أنه ال بد من اليمني سدا لباب         . ذه اليمني ال يقضى على صاحبها بالنكول        ألنّ ه 

ملا انتهى  . األلفاظ بني اتمع وألنّ اليمني إن مل توجب احلكم بالنكول فقد توجب التعزير فيما لو نكل عنها                  
 . املؤلف من قذف الواحد انتقل إىل قذف اموعة

 )وإن قذف أهل بلد أو مجاعة (- رمحه اهللا- قال 
السبب تقدم معنا ، إذا قذف اإلنسان أهل بلد أو مجاعة كثرية ال يتصور عادة وقوع الزنا منهم فإنه ال حيد 

السبب هو يف الغالب من أسباب منع احلد ألنه معلوم أنه كذب فإنّ السامع يقطع بكذب من ام مجاعة كبرية            
 . نبغي أن يعزر تعزيرا بالغا لئال تنتشر ألفاظ السوء بني املسلمنيأو أهل بلد بأسرهم ولكن مع ذلك ي

مل يذكر املؤلف ما إذا قذف مجاعة إالّ أنه يتصور وقوع الزنا منهم فإذا قذف مجاعة يتصور وقوع / مسألة 
 ألنـه يف  الزنا منهم فإنه حيد ألنه يلحقهم العار ذا القذف وهذه املسألة أوىل من املسألة اليت ذكرها املؤلـف          

املسألة الثانية إثبات حد القذف وحنن يف باب حد القذف لكن يبقى النظر هل حيد بعدد أهل الس أو حيـد                     
 متعددة كل واحد من أهل الس فإنه حيد بعـدد           بألفاظمرة واحدة وهذا خيتلف باختالف القذف فإن قذف         

أهل الس بكلمة واحدة بأن قال أنتم زناة أو أهل الس ألنّ لكل واحد منهم حقا فله أن يستوفيه وإن قذف 
والدليل على هذا أنّ هذا اللفظ أوجب قذفا واحدا واهللا          . أنتم لوطية أو حنو هذه األلفاظ فإنه حيد حدا واحد           

إذا عرفنا اآلن احلكـم إذا      . تعاىل رتب على القذف الواحد حد واحد وهلذا حيد على هذه اللفظة مرة واحدة               
منهم وإذا قذف من ال يتصور منهم ولكن هل يتصور الزنا من مجاعة ؟ جدا بـأن تكـون                   قذف من يتصور    
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فإذا قذفهم صار هذا متصور يف حقهم  جمموعة معروفة بالفسق والفجور ومزاولة األعمال املخلة باآلداب بكثرة  
 الزنا من هـذه     ويرجع إىل رأي القاضي يف مسألة هل يتصور وقوع الزنا من هذه اموعة أو ال يتصور وقوع                

 . اموعة

 )ويسقط حد القذف بالعفو وال يستوىف بدون الطلب (- رمحه اهللا- قال 
هذه املسألة تقدمت معنا وهي مسألة أنّ القذف حق من حقوق املقذوف ال يستوىف إالّ بطلبه ويـسقط                  

قدمت معنا هذه   بعفوه ولو وصل إىل احلاكم وكل هذه املسائل املترتبة على أنّ حد القذف حق للمقذوف وت               
 أنه حق هللا ال يسقط إذا وصل احلاكم ألنه حد واحلدود ال تسقط القول الثاين املسألة وذكر اخلالف فيها وأنّ 

  . إذا وصلت إىل احلاكم

  
 باب حد املسكر

والسكر هو لذة ونشوة يغيب معها      . املسكر هو الشراب الذي ينشأ منه السكر        : قوله باب حد املسكر     
ظاهر هـذا   .  حىت يصبح ال يعلم ما يقول وظاهر هذا التعريف من الفقهاء ليس خاصا باحلنابلة                العقل املدرك 

وهو كذلك إذ ، واملعىن الثاين فقد للعقل . التعريف أنّ السكر ال بد أن يشتمل على معنيني لذة ونشوة وطرب      
 . ليس يف املسكرات شيء إالّ وفيه املعنيان

 )سكر كثريه فقليله حرامكل شراب أ (-  قال رمحه اهللا- مث 
ويف هـذا   .  ما أسكر كثريه فقليله حـرام        - صلى اهللا عليه وسلم   - هذا ضابط لألشربة ودليله قول النيب         

احلديث دليل للقاعدة املشهورة أنّ ما أدى إىل احلرام فهو حرام ألنّ املسكر القليل الذي ال يسكر يـؤدي إىل                    
  ؟.رام هو ماذا احلرام وإن مل ينتج عنه هو بنفسه حرام واحل

صـلى اهللا عليـه   - السكر فإنّ اإلنسان إذا شرب كمية قليلة لن يسكر واحملرم هو السكر ومع ذلك النيب                
كثريه فقليله حرام فدل هذا داللة واضحة جدا هلذه القاعدة العظيمة اليت حنن يف مثـل                 قول ما أسكر   ي - وسلم

ملسائل السيما ما يتعلق باملعامالت املعاصرة وما يتعلـق  هذه األوقات أحوج ما نكون إليها يف تقرير كثري من ا         
بأشياء كثرية ما يتعلق بزينة املرأة وكل شيء يتوسع فيه الناس حنتاج إىل هذه القاعدة فهذا احلديث دليل هلـذه       

ذي ويف احلديث دليل على أنّ مجيع أنواع اخلمر حمرمة ففيه رد على األحناف الذين يرون أنّ القليل ال                 .القاعدة  
ال يسكر يكون حمرما إذا كان من العنب فقط وإذا كان من غري العنب فال حيرم إالّ الكثري منه يف هذا احلديث                      

 . رد عليهم ألنه عام كل ما أسكر كثريه فقليله حرام سواء كان من العنب أو من غريه

 )وهو مخر من أي شيء كان (- رمحه اهللا- قال 
 كل  - صلى اهللا عليه وسلم   - ا من أي شيء كان لقول النيب          يعين شراب كل شراب يسكر فهو مخر شرع       
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  مسكر مخر وكل مخر حرام

وحلديث أنس يف الصحيح أنّ حترمي اخلمر نزل واخلمر يومئذ من البسر والتمر أي وليس من العنـب إذا                   
مـا   اللغـوي    االشتقاقاألشربة اليت تسكر تسمى شرعا مخرا ويدل على هذا           احلديث دال على أنّ كل أنواع     

يشتق من التغطية وزوال العقل وهذا تشترك فيه األشربة اليت أصلها من العنب واليت أصلها من غريه مما يـصنع         
منه اخلمر كالشعري والتمر والبسر والزبيب وغريه إذا دل احلديث واملعىن على صحة مذاهب اجلماهري أنّ اخلمر                 

 . هو الشراب املسكر من أي نوع كان

اخلمر ال يسمى مخرا إالّ إذا كان من العنب وما عداه ال حيـرم إالّ كـثريه املـسكر                   أنّ  : القول الثاين و
والصواب مع اجلماهري مل مسعت من أدلة صحيحة وصرحية يف املوضوع وهذه ملسألة من املسائل اليت ثرب على                  

سألة هي إىل باب    األحناف فيها واألئمة شنو عليهم محلة بسبب خمالفة صرائح النصوص ومن املعلوم أنّ هذه امل              
األشربة واألطعمة أقرب منها إىل باب حد املسكر إمنا ذكرها املؤلف هنا ليتبين الشراب الذي إذا شربه اإلنسان 

 . استوجب حد السكر

 )وال يباح شربه للذة (- رمحه اهللا- قال 
ب من الـشرب    شربه يعين املسكر وقوله للذة حيتمل أنّ معىن كالم املؤلف أنه حيرم ولو كان قصد الشار               

اللذة والسكر وحيتمل أنّ قصد املؤلف أنّ شرب اخلمر حمرم ولو شربه للذة ال للسكر ودليل هذا املعىن الثـاين                    
 ".ما أسكر كثريه فقليله حرام:"- صلى اهللا عليه وسلم- قوله  

ألنّ .  أقرب فإذا شرب اإلنسان اخلمر للذة ال ليسكر فهو أيضا حمرم للحديث ويظهر يل أنا أنّ املعىن الثاين
كأنه يقول كل شرب املسكر حـرام       . املعىن األول موجود بقول الشيخ كل شراب أسكر كثريه فقليله حرام            

فإذا عرفنا هذا املعىن وقلنا ال يباح شربه للذة يعين إذا شربه ليلتذ بالسكر صار إعادة للمعىن األول هكذا يبدوا                    
 . يل أنّ املعىن الثاين أحسن

 )وال لتداو (-  قال رمحه اهللا- مث 
 إـا   - صلى اهللا عليه وسلم   - ال جيوز شرب اخلمر ولو كان قصد الشارب التدواي ال السكر لقول النيب              

.  إنّ اهللا مل جيعل شفاء األمة يف ما حرم عليها            - رضي اهللا عنه  - ولقول ابن مسعود      ، ليست دواء بل هي داء      
 . نّ اخلمر ليس بدواء بل داءوهذا األثر أيضا ثابت يف الصحيح فهذان دليالن على أ

 )وال عطش (- رمحه اهللا- قال 
ال جيوز لإلنسان أن يشرب اخلمر ولو كان يف ضرورة لدفع العطش ألنّ اخلمر ال حيصل منه ري بل فيـه                    
حرارة تزيد من إحساس الشارب بالعطش وإذا كان شربه ال يرفع الضرورة صار حمرمـا ولـو يف الـضرورة                  

 . عطش وهذا صحيحوالكالم اآلن عن حال ال
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 )وال غريه إالّ لدفع لقمة غص ا ومل حيضره غريه (- رمحه اهللا- قال 
إذا غص اإلنسان بلقمة ومل حيضره إالّ اخلمر جاز له باإلمجاع شرب اخلمر لدفع هذه الغصة ألنه حينئذ يف                

 اللقمة ويزيل الغـصة     حال ضرورة ونفع اخلمر فيها متعين ومعلوم ألنه من املعلوم أنّ اخلمر إذا شرب سيدفع              
وهذا مما اضطر إليه اإلنـسان ووجـه        ] 119/األنعام[} إال ما اضطررمت إليه     { وهلذا مل خيتلفوا لقوله تعاىل        

 . الضرورة أنه ال يوجد غري هذا الشراب وقد غص بالطعام

 )وإذا شربه (- رمحه اهللا- قال 
ه رتب العقوبة على الشرب وال علـى        ظاهر كالم املؤلف أنّ شرب اخلمر يوجب احلد ولو مل يسكر ألن           

السكر ؟ على الشرب فبمجرد ما يشرب اإلنسان اخلمر فقد استوجب حد الشرب ولو مل يسكر وإىل هـذا                   
 مـا   - صلى اهللا عليه وسلم   - ذهب اجلماهري واختاره احلافظ الفقيه ابن القيم ودليله ظاهر وواضح لقول النيب             

  ث على أنّ الذنب هو شرب اخلمر ال السكرفدل هذا احلدي. أسكر كثريه فقليله حرام 

وهذا صحيح وهو أنّ اإلنسان حيد مبجرد شرب اخلمر وال يشترط أن يسكر بل مبجرد الشرب حيد حـد                   
  . الشرب

وهلذا لو أنّ املؤلف قال باب حد شرب اخلمر كما عرب غريه من الفقهاء باب حد شرب اخلمر لكان أدق                    
 . علق بالقدر املسكر بينما احلد يتعلق بالشربمن قوله حد املسكر فكأنّ احلد يت

 )املسلم خمتارا عاملا أنّ كثريه يسكر (- رمحه اهللا- قال 
يشترط إلقامة احلد أن يكون مسلما مكلفا خمتارا عاملا وتقدمت معنا أدلة هذه الشروط مرارا تكرارا  كما             

احلدود مع اإلكراه أو اجلهـل أو عـدم         يف بداية كتاب احلدود وهو أنه ال تقام          تقدم معنا ذكر هذه الشروط    
 . التكليف

 )فعليه احلد مثانون جلدة مع احلرية (-  قال رمحه اهللا- مث 
  : حد شرب اخلمر مما اختلف فيه الفقهاء اختالفا كثريا على أقوال

رضي -أنّ احلد الواجب الذي ال جيوز النقص عنه مثانون جلدة واستدلوا على هذا بأنّ عمر  :األولالقول 
   استشار الصحابة- اهللا عنه

 . وأشاروا عليه وأصبح هذا إمجاع منهم على أنّ احلد مثانون

 - صلى اهللا عليه وسـلم    -  أنّ احلد أربعون وإىل الثمانني تعزير واستدلوا على هذا بأنّ النيب               :القول الثاين 
دل على أنّ هذه الزيادة من    جيلدون أربعني جلدة مث  زاد احلد يف عهد عمر ف           اكانوبكر وأول خالفة عمر      وأبو

  . اجتهادات اإلمام

وإذا ،  كان إذا أويت بالرجل وقع الشرب منه زلة جلده أربعـني             - رضي اهللا عنه  -  أنّ عمر    :الدليل الثاين 
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 . ولو كان حدا مل خيتلف من شخص آلخر وهذا القول اختاره ابن القيم ويت بالرجل املنهمك جلده مثاننيأ

 اخلمر ال حد فيه وأنه تعزير كله يرجع فيه إىل رأي اإلمام واستدلوا على هـذا                  أنّ شرب  :القول الثالث 
 : بأمرين

 .  يف اخلمر حدا- صلى اهللا عليه وسلم-  روي عن ابن عباس أنه قال مل جيعل النيب :األول

  فجلدوه - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنه جاء يف احلديث الصحيح أنّ رجال شرب اخلمر يف عهد النيب                :الثاين
  . بالنعال واجلريد وأطراف الثياب واأليدي وهذا ليس حدا وإمنا تعزيرا

أنّ يف هذا احلديث الذي فيه اجللد بالنعال واأليدي وأطراف الثياب أنه ضربوه أربعـني               : واجلواب عليه   
  فأثبت يف احلديث العدد، ضربة 

ن جلدة ال ينقص منها ويف الواقع ال        أنّ احلد مثانو  .  وإن كان العمل على املذهب       القول الثاين   والراجح  
 الناس والناس مـا زالـوا       الماك والراجح ملاذا ؟ ألنّ عمر إمنا زاده         القول الثاين   فرق من حيث الواقع وبني      

منهمكني فإذا سيستمر احلد مثانون جلدة وإمنا يتضح اخلالف فيما إذا صار شرب اخلمر قليال يقع يف النـادر                   
 .  يف الواقعحينئذ يكون للخالف مثرة

 )وأربعون مع الرق (-  قال رمحه اهللا- مث 
ملا تقدم يف الزنا والقذف وإذا كان ينصف يف الزنا والقذف وهي أعظم من الشرب ففي الشرب من باب                   

 . أوىل

 
 باب التعزير                             

   باب التعزير- رمحه اهللا- قوله  
 فهو يطلق على النصرة ويطلـق يف نفـس          داألضداقيل إنّ التعزير من     و.  التعزير يف اللغة هو الرد واملنع       

 . الوقت على التأديب أي أنّ معىن النصرة ومعىن التأديب معان أصلية يف لغة العرب هلذا اللفظ

قوله وهو التأديب فيه نقص ولو قـال وهـو          ، فذكره املؤلف بقوله وهو التأديب       / االصطالحوأما يف   
ال حد فيها وال كفارة لكان تعريفا أوضح وهذا التعريف الثاين اختاره الشيخ اد يف احملرر                التأديب يف املعصية    

واملؤلف جعل تعريف الشيخ    ، وهو تعريف حمرر إذا التعزير هو التأديب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة                
كفارة والواقع أنّ هذا هو     ابن مفلح كأنه من األحكام وهلذا يقول وهو واجب يف كل معصية ال حد فيها وال                 

 . التعريف

 )وهو واجب (- رمحه اهللا- قوله 
أشار املؤلف إىل أنّ قيام اإلمام بالتعزير يف املعاصي اليت ليس فيها حدود واجب ومتعين فكل معصية جيب                  
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 . أن يؤدب فيها

  . أنّ التعزير أمر مندوب وليس بواجب فإن شاء اإلمام صنعه وإن شاء تركه: القول الثاينو

أنّ التأديب يرجع فيه إىل املصلحة ال إىل التشهي فإذا رأى اإلمام أنّ املصلحة يف التأديب                : القول الثالث و
ألنه ثبت يف السنة يف أحاديث كثرية       .والزجر على معصية معينة فعليه أن يفعل وإن رأى أن ال يفعل فذاك إليه               

 تعزيـر لـه وال      - صلى اهللا عليه وسلم   - ر عن النيب      أنّ بعض الصحابة أملّ بذنب ال يوجب العقوبة ومل يصد         
  تأديب فعلمنا أنه أمر يرجع فيه إىل رأي اإلمام حبسب املصلحة ال حسب التشهي

 )وهو واجب يف كل معصية (- رمحه اهللا- قال 
 يف كل معصية سواء كان فعـل        - رمحهم اهللا - ظاهره أنه واجب يف كل معصية يعين فعل حمرم ومرادهم             

 . ك واجب وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم أنه يف فعل احملرم وترك الواجبحمرم أو تر

 )ال حد فيها وال كفارة (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين أنه ال يشرع اجلمع بني احلد والتعزير وهذا أمر مسلم فيه ويستثىن من هذا صور يسرية جاء يف الشرع 

ة على األربعني فيها مجع بني احلد والتعزير ومـا عـدى            اجلمع فيها بني احلد والتعزير منها املسكر منها الزياد        
 . ألنّ احلد يكفي عن التعزير وهو العقوبة اليت اختاره اهللاجيوز اجلمع بني احلد والتعزير الصور املستثناة فإنه ال 

 )ال حد فيها وال كفارة (- رمحه اهللا- يقول  
الكفارة تعزير مثال ذلك الظهار فالظهار ذنـب        إذا كان العمل احملرم فيه كفارة فإنه ال جيوز أن جنمع مع             

ومعصية ال حد فيها لكن فيها كفارة فال جيوز أن نؤدب املظاهر بغري الكفارة كذلك القتل شبه العمد نفـس                    
الشيء فيه كفارة فإذا قتل اإلنسان شبه عمد فإنه ال جيوز أن نؤدبه وإمنا نكتفي فيه بالكفارة وأيضا هل نقول                    

فيه كفارة لكنه ليس بذنب وال معصية ألنه خطأ ال يؤاخذ عليه اإلنسان             ، ألنه ليس فيه ذنب     قتل اخلطأ ؟ نعم     
 . يفهم من كالم املؤلف أنه جيوز أن جنمع بني الدية والتأديب ألنه استثىن احلد والكفارة فقط.

 بشبه العمد وشبه إذا جيوز أن جنمع بني التأديب الدية وهو كذلك ومتثيل احلنابلة يدل على هذا فإم مثلوا     
 . العمد فيه دية فإذا وجود الدية ال مينع من وجوب التأديب

 )كاستمتاع ال حد فيه (- رمحه اهللا- قال 
 الذي مل يصل إىل ما يوجب حد الزىن فإنه فيه التأديب والتعزير وحنن تقدم معنا أنّ حد الزنا ال                االستمتاع

 . باملرأة مل يصل إىل الوطء ففيه التعزير فقطيكون إالّ مباذا ؟ بالوطء فكل استمتاع من الرجل 

 )وسرقة ال قطع فيها (- رمحه اهللا- يقول  
 اليت ليس فيها قطع كالسرقة من غري حرز وسرقة األب من مال أبنه والشبه               للسرقاتسيأتينا أنواع كثرية    

 . أن نعزر هذا السارقاليت ستأتينا كثرية يف باب حد قطع السرقة فكل ما مينع من القطع فإنه جيب أن نؤدب و
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 )وجناية ال قود فيها (- رمحه اهللا- قال 
تقدم معنا مجلة من اجلنايات ال قود فيها وهي اجلنايات اخلمس األوىل فهذه اجلنايات اليت تقدمت معنـا                  
ليس فيها قصاص إالّ أنه فيها تأديب وتعزير وإذا كانت اجلناية ال قصاص فيها وفيها دية فهل فيها تعزير ؟ نعم                     

 . كما تقدم معنا أنّ الدية ال متنع التعزير وإمنا الذي مينعه احلد أو الكفارة

 )وإتيان املرأة املرأة (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . هو السحاق تقدم معنا أنه فقد شرطا من شروط إقامة حد الزنا وهو الوطء ولذلك فيه التأديب فقط

 )والقذف بغري الزنا وحنوه (-  قال رمحه اهللا- مث 
ا قذف بغري الزنا كأن يقول يا فاسق يعين بغري الزنا لكونه يشرب اخلمر أو ألي موجب من موجبـات                    إذ

الفسق أو الشتم الدارج بني الناس فإنّ هذا ال يستوجب حد القذف فكل لفظ فيه عيب وشتم مل يصل إىل حد           
 . القذف فإنّ فيه التعزير

 )لداتوال يزاد يف التعزير على عشر ج (- رمحه اهللا- قال  
املؤلف يريد أن يبين احلد األعلى للتعزير لكنه مل يتحدث عن احلد األدىن والسبب يف هذا أنّ اجلمـاهري                   

  . يرون أنه ال يوجد حد أدىن للتعزير هلذا مل يذكره

حيصل فيـه ردع وال      ألنّ األقل من هذا املقدار ال     .أنّ احلد األدىن للتعزير ثالث جلدات       : القول الثاين و
 واجللد ولو كان جلدة واحدة أحيانا يكون له أثر وهو العيب والتشهري األولالقول والراجح .  له أثر زجر وال

جمرد أن يقال فالن جلد هذا فيه تأديب وتعزير وإن           وإن مل يصب باألمل إالّ أنه يصاب مباذا ؟ بالعيب والتشهري          
 . مل يشعر باألمل وهلذا نقول الراجح مذهب اجلماهري

 )وال يزاد يف التعزير على عشر جلدات (- رمحه اهللا- ه فيقول الشيخ  وأما أكثر
 ال جيلد أحد    :"- صلى اهللا عليه وسلم   - ال جيوز الزيادة على عشر جلدات مطلقا يف أي تعزير لقول النيب               

 . "فوق عشر جلدات إالّ يف حد من حدود اهللا
س الواحد احلد املشروع مثال هذا إذا سرق سرقة أنه ال حد ألكثره إالّ أنه ال يتجاوز يف اجلن: القول الثاين

وإذا قذف قذفا ال يوجب إقامة احلد لتخلف شـرط مـن            . ال توجب القطع ال جيوز أن نصل به إىل القطع           
 وقبلها وضمها ومكث معها ساعات فإنه ال امرأةوإذا باشر . الشروط فإنه ال جيوز أن نصل به إىل حد القذف 

 . زنا وهكذاجيوز أن نصل به إىل حد ال

صـلى اهللا   - ألنه جاء يف الشرع التعزير ومل يأيت له حد فالنيب             . أنه ال حد ألكثره مطلقا      : القول األخري 
وغرم من أخذ من احلائط بغري      . وهم بتحريق التاركني للصالة     .  أخذ من مانع الزكاة شطر ماله        - عليه وسلم 

ويف هذا كله إقرار ملبدأ     . ات وحرق رحل الغال إذا صح       إذن صاحبه مثلي قيمته إىل غري هذا من أنواع التعزير         
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 . التعزير وال يوجد دليل على التحديد

 يف حد من    - صلى اهللا عليه وسلم   -  عن احلديث بأنّ املقصود بقول النيب        القول الثالث وأجاب أصحاب   
ل ولده فال جيوز أن يزاد فيه       يعين ال جيوز الزيادة يف األمور احملرمة حلق اهللا فخرج ذا تأديب الرج            ، حدود اهللا   

 ألنه وسط بني القولني القول الثاين والراجح . عن عشر وتأديب الرجل لزوجته فال جيوز أن يزاد فيه عن عشر 
وألنّ جتاوز احلد الشرعي يف معصية فيها يعين يف جنسها حد ظلم للجاين وجه الظلم أنّ الـشارع يـرى أنّ                     .

عليه احلد وحنن أوصلناها احلد وزيادة  وهذا فيه ظلم وبعد عن العـدل              جناية هذا الشخص مل تصل ألن يقام        
 . هلذا نقول الراجح إن شاء اهللا أنه ال حد فيه إالّ أنه ال يتجاوز فيه احلد يف اجلنس

 )ومن استمىن بيده بغري حاجة عزر (- رمحه اهللا- قال  
  :  ينقسم إىل ثالثة أقساماالستمناء

 .  زوجته وهذا جائز باإلمجاع أن يستمين بيد:القسم األول

 .  أن يستمين بيد أجنبية وهذا حمرم باإلمجاع:القسم الثاين

 .   أن يستمين بيده وهذا هو حمل اخلالف:القسم الثالث

} والـذين هـم لفـروجهم حـافظون        {  حمرم إالّ حلاجة واستدلوا باآلية         االستمناءفاحلنابلة يرون أنّ    
فمن ابتغى وراء   { ]  6/املؤمنون[} م أو ما ملكت أميام فإم غري ملومني         إال على أزواجه  { ]  5/املؤمنون[

 . خارج عن ذلك فصاحبه من العادين واستخراج املين باليد] 7/املؤمنون[} ذلك فأولئك هم العادون 

 . أنه جيوز مطلقا ألنه ليس يف األدلة الشرعية ما يدل على منعه: القول الثاين

 . هأنه يكر: القول الثالث
 أنه جيوز للضرورة ألنّ ممارسته خري من الوقوع يف الزنا وهذا األخري هو الـراجح وهـو                  :والقول الرابع 

والنص دل على املنع لذلك نقول أنه الراجح . قريب من املذهب إالّ أنّ املذهب عبارم يعين بغري حاجة خفيفة 
قرب من الضرورة ألنّ كثريا من الفقهاء يلحق احلاجة ويلحق بالضرورة احلاجة املاسة اليت ت. حمرم إالّ للضرورة 

وأمـا  . والدليل على ذلك أما املنع فاآليـة        . على كل حال أنه ال جيوز إالّ للضرورة         . املاسة جدا بالضرورة    
والضرورة هنا الوقوع يف الزنا أو الضرورة القسم الثاين احتباس املين مبا            . اجلواز ألنه خري من الوقوع يف الزنا        
 . يتحقق معه مضرة اجلسم مضرة بالغة

 
 باب القطع يف السرقة                          

وقطع السارق من حيث هو دل عليه الـشارع الكتـاب           ، بين املؤلف يف العدوان أنّ السرقة فيها القطع         
 . والسنة واإلمجاع
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  [38/املائدة[} والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  { :أما الكتاب فقوله
وأحاديث كـثرية    . " ال تقطع يد يف أقل من ربع دينار        :"- صلى اهللا عليه وسلم   -  وأما السنة فقول النيب   

 . ستأيت معنا

 . وأما اإلمجاع فلم خيتلفوا وهللا احلمد أنّ على السارق القطع إذا استكمل الشروط

 )إذا أخذ امللتزم (- رمحه اهللا- واملؤلف  
 . لتزم وهو املنقاد ألحكام الشرع وهو املسلم والذمي واملستأمن واملعاهديعين أنّ احلد إنما يقام على امل

 )نصابا من حرز مثله من مال معصوم (-  قال رمحه اهللا- مث 
فهنا ذكر الشروط اليت إذا حتققت وجب القطع مث سـريجع يف الـصفحة              ، خالف الشيخ املؤلف األصل     

الشيخ ابن قدامة صاحب األصل مل يصنع هـذا         . تكرار  القادمة ويذكر الشروط مرتبة ويف صنعه هذا ماذا ؟          
وهلذا سنمر بسرعة  على     . وإمنا بدأ بتعريف السرقة مث انتقل إىل الشروط بال تكرار وهذا هو املنهج الصحيح               

 . هذه الشروط اليت ذكرها ألنه سريجع ويذكرها واحدا واحدا

احلرز ) من حرز مثله  . ( يتعلق فيه من خالف      والنصاب هنا ثالثة دراهم أو ربع دينار وسيأيت ما        ) نصابا(
) ال شـبهة فيـه    (وتقدم معنا من هو املعصوم      ) من مال معصوم  (هو ما حيفظ فيه املال وهو من شروط القطع          
 . كسرقة اإلنسان من مال ابنه وأيضا ستأتينا

 ) قطعاالختفاءعلى وجه  (-  قال رمحه اهللا- مث 
وهذا التعريف  .  بغري علم املسروق     االختفاءذ املال على وجه     فالسرقة هي أخ  . هنا عرف الشيخ السرقة     

 . ضروري جدا ألنه خيرج أعمال كثرية ال قطع فيها ألا ال يصدق عليها التعريف

 )فال قطع على منتهب (- رمحه اهللا- قال 
  .فهذا األخذ يسمى ب.املنتهب هو الذي يأخذ املال على وجه القهر والغلبة اعتمادا على قوته 

 )وال خمتلس (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . السرعة والغفلة:  هو خطف الشيء اعتمادا على أمرين االختالس

 )وال غاصب (-  قال رمحه اهللا- مث 
الغصب هو أخذ املال قهرا وذا يكون قريب من النهب وهلذا يقولون النهب والغصب كأنّ معنامها واحد 

 بني النهب والسرقة ألنّ القول الصحيح أنه ال يوجد يف لغـة  أو متقارب والشك أنه يف لغة العرب يوجد فرق      
 .  فقط إىل حبثحيتاجالعرب لفظان هلما نفس املعىن متاما لكن أنا مل أقف على معىن واضح للتفريق وهو يوجد 

 )وال خائن (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . اخلائن هو املفرط باألمانة على أي وجه كان فإذا فرط يف األمانة فهو خائن
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 )وال خائن يف وديعة (-  قال رمحه اهللا- مث 
 ال واالخـتالس جاحد الوديعة ال قطع عليه باإلمجاع ألنّ جحد الوديعة وما تقدمه من النهب والغـصب   

 . يصدق عليه حد السرقة

 )أو عارية أو غريها (-  قال رمحه اهللا- مث 
واملؤلف خالف يف هذه ، مجيع األمانات كذلك ال قطع يف العارية وال قطع يف غريها واملقصود بغريها يعين 

أوال نبقى مع املؤلف فاملؤلف يرى أنه ال قطـع يف           . املسألة املذهب فاملذهب يرون وجوب القطع يف العارية         
العارية ويستدل على هذا بالقياس على األمانات فإنّ الوديعة ال قطع فيها إمجاعا والتعليل أا مـن األمانـات                   

 . ماناتفالعارية كذلك من األ

- واستدل أصحاب هذا القول بأنّ امرأة يف زمن الـنيب           ، أنّ جحد العارية يوجب القطع      : القول الثاين و
 . -صلى اهللا عليه وسلم-  كانت تستعري املتاع مث جتحده فقطعها النيب - صلى اهللا عليه وسلم

وأما وصـفه إياهـا يف      وأجاب القائلون بعدم القطع عن هذا احلديث بأنّ هذه املرأة قطعت ألا سرقت              
والراجح أنه  . احلديث بأا جتحد املتاع فهو وصف تعريفي يعين املرأة اليت من شأا أا كانت جتحد العارية                 

جيب فيها القطع ألنّ النص ال ميكن اخلروج عنه فإنه ذكر أنّ املرأة كانت جتحد وتقطع يعين لذلك والفرق بني                    
 ميكن التحرز منها خبالف الوديعة فإا تكون بإرادة املودع فهو الذي بإرادتـه          أنّ العارية ال  . العارية والوديعة   

وضع املتاع عند الشخص اآلخر فهو يستطيع أن ميتنع خبالف العارية ألنّ الناس تعارفوا على عيب وذم من ميتنع 
و وجـوب القطـع     إذا هذا هو الفرق بني العارية والوديعة والراجح كما قلت املذهب وه           . عن إعارة جريانه    

 . جبحد العارية

 )ويقطع الطرار الذي يبط اجليب أوغريه ويأخذ منه (- رمحه اهللا- قال 
هو الشق فإذا شق جيبه وأخذ      / والبط  يف لغة العرب    ،  الطرار بأنه الذي يبط      - رمحه اهللا - عرف الشيخ     

 . نسان ماله يف جيبهما فيه فإنه يقطع وعللوا هذا بأا سرقة من حرز فإنه جرى العرف أن يضع اإل

 باملختلس منه بالسارق والراجح ؟ ألنه شبهه بالسارق من أشبهقطع على الطرار ألنه  أنه ال: القول الثاينو
وهذا ال يسرع وإمنا ببطء يأخذ ما يريـد     . البيوت أكرب من املختلس ألنّ املختلس يعتمد على الغفلة والسرعة           

ة ليست بذاك الوضوح لكن األقرب أنه سارق تقطع يـده لـذلك        ويذهب خفية ومع هذا تبقى املسألة متردد      
واليوم أصبحت هذه الصنعة حرفة مما يتأكد معها القول بالقطع حىت يرتدع الناس فإنّ غالب السرقات ال سيما     
يف احلرمني تكون عن طريق إما شق الشنط أو شق اجليوب والقطع الذي حيصل أحيانا يكون من أكرب األسباب 

 . ل هؤالءيف ردع مث

  ) ويشترط أن يكون املسروق ماال حمترما (- رمحه اهللا- قال 
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 :بدأ املؤلف بالشروط بدأ بالشرط األول
فإذا مل يكن حمترما فإنه ال يقطع بسرقته وهذا من حيث هـو         ، وهو أن يكون املال املسروق حمترما شرعا        

املسروق حمترما لكن اختلفـوا يف مـسألة        فإم أمجعوا لوجوب القطع أن يكون املال        . يف اجلملة حمل إمجاع     
أخرى وهي هل يشترط يف املال احملترم أن ال يكون من األموال اليت يسرع إليها الفساد أو ال يشترط ؟ علـى                      

 : قولني

فاجلمهور مل يشترطوا هذا الشرط فسرقة أي مال حمترم ولو كان مما يسرع إليه الفساد يوجـب القطـع                   
 . دلةواستدلوا على هذا بعموم األ

صلى - وذهب األحناف إىل أنه إذا سرق ماال يسرع إليه الفساد فال قطع واستدلوا على هذا بقول النيب                    
 من أخذ من مثر احلائط بفيه من غري أن يأخذ خبنة فال حرج عليه ومن أخذ فإنه عليه قيمتـه                     - اهللا عليه وسلم  

 قسم الثمـار إىل     - صلى اهللا عليه وسلم   -   فالنيب . يف اجلرين فعليه القطع      مثلني ومن أخذ املال بعد وضع الثمر      
 وإن تزود وأخذ وخرج بال إذن فعليه ضعفي قيمة مـا         . إن أخذ من الشجرة ومل يتزود فال شيء عليه          ، ثالثة  
فاألحناف فهموا مـن هـذا   . وإن أخذ بعد أن وضع يف اجلرين وهو خمزن الطعام للتيبيس فعليه القطع  ، أخذ  

 الصورة األوىل والثانية بسبب أنّ الثمرة كانت رطبة يسرع إليها الفـساد وقطـع يف                احلديث أنه مل يقطع يف    
واجلمهور مل  . الصورة الثالثة ملا كان يف اجلرين ألنه يبس وصار ال يسرع إليه الفساد هكذا هم فهموا احلديث                  

يف الصورة األوىل ألنه ليس      - صلى اهللا عليه وسلم   - يفهموا احلديث كهذا الفهم وإمنا قالوا إمنا مل يقطع النيب             
من حرز وقطع يف الصورة الثالثة ألنه من حرز فاملناط هو كونه يف حرز أو ليس يف حرز وليس املناط أن يكون 

بل من سرق    يابسا أو رطبا والراجح إن شاء اهللا مذهب اجلمهور وأنه ال يشترط يف املال أن يسرع إليه الفساد                 
 . أي مال حمترم بشرطه فإنه يقطع

 ) فال قطع بسرقة آلة هلو (-  قال رمحه اهللا- مث 
مسألة ولو إذا كسرت صارت قيمتها تبلغ       . آلة اللهو من األعيان اليت ال قيمة هلا شرعا فال يقطع بسرقتها             

 . نصابا فكذلك ال قطع يف سرقتها

 )وال حمرم كاخلمر (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . فال يقطع بسرقتها وإمنا يعزر كما تقدم معنااخلمر يقاس على اخلرتير عني ال قيمة هلا شرعا 

 )ويشترط أن يكون نصابا (-  قال رمحه اهللا- مث 
ذهب اجلماهري من األئمة إىل أنه يشترط يف املال املسروق أن يبلغ نصابا واستدلوا باألدلة اليت سـتأتينا يف          

 . حتديد النصاب وهي أدلة صرحية وواضحة

يل والكثري لعموم اآلية والراجح مذهب اجلماهري من األئمة بال إشـكال            أنه يقطع يف القل   : القول الثاين و
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 . يقطع يف أقل منها لوضوح النصوص يف حتديد نصاب معين ال

  
  
وهو ثالثة دراهم أو ربع دينـار أو عـرض قيمتـه            ( مبينا النصاب    -  قال رمحه اهللا   - مث

 )كأحدمها
ذهب وأنه إذا بلغت قيمة العرض أيا منـهما فإنـه           ذهب احلنابلة إىل أنّ النصاب مقدر بأصلني الفضة وال        

 وهو ثالثة دراهم أو ربع دينار واستدل احلنابلة على هذا بأنّ رجال سرق - رمحه اهللا- يقطع بأخذه وهلذا يقول  
  .  فقطعت يده ألنه قوم ان فبلغ ثالثة دراهم- صلى اهللا عليه وسلم- جمن وان هو الترس يف عهد النيب  

 قال ال قطع يف أقل من ربع دينار فجاءت النصوص           - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ النيب    :الثاين هلم والدليل  
 . باعتبار الذهب والفضة

 - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ األصل يف النصاب هو الفضة ويقدر به الذهب واملتاع ألنّ النيب             : القول الثاين 
 . ملا سرق الرجل ان قدره بالفضة ومل يقدره بالذهب

 . والفضة أصل لنفسها وتقوم ا األعيان، أنّ الذهب أصل بنفسه لنفسه فقط : القول الثالث

والراجح املذهب ألنّ النصوص اعتـربت      .  أنّ األصل هو الذهب فقط وما عداه يقوم به           :والقول األخري 
ابا وإذا اعتربناه بالذهب لـيس      الذهب والفضة فنقدر املتاع ما فإذا صار قيمة املتاع إذا اعتربناه بالدراهم نص            

بنصاب يقطع أو ال يقطع ؟ يقطع عند احلنابلة وال يقطع عند القائلني بأنّ األصل يف التقومي هو الذهب فهـذه                     
املسألة ينبين عليها احلكم بشكل واضح بأنا نقدر األعيان املروقة إما بالذهب أو بالفضة والراجح كما قلت إن                  

 . شاء اهللا املذهب

 )وإن نقصت قيمة املسروق أو ملكها السارق مل يسقط القطع (- ال رمحه اهللا ق- مث 
ألنّ الـشرط  ، معىن هذا الكالم أنّ السارق إذا سرق املتاع مث ملا سرقه نقصت قيمته فإنه ال يسقط القطع  

فإنّ القيمة هو أن خيرج املسروق بقيمته من حرزه مث نقصه بعد ذلك ال قيمة له بدليل أنه لو أخرجه مث استعمله 
 .  والقطع البد منهاالستعمالستنقص ذا 

 )أو ملكها السارق (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا ملكها السارق بة أو ببيع أو بإرث فإنّ القطع ال يسقط مقصود املؤلف يعين إذا وصلت إىل احلـاكم            

للمسروق سأشتري منك السلعة    فإنه إذا ملكها بعد وصوهلا إىل احلاكم فإنّ القطع ال يسقط فإذا قال السارق               
بعد أن وصلت إىل احلاكم فإنه لو اشترى ال يسقط القطع أما إذا اشتراها قبل أن تصل القـضية إىل احلـاكم                      

 . وترفع إليه فإنّ القطع يسقط حينئذ
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 )وتعترب قيمتها وقت إخراجها من احلرز (-  قال رمحه اهللا- مث 
 السرقة والسرقة هي سبب القطع فلما كانت السرقة هـي  تعترب القيمة وقت اإلخراج من احلرز ألنه وقت    

سبب القطع اعتربنا وقتها ففي الوقت الذي خيرج فيه املتاع من احلرز نعترب القيمة يف ذلك الوقت ال قبـل وال                     
بعد فإذا أخرج السلعة من احلرز فلما أخرجها وصارت خارج احلرز ارتفعت وبلغت نصابا فال قطـع ولـو                   

 . صارت أقل من النصاب فيجب القطعأخرجها مث نزلت و
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  من احلدود )  4: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  االثنني: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ5/11/1429
  203(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
ني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العامل       

  .وأصحابه أمجعني
 )وتعترب قيمتها وقت إخراجها من احلرز (- رمحه اهللا- قال  

 . هذا تقدم معنا وأنّ سببه أنّ اإلخراج هو سبب وجوب القطع فاعتربنا وقته وتقدم يف الدرس السابق

بح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقـصت         فلو ذ ( مفرعا على هذا القيد      -  قال رمحه اهللا   - مث 
 )قيمته عن نصاب مث أخرجه

هذه املسائل مفرعة أنّ الوقت الذي يعترب فيه القيمة هو اإلخراج من احلرز فإذا ذبح الكبش قبل أن خيرجه                   
 من احلرز فإنّ هذا الكبش بذحبه ترتل قيمته فإذا نزلت قيمته عن النصاب فإنه ال قطع فيه فإذا ذحبه مث أخرجـه                

 كذلك إذا شق فيه ثوبا يعين يف احلرز قبل أن خيرجه ونقصت             هإخراجفال قطع قيمة الكبش بسبب الذبح قبل        
قيمته عن النصاب مث أخرجه فال قطع للسبب ذاته وهو أنه نقصت قيمته عن النصاب ويستوي يف هذا مـا إذا                

مث تـنقص    بال سبب من السارق   صار النقص أو وقع النقص بفعل السارق أو بغري فعله مثل أن يسقط الشيء               
يستثىن من هذا ما إذا صنع . قيمته ومثل أن يقوم هو بتكسري الشيء وتنقص قيمته فالصورتني هلما نفس احلكم   

هذا الصنع حيلة ألنّ احليل ال تسقط الواجبات وال تبيح احملرمات فإذا فعل هذا حيلة ليتخلص من القطع فإنه ال 
 . تنفعه هذه احليلة ويقطع

  . إىل الشرط الثالث من شروط وجوب إقامة حد السرقة- رمحه اهللا- انتقل الشيخ  مث 
 )وأن خيرجه من احلرز (- رمحه اهللا- فقال  

ذهب احلنابلة بل األئمة األربعة إىل أنّ احلرز شرط فإذا سرق من غري حرز فال قطع واألئمة األربعة بـل                    
 من مثر احلائط ويف آخر احلديث فإذا أواه اجلرين مث أخذ            اجلماهري استدلوا على هذا باحلديث السابق فيمن أخذ       
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 القطع يف صورة واحدة وهي ما إذا وصلت الثمرة إىل اجلرين            - صلى اهللا عليه وسلم   - فإنه يقطع فجعل النيب       
ألنه حرز ومل جيعل القطع فيما دون ذلك ملا إذا أخذ من الشجرة وأخرجه خارج البستان أو أكل منه داخـل                     

 .  قطع لعدم حتقق شرط احلرزالبستان فال

القـول  أنّ السارق يقطع وإن أخرجه من غري حرز ألنه أخذ املال بغري حق والصواب مع                : القول الثاين و
 فيه شذوذ والعمل على خالفه بني قضاة املسلمني على مدار األعصار فهو شـاذ يف                القول الثاين   بل  .  األول
 . احلقيقة

 )وحرز املال ما العادة حفظه فيه( رز  مبينا احل-  قال رمحه اهللا- مث 
واحلرز هو ما حيفظ فيه الشيء وحتديد       . هية احلرز   ط لوجوب القطع انتقل إىل بيان ما      ملا بين أنّ احلرز شر    

كون املكان املأخوذ منه حرزا أو ال يرجع فيه إىل العرف والسبب يف هذا أنّ الشارع ملا بين وجوب اعتبـار                     
 . رز رجعنا فيه إىل العرفاحلرز ومل يبين حد احل

 ) وخيتلف باختالف األموال والبلدان وعدل السلطان وجوره (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
طبيعة املال فمن األموال ما يوضع يف       " األول. فذكر عدة اعتبارات خيتلف فيها اعتبار الشيء حرزا أو ال           
 الدكان ومنها ما يوضع يف الـشارع فهـو          صندوق ومنها ما يوضع يف البيت بال صندوق ومنها ما يوضع يف           

باعتبار طبيعة  ، خيتلف باختالف طبيعة املال وخيتلف باختالف طبيعة البلدان وطبيعة البلدان ختتلف باعتبارين             
الناس وخفة الدين وكثرة السرقة أو باعتبار السلطان وهو الذي أشار إليه يف قوله وعدل الـسلطان وجـوره                   

  . مقيما للحدود انتشر األمن وخفت السرقة وكلما كان العكس حصل عكسهفكلما كان السلطان عادال
 )وقوته وضعفه (-  قال رمحه اهللا- مث 

هناك بني عدل السلطان وجوره وبني قوته وضعفه فقد يكون عادال ضعيفا وقد يكون صـاحب جـور                  
لعدل واجلور فإنّ السارق خيشى والضعف أكثر منه يف ا، وقوي واحلقيقة املؤثر يف احلكم هنا املؤثر األول القوة       

السلطان القوي أكثر من خشيته للسلطان العادل لكن بطبيعة احلال أنّ غالب السالطني إذا كانوا أهل عـدل                  
فإم سيقومون مبا أوجب اهللا عليهم من حفظ األموال واألنفس واألعراض ويكون يف هذا كف للسارق على                 

  .ذا قال كأنه مبينا للقيد األول كأنه يشرح قوله باختالف األموال  وهلاالعتباركل حال األموال ختتلف ذا 
فحرز األموال واجلواهر والقماش يف الدور والدكاكني والعمران  (- رمحه اهللا- وهلذا يقول 

 )وراء األبواب واألغالق الوثيقة
لف األبـواب   أن تكون خ  : هذا النوع من األموال وهي اجلواهر والنقود واألقمشة يكون حفظها بأمرين            

وخلف األغالق فيشترط أن تكون األبواب مغلقة وأن تكون أيضا حمكمة باألقفال بال هذين القيدين يكـون                 
وفهم من كالم املؤلف أنّ املال إذا كان داخل بيت والباب مقفل ومغلق ال يـشترط        ، املال ليس يف حرز مثله      
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لى أم ال يرون هذا صراحة يف مسألة أخـرى          مع هذا أن نضع املال يف صندوق بل صرح احلنابلة مبا يدل ع            
فهم من جمموع هذه    ، وهي قوهلم فإذا كان الباب مفتوحا فإن كانت األموال يف الصناديق فهي حرز وإالّ فال                

املسائل أنّ احلنابلة يرون أنّ الباب املغلق واملقفل بقفل أنّ هذا حرز وال يشترط أن يكون يف صندوق وما دام                    
أحال على العرف فعندنا األعراف ال تكتفي يف النقود بوضعها داخل املنازل ولـو أغلقـت                املؤلف أرجع أو    

األبواب بل جرت العادة أن حتفظ داخل املرتل يف وعاء خاص إما يف صندوق أو جتوري أو دوالب املهـم أن                     
ضع األشياء توضع يف مكان خاص وليست توضع يف البيت هكذا بدون حفظ رمبا يف القدمي كانت العادة أن تو

فمثال لو كان صـاحب البيـت   . يف البيوت بال حفظ رمبا ولكن العرف اآلن أنه ال بد أن توضع يف صندوق  
 فليس من املنطق أبدا أن يأيت بكراتني من اوهرات ويضعها يف جملس الرجـال كمـستودع                 جموهراتتاجر  

 املكان ليس وضعا هلا يف احلرز بل ال         مث إذا سرقت يقول أا سرقت من حرز ألنّ وضعها يف هذا            للمجوهرات
املهم أنّ هذا يرجع إىل األعراف وقـضية حـساسة          . بد أن تكون يف مكان آمن يأمن معه عليها من السراق            

هو احلرز فمثال السيارات هي إذا وضـعت         وتستحق يف احلقيقة تطويل وتوضيح ألنه غالب الشروط اليت ختتل         
 البيت هذه مسألة ؟ من املعاصرين من يقول وضعها يف الشارع أي مال              جبوار البيت حرز ؟ أو ال بد تدخل يف        

يف الشارع ليس يف حرز يف أردت أن حتفظ السيارة البد أن تدخلها يف داخل البيت فهذه املسألة ترجـع إىل                     
 قضيتنا وهي هل هذا حرز أو ليس حبرز فمثال يف السيارات يبدوا يل أنا بوضوح وجالء بدون خفاء أنّ وضعها             
يف الشارع جبوار البيت حرز وأنّ هذه السيارة إمنا حتفظ يف مثل هذا والناس إمنا اعتادوا إدخال الـسيارات يف                    

قبل عشرين سنة كان الناس ال يعرفون أو غالـب النـاس ال    البيوت يف وقت قريب قبل مثال عشر سنوات أو    
ع إقفال السيارة وإحكام قفلها يعترب حرز       يعرفون إدخال السيارة إىل داخل املرتل فوضع السيارة يف الشارع م          

فإذا سرق جيب أن يقطع هذه مسألة على سبيل التمثيل لتعرف أمهية معرفة احلرز وما يعترب حرزا تقطع به اليد                    
 . مث انتقل املؤلف إىل األموال األخرى. وما ال يعترب 

 )وحرز البقل (- رمحه اهللا- فقال 
أي نبات ال يعترب شجرة فهو من البقل وقيل أنّ البقل           ،  الشجر   البقل يقول اخلليل هو كل نبات ليس من       

هو ما ختضر به األرض ومفهوم هذا يعين سواء كان يأكل أو ال يأكل وقيل إنّ البقل هو كل نبات ال ساق له                       
  خيفى متقاربة ومعناها واحد وهذه األقوال كما ال

  .من أمثلة البقل اخلس والبصل واجلرجري وحنوها
 )وقدور الباقالء (- ه اهللارمح- يقول 

  . أنه الفول األخضر: األوللقول فا ،الباقالء اختلفوا فيه 

أنّ الباقالء شيء والفول بنوعيه شيء آخر وأما الراجح فلم أستطع أن أرجح ألين ما أعرف : القول الثاينو



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  40  
 

قريب من الفول وإن كان خيتلف الباقالء يعين شكله وال طريقته وأما الكتب فهم خمتلفون ويبدوا يل أنّ الباقالء 
على كل حال لو قال الشيخ والفول لكان أشهر لكن رمبا كان الباقالء أشهر يف زمنهم والفول أشهر يف                   . عنه  
 . نناازم

 )وحنومها (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . يعين حنو هذه البقول والشجر

 )وراء الشرائج (- رمحه اهللا- قال 
و من اخلشب ويشترط أن تصف جبوار بعضها وتربط وذا تكـون            هي أعواد إما أن تكون من القصب أ       

 . حرزا ملا ورائها

 )إذا كان يف السوق حارس (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
وهذا عرف يف زمنهم أا ال      .ووجود احلارس   ، وجود الشرائج     : نا أا ال تكون حرز إالّ بأمرين      فتبين مع 

جود ال الشرائج وال احلارس بل وجود يف مكاا يف السوق الذي تباع             حتفظ إالّ مبثل هذا يف زمننا ال يشترط و        
به عادة يعترب حرز حتفظ األموال يف مثله وال يعترب التاجر مفرط إذا وضعها فيه فإن سرقت قطع السارق مـىت                     

 . بلغ قيمة املسروق النصاب

 )وحرز احلطب واخلشب احلظائر (- رمحه اهللا- قال 
تعد لبهيمة األنعام ويشترط احلنابلة مع وضع اخلشب يف احلظـائر أن يكـون              احلظائر هي األماكن اليت     

اخلشب مربوط بعضه إىل بعض فإذا ربط املالك اخلشب بعضه إىل بعض ووضعه يف حظرية فهذا يعترب حرز فإن        
ألنه مع الربط يصعب مع السارق إخراجه وبـال          ألقى احلطب يف احلظرية بال ربط بعضه إىل بعض فليس حبرز          

بط يسهل على السارق إخراجه هكذا قرر املؤلف وكأم كانوا يضعون اخلشب يف أحواش البهائم وأما اآلن                 ر
 . فإنّ احلطب ال توضع يف أحواش البهائم وإمنا هلا أماكن خاصة وهذا يعود بنا إىل قضية العرف

 )وحرز املواشي الصري (-  قال رمحه اهللا- مث 
 وضع البهائم يف احلظائر املعتادة يعترب حرز وإذا ال يشترط يف املزارع             الصري هي حظائر الغنم معىن هذا أنّ      

إمنا إذا وضـعنا األغنـام يف       . لكي نقطع السارق أن يكون على املزرعة جدار مبين وأن يكون هلا باب مغلق               
 . حظائر معتادة فإنّ السرقة منها تعترب سرقة يقطع مبثلها

أن يوجد الراعي وأن يكون الراعـي غالبـا         :  حيصل بأمرين    حرز البهائم إذا خرجت من احلظائر لترعى      
وليس دائما ينظر إليها فإذا عرف عن الراعي اإلمهال وأنه نصف الوقت ينظر إليها ونصفه ال ينظر إليها فـإنّ                    

وحيرص على محايتها مع وجوده يف الوقت كله فإنّ  السارق منها ال يقطع وإذا عرف أنّ الراعي ينظر إليها غالبا
ا يعترب حرز ويقطع السارق بسرقة ما يوازي النصاب وكما قلت مرارا أنّ هذا يرجع إىل العرف واليوم مثال               هذ



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  41  
 

   بثمنها فهل يشترط أنا نقول لصاحب املزرعةواالنتفاعيكثر من بعض الشباب الفارغ سرقة األغنام لبيعها 

من وجهة . ر أو ال يقال مثل هذا ك وال تكتفي بوضع مثل هذه األغنام يف احلظائراأغلق بابك وأحكم جد
  : تنا هذا تنقسم األغنام إىل قسمنينظري أنه يف وق

 األغنام مرتفعة الثمن يعين يوجد من األغنام ما قيمته مخسمائة ألف ستمائة ألف الواحـدة                :القسم األول 
بأسـعار  بغض النظر عن مشروعية هذه األسعار حنن نتحدث عن السرقة ولسنا نتحدث عن البيع والـشراء                 

مرتفعة مثل هذه األغنام ومثل هذه اإلبل املرتفعة يف احلقيقة حرزها ال يكون بوضعها يف احلظرية فقط بل جيب                   
 مثنها ألا أصبحت اآلن مبعىن األمثان الـيت         الرتفاع أن حيترز املالك وأن يضعها خلف جدار مغلق باب مغلق         

 أصبحت مبعناها بل أكثر أحيانا قيمتها ما ميكن أن خيزن اآلناحلنابلة يشترطون أن تكون خلف األبواب املغلقة        
أما سائر األغنام اليت تباع يف األسواق واعتاد الناس على وضعها يف احلظـائر              . يف البيت من األمثان واألموال      

 . سواء حظائر خاصة أو احلظائر العامة اليت توجد يف املبيعة العامة هذه تعترب حرز ويقطع ا

 )وأن تنتفي الشبهة (- رمحه اهللا- قال 
الشبهة مرت معنا كثريا والشبهة عبارة عن نقص يف اجلناية يوجب منع إقامة           . مث انتقل الرابع من الشروط      

 احلدود وأخذنا اخلالف فيما سبق على قولني وأم         تدرأاحلد وهذا النقص قد يكون له أسباب كثرية والشبهة          
 أنّ  القول الثاين   وأنّ  .  احلدود بالشبهات    اادرءو - ى اهللا عليه وسلم   صل- استدلوا بآثار الصحابة وبقول النيب        

 بالشبهة ألنّ النصوص اآلمرة بإقامة احلدود عامة وأنّ الراجح بال إشـكال إن شـاء اهللا الـدرء                   يدرأاحلد ال   
 . -صلى اهللا عليه وسلم- الشبهات حسب نظر القاضي لورود ذلك عن أصحاب النيب  

  ) يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن عالفال (- رمحه اهللا- قال 
 وهلذا إذا سرق    لالبنيقطع التعليل من هذا أنّ النفقة واجبة على األب            من مال أبيه فإنه ال     االبنإذا سرق   

 . فصارت هذه شبهة متنع القطع فقد سرق من مال له فيه حق

 االبـن على املذهب إذا قتل     أنه إذا سرق تقطع وأصحاب هذا القول استدلوا بالعمومات           :القول الثاين و
لكن إن سرقه ال يقطع ففرقوا بني القصاص والسرقة وهو يف احلقيقة تفريق وجيه وهو الـراجح                 . األب يقتل   

 .  من مال أبيه فيها شبهة كبريةاالبنألنّ سرقة . فيه ضعف القول الثاين و

 )وال من مال ابنه وإن سفل (- رمحه اهللا- قال 
والشبهة .  أنت ومالك ألبيك     - صلى اهللا عليه وسلم   - وجب القطع لقول النيب      ال ت  االبنالسرقة من مال    

فيها واضحة وهي أقوى بكثري من املسألة السابقة فإذا سرق فإنه ال يقطع لكونه سرق ماال جعل له فيه الشارع 
أنّ ابن املنذر مع     اختاره ابن املنذر مع      القول الثاين   طبعا يف قول ثاين أنه يقطع والغريب أنه هذا          . حظا وحقا   

 االبنوهي أخذ األب من مال  الذين يرون دفع احلدود بالشبهات ودرءها ا لكن يف مثل هذه املسألة الواضحة
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وإمنا  يرى القطع وهو عجيب كيف نقطع األب وهو له أن يتملك من مال ابنه ابتداء فرمبا قال األب مل أسرق                   

ب يف احلقيقة فيه بعد ولوال أنّ ابن املنذر مـن احملققـني             نويت التملك قبل أن آخذ أليس كذلك ؟ فقطع األ         
 . املتأنيني يف اختيارام لقلنا أنّ هذا قول منكر أو ضعيف جدا ألنه خيالف قواعد الشرع

 )واألب واألم يف هذا سواء (- رمحه اهللا- قال 
 أكرب االبن حق األم على يريد املؤلف أن يبين أنّ األم ال تنقص عن األب يف هذا الباب والسبب يف هذا أنّ

 فال أقل من أن تساويه يف درء العقوبة بالشبهة وهذا صحيح فاألم يف هـذا البـاب                  االبنمن حق األب على     
كاألب وال ينبغي أن خيتلف يف هذه املسألة كما اختلف يف مسألة هل هلا أن تتملك يف مال ابنها أو ال فإنّ يف                       

 الذي يضيق على أمه إالّ أن تسرق هو حيتاج من يعـزره             االبنوهذا  .ع  هذه املسألة بر األم يقتضي أن ال تقط       
 . االبنويعاقبه ألنّ األم مل تسرق إالّ بعد أن ضيق عليها 

 )ويقطع األخ وكل قريب بسرقة مال قريبه (- رمحه اهللا- قال 
قرابـة ال متنـع     يعين أنّ سائر األقارب مبا فيهم األخ  ال يساوي األب وال يساوي األم ألنّ هذه القرابة                  

  الشهادة فال تقاس على قرابة األب

 .  العمومات:الدليل الثاين

أنه ال يقطع ألنّ نفقة األقارب قد جتب على املسروق منه وهذه شـبهة تـؤدي إىل درء                  : القول الثاين و
 .  ألنّ هذه الشبهة يف احلقيقة ضعيفةاألولالقول والراجح . احلدود 

 )د من الزوجني بسرقته من مال اآلخروال يقطع أح (- رمحه اهللا- قال 
أنه جرت العادة أنّ كل من الزوجني يتبسط مبال         " الدليل األول : إىل هذا ذهب احلنابلة واستدلوا بدليلني       

 . اآلخر وهذه العادة تؤدي إىل شبهة متنع إقامة احلد

 فلم يقم عليه    -  عنه رضي اهللا - بن اخلطاب    أنّ عبدا سرق مال زوجة سيده فرفعه إىل عمر        : الدليل الثاين   
 . وإذا كان عمر مل يقم احلد على عبد الزوج فكيف بالزوج. احلد 

 . وهؤالء يستدلون بالعمومات، إقامة احلدود بني الزوجني يعين يف السرقة : القول الثاينو

ألنّ للزوجة حق يف مال الزوج وليس للزوج حق         ، إقامة احلد على الزوج دون الزوجة       : القول الثالث و
ويليه ،  فيه قوة ألنه يف احلقيقة إذا أخذ هذا الزوج من مال زوجته فال شبهة                القول الثالث و. يف مال الزوجة    
 . يف القوة املذهب

 )ولو كان حمرزا عنه (- رمحه اهللا- قال 
أما إذا مل يكن حمرزا عنه فال قطع باإلمجاع لتخلف شرط احلرز سواء كـان زوج                ، ولو كان حمرزا عنه     

غريمها وإمنا ذكر املؤلف هذا القيد لعله لوجود الزوج والزوجة يف بيت واحد دائما مما يتعذر معـه                  وزوجة أو   
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وجود املال يف احلرز وإالّ لنا أن نقول ملاذا مل يقل ولو كان حمرزا عن األم ولو كان حمرزا عن األب ولو كان                       
 .  حمرزا عنه لعله هلذا السببكانص الزوجني بلو خ، يعين املسائل هذه من باب واحد ، حمرزا عن األخ 

 )وإذا سرق عبد من مال سيده (- رمحه اهللا- قال  
وملا أقـل مل يقطـع      ، إذا سرق العبد من مال سيده مل يقطع باإلمجاع وهو مروي عن عمر وابن مسعود                

 . باإلمجاع يعين اإلمجاع احملكي

ن الشذوذ ومتسك بالعمومات مـع      أنه يقطع وهو مذهب الظاهرية وهذا القول نوع م         : القول الثاين   و
 .  واجتماع العلماء على عدم القول بالقطع- صلى اهللا عليه وسلم- وجود اآلثار عن أصحاب النيب  

 )سيد من مال مكاتبه أو (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . بقي عليه درهم أنّ املكاتب عبد ما" األمر األول: إذا سرق السيد من مال املكاتب فال قطع ألمرين 

 . وهلذا ال قطع بينهما. وأبطل العقد الذي بني العبد والسيد .  أنّ السيد يتمكن :اينالث

 )أو حر مسلم من بيت املال (- رمحه اهللا- قال 
فال قطع ألنّ لكل مسلم حق يف بيت املال فإذا سرق فقد سرق من مال له فيه حق وهذا شبهة وفهم من                      

 العبد ليس له حق يف بيت املال وإمنا حقه على السيد يعين مـن               كالم املؤلف أنّ العبد لو سرق فإنه يقطع ألنّ        
 . جهة النفقة

ستأتينا قاعدة أنّ من    ، أنّ العبد اململوك لسيد مسلم ال يقطع ألنّ لسيده حق يف بيت املال              : القول الثاين و
عدة يف آخر   سرق من مال من لو سرق من مال من ميلك منه من لو سرق منه مل يقطع مل يقطع كما سيأتينا قا                     

فإذا سرق من مال لسيده فيه حق أيضا مل يقطـع وهـذا              والعبد لو سرق من مال السيد مل يقطع       . هذا الباب 
صحيح وال معىن للتفريق بني العبد واحلر ألنّ لكل منهم حق يف بيت املال هذا حق مباشر وهذا حق من طريق                     

 . سيده

 )أو غنيمة مل ختمس (- رمحه اهللا- قال 
واخلمس هو  . ان سواء اشترك يف املعركة أو مل يشترك من الغينمة قبل التخميس فال قطع               إذا سرق اإلنس  

يعين لبيت املال من جمموع الغنيمة فإذا سرق من الغنيمة قبل أن ختمس فقد سرق   املال الذي يكون هللا ولرسوله    
 درء احلـدود بالـشبهات      من مال له فيه حق باعتبار أنّ له حق يف بيت املال فال يقطع ويف احلقيقة الـشبهة                 

يعين مثل هذه الشبهة فيها ضعف ألنّ الغنيمة الذي يكون لبيت املال وسيصرف             ، الشبهات أحيانا تكون قوية     
  الذين جاهدوا.... يعين الشبهة هذه فيها ضعف كما أنّ فيها . من بيت املال على مجيع املسلمني عن طريق 

معنا مرارا أنه يوجد يف األعيان ما يكون له نفس القيمة وخري من وتقدم .....حتت راية اإلمام ألنّ الغنيمة 
  بعضه أليس كذلك
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 ..... هنا يف هذه املسألة تداخل

 )أو فقري من غلة وقف على الفقراء (- رمحه اهللا- قال 
إذا سرق من غلة جاءت من وقف موقوف على الفقراء وهو فقري فال قطع ألنه يستحق بالوصف من هذه                   

 .  هو الشبهة اليت درِء ا عنه احلدالستحقاقاالغلة وهذا 

  
 )أو شخص من مال فيه شركة له (- رمحه اهللا- قال 

يعين إذا سرق أحد الشركاء من مال الشركة فال قطع وإن كان امللك فيه على سبيل الشيوع أو بعبـارة                    
 . أدق إن كان امللك فيه على سبيل الشيوع ألنّ له حق يف هذا املال فال قطع

 )أو ألحد ممن ال يقطع بالسرقة منه مل يقطع (- رمحه اهللا- قال 
فإذا سرق من مال أبوه شريك فيه       ، إذا سرق من مال ألحد ممن ال يقطع من السرقة منه حق فيه مل يقطع                

وإن سرق من مال لسيده فيه شركة مل يقطع وهكـذا           ، مل يقطع ألنّ السرقة من مال األب ال توجب القطع           
يعين أو سرق من مال مشترك ألحد ال يقطـع          ، أو ألحد مما ال يقطع بالسرقة منه        . ؤلف  وهي قاعدة عند امل   

ذا انتهى الشرط الرابع وتالحظ أنه أطال الشيخ يف الشرط الرابـع يف الـشبهات وأنواعهـا                 . بالسرقة منه   
 . وتفصيلها ألنه ليس هلا ضابط معني فأراد أن يبين املسألة بكثرة األمثلة

 )و ال يقطع (- هللارمحه ا- قال 
وال يوجد سبيل ثالث إلثبات أنّ      . الشهادة أو اإلقرار    : فيه دليل على أنّ السرقة ال تثبت إالّ بأحد أمرين           

فالنا سرق هذه العني تبين من كالم املؤلف أنّ وجود العني املسروقة يف بيت شخص من األشخاص ال يعين أنه    
ما كانت املالبسات ألنه حيتمل أن يوضع فيه هذه العـني ليتـهم             السارق وال يقام عليه احلد ذا السبب مه       

 . وحيتمل أن تسقط من صاحبها ويوجد احتماالت كثرية فال يتعين أن يكون سارقا فال يقطع

 )إالّ بشهادة عدلني (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
 بشهادة رجل وامرأة ويشترط أي أنه ال ميكن أن نقيم احلد إالّ بشهادة عدلني فال يقام بشهادة امرأتني وال              

 . يف هذين الرجلني ما يشترط يف باب الزنا أن يكون مسلم حر عدل وإالّ مل تقبل شهادته

 )أو إقرار مرتني (- رمحه اهللا- قال 
 اعترف عنده   - صلى اهللا عليه وسلم   - يشترط يف اإلقرار أن يكون مرتني استدل احلنابلة على هذا بأنّّ النيب             

 . يه مرتني فدل هذا على اشتراط التكرار يف إثبات حد السرقة وهذا احلديث ضعيفرجل بسرقة فأعاد عل

أنه ال يشترط أن يعترف مرتني بل إذا اعترف مرة واحدة كفى وأقيم عليه احلد وهذا هو                 : القول الثاين و
 . االعترافالقول الراجح لعدم وجود أي دليل يدل على أنه ينبغي تكرار 
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 )يرتع عن إقراره حىت يقطعوال  (- رمحه اهللا- قال  
هذا هو الشرط الثاين يف اإلقرار وهو أن يستمر على إقراره إىل أن يقطع فإن رجع يف أي مرحلـة مـن                      

 بذلك تقدمت معنا هذه املسألة يف الزنا وقلنا إنّ اإلقرار يقبل الرجوع             يدرأاملراحل قبل أن يتم القطع فإنّ احلد        
 . " احلدود بالشبهاتاؤوادر :"-  عليه وسلمصلى اهللا- قوله  األول : عنه لدليلني 
 .  بقبول رجوعه- صلى اهللا عليه وسلم-  القياس على الزنا عند من يرون أنّ ماعز أمر النيب  :والثاين

أنّ اإلقرار ال ميكن الرجوع فيه وال يقبل من صاحبه الرجوع ألنه ليس يف األدلة  ما يدل                  : القول الثاين و
 لقن الرجوع مث    إنسانف وألنّ هذا قد يؤدي إىل تعطيل احلدود ألنه كلما اعترف            على قبول الرجوع ممن اعتر    

يرجع وال يقام احلد واملسألة فيها احتمال كبري والقول الذي عليه اجلمهور كما قلت لكم يف الزنا قول قـوي                  
عثمان وبعضها   به احلد وذلك لوجود عدد كبري من اآلثار عن علي و           ويدرأوهو أنه الرجوع عن اإلقرار يعترب       

 لكن املرفوع قد ال يصح لكن اآلثار كثرية جدا ومل أمتكـن مـن               - صلى اهللا عليه وسلم   - مرفوعة إىل النيب      
 يـدرأ  أنّ احلـد     - رضي اهللا عنهم  -   ارأو وهو أم    لالنتباهالوقوف على أسانيدها لكنها كثرية بشكل ملفت        

 تلقني الرجوع عن اإلقرار لكن كما قلـت مل          بالشبهة وأحيانا يكتفون بشبهة بسيطة جدا وروي عن بعضهم        
وروي عن عثمان   . فقال له أسرقت ؟ قل ال       . أنه أويت بسارق     فروي عن علي  .أقف على صحة هذا اإلسناد      

فمثل هذه اآلثار واملطلع على جمموع اآلثار يقوم عنده ظن قوي أنّ            . أنه جيء بزاين  فقال له أزنيت ؟ قل ال           
هو درء احلدود بالشبهات ولو قيل أنه خيتلف باختالف ارم أو من أتـى جبنايـة                هذا موجود بني الصحابة و    

 . فأحيانا ينبغي أن يقبل منه وأحيانا أن ال يقبل لكان هذا أيضا له وجه

 )وأن يطالب املسروق منه مباله (- رمحه اهللا- قال 
ضي ويطلب استرداد املال فـإن      الشرط السادس إلقامة احلد أن يطالب املسروق منه مباله بأن يأيت إىل القا            

شاهدان ومل يطلب املسروق منه ماله فال يقام احلد ألنّ احلـد أقـيم حلـق اهللا                  اعترف السارق أو شهد عليه    
 . قطع رجال بطلب املسروق منه -صلى اهللا عليه وسلم- ومراعاة للمسروق منه وألنّ النيب  

بت باألدلة الشرعية أنه سرق أقيم عليه احلد وإىل هذا أنه ال يشترط أن يطالب مباله بل إذا ث: القول الثاينو
 أنه ال يشترط أن يطالـب  - رمحهم اهللا- ذهب عدد من احملققني منهم ابن املنذر ومنهم شيخ اإلسالم وغريهم        
 . املسروق منه مباله بل مىت ثبتت السرقة أقيم احلد وهذا القول هو الراجح

 )ده اليمىن من مفصل الكف وحسمتوإذا وجب القطع قطعت ي (- رمحه اهللا- قال 
إذا استوفت اجلناية الشروط السابقة فإنّ السارق تقطع يده اليمىن من مفصل الكف وال خالف يف هـذا                  

مث إذا سرق مرة أخرى وهذا مل       . وهو أنه يبدأ باليمىن وتقطع من مفصل الكف وقد اتفقوا على البداية باليمىن              
 فهو مهم يف احلقيقة مث إذا سرق مرة أخرى فإا تقطع رجله اليـسرى               يذكره املؤلف ولعله تركه لندرته وإالّ     
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.  قال تقطع اليد اليمىن مث الرجل اليسرى - صلى اهللا عليه وسلم- روي هذا عن الصحابة وفيه حديث عن النيب 
  وهذا احلديث ال يسلم إسناد من أسانيده من ضعف إالّ أنه يتقوى مبجموع الطرق فيما يبدوا يل

  . ىل احلسنويصل إ

فـاقطعوا  { أنه إذا قطعت يده اليمىن مث سرق مرة أخرى تقطع يده اليسرى لقوله تعـاىل                  : القول الثاين 
وهذا القول ضعيف جدا  أوال خمالف لآلثار وثانيا خمالف للحديث الذي ميكن حتسينه ] 38/املائدة[} أيديهما 

واإلنسان إذا قطعـت منـه   . ال خيل باملقاصد األساسية    وثالثا ال ينسجم بطبيعة الشرع بأنه يقيم احلدود مبا          . 
 . اليدين أصبح عاجز عن أداء مهامه

ودليل احلنابلة أنـه روي     . إذا سرق الثالثة عند احلنابلة ال يقطع منه شيء وإمنا حيبس حىت يتوب              / مسألة  
 . اعن علي أنه أويت بالثالثة يعين بسارق سرق املرة الثالثة فحبسه ومل يقطع منه شيئ

وهو مذهب اجلمهور أنه إذا قطعت يف املرة الثانية الرجل اليسرى تقطع يف الثالثـة اليـد                 : القول الثاين و
  .اليسرى وبالرابعة الرجل اليمىن

 واستدلوا أيضا حبـديث أيب      - رضي اهللا عنهما  - واستدل اجلمهور على أنّ هذا صح عن أيب بكر وعمر             
 أمر بقطعه على هذا التوايل وهذا احلديث أيضا ميكن حتسينه والراجح            - صلى اهللا عليه وسلم   - هريرة أنّ النيب      

إن شاء اهللا مذهب اجلمهور وهو الذي جىن على نفسه بتكرار السرقة وإذا قطعت منه األربع يف الغالب لـن                    
ـ                   . يسرق   ع ال  وال ال ألنه ما يستطيع أن يسرق ألنه انتهى اجلوارح فإن سرق قتل ألنه تبين أنّ هذا فاسد الطب

  . ميكن كف شره إالّ بالقتل ويقتل تعزيرا يف املرة اخلامسة

 )وحسمت (- رمحه اهللا- يقول  
ظاهر عبارة املؤلف أنّ احلسم واجب واحلسم هو أن تغمس اليد يف الزيت احلار لتمتلئ العروق من الزيت                  

 . فينحبس الدم

قة يف السابق وأما اليـوم فالطبيـب         أنّ احلسم سنة وليس بواجب ورمبا كانت هذه الطري         :القول الثاين و
ما عنـدي   . يتمكن من إيقاف الدم بغري احلسم وال أدري اليوم كيف هل يف الساحة بعد القطع يوقفون الدم                  

علم ذا  أما يف القدمي فكانوا حيضرون إقامة احلد مث مبجرد ما يقطع تغمس يده يف هذا الزيـت احلـار ويف                       
 بلحظة وإذا كان السيف حاد وسحبت اليد بقوة وبان املفصل بـشكل             احلقيقة غمس اليد رمبا يكون أصعب     

واضح سيكون القطع سهل خبالف الغمس اليد يف الزيت احلار ألنه إذا غمسها يف الزيت احلار ينبغي أن ينتظر                   
يد قليال إىل أن يعمل الزيت عمله يعين ما يغمسها وخيرجها بسرعة وفيه أمل واضح يف احلقيقة املهم أنه غمس ال                   

يف الزيت إذا مل يتمكنوا من إيقاف الدم إالّ به فقول احلنابلة أنه واجب صحيح ألنه به تـنحفظ الـنفس وإذا                      
 . متكنوا من إيقاف الدم بغريه فهو سنة وعليهم أن يوقفوا الدم بطريقة أخرى
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ومن سرق شيئا من غري حرز مثرا كان أو كثرا أو غريمها أضعفت عليه               (- رمحه اهللا - قال  
 )مة وال قطعالقي

أنّ السرقة من غري احلـرز ال يوجـب         األول  األمر  : املؤلف يريد أن يبين أمرين      ، الكثر هو مجار النخل     
املسألة الثانية اليت يريد املؤلف أن يبينها أنّ من سرق مثرا أو حنو الثمـر               . القطع وهذا تقدم معنا شرط مستقل       

واحلنابلة ذهبوا إىل أنه تضاعف القيمة يف نوعني من املال فقط           ، فإنه تضاعف عليه القيمة فيدفع القيمة ومثلها        
الثمر واملاشية فقط واستدلوا على هذا بأنّ الثمر فيه احلديث املتقدم من أخذ مثرا من حائط فإن أكل منه بفيـه      

 قال  - وسلمصلى اهللا عليه    - فال حرج عليه وإن أخذ منه فعليه القيمة مضاعفة واستدلوا على املاشية أنّ النيب                 
من أخذ شاة من غري مراحها فعليه القيمة ومثلها فقال احلنابلة جاء النص يف هذين النوعني فمن سرق شيئا من                    
هذين النوعني من غري حرزه فعقوبته أن تضاعف عليه القيمة وإن سرق من غريه فال يعاقب مبثل هذا وإمنا يعزر           

 . بأمر آخر

 غري حرز فإنه يعقب مبثل هذا وأنّ هذا احلكم ال خيتص بـالثمر              أنّ من أخذ أي مال من     : القول الثاين و
  واملاشية بل هي قاعدة عند هؤالء

 أحسن وأقوى وهو أنّ هذا احلكم عام ال         القول الثاين   أنّ من سرق من غري حرز يعاقب مبثل هذا وهذا           
 . خيتص بالثمر وال باملاشية

 
    يقباب حد قطاع الطر                             

 هم من خيرجون على املارة لسرقة املال بالقهر والغلبة هؤالء هم قطاع الطريق              االصطالحقطاع الطريق يف    
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا              { األصل فيهم قوله تعاىل       

فهذه اآلية نص يف عقوبـة قـاطع   ] 33/املائدة[} أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض       
  . قال ابن عباس معلقا على اآلية نزلت يف املسلمني فهذه اآلية أصل يف هذا الباب، الطريق 

  )إىل آخره....وهم الذين يعرضون للناس بالسالح  (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
أن يتحقق فيه ثالثة شروط ذكرهـا       يشترط ملن خرج على الناس ليعترب من املفسدين ومن قطاع الطرق            

أن خيرجوا بالسالح واشتراط خـروجهم يف       األول  هذا الشرط   ، املؤلف بقوله الذين يعرضون للناس بالسالح       
السالح حمل إمجاع من حيث األصل يعين يف اجلملة لكن اختلفوا فيما لو خرجوا بالعصي واحلجارة وحنوهـا                  

 : لى قولنيفهل يعترب هذا خروج وقطع للطريق أو ال ع

 .  أنه يعترب خروج ألنّ العصا أداة للقتل والقطع وهي من مجلة السالح:األولالقول 

أم إذا خرجوا مبجرد العصي واحلجارة فإم ليسوا قطاع طريق ألنّ السالح عند اإلطالق     : القول الثاين و
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 خرجوا وأخافوا الناس ولـو      أم مىت  األولالقول  يطلق على السيف وحنوه من احملددات اليت تقطع والراجح          
 . بغري سالح حاد فإم من قطاع الطريق

 )يف الصحراء أو البنيان (-  قال رمحه اهللا- مث 
هذا الشرط الثاين أن خيرجوا يف الصحراء أو البنيان أما إذا خرجوا يف الصحراء فهو موضع إمجاع يعتربون                  

ترى أم قطاع طريق ألنّ اخلروج يف البنيان أعظم         من قطاع الطرق وأما إذا خرجوا يف البنيان فاملذهب كما           
   .  وقطع الطريق فيها مما يوجب الفوضىواالطمئنانألنّ املدن اعتيد فيها األمن 

  
  من احلدود )  5: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  الثالثاء: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ6/11/1429
  204(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   

  .وأصحابه أمجعني
  بدأ املؤلف يف الكالم عن أحكام الصيال

 )أو ماله آدمي أو يمة، أو حرمته ، ومن صال على نفسه  (- رمحه اهللا- فقال 
  . اإلقدام بقوة/ رب الصيال يف لغة الع

 . واصـطالحا  على الغري بغري حق وعرفنا بذلك تعريف الصيال لغـة            االستطالةفهو  / االصطالحوأما يف   
 .  عليه وهو حمرم بأدلة الشرع العامةاالعتداءوالصيال حمرم ألنه من أذية املسلم  ومن 

 )ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
العرض وسيبين املؤلف ال حقا حكم       ه الثالثة أصناف هي اليت يصال عليها عادة إما النفس أو املال أو            هذ

  . دفع الصائل بكل واحدة من هذه الثالثة

 )فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
ملؤلف ال يريد هذا فإنه سيبين ما حكم الدفع بعبـارة  قوله فله الدفع عبارة تدل على أنّ الدفع جائز لكن ا  

خاصة ذه املسألة لكنه يريد أن يبين أنه من حيث األصل له أن يدفع الصائل واشترط املؤلف يف دفع الصائل                    
فال جيوز له أن يدفعه بشيء مع قدرته على أن يدفعه بأخف منه والدليل على هذا                ، أن يبدأ باألخف فاألخف     

 . لصائل إمنا جاز ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فال جيوز له أن يزيد عن ما حيصل به دفع الضرورةأنّ دفع ا
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أنّ األصل يف أموال وأنفس املسلم احلرمة والعصمة وإمنا جاز لكونه صائال فال يـستباح               : والدليل الثاين   
 .  بد أن يبدأ باألخف فاألخف صورامنها إالّ ما يدفع صياله واستثىن الفقهاء من هذا احلكم العام وهو أنه ال

إذا ظن أنه لن يدفع إالّ بالقتل فله أن يبدأ به فإذا غلب على ظنه أنّ هذا الصائل لن يندفع " فالصورة األوىل
 . باألخف فاألخف بل لن يندفع إالّ بالقتل فله أن يقتله

والذي .  أن يبادر هو بقتل الصائل       أن خيشى املعتدى عليه أن يبادر الصائل بقتله فله أيضا         " الصورة الثانية 
 ال حنتاج إليها وإن كان مجلة الفقهاء ذكروها والسبب يف ذلك أنه عند التأمل يف                االستثناءاتيظهر يل أنّ هذه     

األمور اليت استثناها الفقهاء ستجد أنه ينطبق عليها أنه ال ميكن دفعه باألخف فاألخف فإذا ينطبق عليها الشرط      
 ملا رأوها خارجة عن صورة الدفع باألسهل فاألسـهل          - رمحهم اهللا - استثناءها لكن الفقهاء      ولسنا حباجة إىل    

جعلوها مستثناة وإالّ هي عند التأمل ال تستثىن فمثال الذي خيشى أن يبادر الصائل بقتله هل يستطيع أن يـدفع   
وهكذا مجيع األمثلة اليت    باألخف فاألخف لو دفع باألخف فاألخف ذهبت نفسه فإذا هو ال يستطيع يف الواقع               

 . ذكروها كمستثنيات من هذه القاعدة

 )فإن مل يندفع إالّ بالقتل فله ذلك وال ضمان عليه (- رمحه اهللا- مث يقول املؤلف  
إذا مل ميكن أن يندفع الصائل إالّ بقتله فله أن يقتله و ال ضمان عليه ونفي الـضمان يـشمل القـصاص                      

يترتب  ي الضمان أنه فعل فعال مأذونا له فيه شرعا وما أذن به الشارع فإنه ال              والسبب يف نف  ، والكفارة والدية   
  وهذا صحيح بل سينتقل املؤلف إىل مرتبة أعلى، عليه ضمان 

 )فإن قتل فهو شهيد (- رمحه اهللا-  فيقول  
اري هذا احلديث يف البخ] من قتل دون ماله فهو شهيد  [ - صلى اهللا عليه وسلم- والدليل على هذا قوله  

لكن احلديث املشهور من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهـو   
خارج الصحيح إمنا الذي يف الصحيح املال فقط لكنه يدل على الدفع عن النفس وعن العرض وأنّ من                  . شهيد  

 . قتل يف سبيل الدفع عنهما فهو شهيد

 )فع عن نفسه وحرمته دون مالهويلزمه الد (-  قال رمحه اهللا- مث 
نبدأ بالنفس إذا صال علـى  ، انتقل املؤلف إىل حكم دفع الصائل إذا صال على النفس أو املال أو العرض       

 وهو املذهب أنه إذا صال عليه يف فتنة فإنه ال :األولالقول : النفس فاختلف الفقهاء يف حكم دفعه على أقوال 
 غري فتنة فإنه جيب عليه أن يدفع واستدلوا على هذا التفصيل باجلمع بـني  يدفع يعين ال جيب عليه وإن صال يف     

 منع عبيده أن يدفعوا ومنع أبناء الصحابة - رضي اهللا عنه- فقالوا ال جيب الدفع حال الفتنة ألنّ عثمان  . األدلة 
. الدفع ليس بواجـب     ولو كان منعه حمرم ألنكر عليه الصحابة فلما مل ينكروا علمنا أنّ             ، أن يدفعوا حىت قتل     

قال لعبيده من ألقى سـيفه  ] من ألقى سيفه فهو حر [  أمري املؤمنني عثمان اشتهرت عنه العبارة :الدليل الثاين 
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 . فهو حر يعين كامللزم هلم بعدم الدفع

.  فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فغطي رأسك          - صلى اهللا عليه وسلم   -  قول النيب    :والدليل الثالث 
على أنّ له أن يستسلم إذا هدده بالسالح الصائل وأن يغطي رأسه حىت ال ينظر أثناء قتله وهـو                   فدل احلديث   

وال تلقوا بأيـديكم إىل     { مبالغة يف جواز ترك الدفع وأما الدليل على وجوب الدفع يف غري الفتنة فقوله تعاىل                
 . فإنّ ترك الدفع يؤدي إىل اهلالك] 195/البقرة[} التهلكة 

  . أنّ الدفع واجب مطلقا واستدلوا باآلية السابقة: القول الثاينو

أنّ الدفع واجب مطلقا إذا كان الصائل كافر وال جيب مطلقا إذا كان الـصائل مـسلم                 : القول الثالث و
  واستدلوا باألدلة األوىل للحنابلة

 . والراجح إن شاء اهللا مذهب احلنابلة ففيه اجلمع بني النصوص

إذا كان الصيال على العرض فجـب الـدفع         . لدفع إذا كان الصيال على العرض       حكم ا / املسألة الثانية   
باإلمجاع وتعليل ذلك أنه ليس من سبيل شرعا إلباحة األبضاع فليس لإلنسان أن يبيح عرضه ألحـد وهلـذا                   

 . وجب عليه أن يدفع فمسألة الدفع عن العرض أيضا واضحة وهي حمل إمجاع

فع عن املال وفيه خالف فذهب اجلماهري من الفقهاء واألئمة الثالثة مالـك             الد: املسألة الثالثة واألخرية    
والشافعي وأمحد إىل أنّ الدفع عن املال سنة وليس بواجب واستدلوا على هذا بأنّ بذل املال جمانا جائز فتـرك                    

 . الدفع عنه من باب أوىل

 مـن   - صلى اهللا عليه وسلم   - نيب  وهو لألحناف وجوب الدفع عن املال واستدلوا بقول ال        : القول الثاين و
صـلى اهللا   - واستدلوا أيضا بقول النيب       . وهذا اللفظ يف البخاري كما تقدم معنا        . قتل دون ماله فهو شهيد      

والراجح مذهب اجلمهور واحلديث الذي فيه من قتل دون مالـه           .  قاتل من أراد أن يأخذ مالك        - عليه وسلم 
ا يدل على جوازه وأنّ صاحبه إذا قتل فهو شهيد فعرفنا اآلن حكم  ال يدل على وجوب الدفع وإمن     . فهو شهيد   

 . الدفع يف األحوال الثالثة إذا صال اإلنسان على نفسه أو ماله أو عرضه

 )ومن دخل مرتل رجل متلصصا فحكمه كذلك (- رمحه اهللا- قال 
، خف فاألخف ودفعه يكون كذلك يشري إىل أنه جيب أن يدفع باأل        ، التلصص هو الدخول بغرض السرقة      

وهذا احلكم ال خيتص مبن دخل الدار طلبا للسرقة بل يعم كل شخص دخل الدار بغري إذن ولو للفرجة ولـو                     
للتلقط األخبار كل شخص دخل دار املسلم بغري إذنه فإنّ له أن يدفعه باألخف فاألخف إىل أن يصل إىل القتل                  

إلطالع على البيت فلك أن تقول أخرج فإن مل خيرج          فلو دخل اإلنسان هكذا بيتك ال يريد شيء إمنا يريد ا          . 
ألنه معتد على حرمة املرتل فيدفع دفع الصائل األخف         . فلك أن خترجه باليد فإن حصل قتال وقتلته فهو هدر           

لكان أوىل  ] ومن دخل الدار بغري إذن فكذلك       [ عمم العبارة فقال     - رمحه اهللا - فاألخف وهلذا لو أنّ املؤلف        
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 . صورليشمل مجيع ال
 

 باب قتال أهل البغي
  .قوله باب قتال أهل البغي 

  . هو الظلم والعدوان/  البغي يف لغة العرب 

والبغي والظلم حمرم .وأما يف الشرع فذكره املؤلف وسنقف مع تعريف املؤلف وهو يتكون من ثالث مجل     
 . يف مجيع الشرائع

وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلـوا فأصـلحوا         { والدليل على هذا الباب وهو قتال أهل البغي قوله تعاىل           
 عند الفقهاء أنّ اآلية االستداللوجه ] 9/احلجرات[} بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي  

وإالّ اقتتال طائفتان من املسلمني ليس      ، أجازت قتال كل من امتنع عن احلق فاستدلوا ا على قتال أهل البغي              
ا خرجت  املقصود يف تعريف الفقهاء ولكن استدلوا به من حيث أنّ اهللا أجاز قتال الفئة الباغية بكو               هو البغي   

 . وامر فكذلك الباغية وهي اليت خترج عن اإلمامعن الطاعة ومل تستجب لأل

  . معرفا ألهل البغي من يكونوا أهل البغي- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
 )م شوكة ومنعة على اإلمام بتأويل سائغ فهم بغاةاذا خرج قوم هل (- رمحه اهللا- يقول  
 يرون أنه ال ميكن أن نسمي اخلارجني بغاة إالّ إذا توفر فيهم ثالثة شـروط فـإن                  - رمحهم اهللا - الفقهاء    

  نبدأ مع شروط املؤلف. ختلف أي شرط انتقلوا من كوم من البغاة فأصبحوا قطاع طرق 

 )شوكة ومنعةاذا خرج قوم هلم  (- رمحه اهللا- يقول  
أن خيرجوا فإذا اجتمع نفر هلم شوكة ومنعة وعندهم شبهة هلا تأويـل سـائغ لكنـهم مل      " الشرط األول 

خيرجوا فقط اجتمعوا فإم ليسوا بغاة وجيب أن تعرف أنّ هناك فرقا كبريا بني أن حنكم على جمموعة أم بغاة                    
 مثرات يف كيفية التعامل معهم كبرية جدا فيجب أن         وبني أن حنكم عليهم قطاع طريق وسيأتينا أنّ هلذا اخلالف         

نعرف مىت نطلق على هذه اموعة أم بغاة لنطبق عليهم األحكام اليت سيذكرها املؤلف إذا الـشرط األول                  
 . اخلروج

فإذا اجتمعوا وخرجوا واعترضوا وأبدوا شبهه لكن ال شوكة هلم وال منعة فال             . هلم شوكة ومنعة    : الثاين  
مام أن يعاملهم معاملة البغاة ألم ليس هلم شوكة وقوة ومنعة وشيء يرجعون إليه يف الـدفاع عـن                   جيوز لإل 
 . أنفسهم

جيب أن يكون سبب اخلروج تأويل وجيب       . قوله شوكة ومنعة على اإلمام بتأويل سائغ        : الشرط الثالث   
تأويل ليس بسائغ فهم أيضا قطاع أن يكون التأويل سائغ فإن مل يكن هلم تأويل فهم قطاع طرق وإن كان هلم          
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طرق وسيأتينا األدلة على هذه الشروط من آثار الصحابة لكن الذي يعنينا اآلن أنه يشترط يف الفئة اخلارجـة                   
 . اخلروج والقوة والتأويل. لكي تسمى بغاة أن توجد فيهم هذه الشروط الثالثة 

  : اخلارجون عن اإلمام ال خيرجون عن ثالث أصناف/ مسألة

 .  الذين خيرجون بقوة ومنعة بال تأويل فهؤالء قطاع طرق:لصنف األولا

 اخلوارج وهم الذين خيرجون عن اإلمام ويكفرون املسلمني ويستحلون دمـاءهم فهـؤالء              :القسم الثاين 
 . خوارج

 قوم من أهل العدل هلم شبهه وتأويالت سائغة خرجوا على اإلمام بشوكة وقوة فهؤالء هم                :القسم الثالث 
الوجـه  : والفرق بني اخلوارج والبغاة من وجهـني        [ قال شيخ اإلسالم    . قصودون ذا الباب وهم البغاة      امل

 أنّ اخلوارج يقاتلون ابتداء ويفرح بقتاهلم فإنّ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب فرح واستبشر بأنه هـو                   :األول
بينما البغاة سيأتينا أم ال يبـدأون       . تلهم   على ق  - صلى اهللا عليه وسلم   - الذي توىل قتال اخلوارج حبث النيب       

  . بالقتال إالّ بعد أحكام معينة

بينما اخلواج اختلف السلف واخللف يف تكفريهم فمنـهم         ، أنّ البغاة من املسلمني باإلمجاع      " الفرق الثاين 
فإنّ البغاة . بغاة ومنهم من رأى أم من املسلمني وهذا فرق كبري بينهم وبني ال من رأى أم خرجوا عن الدين

وهلذا فإنّ اخللط بني البغاة واخلوارج خطـأ وإن كـان البغـاة             ] مل خيتلفوا فيهم أهل العلم أم من املسلمني         
رمحه - واخلوارج جيب أن يقاتلوا لكن جيب أن يعرف اإلنسان الفرق بني البغاة واخلوارج كما ذكرها الشيخ                   

  -اهللا
م فيسأهلم ما ينقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزاهلا وإن          وعليه أن يراسله   (- رمحه اهللا - قال  

 )ادعوا شبهة كشفها
جيب على اإلمام قبل أن يقاتل البغاة أن يسأل عن الشبهة اليت أوجبت خروجهم واملظلمة الـيت يـدعون                   

ن أيب والدليل على هذا أنّ أمري املؤمنني علي ب. وجيب عليه إذا بينت له أن يسعى يف رفع الظلم وكشف الشبهة 
 راسل أهل البصرة مرارا وراسل اخلوارج مرارا قبل أن يقاتلهم فدل هذا على وجوب               - رضي اهللا عنه  - طالب  

 .  بالقتالالبدءاملراسلة قبل 

 البدءفإنّ اإلصالح يستدعي املراسلة قبل ] 9/احلجرات[} فأصلحوا بينهما {  قوله تعاىل     :والدليل الثاين 
مام أن يقاتلهم حىت يعرف الشبهة اليت عندهم فإن أمكنه كشف الشبهة وبيان             بالقتال وهذا صحيح ال جيوز لإل     

 . احلق واقتنعوا فبها ونعمت وإالّ فإنه كما سيذكر املؤلف يقاتلهم

 )فإن فاءوا وإالّ قاتلهم (- رمحه اهللا- قال 
قاتل الفئة الباغية فهو يعين فإن رجعوا بعد أن بين هلم وكشف املظامل وإالّ قاتلهم وجوبا فإنّ اإلمام إذا مل ي
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 من الشبهات وإخالل باألمن فيجب عند احلنابلة على اإلمام أن يقاتلهم واسـتدلوا              الناسآمث ملا يدخلونه على     
فأمر بقتال الفئة الباغية إذا مل ترجع إىل احلق بعد أن           ] 9/احلجرات[} فقاتلوا اليت تبغي    { على هذا بقوله تعاىل   

 وعفا عنه ترك بعض املسائل املذكورة يف األصل         - رمحه اهللا - املؤلف    . والسنة  بين هلا احلق بنصوص الكتاب      
وهي يف احلقيقة من أهم مسائل الباب فترك مثرة احلكم على قوم بأم بغاة يعين ما يترتب على هذا احلكم من                     

ترتب األحكام  فروع فقهية يف احلقيقة تركه هلذا يعترب من وجهة نظري نقص ظاهر وخمل بالباب ألنه جيب أن                  
 . بعد أن تعرف حقيقة البغاة

فنقول إذا قاتل اإلمام البغاة فإما أن يرجعوا ويتوبوا ويعرفوا احلق أثناء القتال أو يهزموا بأن يتمكن اإلمام                  
  :ترتب على هذا ثالثة أحكام: فإذا حصل أي من األمرين . من هزميتهم 

فال يتبع املدبر وال جيهز على اجلريح   .  مدبرهم   إتباع   أنه ال جيوز اإلجهاز على جرحيهم وال       :احلكم األول 
 أمر أصحابه بذلك يف معاركه    - رضي اهللا عنه  - والدليل على هذا أنّ أمري املؤمنني علي          . وإمنا يتوقف القتال    . 

 . مع اخلوارج ومع أهل الشام

 احلكم أيضا مستفاد مـن       أنه ال جيوز لإلمام أن يسيب نسائهم وال أن يصطفي أمواهلم وهذا            :احلكم الثاين 
 اليت وافقه عليها الصحابة فإنه ملا هزم أهل الـشام يف            - رضي اهللا عنه  - سرية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب          

بعض املعارك مل يسيب نسائهم ومل يصطفي أمواهلم وكانت هذه النقطة من النقاط اليت اعترض فيها اخلـوارج                  
 . قالوا إذا قاتلتهم أن تسيب نسائهم وأمواهلمعلى أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  و

فما استطاعت عقوهلم أن جتمع بني القتال لتوحيد األمر وبني الكف عنهم ألم             . أو أن تكف عن قتاهلم      
ولكن أمري املؤمنني ومن معه من الصحابة استوعبوا هذا احلكم الشرعي فنهى علي بن أيب طالـب                . إخوان لنا   

 ن يسيب امرأة منهم أو أن يأخذأحدا من أفراد اجليش أ

  . ماال هلم بل إنه ملا انتهت املعركة أمر بإرجاع األعيان املوجودة إىل أصحاا من البغاة

وما .  أنّ ما أتلفه أهل العدل على أهل الظلم فإنه ال يضمن باإلمجاع من األموال واألنفس              :احلكم الثالث 
ا ملا انتهت املعركة قال أمري املؤمنني علي ألهل الظلـم الـذين             وهلذ. كان باقيا بعينه لشخص معلوم فإنه يرد        

 يطبخ يف قدر هلذا الرجل فجاء - رضي اهللا عنه- خرجوا عليه من وجد ماله فليأخذه وكان أحد أصحاب علي  
وإمنـا  ، فقال لو تنتظر إىل أن ينضج الطعام فقط فضرب القدر وسكب ما فيه وأخذ القدر وذهب                 ، ليأخذها  

   أنّ كل من وجد ماله بعينه- رضي اهللا عنه- زم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  كان ذلك حب

 . فإنه يأخذه

والدليل على هذا أنه ملا     .  ما أفسده أهل البغي على املسلمني فهو ال يضمن على الصحيح             :املسألة الثالثة 
 ينقل قط أنّ أحدا من الذين        مل - ورضي اهللا عنهم  -   - صلى اهللا عليه وسلم   - وقعت الفتنة بني أصحاب النيب        

  دخلوا يف القتال ضمن شيئا من املال أو من الدم
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أنّ أهل الظلم يضمنون ألهل العدل ما أفسدوه عليهم ويضمنون األنفس كـذلك ألـم               : القول الثاين و
والصحيح كما قلت إن شاء اهللا األول       ، ظاملون واألصل وجوب الضمان على من أتلف مال املسلم أو نفسه            
 املؤلف وهي كما ترون هي مثرة    أسقطهاألنّ هذا مروي عن الصحابة فهذه األحكام الثالثة أو األربعة هي اليت             

تقدم معنا يف قطاع الطرق أم يضمنون أو        . احلكم على قوم أم من البغاة أو من قطاع الطرق أو إىل آخره              
تابوا قبل القدرة أو مل يتوبوا      . ائما وأبدا ثابت    ال يضمنون ؟ وإذا تابوا هل يضمنون ؟ تقدم معنا أنّ ضمام د            

 . وهذا فرق كبري بني قطاع الطرق وأهل البغي. قبل القدرة 

  
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظاملتان وتضمن كل واحدة            (- رمحه اهللا - قال

 )ما أتلفت على األخرى
بب القتال كما قال املؤلف عصبية أو رياسـة  إذا حصل قتال بني طائفتني ليس مع أحدمها اإلمام وكان س 

فإنه ال تأيت معنا األحكام السابقة من عدم الضمان من قبل اجلهتني بل جيب الضمان على اجلهتني وعلل احلنابلة 
هذا بأنّ هذا القتال مل يأذن فيه الشارع بل هو معصية وإذا كان الشارع مل يأذن به فإنّ األصل فيمن أتلف ماال 

 . ن يضمنها وهلذا جعلوا الضمان عليهم وهذا صحيح إذا اقتتلت طائفتانأو نفسا أ

 
 باب حكم املرتد                          

   باب حكم املرتد - رمحه اهللا- قال  
 . الرجوع/  الردة لغة 

 . وهذا تعريف الردة. فهو اإلتيان مبا خيرج عن امللة  / االصطالحوأما يف 

 )وهو الذي يكفر بعد إسالمه( بقوله - رمحه اهللا-  املؤلف  فذكره/ أما تعريف املرتد 
وال خيرج .  أو بالشك باالعتقادوالكفر قد يكون بالقول أو بالفعل أو ، املرتد هو الذي يكفر بعد إسالمه 

 . عن هذه األنواع

 . بأن يسب اهللا أو يسب رسوله أو يسب الدين من حيث هو دينه. فالقول بالكفر 

 . فكأن يعتقد أنّ هللا شريكا يدبر الكون معه.  باالعتقادوأما 

 . فكأن يسجد للصنم أو يهني القرآن إهانة ال تصدر عن مسلم. وأما بالفعل 

وأما الشك فكأن يشك خبرب اهللا الذي جاء يف القرآن أو أن يشك بكفر من أمجعت األمة علـى كفـره                     
املؤلـف  . فر ال خترج عنها وإمنا تتعدد األمثلة        فهذه أجناس الك  . كاملشرك العابد للوثن واليهودي والنصراين      

 . سيذكر مجلة من األمثلة هي تعترب كاألصول يف املكفرات
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 )فمن أشرك باهللا (- رمحه اهللا- يقول  
إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون          { يعين فهو مرتد والدليل على هذا أدلة كثرية منها قوله تعاىل            

وعدم املغفرة تكون مع اخلروج عن دين املسلمني وما عداه فيغفر إما من اهللا              ] 116/النساء[} ذلك ملن يشاء    
والشرك مناقض ألصل الدين الذي أرسلت من أجله الرسل وهلذا ال شك يف كفر من أتى خبـصلة       . أو بالتوبة   

 . من خصال الشرك األكرب

 )أو جحد ربوبيته (-  قال رمحه اهللا- مث 
ودليل كفره أنه مكذب ملا تواتر      ،  املصور املدبر هلذا الكون فهو كافر        البارئإذا جحد أنّ اهللا هو اخلالق       

 . يف كتاب اهللا وسنة رسوله وأمجع عليه املسلمون من أنّ اهللا سبحانه وتعاىل هو الرب املدبر

 )أو وحدانيته (-  قال رمحه اهللا- مث 
وأحيانا ،  التفرد بالربوبية    الوحدانيةقولون   أحيانا جند أنّ العلماء يطلقوا على الربوبية في        الوحدانيةكلمة  

 لكنـهم  اإللوهيـة  وإن كان كأنه يعين يبدوا يل أنّ استعماهلا يف الربوبية أكثر منـه يف           اإللوهيةيطلقوا على   
فكأنه مجع بني األول والثاين ألنّ       . واإللوهية هي التفرد بالربوبية     ةنيالوحدا وهلذا نقول    اإللوهيةيستعملوا يف   

  .  والثاين يتعلق بالربوبيةباإللوهيةيتعلق ول األ

 )أو صفة من صفاته (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا جحد وأنكر صفة من صفات اهللا فهو كافر لكن يشترط هلذا أن ال ينكرها بتأويل سائغ أو ينكرهـا                    

ل فهو كافر فإذا جاء     ومثله جيهل هذه الصفة يعين بتأويل أو جهل يقبل من مثله إذا أنكرها بغري تأويل وال جه                
وال يتكلم وال يرتل وليس له يـد وال عـني وال قـدم       شخص وقال اهللا سبحانه وتعاىل ليس بصريا وال مسيعا        

ذي أنكر صفة القدرة حني أمر      فإنكاره هلذه الصفة إن كان جهال ومثله جيهل هذه الصفة فال يكفر حلديث ال             
  . ده أن حيرقوه مث ينثروه يف الريحأوال

 كان يعلم هذه الصفة ومثله ال جيهلها فإن كان بتأويل سائغ مقبول له وجه من اللغة فإنه ال يكفر                    وأما إن 
وإالّ فإنه يكفر وهذه الشروط تقلص وال توسع التكفري بإنكار الصفات ؟ يصعب أن تكفر بإنكار صـفة ألنّ                   

صوص فإن جاء أحد ينكر صفة غالب الذين ينكرون الصفات عندهم تأويل سائغ إما من اللغة او من ظواهر الن
بغري تأويل سائغ ففي الغالب ستجد أنّ فيه من املكفرات سوى إنكار الصفات شيء كـثري مثـل  الـصوفية             

 فال جتد إنسان ال يكَفر إالّ مبجرد االستهزاءاحللولية أو امللحدة أو املستهزئني بالكتاب الذين ينكرونه على صفة 
 . يف احلقيقة جدا ضيقإنكار الصفة إالّ بنطاق 

 )أو اختذ هللا صاحبة أو ولدا (-  قال رمحه اهللا- مث 
ما اختذ اهللا من    { إذا زعم أنّ اهللا اختذ صاحبة أو ولدا فإنه يكفر ألنّ القرآن مليء بنفي الصاحبة والولد                   
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ل هنـا   وإذا أثبت هو أنه هللا ولد أو له صاحبة فإنه يكفر وال نقو            ] 91/املؤمنون[} ولد وما كان معه من إله       
فبمجرد ما يعتقد أنّ . بتأويل أو بغري تأويل ألنه ال يوجد تأويل سائغ يف إثبات الولد هللا وال يف إثبات الصاحبة    

 . هللا ولدا فهو كافر أو له زوجة فهو كافر

 )أو جحد بعض كتبه أو رسله (-  قال رمحه اهللا- مث 
أوال ألنه مكذب ملا جاء يف      ، كفر  إذا جحد بعض الكتب أو بعض كتاب أو جحد أحدا من الرسل فإنه ي             

 . الكتاب والسنة

فالكفر ببعض احلق كفر    ] 85/البقرة[} أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض      {  لقوله تعاىل      :وثانيا
 . بكل احلق

ال زعم أنّ هللا صاحبة وال إنكار صفة بغري تأويـل           . املكفر هذا والذي قبله ال يكاد يوجد بني املسلمني          
 . وبغري جهل

 )أو سب اهللا أو رسوله فقد كفر ( -  قال رمحه اهللا- مث 
 . هو التنقص والشتم/ والسب يف اللغة،االستحالل أو ليس على سبيل االستحاللسواء سبهما على سبيل 

-  فالسب يرجع فيه إىل العرف فما اعترب سبا فهو سب وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم                   االصطالحوأما يف   
تعريف متقن جدا ألنّ السب خيتلف جدا باختالف األوقات واألعراف واألزمان فما             وهو ضابط و   - رمحه اهللا 

وسب اهللا وسب رسوله من املكفرات بل هو أعظم وأشنع مكفر           ، اعترب يف عرف من األعراف سبا فهو سب         
أنه : األول:والدليل على كفر صاحبه مع ظهوره وجالئه من وجهني          ، يعين املكفرات القولية    ، على اإلطالق   

وإذا مل يعظم اهللا ومل يعظـم       . ال يسب اهللا سبحانه وتعاىل أو رسوله إالّ وقد خرج من قبله التعظيم الواجب               
 . رسوله فهو كافر

ال تعتذروا قـد    { ] 65/التوبة[ } تستهزئونقل أباهللا وآياته ورسوله كنتم      { قوله تعاىل    :الدليل الثاين 
 والساب أشنع منـه     املستهزئ أنّ اآلية دلت على كفر       الستداللاوجه  ]  190/البقرة[} كفرمت بعد إميانكم    

 . مبراحل فمن سب اهللا أو سب رسوله نسأل اهللا السالمة والعافية فهو كافر خارج عن امللة

 )ومن جحد حترمي الزنا أو شيئا (- رمحه اهللا- قال 
مات املعلومة مـن ديـن      واحملرمات الظاهرة هي احملر   ، جحد احملرمات الظاهرة كفر واجلحد هو اإلنكار        

ويلتحق مبا علم مـن الـدين       ، اإلسالم بالضرورة سواء أنكر حترمي شيء حمرم أو أنكر وجوب شيء واجب             
فما أمجع عليه إمجاعا عاما يعين معلوم للعامة         بالضرورة كل ما أمجع عليه العلماء إمجاعا عاما ال إمجاعا خاصا          

. هذه إمجاعات عامة  كاة ووجوب بر الوالدين وحترمي الشركفإنكاره كفر كتحرمي اخلمر ووجوب الصالة والز   
 كتحرمي جواز اجلمع بني املرأة وعمتها أو املرأة وخالتها ونظائر هذه املسائل اليت هـي                ات اخلاصة أما اإلمجاع 
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 . إمجاعات خاصة يعلمها الفقهاء فإنكارها ليس بكفر ألنه يتصور ممن أنكرها اجلهل

من جحد حترمي الزنا أو شيئا من احملرمات الظاهرة امع عليها           و(- رمحه اهللا - يقول املؤلف 
 )جبهل عرف ذلك وإن كان مثله ال جيهله كفر

إذن إذا أنكر شيئا من احملرمات الظاهرة إما أن يكون جاهال فيعرف فإنّ أقر فذاك وإالّ فهو كافر أو يكون 
ن شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كفر         اإلنسا أنكرعاملا فيكفر مباشرة من دون تعريف وهذا صحيح إذا          

نا عليه الكفر إالّ إذا كان عاملا فيكفر ابتداء بال مب للسنة فيعرف فإن رجع وإالّ أمت  ألنه تكذيب للكتاب وتكذي   
                                                         .مث عقد املؤلف فصال لبيان حكم املرتد. تعريف 

  فصل                                
 )فمن ارتد عن اإلسالم وهو مكلف (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  

فيقـول وهـو   . سيأتينا أنّ احلكم أنّ من ارتد عن اإلسالم فهو كافر لكن اشترط املؤلف بعض الشروط           
نعتربه يف أحكام الدنيا وال  ال يعترب فإذا ارتد فال نقيم عليه احلد وال      ارتدادهمكلف فبين املؤلف أنّ غري املكلف       

 . يف أحكام اآلخرة مرتدا وهذا أمره واضح بالنسبة للصغري دون التمييز وبالنسبة للمجنون

 . املميز هل تعترب ردته أو ال تعترب ؟ فيه خالف بني الفقهاء. داخل هذا الشرط املميز / مسألة 

وإقامـة حـد   .  رفع القلم عن ثالثة - يه وسلمصلى اهللا عل-  أا ال تعترب ردته لقول النيب        :األولالقول  
 . الردة من مجلة العقوبات وهي مرفوعة عن من مل يكلف

 - رضي اهللا عنـه   - فإن ارتد قتل واستدل هؤالء بأنّ علي          ، أنّ إسالمه معترب وردته معتربة      : القول الثاين 
 احلقيقة طفل عمره مثان سـنوات       عقول كبرية يف  .  اسلموا وهلم مثان سنني      - رضي اهللا عنه  - والزبري بن العوام    

دين جديد يف قريش مع األهوال املوجودة يف أول البعثة يسلم عقل كبري مبعىن الكلمة ال ينتهي عجب اإلنسان                   
من طفل يكون ذا التفكري واملستوى وهلذا مل يسلم إالّ طفالن علي والزبري ألنه بعض الكبار ما أسلموا إللي                   

 هلم عقول راجحة فاستدل احلنابلة وهـو        - رضي اهللا عنهم  - دليل على انه      . يف  عقوهلم كبرية ما أسلموا فك    
 . وجه عند احلنابلة أنه إذا دلت النصوص على اعتبار إسالمه فنعترب ردته فنصحح اإلسالم والردة

مجعا بني النصوص وهذا القول اختاره ابـن مفلـح          ، أنّ إسالمه صحيح وردته ال تعترب       : القول الثالث و
 . ليه ابن قدامة وال شك أنه  أقوى األقوال املذكورة وهو إن شاء اهللا الراجحومال إ

وعلى مجيع األقوال إذا ارتد املميز فإنه ال يقتل ولو اعتربنا ردته صحيحة وإمنا ينتظـر بـه إىل أن                    !! تنبيه
دة وهذا بال خـالف  يكلف وننتظره بعد التكليف ملدة ثالثة أيام على املذهب مث إذا مل يرجع أقيم عليه حد الر   
 . واستدلوا على هذا بأنّ الصيب ليس من أهل العقوبات فال نقيم عليه احلد إالّ بعد أن يبلغ

 )خمتارا (-  قال رمحه اهللا- مث 
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اعتقادا خمتارا فإن كان مكرها فإنه ال يكفر لقوله تعاىل            و عمال أو  أ للردة أن يأيت ذه الردة قوال        يشترط
 عفي عن أمـيت     - صلى اهللا عليه وسلم   - ولقول النيب ] 106/النحل[} ميان  طمئن باإل إال من أكره وقلبه م    {  

 . وهذا حمل إمجاع أنه إذا أكره على الكفر فإنه ال يكفر. اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 )رجل أو امرأة (-  قال رمحه اهللا- مث 
فاملـذهب  . ارتدت املرأة ففيها خالف وإذا ، إذا ارتد الرجل فحكمه إذا استوىف الشروط القتل باإلمجاع      

وألن امرأة يف   .  من بدل دينه فاقتلوه      - صلى اهللا عليه وسلم   - لعموم قول النيب     وهو مذهب اجلماهري أنها تقتل    
 .  ارتدت فقتلها- صلى اهللا عليه وسلم- عهد النيب  

  . يف الصحيح واحلديث الثاين ضعيفاألول واحلديث 

بكـر   ذا ارتدت فإا تسىب وتكون أمة واستدلوا على هذا بأنّ أمري املؤمنني أبـا             أنّ املرأة إ  : القول الثاين 
- وأهدى علي     .  ملا ارتدت بنو حنيفة وقاتلهم سىب النساء وعاملهم معاملة اإلماء            - رضي اهللا عنه  - الصديق    

 أقروه على هذا     أنّ الصحابة  االستداللوجه  ، حنيفة وهي أم حممد بن احلنفية         إحدى نساء بنو   - رضي اهللا عنه  
 . العمل ومل ينقل إنكار فهو إمجاع من الصحابة على طريقة ابن قدامة

صـلى اهللا   - أا حتبس أبدا حىت تسلم أو تتوب وتضرب لترجع واستدل هؤالء بأنّ النيب                : القول الثالث 
ة األصلية أما املرتدة    واجلواب أنّ هذا احلديث يف الكافر     .  ى عن قتل النساء فقال وال تقتل امرأة          - عليه وسلم 

الراجح املذهب لعموم األدلة    ، فليست كذلك والراجح املذهب لكن مل أجد جوابا عن عمل أيب بكر الصديق              
رمبا حتتاج مراجعـة    ، ووضوحها ليس يف ذهين ومل أجد جوابا كيف خيرج أهل العلم صنيع أيب بكر الصديق                

ا جياب به عن مثل هذا العمل إالّ أن يقال هناك فـرق بـني   أكثر املهم أنا مل أجد وليس يف ذهين بعد التأمل م       
الردة اجلماعية والردة الفردية ولكن هذا مل أرى أحدا أشار إليه وإالّ لو قيل هناك فرق بني الـردة اجلماعيـة                     

ألنه كما سيأتينا حصلت ردة كثرية يف زمن الصحابة يف زمن عمر وعثمان ما نقل أنـه                  والفردية لكان وجيه  
لنساء إالّ أنّ الردة اليت حصلت يف زمن الصحابة هي من قبل الرجال على كل حال الراجح املـذهب                   سبيت ا 

  -رضي اهللا عنه- ولكن نلتمس الحقا اجلواب عن أثر أيب بكر الصديق  

 )دعي إليه ثالثة أيام (-  قال رمحه اهللا- مث 
بـن   ل على هذا أنّ رجال قدم إىل عمر       والدلي، يشترط قبل قتل املرتد أن يدعى إىل الدين ملدة ثالثة أيام            

 عن أخبار القوم الذين جاء منهم فقال حصل         - رضي اهللا عنه  -  وسأله كعادته عمر     - رضي اهللا عنه  - اخلطاب    
فقال عمر بن اخلطاب أفال حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا ثالثة أيـام مث              ، وحصل وارتد رجل وقتلناه     

 يرى أنّ صـنيعهم     - رضي اهللا عنه  -  ومل أرضى فدل هذا األثر أنّ عمر           قتلتموه اللهم إين مل أشهد ومل أحضر      
 . االنتظارمنكر وأنه كان جيب عليهم وجوبا 
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 .   وفيه ضعف- رضي اهللا عنه-  روي حنوه عن علي :الدليل الثاين

 .  روي حنوه عن عثمان:الدليل الثالث

 أنه قال ينتظر باملرتد ثالثة أيام       - يه وسلم صلى اهللا عل  - روي يف احلديث املرفوع إىل النيب        :الدليل الرابع 
وهذا احلديث  معلول باإلرسال فقط مرسل وأنتم تعرفون أنّ املراسيل ليست يف الضعف كغريها وأا تـصلح             

 وغـريه مـن     - رضي اهللا عنـه   -  مىت احتفت بفتاوى وقد احتفت اآلن بفتاوى عمر            واالحتجاج لالستئناس
 . الصحابة

 ثالثة أيام فلويل األمر أن يقتله مبجرد ما يرتد واستدلوا على            االنتظارحب وال جيب    أنه يست : القول الثاين 
 معاذ  - صلى اهللا عليه وسلم   -  ملا ذهب إىل اليمن أرسل له النيب           - رضي اهللا عنه  - موسى األشعري    هذا بأنّ أبا  

 قال إنه ارتـد قـال ال   فلما قدم ودخل الس ثىن له أبو موسى الوسادة فرأى رجال مربوطا فقال ما بال هذا  
أجلس حىت يقتل فلم جيلس حىت قطعت رقبته فقالوا يف هذا احلديث أنه مل ينتظر به ملدة ثالثة أيام وإمنا قتل يف                      

 . الس

أوال أنّ سنة عمر املؤيدة بفتاوى غريه من الصحابة وباحلديث املرسـل أوىل       . واجلواب على هذا احلديث     
 . األشعريمن فتوى معاذ وفتوى أيب موسى 

 .  أنه حيتمل وليس احتماال بعيدا أنّ هذا املرتد بقي عند أيب موسى األشعري ملدة ثالثة أيام:ثانيا

ومل .  من بدل دينه فاقتلوه      - صلى اهللا عليه وسلم   - عموم قول النيب    : القول الثاين  ألصحاب   الدليل الثاين 
 القاعدة عند الفقهاء تقول ألن خيطئ الـوايل بتـرك           إن شاء اهللا ألنّ   األول  والراجح  .يقل استتيبوه ثالثة أيام     

سيما مع هذا األثر الصحيح الصريح مـن    ال نقول ينتظر ثالثة أيام ال     . ب  العقوبة خري من أن خيطئ بظلم املعاق      
  -رضي اهللا عنه- أمري املؤمنني عمر  

 )وضييق عليه (-  قال رمحه اهللا- مث 
يق عليه إما يف املكان أو املطعم أو يف املشرب أو يف اجلميع لقول              يعين أنه جيب يف أثناء الثالثة أيام أن يضي        

فهذا دليل على أنه جيب أن يضييق عليه وال ينتظر باملرتـد          .  كل يوم رغيفا     أطعمتموه - رضي اهللا عنه  - عمر    
 . ملدة ثالثة أيام ويوضع يف املكان املريح وإمنا يوضع يف مكان حيصل عليه فيه ضيق لرياجع نفسه

 )فإن مل يسلم قتل (- قال رمحه اهللا - مث 
 من بدل دينه فاقتلوه ولقتل معاذ ولقتل الصحابة         - صلى اهللا عليه وسلم   - لعموم النصوص السابقة لقوله       

 ثالثة أيام فقتل املرتد يـشبه أن يكـون          االنتظارالذين نقلوا إىل عمر فإنّ عمر مل ينكر القتل وإمنا أنكر عدم             
  .متواتر
 )بالسيف (-  قال رمحه اهللا- مث 
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 قال من بدل دينه فـاقتلوه وال       - صلى اهللا عليه وسلم   - يعين أنه جيب أن يقتل بالسيف ال بغريه ألنّ النيب             
 إنّ اهللا كتب    - صلى اهللا عليه وسلم   - ولقول النيب   . وفسروا العلماء مجيعا عذاب اهللا النار       . تعذبوه بعذاب اهللا    

  .تلة والقتل بالسيف من اإلحسان فال جيوز أن يقتل إالّ بالسيفاإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا الق
 )أخل.....وال تقبل توبة من سب اهللا  (-  قال رمحه اهللا- مث 

بدأ املؤلف ببيان من ال تقبل منهم التوبة فإذا ارتد فال نقبل منه الرجوع ومقصود املؤلف بقوله ال تقبل منه 
كام اآلخرة فإن صدقت توبته فهي مقبولة باإلمجاع إمنا حنن نتحدث عن            أما يف أح  ،  التوبة يعين يف أحكام الدنيا    

   .أحكام الدنيا أما يف بينه وبني اهللا فهي مقبولة وهذا بال خالف
  

 )من سب اهللا (- رمحه اهللا- قال  
 من سب اهللا مث قال تبت فإناّ نقول التوبة غري مقبولة ألنّ الذنب الذي اقترفته عظيم يدل على أنّ فيك من                    

 . الرجوع عنه فال نقبل منه ونقتله ولو زعم أنه تاب توبة نصوح اخلبث والفساد ما ال يتصور

أنّ من سب اهللا تقبل توبته ويقبل منه ويرفع عنه احلد أوال لعموم النصوص الدالة على قبول                 : القول الثاين 
 . توبة التائب

إن نعف عن طائفـة مـنكم       {  لقوله تعاىل      باهللا وبرسوله قبلت توبة بعضهم       ااستهزءو أنّ الذين    :الثاين
وقوله إن نعف عن طائفة منكم هذا العفو بالتوبة ألنّ الكافر ال يعفى عنه واملسلم ] 66/التوبة[} نعذب طائفة 

 . ال يعفى عنه بالكبائر إالّ بالتوبة فدل على قبول توبته

صلى اهللا عليـه    - وا قبل منهم النيب        أنه جاء يف بعض النصوص أنّ فريقا من الذين استهزء          :الدليل الثاين 
 التوبة لكن مل يظهر يل صحة هذا األثر وهي مروية ذكرها احلنابلة لكن يغلب على ظين أا ليـست                    - وسلم

 وقبل توبة أحد من الذين استهزءوا لكن هو         - صلى اهللا عليه وسلم   - بصحيحة يعين أنه مل يثبت أنه رضي النيب         
قوية هذا األثر لكنه من حيث اإلسناد ال أظن أنه يصح حيتاج إىل مراجعة مل               مروي أنه قبل واآلية واضحة يف ت      
 . والراجح أنّ التوبة مقبولة. أرجع إسناده لكن ال أظنه يصح 

 )أو رسوله (- رمحه اهللا- قال 
سيد   لنفس الدليل السابق أنّ توبة الرسول وهو       - صلى اهللا عليه وسلم   - ال تقبل توبة من سب رسول اهللا          

نيب اهللا دليل على أنه فسد قلبه مبا ال يصلح بعده أضف إىل هذا أنّ يف سب الرسول حقا للرسـول وال            اخللق و 
 . نعلم هل صفح عنه أو ال

 .  تقبل توبته ويرفع عنه احلد- صلى اهللا عليه وسلم- أنّ ساب الرسول  : القول الثاينو

ته ويعترب من املسلمني يرث ويورث       تقبل توب  - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ ساب الرسول      : القول الثالث و
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 ألنـه سـب     - صلى اهللا عليه وسلم   - ويغسل ويكفن ويدفن مع املسلمني إالّ أنه مع ذلك يقتل حلق رسول               
أـا تقبـل    . أا ال تقبل توبته مطلقا      ، الرسول وال نعلم هل صفح عنه الرسول أو ال فصارت األقوال ثالثة             

 نصره شيخ اإلسالم بأدلة كثرية جدا متنوعة بطرق         القول الثالث  هذا   .أا تقبل لكن مع ذلك يقتل       . مطلقا  
خمتلفة يف الصارم املسلول حىت قال البعلي وهو اختصر الصارم املسلول كما تعلمون يف الكتاب اختصره وقال                 
رية أتى بأنواع وأصناف من األدلة ال ميكن للمنصف إذا رآها إالّ أن يقر بصحتها وهو كذلك استدل بأدلة كث                  

 وأثبت أنه سب الرسول فال مناص من قتله لكن إن تاب قبلت توبته ودفن مع املـسلمني وإن مل                    - رمحه اهللا - 
 . يتب قتل ردة وصار مع الكافرين

  
 )وال من تكررت ردته (-  قال رمحه اهللا- مث 

إن الذين  { من تكررت ردته ولو ملرة واحدة كما هو ظاهر كالم املؤلف أا ال تقبل توبته لقوله تعاىل                    
] 137/النساء[} آمنوا مث كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفرا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم سبيال                   

 . فقالوا اآلية حكمت عليه باملرة الثانية أنه لن تقبل توبته

استدلوا أيضا بأنّ ابن     و باآليةأنه إذا ارتد مرة تقبل وإذا ارتد الثانية مل تقبل واستدل هؤالء             : القول الثاين 
 أويت برجل ارتد فعفا عنه فلما أويت به املرة الثانية مع مجاعة عفا عمن معه وقتلـه                  - رضي اهللا عنه  - مسعود    

 . لكن هذا األثر عن ابن مسعود فيه ضعف. وقال قد جئت قبل هذه مرة 

كررت ردتـه أن يستقـسي    أنّ من تكررت ردته فإنه تقبل توبته لكن ينبغي بالنسبة ملن ت           : القول الثالث 
سيما  تبين أنه تاب فإنه يقبل منه الاإلمام وأن يعاقبه عقوبة بليغة حىت يتبين له أنه تائب وليس متالعب لكنه إذا

إذا كانت الردة سببها الشهوة وليست الشبهة فإنّ من ردته بسبب الشهوة قد تتكرر لكن يتوب توبة نـصوح      
  ا الذي ينبغي أن يتثبت يف حاله اإلمامأما من كانت ردته بسبب الشبهة فهذ،

 )بل يقتل بكل حال (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . هذه مثرة عدم قبول التوبة أنّ مصريه القتل بكل حال مهما أظهر من الرجوع والتوبة

وتوبة املرتد وكل كافر إسالمه بأن يشهد أن ال إله إالّ اهللا وأنّ حممـدا                (- رمحه اهللا - قال  
 )رسول اهللا
إلـه إالّ اهللا      كل مرتد مهما كان نوع الردة إسالمه مث بين مباذا يكون اإلسالم فقال بأن يشهد أن ال                 توبة

 قال أمرت أن أقاتـل النـاس حـىت    - صلى اهللا عليه وسلم- الدليل على هذا أنّ النيب . وأنّ حممدا رسول اهللا     
إله إالّ اهللا وأنّ     لف أنه إذا ارتد مث شهد أن ال       اهللا وأنّ حممدا رسول اهللا ومفهوم كالم املؤ        يشهدوا أن ال إله إال    

حممدا رسول اهللا فإنه ال ينبغي الكشف عن حقيقة سبب الردة وهل رجع عنها وهل تاب وأقلع وإمنا نكتفي منه 
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بالتوبة فإذا أشرك صار يسجد لألصنام مث تاب فإنا نقبل منه وال نقول هل ترى اآلن أنّ السجود للصنم شرك                    
 أنّ التوبة تقبل مبجرد الشهادتني أراد       - رمحه اهللا - مث ملا بين املؤلف       .  نقبل منه ونكل باطنه إىل اهللا        أو ال وإمنا  

 . أن ينبه إىل مسألة وهي قسم من املرتدين ال تقبل توبتهم مبجرد الشهادتني

 )ومن كان كفره جبحد فرض وحنوه (- رمحه اهللا- يقول  
بة أو احلج ليس بواجب أو جحد حنو الفرض كأن جيحد أنّ            إذا جحد فرض بأن قال الصالة ليست بواج       

  .  رسالته عامة للثقلني فهذا له توبة خاصة- صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

 )فتوبته مع الشهادتني إقراره باحود به (- رمحه اهللا- يقول فيها  
نه إذا مل يقر باحود فإناّ      الشهادتني وأن يقر بالذي جحد أل     : توبة اجلاحد ال حتصل إالّ بأن يأيت بأمرين         

وهلذا جيب أن يشهد وجيب أن ينطق ويقول رجعت عن جحد وجوب كذا              ال نعلم هل رجع عنه أو مل يرجع       
وكذا وأنا أرى اآلن أنه واجب أو رجعت عن حترمي كذا وكذا وأنا أرى اآلن أنه حمرم تصرحيا وال نكتفي منه                     

أن يقر مبا جحد أو بطريقة   ن حممدا رسول اهللا بل جيب مع الشهادتني       أنه يقول تبت وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وأ         
  .أخرى

 )أنا بريء من كل دين خيالف اإلسالم: أو قوله  (- رمحه اهللا- قال 
يعين مع الشهادتني فالشهادتان ثابتتان لكن إما أن يقر باحود أو يقول أنا بريء من كل دين خيالف دين             

  .ةاإلسالم إىل هذا ذهب احلنابل
 أنّ اجلاحد ال تقبل توبته إالّ بالشهادتني وأن يقر وال تقبل توبته مبجرد أن يقول أنا بـريء  القول الثاين   و

  .من كل دين خيالف دين اإلسالم
أنه إن كان كفره بإنكار أصل من أصول اإلسالم ظاهر فإنه يكتفى من أن يقول أنا بريء : القول الثالثو

إالّ فإنه جيب أن يقر مبا جحد وإىل هذا القول مال الشيخ العالمة ابن قدامة وعلل من دين خيالف دين اإلسالم و
هذا بأنه يوجد من املبتدعة من الذين يكفرون ببدعتهم من يرى أنّ اإلسالم هو امللة اليت هو عليها فال ينفعه أن                  

ليه وال شك أنّ هذا التنبيه      يقول أنا بريء من كل دين خيالف دين اإلسالم ألنّ دين اإلسالم عنده هو ما هو ع                
 من ابن قدامة جيد وأنا ما نقبل من املنكر إذا كان مل ينكر شيئا ظاهرا من اإلسالم إالّ إذا أقر واعتـرف مبـا                       
جحده من دين اإلسالم وغالب الكفر باجلحود غالبا يكون من القسم الثاين وهو إنكار شيء غري معلوم مـن                   

سن أن يقال أنّ الكافر جحودا ال يقبل منه إالّ بالشهادتني وأن يقـر مبـا       وهلذا األقرب واألح   الدين بالضرورة 
   .جحد مطلقا فنقول أقر مبا جحدت واشهد الشهادتني ويكون هذا مقبوال منك
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  من األطعمة )  1: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  السبت: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ10/11/1429
  205((  الـزاد    التسلسل العام لدروس  

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   

  .وأصحابه أمجعني
 كتاب األطعمة

أما أنه اسم لكل ما يأكل فهو أمـر ظـاهر ال            ،  األطعمة مجع طعام وطعام اسم لكل ما يأكل ويشرب          
] 5/املائدة[} وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم          {  تاج إىل استدالل وفيه قوله تعاىل         حي

  أي ذبائحهم

فمن شرب منه فليس مـين      {  جاء يف الكتاب والسنة ففي قوله          وأما أنّ الشراب يطلق عليه طعام فأيضاً      
 . عامفعرب عن الشرب بالط] 249/البقرة[} ومن مل يطعمه فإنه مين 
فعرب عن املاء بأنـه     . عن ماء زمزم إا طعام طعم وشفاء سقم          - صلى اهللا عليه وسلم   - ومن السنة قوله      

طعام طعم وقد يعرب الفقهاء أحيانا بقوهلم األطعمة واألشربة فإذا عربوا ذا فمن الظاهر أنّ مقصودهم باألطعمة 
 . أي ما يأكل وباألشربة أي ما يشرب. 

من حب  ، ال مضرة فيه    ، فيباح كل طاهر    ، األصل فيها احلل     (-  اهللا رمحه- يقول الشيخ   
 )ومثر وغريمها
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] 29/البقـرة [} هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا { األصل العام يف املطعومات احلل لقوله تعاىل     
 احلل أنّ   ويستدل أيضا على أنّ األصل يف املطعومات      ] 157/األعراف[} وحيل هلم الطيبات    { ولقوله تعاىل     

عداها فهو حالل وكون املطعومات األصل فيهـا         النصوص اخلاصة جاءت مبنع أشياء معينة فدل على  أنّ ما          
 إىل أا حالل    - رمحه اهللا - احلل كما دل عليه الكتاب فهو أيضا حمل إمجاع من الفقهاء وذهب شيخ اإلسالم                 

فدلت اآلية ] 32/األعراف[}  خالصة يوم القيامة     قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا      { خالصة للمؤمنني فقط    
على أا حل للمؤمنني فقط دون الكافرين ويف الواقع أنّ هذا اخلالف ال يترتب عليه أثر من حيث األحكـام                    

  .الفقهية التفريعية
   : يف األطعمة واألشربة إىل ثالثة أقسام أو ثالث مذاهب عموماانقسموا - رمحهم اهللا- والفقهاء  

 مذهب أهل الكوفة وعندهم اتساق مع النصوص يف املطعومات وخمالفـة للنـصوص يف               :ب األول املذه
 . املشروبات

 مذهب أهل املدينة واحلجاز وعندهم اتفاق وانسجام مع النصوص يف املشروبات واختالف :املذهب الثاين
  معها يف اجلملة يف املطعومات

اآلثار ومجعوا بينها وعلى رأسهم اإلمام الكبري اإلمام         مذهب أهل احلديث الذين أخذوا ب      :املذهب الثالث 
 يف  - رمحه اهللا - وشيخ اإلسالم     .  فهو أخذ بالنصوص يف املطعومات واملشروبات        - رمحه اهللا - أمحد بن حنبل      

 .  بكالم كثري مفيد لطالب العلماالجتاهاتالفتاوى الكربى ويف جمموع الفتاوى تكلم عن هذه 

 ) حيل جنس كامليتة والدموال (- رمحه اهللا- يقول  
وحيـل هلـم    { ملا بين أنّ األصل يف املطعومات احلل انتقل إىل بيان ما حيرم من املطعومات واآلية تقول                   

فاألصل أنّ كل طيب حالل وكل خبيث حرام هذا هـو           ] 157/ألعراف[}الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث     
   :األصل العام واخلبائث تنقسم إىل قسمني

 .  اخلبائث العينية يعين ما خبث بعينه كالدم وامليتة واخلرتير:لالقسم األو

وهذا الباب كما هو معلوم يتحدث      . كالربا وامليسر واملكاسب احملرمة     ،  ما خبث لكسبه     :القسم الثاين 
  .األولعن القسم 

 )وال حيل جنس كامليتة والدم (- رمحه اهللا- يقول  
أنّ كل مـا نـص عليـه    " الضابط األول.  يف مجلة واحدة أشار املؤلف إىل ضابطني من ضوابط التحرمي      

وهلذا كان حيسن   ، وهذا يتناول امليتة والدم واخلرتير      . األعيان املنصوصة عليها     الشارع أنه حمرم فهو حمرم يعين     
باملؤلف جدا أن يضيف إىل امليتة والدم هنا اخلرتير لكنه أخره أن ذكره مع حمرمات أخرى فخالف الصواب يف                   

ضعان كان ينبغي أن يذكره هنا وكان ينبغي أن ال يذكره كما سيأتينا مع القسم الثالث من احملرمات فامليتة                   مو
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قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون { والدم حمرم بالنص واإلمجاع كما قال تعاىل  
وقوله يف اآلية فإنه    ] 145/األنعام[}  اهللا به    ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خرتير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري            

رجس األقرب إن شاء اهللا أنّ الضمري يعود إىل الثالثة فصارت اآلية دلت على احلكم وعلى التعليل فاحلكم أا                   
من احملرمات األشياء اليت نص الشارع      األول  وذا نكون عرفنا أنّ الضابط      . حمرمة والعلة أو السبب أا جنسة       

يف احملرمات األعيان النجسة فكل األعيان النجسة        رميها بأمسائها وأعياا واألصل الثاين أو الضابط الثاين       على حت 
 . حمرمة هلذه اآلية فإنه يقول فإا رجس ويلحق باألعيان النجسة األعيان املتنجسة

 أو غـريه    خـتالط الواألعيان املتنجسة هي األعيان اليت يف أصلها حالل طاهرة مث طرأت عليها النجاسة              
  : والدليل على حترمي األعيان املتنجسة  من وجهني 

 .  أنّ الشارع حرم اجلاللة وسيأتينا أا اليت تأكل النجاسات:األولالوجه 

كانت النجسات حمرمة للنجاسة فاملعىن املوجود يف النجسات          أنّ األعيان املتنجسة فيها جناسة وإذا      :الثاين
 . موجود يف املتنجسات

 )وال ما فيه مضرة كالسم وحنوه (-  قال رمحه اهللا- مث 
الثالث مما حيرم على اإلنسان كل ما فيه مضرة فجميع األطعمة واألشربة اليت فيها مضرة فهي حمرمة ومثل                  

والقاعـدة  ] 195/البقـرة [} وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة   { عليه بالسم والدليل على حترميها قوله تعاىل          
يشري املؤلـف  ) كالسم (وقول الشيخ . جيوز له أن يتصرف فيه مبا يضره  دن اإلنسان أمانة عنده ال  العامة أنّ ب  

والـصواب أنّ  ، إىل أنّ حترمي السم سببه أنه مضر وهو على املذهب حمرم ألمرين ألنه مضر وألنه عندهم جنس          
  : واملضرات تنقسم إىل قسمني . السم ليس بنجس وإمنا طاهر وحرم ملضرته 

فهذه حمرمة وهي كالسم واملخدرات وكـل       . يف أي حال أخذت      رما األصل فيها الضر    :قسم األول ال
 .املواد الضارة

 ما هو مضر ضرر عارض كأن يكون هذا الطعام ال يناسب اإلنسان من أمثلته املـشهورة                 :القسم الثاين 
ه دلت النصوص على أنها حمرمة فـإذا        املعاصرة واألمثلة اليت تتناىف األطعمة اليت تتناىف مع مرض احلساسية فهذ          

كان اإلنسان إذا تناول طعاما معينا سبب له حساسية ضارة فإنه حمرم ال من حيث أصل الطعام ولكن من حيث 
سترول أو الضغط أو مجيـع      وللك من ابتلوا مبرض السكري أو الك      وكذ. أنه مضر ببدنه هذا الضرر العارض       
 . ن بأسباب األطعمةاألمراض املعروفة اليت غالبا ما تكو

 )وحيوانات الرب مباحة إالّ (-  قال رمحه اهللا- مث 
قوله وحيوانات الرب مباحة إمنا ذكره ليعطف عليه مبا بعده وإالّ فإنّ قوله يف أول الكتاب أنّ األصل احلـل              

 أنه يف إالّ أنّ تصرف املؤلف كأنه يشعر وإن كان ليس بذاك الوضوح كأنه يشعر يشمل احليوانات واملطعومات
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مث اآلن انتقل إىل ما يأكل مـن اللحـوم       . املقدمة األوىل يتحدث عن غري احليوانات يعين عن احلبوب والثمار           
وإالّ لكان . وهذا منسجم متاما مع تصرف املؤلف إالّ أنه يشكل عليه شيء واحد أنه تطرق لتحرمي امليتة والدم             

بين املؤلف أنّ األصل فيهـا      .  الكالم عن احليوانات الربية      عن احلبوب والثمار مث اآلن ينتقل إىل      األول  القسم  
 . احلل وكما قلت دلت عليها النصوص السابقة

 )إالّ احلمر اإلنسية (-  قال رمحه اهللا- مث 
واستدلوا على هذا بآثـار واضـحة وصـرحية         . احلمر اإلنسية حمرمة عند اجلماهري من السلف واخللف         

 ى عن حلوم احلمر األهلية يوم خيرب - صلى اهللا عليه وسلم- يحني أنّ النيب  فاستدلوا حبديث ابن عمر يف الصح
قريب من حديث ابن عمر وفيه أنّ اهللا ورسوله ينهيانكم           واستدلوا أيضا حبديث أنس وهو أيضا يف الصحيح       .

 . وهذه النصوص صرحية جدا. عن حلوم احلمر األهلية فإا رجس 

 عن اإلمام مالك ومذهب ابن عباس أا حالل واستدلوا علـى هـذا   وهو إحدى الروايات: القول الثاين 
قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال {  وإثباتا  اباآلية فإنّ اآلية مل تذكر احلمر مع أنّ فيها نفي

 ففيهـا   ]145/األنعام[} أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خرتير فإنه رجس أو فسقا أهل لغري اهللا به                  
 يف األطعمة الكية عندهم إشكال النفي واإلثبات والنفي واإلثبات عالمة احلصر وأشرت يف أول الباب إىل أنّ امل

وهذا من شواهد هذا اإلشكال فإنه يستكثر على إمام مثل اإلمام مالك أن يذهب إىل مثل هذا القول وإن كان                    
  . إحدى الروايات عنه

وهلذا ذهب كثري   .  أيب طالب ناظره وذكر له األحاديث فلما بلغته رجع           أما ابن عباس فروي أنّ علي بن      
 عدم بلوغهما اخلرب والراجح كما هو       - رضي اهللا عنهما  - من األئمة إىل أنّ عذر اإلمام مالك وعذر ابن عباس             

  . ظاهر إن شاء اهللا أنّ احلمر حمرمة

 . -رمحه اهللا- يها يف كالم املاتن  أخرج احلمر الوحشية وسيأيت نصوصا عل) احلمر اإلنسية(وقوله 

 )وما له ناب يفترس به (-  قال رمحه اهللا- مث 
الناب هو السن الذي يقع خلف الرباعية ومقصود الفقهاء مبا له ناب يفترس به بتحرمي كـل ذي نـاب                    

. ا النـاب  والصفة الثانية أنه يفترس ذ، الصفة األوىل أنّ له نابا . مقصود الفقهاء كل حيوان اتصف بصفتني  
 ى عن كل ذي ناب من السباع وأخذنا الـضوابط مـن   - صلى اهللا عليه وسلم- والدليل على هذا أنّ النيب      

 . فإذن البد أن يكون له ناب، فمن قوله كل ذي ناب األول أما الضابط . احلديث 

ترس به فإنه حمـرم     وأما أنه يفترس به فلقوله من السباع فإنّ طبع السباع اإلفتراس فكل حيوان له ناب يف               
 . بنص هذا احلديث الصحيح

 : ه أمثلت- رمحه اهللا- مث ذكر الشيخ  
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 )وما له ناب يفترس به غري الضبع (- رمحه اهللا- فقال  
قبل أن يذكر األمثلة ذكر املستثنيات والضبع حمل خالف بني الفقهاء فذهب احلنابلـة إىل أنـه حـالل                   

 جعـل   - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب      - رضي اهللا عنه  - هللا    ا واستدلوا على هذا مبا صح عن جابر بن عبد        
وكون الضبع صيد هذا القدر من احلديث صححه البخاري وإطالق وصف الصيد يدل على أنه               . الضبع صيدا   

 . مأكول

 . أنه حمرم ألنه يدخل يف عموم حديث النهي: القول الثاين

وهذا مثال يضاف إىل األمثلة السابقة       األولالقول  أنه مكروه ملا فيه من خبث والراجح        : القول الثالث و
 . أنّ أهل احلديث وسط والوسطية تعين إتباع اآلثار

  
واخلرتير ، والكلب ، والفهد ، والفيل ، والذئب ، والنمر ، كاألسد  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . وفةهذه احليوانات معر) والدب، والقرد ، والنمس ، والسنور ، وابن عرس ، وابن آوى ، 

. والنمس نوع من القطط لكنه كـبري        . والسنور هو القط بريا كان أو أهليا        ، وابن عرس نوع من الفأر      
وباقي املذكورات معروفة هذه األمثلة أمرها ظاهر ألا من السباع اليت هلا ناب فهي حمرمة لكـن يف بعـضها                

 : اندراجها حتت احلديث واضحخالف قوي نعرض للحيوانات اليت فيها خالف والباقي فأمرها ظاهر و

   " الفيلو:"_ال ـرمحه اهللا األول ق
 .  ناب كبري الفيل اختلف فيه الفقهاء فذهب احلنابلة إىل أنه حمرم ألنّ له ناب بل

 . أنه مباح ألنّ له نابا لكنه ال يفترس به: القول الثاينو

 التحرمي ما دام     يوجد دليل على   أنه مكروه إلستقذاره وكراهيته ومن حيث القواعد ال       : القول الثالث و
 . األصل احلل وال يوجد دليل واضح ناقل فإنّ األصل احلل

 )واخلرتير (- رمحه اهللا- قال 
ألنّ اخلرتير ليس له ناب يفرس به وإمنا اخلرتير حرم لقاعـدة            ، ذكر اخلرتير مع ما له ناب يفرس به خطأ          

 . إذن إيراده هنا أقرب ما يكون وهم. أخرى يندرج حتت قاعدتني أنه منصوص عليه وأنه رجس 

 )والدب (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . الدب أيضا فيه خالف فاحلنابلة يرون أنه حمرم ألنّ له نابا يفترس به

  . فهذا حمرم. ما له ناب األول القسم : أنّ الدب ينقسم إىل قسمني : القول الثاينو

ناب يعين من أصل اخللقة وال يقصدون بطبيعة احلال  ما ليس له ناب ويقصدون مبا ليس له :والقسم الثاين
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 وال يظهر يل أنّ هـذا التفـصيل         - رمحه اهللا - وهذا التفصيل روي عن اإلمام أمحد نصا          . الصغري فهذا مباح    
فيما أعلم أنّ مجيع الدببة تفترس فإن وجد دب ال يأكل            صحيح والسبب أنه ال أعلم أنه يوجد دب ال يفترس         

ويبدوا أنه يوجد لكنـه غـري        ف يف هذا النوع من الدب كاخلالف متاما يف الفيل إذا وجد           إالّ العشب فاخلال  
   هي اليت توصف بأا ال تأكل اللحوماالنقراضمعروف نوع نادر جدا من أنواع الدببة اليت أو شكت على 

 به فهو حمرم    وإالّ األصل يف الدب أنه يأكل اللحم إذن هذا هو اخلالف والراجح أنّ الدب له ناب يفترس                
 . إالّ إن وجد نوع ال يأكل إالّ العشب فاخلالف فيه كاخلالف يف الفيل

 )وماله خملب من الطري يصيد به (-  قال رمحه اهللا- مث 
أما اشتراط أنه أن يكون له . ماله خملب من الطري حمرم ويشترط فيه أن يكون له خملب وأن يكون يصيد به 

أخذنا هـذا   . وأما أنه يصيد فمن أين ؟ ألنه يقول من الطري           ، ن الطري   خملب فلقوله ى عن كل ذي خملب م       
مـا  ] العرب ال تسمي الطري بذي خملب إالّ وهو يصيد          [  حزم وهو أنه يقول      البنالقيد من فائدة مجيلة جدا      

  إالّ على ما يصيد مـن      االسمتسمي باقي الطيور أا ذي خملب وإن كان هلا خملب لكن العرب ال تطلق هذا                
 . فكل ذي خملب من الطيور فإنه ال حيل أكله، الطيور وهذه فائدة جليلة فيها الدليل على الشرط الثاين 

، واحلـدأة   ، والباشق  ، والشاهني  ، والصقر  ، والبازي  ، كالعقاب   (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )والبومة

مثلة األوىل خالف فهي حمرمة     هذه احليوانات هلا خمالب تصيد ا وهي حمرمة بنص احلديث وال أعلم يف األ             
 . بنص احلديث

 ) وما يأكل اجليف (-  قال رمحه اهللا- مث 
} وحيل هلـم الطيبـات وحيـرم علـيهم اخلبائـث            { ذكرت يف أول الكتاب أنّ قاعدة احملرمات أا           

فكل خبيث يف الشرع فهو حمرم ويبقى علينا أن نثبت أنه خبيث فما يأكل اجليف اعتـربه                 ] 157/األعراف[
لفقهاء يأكل اخلبائث وإذا كان يأكل اخلبائث فهو حمرم باإلضافة إىل أنّ هذه الطيور هلا خمالب تصيد ا وقد                   ا

 . ذكر الشيخ األمثلة

-والغداف ، والغراب األبقع ، والعقعق ،واللقلق ، والرخم ، كالنسر  (- رمحه اهللا- فقال 
  )  والغراب األسود الكبري- وهو أسود صغري أغرب

هذه أمرها واضح وهي تأكل اجليف فهي أوىل بالتحرمي من اجلاللة كما            . رخم واللقلق والعقعق    النسر وال 
 : أما الغراب فقسم املؤلف الغراب إىل ثالثة أقسام، أنّ هلا خمالب تصيد ا 

 .  الغراب األبقع وهو الذي يسمى غراب البني فهذا حمرم باإلمجاع:القسم األول

الغراب األسود الصغري هو الذي يسمى غراب الـزرع فاحلنابلـة   ، غري أغرب  الغداف وهو أسود ص    :الثاين



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  69  
 

 أمر بقتل الغراب وما أمر بقتله كما سيأتينا فهو حمرم فأخذوا            - صلى اهللا عليه وسلم   - يرون أنه حمرم ألنّ النيب        
  . منه العموم

يأكل من اجليـف     امة وال أنّ الغراب الصغري غراب الزرع جائز ألنه يأكل ما تأكل احلم          : القول الثاين و
 . والراجح إن شاء اهللا أنّ الصغري جائز وحالل ليس حبرام

 الغراب األسود الكبري هذا حمرم وهو مقيس على غراب البني ويأكل اجليف وال إشكال يف حترميه                 :الثالث
 . إذا صارت األنواع ثالثة للغراب وعرفنا حكم كل واحد منها

واحلـشرات  ، واحلية  ، والفأرة  ، والنيص  ، ث كالقنفذ   وما يستخب  (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )والوطواط، كلها 

 واملروءةمن القواعد املتقررة عند احلنابلة أنّ كل ما يستخبث فهو حرام وضبطوا ما يستخبث بأهل الغىن                 
 األشياء وعللوا هذا بأنّ الفقراء من أهل القرى ال يستخبثون إالّ . من أهل األمصار دون الفقراء من أهل القرى         

 . القليلة لفقرهم

واستدلوا على هذا بأنّ قريش     ، أنّ الضابط يف ما يستخبث ما تستخبثه العرب من قريش           : القول الثاين و
نزل عليها الوحي ونزل القرآن بلساا وهم أوىل الناس بضبط اخلبائث على أعرافهم ألنه لو مل تضبط بـذلك                   

 . لصار احلالل واحلرام يتفاوت من بلد آلخر

أنّ هذا الضابط وهو ما يستخبث ليس بصحيح وأنّ الشارع ال حيرم ما يستخبثه أحـد                : القول الثالث و
وإمنا حيرم ما دل النص على حترميه صراحة فقط واستدل أصحاب هذا القول بأنّ قريش وهم أرفع مـن قيـل                     

ويـستخبثون  ، يتة والـدم    يرجع إىل طبائعهم يف استخباث األطعمة كانوا يستطيبون اخلبائث فهم يأكلون امل           
 . الطيبات فهم ال يأكلون الضب فدل هذا على أنّ الشرع مل جيعل استخباثهم معتربا

وأنه ال حيرم شيء من األطعمة بنـاء علـى جمـرد    ، وهذا القول األخري هو الراجح بال شك إن شاء اهللا      
 .  الذي ال يسنده دليل من النصاالستخباث

 )كالقنفذ (- رمحه اهللا- قال 
 . قنفذ حمرم وهو من أمثلة ما يستخبث عند احلنابلة ودليل التحرمي عندهم أنه يستخبثال

للجمهور أنّ القنفذ حالل و ال بأس بأكله واستدل اجلمهور بالعمومات والراجح مذهب             : القول الثاين و
 اخلبائث وما   اجلمهور إالّ إن صح ما ذكره بعض الفقهاء أنّ القنفذ يأكل اخلبائث إن صح أنه يأكل احلشرات                

  يستقذره الناس مما يف الشوارع فيلحق مبا يأكل اخلبائث

وهو القسم السابق كالنسر إن صح هذا ألنه مل يذكره إالّ عدد قليل من الفقهاء إن صح هذا فهو حمـرم                     
 . لكونه يأكل اخلبائث
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 )والنيص (-  قال رمحه اهللا- مث 
الق الشوك خبالف القنفذ فهو يدافع عن نفسه بالتكور         النيص هو القنفذ إالّ أنه كبري ويدافع عن نفسه بإط         

 . على نفسه

 )والفأرة واحلية (-  قال رمحه اهللا- مث 
وكل ما أمر .  بقتلها أمر - صلى اهللا عليه وسلم- أما الفأرة فألا جنسة وألنّ النيب ، الفأرة واحلية حمرمات    

 احلديث قتلها يف احلل واحلرم ولو كانت صيدا مل     بقتله فهو ليس مطعوما ألنّ يف      - صلى اهللا عليه وسلم   - النيب    
 . جيز أن تقتل يف احلرم

وأما احلية فكذلك ملا تقدم من أا تستخبث وأمر بقتلها إالّ أنه يف احلية يوجد خالف فـذهب بعـض                    
قتلها ال مينع   يف املسألة إىل أنّ احلية جيوز أن تأكل ألنه ال دليل على حترميها واألمر ب              : القول الثاين  الفقهاء وهو 

من أكلها والراجح بال إشكال أا حترم إن شاء اهللا أوالً ألنه أمر بقتلها وقاعدة أنّ كل ما أمر بقتله فهو حرام                      
 . صحيحة

أا تأكل كما تأكل السباع فهي تصيد احليوانات الصغرية كاألرنب الصغري والفأر والريبوع وحنوها        :ثانيا
نات الكبرية فشأا شأن السباع ليست من السباع لكنها تقاس على الـسباع             وتأكله كما تأكل السباع احليوا    

 . فإن شاء اهللا ال إشكال عندي يف أا حمرمة

 )واحلشرات كلها (-  قال رمحه اهللا- مث 
 وقذارا وألا تأكل اخلبائث ومن أمثلتها اجلعـل واخلنـافس           الستخباثهااحلشرات حمرمة عند اجلمهور     

 . والصراصري وحنوها

أا جائزة وهو مذهب منسوب للمالكية ألنه ال دليل على التحرمي والراجح التحرمي واملنـع    : القول الثاين 
 . فهي أوىل باملنع من بعض ما يأكل اخلبائث فهي أخبث منه أخبث من القنفذ لو افترضنا أنه يأكل اخلبائث

 )والوطواط (-  قال رمحه اهللا- مث 
أنـه  " األمـر األول  : قال ومن يأكل اخلفاش والوطواط حمرم ألمـرين         الوطواط سئل عنه اإلمام أمحد ف     

 . مستخبث

والصحيح املوقوف وهـو    .  أنه جاء يف احلديث النهي عن قتله وروي ذلك مرفوعا وموقوفا             :األمر الثاين 
 نهي عن قتله أيضا فهـو ال       جاء عن أكثر من صاحيب موقوفا النهي عن قتله وإذا كان منهيا عن قتله فكل ما               

جيوز أكله والسبب يف ذلك أنّ احليوان ال يأكل إالّ بعد القتل فإذا ي عن قتله صار هذا إشارة إىل أنه ال يأكل     
أنّ كل ما ي عن قتله      [وهي   إذ كيف جيمع الشارع بني إجازة أكله واملنع من قتله فإذا هذه القاعدة اخلامسة             

من اخلفاش الوطواط وهو أنه يأكل أو يشرب الـدماء فهـو            ويظهر علة ثالثة يف املنع      ] فإنه ال جيوز أن يأكل    
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معروف مبص الدماء من احليوانات فهو يأكل اخلبائث وإن كانت هذه العلة مل أر أحدا من الفقهاء ذكرها لكن 
 . لعلهم استغنوا عنها بأنه من اخلبائث فإنه جعلوه من قسم اخلبائث

 )كالبغلوما تولد من مأكول وغريه  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 فإنه يغلـب  وحاضرما تولد من املأكول وغري املأكول فإنه حيرم وعلة ذلك أنّ كل عني اجتمع فيها مبيح       

أما البغل املتولد من اخليل واحلمار الوحشي فهو ،  واملقصود بالبغل هنا املتولد من اخليل واحلمار األهلي احلاضر
 .األول جائز لكن غالب البغال من القسم 

 

 

 فصل                                   

 :  ملا بين احملرمات أراد أن يبني األشياء املباحة أو احلالل
  

 )وما عدا ذلك فحالل (- رمحه اهللا- فقال  
أشار املؤلف ذا إىل أنّ احملصورات هي احملرمات وما عداها فهو حالل وعلى هذا دلت النصوص املتقدمة                 

 . أنّ األصل يف األعيان احلل

 )كاخليل (- رمحه اهللا- قول ي
واخليل مباح عند اجلمهور واستدلوا ، اخليل اسم جنس ال واحد له من لفظه ويقصد باخليل مجاعة األفراس 

  على هذا بأدلة صحيحة

وهـذا يف   .  ى عن احلمر األهلية يوم خيرب وأباح اخليل          - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب    :الدليل األول 
  الصحيح

 .  فرسا فأكلوه وهذا يف الصحيح- صلى اهللا عليه وسلم-  أم حنروا يف عهد النيب :ثاينوالدليل ال

اخليل يكره أن تأكل وعللوا يف هذا بأنّ يف أكلها إضرار باجلهاد فإا وسيلة اجلهاد األعظم      : القول الثاين و
 . تأثريا فلم جيعلوها حمرمة للنصوص وإمنا اكتفوا بالكراهة للتعليل

ما أقول  . أا حمرمة وهذا من الغرائب مذهب اإلمام مالك فهو مينع احلالل وجييز احلرام              : الثالقول الث و
جييز احلرام أقصد أنّ اإلمام مالك يف احليوانات اليت النصوص فيها دالة على اجلـواز بوضـوح خيـالف ويف                    

واخليل والبغال واحلمـري    {     استدل اإلمام مالك بقوله تعاىل    . احليوانات اليت النصوص دالة على املنع خيالف        
بأا للركوب والزينة ولو     فقال امنت اهللا علينا باخليل    ] 14/آل عمران [} لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون       

 وهذا القول ضعيف جدا وأخذنا قاعدة مرارا        االمتنانكانت ينتفع ا يف األكل لذكر يف اآلية ألا يف مساق            
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سيما إذا كان املنطوق مباشر يف القضية وهي جواز األكـل           ابل املنطوق باملفهوم ال   كن أن نق  وتكرارا أنه ال مي   
 وجعل  - رضي اهللا عنه  - كيف نقدم عليه مفهوم آية أخرى ولكن كما سبق لعل اإلمام الكبري مالك بن أنس                  

 . مثواه اجلنة لعله مل تبلغه النصوص

 )ويمة األنعام (-  قال رمحه اهللا- مث 
حالل باإلمجاع بال خمالف من أمة  حممد وحتليلها يكاد يكون من املعلوم من الدين               . غنم  البقر واإلبل وال  

 . بالضرورة

 )والدجاج (-  قال رمحه اهللا- مث 
 أكل الـدجاج كمـا أنّ       - صلى اهللا عليه وسلم   - الدجاج مباح وقد ثبت يف احلديث الصحيح أنّ النيب          

 . النصوص العامة دالة على حلها

 )والوحشي من احلمر (-  قال رمحه اهللا- مث 
أنّ النص جاء بتحرمي احلمر األهلية بالنص علـى كلمـة           األول  األمر  : الوحشي من احلمر جائز ألمرين    

" والشيء الثالث .  أنّ الصحابة أكلوا حلوم احلمر الوحشية        :الثاين. نّ ما عداها ليس مبحرم      األهلية فدل على أ   
 . فهي حالل بال إشكال إن شاء اهللا ب اإلحرامأنّ األحاديث دلت على أا صيد يعين يف با

 )والبقر والظباء والنعامة (-  قال رمحه اهللا- مث 
صلى اهللا عليه وسلم فيها بعـري       - هذه مباحات وحالل من النصوص العامة وخبصوص النعامة جعل النيب           

  فدل على أا صيد حالل أكلها

 )واألرنب (-  قال رمحه اهللا- مث 
 تناول األرنب - صلى اهللا عليه وسلم- ع وجاء فيما أخرجه البخاري ومسلم أنّ النيب         األرنب مباح باإلمجا  

بن العاص أنه منعها لكن هذا اخلالف انتهى واستقر  وأكلها ويوجد خالف قدمي بني الصحابة فروي عن عمرو     
 .رضي اهللا عنه مل يبلغه النص- األمر على اجلواز وكأنه 

 )وسائر الوحش (-  قال رمحه اهللا- مث 
فاألصل فيها أا حـالل  األول مجيع الوحوش اليت ال تندرج حتت القواعد والضوابط املذكورة يف الفصل           

وجيوز أن تأكل وقوله سائر الوحوش استغىن ذا عن السرد والتعداد ألنّ احليوانات الربية املأكولة اخلارجة عن                 
 .  مث انتقل املؤلف إىل البحر. الضوابط اخلمس السابقة كثرية جدا

 )ويباح حيوان البحر كله (- رمحه اهللا- قال  
 أشياء األصل يف حيوان البحر أنه مباح كله سواء منه اجلميع حالل وسيذكر املؤلف امليت إالّ أنه استثىن                 

 . سيأتينا الكالم عنها
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 )والتمساح واحلية، ويباح حيوان البحر كله إالّ الضفدع  (- رمحه اهللا- يقول  
أحل لكم صيد   { ه احلالل بدليل أنّ املؤلف استثىن حيوانات ثالثة واهللا تعاىل يقول            حيوان البحر األصل في   

 البحر أنه حالل استثىن أشياء وهلذا ملا صار األصل يف] 96/املائدة[} البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة     
جيوز ألنـه    ال .  يقول الضفدع  - رمحه اهللا - ذكره املؤلف      منه وترك أشياء أيضا حمل خالف لكن نبقى مع ما         

ي عن قتله وتقدم معنا أنّ كل ما ي عن قتله فإنه ال جيوز أن يأكل للتعارض بني إباحة أكله والنهي عن قتله                  
 . وأمر الضفدع واضح

 )والتمساح (-  قال رمحه اهللا- مث 
اع ألنّ  ال جيوز أن يأكل وعللوا ذلك بأنّ له نابا يفترس به فيقاس على السباع وال ميكن أن نسميه سـب                   

 . السباع ختتص حبيوانات الرب لكنه يقاس على السباع فهو حمرم

أنّ التمساح من حيوانات البحر اليت تعيش فيه واألصل يف كل حيوانات البحر اإلباحـة               : القول الثاين و
 والراجح إن شاء اهللا أنه حمرم بل هو أخبث وأشنع من بعض حيوانات الرب احملرمة فإنه يفترس بطريقة وحـشية                   

 . ويبتلع احليوان كامال فطبائعه خبيثة فهو أوىل بالتحرمي من بعض سباع الرب

 )واحلية (-  قال رمحه اهللا- مث 
باحلية هنا حية البحر فإنّ حية الرب تقدم الكالم عنها حية البحر حمرمة واستدلوا على حترميها بأا                  املقصود

 . خبيثة

واألقرب أنّ حية البحر اليت ال خترج إىل الرب         . البحر حالل   أا حالل ألنّ مجيع حيوانات      : القول الثاين و
تدخل يف احلديث اآلمر بقتل احليات ألنّ احلديث يتناول حيات           مطلقا حالل والذي يظهر يل أنّ حية البحر ال        

علم من عموم كالم املؤلف أنّ ماله       / مسألة  . الرب دون حيات البحر هكذا يبدوا يل وهي مسألة حمل خالف            
  نظري يف الرب أنه أيضا مباح مثل كلب البحر وخرتير البحر وإنسان البحراسم 

  . فهذه األصل فيها اإلباحة ألا من حيوانات البحر

أا حمرمة ألنّ خرتير البحر خرتير وكلب البحر كلب والنص جاء بتحرمي اخلرتير والكلب              : القول الثاين و
اجح ؟ أنّ هذه األمساء ما هي إالّ أمساء أحدثوها فلـيس            فتخص من عمومات جواز أكل حيوانات البحر والر       

 الشبه أحلقوه والقاعدة أنّ جمرد التسمية اليت ليست شرعية وال من لغة العرب              اوأر وليس خبرتير وإمنا ملا      بكلب
 .يكون كلب البحر وخرتير البحر جائز ألنه من حيوانات البحر ال توجب التحرمي وهذا صحيح بناء على هذا

 )يسد رمقه  حل له منه ما- غري السم- ومن اضطر إىل حمرم  (- رمحه اهللا- قال 
وأما إباحة احملرمات عنـد     ، أما استثناء السم فلئن تناول املضطر له ال ينفعه شيء بل يزيده عطبا وهالكا               

باغ فمن اضطر غري { الدالة على جواز األكل من احملرمات عند الضرورة كقوله   الضرورة فللنصوص املتكاثرة
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لكن املؤلف قيد   ] 119/األنعام[} إال ما اضطررمت إليه     {  وكقوله    ] 173/البقرة[} وال عاد فال إمث عليه      
يسد الرمق فقط وهذه املسألة حمل خالف أما أكل ما يسد الرمق فهو مباح             هذا بأن ال يشبع منه وإمنا يأكل ما       
 . هو إىل الشبع فهو حمل اخلالفوأما أكل أكثر من هذا و. باإلمجاع فهو خارج حمل اإلمجاع 

فاحلنابلة يرون انه ال جيوز أن يأكل أكثر مما يسد الرمق واستدلوا على هذا بأنّ هذه األعيان إمنا جـازت                    
 . للضرورة والضرورة تقدر بقدرها والضرورة تندفع بأكل ما يسد الرمق

صلى اهللا -  رجال من أصحاب النيب  أنه جيوز أن يأكل إىل أن يشبع واستدلوا على هذا بأنّ      : القول الثاين و
 .  فقال كل حىت تشبع- صلى اهللا عليه وسلم-  نفق فرسه فاستفىت النيب - عليه وسلم

 -: أنّ األكل من امليتة ينقسم إىل قسمني: القول الثالثو

وإن ظن أنّ ضـرورته تنجلـي       .  إن ظن أنّ ضرورته ستستمر فله أن يأكل إىل أن يشبع             :القسم األول 
ن قرب فال جيوز له أن يأكل إالّ ما يسد الضرورة وإىل هذا القول مال الشيخ الفقيه ابن قدامة وهو وتنكشف ع

 . قول حمرر وصحيح

ومن اضطر إىل نفع مال الغري مع بقاء عينه لدفع برد أو استـسقاء               (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )وجب بذله له جمانا، ماء وحنوه 

حبال ودلوا ليستسقي    ع به مع بقاء عينه كأن يأخذ ثوبا عن الربد أو          إذا اضطر اإلنسان إىل مال غريه لينتف      
والدليل على  . أو ليسقي به املاء فإنه إذا كان مضطرا وجب على املالك وجوبا أن يبذله وجيب أن يبذله جمانا                   

 أن يبذل   هذا أنّ اهللا سبحانه وتعاىل ذم الذين مينعون املاعون وإذا ذم الشارع على منع شيء دل على أنه جيب                  
 . جمانا
أنه جيب أن يبذل لكن ليس جمانا ألنّ املنافع كاألعيان متقومة فيجب أن يبذل مثنا هلـذه                 : القول الثاين و

 إذ ال معىن إلخراج املال من صاحبه من غري رضاه ألنّ الـضرورة              القول الثاين   املنفعة والراجح فيما يبدوا يل      
 - رمحه اهللا - املؤلف    . ذه العني وال ميلك مثنها وجب بذهلا جمانا         تندفع بالشراء وهلذا نقول فإن كان مضطرا هل       

  ومل يبين احلكم فيما إذا اضطر إىل) ومن اضطر إىل نفع مال الغري مع بقاء عينه(يقول 

 كالطعام والشراب مع أنه أوىل بالبيان من هـذه املـسألة ألنّ             االنتفاعمال الغري الذي ال تبقى عينه مع        
عيان غالبا ما تكون أعظم من الضرورة إىل املنافع فاحلنابلة يرون أنه إذا اضطر اإلنسان إىل طعام الضرورة إىل األ

 إليه فإنه جيب وجوبا أن يبذله فإن منعه املالك منع املضطر فللمضطر أن حيتاج وكان هذا الغري ال   اضطراراالغري  
ا صحيح بدليل أنّ الفقهاء أوجبـوا علـى         يسد الرمق فقط وهذ    يقاتله مقاتلة دفع الصائل لكن ليأخذ قدر ما       

  .اإلنسان املستطيع أن ينقذ الغريق وهذا أوىل من إنقاذ الغريق وبذله أسهل من بذل املنفعة احلاصلة بإنقاذ الغريق
ومن مر بثمر بستان يف شجرة أو متساقط عنه وال حائط عليـه وال   (-  قال رمحه اهللا - مث 
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 )لناظر فله األكل منه جمانا من غري مح
أفادنا املؤلف أنه جيوز لإلنسان أن يأخذ من الثمار اليت مير .  يقول من مر بثمر بستان - رمحه اهللا- املؤلف  

يعين يأخذ من   . يقول يف شجرة أو متساقط عنه       " الشرط األول . عليها لكن ذه الشروط اليت ذكرها املؤلف        
 . زه إىل خمزنه فإنّ هذا ال جيوز من املتساقط دون الذي مجعه صاحب البستان أو حاأوالشجر 

 وال حائط عليه يشترط أن ال يكون على البستان حائط فإن كان عليه حائط فال جيوز أن                  :الشرط الثاين 
 . يأخذ

 .  ال ناظر عليه يشترط أن ال يوجد ناظر يقف للحماية:الثالث

 - صلى اهللا عليه وسلم   - لنيب  الدليل استدلوا على هذا بقول ا     .  يأكل منه من غري محل       أن :الشرط الرابع 
 . وهذا احلديث إسناده ضعيف. يف حديث ابن عمر من مر على حائط فال حرج أن يأكل غري متخذ خلبنة 

 كانوا إذا مروا بالبساتني أكلوا بأفواههم ومعلوم        - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ أصحاب النيب    : الدليل الثاين 
م يأكلون بأفواههم ولكن معىن احلديث أم ال يأخذون شيئاأ . 

صلى اهللا عليه   - أنه ال جيوز لإلنسان أن يأخذ شيئا من البستان ال قليل وال كثري لقول النيب                : القول الثاين 
  .  إنّ دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم- وسلم

 أنكل يوجد ناظر اجلواز باأل اجلواز مطلقا وال يشترط أن يكون حائط وال يشترط أن ال         : القول الثالث و
اجلواز مطلقا بالنسبة لألكل دون     . املنع مطلقا   . اجلواز بشروط   . يأكل منه بدون أخذ فصارت األقوال ثالثة        

 مع -صلى اهللا عليه وسلم- والراجح القول األخري إن صحت اآلثار فإنّ هذه اآلثار من أصحاب النيب  . احلمل 
 األكل من البستان مستثىن من النصوص العامـة         ما عرف عنهم من ورع وتقوى وزهد واحتياط دليل على أنّ          

   .فإن مل تصح األحاديث وال اآلثار فال إشكال بالقول بأنه حيرم وال جيوز أن يأكل ألنّ النصوص العامة واضحة
 )وجتب ضيافة املسلم اتاز به يف القرى يوما وليلة (-  قال رمحه اهللا-  مث

 : جيب على اإلنسان أن يضيف الضيف بشروط

  .  أن يكون مسافرا :رط األولالش
  .  مدة يوم وليلة :الشرط الثاين
وعللوا هذا أنه يف القرى ال يكاد جيد املسافر ما يأكل منـه أو              .  يف القرى دون األمصار      :الشرط الثالث 

 يبيت فيه خبالف األمصار فإنّ املطاعم والفنادق فيها كثرية فيستطيع أن جيد ما يسكن فيه أو يبيت فيه واستدل                  
مث قال يف .  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه - صلى اهللا عليه وسلم- احلنابلة على هذا بقول النيب      

ويف لفظ ذكره   . احلديث اآلخر فليكرم ضيفه جائزته ثالثة أيام وال حيل له أن يبقى بعد الثالثة حىت يؤمث أخيه                  
احلنابلة يرون أنّ الوجوب هو اليوم . خليار أو وما بعده فهو سنة احلنابلة انه قال بعد الثالثة قال وما بعده فهو با
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وما عداه من أيام ليس بواجب وعللوا هذا بأنّ اإلمام أمحد قال معىن قوله جائزته يعين كاملؤكد هلذا اليوم  ألولا
 . بالنسبة لأليام األخرى

 . لى املسلم أن يضيف ضيفه ثالثة أيامأنه جيب عليه أن يضيفه ثالثة أيام ألنه يف احلديث ع:  القول الثاين و

أنه ال جيب إضافة الضيف مطلقا وإمنا يستحب ويف احلقيقة احلديث الصحيح يدل علـى               : القول الثالث و
 صلى اهللا عليـه   - الوجوب ثالثة أيام وليس للحنابلة دليل على التفريق بني اليوم والليلة والثالثة أيام فإنّ النيب                

ام مث أمره أن يغادر حىت ال يؤمث صاحبه بعد الثالثة أيام فإذا قلنا بوجوب الـضيافة                  نص على الثالثة أي    - وسلم
 . فالقول بأنه ملدة ثالثة أيام هو األقرب املتوافق مع ظاهر احلديث

 
 باب الذكاة

 .  الذكاة من التذكية والتذكية هي الذبح فإذا قالوا ذكاه أي ذحبه

  
 ) يوان املقدور عليه بغري ذكاةال يباح شيء من احل (- رمحه اهللا- يقول  

] 3/املائـدة [} إال ما ذكيـتم  { أمجع الفقهاء أنّ احليوان املقدور عليه ال يباح إالّ بالتذكية لقوله تعاىل               
 يقطع  أن النحر بالنسبة لإلبل هذا حمل إمجاع إمنا اختلفوا فيما جيب            أووأمجعوا على أنّ مكان الذبح هو احللق        

لة أخرى بناء على هذا اإلمجاع لو طعن اإلنسان الذبيحة مع فخذها أو مع معدا أو                لتحل الذبيحة وهذه مسأ   
 . مع الرأس يف غري احللق فإا ميتة وال حتل

 )إالّ اجلراد والسمك (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
لسمك  أحلت لنا ميتتان ا    - صلى اهللا عليه وسلم   - اجلراد والسمك حتل ميتتهما بإمجاع العلماء لقول النيب         

واجلراد وألنّ أصحاب أيب عبيدة رضي اهللا عنه ورضي اهللا عنهم أكلوا من احلوت الذي لقوه على ساحل البحر 
  .وهو ميت فميتة السمك واجلراد مباحة باإلمجاع

 )وكل ما ال يعيش إالّ يف املاء (-  قال رمحه اهللا- مث 
 مباح وال يشترط له التذكية واستدلوا على        كل ما ال يعيش إالّ يف املاء يعين ولو مل يكن من السمك فإنه             

 ]96/املائدة[} أحل لكم صيد البحر { هذا بالقياس على السمك وباآلية 
أنّ ما يعيش تارة يف املاء وتارة يف الرب كالسلحفاة ال حتل إالّ بالتذكية ألا ليست من صيد     : القول الثاين و

اجح أنّ ما يعيش تارة هنا وتارة هنا يشترط لـه التذكيـة             البحر فهي تعيش تارة يف البحر وتارة يف الرب والر         
  كالسلحفاة

األول أهلية املذكي بأن يكون عاقال : ويشترط للذكاة أربعة شروط  (-  قال رمحه اهللا- مث 
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 )أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولو مراهقا ، مسلما أو كتابيا 
 للذكاة وذكر الشروط اليت يكـون ـا         أن يكون أهال  األول  فالشرط  . بدأ بالشروط اخلاصة باملذكي     

أن يكون عاقال فال تصح ذبيحة انون وال الـصغري دون التمييـز وال              األول  الشرط  .اإلنسان أهال للذكاة    
] 3/املائدة[} إال ما ذكيتم { السكران وإىل هذا ذهب اجلماهري من أهل العلم واستدلوا على هذا بقوله تعاىل  

 . كاة وجود القصد والقصد معدوم يف هؤالءفدلت اآلية أنه يشترط للذ

أنّ تذكية السكران وانون صحيحة ألنّ هلم قصدا يف اجلملة وهذا املذهب ضعيف جـدا       : القول الثاين و
 . الصحيح أنّ ذبيحتهم ال حتل ألنه ليس هلم قصد وال نية

  )مسلما أو كتابيا: (الشرط الثاين
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم         { ه تعاىل كتايب حتل باإلمجاع لقول   ذبيحة املسلم وال  

والكتايب هو من يتدين بدين اليهود أو النـصارى         . وهي نص يف جواز أو حل ذبيحة الكتايب         ] 5/املائدة[} 
واشترط احلنابلة أن يكون من أبوين ذميني فإن كانت أمه ذمية وأبوه جموسي فإنّ ذبيحته ال حتل ولو كان هو                    

فـاجتمع فيـه مبـيح        فأمه كتابية وأبوه جموسي مثال     وحاضرواستدلوا على هذا بأنه اجتمع فيه مبيح        كتايب  
  .وحاضر
أنّ الكتايب حتل ذبيحته وال ينظر ألبيه وألمه ألنّ الشارع احلكيم أجاز ذبيحة الكتايب مطلقا  :القول الثاينو

 .ومل يشترط هلا النظر إىل أبويه
 )اولو مراهق (- رمحه اهللا- قال 

املراهق هو من قارب البلوغ مفهوم عبارة املؤلف أنّ املميز ال حتل ذبيحته وخالف املؤلف ذا املذهب فإنّ 
احلنابلة يرون صحة ذبيحة املميز ولو قال ولو مميزا لدخل املراهق فيه واستغنينا عن عبارة ولو مراهقا فـاملميز                   

 : تصح ذبيحته واستدلوا على هذا بأمرين

ملميز له قصد معلوم وتصح منه العبادات الصالة والصيام واحلج والعبادات يشترط هلا قـصد                أنّ ا  :األول
 . فدل هذا على صحة قصده

 .  أجاز ذبيحة الغالم- صلى اهللا عليه وسلم- أنه جاء يف جمموعة من اآلثار أنّ النيب  : الدليل الثاين

 )أو امرأة (-  قال رمحه اهللا- مث 
للعموم فـإنّ املـرأة     األول   ولو كانت حائض والدليل على هذا من وجهني          اقباالتفذبيحة املرأة جائزة    

 أنّ جارية كانت ترعى فعدى الذئب على الشاة فلما قاربت :الثاين. رع أجاز ذبيحة كل مسلمة     مسلمة والشا 
 .  فأمر بأكلها وهو نص يف املسألة- صلى اهللا عليه وسلم- املوت أخذت حجرا حادا وذحبتها فبلغ النيب  

 )أو أقلف أو أعمى (-  قال رمحه اهللا- مث 
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 . وذبيحة األقلف واألعمى جائزة بال إشكال لدخوهلما يف عمومات النصوص. األقلف هو من مل خينت 

 )ومرتد، وال تباح ذكاة سكران وجمنون ووثين وجموسي  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . ما السكران وانون فتقدمأ. تقدم الكالم عليهم . السكران وانون والوثين  واوسي 

 . وأما الوثين واوسي فال جتوز ذبيحتهما باإلمجاع بال خالف ألنه ليس مبسلم وال كتايب

 )ومرتد (-  قال رمحه اهللا- مث 
 فهذا ال تباح ذبيحتـه    . أن خيرج من دين اإلسالم إىل غري اليهودية والنصرانية          : املرتد ينقسم إىل قسمني     

والنصرانية فال تباح ذبيحته باإلمجاع لفقد شرط اإلسالم إىل غري دين اليهودية   من اإلسالمإذا خرج. باإلمجاع 
 . الكتاب وكونه ليس من أهل

 :  أن ينتقل من اإلسالم إىل اليهودية أو النصرانية فهذا فيه خالف:القسم الثاين

فهو جيب أن يقتل يستتاب فإن تاب        أنّ ذبيحته ميتة وال حتل ألنه انتقل إىل دين ال يقر عليه              :األولالقول  
 . وإالّ قتل وال تقبل منه اجلزية فدل على أن أحكام أهل الكتاب ال تنطبق عليه

ومن يتوهلم منكم فإنه منهم     {  الكتاب جازت ذبيحته لقوله تعاىل    انه إذا انتقل إىل دين أهل       : القول الثاين 
والراجح بال إشكال أنّ ذبيحته ميتة      . أحكام الذبح   منهم يدخل يف هذا من مجلته        فقوله فإنه ] 51/املائدة[} 

وأما اآلية فإنه منهم أي يف الوالء والرباء والنصرة والكفر ال يف األحكام املتعلقة حبل الذبائح وكيـف نقبـل                    
 . ذبيحته وال نأخذ منه جزية ال إشكال إن شاء اهللا أنّ ذبيحته ميتة

 )ح الذكاة بكل حمددفتبا: اآللة : الثاين  (-  قال رمحه اهللا- مث 
الشرط الثاين حلل الذبيحة اآللة يشترط وجود اآللة بصفات خمصوصة سيذكرها املؤلف ومقصود املؤلـف    
بقوله حمدد أنه ال حتل الذبائح إالّ إذا استخدمت اآلالت اليت من شأا إار الدم فإن استخدم آلة لقرض ودق                    

 اآللة أن تكون حمددة تقتل بالقطع وإار الدم فهذا مقصود العروق وماتت بسبب ذلك فال تباح فإذا يشترط يف
 والدليل على هذا النص الذي هو يف احلقيقة عمدة        .  بقوله تعاىل فتباح الذكاة بكل حمدد        - رمحه اهللا - املؤلف    

  ما أر الدم وذكر فيه اسم اهللا فكل ليس السن والظفر فهذا            - صلى اهللا عليه وسلم   - يف هذا الباب وهو قوله        
 احلديث سيأتينا أنه مدار مباحث هذا الباب عليه فقوله ما أر الدم دليل على أنّ اآللة جيب أن تنهر الدم وإالّ                    

 . أن نأكل الذبيحة اليت ذحبت ا فإنه ال جيوز

 )ولو مغصوبا (-  قال رمحه اهللا- مث 
  ما أر  - ى اهللا عليه وسلم   صل- جيوز أن نأكل الذبيحة املذبوحة بآلة مغصوبة ألا تدخل حتت قول النيب               

 . الدم وقياسا على ما لو ذبح الذبيحة احلالل يف أرض مغصوبة وقياسا على ما لو ذبح الذبيحة املغصوبة

 من عمل عمال ليس     - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ ما ذبح بآلة مغصوبة فهو ميتة لقول النيب          : القول الثاين و
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 والصحيح أنّ ذبيحته حـالل      - صلى اهللا عليه وسلم   - عليه أمر النيب    عليه أمرنا فهو رد وذحبه ذه  اآللة ليس          
  -صلى اهللا عليه وسلم- ألنّ الذي ليس عليه أمر النيب  

 . هو استخدام هذه اآللة الغري اململوكة  أما أا قطعت وأرت الدم فهذا عليه أمر اهللا وأمر رسوله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  من األطعمة )  2 ( :الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  األحد: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ11/11/1429
  206(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   

  .وأصحابه أمجعني
  ..) حديد وحجر وقصب من ( :  ـ رمحه اهللا ـ املؤلفالق

مقصود املؤلف أنّ الشرط يف اآللة أن تنهر الدم من أي مادة كانت وأنه ال يشترط أن تكون من احلديد ال   
 ما -صلى اهللا عليه وسلم- قوله  " األول: من األملنيوم بل من أي مادة كانت واستدل احلنابلة على هذا بدليلني 

   الدم حيصل بأي مادةوإار. أر الدم وذكر اسم اهللا فكل 

 أنه يف حديث اجلارية اليت تقدمت معنا ملا عدا الذئب على الشاة فأدركتها وا احلياة فذحبتها :الدليل الثاين
 . فدل على أنه جيوز أن يذبح اإلنسان باحملدد الذي ينهر الدم من أي مادة كانت. حبجر حاد 

 )إالّ السن والظفر (-  قال رمحه اهللا- مث 
 لإلنسان أن يذبح بالسن وال بالظفر ولو أر الدم فإنه يف احلديث ما أر الدم وذكر اسم اهللا فكل           ال جيوز 

صلى -  أن يذبح ما وعلل النيب         جيزئواحلديث نص على السن والظفر فدل على أنه ال          . ليس السن والظفر    
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وإىل هذا ذهب اجلماهري أنه     . بشة  أما السن فهو عظم وأما الظفر فمدى أهل احل        ،  ذلك بقوله    - اهللا عليه وسلم  
 . ال جيوز الذبح بالسن والظفر مطلقا واستدلوا مبا مسعت

أنّ السن والظفر إذا كانا منفصلني جاز الذبح ما وأنّ املمنوع منه هـو املتـصل فقـط        : القول الثاين و
واحلديث عام ما أر الدم     واستدلوا على هذا بأنّ الظفر والسن املنفصل ينهر الدم كما تنهره اآلالت األخرى              

 وانفصال اتصالفيتناوهلما إذا كانا منفصلني وهذا القول ضعيف جدا خمالف للنص وليس يف النص ما يفرق بني 
  . السن والظفر

،  قال أما الـسن فعظـم   - صلى اهللا عليه وسلم- ما حكم الذبح بالعظام سوى السن ؟ فإنّ النيب      / مسألة
جلمهور إىل أنه جيوز لإلنسان أن يذبح بكل عظم إالّ الظفر واستدلوا على هذا              اختلف الفقهاء يف هذا فذهب ا     

 قال ما أر الدم وهذا احلديث منطوقه يدل على جواز الذبح بكل آلـة إالّ                - صلى اهللا عليه وسلم   - بأنّ النيب   
وز الذبح بكل   السن فقط وأما حديث ليس السن فمفهومه ألنه علل املنع من السن بأنه عظم مفهومه أنه ال جي                 

 . عظم واملنطوق مقدم على املفهوم

 قال أمـا    - صلى اهللا عليه وسلم   - أنه ال جيوز الذبح بأي عظم واستدلوا على هذا بأنّ النيب            : القول الثاين 
السن فعظم فعلل املنع من الذبح بالسن بأنه عظم يتناول هذا كل عظم ومال إىل احلافظ ابن القيم وأيضا رجحه 

 الذبح بأي عظم ووجه التـرجيح  جوازوهو األول بار احلنابلة والراجح إن شاء اهللا املذهب ابن عبدوس من ك 
ومن املعلوم أنّ لو .  كما قال أنّ السن عظم قال أيضا أنّ الظفر مدى احلبشة       - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ النيب     

ى املنع من الذبح ا ممـا       أهل احلبشة لو اختذوا سكاكني خاصة م وأصبحت مدى خاصة م مل يدل هذا عل              
يدل أنّ احلديث خرج خمرج اخلصوص وهو أنه ال جيوز الذبح خبصوص هذين اآللتني وهو السن والظفر كمـا      
أنّ القاعدة اليت تقدمت معنا مرارا وهي تقدمي املنطوق على املفهوم تأيت معنا يف هذه املسألة وتدل على رجحان 

 واسع وهو أمر آخر خيتلف عـن  االحتياطاط بأن ال يذبح بالعظم فباب قول اجلمهور ولو أراد اإلنسان أن حيت 
 يف هذه املسألة متوجه ولكن الـراجح إن شـاء اهللا            فاالحتياطمناقشة املسائل والترجيح واملدارسة فلو احتاط       

 . اجلواز

  . )قطع احللقوم واملريء الثالث (:-  قال رمحه اهللا- مث 
 : وتفصيل هذا الشرط كما يلي واملريءقطع احللقوميحة  من شروط جواز الذب الشرط الثالث أي

فأما الذبح فهو ما يكون يف احللق وأما النحر فهو          ، الذبيحة حتل بأحد ثالثة أمور إما ذبح أو حنر أو عقر            
وأما العقر فهو يتناول مـا ال       ، ما يكون يف الوهدة اليت يف أصل العنق بني العنق والصدر وهي تكون يف اإلبل                

حبه من احليوانات الربية إذا توحشت أو من احليوانات املتوحشة أصال وسيأتينا احلديث عن هذه األمور                ميكن ذ 
وتقدم معنا أنّ الفقهاء أمجعوا على أنّ الذبح ال حيل إالّ يف هذا املوضع وهو احللق أو الوهدة وأنه لو ذبح من                      . 

لف الفقهاء يف أمر آخر وهو القدر الذي جيب قطعه          البطن والرأس والفخذ فإنّ الذبيحة ميتة وال حتل وإمنا اخت         
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لتحل الذبيحة فذهب احلنابلة كما ترون إىل أنه قطع احللقوم واملريء فاحللقوم جمرى النفس واملـريء جمـرى                  
الطعام والشراب ذهب احلنابلة إىل أنه ال حتل الذبيحة إالّ بقطع احللقوم واملريء فإذا قطعهما فإنّ الذبيحة حالل 

والودجان عرقان غليظان حميطان باحللقوم واستدلوا على هذا بأنه إذا قطـع املـريء              .  يقطع الودجني    ولو مل 
  واحللقوم فقد قطع من الذبيحة ما ال تبقى معه احلياة

 . فأجزأ

 . أنه يشترط أن يقطع احللقوم واملريء والودجني: القول الثاينو

 .  يقطع احللقوم واملريءأنه جيزء إذا قطع الودجني ولو مل: القول الثالثو

وهو رواية عن اإلمام أمحد واختـاره       .  قطع احللقوم واملريء مع أحد الودجني        ازئأنّّ  : والقول الرابع   
 قال ما أر الدم فاشترط - صلى اهللا عليه وسلم- شيخ اإلسالم ابن تيمية واستدل أصحاب هذا القول بأنّ النيب      

ريء فقط وال احللقوم فقط بل ال بد من قطع أحد الودجني أو قطع الودجني إار الدم وهذا ال يكون بالقطع امل
وم واملريء مع أحد    قلمجيعا لكي ينهر الدم من هذا العرق احمليط باحللقوم وهذا القول الرابع الذي هو قطع احل               

 تصور هـذا يف    الودجني هو الراجح إن شاء اهللا فإذا قطع احللقوم فقط ومل يقطع أيا منهما فهي ميتة وإن كان                 
الذبح بعيد جدا ألنه إذا قطع احللقوم فبمجرد ما جيري السكني إجراء بسيطا سيأيت على العرقـان احمليطـان                   

  باحللقوم املقطوع

 . لكن لو فرضنا أنه تعنت وتنطع وقطع احللقوم بال قطع الودجني فإنّ ذبيحته ميتة فال بد من قطع أحدمها

 )لرأس بالذبح مل حيرم املذبوحفإن أبان ا (-  قال رمحه اهللا- مث 
فإنّ الذبيحة حـالل   ، مقصود الشيخ إذا أبان الرأس مجلة واحدة سواء أبانه من األمام أو أبانه من اخللف                

 : واستدلوا على هذا بأمرين

 .  هو أنه إذا قطع الرأس فقد قطع ما جيب أن يقطع وزيادة:األمر األول

 لكن ينبغي أن يتنبه الذابح من - رضي اهللا عنه- بن اخلطاب   ني عمر أنّ اجلواز مروي عن أمري املؤمن:الثاين
اخللف إىل قيد أشار إليه الفقهاء وهو أنه إذا ذحبت الذبيحة من القفا فالذبيحة حالل بشرط أن ال متوت قبل أن  

قطـع  تصل إىل الودجني فإن ماتت قبل أن تصل إىل الودجني فهي ميتة ألا ماتت قبل أن تقطع ما جيب أن ي                    
شرعا وهذا قد يتصور مىت ؟ إذا تأخر يف القطع أو تالعب أو عبث فإا قد تزهق روحها بسبب قطع أعلـى                      
الرقبة قبل أن يصل إىل الودجني املهم هذا القيد ينتبه إليه ومن اخلطأ الفادح أن يقطع اإلنسان من خمالفة السنة                    

 . شرعي هو ما مسعتوتعريض الذبيحة للفساد أن يقطعها من اخللف لكن احلكم ال

والواقعـة يف بئـر   ، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم املتوحشة  (-  قال رمحه اهللا - مث
 )جبرحه يف أي موضع كان من بدنه، وحنوها 
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القاعدة أنّ أي حيوان يتوحش وينفر من الناس فإنّ حكمه حكم الصيد أي أنه جيـوز أن يـذبح يف أي                     
 مهوا بناقة ليذحبوها فهربـت  - صلى اهللا عليه وسلم-  بأنّ أصحاب النيب موضع من جسده  واستدلوا على هذا      

صـلى  -  فقال النيب    - رضي اهللا عنه  - وأعيتهم وكانت األفراس معهم قليلة فعمد إليها أحدهم فحبسها بسهم             
نه إذا وابد كأوابد الوحوش فإذا أعجزتكم فاصنعوا هكذا ويف هذا دليل على أ     إنّ هلذه األنعام أ    -  عليه وسلم  اهللا

ويف هذه املسألة عـن     . هرب وتوحش ومل ميكن منه فإنه يقتل يف أي موضع ألنّ حكمه صار كحكم اهلارب                
اإلمام مالك اإلمام مالك يف هذا الباب كأنه مل تبلغه النصوص فإنه قال إذا هربت الذبيحة املستأنسة فإنـه ال                    

قتل الصيد فهي ميتة وهو غريب جدا ألنّ احلديث         فإن قتلت كما ي   . جيوز أن تذبح إالّ كما تذبح باقي البهائم         
الذي معنا حديث أيب واقد صريح يف املسألة وهلذا احتاج اإلمام أمحد أن يعتذر عن اإلمام مالك فقـال لعـل                     

  مالكا مل يبلغه حديث أيب واقد وهذا أحسن ما حيمل عليه قوله ألنه فيه خمالفة صرحية للنص الصحيح

 ) أن يكون رأسه يف املاء وحنوه فال يباحإالّ (- رمحه اهللا- مث قال 
 أنه  :األول: واستدل احلنابلة على هذا بدليلني    أي إذا كان هذا احليوان اهلارب رأسه يف املاء فإنه ال يباح             

إذا هرب وكان رأسه أثناء اهلرب يف املاء كما إذا سقط يف البئر فإنه يكون مات بسببني بسبب الطعن وبسبب                    
 . احلاضر فإناّ نغلب وحاضرنه يف كتاب األطعمة إذا اجتمع مبيح املاء وحنن نقول أ

 قال إذا وجدت صيدك يف املاء فال تأكل فإنك ال تدري            - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب      :الدليل الثاين 
 . لفهذان دليالن صرحيان فإنه إذا هربت ووجدنا رأسها يف املاء بعد الطعن فإا ال تأك. اسهمك قتله أو املاء 

أنه إذا كان اجلرح موحيا قاتال مميتا فإا جتوز ولو كان رأسها يف املاء ألناّ علمنا حينئذ أنّ                  : القول الثاين و
الذي قتلها هو اجلرح ال املاء ورمبا يستأنس ذا القول بأنّ بعريا ند عن أهله وسقط يف البئر وطعنوه يف فخذه                     

 وجه اإلستئناس ذا احلديث أنه يف الغالب احلديث ليس فيه           وقتلوه واستخرجوه فأكلوا وأكل ابن عمر معهم      
أنّ البعري ملا سقط يف املاء كان رأسه يف املاء هذا مل أجده يف رواية لكن يستأنس أنه رمبا ملا سقط لكان رأسه يف 

إن شاء اهللا   املاء ألنّ غالبا سيسقط على رأسه فيكون رأسه هو الذي يف املاء فرمبا يستأنس ذا األثر والراجح                  
مىت علمنا أنّ اجلرح قاتل وموحي فإنه حالل إن شاء اهللا ألنه اآلن تبين لنا أنّ الذي قتله                  . القول الثاين هو هذا   

 . اجلرح وليس املاء

 )أن يقول عند الذبح بسم اهللا: الرابع  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 ال جيوز أكل الذبيحة إالّ إذا مسي عليهـا          إىل أنه . حنيفة   ذهب اجلماهري األئمة الثالثة مالك وأمحد وأبو      

واسـتدلوا  ] 2/النساء[} وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق           { واستدلوا على هذا بقوله تعاىل        
وهي أدلة صرحية جدا يف اشتراط      .  ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل          - صلى اهللا عليه وسلم   - بقول  النيب      
 . ذبيحة لتكون حالالالتسمية على ال
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 أنّ :األول:  واستدل على هذا بدليلني لإلمام الشافعي فاإلمام الشافعي يرى أنّ التسمية سنة: القول الثاين
وهذا احلديث الصواب فيه أنه .  قال ذبيحة املسلم حالل وإن مل يسم إذا مل يتعمد - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
 . مرسل

رسول   يا- صلى اهللا عليه وسلم-  أا قالت للنيب  - رضي اهللا عنها-  عائشة   استدل حبديث:الدليل الثاين
 مسـوا أنـتم     - صلى اهللا عليه وسلم   - اهللا يأتينا اللحم من قوم ال ندري أذكروا اسم اهللا عليه أو ال فقال النيب                  

 . بالتسمية األكل من الذبيحة مع عدم العلم - صلى اهللا عليه وسلم- وكلوا وهو حديث صحيح فأجاز النيب 

 اعترب ما ذكرته عائشة جمرد شك واألصل - صلى اهللا عليه وسلم-  احلديث الثاين أنّ النيب واجلواب عن هذا
وإن ، بدليل قوله مسوا أنتم وكلوا ولو كانت الذبيحة مل يسم عليها مل حيل أن تأكل  يف ذبيحة املسلم أا حالل

 إمنا أمر بذلك ألنّ األصـل يف        - صلى اهللا عليه وسلم   - يب  لنكان هذا عكس استدالل الشافعي لكن نقول أنه ا        
الدليل على محل احلديث هذا احململ هو النصوص احملكمة األخرى وهلـذا            ، ذبيحة املسلم أا حالل وانه مسى       

يعترب هذا القول لإلمام الشافعي ضعيف جدا يف احلقيقة خمالف للنصوص والـراجح أنّ الذبيحـة إذا تركـت        
 .  فإا ميتةالتسمية عليها

 )ال جيزيه غريها (-  قال رمحه اهللا-  مث
يعين أنه ال جزء فالتسمية إالّ أن يقول بسم اهللا فإن قال اهللا أكرب أو سبحان اهللا فهي ميتة واستدلوا علـى                      

 . تنصرف إىل بسم اهللا هذا بأنّ التسمية عند اإلطالق

 على هذا بالنصوص    اواستدلو أمسائه فهي حالل     أنه إذا ذكر اهللا على الذبيحة بأي اسم من        : القول الثاين و
ومن قال اهللا أكرب أو سـبحان  ] 2/النساء[} وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا { فإنّ فيها إذا ذكرت اسم اهللا     

 االحتيـاط  واملذهب هنا يف هذه املسألة ليس بقوي وإن كان           القول الثاين   اهللا فقد ذكر اسم اهللا والراجح هو        
 . املسائل متوجه جدايف مثل هذه 

 )فإن تركها سهوا أبيحت ال عمدا (-  قال رمحه اهللا- مث 
  . إذا ترك الذابح التسمية على الذبيحة سهوا فإا حتل وإذا تركها عمدا فهي ميتة

بقي قسم ثالث مل يتطرق إليه املؤلف وهو إذا تركها جهال فاحلنابلة يعذرونه يف صورة واحدة وهـو إذا                   
 تركها عمدا أو جهال فإم ال يعذرونه ويف هذا يفرقون بني مسائل النسيان ومسائل اجلهـل                 تركها سهوا فإن  

، وهي من املواضع القليلة جدا يف الفقه الذي يفرق فيها بني اجلهل والنسيان ألنّ النصوص مل تفرق بينـهما                    
حالل وإن مل يذكر اسم اهللا إذا        قال ذبيحة املسلم     - صلى اهللا عليه وسلم   - ووجه التفريق عند احلنابلة أنّ النيب       

مل يتعمد واجلاهل تعمد لكنه جاهل خبالف الناسي فإنه مل يتعمد والصواب إن شاء اهللا أنّ اجلهـل والنـسيان            
حكمهما واحد نأيت إىل النسيان وهو مسألة الباب إذا نسي أن يبسمل فذهب األئمة األربعة أنه ذبيحته حالل                  
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واستدلوا على هذا بالنصوص العامـة فـإنّ اهللا         ، الشافعي يرى أا أصال سنة      وحنن نقول األئمة األربعة ألنّ      
عفي عن أميت اخلطأ ]  286/البقرة[} ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا      {  عنه املؤاخذةسبحانه وتعاىل رفع    

 .األول واستدلوا بالنصوص العامة هذا الدليل . والنسيان 

 . نه أجاز ذبيحة املسلم إذا نسي بسم اهللا هذا بإسناد صحيح صح عن ابن عباس أ:الدليل الثاين

 احلديث السابق ذبيحة املسلم حالل وإن مل يذكر اسم اهللا إذا مل يتعمد قلنا أنه حديث مـاذا ؟                    :الثالث
سيما إذا دعمته وقَوته آثار الصحابة وقد صح عن ابن عباس ما            حلديث املرسل يستأنس به بقوة وال     وا. مرسل  
 . يوافقه

وهو مذهب الظاهرية ورواية عن اإلمام أمحد واختيار شيخ اإلسالم أنه إذا نسي فهي ميتـة             : القول الثاين 
 : واستدل على هذا بدليلني

قال ما أر الدم وذكر اسم اهللا فجعل جلـواز الذبيحـة            - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب    :الدليل األول 
 . ي أن ينهر الدم لكانت ميتة فكذلك البسملةولو نس إار الدم وذكر اسم اهللا. شرطني 

 القياس فقالوا البسملة هي من شروط صحة الذبح وجواز أكل الذبيحة والـشروط يف الفقـه ال                  :الثاين
تسقط بالنسيان كما لو صلى بال وضوء وهذه املسألة حتتاج يف احلقيقة إىل استقصاء لآلثار فـإن وجـدنا أنّ                    

 يعذرون بالبسملة فالقول قوهلم يعين وال نكتفي بأثر ابن عبـاس ألنّ             - وسلمصلى اهللا عليه    - أصحاب النيب     
النصوص واضحة يف اشتراط البسملة واختيار شيخ اإلسالم يف هذه املسألة قوي فنحتاج أن يكون هذا يـصل                  
و إىل مستوى أن يكون عمل عند الصحابة أو عرف عند الصحابة بأن جند أكثر من أثر أثرين ثالثة أو جند وه                    
، يفيد جدا تعبري عام عن واحد من كبار التابعني مثل الزهري وسعيد بن املسيب أنّ عمل الصحابة على اجلواز  

مع احلديث املرسل فال شك أنه هو الراجح وإن مل يوجد فاختيار شيخ اإلسالم وجيه وال                 إن وجدنا مثل هذا   
ئمة األربعة يف مثل هذه املسألة ولكن طالـب         ميكن احلقيقة عن أدلته بسهولة فيبقى أنّ قوله أرجح من قول األ           

العلم إذا عرف أنّ مجاهري أهل العلم األئمة األربعة أئمة املسلمني يرون أنّ ترك التسمية ال يفسد الذبيحـة ال                    
  ينبغي عليه اإلنكار يف هذه املسائل إمنا يكتفي بالبيان وأنه يرى أنّ الراجح أنّ هذه الذبيحة ميتة

نطلق من املسائل اخلالفية ليجعلها مسائل إنكار فيقول للذابح أنت تأكل ميتة وتطعـم              لكن بعض الناس ي   
واألئمة األربعة فإذا كان هو استفىت من يرى أنّ البسملة تسقط نسيانا فيكتفى              أهلك ميتة وهي مسألة خالفية    

ة حتتمل وفيها آثار عن     مبثل هذا وليست املسائل على درجة واحدة حىت اإلنسان ينكر على املخالف فيها املسأل             
الصحابة خبالف مثال مسألة تارك الصالة فإنّ اآلثار متفقة على أنه كافر فمثل هذه املسألة ينبغي تبيينها خبالف                  

 . مثل ما قلت مثل هذه املسألة اليت فيها اآلثار متعارضة

 )ويكره أن يذبح بآلة كالة (-  قال رمحه اهللا- مث 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  85  
 

 النـهي عـن     - رضي اهللا عنه  - أنه جاء عن عمر        :األولة ألمرين األمر    يكره لإلنسان أن يذبح بآلة كال     
 . الذبح بآلة كالة

 .  مكروهةاحلنابلة أنّ الذبح ا تعذيب للبهيمة وهلذا جعلها :الثاين األمر

أنّ الذبح بآلة كالة حمرم والذبيحة حالل أما أنه حمرم فألنّ فيه تعذيبا للذبيحة بال حاجـة                 : القول الثاين و
 هو الصحيح أنه آمث إن ذبح بآلة        القول الثاين   ا أنّ الذبيحة حالل فلوجود الشروط فإنه أر ا الدم وهذا            وأم
 . كالة
 )وأن حيدها واحليوان يبصره (-  قال رمحه اهللا- مث 

 .  قال أميطوا أو أخفوا شفاركم عن الذبائح- صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ النيب :األول: وعللوا هذا بأمرين 
 . ا حديث ضعيفوهذ

 أنّ يف هذا تعذيبا للبهيمة ووجد يف الواقع العملي أنّ احليوانات إذا رأت الدماء وإذا رأت الـذابح                   :الثاين
سيما اإلبل ما يعين أا تأثرت وأا تأملت يف هذا املرأى وهلذا نقول أنـه إن                يسن السكاكني فإا تثور بقوة ال     

أو ال أذكر أنّ أحدا قال أنه حمرم فإن قيل به فهو متاما يشبه الذبح بآلـة  قيل بأنه أيضا حمرم لكين مل أجد أحدا        
 . كالة وقد يكون أحيانا أشد إيالما للذبيحة

 )وأن يوجهه إىل غري القبلة (-  قال رمحه اهللا- مث 
 اهللاصلى  -  النيب      أنّ :األولة واستدلوا على هذا بأمرين      يسن لإلنسان إذا أراد أن يذبح أن يذبح إىل القبل         

  .  ملا أراد أن يضحي وجهها إىل القبلة- عليه وسلم

فهذا  .إىل القبلة    الذبائح أم كانوا يوجهون     - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنه صح عن أصحاب النيب         :الثاين
سنة وتقدم  التوجيه إىل القبلة   واستدلوا على أنه يكره أنّ    . األمر اآلخر يكره    . دليل على أنه سنة وهذا صحيح       

أنه ترك السنة   السنة ال يزيد على     على الكراهة مبخالفة السنة ليس بصحيح ألنّ خمالف        االستداللمرارا أنّ   معنا  
 . وترك السنة شيء والوقوع يف املكروه شيء آخر وهلذا نقول أنه ليس مبكروه

 )وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يربد (-  قال رمحه اهللا- مث 
 يعين قبل أن تزهق روحه متاما والسلخ وكسر العنق قبل أن خترج الروح              مقصود املؤلف بقوله قبل أن يربد     

متاما فيه تعذيب للبهيمة فعليه أن ينتظر إىل أن خترج الروح مث إن شاء سلخ وكسر الرقبة ومن هنـا نعلـم أنّ                   
 أو  للالستعجاكسر الرقبة بالتعجيل مبوت الذبيحة أيضا مكروه فإنّ كسر الرقبة مكروه ألي غرض سواء كان                

لغريه وهو مكروه ألنّ فيه تعذيبا للبهيمة وقول الفقهاء كسر الرقبة معلوم أنّ مقصودهم كسر الرقبة وهي حية                  
 .أما كسر الرقبة بعد املوت ال إشكال فيه لكنهم يقولون كسر الرقبة ويقصدون يعين قبل أن متوت
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 باب الصيد
  : على معنيني يأيت/ الصيد يف اللغة 
  فس املصيد يعين احليوان  ن: املعىن األول
   الفعل يعين اإلصطياد :واملعىن الثاين

  . فهذه الكلمة تطلق على املعنيني يف آن واحد 
  . فهو جرح حيوان مباح غري مقدور عليه / االصطالحوأما تعريف الصيد يف 

ن وجهة  هذا التعريف جيد يف احلقيقة وشامل جرح حيوان مباح غري مقدور عليه هذا تعريف للمالكية م               
نظري أنه من أسلم التعاريف وأوضحها وأدهلا على املقصود وأمشلها للحيوان املتوحش واحليوان األهلي إذا ند                

 . وتوحش

أن : أحـدها   :  إىل بأربعة شروط     االصطيادالحيل الصيد املقتول يف      (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )يكون الصائد من أهل الذكاة

صاد هذا احليوان من أهل الذكاة وتقدم معنا يف الباب السابق مـن             أن يكون الصائد الذي     األول  الشرط  
الوثين  هم أهل الذكاة فمن جيوز له ومن حتل ذبيحته هو الذي حيل منه الصيد وهلذا لو جاء اوسي وصاد أو                   

وصاد فإنه صيده ميتة وإن جاء الكتايب فصاد أو جاء املسلم فصاد فصيده حالل إذا من حتل ذبيحته هو مـن                     
 . دم يف باب الذكاةتق

  :)وهي نوعان حمدد: اآللة : الثاين  (-  قال رمحه اهللا- مث 
بـدأ  . احملدد واجلوارح   :   الصيد يف الشرع تنقسم إىل قسمني      الشرط الثاين أن يستعمل يف الصيد آلة وآلة       

ها الـذين آمنـوا     يا أي { الصيد مبحدد جائز بإمجاع الفقهاء واستدلوا على هذا بقوله تعاىل             . الشيخ باحملدد   
صيد ل هذا على أنّ قتل الصيد بالرمح        فد] 94/املائدة}ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم         

 .  فدل عليه النص واإلمجاع لكن هذا احملدد له شروطاصطياديعين 

 )يشترط فيه ما يشترط يف آلة الذبح (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
أن ال يكـون    : والثاين  . أن ينهر الدم بالقطع ال بثقله       " األول: الذبح أمران   وخالصة ما يشترط يف آلة      

هذا خالصة شروط اآللة السابقة هذه الشروط تشترط أيضا يف آلة الصيد فيجب أن يقتل               . بالسن وال بالظفر    
عين ويشترط يف جبرحه وقطعه وإسالته للدماء ال بثقله وسيؤكد املؤلف الشرط الثاين وهلذا هو يقول وأن جيرح ي             

 اآللة أن جيرح ويف احلقيقة هذا الشرط مستفاد من الشرط السابق ألنه من شروط اآللة السابقة أن جترح وبينها                  
املؤلف متاما وهي أن تنهر الدم وأالّ تقتل بدق العروق وإن خرج بعد ذلك الدم بل جيب أن خيرج الدم نتيجة                     

 . اجلرح ال نتيجة الثقل والدق
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 )اخل....فإن قتله بثقله مل يبح وما ليس مبحدد  (- ه اهللا قال رمح- مث 
قوله فإن قتله بثقله مل يبح وما ليس مبحدد مسألة واحدة هاتان املسألتان مسألة  واحدة ألنّ الذي يقتـل                    
بثقله هو ما ليس مبحدد وإذا أردنا أن نقول العلة يف ما ليس مبحدد البندق والشبكة والعصا أيضا سنعلل هـذا                

قتل بثقله إذن نقول فإن قتله بثقله مل يبح وما ليس مبحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ ال حيل ما قتل                    أنه ي 
- به وهذا شيء واحد وهو أنّ الصائد إذا قتل بآلة تقتل بثقلها فإنّ الصيد ال جيوز والدليل على هذا أنّ النيب                        

  إن قتل جبرحه فكـل وإن قتـل        -  عليه وسلم  صلى اهللا -  سئل عن املعراض فقال النيب       - صلى اهللا عليه وسلم   
وهو حديث صريح بأنه إذا قتل املعراض بعرضه يعين بثقله فإنّ الصيد ال جيوز وهو نـص                 . بعرضه فال تأكل    

 . يؤيد ما ذهب إليه احلنابلة من أنّ القتل بآلة الصيد يشترط فيه القطع واخلزق

 صيدا بأي آلة ولو مل جترح فإنـه جيـوز أن يأكـل              أنه ال يشترط وأنّ اإلنسان إذا رمى      : القول الثاين و
وأا مل تذكر اخلزق والراجح األول ألنّ احلديث صريح يف اشتراط القطع ومما . واستدلوا على هذا بالعمومات 

يؤكد صراحة احلديث أنه قسم القتل إىل قسمني شيء بعرضه وشيء جبرحه وهذا يؤكد أنّ القتل بالثقل ال يبيح 
  .األولالقول  نقول إن شاء اهللا الراجح هو مذهب اجلمهور وهو وهلذا. الصيد 

 )كالبندق (- رمحه اهللا- قوله 
البندق طينة مدورة إذا يبست استعملوها يف الرمي فهذه تقتل بالثقل وال خترق جسم الطائر وإمنا تـضربه                 

 . مع الرأس أو مع اجلسد ضربة قوية فيسقط بدون أن تسيل منه الدماء

 )فيباح ما قتله إذا كانت معلمة، والنوع الثاين اجلارحة  (- ه اهللا قال رمح- مث 
 . ما يصيد بنابه  وما يصيد مبخلبه: النوع الثاين من آالت القتل اجلارحة واجلوارح تنقسم إىل قسمني 

 إذا أرسـلت    - صلى اهللا عليه وسـلم    - واجلوارح جيوز الصيد ا باإلمجاع واستدلوا على هذا بقول النيب           
ومعـىن  ] 4/املائدة[} وما علمتم من اجلوارح مكلبني      { وبقوله تعاىل     . ملعلم وذكرت اسم اهللا فكل      كلبك ا 

هو الكاسب فهل األصل أنّ اجلارح هو احليوان واشتق  واجلارحة يف لغة العرب أو اجلارح، مكلبني يعين مغرين 
تاج إىل حبث قرأت يف كتب اللغة أو األصل أنه الكاسب واشتق منه للجارح ؟ اجلواب حي، منه إىل كل كاسب 

 فتحتاج توسع يف البحث اشترط الفقهـاء لـصحة          االشتقاقلكن ما ظهر يل من عبارم أيهما األصل أيهما          
أنه " الثالث. أنه إذا زجره وقف     " الثاين. أنه إذا أرسله ذهب     " الشرط األول : الصيد باجلوارح ثالث شروط     

  .إذا صاد مل يأكل
وإذا كـان  .  إذا أرسلت كلبك املعلـم    - صلى اهللا عليه وسلم   -  الشروط بقول النيب       واستدلوا على هذه  

الكلب إذا أرسل مل يذهب فليس مبعلم واستدلوا على هذا بأنّ احلديث واآلية نصت على اشـتراط التعلـيم                   
  . والتعليم يكون عند أهل الصنعة بذلك
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 فما اعتربوه معلما من اجلوارح فهو معلم وما ال          أنه يرجع يف حد التعليم وضبطه إىل العرف       : القول الثاين 
 عنيد لكنه يعلم على أن ال يأكـل فـال   يزجرفال وال نتقيد باإلرسال والزجر واألكل فالفهد مثال إذا زجر مل           

يأكل فدل هذا على أنه ينبغي الرجوع حبسب كل حيوان إىل أهل اخلربة واملعرفة وهذه الشروط اليت ذكـرت                   
 . علق مبا يصيد بنابههي الشروط اليت تت

 ما يصيد مبخلبه والشروط هي هي متاما والبحث هو هو متاما إالّ أنه يستثىن أنه ال يشترط أن :القسم الثاين
  .تأكل وهذا خاص بالطيور

 بأنّ الطري يصعب تعليمه على ترك األكل وال ميكن أن يضرب كما تضرب السباع معلوم أنه                 وعللوا هذا 
ميكن أن تضرب الصقر ؟ ال ميكن ليس فيه مكان للضرب خبالف الكلب والفهـد               لن يضرب أليس كذلك ؟      

والنمر فإا تضرب وتتعلم بالضرب وهذا صحيح أنه ال يشترط يف الطري أن ال يأكل فتحصل معنا اآلن أنـه                    
 . يشترط هذه الشروط وهي أن يكون معلم وأنّ التعليم حيصل مبا ذكرت

 ال يشترط يف مجيع اجلوارح أن ال تأكل وأا إذا أكلت جاز واستدلوا          ذهب بعض الفقهاء إىل أنه    / مسألة  
 . على هذا بالعمومات فإنه كلب معلم صاد فيدخل يف العمومات

صلى اهللا  - أنّ هذا الشرط صحيح وأنه يشترط أن ال يأكل واستدلوا على هذا بقول النيب               : القول الثاين و
تدري أمسك عليك أو عليه ألنّ أكل الكلب جيعل األمر خمتلط            إذا أكل كلبك فال تأكل فإنك ال         - عليه وسلم 

 مهما يكن من أمر هو الراجح لوجـود الـدليل           القول الثاين   هل الكلب أمسك لك أو أمسك لنفسه وهذا         
 . الصريح وجيب املصري إىل مثله

 )إرسال اآللة قاصدا: الثالث  (-  قال رمحه اهللا- مث 
أيا كانت قصدا يعين بقصد من املرسل فإن ذهب الكلب وانطلق بغري الشرط الثالث أن يكون إرسال اآللة 

إرسال من الصائد فإنه ال حيل يعين ما يصيد وإن أطلق النار على هدف ال على صيد فأصاب صيدا فإنه ال حيل                      
فاشترط اإلرسال  .  كلبك املعلم    أرسلت إذا   - صلى اهللا عليه وسلم   - واستدلوا على اشتراط القصد بقول النيب       

 اآللة يقوم مقام الذبح بالسكني والذبح بالسكني يشترط له القصد قـصد             إرسالواستدلوا بدليل ثاين وهو أنّ      
 . التذكية

فإن انطلق الكلب مث مسيت عليه فإنه على الصحيح ال جيوز يعين ما يصيد به ألنّ شرط التـسمية                   / مسألة  
  رها املؤلفيشترط من هذا املسألة اليت ذك. وجد ولكن شرط القصد مفقود

فإن استرسل الكلب أو غريه بنفسه مل يبح إالّ أن يزجره فيزيد  (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
 )يف عدوه يف طلبه فيحل

إذا انطلق الكلب بغري أمر السيد مث زجره فزاد يف عدوه فإنّ الصيد حينئذ حالل واستدلوا على هذا بـأنّ                    
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 . أنه يصيد على صاحبه وهذا صحيحالكلب ملا زاد عدوه بسبب الزجر اجلديد تبين 

 )فإن استرسل الكلب أو غريه (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
 اختلفوا يف الطائر هل يشترط فيه القصد أيـضا          - رمحهم اهللا - أشار املؤلف بقوله أو غريه إىل أنّ الفقهاء           
ل هذا شرط يف الـسباع       صاحبه جلاز فمن الفقهاء من قا      إرسالكالكلب أو ال يشترط ولو انطلق الطائر بغري         

 . ألنّ الدليل والتعليل يعم اجلميع دون الطيور والصحيح أنه شرط يف الطيور والسباع

 )التسمية عند إرسال السهم أو اجلارحة: الرابع  (-  قال رمحه اهللا- مث 
صـلى اهللا عليـه     -  السهم أو اجلارحة مثال  أن يسمي واستدلوا على هذا بقول النيب                إرساليشرط عند   

وإذا صاد كلبك الذي ليس مبعلم فأدركت ذكاتـه         .  كلبك املعلم وذكرت اسم اهللا فكل        أرسلت إذا   - سلمو
ال يقصد أنه   ) إرسالعند  (قول املؤلف   . فا شترط التسمية وهذا أمر واضح       األول   بالشطر   واالستدالل. فكل  

 تقدمت كثريا أو تأخرت كثريا      يشترط يف ذات اللحظة فلو تقدمت التسمية قليال أو تأخرت قليال جاز أما إن             
 . فإنه ال جيوز

فإن أرسل كلبه ونسي التسمية مث مسى والكلب جيري ففيه خالف والصحيح أنه صيد علمنا من                / مسألة  
هنا أنّ شرط قصد اإلرسال أهم أو أدق من شرط ؟ ألنه ميكن أن تدرك التسمية وال ميكن أن تـدرك قـصد                       

اآلالت القدمية أما يف اآلالت احلديثة فإنه ال أظن هل يتصور أنه يسمي بعد              اإلرسال إالّ بالزجر وهذا ممكن يف       
أن يرمي ممكن ؟ من وجهة نظري ال يوجد وقت فبمجرد ما يضغط على الزناد وهو مل يسم يعترب األمر انتهى                     

 أسرع   وصول ؟ يبدوا أنّ وصول الرصاصة      أوأيهم أسرع قوله بسم اهللا      ، هل ميكن أن يقول مباشرة بسم اهللا        
أما . املهم أنه يف احلقيقة بالنسبة لآلالت احلديثة إذا مل يسم قبل أن يطلق فهي ليست ذبيحة فهي ليست صيد                    

 . ومن يستخدم اآلن الطيور واجلوارح فهذا ممكن يف اآلالت القدمية

 )فإن تركها عمدا أو سهوا مل يبح (-  قال رمحه اهللا- مث 
وا مل يبح وذا اختلف قول احلنابلة بني الذبح والصيد ففي الذبح            إذا ترك التسمية يف الصيد عمدا أو سه       

يعذرون بالبسملة أي يعذرون بنسياا ويف الصيد ال يعذرون وفرقوا أو ذكروا وجه التفريق بقوهلم أنه يف الذبح 
 الذبح وقع الذبح يف مكانه الذي حدده الشارع فتسوهل يف التسمية وأما يف الصيد فإنه خرج عن القياس وجاز

  -رمحهم اهللا- يف غري املنحر وهلذا تشددنا يف التسمية هذا دليلهم  

  . وهو للجمهور جيوز الصيد وهو صيد حالل إذا نسي التسمية: القول الثاين

 أن يصيد باحملدد أيهما الذي يعفى فيه ؟ يف وجه فقهي            أوالتفريق بني أن يصيد باجلوارح      : القول الثالث و
له قصد خبالف اآللة فليس هلا قصد مطلقا وإذا كان الكلب له قصد فيـشترط                 أنّ الكلب  قالوا . هتأملتمولو  

، التسمية خبالف اآللة فهي آلة فيعفى عن نسيان التسمية واخلالف يف هذه املسألة كاخلالف يف املسألة السابقة             
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 كان له نوع قصد إالّ أنه       إما أن نقول يعفى أو ال يعفى والتفريق ليس له وجه التفريق ضعيف ألنّ الكلب وإن               
  يبقى كاآللة والقصد الذي عنده غري معترب مطلقا فنبقى أنه إذا عذرنا يف الذبيحة فمن باب أوىل يف الصيد

ألنّ النسيان فيه والسرعة توجب العذر وإن مل نعذر هناك مل نعذر هنا من هذا اخلالف عرفنا أنه ال يوجد                    
الـصيد   حسب ما أوقفت عليه يف     س كذلك ال يوجد من قال يعفى      من الفقهاء من عكس مذهب احلنابلة ألي      

 الصيد وسهولته عنـد     إرسالوال يف الذبح مع أنّ هذا هو املتبادر للذهن ملشقة تذكر البسملة أو التسمية عند                
 . الذبح لكن مع ذلك مل جند من عكس مع أنّ احلنابلة عكسوا هذا املتصور واملتبادر للذهن

 )اهللا أكرب كالذكاة: ويسن أن يقول معها  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 ملا أراد أن يـضحي      - صلى اهللا عليه وسلم   - يسن ذلك ملا ثبت يف الصحيحني من حديث أنس أنّ النيب              

 . التكبريو البسملة بنيقال بسم اهللا واهللا أكرب وذبح بيده فيسن أن جيمع 

  
  
  

  
  

  من األميان) 1(الدرس 

 كتاب األميان
وهي يف اللغة تطلق على عدة معان منها اليد اليمىن ومنها العهد ومنها القوة ومنها وهـو     األميان مجع ميني    

املراد احللف والقسم وكأم يفهم من عبارات أهل اللغة  أا تطلق على هذه األشياء وليس هلا أصل ترجع إليه               
 أن تربر عتستطيوة ملاذا ؟ ألنك  هكذا يفهم من عبارام وإن كان لو قيل أنّ أصلها أي هذه املعاين أصلح ؟ الق               

بذلتـه   التسمية األخرى يد اليمىن ألا أقوى من اليسرى واليمني ألنك تقوي كالمك والعهد ألنك تقوي ما               
 . أليس كذلك ؟ لو قيل ذا كان متوجه

 . وأما شرعا فهو توكيد احلكم بذكر معظم على وجه خمصوص

 )اخل....لكفارة إذا حنث هي اليمني باهللا واليمني اليت جتب ا ا (- رمحه اهللا- يقول 
وسيأتينا األدلة التفـصيلية يف     . اليمني مشروعة يعين من حيث األصل مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع           

ومصرف .  ومقلب القلوب ومصرف القلوب      - صلى اهللا عليه وسلم   - مباحث الكتاب وكان أكثر قسم النيب       
كان هذا غالب قسمه وكونه هذا غالب القسم دليل على مشروعية هو الذي يف الصحيح ومقلب أيضا صحيح 

  . القسم من حيث األصل

 )هي اليمني باهللا تعاىل أو صفة من صفاته (- رمحه اهللا- قال 
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أمجع الفقهاء على أنّ من حلف باهللا أو باسم من أمساء اهللا أو بصفة من صفات اهللا فهو ميني شرعية منعقدة 
  . بال خالف

 )أو بالقرآن أو باملصحف (- ه اهللا قال رمح- مث 
إىل أنّ اليمني بالقرآن أو باملصحف ميـني شـرعية      . ذهب اجلماهري األئمة الثالثة مالك وأمحد والشافعي        

منعقدة بشرط أن ال ينوي املداد والورق واستدلوا على هذا بأنّ القرآن واملصحف هو كالم اهللا وكـالم اهللا                   
 .  اليمني بصفة من صفات اهللا أنه ميني شرعيةصفة من صفاته وهم أمجعوا على أنّ

" األمـر األول : أنّ احللف باملصحف والقرآن ال جيوز وال ينعقد واستدلوا على هذا بأمرين        : القول الثاين 
 . أنّ القرآن خملوق

 هلم أنه مل يعهد احللف باملصحف والقرآن ومل يقولوا مل يعهد عند من ؟ لكن من الواضح                  :والدليل الثاين 
 مذهب احلنفية أو لبعض احلنفية وهو ضعيف جدا وأدلته أضعف     القول الثاين   أنّ مقصودهم عند السلف وهذا      

أنه خملوق فهو قول باطل والقرآن كالم اهللا منه بدأ وإليه يعود وليس مبخلوق بل صفة                األول  أما الدليل   ، منه  
ن شرعية أن تكون معهودة فالراجح أنه قسم        وأما أنه ليس مبعهود فال يشترط يف اليمني لتكو        . من صفات اهللا    

 . مشروع ومنعقد وحينث إذا خالفه

 )واحللف بغري اهللا حمرم (-  قال رمحه اهللا- مث 
 وهو حمرم احللف بغري اهللا حمـرم  - رمحه اهللا- يقول  . احللف بغري اهللا هو توكيد األمر بذكر خملوق معظم     

 أال ال حتلفوا بآبائكم     - صلى اهللا عليه وسلم   - قوله    ألول  ا، عند اجلماهري واستدلوا على هذا بنصوص صرحية        
  . من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت

 . وهي نصوص واضحة.  من حلف بغري اهللا فقد أشرك - صلى اهللا عليه وسلم- الثاين قوله  

اهللا عليـه   صـلى   - أنّ احللف بغري اهللا مكروه وليس مبحرم واستدلوا على هذا بقول النيب               : القول الثاين 
- فقال هذا فهذا الـنيب        .  للرجل الذي سأله عن شرائع اإلسالم فلما خرج قال أفلح وأبيه إن صدق               - وسلم

 .  حلف بأيب الرجل مما يدل داللة واضحة على أنه ليس بشرك وال مبحرم- صلى اهللا عليه وسلم

 عليه بسبعة أوجه فيهـا    احلديث صحيح واجلواب عليه بأحد جوابني أجابوا      . واجلواب على هذا احلديث     
أنّ هذا مما جيري على األلسن وما جيري على األلـسن        " األول: ضعف وأحسن األجوبة أن جياب بأحد أمرين        
 . يعين من لغو اليمني.فهو من اللغو واللغو ليست من األميان املنعقدة 

 مث نسخ باألحاديث الدالة      قال هذا يف أول التشريع     - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنه منسوخ وأنّ النيب        :الثاين
 . على حترمي احللف بغري اهللا

 اجلواب الثالث وهو كالسابقني يف القوة حمكم وترك املتشاه وتلك النصوص حمكمة جدا فالنهي :والثالث
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عن احللف بغري اهللا وهذا متشاه فاحتمل أنه قبل املنع وحيتمل أنه من لغو اليمني وحيتمل أنه أمر جـاء علـى                      
 به وبكل حال احللف بغري      االستدالل تضعف   االحتماالت وورود مثل هذه     - صلى اهللا عليه وسلم   - نيب  لسان ال 

 . اهللا حمرم بل نوع من الشرك وقد يكون شرك أكرب وقد يكون شرك أصغر حبسب ما يقوم بقلب احلالف

 )وال جيب به كفارة (-  قال رمحه اهللا- مث 
حللف مل ينعقد واحللف الذي يوجب الكفارة هو املنعقد وهـذا           ال جيب باحللف بغري اهللا كفارة ألنّ هذا ا        

أما من يرى أنه منعقد فاليمني عنـد كـل العلمـاء إذا             ، بطبيعة احلال مذهب اجلماهري الذين يرون أنه حمرم         
 . انعقدت فيها كفارة

أن تكـون الـيمني     " األول: ويشترط لوجوب الكفارة ثالثة شروط       (- رمحه اهللا - قال  
 )منعقدة
والقـسم  .  الـيمني الغمـوس      :والقسم الثاين . اليمني املنعقدة    :األولالقسم  : ميان إىل ثالثة أقسام     األ
 .  لغو اليمني:الثالث

 .  ومن حيث الكفارةاالنعقاد عن كل واحدة على حدة من حيث - رمحه اهللا- وسيتحدث املؤلف  

مني منعقدة وهي   ويشترط لوجوب الكفارة ثالثة شروط أن تكون الي        (- رمحه اهللا - يقول  
  ) . اليت قصد عقدها مستقبل ممكن

أن : الثاين  . أن يقصد عقد اليمني     األول  . ذهب اجلمهور إىل أنّ اليمني ال تنعقد إالّ إذا اتصفت بصفتني            
} ولكن يؤاخـذكم مبـا عقـدمت األميـان          {  تعاىل بقولهاألول  واستدلوا على الشرط    . تكون على مستقبل    

ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم واهللا {  األخرى  ويف اآلية] 89/املائدة[
 . أنّ اليمني ال ينعقد إالّ إذا قصد عقد قلبه عليه. ومفهوم اآليتني ] 74/البقرة[} غفور حليم 

ا حلفـتم   ذلك كفارة أميانكم إذ   { أما الشرط الثاين فهو أن يكون على مستقبل واستدلوا على قوله تعاىل             
أنه قوله إذا حلفتم يعين إذا حلفتم فحنثتم يف املستقبل واليمني املنعقدة فيهـا               االستداللوجه  ] 89/املائدة[}

 . الكفارة باإلمجاع وهلذا سيخصص املؤلف لكفارة اليمني املنعقدة كالما مستقال

 )على مستقبل ممكن (-  قال رمحه اهللا- مث 
: ل ينقسم إىل قسمني     وقوله ممكن خيرج املستحيل واملستحي    . كن  اشترط املؤلف أن يكون على مستقبل مم      

حلف على فعـل أو تـرك       ،  أن حيلف على ترك على املستحيل كقوله واهللا ال أصعد السماء             :القسم األول 
املستحيل ؟ على ترك املستحيل فإذا حلف على ترك املستحيل فإنّ اليمني ال تنعقد وال كفارة فيها باإلمجـاع                   

 .  اليمني عبث وعدم حصول مقتضى اليمني معلومألنّ هذا

،  أن حيلف  على فعل املستحيل ليس على ترك املستحيل كأن يقول واهللا ألصعدن السماء                 :القسم الثاين 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  93  
 

إىل السماء فهذا الثاين ذهب اجلماهري إىل أنه منعقد وفيه الكفارة واستدلوا علـى        ويف األول قلنا واهللا ال أصعد     
 . لى مستحيل يدخل يف عموم األدلة فهو حلف على أمر مستقبلهذا بأنّ احللف ع

أنه ال ينعقد ألنه حلف على أمر يتعذر الرب به وقياسا ما لو حلف على تـرك املـستحيل                   : القول الثاين و
 . واألقرب مذهب اجلمهور وإن كانت املسألة حتتاج إىل مزيد تأمل

 )املا فهي الغموسفإن حلف على أمر ماض كاذبا ع (-  قال رمحه اهللا- مث 
فهم من كالم املؤلف أنه ال يشترط أن يكـون          . اليمني الغموس هي أن حيلف على أمر يف املاضي كاذبا           

احللف يقتطع مال أمر مسلم بل يشمل ما لو أراد ذلك وغريه وهو كذلك وهو الراجح أنه ال يشترط أن يكون 
ني الغموس من الكبائر اليت حتتاج إىل توبة والدليل واليم  مسلمامرئاملقصود من اليمني الغموس أن يقتطع مال 

أنّ النيب :  جعلها كما يف صحيح البخاري من الكبائر والدليل الثاين - صلى اهللا عليه وسلم- على هذا أنّ النيب   
 قال من حلف ليقتطع مال امرئ مسلم لقي اهللا وهو عليه عضبان فدلت النصوص على - صلى اهللا عليه وسلم- 

  . بائر وهو حمرمأنه من الك

فذهب اجلمهور إىل أنـه ال كفـارة فيـه          ، بعد التقرر أنه حمرم هل فيه كفارة اختلف الفقهاء          / مسألة  
   .أنّ األحاديث اليت فيها حترمي اليمني الغموس مل يأيت فيها ذكر الكفارةاألول األمر : واستدلوا على هذا بأمرين 

 دالة على عدم وجود الكفارة يف اليمني الغمـوس          االستقبالراط  أنّ األدلة الدالة على اشت    : الدليل الثاين 
 . ألنها تتعلق باألمر املاضي وهذا القول هو الراجح واليمني الغموس أعظم من أن تكفرها كفارة اليمني

أا فيها كفارة واستدلوا بالعمومات وعلمنا أنّ هذه العمومات خمصوصة بأدلـة اشـتراط              : القول الثاين 
  . االستقبال

ولغو اليمني الذي جيري على لسانه بغري قصد كقوله ال واهللا وبلـى   (-  قال رمحه اهللا - مث 
 )واهللا وكذا ميني عقدها يظن صدق نفسه فبان خبالفه

 ما جيري على لسانه من غـري        : احلنابلة األمر األول   عند:  لغو اليمني وهي تصدق على أمرين      القسم الثاين 
 . قصد

أما الدليل علـى    : ق نفسه فهذا يعترب من لغو اليمني فإذا تصدق على صورتني             إذا حلف يظن صد    :الثاين
 أنه تقدم معنا أنه يشترط يف اليمني املنعقدة أن تكون مقصودة مـن              :األولالوجه  وجهني  الصورة األوىل فمن    

  .جيري على اللسان ليس كذلك كسب القلب وعقده وما
 قال قول الرجل ال واهللا وبلـى        - صلى اهللا عليه وسلم   - لنيب  ئشة أنّ ا   ما جاء يف حديث عا     :الدليل الثاين 

 ومنهم  - صلى اهللا عليه وسلم   - واهللا من لغو اليمني وكفارة فيه وهذا احلديث منهم من جعله مرفوعا إىل النيب               
  . من أوقفه على عائشة واملتأخرون يرفعونه كما هي عادة كثري من املتأخرين يرفعون املوقوفات
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 للدار قطين وهو يرى أنه حديث موقوف وهذا هو الصحيح أنه موقوف على عائشة ولكن          :القول الثاين و
 .  به ألنه يتوافق مع النصوص العامةاالستداللفيصلح  وإن كان موقوفا على عائشة

الوجـه   إذا حلف يظن صدق نفسه والدليل على أنّ هذا من لغو اليمني أيضا من وجهني                 :القسم الثاين 
 كفارة اجلماع يف ار رمضان قال يف آخـر          - صلى اهللا عليه وسلم   - الذي طلب منه النيب        أنّ الرجل    :األول

وهذا ظن ألنه مل يقف على كل بيت حىت يعلم من هو أفقر منه أو ! احلديث فال واهللا ليس بني البتيها أفقر مين 
 . -صلى اهللا عليه وسلم- ال مع ذلك أقسم وأقّره النيب  

 طلب من أولياء املقتول يف حديث القسامة اليت تقدم معنا           - صلى اهللا عليه وسلم   -    أن النيب  :الدليل الثاين 
أن حيلفوا وهو حلف على الظن وذهب اجلماهري إىل أنّ لغو اليمني ال كفارة فيه واستدلوا على هذا بأنه ميـني                     

     . ليس مبنعقدة لعدم وجود القصد واليمني املكفرة هي اليمني املنعقدة فقط
  
  
  
  
  

  من األميان )  2: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: لسنةا

  األثنني: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ12/11/1429
  207(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   

  .نيوأصحابه أمجع
، ال واهللا   : ولغو اليمني الذي جيري على لسانه بغري قصد كقوله           (- رمحه اهللا - كنا حتدثنا عن قول املؤلف      

وذكرت حد لغو اليمني وحكمه من حيث الكفارة        ) وبلى باهللا وكذا ميني عقدها يظن صدق نفسه فبان خبالفه         
يفيد عدم الكفارة لكن    ] 225/البقرة[} انكم  ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أمي     { وأحب أن أنبه أنّ قوله تعاىل         

ال دخل له يف حتديد اللغو فإنّ اآلية أثبتت عدم املؤاخذة ولكنها مل تبين ما هو لغو اليمني فهو يكتسب من أدلة        
  من شروط وجوب الكفارة.مث قال مبينا الشرط الثالث . أخرى وهو ما شرحناه يف الدرس السابق 

 )أن حيلف خمتارا فإن حلف مكرها مل تنعقد ميينه: ين الثا (- رمحه اهللا- قال  
الشرط الثاين لوجوب الكفارة أن حيلف خمتارا فإن حلف مكرها مل تنعقد اليمني وإىل هذا ذهب اجلمهور                 
عدم انعقاد اليمني إذا أكره عليها وعدم وجوب الكفارة تبعا لذلك إذا حنث فيها واستدلوا باألدلة العامة الدالة       
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 . تقدمت معنا مرارا من الكتاب والسنة. املؤاخذة إذا مت العمل إكراها على رفع 

أا تنعقد ويؤاخذ ا نظرا ألنه أتى باليمني فتترتب على اللفظ أحكامه والراجح إن شـاء           : القول الثاين و
 . اهللا أا ال تنعقد

 بعض الذين ذهبوا إىل انعقاد      بين املؤلف ما هو احلنث أو كيف حيصل احلنث قبل هذا أريد أن أنبه إىل أنّ               
 قال ثالث جـدهن جـد       - صلى اهللا عليه وسلم   - اليمني كرها استدلوا حبديث من باب التنبيه وهو أن النيب             

فوضعوا اليمني يف هذا احلديث وهذا احلديث ال أصل لـه ولـذلك             . اليمني والطالق والنكاح    . وهزهلن جد   
ضعيف لكن أحببت أن أنبه إىل أنّ بعضهم استدل به وأنه ليس أعرضنا عنه ألنه ال أصل له أصال وليس حبديث  

  الشرط الثالث شرحه املؤلف. له أصل نرجع إىل الشرط الثالث 

احلنث يف ميينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على               (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )فعله خمتارا ذاكرا

فة مقتضى اليمني فإن حلف أن ال يفعل ففعل أو أن           احلنث حيصل مبخال  . بين املؤلف كيف حيصل احلنث      
يفعل فلم يفعل فقد حنث أي فقد خالف ما عقد اليمني عليه واحلنث من شروط وجوب الكفارة ألنـه إذا مل                    

 . فال كفارة وهذا جممع عليه حينث فإنه مل يهتك حرمة اليمني وإذا مل يهتك حرمة اليمني

 )أو ناسيا فال كفارةفإن فعل مكرها  (-  قال رمحه اهللا- مث 
؟ الشرط الثاين إكراه علـى      . ما الفرق بني هذا وبني الشرط الثاين        . اإلكراه يف الشرط الثاين إكراه على       

يعترب حنـث    إذا أكره على احلنث يف اليمني فإنه ال       . وهذا الشرط إكراه على احلنث يف اليمني        . نفس اليمني   
أن يلجأ إىل خمالفة اليمني إجلأً      " القسم األول : مني ينقسم إىل قسمني     وال تعترب ميينه انتهكت واإلكراه على الي      

 أن  :القسم الثـاين  . ث عليه بال إشكال     كأن حيلف أن ال يدخل البيت فيحمل ويدخل به البيت فهذا ال حن            
وهو  ثةيكره إكراها على فعل اليمني بال إجلاء يعين أن يكره بالضرب والتهديد واإليذاء فهذا ذهب األئمة الثال                

 . واستدلوا بالعمومات. اختيار شيخ اإلسالم وابن القيم وغريهم إىل أنه ال حينث 

} ولكـن يؤاخـذكم مبـا عقـدمت األميـان           { أنه حينث واستدلوا بعموم قوله تعاىل         : القول الثاين و
 . حينث وهذه األميان معقودة وقد خالفها والراجح مع اجلمهور وهو انه ال] 225/البقرة[

 )أو ناسيا (- ال رمحه اهللا ق- مث 
 . اخلالف يف الناسي كاخلالف يف املكره متاما من حيث القائلني واألدلة

اجلاهل ما حلف على تركه جهال أو ترك ما حلف على فعله جهال فاخلالف فيه كـاخلالف يف                  / مسألة  
  . ا أو ناسيا أو جاهالالسابق متاما أيضا والراجح فيه هو الراجح فيه فإذا اآلن عرفنا حكم من فعلها مكره

 )ومن قال يف ميني مكفرة إن شاء اهللا مل حينث (-  قال رمحه اهللا- مث 
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إذا حلف اإلنسان واستثىن بقوله إن شاء اهللا فإنه إذا خالف ما حلف عليه مل حينث والدليل على هذا من                    
  : ثالثة أوجه

 قال من حلف على ميني      -  عليه وسلم  صلى اهللا -  أنّ النيب      - رضي اهللا عنه  -  ما جاء عن ابن عمر         :ولاأل
فقال إن شاء اهللا مل حينث وهذا احلديث اختلفوا يف رفعه ووقفه فذهب األئمة إىل وقفه وذهـب كـثري مـن                      

 . لالستداللاملعاصرين إىل رفعه والصواب إن شاء اهللا أنه موقوف لكن مثله يصلح 

 قال يف آخرها ولو قال إن شـاء اهللا مل           - سلمصلى اهللا عليه و   -  قصة سليمان وفيها النيب        :الدليل الثاين 
 .  شاء اهللابأنحينث وهو نص يف رفع احلنث واملؤاخذة إذا اقترن اليمني 

 .  من حيث اجلملة يرفع احلنث ووجوب الكفارةاالستثناء اإلمجاع فإم أمجعوا على أنّ :الدليل الثالث

 وال أن ينوي أن يقوهلـا  االتصال فال يشترط   وقول إن شاء اهللا مع اليمني ال يشترط له أي شرط          / مسألة  
 . قبل أن يبدأ باليمني وال يشترط له أي شرط فإذا حلف وقال إن شاء اهللا فإنه ال حينث مطلقا

 )ويسن احلنث يف اليمني إذا كان خريا (-  قال رمحه اهللا- مث 
ب أن حينث يف ميينـه       به فإنه يسن وال جي     االلتزامإذا حلف اإلنسان على شيء وكان ترك احللف خري من           

 :والدليل على هذا من وجهني

 قال إين إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأجد غريها خريا منها إالّ              - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب    :األول
 . وهو نص يف املطلوب. أتيت الذي هو خري وكفرت عن مييين 

 .  يف اليمنياالستمرار وأفضل من  أم مل خيتلفوا يف أنّ هذا مستحب وهو أوىل:الدليل الثاين

أو لباس أو غريه مل     ، ومن حرم حالال سوى زوجته أو أمة أو طعام           (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 ) حيرم

إذا حرم اإلنسان على نفسه شيئا مباحا فإنّ اجلماهري من األئمة الثالثة ذهبوا إىل أنه ال حيرم مطلقا كفر أو              
وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا { عاىل  مل يكفر واستدلوا على هذا بقوله ت      

 . واستدلوا أيضا بدليل آخر وهو أنّ التحليل والتحرمي إىل اهللا] 171/النساء[} على اهللا الكذب 

أنه حيرم إىل أن يكفر فإذا حرم على نفسه شيئا فإنه حيرم إىل أن يكفـر وهـذا مـذهب                    : القول الثاين و
يا أيها النيب مل حترم     {  العسل وأنّ اهللا تعاىل قال         - صلى اهللا عليه وسلم   -  واستدلوا بقصة حترمي النيب        األحناف

 أميانكم  حتلتقد فرض اهللا لكم     { ]  1/التحرمي[} ما أحل اهللا لك تبتغي مرضات أزواجك واهللا غفور رحيم           
 .  إحالل أميانكم أميانكم يعينحتلتفهم فهموا من قد فرض اهللا لكم ] 1/التحرمي[} 

 هنا ليس التحليل وإمنا إحالل اليمني يعين        تأنّ املقصود باآلية بتحل   . اآلية   ذا   االستداللواجلواب على   
] يعين من فك العقدة وليس من احلل الذي هو ضد التحـرمي           [وليس من احلل     فك اليمني وحلها فهو من احلَلْ     
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  .والراجح مذهب األئمة الثالثة إن شاء اهللا
 )وتلزمه كفارة ميني إن فعله (-  قال رمحه اهللا- مث 

 ملا حرم على نفسه كفّر كفارة ميـني         - صلى اهللا عليه وسلم   - إلشكال يف وجوب كفارة اليمني فإن النيب        
وحنن محلنا اآلية على حلها وحل اليمني يكون بالكفارة فال إشكال يف وجوب الكفارة إذا حرم على نفـسه                   

  .اشيئ
 فصل

   كفارة اليمني وكفارة اليمني فيها ختيري وترتيب وبدأ املؤلف بالتخيري فهوهذا الفصل يف

خيري من لزمته كفارة ميني بني إطعام عشرة مساكني أو كسوم أو عتق  (- رمحه اهللا- يقول 
 )رقبة

فإن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق والتخيري ختيري تشهي            ، فالتخيري بني اإلطعام والكسوة والعتق      
وهل ينبغي للمفيت أن يبين أو أن يرشد السائل إىل          . وليس ختيري مصلحي فيختر ما يناسبه ويكون أسهل عليه          

األسهل أو خيريه فقط يظهر يل بعد التأمل ينبغي للمفيت أن يبين للسائل األسهل السبب يف هذا أنه يظهـر واهللا     
 املكفر وهلذا خريه بني عدة أشياء وتعلمون أنّ هـذه           أعلم من ختيري اهللا يف هذه األجناس أنه أراد التوسعة على          

األصناف أحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض فقد يكون الشيء بعضه أغلى من بعض ففي احلج مثال اإلطعام أرخص              
بكثري من الذبيحة مهما رخصت الذبيحة فكون املفيت يبين للسائل أنه خمري يف كفارة األذى وأنّ اإلطعام هـو                   

 . لثالث هذا جيد هنا يف اليمني غالبا األسهل من اخلصال الثالث هو كذلك اإلطعامأسهل اخلصال ا

 )إطعام عشرة مساكني (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
مل يبين املؤلف اجلنس وال املقدار والسبب يف هذا أنّ اجلنس واملقدار تقدم معنا يف ثالثة أبواب يف كتاب                   

. ر وهو أم يرون أنه مد من بر أو نصف صاع من غريه من األطعمة الصيام ويف كتاب احلج ويف كتاب الظها
 غرام فنصف الصاع ألف ومائتني غرام من احلبوب من األرز أو القمح وما شاكلها مما يطعم 600واملد تقريبا 

 . الناس فإذا عرفنا اآلن املقدار والنوع حسب املذهب

ن أوسط ما تطعمون أهليكم فاإلنسان يطعـم حبـسب          أنه ال حد ملقداره وال نوعه وأنه م       : القول الثاين 
الطعام املوجود والذي يأكل من أهله مثينا كان أو رخيصا أو وسطا وهذا الثاين هو املتوافق مع ظـاهر اآليـة                     
واألول هو األسهل تطبيقا واألضبط بني الناس فال شك أنّ صدقة من أوسط ما تطعمون أهليكم يـستمر يف                   

   وكيف أطعم أوسط أهلي ومرة نأكل كذا ومرة نأكل كذاالسؤال ماذا يعين هذا ؟

فتدخل أنت وأياهم يف برناجمهم العائلي وتكون مشكلة يعين بينما على املذهب نصف صـاع وانتـهت                 
 . املشكلة وهو يف احلقيقة أضبط للمفيت وأضبط املستفيت
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دام يف هذه املسألة ثالثة     هل جيب إذا أخرج مد من الرب أو نصف صاع من غريه أن خيرج معه اإل               / مسألة  
 : أقوال

واستدلوا على هـذا بـأنّ      .  أنه جيب وجوبا أن خيرج مع ما خيرجه يف كفارة اليمني إداما              :األولالقول  
 . العادة جرت بأنّ الطعام ال خيلو من اإلدام

ر فإنه  أنه ال جيب وهو ظاهر املذهب واستدلوا على هذا بأنّ من أطعم نصف صاع أو مد ب                : القول الثاين 
  .يسمى مطعم ولو مل خيرج إدام

وهذا اختيار شـيخ    . وإالّ فال   ،  التفصيل إن كان يطعم أهله مع اإلدام فيكفر مع اإلدام            :القول الثالث و
 واإلدام يطلق على كل ما اعتاد الناس أكله مع اخلبز تناوال أو تغميسا وعلى رأسه اللحمة - رمحه اهللا- اإلسالم  

ع اإلدامات يف عرف اللغة والشرع فإذا كان يطعم أهله مثل هذا الشيء فإم ينبغي إذا فاللحمة من أشرف أنوا
 . أراد أن خيرج مثال ستمائة غرام من األرز أن جيعل معه ماذا ؟ حلم سواء كان حلم حيوان أو من الدجاج

 )أو كسوم (-  قال رمحه اهللا- مث 
 يف الصالة حبسب املعطى فقـد  جيزئالكسوة هو ما كذلك مل يبين املؤلف قدر الكسوة واملذهب أنّ قدر      

 . يكون امرأة وقد يكون رجال

أنه يكسى ما يصدق عليه اسم الكسوة ولو كانت أقل مما يلبسه املسلم يف الصالة وإىل هذا                 : القول الثاين 
 . ذهب ابن حزم

 جيزئ الواجب ولو مل  أنّ الكسوة يرجع يف حتديدها إىل العرف فما اعترب عرفا كسوة فهو     :القول الثالث و
 .  هو املتوافق مع ظاهر اآليةالقول الثالثيف الصالة وهذا 

 )أو عتق رقبة (-  قال رمحه اهللا- مث 
تقدمت معنا يف كتاب الظهار مباحث كثرية يف عتق الرقبة فجميع املباحث بدون استثناء اليت تقدمت يف                 

فارة اليمني وعلى رأس هذه املسائل قضية هل يشترط أن عتق الرقبة يف الظهار تأيت معنا هنا يف عتق الرقبة يف ك           
  . يرون اشتراط هذا الشرط وأنه هو األقرب يكون مؤمنا أو ال تقدم معنا أنّ اجلماهري واجلم الغفري

 .  أنه ال يشترط وهو مرجوحالقول الثاين وأنّ 

 )فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام متتابعة (-  قال رمحه اهللا- مث 
تخيري إىل الترتيب فإذا مل يتمكن من اإلطعام والكسوة وعتق الرقبة حينئذ ينتقل إذا مل يستطع                انتقل من ال  

إىل الصيام ويشترط يف الصيام أن يكون متتابعا واستدلوا على هذا بقراءة ابن مسعود فصيام ثالثة أيام متتابعـة     
 . سعود متاماوهو بإسناد صحيح واستدلوا أيضا بأنّ أيب بن كعب قرء مثل قراءة ابن م

أنه ال يشترط التتابع فإنّ اهللا أمر بالصيام فأطلق وال ميكن أن نقيد بغري القرآن والراجح إن                 : القول الثاين و
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شاء اهللا وجوب التتابع يف صيام كفارة اليمني فإنّ قراءة  ابن مسعود إما أن تكون قراءة  من القرآن فهي حجة             
خرب اآلحاد حجة ولو فرضنا وليس كذلك أنه موقوف على حكمـه            وإالّ فال ترتل عن أن تكون خرب آحاد و        

لكنه ليس مبوقوف ألنّ ابـن   حكم املوقوف على ابن مسعود فكذلك له حكم الرفع ألنه مما ال جمال للرأي فيه          
  . -صلى اهللا عليه وسلم- مسعود ذكره كقراءة فال يرتل عن مرتبة املنسوب للنيب 

 )أميان قبل التكفري موجبها واحد فعليه كفارة واحدةومن لزمته  (-  قال رمحه اهللا- مث 
من حلف على أكثر من ميني لكن موجبها واملقصود مبوجبها يعين ما توجبه يعين الكفارة فإذا حلف على                  

مثاله كأن يقول واهللا ال أكلـم   .  كفارة واحدة    فتجزؤهأميان كفارا واحدة هذا معىن كالم املؤلف ومل يكفر          
أفادنا املؤلف أنه يكفر . آكل خبزا فهاتان ميينان كفارما واحدة ألا ميني كفارة اليمني واحدة عمروا واهللا ال 

كفارة واحدة إذا مل يكفر فاملسألة األوىل أنه إذا كفر فإنه يلزمه كفارة أخرى بال خالف فإذا قال واهللا ال أكلم 
نه جيب أن يكفر كفارة أخرى بال خالف نـأيت   زيدا واهللا ال أكلم عمروا مث كلم زيدا وكفر مث كلم عمروا فإ            
ألا أميان هلا كفارة من جنس واحد فتتداخل قياسا . إىل مسألة ما إذا مل يكفر فاملذهب على أنه كفارة واحدة 

 . فلو زنا مث زنا فإنه يقام عليه حد واحد. على احلدود 

 أو مل يكفر واستدل هؤالء بأنّ هذه أميان أنه جيب عليه كفارة لكل ميني كفر عن اليت قبلها      : القول الثاين و
فيجب عليـه    . القول الثاين   خمتلفة خمرجها خمتلف واآلية أو جبت يف كل عقد ميني كفارة والراجح بوضوح              

 . كفارات ألنّ هذه أميان خمتلفة

 )وإن اختلف موجبها كظهار وميني باهللا لزماه ومل يتداخال (-  قال رمحه اهللا- مث 
ه األميان خمتلف كفارات خمتلفة كأن يظاهر من زوجته ويقتل خطأ وحيلف ميينا فكل              إذا كان موجب هذ   

قال الشيخ املرداوي بال نزاع ألا أجناس خمتلفة فلم         . واحد من هذه األمور أوجبت كفارة خمتلفة فال تتداخل          
 .  احلمدوهللا. ذا انتهى هذا الفصل .تتداخل وهذا صحيح وال أظن أنه هناك خالفا خارج املذهب 

 
 باب جامع األميان

هذا الباب باب مهم جدا ألنه يعني احمللوف عليه والترتيب عند احلنابلة ترتيب رباعي نرجع إىل النية مث إىل      
 سيأتينا خالف يف هذا الترتيب لكن احلنابلة هكذا يرتبون األولويات يف محل             االسمالسبب مث إىل التعيني مث إىل       

 .  ا بدأ ا املؤلفالبدءا كانت النية هي األوىل وهي جممع على اليمني على املقصود ومل

 )يرجع يف األميان إىل نية احلالف إذا احتملها اللفظ (- رمحه اهللا- يقول  
أن حيتملها اللفظ فإذا قال واهللا ال آكل حلما مث          " الشرط األول : يرجع يف األميان إىل نية احلالف بشرطني        

فإذا نقول هذا ال حيتمل وأنت حانث       .  خبزا لفظ اللحم يتحمل اخلبز ؟ ال حيتمل          رأيناه يأكل فقال نويت أي    
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آكـل    فكثرية مثل أن يقول واهللا ال      االحتمال أما أمثلة    االحتمالإذا جيب أن حيتمل اللفظ فأخذنا مثال عدم         .
ل من أجزاء الذبيحة    حلما ونراه يأكل دجاجا حيتمل أو ال حيتمل ؟ ومثل أن يقول واهللا ال آكل حلما ونراه يأك                 

 .  من الرئة فهذا حيتمل أو ال حيتمل ؟ حيتملأواألخرى من الكبد 

 أن يكون حمقا ال ظاملا فإن كان ظاملا فإنه يأخذ بلفظه وال تعترب نيته فإذا اكتملت الشروط                  :الشرط الثاين 
وإىل هذا ذهب اجلماهري من     . ت   إمنا األعمال بالنيا   - صلى اهللا عليه وسلم   - فإناّ نبدأ ونأخذ بالنية لقول النيب         

 . يف معرفة مقصود احلالف النية إذا وجدت هلذا احلديثاألول أهل العلم أنّ املعترب والضابط 

وهذا القول فيه بعد وضعف . أنا ال ننظر إىل النية ألنّ اليمني مرتبطة باللفظ فنآخذه بلفظه : القول الثاينو
 .  بالنياتظاهر جدا وقاعدة الشرع انه إمنا األعمال

 )فإن عدمت النية رجع إىل سبب اليمني وما هيجها (-  قال رمحه اهللا- مث 
املرتبة الثانية السبب وغالبا ما يكون السبب خمصص ال معمم فإذا عرفنا من السبب أنّ مقصوده أخص من          

ب اليمني وهيجها أنّ لفظه محلنا اليمني على هذا اخلاص فإذا قال واهللا ال أدخل دار فالن وعلمنا قطعا أنّ ما سب
بالنظر إىل أي شـيء إىل سـبب        . ودخلها فإنه ال حينث      يف الدار منكرات فإنّ الدار إذا خليت من املنكرات        

اليمني ويف احلقيقة السبب إذا تأملت جتده يرجع إىل النية فإنه نوى ملا حلف أن ال يدخل الدار نوى أي لوجود   
 .  السبب وقد تكون من حيث التقسيم أوضحاملنكرات على كل حال املرتبة الثانية هي

 . واخلالف يف السبب كاخلالف يف النية

 )فإن عدم ذلك رجع إىل التعيني ( -  قال رمحه اهللا- مث 
إذا مل تكن هناك نية وال سبب فإنا نرجع إىل التعيني والتعيني أن يعني ويستخدم لفظ اإلشارة هذا كـأن                    

 . فإنّ اليمني تتعني إذا مل توجد نية وال سبب، ال آكل هذه اجلبنة يقول واهللا ال آكل هذا اجلدية واهللا 

فإن تغريت صفة املعني وامسه كأن حلف على بيضة فصارت دجاجة فاملذهب أنه حينث إذا أكل                / مسألة  
 . الدجاجة ألنه أكل ما عينه واختار ابن قدامة أنه ال حينث ألنّ اسم املعني وصفته اختلفتا

ختتلف صفة املعني وامسه وتذهب أجزاءه كأن حيلف أن يكلم صبيا فيصبح الصيب شيخا               أن   :ينالقسم الثا 
أو أن ال يأكل مترا فيصبح دبسا فاملذهب وابن قدامة يرون أنه حينث ألنه ملا عدمنا النية والسبب رجعنـا إىل                     

 . التعني واملعني موجود وإن اختلفت صفته

 يكلم صبيا فصار شيخا وكلمه فإنه ال حينـث ألنّ صـفة             أنه ال حينث فإذا حلف أن ال      : القول الثاين و
احمللوف عليه وامسه وحقيقته اختلفت والراجح ؟ أيهم أقرب ؟ ال حينث ألنه احمللوف عليه اختلف واخـتالف                  
الصفات حنن وجدنا من خالل دراسة الفقه أنّ اختالف الصفات يؤثر أو ال يؤثر على األحكام ؟ يؤثر تـأثريا                    

ا انقلب مخرا واخلمر إذا انقلب خال بغري قصد وال فعل أبيح والذي تغري أجزاء الشيء أو صفته ؟                   بينا فاخلل إذ  
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صفته  أما أجزاءه موجودة نفس األجزاء موجودة لكن صفته تغريت فلما وجدنا الشرع دائما ختتلف األحكام                 
 . بالقاعدة فال حينث بذلكعنده إذا اختلفت الصفات واألمساء عرفنا أنه أيضا يف هذا الباب جيب أن نأيت 

 .  ممثال على التعني األمثلة القادمة كلها على التعني-  قال رمحه اهللا- مث 

أو رداء أو عمامة    ، فإذا حلف ال لبست هذا القميص فجعله سراويل          (- رمحه اهللا - قال    
 ) و لبسه، 

ه فإنه حينث ملاذا ؟ ألنّ      فإنه حينث إذا حلف ال لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبس              
 والقميص إذا صار سراويل إمنا اختلف فيه امسه ووجه تقدمي الـتعني علـى               االسماحلنابلة يقدمون التعني على     

 عند احلنابلة أنّ التعني أبلغ يف ذهاب اإلام ورفع اإلام يعين أنه إذا عينت مل يعد هنـاك إشـكال أنّ                      االسم
 أنّ التعني من هذا الوجه أقوى       افرأوت هل حيتمل أن تقصد شيئا آخرا ؟ نعم          املقصود هذا الشيء لكن إذا مسي     

  :مثال الثاين . االسممن 
فالنا أو ال كلمت هذا الصيب فصار شيخا أو زوجة فالن هذه أو صديقه  (- رمحه اهللا- قال 

ق فالن أو زوجـة     إذا قال واهللا ال كلمت صدي     ) أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية وامللك والصداقة مث كلمهم        
فالن أو هذا الصيب فصار شيخا فالذي زال اآلن مث صار ليس بصديق وطلقت الزوجة وصار الـصيب شـيخا                    

 االسـم  فإذا كنا نقدم التعني على       االسمفالذي زال هو اإلضافة والقاعدة عند الفقهاء أنّ اإلضافة أضعف من            
 . االسمالقاعدة وهي أنّ التعني مقدم على فتقدميه على اإلضافة من باب أوىل وكل هذا يرجع إىل نفس 

  .........)أو ال أكلت حلم هذا احلمل فصار كبشا (- رمحه اهللا- قال 
 خال وهذا اللنب أوال أكلت حلم هذا احلمل فصار كبشا وهذا الرطب فصار مترا أو دبسا . اموعة الثالثة  

  . دثنا عنه وهي إذا اختلفت امسه وصفتهفصار جبنا أو كشكا وحنوه مث أكل اموعة الثالثة هي ما حت

فإنّ القماش إذا فصلته    .  فقط   االسموأما اموعة األوىل فاختلف     . أما اموعة الثانية فاختلفت اإلضافة      
 اموعـات   أو أما حقيقة القماش موجودة وجيمع األمثلة        االسمرداء إمنا اختلف      أو فصلته سراويل أو    قميصا

 صـار   احلقيقة فإنّ احلمـل إذا الختالف االسم ففي األمثلة األخرية اختلف     االسم مقدم على    الثالثة أنّ التعني  
 . كبشا فقد اختلفت حقيقته وانتقل إىل سن آخر وكذا التمر واللنب وما مثل به

 )إالّ أن ينوي ما دام على تلك الصفة (- رمحه اهللا- قال 
دمة على التعني فإذا قال قصدت ما دامت هذه الـصفة         ألنه تقدم معنا أنه إذا وجد يف احللف نية فالنية مق          

موجودة قدمت النية طبعا هذه املباحث قد تكون قليلة النفع يف أحيان كثرية ألنه يندر أن ختلوا اليمني من النية                    
ألنّ اليمني إمنا خترج من اإلنسان بناء على معطيات يف الواقع توجب عنده نية وعزم على اليمني فإذا ال بد من                     

   . جود نية حتدد لكن لو افترضنا وجود ميني بدون نية فعلى هذا الترتيبو
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 فصل

 )االسمفإن عدم ذلك رجع إىل ما يتناوله  (- رمحه اهللا- قال 
 وهو آخر املراحـل عنـد       االسمقوله فإن عدم ذلك يعين عدمت النية والسبب والتعني حينئذ نرجع إىل             

 . احلنابلة فهو أضعف املدلوالت

 .  ال مع التعنياالسم يقدم على التعني ألنّ العرف غالبا ما يتطابق مع االسمأنّ : ثاينالقول الو

 )شرعي وحقيقي وعريف: وهو ثالثة  (- رمحه اهللا- قال 
رمحـه  -  لكن يؤخذ على املؤلف أنه         لالسمسيبين املؤلف تعريف كل واحد من هذه الثالثة وهي أقسام           

مل يرتب بشكل واضح مباذا نبدأ وماذا نـؤخر ؟  .  شرعي وعريف وحقيقي لالسم مل يرتب احلقائق الثالثة   - اهللا
وخالف ذا ال أقول األصل حىت األصل عنده نوع من عدم الوضوح يف الترتيب وهو خلل من وجهة نظـري     

 يبـدءون  ما أولستجد أم  غري مقبول وهلذا لو رجعت إىل املنتهى وإىل اإلقناع وإىل غريمها من كتب احلنابلة    
ا ملا قود هلذه القضية مباذا نبدأ وهلذينون الترتيب وأناّ نأخذ ذا أوال مث يليه كذا مث يليه كذا ألنّ هذا الباب مع       يب

جاء يف الفصل السابق باب جامع األميان مباشرة بدأ بالترتيب فقال يرجع إىل كذا فإن مل ميكن فإىل كذا فإن مل 
كامال رمبا ال يتبين لك كيف ترتب احلقائق وأيها أوىل بالتقـدمي  ميكن فإىل كذا هنا لو قرأت أنت هذا الفصل       
  بينما يف املنتهى يف احلقيقة كانت عبارته حمررة

 : بدأ املؤلف بالشرعي. جدا وقال يبدأ بكذا مث بكذا مث بكذا وكذلك يف اإلقناع 

 )فالشرعي ماله موضوع يف الشرع وموضوع يف اللغة (- رمحه اهللا- فقال  
 الشرعي هو كل اسم له معىن يف الشرع ومعىن يف اللغة فإذا كان له معىن يف الشرع ومعىن                   االسماللفظ أو   

يف اللغة فهو اسم شرعي ويقصد ذا بطبيعة احلال وله معىن يف اللغة خيتلف عن معناه يف الشرع مثل الـصالة                     
.  بالتكبري خمتتمة بالتـسليم      مبتدأه فالصالة يف اللغة الدعاء ويف الشرع أقوال وأفعال       ، والزكاة واحلج والصيام    

الصيام هو اإلمساك وعرفتم معناه يف الشرع احلج يف اللغة هو القصد  وعرفتم معناه يف الشرع وهكذا إذن هذه 
األلفاظ أو هذه بعبارة أدق هذه األمساء هلا معىن شرعي وهلا معىن لغوي فكل اسم له معىن شرعي ولغوي فهو                    

 . من األمساء الشرعية

 )فاملطلق ينصرف إىل املوضوع الشرعي الصحيح (- رمحه اهللا- ل  قا
  : والدليل على هذا من وجهني،  إذا أطلق فإنه ينصرف إىل املوضوع الشرعي االسم

 .  معىن شرعي فإناّ نبدأ بهلالسم أنّ تقدمي املعىن الشرعي حمل إمجاع فقد أمجعوا على أنه إذا كان :األول

ق األمساء بني املسلمني إرادة املعىن الشرعي فإذا قال واهللا ال أصومن يوم اخلميس               أنّ األصل يف إطال    :الثاين
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هل ميكن أن حنمل هذا على اإلمساك عن الكالم ؟ وإذا نوى ويقول واهللا ال أصومن يوم اخلميس قلنا الـصيام                     
 عن الطعـام ؟     هو الصيام اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس فقال أنا أريد اإلمساك              

يقبل منه أو ال يقبل ؟ ينبغي أن تقولوا يقبل أمل جنعل النية هو رقم واحد أليس كذلك ؟ مث يف املرتبة األخـرية                        
 فإذا قال أنا أريد أن أمسك عن الكالم ما أردت الصيام وال نويت الصيام نقول إنك ال حتنث إذا تركت             االسم

 . الصيام وحتنث إذا تكلمت

 )فاملطلق ينصرف إىل املوضوع الشرعي الصحيح (- هللا قال رمحه ا- مث 
يشترط أن حنمله على املعىن الشرعي أيضا الصحيح فإذا قال واهللا ال أبيعن هذه السيارة مث باعها بيعا فاسدا     

 ؟ أنّ االسـتدالل وجه ] 275/البقرة[} وأحل اهللا البيع {  فإنه ال حينث والدليل على هذا أنّ اهللا تعاىل قال       
 .  مست البيع الصحيح فقط هو البيع فإذا باع بيعا فاسدا فإنه ال حينثاآلية

ألنّ مادمنا حنمله على املـسمى      األول  أنه حينث ألنه أتى بصورة احمللوف عليه والصواب         : القول الثاين و
 .  ال بد أن حنمله على التصحيح الشرعيالشرعي فأيضاً

   
 )ينكح فعقد عقدا فاسدا مل حينثفإذا حلف ال يبيع أو ال  (-  قال رمحه اهللا- مث

تقدم معنا أنه إذا عقد عقدا فاسدا مل حينث إالّ أنّ بعض الفقهاء فرق بني البيع والنكاح فقال إنه حينث يف                     
البيع وال حينث يف النكاح فإذا نكح نكاحا فاسدا بعد أن أقسم أن ال يفعل فإنه ال حينث وإن باع بيعا فاسـدا                

. إنه حينث يعين فرقوا بني البيع والنكاح والصواب أنه ال تفريق بني العقود الشرعية               يفعل ف  بعد أن أقسم أن ال    
 . وأنّ اجلميع ال حيصل به احلنث

وإن قيد ميينه مبا مينع الصحة كأن حلف ال يبيع اخلمر أو احلرحنث              (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )بصورة العقد

 فإنه حينث وعللوا هذا بأنه ال يتصور الرب ذه الـيمني  إذا أنشأ اليمني على عقد فاسد فإنه إذا خالف ميينه         
 . إالّ بذلك وال يتصور احلنث ا إالّ مبخالفته

أنه ال حينث حىت يف هذه الصورة ألنّ أميان املسلمني حتمل على العقود الـصحيحة ولـو                 : القول الثاين و
 واجلارية أم ولد فهو حلف علـى بيـع   حلف على عقد فاسد بناء على هذا إذا قال واهللا ال أبيعن هذه اجلارية     

فاسد او صحيح ؟ بيع فاسد على القول بتحرمي بيع أمهات األوالد فحينئذ عند احلنابلة حينث إذا باعها وعلى                   
  مىت حينث ؟ ال حينث ألنه ال ميكن أن يبيعها بيعا صحيحا أليس كذلك ؟القول الثاين 

ال ميكن لو قال واهللا ال أبيعن اخلمر كيف حينـث علـى    صحيحا بيعاميكن لإلنسان أن يبيع البيع الفاسد  
 ؟ ال حينث ألم يقولون انه ال حينث ألنّ هذه اليمني ال ميكن أن حينث ا إالّ ببيع صـحيح وال                      القول الثاين   
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وانتقـل إىل  . ميكن البيع الصحيح والراجح املذهب وأنه لو باع فإنه آمث والبيع باطل ولكن عليه كفارة ميـني         
 . قيقياحل

 )هو الذي مل يغلب جمازه على حقيقته كاللحم: واحلقيقي  (- رمحه اهللا- قال 
ثانيا صنيع املؤلف يوهم أنّ احلقيقـي       . هنا ننبه لشيء أوال احلقيقي يعين اللغوي والتعبري باللغوي أوضح           

 مقدم على احلقيقي وهـذا  يأيت يف املرتبة الثانية بعد الشرعي أليس كذلك ؟ والواقع أنّ احلنابلة يرون أنّ العريف    
 .  مل يرتبها على املطلوب- رمحه اهللا- مما أشرت إليه آنفا أنّ الشيخ يف احلقيقة املؤلف  

فاللحم إذا قال واهللا ال آكل      . اللفظ احلقيقي هو اللفظ املستعمل يف حقيقته اللغوية املؤلف يقول كاللحم            
 جماز فإذا أكل شحما فإنه ال حينث ألنه حلـف           حلما فقد حلف على مسمى لغوي صحيح فإنّ اللحم ليس له          
  على أكل اللحم وهو مل يأكل اآلن حلما وإمنا أكل شحما

وقالوا ألنّ الشحم مع بقيـة أجـزاء        . أنه إذا حلف على ترك اللحم وأكل شحما حينث          : القول الثاين و
 سـبيل اإلمجـال ال      اجلسد تسمى حلما والصحيح املذهب وهذه األجزاء وإن مسيت حلما فإمنا تسمى علـى             

  .التفصيل
، فإن حلف ال يأكل اللحم فأكل شحما أو خما أو كبدا وحنوه مل حينـث               (- رمحه اهللا - قال  

 )وإن حلف ال يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر وامللح والزيتون وحنوه
يف مقاصـد   إن حلف ال يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر وامللح والزيتون قلنا أنّ اإلدام يف العرف و                

. أو أن يغمس فيه غمسا . إما أن يأخذ به أخذا      : الشرع هو كل ما يأكل باخلبز وما يأكل باخلبز على نوعني            
إذ هذه األشياء   . وهو ما يأخذ فيقول حنث بأكل البيض والتمر وامللح والزيتون وحنوه            األول  هو بدأ بالقسم    

م اللحم ؟ ويف احلديث اآلخر نعم اإلدام اخلل إذا هـذه            تأكل عادة باخلبز ومثلها اللحم ويف احلديث سيد األد        
 . األشياء وحنوها تأكل باخلبز فتعترب إدام فإذا على أن ال يأكل أدما وأكلها حنث

 .  ما يصطبغ به:القسم الثاين

 )وكل ما يصطبغ به (- رمحه اهللا- قال 
ل باخلبز عن طريـق الغمـس   يعين ما يغمس مثل ماذا ؟ مثل العسل وزيت الزيتون والسمن فإنه هذه تأك     

  . حينث فأيضاًاالصطباغالذي هو 
 ) نعال حنثأو درعا أو جوشنا أووال يلبس شيئا فلبس ثوبا  (- رمحه اهللا- قال  

إذا حلف أن ال يلبس شيئا وأطلق فإنه يتناول كل ما يلبس يف اليد والرجل والبدن والرأس ألنّ ما يوضع                    
ويف اللغة ويف العرف فإذا إذا لبس أي شيء فإنه يعترب حانثا فإذا لبس              على هذه األجزاء يسمى لبسا يف الشرع        

ما يلبس على الرأس يف قدمه أو لبس ما يلبس يف اليد يف قدمه فإنه ال حينث ملاذا ؟ ألنّ هذا ال يسمى يف العرف 
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 . وال يف اللغة لبسا ولو لبسه إالّ أنه ال يسمى لبسا

 )سانا حنث بكالم كل إنسانوإن حلف ال يكلم إن (- رمحه اهللا- قال 
إذا حلف ال يكلم إنسانا حنث بكالم أي إنسان ملاذا ؟ ألنه فعل ما حلف على تركه وإذا فعل ما حلـف   

 . على تركه فهو حانث

 )وال يفعل شيئا فوكل من فعله حنث (- رمحه اهللا- قال 
 الفعـل تنـسب     إذا حلف أن ال يفعل شيء فوكل شخصا آخر ليفعله حنث والسبب يف هذا أنّ حقيقة               

  للموكل ال للموكَل وهلذا يف اآلية

اعتربت دليل على أنّ الفعل ينسب املوكل ال املوكَـل وجـه   ] 92/طه[} يا هامان ابن يل صرحا  } 
   ؟ ألنه اعترب البناء بأمرهاالستدالل

 ممكن نقـول    أيضا وجه آخر اللي بيبين هو هامان من ؟ وهو نسب البناء ملن ؟ هلامان مع أنه لن يبين إذا                   
 أو وكل أحـدا فهـو       وبنافإذا قال واهللا ال أبين بيتا       .  فيها من جهة هامان ومن جهة فرعون         االستداللوجه  
 . حانث

 )إالّ أن ينوي مباشرته بنفسه (- رمحه اهللا- قال 
أن إذا نوى بقوله واهللا ال أفعل كذا يعين أن ال أباشره مث وكل غريه فإنه ال حينث وهذا معلوم من اشتراط                      

 . ال توجد يف القضية نية

يعين قال واهللا ال أقود السيارة فوكل يف قيادا أو قال        . إذا حلف أن ال يفعل شيئا فوكل يف فعله          / مسألة  
واهللا ال أبين فوكل يف بناءه أو قال واهللا ال أبيع فوكل يف البيع ؟ ألنه كما نقول يف العكس أنّ الفعل بنـسب                        

 . ال ملن حلف فإذن ال حينث فعل هذا ينسب للموكللآلمر به كذلك إذا وكل فال

 )ما اشتهر جمازه فغلب على احلقيقة: والعريف  (- رمحه اهللا- قال 
إذن العريف هو ما اشتهر     . العريف ما غلب جمازه على حقيقته كما أنّ احلقيقي ما غلبت حقيقته على جمازه               

  . جمازه يعين ما غلب على حقيقته

 )الراوية والغائطك  (- رمحه اهللا- يقول 
 يطلق على اجلمل لكن بشكل خاص وهو الذي يستسقى عليه ويف العرف يطلـق             / الراوية يف لغة العرب     

 . على املزادة

 )والغائط (- رمحه اهللا- يقول 
هو املنخض من األرض ويف العرف يطلق على ماذا ؟ على الفضالت اخلارجة من              / فالغائط يف لغة العرب     

 . اإلنسان
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ويف العرف يطلق على    . فالعيش يف اللغة يطلق على احلياة اهلنيئة أو احلياة الدنيا           . العيش  . أيضا  من أمثلته   
أحيانا يغلب ، ما يأكل من خبز وحنوه إذن يوجد كثري من األلفاظ هلا معىن يف العرف وهلا معىن يف اللغة العربية 

 . املعىن العريب وأحيانا يغلب املعىن العريف

 )فتتعلق اليمني بالعرف (- رمحه اهللا- قال 
اليمني تقدم يف العرف على اللغة واستدلوا على هذا بأنّ مقاصد عامة الناس يف حديثهم إرادة املعىن العريف                  

  . وإىل هذا تقدمي العريف على اللغوي ذهب األئمة الثالثة واجلماهري.ال اللغوي 

 العريف واستدلوا على هذا بأنّ املعىن احلقيقي هو         أنّ املعىن احلقيقي يعين اللغوي يقدم على       : القول الثاين   و
وهو املـذهب ألنّ القاعـدة يف األميـان          األولالقول  األصل واعتبار األصل أوىل من اعتبار الفرع والراجح         

 . الرجوع ملقصود احلالف وإذا كان غالبا سيقصد املعىن العريف فاعتباره أوىل

 ) فإذا حلف على وطء زوجته (- رمحه اهللا- قال  
فقوله واهللا ال أطأن زوجيت له معىن لغوي وله معىن عريف فاملعىن اللغوي هو أن يطأ عليها بقدمه هذا الوطء   

  املثال الثاين. يف اللغة واملعىن العريف هو أن جيامعها فإن جامعها حنث ألنّ املعىن العريف مقدم على املعىن اللغوي 

 ) جبماعها وبدخول الدارأو وطء دار تعلقت ميينه (- رمحه اهللا- يقول  
 ميتنع عن دخول أن يطأ الدار بقدمه واملعىن العريف أنفقال إذا قال واهللا ال وطئت هذه الدار فاملعىن اللغوي 

الدار بأي شكل من األشكال ولو حمموال ولو راكبا ولو على يديه ولو على أربع أليس كذلك ؟ فإذا محلنـا                     
 مث دخل به الدار مل حينث ألنه حلف أن ال يطأ وهو مل يطأ وعلى املعىن                 لفظه على املعىن اللغوي نقول إذا محل      

العريف إذا دخل الدار بأي طريقة فإنه حينث ومن املعلوم أنّ اإلنسان إذا قال واهللا ال أطأ دار فالن فهو يريـد                      
 .  عن أصل الدخول ال عن صفتهاالمتناع

  مل حينث) لكا يف غريهوإن حلف ال يأكل شيئا فأكله مسته (- رمحه اهللا- قال  
وهي أنّ م حلف على ترك أكل شيء فإنه [إذا حلف ال يأكل شيئا فأكله مستهلكا املؤلف يشري إىل قاعدة 

واستدل احلنابلة  ] إذا استهلك يف غريه حبيث مل يبقى له طعم وال رائحة وال لون فإنه ال حينث بأكل هذا الغري                  
  . املعدومعلى هذه القاعدة بأنّ املستهلك يف غريه ك

 أنه إذا أكل املستهلك فهو مل يأكل احمللوف على تركه وهذه املسألة تقترب من مـسائل                 :والدليل الثاين 
 . التعيني إىل حد كبري

 )كمن حلف ال يأكل مسنا فأكل خبيصا فيه مسن (- رمحه اهللا- يقول الشيخ 
نع هذه احللوى هو عثمان بن اخلبيص هو عبارة عن حلوى تصنع من التمر والسمن واشتهر أنّ أول من ص   

 فإذا حلف ال يأكل مسنا فأكل خبيصا فيـه          - صلى اهللا عليه وسلم   -  لقصد إكرام النيب     - رضي اهللا عنه  - عفان  
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مسن بشرط ال يظهر فيه طعمه فإنه ال حينث ألنه أكل السمن مستهلكا يف اخلبيص إذن املثال واضح لكن أنـا                     
 ه أثر السمن أليس كذلك ؟أقول أين أستغرب أن يوجد خبيص ال يظهر في

هم تواترت عبارام على التمثيل ذا فال أدري هل يوجد مثال أكلة عندهم يوضع فيها مواد تذهب بطعم 
  . السمن ألنّ السمن أقوى من التمر فأين يذهب أليس كذلك ؟ لكن املثال واضح  من حيث هو واضح

 ) نثأو ال يأكل بيضا فأكل ناطفا مل حي (- رمحه اهللا- يقول  
أمـا  ، أيضا حلوى يصنع من البيض فإذا صنع البيض ناطفا فإنّ طعمه ورائحته ولونه يـذهب                : الناطف

أمااخلبيص موجود عندنا خلطة مسن بالتمر موجود معروف لكـن النـاطف ال أعرفـه ال     .الناطف فال أعرفه    
ح إذا ذهب لونه وطعمـه      أتصوره حىت أمتكن من تبيني كيف ذهب طعم ولون ورائحة البيض لكن املثال واض             
 . ورائحة البيض فقد استهلك يف هذه احللوى فإذا أكلها ال يعترب آكال للبيض فال حينث

 )وإن ظهر طعم شيء من احمللوف عليه حنث (- رمحه اهللا- قال 
ألنه ] وهي أنّ أكل احمللوف عليه حيصل به احلنث مستقال أو تبعا          [أيضا يشري إىل قاعدة أخرى مجيلة جدا        

كل احمللوف على تركه مع غريه فهو كما لو أكله منفردا وأي فرق بني أن يأكل احمللوف عليه مع غريه أو                     إذا أ 
 . أن يأكله منفردا ال فرق أبدا ولذلك فإنه حينث

 فصل
وإن حلف ال يفعل  شيئا ككالم زيد ودخول دار وحنوه ففعله  (- رمحه اهللا- يقول املؤلف  
 )مكرها مل حينث

  . ة معنا وذكرنا اخلالف فيها وتعليل احلنابلةتقدمت هذه املسأل

وإن حلف على نفسه أو غريه ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أالّ يفعل        (- رمحه اهللا - قال  
  )جاهال حنث يف الطالق والعتاق فقط شيئا ففعله ناسيا أو

يكون ممن ميتنـع     يقول إذا حلف على نفسه أو على غريه يقول ممن يقصد منعه ويشترط يف هذا الغري أن                  
 بيمينه كالزوجة والولد فاحلكم كالتايل إذا حلف على نفسه أو على غريه ممن ميتنع بيمينه أنه إن فعله ناسيا أو                   

رجـه خمـرج    جاهال فال حنث عليه وال إمث وال كفارة إالّ يف الطالق والعتاق فإذا حلف باهللا أو نذر نذرا أخ                  
الدليل أنّ الكفارة إمنا يراد منها رفع اإلمث ومـع النـسيان            . كفارة  سيا أو جاهال فال     اليمني فإنه إذا حنث نا    

 . واجلهل ال إمث

 )حنث يف الطالق والعتاق فقط (-  قال رمحه اهللا- مث 
أفادنا املؤلف أنه يف اليمني والنذر كما تقدم معنا أنه ال حينث لكنه حينث يف الطالق والعتاق فإذا حلـف                    
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  : ى غريه مث وقع احمللوف عليه فإنه يقع احلنث استدلوا بدليلنيبالطالق والعتاق على نفسه أو عل

 أنّ احللف بالطالق كالتعليق والتعليق ال يشترط فيه القصد بدليل لو قال أنت طالق إذا قدم      :الدليل األول 
منا هـو   أنّ احللف بالطالق إ   األول  فالن فإنه إذا قدم فالن ال قصد من املعلق ومع ذلك تطلق املرأة إذا الدليل                

 . تعليق والتعليق ال حيتاج إىل قصد

أنه إذا حلف بالطالق والعتاق فإنه اشتمل على حق غريه وهو املعتق واملطلق فنفذ احلكـم                : الدليل الثاين 
كاإلتالفات فإنه إذا أتلف مال غريه فإنه يضمن ولو جاهال أو ناسيا ملاذا يضمن ؟ ألنه يتعلق به حـق للغـري                      

 . تعلق به حق للغريكذلك هنا حينث ألنه ي

أنه ال حينث يف كل األنواع بال فرق ألنّ النصوص املستثنية للجاهل والناسي عامة تشمل              : القول الثاين   و
  مث املسألة األخرية. أن حيلف بالطالق أو العتاق أو بغريمها وهذا هو الصحيح 

 )ث مطلقاأو على من ال ميتنع بيمنه من سلطان وغريه ففعله حن (- رمحه اهللا- قال 
إذا حلف على من ال ميتنع بيمينه ففعله هذا الذي ال ميتنع بيمينه فإنه حينث مطلقا وقوله مطلقا يعين ولـو                     

  . جاهال ألنه حلف على من ال ميتنع بيمينه ناسيا أو

وإن فعل هو أو غريه ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله مل حينث  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 )مل تكن له نية ما، 

أنه يف حقيقة األمر مل يفعل احمللوف عليه وإمنا         " األول: إذا فعل بعض احمللوف على تركه مل حينث ألمرين          
 . فعل بعضه

 كان وهو معتكف خيرج رأسه إىل عائشة فدل هذا على أنّ - صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ النيب :الدليل الثاين
 . إخراج البعض ليس كإخراج الكل

 عن أصل هذا   االمتناع إذا فعل بعض احمللوف على تركه فإنه حينث ألنّ مقصود احلالف             أنه: القول الثاين و
 القول الثـاين    وكله فإذا قال واهللا ال أخرج من البيت وأخرج رجله فعلى املذهب ال حينث وعلى                 جبزئهالفعل  
 . والراجح املذهب. حينث 

 )مل تكن له نية ما (-  قال رمحه اهللا- مث 
اء احللف أالّ يفعل كل احمللوف على تركه وبعضه فإنه إذا فعل البعض حنث ويـضاف                إذا كان ينوي أثن   

ما دلت القرائن على أنه أراد البعض كما إذا قال واهللا ال أشرب هذا النهر فمن                 مسألة أخرى تستثىن وهي إذا    
مجرد ما يـشرب أي     املعلوم أنّ القرينة دلت على أنه أراد من هذا النهر ألنه ال ميكن أن يشرب كل النهر فب                 

 . جزء من هذا النهر فإنه حينث لداللة القرينة ال النية
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  من األميان )  3: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  الثالثاء: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ13/11/1429
  208(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
رحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                    بسم اهللا الرمحن ال   

  .وأصحابه أمجعني
 باب النذر

 . النذر هو إلزام النفس نفسه عبادة هللا

 )ال يصح إالّ من بالغ عاقل ولو كافر (- رمحه اهللا- قال املؤلف  
في وغريه من احلنابلة تطرقوا وكـان       قوله ال يصح بيان للحكم الوضعي ومل يتطرق املؤلف للحكم التكلي          

ينبغي أن يتطرق ألنّ بيان حكم التكليفي أهم من بيان احلكم الوضعي واختلف الفقهاء يف حكم النذر علـى                   
  : أقوال

صلى اهللا عليه - وهو املذهب وإليه ذهب اجلماهري أنه مكروه وصحيح واستدل اجلمهور بأنّ النيب               " األول
 أنه :األول:  من وجهني االستداللوجه .  ال يأيت خبري وإمنا يستخرج به من البخيل  ى النذر وقال إنه- وسلم

 . ى واألصل يف النهي التحرمي
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 أنه إذا كان ال يأيت خبري فبذل املال ففيه من بذله يف غري فائدة شرعية فهو إسراف وتبذير واإلسراف :الثاين
 . والتبذير حمرم

لف واختاره الصنعاين ومال إليه شيخ اإلسالم أنه حمـرم وإن كـان             وهو مذهب بعض الس   : القول الثاين 
صحيحا لكن حيرم على اإلنسان أن يعقد النذر واستدل بالدليل السابق وقال داللته على التحرمي ألنّ النـهي                  

 . األصل فيه التحرمي واألصل يف اإلسراف والتبذير أيضا التحرمي

 أنّ اإليفـاء بالنـذر      لاالستدال مدح الذين يوفون بالنذر وجه       أنه يستحب ألنّ اهللا تعاىل    : القول الثالث 
وأجابوا عن األحاديث الناهية عن     . ألنّ سيئة التحرمي تفوق الوفاء بالنذر        ممدوح ولو كان النذر حمرما مل ميدح      

 . النذر أنّ املقصود ا تأكيد الوفاء بالنذر وليس النهي عنه

 . والراجح أنه مكروه لصريح النهي عنه. صوص  أنه مباح مجعا بني الن:والقول الرابع

 )ال يصح إالّ من بالغ عاقل (-  قال رمحه اهللا- مث 
قوله ال يصح إالّ من بالغ عاقل يعين ال يصح إالّ من املكلف وفهم من كالم املؤلف أنه ال جيب على املميز                     

صـلى اهللا  - الفقهاء لقول النيب وال على املراهق وإمنا جيب على املكلف فقط وهذا صحيح وهو حمل وفاق بني               
واإلنسان قبل التكليف ال جيب عليه شيء من الواجبات يف أصل الشرع وال .  رفع القلم عن ثالثة - عليه وسلم

  . بفرعه

 )ولو كافرا (-  قال رمحه اهللا- مث
يـه  صلى اهللا عل  -  استفىت النيب      - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب      يعين ويصح ويلزم ولو من كافر ألنّ عمر       

   بأنه نذر أن يعتكف يوما- وسلم

واملقصود بقوله بنذرك يعين الـذي  .  أوف بنذرك - صلى اهللا عليه وسلم- يف املسجد احلرام فقال له النيب  
 . فدل هذا احلديث على أنه يصح من الكافر. كان حال الكفر 

 )والصحيح منه مخسة أقسام (-  قال رمحه اهللا- مث 
ل حيتاج إىل قول فال يصح إالّ بقول وإىل هذا ذهب اجلماهري وإذا ثبت أنه ال                النذر ال ينعقد مبجرد النية ب     

 يصح بكل قول فيه خالف فمن الفقهاء من قال له ألفاظ خمصوصة             أويصح إالّ بقول فهل له ألفاظ خمصوصة        
 . أو له لفظ خمصوص وهو أن يقول هللا علي كذا وكذا

 . ستخدم هذا اللفظ فإنه ال يصحولو بال هللا وإذا مل ي. أو يقول علي كذا وكذا 

 . أنه ليس لفظ حمدد بل ينعقد بكل ما دل عليه: القول الثاين

. أنه ال ينعقد إالّ بلفظه اخلاص إالّ إذا دل عليه قرينة أو حال املتكلم فإنه ينعقد بكل لفظ : القول الثالثو
القول ن على أنه ينعقد بكل لفظ وهذا        مل تدل القرائ    إن شاء اهللا وخيتص بلفظ معني ما       القول الثالث والراجح  
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   حمدودالقول الثاين  اخلالف أو الفرق بينه وبني الثالث

 . جدا يف مسائل قليلة

 )ومل يسم شيئا فليزمه كفارة ميني، مثل أن يقول هللا علي نذر : املطلق  (- رمحه اهللا- قال 
 هللا علي نذر ومل يقيد هذا النذر بعمل          النذر املطلق هو كما قال املؤلف أن يقول        املطلق يعين القسم األول   

علـى هـذا    معني فحكمه على كالم املؤلف أنه صحيح وفيه كفارة وإىل هذا ذهب اجلمهور مجاهري العلماء                
 كفارة النذر إذا مل يسم كفارة الـيمني وهـذا           - صلى اهللا عليه وسلم   -  قول النيب    :األول: واستدلوا بأمرين   
 . احلديث فيه ضعف

  .  عن ابن عباس وغريه من الصحابة أم أفتوا بذلك أنه صح:الثاين

صـلى اهللا   - ينعقد وليس فيه كفارة واستدلوا بقول النيب           أنه يعين النذر الذي مل يسم  ال       : القول الثاين و
وهذا مل يقيد الفعل أصال والراجح األول ألنه مروي عن الصحابة .  إمنا النذر ما ابتغي به وجه اهللا - عليه وسلم
 . يف الباب ما يدفعه بل فيه حديث ضعفه يسريوليس 

نذر اللجاج و الغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد املنع منه           : الثاين   (- رمحه اهللا - قال    
 )أو احلمل عليه أو التصديق أو التكذيب

املقصود بنذر اللجاج والغضب هو النذر الذي خرج خمرج اليمني ومل يقصد صاحبه الطاعة والتربك وإمنا                
فإذا خرج هذا املخرج فهو نذر جلاج وغضب . التصديق أو التكذيب     أمرا من أربعة إما احلث أو املنع أو        قصد

وحكمه قال فيه املؤلف حكمه أنه خيري بني أن يفعل النذر أو يكفر كفارة ميني وإىل هـذا ذهـب اجلمهـور                      
لت مث خرجت أو دخلت     ومقصودهم إذا حصل الشرط فإذا قال هللا علي نذر أن أصوم إن خرجت أو إن دخ               

 ال نذر   - صلى اهللا عليه وسلم   - فإنه خمري بني أن يصوم وبني أن يكفر كفارة ميني واستدل اجلمهور بقول النيب               
 . وهذا احلديث أيضا يف البخاري. يف غضب وكفارته كفارة ميني 

  -صلى اهللا عليه وسلم- أنّ هذا مروي عن أصحاب النيب : الدليل الثاين

   . أنّ نذر اللجاج والغضب فيه معىن النذر وفيه معىن اليمني فيربأ من العهدة بأداء أي منهما:الدليل الثالث
أنّ فيه كفارة ميني فقط يعين تلزمه كفارة اليمني ولو أدى املنذور ولو صام يف املثال السابق  : القول الثاين 

 . واستدلوا بأنّ احلديث يقول ال نذر يف غضب وكفارته كفارة ميني

أنه ال يربأ إالّ بالوفاء بالنذر للعمومات اآلمرة بالوفاء بالنذر وال خيفـاكم أنّ الـراجح                : قول الثالث الو
 . لقوة أدلتهم وألنّ معهم اآلثار. املذهب إن شاء اهللا 

 )وركوب دابته، نذر املباح كلبس ثوبه : الثالث  (- رمحه اهللا- قال 
ا فإذا التزم فعال مباحا ال يوصف بأنه معصية وال بأنه طاعة             املكلف فعال مباح   التزاممعىن النذر املباح أي     
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  . فهو من هذا القسم الثالث وهو النذر املباح

 )فحكمه كالثاين (- رمحه اهللا- يقول 
فعل واسـتدلوا   يعين حكمه حكم نذر اللجاج فيكون خمري بني أن يفعل وبني أن يكفر وال جيب عليه أن ي                 

 ساملا أن تضرب على رأسه بالدف       - صلى اهللا عليه وسلم   - ذرت إن قدم النيب      أنّ جارية ن   :الدليل األول بأدلة  
 .  أوف بنذرك- صلى اهللا عليه وسلم- فقال النيب 

  .  القياس على القسم السابق:الثاين

- قول النيب     األول  : ارة ميني واستدلوا هؤالء بدليلني    أنّ النذر املباح ال ينعقد وليس فيه كف       : القول الثاين 
   .هذا احلديث صححه ابن امللقن وتقريبا مجيع املعاصرين،  إمنا النذر ما ابتغي به وجه اهللا -  عليه وسلمصلى اهللا
 صعد على املنرب ليخطب فرأى رجال واقفا فقال ما بـال  - صلى اهللا عليه وسلم  -  أنّ النيب    :لدليل الثاين وا

 - صلى اهللا عليه وسـلم - فقال النيب    . وم  هذا فقالوا إنه نذر أن يقوم فال يقعد وال يستظل وال يتكلم وأن يص             
 . مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه

 القول الثاين  هذا  ،  مل يأمره بكفارة مع أنه نذر أن يقوم          - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب    االستداللوجه  
ينا بعد قليل يف مسألة نذر      قول يف احلقيقة يعين اآلثار تقويه لكن يشكل عليه ما سيأت            ابن عبدوس وهو   مال إليه 
من نذر أن يفعل مباحـا فقـد        [  وقال   - رمحه اهللا - والقول اللي هو املذهب رجحه شيخ اإلسالم          . املعصية  

  ] حلف على فعله أو كأنه حلف على فعله
 )وإن نذر مكروها من طالق أو غريه استحب أن يكفر وال يفعله (-  قال رمحه اهللا- مث 

 فعال مباحا لكنه مكروه ففي هذه احلال أيضا خيري لكن يستحب أن ال يفعـل                قوله نذر مكروها إن نذر    
  . والدليل على هذا القياس على اليمني وتقدمت معنا قياس على لو حلف على أمر غري مستحب. املكروه 

  .  أنّ فعل املكروه ال يستحب ولذلك استحببنا له أن يكفر وأن ال يفعل:والثاين

 ) والنحر، وصوم يوم احليض ، نذر املعصية كشرب مخر :رابع ال (- رمحه اهللا- قال  
نذر املعصية أن يلتزم بالنذر فعل حمرما كأن يقول هللا علي نذر أن أشرب اخلمر وأن أصوم يوم احليض أو                    

وهذه املسائل اليت ذكرها املؤلف نادرا أو ال تكاد تقع لكن من أشهر صور نذر املعصية أن ينذر نذرا                   . النحر  
 .  على قطيعة الرحم احملرمة هذا موجود كثرييشتمل

 )فال جيوز الوفاء به (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
فال .نذر املعصية ال جيوز الوفاء به إمجاع لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم من نذر أن يعصي اهللا فال يعصه                   

  إشكال يف أنه ال جيوز الوفاء به

 )ويكفر (-  قال رمحه اهللا- مث 
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ر املعصية صار ملزما بكفارة اليمني خبالف األنواع السابقة اليت خيري فيها هنا ال ختيري بل هـو                  إذا نذر نذ  
  ملزم بالكفارة واستدلوا بأدلة

هذا صححه .  قال ال نذر يف معصية وكفارته كفارة ميني - صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ النيب  :الدليل األول
 ال يصح لكن مع ذلك اإلمام أمحد احتج بـه وتقـدم معنـا أنّ                املتأخرون وضعفه مجهور األئمة والراجح أنه     

 . احتجاج اإلمام أمحد بنص ال يلزم منه التصحيح

  .  قال النذر ميني وكفارته كفارة اليمني- صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ النيب :الدليل الثاين

  . ليمني أنه صح عن ابن عباس أنه قال من نذر نذر معصية فعليه كفارة ا:الدليل الثالث

صـلى اهللا عليـه     - أنّ من نذر نذر معصية فإنه ال شيء عليه وهو لغو باطل لقول النيب                 : القول الثاين و
واألصل .  ال نذر يف معصية      - صلى اهللا عليه وسلم   - ولعموم قوله     .  ال نذر إالّ فيما ابتغي به وجه اهللا          - وسلم

مسألة نذر املعصية ونذر    .  وإذا مل ينعقد فهو عبث ولغو        يعين أنه مل ينعقد   . يف النفي أنه نفي للحقيقة الشرعية       
الراجح فيهما اعتمادا على اآلثار وجوب الكفارة وإالّ يف احلقيقة مـن            . املباح يعين مسألتان قريبتان من بعض       

  حيث النظر القول بأنه ال ينعقد وجيه جدا لوال اآلثار ومال إليه أي إىل هذا األمر كثري من احملققني

ذهب الشافعي الذي نصره ونصره تبعا لنصره البيهقي فهو مذهب قوي وحديث اجلارية اليت نذرت وهو م
 ال يدل على تصحيح نذر املباح ألنّ الضرب على رأس الـنيب             - صلى اهللا عليه وسلم   - أن تضرب على رأسه       

 مبـاح يف   فرحا بقدومه نوع من العبادة فال يصدق عليه أنه نذر مباح صحيح األصل يف ضرب الـدف أنـه                  
األحوال اليت جيوز فيها لكن يف هذه الصورة هو يعترب طاعة وقربة مقصودي أنه ال يوجد دليل واضـح علـى           

اآلثار هي اليت جعلت اإلنسان يتوقف ويرجح       . تصحيح نذر املباح ونذر املعصية وإجياب الكفارة سوى اآلثار          
 . مذهب اجلمهور الذين قالوا بوجوب الكفارة

 )نذر التربر: اخلامس  (- اهللا قال رمحه - مث 
نذر التربر هو كل نذر قصد به اإلنسان التقرب إىل اهللا بعبادة مشروعة فإذا قصد بالنذر التقـرب إىل اهللا                    

 . فهو نذر تربر

 )مطلقا أو معلقا (-  قال رمحه اهللا- مث 
 النذر من   يبتدئأن  فاملطلق وهو أفضل النوعني     ، يعين سواء كان النذر نذر الطاعة طاعة مطلقا أو معلقا           

والنذر املعلق هو كل نذر نـذره       . غري مقابلة نعمة كأن يقول ابتداء هللا علي نذر أن أصوم يوما يف سبيل اهللا                
كأن يقول هللا علي نذر إن حفظت بلوغ املرام أن أصـوم هللا أو أن               ، اإلنسان يف مقابل نعمة أو اندفاع نقمة        

وكأن يقول بالنسبة للنقمة هللا علي نذر إن شفيت أو إن           ، للنعمة  أتصدق أو أن أذبح وكان يقول هذا بالنسبة         
  مث بين حكمه ومثّل. شفي مريضي أن أفعل كذا وكذا من العبادات فالنذر بنوعيه صحيح ومنعقد 
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 )كفعل الصالة والصيام واحلج وحنوه (- رمحه اهللا- فقال 
ظري يف أصل الشرع يعـين مـن حيـث    أن ينذر واجبا له ن   األول   القسم: نذر الطاعة ينقسم إىل قسمني    

 . الوجوب

 أن ينذر نذرا ليس له نظري يف أصل الوجوب من حيث الشرع فإذا قال هللا علـى نـذر أن                   :القسم الثاين 
أصلي فالصالة جتب بأصل الشرع وإذا قال هللا علي نذر أن أزور املريض أو أن أعتكف فقد نذر نذرا ليس له                     

ومل ميثل على القسم الثاين ولو أنه شكل ونوع على          األول  على القسم   املؤلف مثل   . أصل يف الوجوب شرعا     
  . كل قسم لكان أوىف

 )كقوله إن شفى اهللا مريضي أو سلم مايل الغائب فلله علي كذا (- رمحه اهللا- يقول 
ولو أنه مثلّ على النوعني لكان أوىف فقوله إن شفى اهللا           ، كذلك مثّل دفع نقمة ومل ميثلّ على جلب نعمة          

 . وكذلك إن سلم مايل الغائب فلله علي كذا نفس الشيء. مريضي هذا نذر تربر مطلق وال معلق ؟ معلق 

  
 )فوجد الشرط لزمه الوفاء به( يف بيان احلكم - رمحه اهللا- يقول املؤلف  

اء  النذر يلزم بالوف   أنواععرفنا من هذا أنّ بعض أنواع النذر خيري وبعض أنواع النذر يلزم بالكفارة وبعض               
إن كان يف طاعة أصلها واجب يف الشرع فهو واجـب إمجاعـا            : ولزوم الوفاء بنذر التربر ينقسم إىل قسمني        

وإن كان التزاما ألمر مل جيب ألصل الـشرع         .  من نذر أن يطيع فليطعه       - صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب     
 اجلماهري لكن ذهب بعض الفقهاء إىل        وزيارة املريض والصدقة وحنوها فإنه واحلالة هذه جيب عند         كاالعتكاف

 ضعيف جدا ألنـه خمـالف لـنص    القول الثاين أنه ال جيب ألنه مل جيب بأصل الشرع فال جيب بالنذر وهذا       
ومل يفرق بني أنـواع     .  يقول من نذر أن يطيع اهللا فليطعه         - صلى اهللا عليه وسلم   - احلديث بال مربر فإنّ النيب      

  .  من النذر ال من األدلة الدالة على وجوب العبادات يف أصل الشرعالنذر والوجوب يف النذر مستفاد

 )إال إذا نذر الصدقة مباله كله (-  قال رمحه اهللا- مث 
أن ينذر التربع مباله كلـه هـذه       : األول   املستثىن، ملا قرر وجوب الوفاء بالنذر أراد أن يبين املستثنيات          

 يكون يف هذه املسألة هـذه       أنيعين اإلنسان ال يتصور     : ذاهب  املسألة اختلف فيها الفقهاء على حنو عشرة م       
 : لكنهم اختلفوا على القدر حنن نذكر األقوال القوية من هذه العشر.املذاهب 

- وإمنا حيب عليه أن خيرج الثلث واستدلوا بأنّ أبا لبابة             ،  أنه ال جيب عليه أن يويف بنذره         :األولالقول  
 .  جيزيك الثلث- صلى اهللا عليه وسلم- اله كله فقال النيب   نذر أن يتصدق مب- رضي اهللا عنه

-  ملا جاءت توبته قال هللا علي نذر أن أتصدق مبايل فقال النيب  - رضي اهللا عنه-  أنّ كعب  :الدليل الثاين
 . وهذا يف الصحيحني واألول ضعيف.  أبق عليك بعض مالك - صلى اهللا عليه وسلم
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. ويف مبا نذر وأن يتصدق جبميع ماله لعموم من نذر أن يطيع اهللا فليطعه               أنه جيب عليه أن ي    : القول الثاين 
 . وعلى هذا يتصدق بالنقد واألعيان والبيوت ومجيع أنواع األموال

أنه يتصدق بكل املال ويبقي عليه ما يكفيه وولده باملعروف بال حتديد قدر معني من املبقى          : القول الثالث 
املتقدمني واختاره ابن حزم واختاره ابن القيم واستدل هؤالء باحلـديث           وإىل هذا ذهب عدد من السلف من        

حديث كعب فإنه أمره بأن يبقي بعض املال وهذا القول األخري وجيه وفيه مجع بني األدلة إالّ أنه يشكل عليه                    
ما لكن  له قاصر نوعا فاالستداللشيء واحد وهو أنّ حديث كعب ليس فيه لفظ النذر مطلقا وإمنا فيه الصدقة 

 به إىل أنه جيب أن خيرج مجيع املال ويبقي ما يكفيه وولده جيد وفيه نوع من اجلمع بـني                    االستئناسمع ذلك   
يليه يف القوة القول أنه جيب أن خيرج مجيع ماله ألنه ال يوجد مقيد للحديث من نـذر أن يطيـع اهللا                      . األدلة  
يب لبابة ضعيف واحلديث اآلخر ليس يف النذر بأي فبأي شيء خنرج عن هذا احلديث إذا كان حديث أ. فليطعه 

أنه عليه أن خيرج مجيع ماله . هناك قول رابع جيد ما أقول راجح لكن فيه وجهة نظر . خنرج عن هذا احلديث 
 ملا أخرج ماله مسي بأنـه  - رضي اهللا عنه- بكر الصديق    ء أنّ أبا  الالنقدي دون ما سواه من األعيان ودليل هؤ       

 يليـه   القول الثالـث   مع أنّ بيته الذي يسكن فيه بقي له وهذا القول أيضا جيد املهم الراجح                تربع بكل ماله  
 . القول الثاين 

 )أو مبسمى منه يزيد على ثلث الكل (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين كذلك إذا نذر أن يتربع بقدر من املال يزيد هذا القدر على ثلث املال فكذلك ال جيب عليه إالّ الثلث 

سا على املسألة السابقة فقاسوا ما إذا زاد القدر املتربع به على أكثر املال ما إذا تربع بكل املال والراجح أنه                     قيا
جيب عليه أن يتربع بكل ما نذره إذا كان أقل من كل املال يعين إذا مل يكن من كل املال يعين إذا مل يكن كل                         

يقول أو مبسمى منه يزيد على ثلث الكل وجيعل مـا زاد            املال واملؤلف خالف املذهب يف هذه املسألة إذا هو          
على الثلث حكمه حكم الكل مع العلم إمنا زاد على الثلث قد يكون زيادة قليلة وحينئذ يكون الباقي أكثر من                    

ففي هذا القول ضعف ظاهر جدا لو كان القول أنه إذا زاد على الثلثني يعين إذا                . أيش ؟ يبقى الثلثان إالّ قليال       
ثلث الكل  .  أن يتربع بثلثي ماله لكان هذا القول وجيه لكن هم يقولون منه ما يزيد على ثلث الكل فقط                    نذر

 . يسري وال يوجد أي مربر للخروج عن احلديث

 )فإنه جيزيه قدر الثلث (-  قال رمحه اهللا- مث 
ر الثلث بال كفـارة وهـو       ومفهوم عبارة املؤلف أنه جيزيه قد     . يعين يف املسألة األوىل ويف املسألة الثانية        

 . كذلك ألنه إمنا نقص عن كل املال باألدلة الشرعية فال جيب عليه مع ذلك أن يكفر

 )وفيما عداها يلزمه املسمى (-  قال رمحه اهللا- مث 
فإذا تصدق بالثلث فأقل فليزمه أن خيرج ما مسى بال نزاع لعموم من نذر أن يطيع اهللا فليطعه فهذا القدر ال 
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 . جوبه فيجب عليه أن خيرجه طاعة هللاإشكال يف و

 )ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا قال اإلنسان هللا علي نذر أن أصوم شهرا فيجب عليه مبجرد اللفظ أن يصومه متتابعا واستدلوا على هذا 

 . بأنّ املتبادر إلطالق كلمة الشهر التتابع فليزمه أن يصومه متتابعا

أنّ له أن يصومه ولو بغري تتابع واستدلوا على هذا بأنّ الشهر يطلق على معنيني يف الشرع                 : الثاينالقول  و
على ما بني اهلاللني وعلى الثالثني يوما ولو نذر أن يصوم ثالثني يوما فإنه ال يلزمه التتابع فكذلك إن نذر شهرا 

إلنسان هللا علي نذر أن أصوم ثالثني يوما وبني         ألنه أحد معنييه وهذا صحيح وعرفنا اآلن الفرق بني أن يقول ا           
 . أن يقول هللا علي نذر أن أصوم شهرا بينهما فرق ألنه بالعبارة الثانية يلزمه على املذهب التتابع

 )وإن نذر أياما معدودة مل يلزمه إالّ بشرط ونية (-  قال رمحه اهللا- مث 
أكثر من الشهر أو بعدد أيام الشهر فإنه ال يلزمه          إذا نذر أياما معدودة يعين سواء كانت أقل من الشهر أو            

  إالّ أن يصومها ولو بغري تتابع

كأن يقول هللا علي نذر أن أصوم ستة أيام فله أن يصوم متتابعة وله أن يصومها متقطعة والدليل على هذا                    
 بقوله تعاىل فعدة من أيام  واستدلوا أيضا . أنّ هذه الصيغة ال توجب التتابع فإنه نذر صيام أيام فال يلزمه التتابع              

 . أخر وقضاء صوم رمضان ال جيب فيه التتابع باإلمجاع فكذلك األيام املنذورة ألا أيام هنا وأيام هناك

 )إالّ بشرط أو نية (- رمحه اهللا- قال  
الفـرق  و، قوله إالّ بشرط أو نية يعين إالّ أن ينوي التتابع يف األيام أو يشرط على نفسه التتابع يف الصيام                    

وقبل أن خنتم من خـالل      . بني الشرط والنية أنّ النية بال نطق والشرط بالنطق فإذا شرط أو نوى لزمه التتابع                
النظر يف أحوال الناس جتد أنّ كثري من الناس يسارع يف النذر وغالبا ما جيعل على نفسه نذرا صعبا جدا ألنـه                     

كر نذرا فيه تصعيب سـواء كـان يف العبـادات او يف              دفع فساد فيذ   أويتحمس عند النذر طالبا حتقيق مراد       
التربعات والواجب على اإلنسان أن يتأىن كما أنّ الواجب على طالب العلم أن ينبه الناس على أنّ النذر مكروه 

زم الثاين أن يتأىن وأن ال يل     . وال حيبه اهللا وأنه إذا أراد اإلنسان أن ينذر فينبغي أن يقصد النذر املطلق ال املعلق                 
 نذرت أن تصوم يوما وتفطر يوما وحال النذر كانـت           امرأةتوجد  . نفسه بشيء يشق عليه يف احلال أو املآل         

امرأة قد جاوزت اخلمسني سنة ملاذا ؟ ألنّ ابنها كان مريضا مرضا شديدا وكانت نفسها رقيقة ومتعلقة بـه                   
سيما إذا كان   ال بالنسبة للناذر ال   عظيم واإلشك فنذرت أن تصوم يوم وتفطر يوم فلما شفي وقعت يف إشكال            

شخصا صاحلا وتقيا أنه حىت إذا أفيت بالكفارة لعجزه تبقى القضية يف نفسه حرجة ويستمر متردد وحرج مـن              
 دخلت يف إشكال بسبب النذر أليس كذلك ألا نذرت - رضي اهللا عنها- هذا األمر وتعلمون أنّ حىت عائشة  

وقالت إمنا النـذر أمـر      .  فلما دخل عليها وقبلها يدها ورجلها        - اهللا عنه رضي  - أن تكلم عبد اهللا بن الزبري         
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شديد يعين كأا تقول إشكال ولكن النذر أمره شديد فما زالوا ا حىت كلمته فصارت تعتق تقريبـا إىل أن                    
  . توفيت وهي تعتق عن هذا النذر ألا دخلت يف حرج شرعي بسبب النذر

  
                              

  
  
  
  
  

  
                                           

 من القضاء) 1(الدرس                                       

 كتاب القضاء
  . كتاب القضاء - رمحه اهللا- قال 

 . فيطلق على اإلحكام ويطلق اإلنفاذ كل على حدة.  القضاء يف اللغة إحكام األمر وإنفاذه 

والتعريـف خلـص    . ء هو تبيني  احلكم الشرعي واإللزام به وفصل اخلصومات           القضا/ وأما يف الشرع    
  . احلقيقة عمل القاضي

 )  وهو فرض كفاية (-  قال رمحه اهللا- مث 
 من حيث األصل. القضاء مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع 

 ]49/املائدة[} فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا { . أما الكتاب فقوله تعاىل 
وإذا أخطأ فلـه  ،  إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران         - صلى اهللا عليه وسلم   - ة فقوله     وأما السن 

  . أجر

واملؤلف يقول أنه فرض كفاية . وأما اإلمجاع فقد حكاه عدد من أهل العلم أنه مشروع من حيث األصل             
  : على كونه فرض كفاية بأمورواستدلوا . يعين إذا قام به من يكفي سقط اإلمث عن الباقني وإالّ أمثوا مجيعا 

  .  أنه لو مل يوجد القضاء ألدى ذلك إىل ضياع احلقوق ووقوع الظلم وهذا حمرم:األمر األول

 .  نصب القضاء وأرسلهم- صلى اهللا عليه وسلم-  أن النيب  :الثاين



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  118  
 

 . أنه سنة وليس بفرض: القول الثاينو

واستدل الذين قالوا أنه    . فاية واملستحب والترك    أنّ املستحب تركه فرق بني فرض الك       : القول الثالث و
وأما الذين قالوا أنه سنة     . أنه سنة فاستدلوا بأدلة الذين قالوا أنه فرض كفاية           أما الذين قالوا  . مستحب تركه   

األول والـراجح  . فقالوا ليخلص نفسه من تبعات تولية القضاء ولئال يعرض نفسه للفتنة يف الدين أو يف الدنيا   
  .فرض كفايةأنه 

 )يلزم اإلمام أن ينصب يف كل إقليم قاضيا ( -  قال رمحه اهللا- مث 
اإلمام جيب عليه وجوبا أن ينصب      . جعل اإلمام قاضيا    " احلكم الثاين   .  حلكم تويل القضاء     :األولاحلكم  

يا وأرسـل    أرسل عليا قاض   - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب      :األولالوجه  : قاضيا والدليل على هذا وجوه      
  وخلفائـه ينـصبون   - صلى اهللا عليه وسلم- ومازال النيب  وعمر أرسل شرحيا قاضيا يف الكوفة    . معاذا قاضيا   

 . القضاة

 القياس على وجوب اجلهاد واخلراج ودفع اجلباه إرسال اجلباه وحنوها من أعمال ويل األمر الواجبة                :الثاين
  . عليه

اية فيجب على ويل األمر أن يسد هذا الفرض وال شك أبدا طرفة          أنّ تويل القضاء فرض كف     :األمر الثالث 
. عني أنه جيب على الويل أن ينصب القضاة وهذا أمر تتفق عليه مجيع الشرائع والعقول واألنظمة والقـوانني                   

  البلد ودينهم ألنّ أمر النـاس ال يـستقيم إالّ  شريعةجتد بلدا من البلدان إالّ وفيه قضاة مهما كانت   ولذلك ال 
  .ذا

 )وخيتار أفضل من جيده علما وورعا (-  قال رمحه اهللا- مث 
الورع والعلم ألنّ العلم يعينه على . جيب على ويل األمر إذا أراد أن خيتار القاضي أن يراعي هذين األمرين 

ـ         ، حتقيق الصواب والورع حيجزه يف الوقوع عن يف احملرم           ي والدليل على الوجوب أنه إذا كان تعـيني القاض
واجب فهذا مما حيقق املطلوب من تعيني القاضي وهو إقامة العدل وال شك أنّ هذا واجب وينبغـي عليـه أن      
حيرص على البحث عن العامل الورع فإن عرفه بنفسه فذاك وإالّ سأل والسؤال حينئذ أيضا واجب ألنه حيقـق                   

 . األول الوجوب

 )لعدل وجيتهد يف إقامتهويأمره بتقوى اهللا وأن يتحرى ا (-  قال رمحه اهللا- مث 
والـدليل  .  أن يتحرى العدل     :والثاين.  أن يتقي اهللا     :األولمر أن يأمر القاضي بأمرين      جيب على ويل األ   

على الوجوب أنّ الغرض من القاضي إيصال احلق إىل أصحابه وال يكون إالّ بذلك وال يكون إالّ بأن يتقي اهللا                    
يعين لو كان تقيا فإنه سيتحرى العدل وإمنا نص عليه          . ثمر أن يتحرى  ويف احلقيقة التقوى ت   . مث يتحرى العدل    

 . وأكد عليه ألمهيته يف باب القضاء
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 )فيقول وليتك احلكم أو قلدتك وحنوه (-  قال رمحه اهللا- مث 
املؤلف ذكر  . ال يكون القاضي قاضيا إالّ بتولية ويل األمر وتولية القاضي هلا ألفاظ صرحية وألفاظ كناية                

اظ الصرحية فاللفظ الصريح أن يقول ويل األمر للقاضي وليتك وال تنعقد الوالية إالّ إذا قال القاضي قبلت                  األلف
 . أو خاصة حسب الوالية اليت واله إياها احلاكم فإذا قال قبلت فقد أصبح واليا إما والية عامة. 

أو أن يقول عولـت     ، مدت عليك   من أمثلتها أن يقول اعت    .  غري الصرحية الكناية     األلفاظ: القسم الثاين 
وإالّ فهـو لـيس بقاضـي    . حكم هذه األلفاظ أنه ال يكون ا وليا وال حاكما إالّ إذا دلت القرينة   . عليك  

والتعليل أنّ هذه األلفاظ حتتمل أن يريد تعيينه قاضيا وحتتمل أن يريد استشارته يف قضية معينة فقط وهلذا نقول                   
 . على إرادة توليته القضاءجيب أن توجد هناك قرينة تدل 

 )ويكاتبه يف البعد (-  قال رمحه اهللا- مث 
مراد املؤلف ذا أنّ التوليه كما حتصل باللفظ للقريب حتصل بالكتابة للبعيد وأنّ الكتابة جمزئة وحيصل ا                 

 . بن حزم مرو أرسل كتابا مع ع- صلى اهللا عليه وسلم- التولية ولو مل يشافهه ا والدليل على هذا أنّ النيب  

  .  أنّ عمر ملا وىل شرحيا أرسل بالكتاب ليقرأ على الناس يف املسجد:والدليل الثاين

 مازال يرسل الكتب لتبليغ الرسالة وال يشترط يف كل          - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب      :والدليل الثالث 
 . ذلك املشافهة

البد أن يشهد وأن جيعل شاهدين على هذا        مسألة هل يشترط أن يشهد ؟ فيه خالف من الفقهاء من قال             
 . الكتاب يذهبان يشهدان أنّ هذا الكتاب صحيح وهو من احلاكم

  . باالستفاضةأنه يشترط إالّ أن يستفاض األمر فإن استفاض فنكتفي : القول الثاين

ل الشهود مع    كان يرس  - صلى اهللا عليه وسلم   - أنه ال يشترط مطلقا ألنا ال نعلم أنّ النيب          : القول الثالث 
 . كتبه واألقرب األخري

 ) وتفيد والية احلكم العامة (-  قال رمحه اهللا- مث 
املؤلف يريد أن يبين أنه إذا ثبتت للقاضي والية عامة فإا تفيد الصالحيات املذكورة وهي العشر هذا إذا                  

 . ثبتت الوالية العامة

 بل يرجع يف معرفته إىل األعراف ومـا جـرت           أنّ ما يستفاد بالوالية ليس له حد شرعي       : القول الثاين و
 اختيـار شـيخ     القول الثاين   وهذا  . العادة به فقد تكون أكثر من هذه العشر وقد تكون أقل من هذه العشر               

 . الصحيح إن شاء اهللا  وهو- رمحه اهللا- اإلسالم  

 )الفصل بني اخلصوم (- رمحه اهللا- قال 
لفصل بني اخلصوم وتعليل ذلك أنّ القاضي إمنا وضـع هلـذا            الوالية العامة أول ما تفيد من الصالحيات ا       
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  والفصل بني اخلصوم يثمر الصالحية الثانية وهي. الغرض وهلذا بدأ به املؤلف 

ألنّ مثرة الفصل بني اخلصوم هي أخذ احلق من بعضهم          )  وأخذ احلق لبعضهم من بعض     (- رمحه اهللا -  قوله
 . لبعض

 )موال غري املرشدينوالنظر يف أ (-  قال رمحه اهللا- مث 
  :  يتيم أو جمنون أو معتوه وسبب وجوب ذلك على القاضي من وجهنيأويعين النظر يف حنو صغري 

 .  إما أن ال يوجد ويل على هؤالء فهذا يؤدي إىل ضياع أمواهلم:األولالوجه 

ظ هذا القاضـي     أن يوجد ويل على هؤالء من قبل احلاكم أو من قبل احلاكم السابق فإذا مل يالح                :الثاين
عمل الوايل أدى هذا إىل أن جيترئ على سرقة أمواهلم فإذا عليه أن يراعي أموال اليتامى سواء كان يوجد وايل                    

 . املنصب القاضي السابق له عليهم أو ال يوجد وايل عليهم وسواء كان هو املنصب هلذا الوايل أو

 ) فلس  واحلجر على من يستوجبه لسفه أو-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين وجيب على القاضي ومن صالحياته أن حيجر على من يستحق احلجر سواء كان لفلـس أو لـسفه                   

  : وتعليل هذا من وجهني

  . سيما السفيهه لئال يتصرف تصرفا يضر بنفسه ال حرصا على نفع احملجور علي:األول

 .  حرصا على عدم وقوع الضرر على املتعاملني مع السفيه أو املفلس:الثاين

 ) والنظر يف وقوف عمله ليعمل بشرطها (-  قال رمحه اهللا- مث 
معنا قوله يف وقوف عمله يعين املنطقة اليت يعمل فيها و القاضي جيب أن ينظر يف أوقاف العمل ولو كان                    
عليها ناظرا يعين وجود الناظر ال يعفي القاضي من التحقق من جريان الوقف حسب الشرط لئال تضيع حقوق                  

 . م أو حقوق الواقف من حيث ترتب األجر على الوقفاملوقوف عليه

 )وتنفيذ الوصايا (-  قال رمحه اهللا- مث 
ألنّ حاجة امليت إىل ذلك قد أعظم من حاجة احلي يف األعمال السابقة ألنّ امليت ال يوجد من يقوم لـه                     

  بتنفذ وصيته وهذا يف احلقيقة من

سيما إذا كانوا قليلي الدين بتضييع الوصية ألا تنقص اليقوم الورثة  أوجب واجبات القاضي ألنه دائما ما
 . املال عليهم

 )وتزويج من ال ويل هلا (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا كانت املرأة ال ويل هلا فإنّ القاضي جيب عليه أن يزوجها إلعفافها والقيام على مصاحلها وذلك لقول                  

  .  ويل من ويل له فان اشتجروا فالسلطان- صلى اهللا عليه وسلم- النيب  

 )وإقامة احلدود (-  قال رمحه اهللا- مث 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  121  
 

 الوايل فإذا قلنـا ال يقـيم        أوبكتاب احلدود أنّ املنوط بإقامة احلدود هو احلاكم          إقامة احلدود تقدم معنا   
احلدود إالّ احلاكم واحلاكم صار ليس من مهامه إقامة احلدود صار األمر ضائعا بني هؤالء وهـؤالء ومل تقـم       

 . د وهلذا نقول الواجب على القاضي أن يقيم احلدود ألنه املنوط به هذا العملاحلدو

 )وإمامة اجلمعة والعيد (-  قال رمحه اهللا- مث 
 يقيمون اجلمع واألعياد    - رضي اهللا عنهم  -  كان هو واخللفاء الراشدين        - صلى اهللا عليه وسلم   - ألنّ النيب   

مل ينيب غريه  فيها وأشار الفقهاء إىل أنّ هذا من عمل القاضي ماواملقصود بإقامة اجلمعة والعيد أن يكون إماما     
فإذا أناب غريه صار هذا املناب هو الذي يقوم باإلمامة يف العيد واجلمعة واإلنابة هي عمل املسلمني من قرون                   

 . متطاولة

 )والنظر يف مصاحل عمله (-  قال رمحه اهللا- مث 
نظر يف مصاحل املسلمني ومثل عليه بكف األذى عن الطرقات      ال. لكف األذى عن الطرقات وأفنيتها وحنوه       

وكف األذى عن األفنية واألفنية هي األماكن الواسعة أمام الدور ألنّ مصاحل الناس تتعلق ذه األفنية اليت هي                  
انت أمام الدور ومن املعلوم أنّ هذا انتقل اليوم من القضاة إىل البلديات ومن هنا تعلم أنّ صالحيات القاضي ك                  

ية عامة فالقاضي الذي له والية عامة يف القدمي كـان           بالقاضي يعين القاضي الذي له وال     واسعة جدا واملقصود    
واسع الصالحيات جدا بشكل كبري به يناط تقريبا مجيع األعمال الشرعية لكن اليوم مع كثرة أصبح ال ميكـن        

ل كثرية ال يتمكن للقاضي من إائها يف        أن يناط بالقاضي إالّ فصل اخلصومات وفصل اخلصومات أيضا أعما         
 وقت وجيز وهلذا ناسب جدا إخراج بعض الصالحيات وإسنادها إىل مرافق أخرى ليتم العمل الوجه املطلوب

. 

 )وجيوز أن يوىل يف عموم العمل (-  قال رمحه اهللا- مث 
يلزم أن يوىل  و بعض والية وأنه الملا بين الشيخ الوالية العامة أراد أن يبين أنه جيوز أن يوىل والية خاصة أ       

والية بل له أن يوليه والية خاصة فقال وجيوز أن يوىل عموم النظر يف العمل وهذا هو الواليـة العامـة الـيت                 
تقدمت وذلك بأن يوليه سائر األحكام يف كل البلدان وهذا ألظنه وقع إالّ اللهم أن يريد مثال قـضية قاضـي          

ع القضاة يف البلدان أما من حيث مباشرة العمل ال ميكن أن يتوىل مجيع األعمال القضاة وهو أنه مسئول عن مجي
 . يف كل البلدان إالّ باإلنابة

 )وأن يوىل خاصا فيهما (-  قال رمحه اهللا- مث 
كأن يوليه النظر يف احلدود يف بلد معني فإذا واله النظر يف احلدود فقط دون األنكحة والبيوع فقـد واله                    

يوليه احلدود يف بلد      إما أن يوليه احلدود يف كل البلدان فقد واله والية خاصة يف مكان عام أو               والية خاصة مث  
  .معني فيكون واله عمال خاصا يف بلد خاص وهلذا
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 )أو يف أحدمها ( - رمحه اهللا- قال املؤلف  
 النظر يف أو خصوص. أو عموم النظر يف خصوص العمل ، يعين إما أن يكون عموم النظر يف عموم العمل 

وهذا كله وقع يف القدمي وأما يف احلديث فالعمل على توليته عموم النظر يف خصوص العمـل                 . عموم العمل   
ل عن القضايا مجيعا ولكن يف بلد معني إالّ أنه يبدوا جرى العرف أنه كـثري مـن القـضاة                ئوفكل إنسان مس  

عامالت وقاضي من القضاة حتال إليه قضايا       يتخصص مثال يف شيء معني فقاضي من القضاة حتال إليه قضايا امل           
 . احلدود وقاضي آخر قضايا األحوال الشخصية إلتقانه مثال هلذا التخصص

 )يشترط يف القاضي عشر صفات (- رمحه اهللا- قال 
وإالّ فإا ال تنعقد له الوالية فهـي        . يعين أنه ال جيوز أن يوىل القاضي إالّ إذا اتصف ذه العشر صفات              

 إىل أنّ هذه الشروط شروط يف القاضي العام ال فيما حيكـم             - رمحه اهللا -  وأشار شيخ اإلسالم       شروط صحة 
 حتكيما خاصا بني شخصني وإن كان ظاهر عبارات الفقهاء أنّ هذه الشروط شروط يف احلـاكم العـام ويف                  

 . احملكم حتكيما خاصا

 )بالغا عاقال (- رمحه اهللا- قال 
 الشيخ املؤلف اإلسالم بعد البلوغ والعقل لكان هـو املناسـب هـذه    كونه بالغا عاقال مسلما ولو جعل 
 أنّ  :الثاين. القضاء أرفع من العدالة      أنّ شروط يف العدالة ومنصب       :األول: الشروط حمل إمجاع وذلك ألمرين    

  . غري املسلم ال يؤمتن وغري العاقل ال يفهم

؟ فإذا كان عاقال جاز أن يوىل القضاء قال         حنن نقول يشترط أن يكون بالغا عاقال أليس كذلك          / مسألة  
وهـذا  .بعض الفقهاء وهذا ليس على إطالقه بل املشترط قدر خاص من العقل وهو ما يوجب الفطنة والتنبه                  

القول الذي يقول أنّ املشترط ليس جمرد العقل بل قدر زائد يفيد الفطنة والتنبه صحيح وهو أنه يشترط فيه أن                    
ط أن يكون ذكيا بقدر مرتفع لكن الشرط أن ال يكون مغفال أوساذجا وهذا الذي               يكون ذا فطنة وليس الشر    

 . أشار إليه بعضهم وجيه يف احلقيقة

 )ذكرا (-  قال رمحه اهللا- مث 
  : يشترط أن يكون من يتوىل القضاء ذكرا والدليل على هذا من وجوه

 . فقد حكي اإلمجاع على هذا الشرط.  حكي إمجاعا :األولالوجه 

 . وسواء كان خرب أو دعاء.  أمرهم امرأة ا  ال يفلح قوم ولو- هللا عليه وسلمصلى ا-  قول النيب  :ينالثا

أما ابن جرير . أنه جيوز أن توىل املرأة مطلقا وإىل هذا ذهب اثنان فقط ابن حزم وابن جرير               : القول الثاين 
 ابن  العريب وهو عامل حمقق ومال إليه فقد ذهب بعض الفقهاء إىل أنّ هذا ال يثبت عنه وممن ذكر ذلك وجزم به

أما ، أيضا الشيخ العالمة الشنقيطي أنّ مثل هذا القول ال يثبت عن ابن جرير وال يتصور من مثله خمالفة النص                    
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-  أنّ النيب    :الثاين. صل احلل فيجوز أن توىل       أنّ األ  :ألولا: ابن حزم فهو ثابت عنه واستدل ابن حزم بأمرين        
لة عن رعيتها قال ابن حزم فأفاد احلديث        ئوملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مس       يقول وا  - لمصلى اهللا عليه وس   

  . أنّ من أهل الواليات فهي والية يف بيتها

أنه جيوز يف غري احلدود وهو هذا القول منسوب إىل األحناف إالّ أنّ كثريا من األحنـاف                 : القول الثالث 
ود األحناف ذا أنّ املرأة إذا وليت فإنّ أحكامها تنفـذ وإن كـان   أنكر أن يكون هذا مذهبا هلم وقالوا مقص    

املويل هلا آمث وهلذا جند يف بعض كتب األحناف حكاية اإلمجاع على عدم جواز تولية املرأة ويف احلقيقة اجلـزم             
و بأنّ هذا مذهب األحناف أوليس مبذهب لألحناف والصواب أم يقصدون نفوذ األحكام وإالّ إن والها فه               

ولكن حكاية هـذا    . آمث اجلزم بتحديد القولني غري واضح وكتب األحناف فيها التصريح ذا والتصريح ذا              
 ضعيف بل يف ثبوته ضعف يوجد تشكيك يف ثبوته من قبل بعـض              القول الثالث اخلالف تنبئك عن أنّ هذا      
وصلى اهللا وسلم على    -  أعلم   واهللا.  بل حمكي إمجاعا والنص دل عليه        األولالقول  األحناف أنفسهم والراجح    

     - نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  من القضاء)  2: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  السبت: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ17/11/1429
  209(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
لعاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب ا       

  .وأصحابه أمجعني
ذهب اجلماهري إىل   . مازال احلديث يف الصفات اليت تشترط يف القاضي وتوقفنا على شرط أن يكون حرا               

  : اشتراط حرية القاضي وأنه ال يصح تنصيب العبد قاضيا واستدلوا على هذا بأمور

 أنّ العبد ال يقبل يف بعض املواضع كشاهد فلئال يقبل كقاضي كم             :إمجاعا  الثاين   أنه حكي    :األول األمر
  باب أوىل

  .  أنه مشغول خبدمة سيده فكيف جيلس للناس قاضيا:األمر الثالث

أنّ احلرية ليست بشرط ألنه ليس يف النصوص ما يدل على اشتراطها فلو نـصب اإلمـام            : القول الثاين و
ت أحكامه وإىل هذا ذهب بعض حمققي احلنابلة واختاره شيخ اإلسالم وهو صحيح             قاضيا ليس حرا صح ونفذ    

 . إن شاء اهللا إذ ال يوجد ما مينع أبدا أن يكون العبد قاضيا مادام أعلم وأفقه وأعرف باألحكام

 )مسلما (-  قال رمحه اهللا- مث 
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     . يف قوله بالغا عاقالوالثايناألول وتقدم معنا الكالم عن اشتراط اإلسالم عند الكالم عن الشرط 

 )عدال (-  قال رمحه اهللا- مث 
} يا أيها الذين آمنوا إن جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبينـوا               { قاضي عدل لقوله تعاىل   يشترط أن يكون ال   

وإذا اشترطنا التبين يف كالم القاضي صار القاضي غري مقبول األحكام ألنّ كالمه غري مقبـول           ] 1/احلجرات[
 .األول جيوز هذا هو الدليل وهذا ال يصح وال 

 أنّ العدالة شرط يف الشاهد فكيف بالقاضي وال شك أنه يشترط أن يكـون عـدال وأنّ                  :الدليل الثاين 
 . الفاسق ال تصح توليته

 )مسيعا بصريا متكلما (-  قال رمحه اهللا- مث 
يفهم الـدعوى مث    يشترط أن يتمتع القاضي حبواسه السمع والبصر والكالم ألنه إذا مل يكن يسمع فكيف               

يشترط أن يكون بصريا ليفـرق بـني         يفهم احلجج بعد ذلك فإنه مل يفهم الدعوى وال احلجج ألنه ال يسمع            
 . املدعي واملدعى عليه

 . ويشترط أن يكون متكلما ليتمكن من  بيان احلكم إذ كيف يتصور بيان احلكم للخصوم وهو ال يتكلم

 وال يشترط أن يكون بصريا ألنّ األعمى يتمكن من معرفة الشهود أنه يشترط مسيعا متكلما: القول الثاينو
إما بسمعه وتفريقه أو بتعريفه كما يعرف األدلة إذا كانت بغري اللغة العربية فكذلك يعرف اخلصوم بقول من                  

ومازال قضاة املـسلمني     القول الثاين حضر عنده من الثقات هذا فالن وهذا فالن واستقر األمر على رجحان             
 احلق أحيانا إىل مستحقه لكـون مسعـه         إيصالم األعمى ومنهم البصري وقد يكون األعمى أفقه وأقدر يف           منه

 . مرهفا يعرف احلجج وحلن القول وهذا هو الراجح

 )جمتهدا (-  قال رمحه اهللا- مث 
ى  املطلق وحكي اإلمجاع عل    االجتهاديشترط أن يكون القاضي جمتهدا ومقصود املؤلف بقوله جمتهدا يعين           

وقولـه  ] 26/ص[} فاحكم بينهم مبا أنـزل اهللا    { أن يكون القاضي جمتهدا واستدلوا على هذا بقوله تعاىل          
والرد إىل غري اتهد ال فائدة فيه ألنه        ] 59/النساء[} فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول           { تعاىل    

يكون جمتهدا اجتهادا مطلقا وهو الذي يـتمكن        لن يتمكن من التفقه يف النصوص فعلى هذا القول يشترط أن            
 . من استنباط األحكام من النصوص مباشرة والنظر فيها واستكمال آلة ذلك

 )ولو يف مذهبه (-  قال رمحه اهللا- مث 
 أن يكـون جمتهـدا يف       القاضيقوله ولو يف مذهبه املؤلف خالف املذهب ألنّ املذهب جيوزن أن يكون             

 أن يقيد بأنه ضرورة واتهد يف املذهب هو الذي يعرف أصول اإلمام ومتقـدم       مذهبه بشرط الضرورة فال بد    
ذكـر املؤلـف   :  ينقسم إىل أقسام االجتهادقوله ومتأخره ويتمكن من الترجيح بني األقوال من هذا عرفنا أنّ         
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مة بل يتفقـه يف      اتهد املطلق وهو ما تقدم معنا الذي ال يتقيد بأصول إمام من األئ             :فالقسم األول . بعضها  
  . نصوص الكتاب والسنة مباشرة

 .  جمتهد املذهب و هو من يتفقه يف نصوص الكتاب والسنة لكن على أصول إمامه:الثاين

 جمتهد املذهب ويسمى أيضا وهو من يعرف أقوال اإلمام املتقدم واملتـأخر ويـستطيع أن           :القسم الثالث 
 . داخل املذهبخيرج أقوال اإلمام ويستطيع يرجح بني األوجه 

 هو املقلد فاملقلد هو من يأخذ أقوال إمامه بال استدالل واملطلع على تقسيمات العلمـاء                :القسم األخري 
للمجتهدين يعرف أنّ هذه التقسيمات متداخلة وأنه ال يوجد حد فاصل بني اتهد املطلق وبني جمتهد املذهب                 

قط أو يف احلدود فقط وبعضهم يقول جمتهد املـسألة  ويضيف بعضهم جمتهد الباب كالذي جيتهد يف الفرائض ف   
 يف مسألة واحدة هذه األقسام تتداخل مع عدا اتهد املطلق فهو قسم مـستقل               االجتهادوهو من يتمكن من     

واضح املعامل ال يكاد يوجد إالّ يف الرجل بعد الرجل يف القرن بعد القرن أما اتهد داخل املـذهب واتهـد         
عرفنا اآلن أنه يشترط يف األصل إما أن يكون جمتهدا وجيوز أن يكون جمتهـد      . يف كل األعصار     فيوجد   ئاز

نبه شيخ اإلسالم إىل مسألة وهي أنه يف هذه الشروط ويف           . مذهب لكن عند الضرورة يعين إذا مل يوجد سواه          
 اإلنصاف يقول استقر األمـر       ينبغي أن يأخذ األمثل فاألمثل من املوجود بل إنّ املرداوي يف           االجتهاداشتراط  

 ألنغلق باب القضاء فمن فترة طويلة وكثري من         االجتهادعلى تقليد أو تنصيب من يقلد من أزمنة ولو اشترطنا           
 إالّ  االجتهادالقضاء يعتربون من قسم التقليد لعدم وجود اتهد املطلق أو جمتهد املذهب واخلالصة أنّ اشتراط                

فاألمثل من املوجود من أهل العلم يف حال تطلّب اإلمام أحدا للقضاء وأنه على هذا               أنه ينبغي أن يأخذ األمثل      
أي أخذ األمثل فاألمثل والتجاوز عن بعض الشروط عليه العمل من قرون كثرية ولو وقفنا مع هذه الشروط ال                   

 . تكاد جتد قاضيا يصلح للتنصيب

 )اخل...وإذا حكم اثنان بينهما رجال   (-  قال رمحه اهللا- مث 
 إليه ولو مل يكن هذا الرجـل  االحتكامأفادنا املؤلف أنه جيوز لإلنسان مع خصمه أن حيتكم إىل من يرون             

منصباً من اإلمام فيجوز أن حيتكم اخلصوم إىل رجل مل ينصبه اإلمام واستدلوا على هذا بأنّ أبا احلكم أو مـن                     
 احلكم هو اهللا - صلى اهللا عليه وسلم-  فقال النيب  - مصلى اهللا عليه وسل- كان يكىن بأيب احلكم جاء إىل النيب  

-  إيلّ فقضيت بينهم فرضوا مبا قضيت فقال النيب          اجاءوفلما مسيت أبا احلكم فقال إنّ قومي كانوا إذا اختلفوا           
بن   ما أحسن هذا فأقر أن حيكم رجل مل ينصب من قبل اإلمام بني الناس كما أنّ عمر                 - صلى اهللا عليه وسلم   

صلى اهللا عليه   - وعثمان وعلي كلهم احتكموا إىل غري القاضي فدل النص واألثر عن أصحاب النيب                اخلطاب  
 .  لغري القاضي املنصباالحتكام على جواز - وسلم

 )يصلح للقضاء (-  قال رمحه اهللا- مث 
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أفادنا املؤلف أنّ هذا الرجل املنصب جيب أن يصلح للقضاء ومن يصلح للقضاء هو مـن تـوفرت فيـه                    
 . شروط العشرة السابقة فال يصلح أن جنعل حكما بني خصمني إالّ وهو مستويف الشروط السابقةال

أنّ احلكم املنصب من قبل شخصني ال يشترط أن يستويف هذه الشروط بل هذه الشروط               : القول الثاين و
  خاصة فيمن يوليه اإلمام فقط

 القاضي نفسه العمل من قرون على عدم استيفاء     هو الراجح وعليه العمل وإذا كنا نقول       القول الثاين وهذا  
 . الشروط فكيف باحملكم

 )نفذ حكمه يف املال (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا حكم خصمان رجال بينهما فإنّ حكمه نافذ كنفوذ القاضي احملكم وليس لغريه مـن القـضاة حـىت                   

 قاضي شرعي أجاز الشرع تنـصيبه       الرمسيني أن ينقض أحكامه إالّ يف ما جيوز نقض احلكم فيه ألنه حكم أو             
ويستثىن من هذا ما إذا رجع اخلصوم قبل أن يبت باحلكم حينئذ هلم أن يرجعوا أما إذا ذكر وبين احلكم فـإنّ                      

  . احلكم حينئذ يصبح ملزما للطرفني

 اخلصمني فإن حكم ورضوا صار ملزما وإن مل يرضـوا           رضاأنّ احلكم حكمه يرجع إىل      : القول الثاين و
ألنّ هذا حكما دل الشرع على اعتباره ومن هنا نقول ينبغي            األولالقول   إىل من نصبه اإلمام والراجح       لواانتق

ـ                    ى للرجل إذا حكّم أن يتجاوز هذه املسألة اخلالفية وأن يشترط على اخلصمني أن يقبال بقوله وأن يوقعـا عل
حىت ال " الثاين. ىت يصبح حكمه الزما هلما  خروجا من هذه املسألة اخلالفية ح:األول: ألمرين . القبول بقوله  

يصبح هذا الس الذي عقد للقضاء جملس عبث أم جيلسون وحيتكمون ويتناقشون مث يصدر احملكّم حكمه مث                 
جتد أنّ احملكوم عليه ال يرضى فتكون املسألة عبث وضياع للوقت للخصمني واحملكم فينبغي عليه أن يراعـي                  

 . إلزامهما هلذين األمرين

 )واحلدود واللعان وغريها (-  قال رمحه اهللا- مث 
أي أنه حكمه نافذ يف مجيع األشياء واستدلوا بالعمومات فإنّ النصوص الدالة على جتويز حتكيم غري احلكم          

 . املنصب عامة ليس فيها ختصيص موضوع دون موضوع من القضايا

د واألنكحة وغريها أمور حساسة وفتح الباب فيها        أنه ال ينفذ إالّ يف األموال ألنّ احلدو        : القول الثاين   و
لغري القاضي الرمسي يؤدي نوعا ما إىل التالعب والتساهل والراجح إن شاء اهللا أنّ لـه أن حيكـم بـاألموال                     

والرجعة وليس له أن حيكم يف القصاص واحلدود  واألنكحة واملقصود باألنكحة توابع األنكحة كالطالق واخللع
 . مع إن شاء اهللا األدلةوحنوها وذا جتت

 
 باب آداب القاضي
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املقصود بآداب القاضي يعين أخالقه اليت ينبغي أن يكون عليها واخللـق هـو              . قوله باب آداب القاضي     
ألنك جتـد   . صورة النفس الداخلية ألنّ اإلنسان له صورة خارجية وداخلية فالصورة الداخلية هي األخالق              

م مث ال تكاد تعامله معاملة خلطة وصحبة أو معاملة مالية إالّ وجتد عنده من               اإلنسان مجيل الشكل حسن اهلندا    
سوء اخللق وعسر التعامل ما ال خيطر على بالك وهذه اآلداب منها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة وسيأيت                  

 . التنبيه على كل واحد منها

 ) ضعفينبغي أن يكون قويا من غري عنف لينا من غري (- رمحه اهللا- يقول  
وإذا كان لينـا    ، ينبغي أن جيمع بني القوة وعدم العنف ألنه إذا كان عنيفا امتنع صاحب احلق الضعيف                

اجترأ املبطل القوي فعليه أن يتوازن بني هذين اخللقني ليتمكن الضعيف من أخذ حقه ويرتدع الغشيم القـوي                  
 . مه على خصاالعتداء يف جملس القضاء أو االعتداء سواء االعتداءمن 
عنف ألنّ اإلخالل ـذين     أنّ هذا واجب وليس بسنة فيجب عليه أن يتوازن بني الرفق وال           : القول الثاين و
 العدل إىل مستحقه واجب فما خيل بـه حمـرم      وإيصال العدل إىل مستحقه     بإيصاليؤدي إىل اإلخالل    اخللقني  

  . وسط بينهماللعنف يناسب وال الضعف يناسب بل عليه أن يت. وهذا القول وجيه جدا 

 )حليما ذا أناة وفطنة (-  قال رمحه اهللا- مث 
فشرط احللم سببه أنه إذا كان القاضي ال حلـم عنـده   ، ذكر ثالثة أوصاف أن يكون متأنيا حليما فطنا       

يستطيع أي من اخلصمني استفزازه بأي كلمة صار سريع الغضب وإذا غضب أصبح ال يتمكن مـن تـصور                   
يعين جيب أن يكـون متأنيـا ألنّ        : ذا أناة   .  فصار احللم مهما للحكم الصحيح       القضية على الوجه املطلوب   

سيما يف باب األحكام والقضاء وهذا خلق ضروري جدا         والعجلة مظنة اخلطأ يف كل شيء ال      الطيش والسرعة   
 يتمكن  ينبغي أن يكون القاضي ذا فطنة لئال      : ذا فطنة   .  مينع من التصور الكامل      االستعجالهو أهم من احللم     

                ن قاضيا ألنّ   اخلصم من خداعه وغتره وذهب بعض الفقهاء ومنهم املرداوي إىل أنّ البليد الغيب ال جيوز أن يعي
ة لضياع احلقوق وتقدم معنا نظري هذا يف شروط القاضي حني الكالم عن شرط العقل               اعذهاب الفطنة منه مد   

 من هذا فهذا الكالم يلتقي مع هذا اخللق من أخالق           وأنّ بعض الفقهاء يقول ليس جمرد العقل وإمنا ما هو أكثر          
أنه إذا قيل أن يكون فطنا ال يعين هـذا أن            القاضي وهو أن يكون فطنا وهذا صحيح ومن املعلوم لكل إنسان          

يوصف بالبالدة فإذا وصف ا من خالل التجربة فإنه ال جيوز أن يعين  يكون من أذكى الناس ولكن يعين أن ال
  . قاضيا

 )وليكن جملسه يف وسط البلد (-  قال رمحه اهللا- مث 
يستحب أن يكون جملس القاضي يف وسط البلد سواء اختذ مكانا خاصا للقضاء أو كان يقضي يف بيته ألنّ 

وهذا قد يكون . وجود الس يف وسط البلد يؤدي إىل سهولة الوصول إىل جملس القضاء وسهولة رفع القضايا 
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لقاضي اليوم  اآلن األمر خيتلف وسهولة  الوصول إىل جملس القضاء حتقق أينما كان ايف زمن األزمان مهم ولكن
 شرطا آخر أو نقول ينبغي حتقيق أمر آخر وهو أن ال تكون احملكمة يف مكان فيه زحام هـذا                    لو أردنا نشترط  

 أن تكون احملكمة    الذي يعيق وصول اإلنسان إىل مراده من احملكمة ال بعد وال قرب وإمنا مكان الزحام فينبغي               
ليست جبوار أي دائرة حكومية ليسهل على اإلنسان الوصول إليها هذا هو الذي يعين اليوم ينبغي أن يكون من           

 . اآلداب

 )فسيحا (-  قال رمحه اهللا- مث 
ألنّ الس الضيق يؤذي القاضي واخلصوم ورمبا استعجل القاضي أو استعجل اخلصوم باخلالص من هـذا     

ي إىل اإلخالل بالقضية من حيث احلجج والرباهني وأيضا من حيث تصور القضية واحلكم فينبغي الضيق مما يؤد
  أن يكون فسيحا رحبا سهل اجللوس ال يتأذى من فيه

 )ويعدل بني اخلصمني يف حلظه ولفظه (-  قال رمحه اهللا- مث 
 هذا حمل إمجاع فـإم      أنّ" األول: هذا اخللق واجب فإن تركه فهو آمث والدليل على وجوبه من وجهني             

 . أمجعوا أنه جيب أن يعدل يف حلظه ويف لفظه يعين يف نظره إىل اخلصوم ويف طريقة الكالم معهم

 قال من ويل أمر القضاء للمسلمني فليعدل بينهم يف حلظه           - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب    :الدليل الثاين 
كن معناه ال شك يف صحته والنصوص العامة تشهد         وهذا احلديث إسناده كما قال البيهقي ضعيف ل       . ولفظه  

 . له
 أنه لو مل يعدل ألدى هذا إىل انكسار الضعيف الذي جار عليه القاضي وعدم القيام حبجته            :الدليل الثالث 

وهذا يؤدي إىل ضياع احلقوق وهذا مما اتفق عليه املسلمون أنّ القاضي جيب أن يكون عادال يف لفظه وحلظـه                
عض القضاة إذا تكلم أحد اخلصمني توجه إليه بوجهه واستقبله وأرعاه مسعه واستعاد األلفـاظ               فلو فرضنا أنّ ب   

منه ليفهمها وإذا تكلم اخلصم اآلخر صار ينظر يف األوراق أو يلتفت إىل النافذة فال شك أنه وقع يف حمرم وأنه                     
  برفق وعناية وابتعد عـن النـهر       آمث وحيتاج إىل التوبة كذلك طريقة الكالم فكونه إذا تكلم مع أحدمها تكلم            

والتشديد واختيار األلفاظ وإذا تكلم مع اآلخر زجره واستعجله وأمره أن يلقي حبججه فورا مما يربك اخلصم                 
فأيضا ال شك أنه وقع يف حمظور يعين جيب أن يتوب منه يستثىن من هذا إذا كان أحد اخلصمني جلوجا لـيس                      

يه القول وأن يؤدبه ألنّ هذا اإلغالظ ليس بسبيل احلكومة أو املسألة         مبؤدب فال حرج على القاضي أن يغلظ عل       
أن ال يدع أحد اخلصمني جلوجا غـضوبا   املعروضة وإمنا للتأديب فال شك وأحيانا ينبغي ويتحتم على القاضي      

يعتدي على القاضي تارة وعلى اخلصم اآلخر يف جملس احلكم تارة ويطلق من األلفاظ ما ال حيسب له حسابه                   
 . ينبغي أن يضبط جملس احلكم

 )ودخوهلما عليه، وجملسه  (-  قال رمحه اهللا- مث 
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أيضا جيب عليه أن يسوي بينهما يف جملسه ويف دخوهلما عليه ولو قال يف دخوهلما عليه ويف جملسه لكان                   
قبل فالن  أوىل بالتضليل فإم يدخلون مث جيلسون ففي دخوهلم ال يقدم أحدا على أحد فال يأمر بدخول فالن                    

 فإنه ال يأمر أحدا بالدخول فإن تقدم أحـدمها          ألثننيبل يدخلون عليه مجلة واحدة فإن كان الباب ال يكفي           
 . فتقدمه ليس بأمر القاضي فال حرج عليه

أن جيلسهما أمامه متساويني فال يفضل أحدمها على اآلخر وهذا القدر أيضا جممع عليـه إالّ                : األمر الثاين 
إذا كان أحد اخلصمني كافرا فإنّ احلنابلة يرون أنه جيوز أن يقدم يف الدخول وأن يفـضل يف                يف مسألة واحدة    
 . يستوي املسلم والكافر وألنه ال ميكن أن نسوي بني من أطاع اهللا وبني من عصى اهللا اجللوس ألنه ال

يق العدل وال يكون    أنه جيب أن يسوي بينهما ولو كان أحدمها كافرا ألنّ الشأن اآلن حتق            : القول الثاين و
يؤيده ظواهر اآلثار فإنّ الصحابة      القول الثاين إالّ بذلك فإنّ هذا الس جملس احلكم وليس جملس تفضيل وهذا            

احتكموا إىل أهل الذمة يف وقائع عديدة ومل ينقل أنّ أحدا من القضاء فضل أحدا منهم على الكافر وهذا القول 
 . هو الراجح

 )ينبغي أن حيضر جملسه فقهاء املذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليهو (-  قال رمحه اهللا- مث 
  : قال اإلمام أمحد ما أحسن أن يفعل القاضي هذا اشتمل كالم املؤلف على أمرين

املـشاورة حكـي    . نبدأ باملـشاورة    . أن يشاورهم   " واألمر الثاين ،    أن حيضرهم جملسه     :األول األمر
 شاور يف وقائع عديدة شاور يف أحد - صلى اهللا عليه وسلم- مجاع أنّ النيب  اإلمجاع على استحباا ومستند اإل    

 وشاور -رضي اهللا عنه-بكر   وشاور يف بدر وشاور يف حجة الوداع وشاور الرجال وشاور النساء وشاور أبو
 يف مرياث اجلدة وعمر شاور يف جلد شارب اخلمر وشاور يف وقـائع عديـدة فهـذه                  - رضي اهللا عنه  - عمر  
  . وص تدل مبجموعها مع اإلمجاع على أنه ال شك أنه يستحب أن يشاورالنص

أن حيضرهم الس استدل احلنابلة على هذا بأنّ قاضي املدينة كان جيلس القاسم عن ميينه               / مسألة الثانية   
ـ          ، وسامل عن يساره يعين حيضر الفقهاء جبواره         ن وكان قاضي الكوفة حيضر اثنني من سادة التابعني أحدهم ع

 . ميينه وأحدهم عن يساره

  .  التسريع يف البت يف القضية:األول: لس احلكم يؤدي إىل أمرين  أنّ وجود املشاور يف جم:الدليل الثاين

 .  أنّ املشاور يكون ملما بالقضية سامعا من اخلصوم مما جيعل كالمه أتقن ألنه مسع:الثاين

سيما عند العوام بنقص علمـه وألنّ       ي ألنّ هذا يشعر ال    هم عند القاض  ينبغي إحضار  أنه ال : القول الثاين و
أي القولني أرجح ؟ يظهر يل أنا أنه يـستحب          . هذا يربك القاضي واخلصوم وألم قد يعترضوا على حكمه          

  : إحضارهم ألمرين

 .  اآلثار عن التابعني وهؤالء ناس هلم عقول ينبغي عدم ختطيها إالّ بتأين:األول
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 التجارب أنّ يف بعض التجارب يف احملاكم اللي يكون من شأن احلكم فيها أن يكـون                  اليوم أثبتت  :الثاين
بـل  .  احلقيقة احلكم والتسريع     إتقانمجاعيا بعد املشاورة كما حيصل يف بعض األنظمة أنّ هذا صار سببا يف              

ة عني وإذا خالفوه  هل سيتوقف يف هذا لن يتوقف طرفةاملشوريكاد القاضي إذا مال إىل قول مث أيده مجيع أهل 
كلهم عن قول واحد فسريجع يف الغالب إىل قوهلم واحملاذير املذكورة تفاديها سهل جدا بأن تضبط يف جملـس                   

 تكون  املداوالت وأنّ   االعتراضاحلكم بأن يكون القاضي يتقدم إىل من سيشاورهم بأنه وظيفتهم املشاورة ال             
 . سرية وضبط هذه القضية سهل جدا

 )وحيرم القضاء وهو غضبان (-  اهللا قال رمحه- مث 
 ال يقضي احلاكم بني     - صلى اهللا عليه وسلم   - ال جيوز للقاضي وهو آمث إذا حكم وهو غضبان لقول النيب              

 . وهذا احلديث يف الصحيحني وال إشكال يف صحته. اثنني وهو غضبان 

  ج والرباهني أنّ الغضب حيول بني وبني تصور الكالم العادي فضال عن احلج:األمر الثاين

  
 )وهو غضبان كثريا(- رمحه اهللا- واملؤلف يقول 

أفادنا املؤلف أنّ الغضب اليسري ال بأس معه أن حيكم وهذا صحيح ألنّ الغضب اليسري ال مينع القاضي من                   
 أثناء اجللسة يصعب معها أن نشترط على القاضي أن ال يغضب            املداوالتأن يتأمل يف القضية وأن يتأىن مث إنّ         

 على القاضي قد يكون     واالعتراضغضب يسري هذا قد يكون فيه صعوبة مع األخذ والعطاء وتناقل احلجج             وال  
يغضب وال غضبا يسريا هذا صعب وهلذا نقول هي عبارة جيدة من املؤلف والغضب اليـسري ال                  أن ال  اشتراط

 . مينع القضاء

 )أو حاقن (-  قال رمحه اهللا- مث 
 هو احملصور بالغائط وإمنا ذكر احلاقن ألنه أعظم تشويشا على الـذهن             ناقبالبول واحل احلاقن هو احملصور    

فإنّ احلاقن ال يكاد يتصور ما يسمع مطلقا حىت يقضي حاجته وهو من أعظم ما يتأذى به اإلنـسان وهلـذا                     
تعرفون أنّ الفضيل بن عياض أصابه احلصر حىت صار إىل مرحلة عظيمة جدا من األمل وكـان ال يطلـب اهللا                     

.  ولكنه وصل إىل مرحلة جدا حرجة فقال اللهم حبيب إليك أطلقه             - رمحه اهللا - انه وتعاىل إالّ أمر اآلخرة        سبح
 فدعا ملا وصل إىل هذه املرحلة مما ينبئك أنّّ احنصار البـول أملـه               - رمحه اهللا - قال فثار كأن مل يكن به شيء          

 . شديد ومينع متاما التصور

 ) جوعأو يف شدة (-  قال رمحه اهللا- مث 
أما اجلوع الطبيعـي    ، إذا كان القاضي جائع فإنه ال جيوز أن حيكم لكن يشترط أن يكون يف شدة جوع                 

الذي ال مينعه من التصور وال يشتت ذهنه فله أن حيكم وهو جائع واحلكم وهو جائع ال ينبغي لكن إذا كـان                      
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خبالف الغضب ألنـه ال     .  سهل   قبل أن حيكم واألمر    يف شدة جوع صار حمرما وأمره واضح وإذا جاع يأكل         
يتمكن من دئة غضبه أليس كذلك ؟ رمبا جيلس ساعة غضبان وجيلـس              نستطيع أن نقول ألنّ بعض الناس ال      

 . ساعة ونصف غضبان وال يستمع ألي كالم لكن اجلائع نقول كُلْ وتنتهي املشكلة

 )أو عطش (-  قال رمحه اهللا- مث 
وال يقصد أنه جمرد العطـش      ، شدة ملل   ، شدة هم   ، شدة عطش   مقصود املؤلف يف كل القادم يعين يف        

فقوله العطش إذا كان عطشان فإنه الشك أنه لن يتصور كالم اخلصوم فيجب              اليسري وامللل اليسري واهلم اليسري    
 . أن ينهي هذا العطش والظمأ بأن يشرب

) عين بعض الناس يشيل هم     إذا محل مها بأي سبب من األسباب بسبب دنيوي أو بسبب أخروي ي            ) أو هم
ده أو ال جيد من ينفق على نفسه وبعض الناس يشيل هم أو حيمل اهلـم لكثـرة              أوال ألنه ال جيد من ينفق على     

أو األخروي فإنه ، ذنوبه وعدم قيامه حبقوق اهللا على الوجه الكامل فسواء كان محل اهلم بسبب األول الدنيوي 
 . شدة همحيرم عليه أن حيكم ذا الشرط أن يكون 

 )أو ملل أو كسل (-  قال رمحه اهللا- مث 
فإنه أيضا ال جيوز له أن حيكم ألنّ امللل والكسل ينعكس على نشاط             ، إذا كان يف شدة ملل وشدة كسل        

 وغالبا من عمل أي عمل مع ملل أو كسل فإنّ االستعجالالذهن مما مينع صاحبه أيضا من تصور القضية وعدم         
أن ينتهي منها بأي طريقة ألنه ملّ يف القضاء ال جيوز هذا              ألنه يريد  إتقان وعدم   الباستعجطبيعة العمل تكون    

 . ألنه ال يتعلق العمل بك شخصيا وإمنا يتعلق باخلصوم

 )أو نعاس (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا كان يف شدة نعاس فإنه ال حيكم ألنه لن يتصور ما يقول فيذهب ويستريح مث يستأنف بعـد ذلـك                     

  .احلكم
 )أو برد مؤمل أو حر مزعج (-  قال رمحه اهللا- مث 

إذا كان الـربد    ، هنا ال نقول أو شدة برد مؤمل أو شدة حر مزعج ال فقط جمرد الربد املؤمل و احلر املزعج                    
مؤملا واحلر مزعجا فإنه ال حيكم ألنه انشغل بالربودة وانشغل باحلرارة مبا ال يتمكن معه من احلكم على الوجه                   

 الغـضب ألنـه     - صلى اهللا عليه وسلم   - ذه املسائل الست مقيسة على الغضب وإمنا ذكر النيب            ه، املطلوب  
  األكثر وقوعا واألكثر ضررا يف جمريات القضية فنص عليه وأخذ الفقهاء منه ما عداه

 )وإن خالف فأصاب احلق نفذ (- رمحه اهللا- قال  
فإنّ حكمه ينفذ بشرط  .  واهلم إىل آخره     وإن خالف ما سبق من حترمي احلكم حال الغضب واجلوع واألمل          

-  ملا حكم بني األنصاري والزبري بن العـوام            - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ النيب    والدليل على هذا  . أن يصيب   
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زبري حىت يبلغ املاء اجلدر مث        وقال اسقي يا   - صلى اهللا عليه وسلم   -  قال الراوي فغضب النيب        - رضي اهللا عنهم  
   غضب قطعا ألنّ الصحايب نقل أنه غضب-  عليه وسلمصلى اهللا- دعه فالنيب 

رسول اهللا فدل هذا على أنّ القضاء حال الغـضب           وألنّ األنصاري استثاره بقوله أن كان ابن عمتك يا        
 أنّ القاضي إذا غضب بعد أن بان له وجه القضية           :األولالوجه  : من وجهني    ينفذ واجلواب على هذا احلديث    

صلى - نّ هذا الغضب ال يؤثر يف القضية فإنّ القضية اتضحت له وهذا ما كان مع النيب                   أل.فإنه جيوز أن حيكم     
 . -اهللا عليه وسلم

 ألنه إذا حكم فإنه ال يقر على اخلطأ ولـو           - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ هذا خاص بالنيب        :اجلواب الثاين 
 .  واجلواب الصحيح األول- صلى اهللا عليه وسلم- كان حكم وهو غضبان  

 أنه وإن حكم خمالفا للسنة إالّ أنه أصاب احلق فدل هذا على نفوذه إذ ليس املقصود مـن                   :لدليل الثاين ا
أنه ال ينفذ ألنه حكم يف حال منهي فيها عن احلكم والنهي            : القول الثاين و. احلكومة والقضاء إالّ إصابة احلق      

ا حكم وهو غضبان هو الـصحيح وعلمنـا   والقول بأنّ القاضي جيب عليه أن يعيد احلكم إذ     . يقتضي الفساد   
 إمنا حكم بعد أن تبينت له القـضية وهلـذا   - صلى اهللا عليه وسلم- اجلواب عن أثر أو حديث الزبري أنّ النيب       

نقول إذا غضب القاضي من حني بدأت القضية واستثري من قبل أحد اخلصوم وغضب فإنه جيب عليه وجوبا أن 
وإذا استثري من قبل أحد اخلـصوم       ، بعد أن يعيد النظر يف القضية واألدلة        يؤجل إصدار احلكم إىل جملس آخر       

 . بعد أن متكن من القضية وفهمها يف آخر الس فإنه ال حرج عليه أن حيكم واحلالة هذه

 )وحيرم قبوله رشوة ( -  قال رمحه اهللا- مث 
هـذا مـن   . ن الراشي واملرتشي  لع- صلى اهللا عليه وسلم- حيرم على القاضي أن يقبل الرشوة ألنّ النيب   

وجه من وجه آخر أنّ الرشوة تتناقض متاما مع مقصود الشارع من القضاء فإنّ القصد من الرشـوة إحقـاق                    
الباطل وإبطال احلق بينما القاضي إمنا نصب ليحق احلق ويبطل الباطل وحترمي الرشوة حمل إمجاع والرشوة هي                 

 . رير الباطل سواء يف جملس القضاء أو يف غريهكل ما يدفعه اإلنسان إلعاقة احلق أو لتم

 )وكذا هدية (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين كما أنه حيرم عليه قبول الرشوة حيرم عليه قبول اهلدية والفرق بينهما أنّ الرشوة تعطـى يف سـياق                    

دية حمرمة لثالثـة  القضية واهلدية تعطى خارج سياق القضية بأا هدية منفصلة بينما الرشوة مرتبطة بالقضية اهل   
  : أدلة

 أنّ اهلدية كمـا قـال شـيخ        :الثاين.  هدايا العمال غلول     - صلى اهللا عليه وسلم   -  قوله     :الدليل األول 
 . اإلسالم نوع من الرشوة فكل حديث دل على حترمي الرشوة دال على حترمي اهلدية

اعيا فلما جاء هذا لكم وهذا أهدوه  س- صلى اهللا عليه وسلم-  حديث ابن اللتبية الذي بعثه النيب         :الثالث
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  .  وخطب وقال أفال جلس يف بيت أمه وأبيه فلينظر أيهدى له أو ال- صلى اهللا عليه وسلم- يل فغضب النيب  

 قبل هذا ذكر شيخ اإلسـالم       اهلديةمث ملا بين الشيخ املؤلف حترمي الرشوة واهلدية انتقل إىل مواضع جواز             
ل من القضاة واملوظفني فقال هدايا العمال هي كل ما لو نزع عـن منـصبه مل                 ضابطا مجيال جدا هلدايا العما    

ضابط مجيل جدا فإذا كان سبب اهلدية من بعيد أو قريب املنصب فهي من هدايا العمال وهلذا إذا                 . يهدى إليه   
ذلك كان شخص ال يهديك مطلقا فلما عينت يف مكان أهداك فقطعا سبب اهلدية أنك عينت يف هذا املكان ك              
  اهلدايا اليت جتري بني الطالب واملدرسني يف املدارس النظامية باعتبار أنّ املدرس يف املدارس النظامية موظف

هذه اهلدايا سببها أنه مدرس لوال أنه يدرس مل يعطى أما اهلدايا اليت تكون بني املدرسني واملدير واملدرسات 
يرة أو مل يهدوه إالّ ألنه مدير أو بعد أن أصبح مديرا فال شك              واملديرة فتختلف إن كان مل يهدوها إالّ ألا مد        

أا من هدايا العمال وإذا كانت اهلدية جتري بينهم عادة مث وجدت مناسبة لو وجدت وهذا املـدير مـدرس                    
ألعطوه مل تصبح من هدايا العمال من أبرز األمثلة أنه جرى العرف بني املدرسات أنه كل من أتى مبولود يعطى 

ة فهم يعطون هذه وهذه سواء كانت مديرة أو مدرسة أليس كذلك ؟ فهذا ما يظهر يل أنا أنّ إهداء املديرة هدي
إذا أتت بولد من هدايا العمال ألنه موجود سواء كانت مديرة أو ليست مبديرة إمنا احملرم أنه إذا صارت مديرة                    

ما إذا أهدوها كما يهدون غريها وهو أمر جار         بالغوا يف اهلدية فال شك أنّ هذا سحت وأنه من هدايا العمال أ            
 . بينهم وعرف جروا عليه من قدمي فليس من هدايا العمال

 )إالّ ممن كان يهاديه قبل واليته (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا كان يهاديه قبل الوالية فهذا دليل وقرينة على أنّ اهلدية ليست بسبب الوالية وإذا كانت اهلدية ليست                  

  . ية فال حرج ألنّ األصل أنّ التهادي بني املسلمني مستحببسبب الوال

 )إذا مل تكن له حكومة (-  قال رمحه اهللا- مث 
 أن ال تكون    :الثاين. جرى بينهما قبل الوالية      أن يكون هذا     :األول: شترط جلواز اهلدية أمران     يعين أنه ي  
فإذا حتققت الشروط جازت اهلدية بعد هذا       .  أن ال يعلم أا ستكون بينهما حكومة         :الثالث. بينهما حكومة 

نقول إذا فهم اإلنسان املأخذ الشرعي عرف احلكم مباشرة فاملأخذ الشرعي أنّ كل هدية بسبب املنصب فهي                 
من هدايا العمال هذا هو الضابط وما ذكره الفقهاء إمنا هو تقريب وهلذا من اخلطأ البين أن يأخذ طالب العلم                    

 .مثال يوضح املقصود. اف وعدم فهم هلا القواعد مث يطبقها جبف

ملا عين أحدمها أتـى لـه       ، رجل مازال بينه وبني أخيه ادي بينهما ادي كتب وطيب وأشياء كثرية             
خبمسني رأس شاة هل بينهما ادي من قبل ؟ هل يشك اإلنسان أنه هذا بسبب املنصب ؟ لو أخذنا القاعـدة                   

وأنا بالغت يف اهلدية حىت     ! قصود تعرف أنّ هذه اهلدية حمرمة عرفت كيف         بلفظها لقلنا جيوز لكن ملا تفهم امل      
  . يتضح احلكم وإالّ قد ال يقع هذا
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 )ويستحب أن ال حيكم إالّ حبضرة الشهود (-  قال رمحه اهللا- مث 
يستحب للقاضي أن ال يشرع يف احلكم وال يبدأ بالنظر يف القضية إالّ حبضرة الشهود ألم سبب القضية                  

ي يشهدوا على احلكم فيما لو قيل وليشهدوا على اإلقرار لو حصل يف جملس القضاء وقوله يستحب يدل                  ولك
على أنه ال جيب فلو أراد أن ينظر يف القضية ويناقش ويبدأ مث يأيت الشهود يف جملس آخر مث حيكم يف جملـس                        

 . ثالث ال يوجد فيه شهود فهذا جائز وال حرج فيه

 )فذ حكمه لنفسهال ين (- رمحه اهللا- قال 
 .  أنّ شهادة اإلنسان لنفسه ال تصح فمن باب أوىل أن مننع أن حيكم لنفسه:األول: وهذا معلوم ألمرين 

بن اخلطاب ملا أراد أن       وهو األول يف احلقيقة أنّ عمر      :الثالث.  أنه تقع التهمة ذا بدرجة كبرية        :الثاين
سه فال شك أنه ال جيوز لإلنسان أن جيعل نفسه حكما يف قضية             حياكم أبيا حتاكموا إىل زيد فلم حياكمه إىل نف        

 . هو أحد األطراف فيها

 )وال ملن ال تقبل شهادته له (- رمحه اهللا- قال 
 أبنه وسيعقد املؤلف فصال خاصا      أوال جيوز أن يكون حكم وأحد اخلصمني ممن ال تقبل شهادته له كأبيه              

ن حيكم لكل شخص ال تقبل شهادته له وعللوا هذا بأنه يف حكمه             فيمن ال تقبل شهادته له فال جيوز لإلنسان أ        
 . مة ومظنة احليف وامليالن وقياسا على الشهادة

أنّ له أن حيكم بني أي خصمني من األقارب األدنني أو األبعدين أو من األجانب واستدل                : القول الثاين و
 : هؤالء بأمرين

 قياس القريب على األجنيب وهـو قيـاس         :الثاين.  والبعيد   فرق بني القريب  فإا مل ت  .  العمومات   :األول
غريب يف احلقيقة كيف تقيس قريب على األجنيب وحنن ننازعك يف حكم القريب أنه ليس كاألجنيب وأنـت                  

 . تقول القريب كاألجنيب ألنه كاألجنيب أليس كذلك ؟ فبعيد هذا القياس

 أبويـه  يشهد له إالّ إذا حكم بينهما كأن حيكم بني           جيوز أن   حيكم ملن ال   أنأنه ال جيوز    : القول الثالث 
وبني ولديه وهذا هو الراجح إن شاء اهللا ألنه حينئذ تتنتفي التهمة ألنّ طريف اخلصومة من أقاربه فال مـة يف                     

 . هذا
 )ومن ادعى على غري برزة مل حتضر (-  قال رمحه اهللا- مث 

 وينبغي أن تعرف أنّ الربزة هي الـيت ختـرج لقـضاء             الربزة هي املرأة اليت خترج بنفسها لقضاء حاجاا       
حاجاا وليست املرأة اليت خترج وإمنا املرأة اليت خترج لقضاء حاجاا فإذا كانت تقضي حاجاا بنفسها فإا                 

: لوا على هـذا بـأمرين   إىل جملس احلكم واستد فإذا مل تكن برزة فإنه يشرع للقاضي أن ال يستدعيها   ، برزة  
  . أنّ يف استدعائها ضرر ا ألا مل تعتد اخلروج فضال عن حضور جملس احلكم:ولاأل األمر
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  .  أنّ فيه إذهابا حلشمتها وهتكا لتصوا:الثاين

أنه على القاضي أن ال حيكم بل يرسل إليها من حيكم هلا يف قضيتها واستدلوا على هذا                  : القول الثاين   و
 .  يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها واغد- صلى اهللا عليه وسلم- بأنّ النيب 

أنه يأيت ا إىل جملس احلكم واستدلوا على هذا بأنّ هذا اخلروج خروج يسري ال يضر فتأيت              : القول الثالث 
  . والراجح املذهب بال إشكال، إىل جملس احلكم 

 )وأمرت بالتوكيل (-  قال رمحه اهللا- مث 
 ألنّ القضية ال ميكن أن تتم وتستمر إالّ إذا وكّلت ليستطيع القاضـي              يعين أا ال حتضر وتؤمر بالتوكيل     

 . املضي يف احلكومة واحلكم فيها

ما هو اجلديد ؟    ! هو يقول إذا كانت برزة ال حتضر وتوكل ؟ كل الناس يستطيعون أن يوكّلون               / سؤال  
 ؟ فما هو اجلديد ؟ اجلديد أنه ما هو الفرق اآلن هي ال حتضر وتوكل ؟ كل إنسان يستطيع أن ال حيضر ويوكّل

  . يف غري الربزة ال يشرع أن يأيت ا إىل جملس احلكم ال ينبغي خبالف سائر الناس فإنه إن شاء وكلّ هو

   
 )وإن لزمها ميني أرسل من حيلفها (-  قال رمحه اهللا- مث

كم فلن يكون هنـاك  وجه ذلك أنه إذا توجهت اليمني فال بد منها أي ال بد من اليمني وهي مل حتضر احل  
سبيل لليمني إالّ أن يرسل من حتلف له وينبغي أن يرسل مع من سيأخذ منها اليمني يرسل معه شاهدين يشهدا                    

 . على اليمني

 )وكذا املريض (-  قال رمحه اهللا- مث 
وكل من ال يستطيع احلضور إىل جملس احلكـم         [ قوله وكذا املريض لو أنّ املؤلف جعل هلذا قاعدة فقال           

لكان هذا أضبط من ذكر مثالني املرأة       ]  يوكل ويرسل إليه القاضي من يأخذ اليمني منه إذا توجهت عليه             فهو
املؤلف املرأة واملريض فقط ألنه الغالب يف األعذار أن تكون امرأة أو أن يكون مريضا فلما                 واملريض وإمنا ذكر  

 . كان هذا هو الغالب ذكره واستغىن عن الضابط

 
  وصفتهباب طريق احلكم

أو بيـان   ، قوله باب طريق احلكم وصفته املقصود ذا الباب بيان كيفية دفع اخلصومات والفصل بينها               
 . كيفية الفصل بني اخلصومات

 )إذا حضر إليه خصمان قال أيكما املدعي (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
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 القاضي أن يسأل اخلـصمني      أفاد املؤلف أنه ال حرج على     ،إذا حضر اخلصمان فإنه يقول أيكما املدعي        
أيهما املدعي ألنه إذا سأل أيكما املدعي فإنه مل يوجه اخلطاب إىل أي منهما فلم حيصل حيف على أحد مـن                     

  اخلصمني فيسأل أيكما ألنّ القضية ال ميكن أن تبدأ إالّ إذا قال أيكما املدعي ؟

 )فإن سكت حىت يبدأ جاز (-  قال رمحه اهللا- مث 
فـسؤال القاضـي   ،  يدخل خصمان وجيلسوا وجيلس القاضي ويسكت القاضي إىل أن يبدأ        يعين جيوز أن  

يطيل بالسكوت وليس من  للخصمني أيهما املدعي ليس بواجب بل أن يسكت لكن من املعلوم أنه ينبغي أن ال       
ن املقبول أن يسكت اخلصمان ويسكت القاضي وجيلسون يف جملس احلكم وهم سكوت ملدة ساعة فإنّ هذا م                

العبث أليس كذلك ولو قيل أنّ هذا يتناىف مع آداب القاضي أن يطول السكوت لكان هذا وجيه ورمبا يكون                   
 . من اآلداب الواجبة أو املستحبة وهذا حبث نظري أما اليوم فال يكاد اخلصمان إالّ وبسرعة تبدأ القضية

 )فمن سبق بالدعوى قدمه (-  قال رمحه اهللا- مث 
عوى صار هو املدعي ولو مل يسأل القاضي أيكما املدعي وإذا صار هو املدعي فإنـه               إذا سبق أحدمها بالد   

فإذا الذي حيدد أيهما املدعي الذي يبدأ منهما        ، إذا اعترض اآلخر وقال أنّ املدعي مل ينظر القاضي إىل كالمه            
 مهم وضروري ألنه ينـبين      فإن بدأو يف وقت واحد أقرع بينهما وحتديد أيهما املدعي وأيهما املدعى عليه أمر             

 . على هذا أحكام كثرية كما سيأتينا

 )وإن أقر له حكم له عليه (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين إذا تبين أيهما املدعي وادعى مبال أو بغريه مث أقّر املدعى عليه فإنه جيب على القاضي باإلمجـاع أن                    

 البينات ألنّ البينات حتتمل إحتمـاالت واإلقـرار ال        حيكم ذا اإلقرار ألنّ اإلقرار حجة ملزمة وهو أقوى من         
حيتمل فيجب عليه أن حيكم مبقتضى اإلقرار مباشرة وهذه الصورة نادرة يف الوقوع لكن ذكرها املؤلف للترتيب 
 . املنطقي مبا سيكون يف جملس احلكم وملاذا هي نادرة الوقوع ؟ ألنه لو كان سيقر ما احتجنا إىل جملس القضاء

 ) قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئتأنكروإن  (- رمحه اهللا- قال 
إذا ذكر املدعي دعواه ومل يقر املدعى عليه فإنّ القاضي يقول للمدعي ألك بينة و يقول أحضرها إن شئت      

 إىل ميـني    تقالاالنأي أنّ القاضي ليس له أن يلزم املدعي بإحضار البينة فإن أىب املدعي أن حيضر البينة وأراد                  . 
علمنا من هـذا أنـه ال   . املدعى عليه كما سيأيت فله ذلك إمنا يعرض عليه القاضي عرض أنه ألك بينة ؟ أوال                

يلزمه وعلمنا أيضا أنه ال حرج على القاضي أن يقول للمدعي ألك بينة وليس هذا من اجلور على املدعي عليه                    
 ملا اختصم احلضرمي وخصمه قال له       - صلى اهللا عليه وسلم   -   والدليل على هذا ما جاء يف الصحيح أنّ النيب        ، 

 ألك بينة ؟ فدل هذا على أنّ طلب البينة ال حرج فيه وألنّ يف طلـب البينـة                   - صلى اهللا عليه وسلم   - النيب    
 . اإلسراع يف احلسم يف القضية وإعطاء كل ذي حق حقه



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  137  
 

 )فإن أحضرها مسعها وحكم ا (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا أحضر املدعي بينته مسعها القاضي مث حكم ا يعين بعد أن يقول للمدعى عليه أتقـدح يف هـذه           يعين  

البينة بقادح فإذا مل يكن عنده قوادح صارت البينة ساملة من القوادح وحينئذ جيب عليه أن حيكم ا كما جيب                    
 . يه أن حيكم ا وهو أمر بدهيعليه أن حيكم باإلقرار ألا أصبحت بينة ساملة من القوادح فوجب عل

 )وال حيكم بعلمه (-  قال رمحه اهللا- مث 
، ال جيوز للقاضي أن حيكم بعلمه سواء علم هذا العلم قبل أن يتوىل القضاء أو بعد أن يتـوىل القـضاء                      
لمه وسواء علم به قبل أن تعرض عليه القضية أو بعد أن تعرض عليه القضية يعين مطلقا ال جيوز له أن حيكم بع                     

  : مطلقا واستدلوا على هذا بأمرين

  النصاب الزكـوي    ملا شكى إليه األعرايب اعتداء من أخذ       - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب      :األمر األول 
 مقابل اجلراح قال هلم إين خاطب بالناس وخمربهم أنكم          - صلى اهللا عليه وسلم   - عليهم جبراح وأعطاهم النيب       

 وخطب وقال أم اعتدوا على بين فالن وأين أعطيتهم          - صلى اهللا عليه وسلم   - يب    فقام الن . رضيتم قالوا نعم    
 . فَهم م األنصار يعين ليضربوهم أو يقتلوهم. حىت رضوا أكذالك ؟ قالوا ال 

قال فـإين   . قال أرضيتم ؟ قالوا نعم      .  ونزل وأعطاهم حىت رضوا      - صلى اهللا عليه وسلم   - فكفّهم النيب     
يف . هم قالوا نعم ؟ فخطب الناس وقال إين أعطيت بين فالن حىت رضوا كذلك قالوا نعم                 خاطب الناس ومبلغ  

 أعطاهم يف املرة األخرى مع أنه يعلم أم رضوا          - صلى اهللا عليه وسلم   -  أنّ النيب    االستداللوجه  . املرة الثانية   
 . يف املرة األوىل فدل هذا على أنّ القاضي ال حيكم بعلمه

عليه املعتمد أنّ فتح باب حكم القاضي حبكمه يؤدي إىل التالعب والتهمة ويستطيع مـن     و :الدليل الثاين 
  . خالله القاضي أن حيكم على من يشاء مبا يشاء ويدعي أنه حكم بناء على علمه املسبق

صـلى اهللا عليـه     - أنه جيوز للقاضي أن حيكم بعلمه مطلقا واستدلوا على هذا بأنّ النيب             : القول الثاين و
 من غري نظـر وال      - صلى اهللا عليه وسلم   -  قال هلند خذي ما يكفيك وولدك باملعروف فحكم النيب             - وسلم

واجلواب أنّ هذا احلديث فتيا     .  فحكم بعلمه    - رضي اهللا عنه  - استدعاء للمدعى عليه ألنه يعلم أنه كان خبيال           
 . وليس حبكم بدليل أنه مل يطلب املدعى عليه إىل جملس احلكم ومل يسمع منه

أنه جيوز أن حيكم مبا استفاض وانتشر وعلمه القاضي وغريه ألنه إذا حكم مبا علم واشتهر                : القول الثالث 
  . فإنه ال ينسب إىل مة

 . والراجح الثالث.  أنه جيوز أن حيكم بعلمه يف حقوق اهللا دون حقوق اآلدمي :والقول الرابع

 )ة أعلمه احلاكم أنّ له اليمني على خصمهمايل بين: وإن قال املدعي  (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا ادعى املدعي وبين ماله من حقوق وطلبت منه البينة ومل تكن له بينة أعلمه القاضي أنّ له اليمني على                    
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رسول اهللا إنه ال يتـورع   فقال يا.  قال للحضرمي شاهداك أو ميينه - صلى اهللا عليه وسلم- خصمه ألنّ النيب      
 .  ليس لك إالّ ذلك وهذا يف مسلم- صلى اهللا عليه وسلم-   عن شيء فقال النيب

 )على صفة جوابه (-  قال رمحه اهللا- مث 
صورة . ال على صفة دعوى املدعي      . يعين أنّ له للمدعي ميني املدعى عليه على صفة جواب املدعى عليه             

دي شيء فاختلف اجلواب عن ويقول املدعى عليه ليس له عن. هذا أن يقول املدعي أطلبه ألف ريال مثن سيارة 
فاليمني تكون على اجلواب ال على الدعوى فيقول واهللا ليس له عندي شيء وال يلزم املدعى عليه أن ، الدعوى 

 . يقول واهللا إنه ال يطلبين ألف ريال مثن سيارة

ى صـفة  أنّ اليمني على صفة الدعوى على صفة جوابه بل إنّ اعتراضه أو رفضه اليمني عل  : القول الثاين و
 . الدعوى قرينة على كونه ليس مبحق والراجح أا على صفة الدعوى

 )فإن سأل إحالفه أحلفه وأخلى سبيله (-  قال رمحه اهللا- مث 
 أنّ القاضي بعد أن يعرف املدعي حقه يف اليمني فإنه ال يطلب الـيمني               :األول األمر: أفاد املؤلف أمرين    

 . قبل ذلك فإنه ال يطلب اليمنيمن املدعى عليه إالّ إذا طلبها املدعي 

 أنه إن طلب اليمني وحلف املدعى عليه فإنه خيلي سبيله أي برئ املدعى عليه وال يطلبه املـدعي                   :الثاين
 . فإذا ليس له إالّ اليمني.  يف احلديث السابق ليس لك إالّ ذلك - صلى اهللا عليه وسلم- شيء لقول النيب  

 )ينه قبل مسألة املدعيوال يعتد بيم (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين أنه إذا بادر بالقسم فإنّ هذا القسم قسم ليس بشرعي وال نفع له يف جملس القضاء ألنه جاء يف غـري                      
وقته بل جيب أن ال يقسم أو أن ال حيلف إالّ بعد طلب املدعي فإن أقسم قبل ذلك وطلب املدعي أن حيلف مرة 

 . ني األوىل ليست ميينا شرعية يعتد ا يف جملس القضاءأخرى فإنه جيب أن حيلف مرة أخرى ألنّ اليم

فيقول إن حلفت وإالّ قضيت عليك فـإن مل         . وإن نكل قضى عليه      (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )حيلف قضى عليه
 إذا توجهت اليمني على املدعى عليه ونكل فإنه حيكم عليه وتكون العني حمل              - رمحه اهللا - أفادنا املؤلف     
- عين مبجرد النكول وال حنتاج إىل رد ميني على املدعي واستدلوا على هذا بأنّ ابن عمـر                    الدعوى للمدعي ي  

رضـي اهللا   -   يف عبد اشتراه زيد من ابن عمـر             - رضي اهللا عنه  -  وزيد اختصموا إىل عثمان      - رضي اهللا عنه  
حلف أنه ليس فيه     ا - رضي اهللا عنه  -  فقال عثمان    - رضي اهللا عنه  -  وزعم أنّ به عيبا يعلمه ابن عمر           - عنهما

 ومعىن قضى عليه أنه رد العبد إىل ابن عمـر           - رضي اهللا عنه  - عيب تعلمه فأىب أن حيلف فقضى عليه عثمان           
    . وأخذ زيد املال ويف هذه املسألة خالف طويل نذكره إن شاء اهللا الدرس القادم
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  لقضاءمن ا)  3: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  األحد: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ18/11/1429
  210(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   

  .وأصحابه أمجعني
. وإن نكل قضى عليـه      (يمني وذلك عند قول الشيخ      توقفنا باألمس عند حكم نكول املدعى عليه عن ال        

  )فيقول إن حلفت وإالّ قضيت عليك فإن مل حيلف قضى عليه
أن يأىب أن حيلف فإنه يقضى عليه وتقـدم         / والنكول هو   . إذا توجهت اليمني على املدعى عليه مث نكل         

 رد لليمني كنا توقفنـا علـى         وهو املذهب أنه يقضى عليه مبجرد النكول من غري         :األولالقول  معنا باألمس   
 . استكمال هذه املسألة

 - صلى اهللا عليه وسـلم - أنه ال يقضى عليه مبجرد النكول بل ال بد من رد اليمني ألنّ النيب   : القول الثاين 
 . رد اليمني على املدعي
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  . وهذا احلديث ضعيف

 . ضي مبجرد النكول أنه رد اليمني ومل يق- رضي اهللا عنه-  أنه روي عن عمر  :الدليل الثاين

مثالـه  ، إذا كان األمر وحقيقة القضية ال تعلم إالّ من قبل املدعى عليه فإا ال ترد اليمني                 : القول الثالث 
ألنّ . فإنّ ابن عمر املدعى عليه هو الذي يعلم هل يف العبد عيب أو ال               ، قصة ابن عمر مع زيد القصة السابقة        
العقد فهنا ال ترد اليمني وإن كان الذي يعلم القضية هو املـدعي وحـده       املشتري ال يعلم عن العبد شيئا قبل        

مثاله أن يدعي زيد على رجل ميت فاآلن املدعي يتفرد مبعرفة القضية ألنّ املدعى عليه ميت فهنا . ردت اليمني 
ليمني وال حنكم   نرد اليمني وال نكتفي مبجرد النكول ألنّ الورثة قد يأبون اليمني لعدم معرفتهم بالقضية فنرد ا               
صلى اهللا عليه   - مبجرد النكول وهذا القول األخري فيه تفصيل جيد جتتمع فيه اآلثار املروية عن أصحاب النيب                  

 وإذا مل خيتص أي منهما باملعرفة ال املدعي ينفرد باملعرفة وال املدعى عليه  ينفرد باملعرفة فهنـا فيـه                     - وسلم
 . خالف والراجح أنه ال ترد اليمني

  
  
فإن حلف املنكر مث أحضر املدعي بينته حكم ا ومل تكـن الـيمني               (-  قال رمحه اهللا   - مث 

 )مزيلة للحق
القاعدة أنّ اليمني مزيلة للخصومة ال للحق فإذا قال املدعي أنه ال بينة له مث أحضرها بعد ذلك فإا تسمع                    

مث يعرف بأنّ له بينة بأن يأيت شاهد يشهد يف          واستدل احلنابلة على هذا بأنه قد ينسى وقد ال يعلم ببينته أصال             
  . القضية مل يعرفه املدعي فألجل أنّ املدعي رمبا ال يعرف البينة يقبل منه أن حيضرها بعد أن مل يأيت ببينة

 . فإن قال املدعي ليس يل بينة فإنه إذا أتى ا بعد ذلك ال تقبل ألنه أكذب نفسه/ مسألة 

قبل ألنه حني قال ليس يل بينة إمنا قال ذلك بناء على أنه ال يعرف لنفـسه بينـة مث                    أا ت : القول الثاين و
 القول الثاين مل يكن ظهر من قبل وهذا  عرفها بعد ذلك فأتى ا فليس يف هذا تكذيبا للنفس بل رمبا ظهر له ما

أيت ا ابتداء أو قال لـيس يل        هو الراجح ويتحصل من ذكر املسألتني واخلالف أنه تقبل البينة مطلقا سواء مل ي             
  . بينة فتقبل مطلقا

 
 فصل

 )وال تصح الدعوى إالّ حمررة معلومة املدعى به( فصل - رمحه اهللا- قال  
ظاهرة عبارة املؤلف أنه يشترط لتصحيح الدعوى أن تكون حمررة وأن تكون معلومة املدعى به والواقع أنّ      
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وال تصح الدعوى إالّ حمررة حتريرا يعلم به املدعى [  يقول يف املقنع هذا شيء واحد وهلذا عبارة الشيخ يف املقنع
فصار هذا الشرط شرطا واحدا وهذا هو الصواب أنه شرط واحد ومعىن هذا الشرط أنّ الدعوى ال تقبل إالّ                   ] 

ا وقد بين املدعي كل ما يتعلق بالدعوى من حيث قدر املال وصفته وجنسه وسبب وجوبه عند بعض الفقهاء إذ
ال تقبل إالّ وهي حمررة أي كاملة مذكور فيها كل ما يتعلق باحلق املدعى واستدل احلنابلة على أا ال تسمع إالّ 

 أخـرى حمررة بأنّ الدعوى يترتب عليها أن حيكم القاضي من جهة وأن يلزم احملكوم عليه بدفع احلق من جهة                   
رير الدعوى وهذا ال شك وهو بـدهي أنّ القاضـي مل   وال يتمكن من احلكم وال باإللزام من الدفع إالّ بعد حت    

  . املدعي حيكم إالّ بعد أن يعرف مباذا يدعي بالضبط

أنه ال يشترط وأنّ له أن يقول ادعي حقا على فالن فإذا قبل القاضي الدعوى أمره بعـد                  : القول الثاين و
ل األول والصواب أنا نلزم املدعي بأن       ليس إالّ تضيعا للوقت ورجوعا للقو      القول الثاين اإلمجال بالتفصيل وهذا    

يبين وحيرر الدعوى من األول وال نقول نسمع الدعوى مث نطلب حتريرها بعد ذلك فإنّ هذا تطويل ليس لـه                    
 . معىن

 )إالّ ما نصححه جمهوال كالوصية وعبدا من عبيده مهراً وحنوه (-  قال رمحه اهللا- مث 
فكل مـا   ، به وما ذكره املؤلف ال يعدوا أن يكون أمثلة          القاعدة أنّ كل ما صح جمهوال صحت الدعوى         

  .صح جمهوال صحت الدعوى به
الوصية تصح باهول كما .  يقول إالّ ما نصححه جمهوال كالوصية :املثال األول. ثة أمثلة ذكر الشيخ ثال

 نصحح هذه   تقدم معنا فلو قال أوصيت لفالن بشيء أو أوصيت لفالن بأرض أو بسهم فهي جمهولة ومع ذلك                
الوصية ألا ليست من قبيل املعاوضات فإذا ادعى بوصية فله أن يدعي بدعوى غري حمررة فيقول فالن أوصى                  

 . يل وليس مبلزم أن يبين مباذا أوصى له

إذا قالت الزوجة مدعية على الزوج أنه أمهرها أو أصدقها عبدا من            . وعبد من عبيده مهرا     : املثال الثاين 
وى وإن كانت مبهمة ألنّ املهر يصح أن يكون مبهما ويبين بعد ذلك فإذا ترجع إىل القضية عبيده صحت الدع

 . السابقة

 )وحنوه (- رمحه اهللا- يقول  
من أكثر األمثلة وقوعا أن يعترف أو يقّر مبجهول مثل أن يقول زيد لعمرو عندي لك شيء هذا إقرار حبق               

يد بقوله أنّ له عنده شيء ألنه أقر مبجهول ملاذا نصحح هذه جمهول هذا اإلقرار صحيح فلعمرو أن يدعي على ز
الدعوى ألنه ال ميكن أن يدعي إالّ مبجهول ألنه هو ال يعرف احلق ولو مل نصحح الدعوى مبجهول يف هـذه                     

إذا تصح الدعوى بكل مـا       الصور ألغلقنا الباب على املدعي أن يدعي أصال ألنه ال يعرف حقه من األساس             
 . يصح جمهوال
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 )وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غريمها فال بد من ذكر شروطه (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا ادعى عقدا من العقود سواء يف قسم املعامالت أو يف قسم األحوال الشخصية أو األنكحة أو توابعهـا              

هو صحته والقاضي   فإنه ال بد أن يبين شروط العقد واستدل احلنابلة على هذا بأنّ املدعي قد يدعي بعقد يرى                  
 . ال يرى أنه صحيح وألجل هذا ال بد أنّ يبين شروط العقد

أنه ال يشترط وأنه ليس عليه إالّ أن يدعي بالعقد جمردا بال بيان لشروطه واستدل هؤالء بأنّ                 : القول الثاين 
وط وانتفاء الصحة ومحلها على اجلواز وهذا يقتضي عدم وجوب السؤال عن الشر األصل يف معامالت املسلمني

 . املوانع

أنه جيب أن يبين الشروط إذا ادعى بعقد النكاح وال جيب إذا ادعى بعقد البيع وفرقوا بني   : القول الثالث و
 ملا ينبين عليها مـن األنـساب        واالحترازالعقدين مستدلني بأنّ عقد النكاح من العقود اليت جيب التحوط هلا            

 .  إن شاء اهللا القول الثاينلشرط والصحيح واستباحة األبضاع فناسب أن يشترط هذا ا

 )وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو حنوها مسعت (-  قال رمحه اهللا- مث 
األمـر  : إذا ادعت املرأة حبق من حقوق النكاح ال بالنكاح فإنّ الدعوى صحيحة ودل على هذا أمـران                 

  . قد نكاح إلثبات النفقة أنّ الدعوى صحيحة وتسمعاإلمجاع فإم أمجعوا على أا إذا ادعت بع" األول

 أا دعوى مستوفية الشروط فإا تدعي حبق مع بيان سببه كما لو قالت هذه السيارة يل اشتريتها                  :الثاين
من فالن فهي كذلك تقول النفقة واجبة ألنّ فالن زوجي فهي تثبت احلق مع شفعه بـسببه وهـذه دعـوى                   

 . كما مسعتم هي حمل إمجاع فال إشكال فيهامستكملة األركان فتسمع و

 )فإن مل تدعي سوى النكاح مل تقبل (-  قال رمحه اهللا- مث 
فقالت فالن زوجي ومل تضف شيئا على هذا ال طلـب           ، إذا ادعت املرأة على الزوج جمرد النكاح فقط         

أنّ النكاح من حقوق الزوج     نفقة وال سكىن وال غريه فإنّ الدعوى ال تسمع أصال وال تقبل علل احلنابلة هذا ب               
 . ال من حقوق الزوجة وليس لإلنسان أن يدعي حبق لغريه بل الدعوى تكون حبق لنفسه

 احلقوق املترتبة عليه مـن النفقـة        إثبات النكاح يقتضي    إثباتأنّ دعواها صحيحة ألنّ      : القول الثاين   و
 . والسكىن واملهر وكل ما يترتب على العقد من حقوق للزوجة

 أنّ هذا متاما كما لو ادعت عقد النكاح كعقد البيع فإنّ اإلنسان يدعي عقدا للبيع راجيـا                  :ل الثاين الدلي
وال شك  . أو بائع ليأخذ الثمن     . احلصول على ما يترتب على عقد البيع سواء ادعى أنه مشتري ليأخذ السلعة              

نّ النكاح ال يتمحض حقا للرجل نعم       هو الصحيح وأنّ املذهب يف هذه املسألة ضعيف وأ         القول الثاين أنّ هذا   
 . حقه فيه غالب لكن النكاح فيه حقوق للزوج وفيه حقوق للزوجة

 )وإن ادعى اإلرث ذكر سببه (-  قال رمحه اهللا- مث 
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إذا ادعى انه  يرث من فالن فال بد أن يبين السبب الذي استحق به اإلرث ألنّ الشهادة ستكون على وفق 
السبب فإنه مل نتمكن من معرفة صحة الشهادة وهذا صحيح فإذا ادعى أنه وارث فال               هذا السبب وإذا مل يبين      

وهذا بدهي ألنـه ال     . بد أن يقول ألنه ابن أو موىل أو والد أو يبين سبب اإلرث مع اختالف أسباب اإلرث                  
 . نهماوصلة القرابة اليت بي ميكن أن يقول أحد يف احملكمة أنا أرث فالن بدون أن يبين سبب اإلرث

 )وتعترب عدالة البينة ظاهرا وباطنا (-  قال رمحه اهللا- مث 
  . أنه ال بد من العدالة يف البينة" املسألة األوىل: أفاد املؤلف حكم مسألتني 

أما اشتراط العدالة سـيأتينا يف     ، أنه تشترط يف هذه العدالة أن تكون عدالة ظاهرة وباطنة           " املسألة الثانية   
} وأشـهدوا ذوي عـدل مـنكم          { ما يتعلق ذا الشرط مفصال ودليله العام قوله تعاىل          كتاب الشهادات   

لكن املؤلف هو يف احلقيقة يريد أن يتكلم عن كـون البينـة             . فال بد من العدالة يف الشاهد       ] 282/البقرة[
 عن احملرمات   بتعاداالتوصف بالعدالة الظاهرة والباطنة فالعدالة الظاهرة معروفة وهي أن يكون ظاهر اإلنسان             

 . أن يكون املعدل صاحبه صحبة طويلة: وأما العدالة الباطنة فهي اليت ال تتحقق إالّ بأمرين ، وأداء الواجبات 

 أن يكون املعدل عامله معاملة ماليه ذين األمرين ميكن الوقوف على العدالة الباطنة استدل               :الثاين األمر
 فطلـب مـن   - رضي اهللا عنه- بن اخلطاب   ة والباطنة أنّ شاهدا أتى عمر    احلنابلة على اشتراط العدالة الظاهر    

صاحب الشهادة مزكي فجيء باملزكي فسأله عمر أسافرت معه أعاملته أصحبته فدلت هذه األسئلة على أنه ال               
  -رضي اهللا عنه- يكتفى بالتعديل املعرفة الظاهرة والبد من املعرفة الباطنة وهي مقتضى أسئلة عمر  

أنّ األصل " األول:واستدلوا على هذا بأمرين ، أنّ املشترط العدالة الظاهرة فقط دون الباطنة :  الثاينالقول
 . يف املسلم العدالة ولسنا حباجة عن السؤال عن باطنه

 القول الثاين  والراجح  ،  قال املسلمون عدول بعضهم على بعض        - رضي اهللا عنه  -  أنّ عمر نفسه       :الثاين
اهرة يكتفى ا وعليه العمل واشتراط العدالة الباطنة قد يفضي يف صور كثرية إىل تعطيل الشهادة                أنّ العدالة الظ  

والثاين فاجلمع بينهما أنّ لويل األمر إذا شك أن يتثبت مبا شاء إىل الوصـول                األولوإذا صح األثران عن عمر      
د يقع يف ذهنه أو خيطر يف بالـه كـذب         أكثر من ذلك فإنّ القاضي ق      االستقصاءالباطنة أو    العدالة الظاهرة أو  

 . الشاهد مع عدالة ظاهره فيحتاج إىل نوع من التثبت

 )ومن جهلت عدالته سأل عنه وإن علم عدالته عمل ا (-  قال رمحه اهللا- مث 
أن يعلم عدالته حينئذ جيب عليه وجوبا أن        " األول. إذا جاء الشاهد إىل القاضي فال خيلوا احلال من ثالث           

 . مل يوجد مانع علمه بعدالة الشاهد وأن حيكم مبقتضى الشهادة مايعمل ب

أن يعلم فسقه فإنه ال جيوز واحلالة هذه أن حيكم بشهادة هذا الشاهد مطلقا وجيب عليه أن يكتفي                  " الثاين
بعلمه بعدالة الشاهد وبعلمه بفسق الشاهد وعمل القاضي بعلمه يف معرفة الشهود ليس من احلكم بعلمه فـإنّ                  
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حلكم أو العمل بعلمه يف عدالة الشهود جائز أما يف العدالة فهو حمل إمجاع وأما يف الفسق فلم أقـف علـى                      ا
 . خالف

 - رضي اهللا عنه-  أن ال يعلم هل هو عدل أو ليس بعدل فحينئذ يسأل عنه كما صنع عمر                 :القسم الثالث 
 . فإنه سأل عن هذا الشاهد وطلب مزكي

 ) اخلصم الشهود كلف البينة بهوإن جرح (-  قال رمحه اهللا- مث 
أنّ " األول: إذا جرح اخلصم الشهود فإناّ ال نقبل منه باجلرح إالّ إذا أتى ببينة تثبت هذا اجلرح لـوجهني               

الناس خيتلفون يف اجلارح فمن الناس من يعترب األمور السهلة من اجلوارح ومن الناس من ال يعترب األمور الكبرية          
الناس يف مقدار ما جيرح به الشاهد صار حتما على القاضي أن يسأل عن سبب وبينة                 ففالختالمن اجلوارح   

  . اجلرح

 أنا لو جعلنا كل خصم جيرح مبا شاء مل يبقى للمدعني شهود وذا تبطل فائدة الشهادة وال إشكال :الثاين
 . أنه إذا جرح سيطالب ببينة هذا اجلرح

 )إن طلبهوأنظر له ثالثا  (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين أنه إذا جرح الشهود مث طلب من القاضي أن ميهله ثالثة أيام ليتمكن من إحضار البينة الدالة علـى                    

أنّ يف إلزامه بالبينة بأقل من ثالثة أيـام         " األول: جرح الشهود فإنه جياب إىل هذا الطلب والدليل من وجهني           
 . ة على جرح الشهود بأقل من ثالثة أيامحرج وعسر فإنه قد ال يتمكن من جتميع بيناته الدال

 وهذا صحيح وثالثة أيام فتـرة       - رضي اهللا عنه  - بن اخلطاب    أنّ هذا مروي عن أمري املؤمنني عمر      " الثاين
  قصرية ال ختل مبجريات القضية

يستثىن من هذا إذا غلب على القاضي أنّ اخلصم أراد تطويل الوقت ليس إالّ وأنه ال ميلك البينات علـى                    
 . اجلرح وأنه جمرد افتراء فإنه ال ميهله ال فائدة من اإلمهال

 ) وللمدعي مالزمته (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين إذا طلب اإلمهال ليجرح البينة فإنه جيوز للمدعي أن يالزم املدعى عليه وعللوا هذا بأنّ يف املالزمـة                   

 ذهب فيصلي معه ويـذهب معـه إىل         واملالزمة هي أن يذهب معه حيث     ، ضمان يف عدم ضياع حق املدعي       
طبيعي أنه إذا دخل بيته لن يدخل معه لكن من حني خيرج إىل أن يرجع               . السوق وال يتركه إالّ إذا دخل بيته        

فهم من كالم املؤلف أنه ال حيبس وإمنا ميلك فقط املالزمة وهذا صحيح فإنّ املدعى عليه ال حيبس يف الفترة اليت    
 . مل يثبت عليه حق حىت حيبس ولكن له أن يالزمهطولب فيها اإلمهال ألنه 

 )فإن مل يأيت ببينة حكم عليه (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين إذا مل يتمكن من جرح الشهود فإنه حيكم عليه ألنه بعجزه عن جرح الشهود تبين أنّ البينـة تامـة                     
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قاضي أن حيكم ا فلذلك نقول إذا عجز        وتقدم معنا يف أول صفة احلكم أنه إذا متت البينة فإنّ الواجب على ال             
 . فإناّ حنكم عليه ونسلم العني إىل املدعي

 )وإن جهل حال البينة طلب من املدعي تزكيتهم (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا جهل حال البينة وكأنّ مراد املؤلف ومل يتمكن من السؤال فإنه يكلف املدعي بإحضار مزكي يزكـي    

فإذا علم أـم    : وال حيتاجهم يف حالني     . لقاضي ال حيتاج املزكي إالّ يف حال واحدة         الشهود وتقدم معنا أنّ ا    
وإذا علم أم فساق ال حيتاج إىل املزكني وإذا مل يعلم احتاج إمـا أن يـسأل أو أن      ، عدول ال حيتاج املزكني     
 فإنه طلـب مـن      - عنهرضي اهللا   - والدليل على تكليف املدعي باملزكني قصة عمر          . يكلف املدعي باملزكني    

 . املدعي أن يأيت مبن يعرف الشهود

ألنـه  . فإنه جيب على القاضي أن يعمل بعلمه        ، فإن عرف القاضي فسقهم وأتى املدعي مبعدلني        / مسألة  
اآلن يعلم أم فساق وأنتم تعلمون أيهم الذي معه زيادة علم ؟ اجلارح وال املعدل ؟ اجلارح وجه أنّ معه زيادة 

صل العدالة إذا جيب عليه أن يعمل يف هذه الصورة بعلمه أنّ الشهود فساق وال يعمل بتعديل من أتى علم أنّ األ
م املدعي إالّ يف صورة واحدة إذا تبين له أنّ املزكني يتحدثون عن علم حادث من توبة أو صـالح عمـل                      

بعد علمهم بالفسق فإنه يعمل بعلمـه  فحينئذ جيب عليه أن يقبل أما إذا مل يتبين له أنّ معهم زيادة علم جاءت       
 . هو

 )ويكفي فيها عدالن يشهدان بعدالته (-  قال رمحه اهللا- مث 
قوله يكفي فيها يعين يف التزكية أن يأيت باثنني يشهدان بعدالة هذا الشاهد واستدل احلنابلة على هذا باآلية                  

 . والتزكية نوع من الشهادة] البقرة[} وأشهدوا ذوي عدل منكم{

أنه يكتفى يف املزكي بواحد ألنّ املزكي يف احلقيقة خيرب وليس بشاهد فنكتفي مبزكي واحد              : ول الثاين القو
لكن املزكي الواحد ال بد أن يكون عدال ألنّ املزكي الذي ليس بعدل حيتاج إىل مزكي طالت القضية فإذا ال                    

 . بد أن يكون املزكي عدال أما العدد فإنه ال يشترط يف املزكي

وال يقبل يف الترمجة والتزكية واجلرح والتعريف والرسالة إالّ قـول            (- قال رمحه اهللا   - مث 
 )عدلني

الترمجة . ال يقبل يف هذه األمور إالّ قول عدلني سواء كان تعريف أو ترمجة أو جرح أو رسالة أو تزكية                    
صح أقوال العلماء تعريف    والتعريف هو على أ   . والتزكية واجلرح والرسالة أمرها ظاهر واملقصود منها واضح         

ذهب املؤلف إىل أنه    . احلاكم باملدعي واملدعى عليه واملدعى به والشهود يعين تعريف القاضي بأطراف القضية             
 - رمحه اهللا- واملؤلف  . يشترط يف الترمجة وما بعدها التزكية واجلرح أن يشهد ا اثنان واستدل باآلية السابقة     

 : املذهب وهوخالف يف هذه املسألة املذهب ف
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أنه يشترط العدد املشترط يف املترجم واملزكى إىل آخره فإذا كان سيترجم قضية زنا فإنـاّ                : القول الثاين 
حنتاج إىل أربعة مترمجني ألنه يف الزنا ال بد من أربعة شهود وهكذا حبسب القضية نشترط على املزكي ومـن                    

 . بعده العدد

صـلى اهللا عليـه     - واحد واستدل أصحاب هذا القول بأنّ النيب          أنه يكتفى يف اجلميع ب    : القول الثالث و
 األخبـار   - صلى اهللا عليه وسلم   -  اختذ مترمجا واحدا أمره بتعلم لغة اليهود وهو واحد وسينقل للنيب               - وسلم

ألنّ املترجم واملزكي إىل آخره جمرد   . والراجح إن شاء اهللا هو األخري       . والقضايا وكل ما يتعلق بشؤون احلكم       
 مبترجم واحد ألنّ املترمجني غالبا ما خيتلفون ألنّ         االكتفاءناقل وخمرب وليس بشاهد إالّ أنه حيسن بالتجربة عدم          

 ألنه ما فهـم     خطأالترمجة تنبين على أمرين أن يكون جيد يف اللغة وأن يكون فاهم للقضية فقد يترجم كالما                 
غة وهذا موجود كثري وهلذا أنت لو جربت نسخة         موضوع احلكم وقد يترجم ترمجة خطأ ألنه غري جيد يف الل          

 من كبار املترمجني ما يتطابقون نعم قد يتفقون مثانني باملئة لكن حيصل بينهم خالف ففي جمال     ألثننيمن الورقة   
 . القضاء مع دقته واحلساسية اليت فيها ينبغي للقاضي أن ال يكتفي مبترجم واحد

 )ب إذا ثبت عليه احلقوحيكم على الغائ (-  قال رمحه اهللا- مث 
املقصود بالغائب هنا املسافر مسافة القصر والواقع أنّ املؤلف يريد بالغائب هنا كل من أىب احلـضور إىل                  
جملس احلكم فهذا احلكم يتناول كل شخص أىب احلضور إىل جملس احلكم سواء كان مسافر مسافة قـصر أو                   

ي لكنه من القوة حبيث يأىب احلضور إىل جملس احلكم  املهم موجود يف البلد وخمتفي أو موجود يف البلد ومل خيتف
الضابط هو أنه كل من مل حيضر إىل جملس احلكم معاندة أو سفرا فاحلنابلة يرون أنه حيكم عليه واستدلوا على                    

  حكم هلا غيابيا فإنّ الزوج مل      - صلى اهللا عليه وسلم   - قصة هند بنت عتبة فإنّ النيب       " األمر األول : هذا بأمور   
  -رضي اهللا عنه- حيضر  

 عن احلكم يف مثل هذه الصور يؤدي إىل ضياع احلقوق وتقدم معنا اجلواب عن حديث االمتناع أنّ :الثاين
 . هند وأنه فتوى وليس حبكم قضائي

أنه ال حيكم على غائب واستدل هؤالء بأنّ الغائب رمبا ملك قادحا يف بينة املـدعي فـال                  : القول الثاين 
ذا احلكم عليه مع غيابه يعين والترجيح يف هذه املسألة حمل إشكال ولكن األقرب أنه يرجـع إىل                  يستقيم مع ه  

القاضي فإذا علم أنّ اإلنسان مسافر سفرا بعيدا ال بقصد التهرب عن جملس احلكم فإنه ال يسوغ أبدا أن حيكم                    
ألمور ردعا للمتالعبني ألنه يستطيع     وإذا عرف أنه متالعب ويتأخر فإنّ احلكم الغيايب من أعظم ا          . عليه غيابيا   

أنه يغيب عن جملس احلكم وهذا الغياب يكلف املدعي ما يزيد على أربعة أشهر أو مخسة أشـهر بـالنظر إىل                     
املواعيد إذا هذا نوع من التالعب وتأجيل احلقوق فالقول باحلكم مطلقا أو عدمه مطلقا حمل نظر والواجب أنه                  

 . يرجع إىل رأي القاضي
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على القول بأنه حيكم له هل نسلم املدعي العني أو تبقى العني إىل حضور املدعى عليه فيه خالف                  / مسألة  
من الفقهاء من قال تسلم له ومنهم من قال ال تسلم له والصواب أا تسلم له ولكن بكفيل يضمن إرجـاع                     

قول قوي ألنّ املنع من تسليم      العني يف حال تبين عدم صحة ما قاله املدعي وهذا اختيار املرداوي وهو ال شك                
  العني جيعل احلكم غيابيا ال فائدة منه ألنه إذا قلت له احكم ولكن العني مل نسلمك

فالوسط  . االستعجالما صار يف احلكم فائدة وتسليمها إياه مع عدم مساع بينة املدعى عليه فيه نوع من                 
 . أن يسلمها له ولكن نطلب منه كفيل بإحضار العني

إذا حضر الغائب فهو على حججه وبيناته وقوادحه وال تعترب القضية منتهية فإذا حـضر وجـاء                 / مسألة  
 . جملس احلكم وبين قوادح وحجج توهن دعوى املدعي فإنه يأخذ ا وال يعين احلكم غيابيا أنّ القضية انتهت

ببينـة مل   وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن جملس احلكم وأتى            (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )تسمع الدعوى وال البينة

إذا ادعى على من ميكن أن يأيت إىل جملس احلكم فإنّ الدعوى ال تسمع وأيضا ال تسمع البينة فال تـسمع                     
الدعوى وال البينة وهذا واضح جدا ودليلهم أنّ املدعى عليه موجود وميكن أن يسمع منه فال يسوغ مطلقـا                   

 لعلي ال حتكم    - صلى اهللا عليه وسلم   - اع منه واستدلوا أيضا بقول النيب       على من يتمكن من القاضي من السم      
وهذا األثر سواء كان صحيح أو ضعيف فال إشكال مطلقا يف صحته وأنّ مجيع أصول               . حىت تسمع من اآلخر     

 .  به أو بأصله صح أو مل يصحاالستداللالشرع تدل عليه فمثل هذا األثر يسوغ يف احلقيقة 

 
 ي إىل القاضيباب كتاب القاض

 . الكتاب والسنة واإلمجاع، األصل يف مشروعية كتاب القاضي إىل القاضي 

 ]30/النمل[} إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم { فالكتاب قوله تعاىل  
 كاتب كسرى وقيصر والنجاشي وملوك      - صلى اهللا عليه وسلم   - وأما السنة فأكثر من أن حيصر فإنّ النيب         

لعجم وأرسل الوالة بكتبه مما ال جيعل جمال للشك يف مشروعية كتاب القاضي إىل القاضي فإن قيـل                  العرب وا 
فاجلواب أنّ الشرع إذا أجاز كتابة الوايل إىل الوايل         . هذا كتاب وايل إىل ملك وليس كتاب قاضي إىل قاضي           

تدلوا على مشروعيتها بأنّ    وهي أعظم فكتابة القاضي إىل القاضي من باب أوىل وهذا صحيح بال إشكال واس             
 . احلاجة ماسة إليها فإنه دائما ما حيتاج القاضي أن يكتب ببينة أو باحلكم إىل قاض آخر

  .  مبينا نطاق كتاب القاضي إىل القاضي- رمحه اهللا- قال  

يقبل كتاب القاضي إىل القاضي يف كل حق حىت القذف ال يف حدود              (- رمحه اهللا - قال    
 )حنوهاهللا كحد الزنا و
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فإذا كان أمواال فإنـه     .  أن يكون أموال     :القسم األول  - : إىل ثالثة أقسام    الدعوى أو املدعى به ينقسم      
 . يصح فيه كتاب القاضي إىل القاضي باإلمجاع

 أنه ال يشرع كتاب القاضي إىل القاضـي يف          :األولالقول  .  احلدود فاحلدود حمل خالف      :القسم الثاين 
 بالشبهات وكتاب القاضي إىل قاضي فيه شبهات كـثرية          الدرءأنّ احلدود مبناها على     احلدود واستدل هؤالء ب   

أا تصح باحلدود قياسا على : القول الثاينو. من حيث أنه فيه فرع وأصل ومن حيث وجود الوهم يف الكتابة 
 . وقياسا على األموال هذا القسم الثاين، الشهادة على الشهادة 

دود مثل القصاص والنكاح والطالق واخللع وحنو هذه األشياء ففيـه خـالف              ما عدا احل   :القسم الثالث 
 بالشبهات بل علـى     الدرءاملذهب صحة كتابة القاضي إىل القاضي ألنّ أحكام هذه األشياء ليست مبنية على              

  . اإلثبات

جح أنّ كتاب والرا. أنه ال يصح أن يكتب فيها من القاضي إىل القاضي قياسا على احلدود : القول الثاينو
 فله أن يكتب إىل القاضي اآلخر جبميع أنواع القضايا بال           استثناءالقاضي إىل القاضي يصح يف كل األشياء بال         

 .  إالّ التومهات وعلل ال تكفي للمنعاالستثناء ألنه ال يوجد دليل صحيح على استثناء

 )حدويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان يف بلد وا (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا حكم القاضي بشيء وأرسل باحلكم لقاض آخر لينفذه فقط فإنّ القاضي الثاين ملزم بتنفيـذ احلكـم                  
مطلقا ومعىن مطلقا أي سواء كان القاضي املكتوب إليه قريب أو بعيد والقريب والبعيد يف عرف الفقهاء هـو       

لى من وصله من احلكام أن يعمل به        مسافة القصر واستدلوا على هذا بأنّ حكم القاضي ملزم واجب التنفيذ فع           
مقصودهم ذا الكالم أنّ حكم القاضي أعطاه الشارع قوة للتنفيذ فهو حيمل يف طياته بيانا وإلزاما كما تقدم                  
معنا يف أول كتاب القضاء فهذه القوة اليت جعلها اهللا يف حكم القاضي إذا وصلت إىل القاضي اآلخر أصـبح                    

 . ملزما ا وهذا ال إشكال فيه

 )وال يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إالّ أن يكون بينهما مسافة قصر (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا كتب له مبا ثبت عنده ليحكم القاضي الثاين به فحينئذ ال جيوز إالّ إذا كان بينهما مسافة قصر فإن كان 

ة إليه ألنّ القاضي القريب بإمكانه      بينهما دون مسافة القصر فإنه ال جيوز وعللوا هذا بأنّ هذا الكتاب ال حاج             
 . أن يباشر القضية بنفسه

أنه يعمل مبا ثبت عند القاضي إذا أرسل به إىل قاض آخر ليحكم به ألنّ احلاجة قد تدعوا                  : القول الثاين و
إىل هذا واحلاجات كثرية منها على سبيل املثال يف وقتنا هذا أن ينظر القاضي يف قضية إىل أن تستوي القـضية              

ستوىف الشهود والقضية مل يبقى شيء مل يبقى إالّ مشكلة واحدة وهو أنه بدء يف إجازة القاضـي النـاظر يف                     ا
 فحينئذ من املصلحة أن نقول اكتب مبا ثبت عنـدك لـيحكم بـه    باستعجالوهو ال يريد أن حيكم     . القضية  



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  149  
 

 . ثلة املعاصرة وهي توجد بكثرةفهذه من األم. القاضي اآلخر بدل أن تعطل القضية ملدة شهر أو ملدة شهرين 

من أمثلة ما يسوغ ذلك أن يكون احملكوم عليه من أقرباء أو أصدقاء القاضي مما يستحي معه النطق باحلكم 
وهو مثال مهم أن يكون القاضي املكتوب إليه جييـد          . من أمثلة القضية    ، فريسل به إىل قاض آخر ليحكم به        

شر القضية أول مرة فالقاضي األول أراد أن جيمع كل ما يتعلق بالقضية             هذه القضايا أكثر من القاضي الذي با      
فإذا مل يبقى إالّ النظر واحلكم أسنده إىل قاض حيسن مثال هذا النوع من املعامالت فهو يف احلقيقة ال شك أنّ                     

 . القول بصحته مقتضى قواعد الشرع وهو القول الراجح إن شاء اهللا

أن يكتب إىل قاض معين وإىل كل من يصل إليه كتابه مـن             وجيوز   (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )قضاة املسلمني

معىن هذه العبارة أنّ القاضي ال يشترط أن يكتب معين بل له أن يكتب إىل معين وله أن يكتب إىل مـن                      
يراه من قضاة املسلمني ألنه ال يوجد دليل على اشتراط أن يكون الكتاب موجه إىل قاض معين وألنّ حكـم                    

لقاضي ملزم سواء كان هلذا القاضي أو لذاك فال معىن للتعيني ألسنا اتفقنا أنّ حكم القاضي ملـزم إذا لـسنا                     ا
 . حباجة إىل التعيني

وهو لألحناف أنه يشترط يف كتاب القاضي إىل القاضي أن يعين وأن يكتب أنه من فالن                : القول الثاين و
 ولئال يتدافعها القضاة املكتوب إليهم ومذهب األحنـاف ال          إىل فالن ألنّ هذا أضبط للقضية وأدعى لتطبيقها       

شك أنه هو الراجح إن شاء اهللا وهو مذهب قوي وكتابة كتاب فيه حكم يف قضية من قضايا بني املسلمني إىل                     
 بل جيب أن يكتب إىل قاض معين ومن حيث العمل ال يوجد إالّ الكتابـة  االهتمامغري معين فيه نوع من عدم       

 . عين إىل قاضي معينمن قاض م

وال يقبل إالّ أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين حيضرمها فيقـرأ             (-  قال رمحه اهللا   - مث 
  )اخل....عليهما 

هـذا الكتـاب     يشترط يف كتاب القاضي إىل القاضي أن يشهد عليه اثنان من العدول فيقول اشهدوا أنّ              
  . ليه واملكتوبكتبته أنا لفالن فيبين للشهود الكاتب واملكتوب إ

يشترط بل يكفي أن يرسل الكتاب مع واحد واستدل هؤالء أنّ عمل املـسلمني               أنه ال  : القول الثاين   و
واألمر كما قال   .  على هذا فإنه يرسل كتبه مع رجل واحد          - صلى اهللا عليه وسلم   - واخللفاء الراشدين والنيب    

. وم بطبيعة احلال ال يذهب مع واحد وال مع اثـنني            الي.  بواحد   كتفاءاالن القيم جرى عمل املسلمني على       اب
وإمنا يذهب بطريقة آلية وال يقال إنّ من حيمله هو الواحد ألنّ هذا الواحد ال يعرف شيء عن هذا اخلطـاب                     

  . وألنه سيسلمه لثان ورمبا انتقل آليا

سم القاضي الصريح ولـيس     هل جيوز كتابة القاضي إىل القاضي باإلمييل ؟ يبدوا يل أنا اإلمييل إذا كان با              
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 . باسم مستعار وأخرب املرسل املرسل إليه بعنوان الربيد أنّ هذا جائز بل هو أوثق أحيانا وأسرع من اليدوي

الفاكس ؟ إذا توفرت الضمانات بأن عرف رقم املرسل واملرسل إليه وكان بينهما تنسيق فكذلك ما يوجد 
 . مانع مدام توجد توثقات

 
 باب القسمة

 . القسمة اسم مصدر ومأخوذة من قسمت الشيء مبعىن جعلته أقساما. لقسمة باب ا

هي مناسبة باب القسمة يف كتاب القـضاء         ما. نصباء عن بعض    فهي متييز بعض األ    / االصطالحوأما يف   
 اآلن واإللزام من شأن القضاء وحنن نقول. كما سيأتينا أا تشبه أبواب املعامالت ؟ أنه يوجد يف القسمة إلزام        

كما سيأتينا قسمة إجبار وقسمة تراضي مع ذلك بالنسبة يل أنا شخصيا ال أرى أي مربر لوضع القسمة هذه يف 
كما سيأتينا أنسب مـا يكـون يف    كتاب القضاء مل أقتنع منذ زمن بترتيب الفقهاء بوضع هذا الباب هنا وهو       

فيه إلزام وهذا ليس مبسوغ يف احلقيقة مـن         كتاب إما الشركة أو كتاب البيوع لكن هم روأ هذه القضية أنه             
 . وجهة نظري

ال جتوز قسمة األمالك اليت ال تنقسم إالّ بـضرر أو رد عـوض إالّ           (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 ) الشركاءبرضا

 .  قسمة إجبار- 2.  قسمة تراضي - 1: تنقسم القسمة إىل قسمني 

 الطرفني بدأ ـا     برضا ال جيوز أن تفعل إالّ       بدأ املؤلف بقسمة التراضي وقسمة التراضي هي القسمة اليت        
إذا ترتب على   ]  الشركاء   برضاال جتوز قسمة األمالك اليت ال تنقسم إالّ بضرر أو رد عوض إالّ              [ معرفا فقال   

  فإنه ال جيوز. الضرر أو العوض : القسمة أحد أمرين

-  إذا ترتب عليها ضرر فالدليل قولـه           أما:  الطرفني واستدل احلنابلة على هذا بأمرين        برضاالقسمة إالّ   
  .  ال ضرر وال ضرار فإذا كانت القسمة تقتضي ضررا على أحدمها فإا ال جتوز- صلى اهللا عليه وسلم

وأما إذا كانت تقتضي بذل العوض فإا تصبح من البيع وأخذنا يف كتاب البيوع أنّ اشتراط الرضا حمـل                   
ا على إجراء القسمة إذا كان فيها رد عوض إذن قسمة التراضي هي كل              إمجاع وهلذا ال جيوز أن جيرب أي منهم       

ال جتوز قسمة األمـالك     . يقول الشيخ   . قسمة يترتب عليها ضرر أو دفع عوض وهذا الذي أراد الشيخ بيانه             
أنّ : األولالقول  ف.مل يبين املؤلف ما هو الضرر والضرر حمل خالف          . اليت ال تنقسم إالّ بضرر أو رد عوض         

   باجلزء املقسوم أو مل ميكن وهذا هو املذهباالنتفاعالضرر هو كل قسمة تنقص من قيمة العني سواء أمكن 

 فليس بـضرر    االنتفاعأنّ الضرر هو أن ال ميكن اإلنتفاع بالنصيب بعد القسمة فإن أمكن             : القول الثاين 
ال أنّ الضرر حيصل بنقص القيمة وبعـدم        اختيار الشيخ ابن قدامة ويبدوا يل أنّ أرجح األقو         القول الثاين وهذا  
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مثال إذا كان زيد وعمرو مشتركني يف بيت قيمة البيت قبل القسمة عشرة ماليني وقيمتـه بعـد                   . االنتفاع
ـ  القسمة مخسة ماليني هل هذا ضرر أو ليس بضرر؟ ضرر واضح كبري ال شك فيه املثال الذي يتعلق                   القول ب

 لو قسم هذا املتجر مل يتمكن أي منهما أن يعرض بضاعته فاآلن بعـد               أن يشترك زيد وعمرو يف متجر     : الثاين
القسمة هل ينتفع بقسمه أو ال ينتفع هل هذا ضرر أو ليس بضرر ال شك أنه ضرر وهلذا أنا أقول الـراجح إن          

  .كان قيل به أنّ الضرر يشمل األمرين
 ) لصغريينواحلمام والطاحون ا، كالدور الصغار ( ممثال -  قال رمحه اهللا- مث 

لو قسمت مل يستمتع .  أن تكون الدار صغرية :املثال األول: ر له ثالثة أمثلة بدأ الشيخ بأمثلة الضرر وذك
 ال موضع قضاء    االغتسال أن يكون احلمام واحلمام هو موضع        :الثاين. ما لصغرها وعدم كفايتها     ا أحد منه  

  . ملهمة املنوطة به من دخول الناس والتنظفاحلاجة أن يكون هذا احلمام صغريا إذا قسم مل يقوم با

 الطاحون الصغري وهو كذلك إذا قسم مل يتمكن من طحن متاع الناس وطعامهم وهلذا نقول ملـا               :الثالث
  . ترتب على القسمة الضرر صارت قسمة رضا وليست قسمت إجبار

وال قيمة كبناء أو بئـر يف       ، اء  واألرض اليت ال تتعدل بأجز     (- رمحه اهللا - مث بدأ بأمثلة رد العوض فقال         
  )بعضها

األرض ال ميكن أن تتعدل إالّ باألجزاء أو بالقيمة فإذا مل ميكن أن تتعدل ال باألجزاء وال بالقيمة صـارت            
قسمة هذه األرض من قسمة التراضي أمثلة التعدل باألجزاء أن ميلك زيد وعمرو أرض مساحتها مخسة آالف                 

د فيها بناء وال أي شيء فهذه األرض ميكن أن تقسم باألجزاء بـأن يأخـذ                أو ستة آالف وهي أرض ال يوج      
 . أحدمها النصف واآلخر يأخذ النصف اآلخر هذه ميكن أوال ميكن ؟ ميكن

 التعديل بالقيمة والتعديل بالقيمة أن ميلك زيد وعمرو أرضا إالّ أنّ عليها بناء أو بئر وهـذا       :القسم الثاين 
جزء من األرض فإذا قسمنا فالقسم الذي فيه البئر أو البناء ال شك أنه أرفع مثنـا مـن   البناء أو البئر يوجد يف    

القسم الذي ليس فيه بئر وال بناء ويكون التعديل بأن نعطي صاحب األرض الفارغة من األمتار ما يرفع قيمتها                  
إالّ ذه الطريقة فهي قسمة     إذا مل ميكن التعديل     . إىل أن تصبح مساوية لألرض أو للقسم الذي فيه بئر أو بناء             

تراضي وهلذا نقول أنّ النسخة اللي أشار إليها احملقق وهي قوله لبناء النسخة هي الصحيحة هو املعـىن املـراد                    
هذه النسخة يف احلقيقة جيدة . فيكون املعىن واألرض اليت ال تتعدل بأجزاء وال قيمة لبناء فيها أو بئر يف بعضها 

 إىل تأويلها وحنن ال حنتاج إىل تأويل مادام توجد نسخة موافقـة للمعـىن          اضطروااف  والذين أثبتوا نسخة الك   
 . الصحيح

 ) فهذه القسمة يف حكم البيع (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين أنّ قسمة التراضي املذكورة واملشروحة سابقا حكمها حكم البيع يف مجيع األحكام فيـشترط هلـا                 
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خيار عيب وفيها خيار شرط وكل األحكام اليت تنبين على وجود عقـد             شروط البيع وفيها خيار جملس وفيها       
البيع تنبين معنا هنا وله أن يرجع مادام يف الس وهذه من أعظم حقوق قسمة التراضي والسبب أم جعلـوا                    
هذه القسمة حكمها حكم البيع أنه يشترط يف هذه القسمة التراضي وحنن نقول البيع هو مبادلة مال مبال بعد                   

 . الرضا وهذا التعريف ينطبق معنا يف هذه القسمة فإذا صارت بيعا وهذا صحيح

 ) وال جيرب من امتنع من قسمتها (-  قال رمحه اهللا- مث 
هذا تفريع على تقرير أا قسمت تراضي فإذا قررنا أا قسمة تراضي فينبين على هذا أنه ال جيـرب أحـد                     

إما بالقسمة املضرة أو بإلزامـه بقبـول     ، نهما إدخال الضرر عليه     منهما وتعليل هذا احلكم أنّ يف إجبار أي م        
عوض هو ال يريده وذلك نقول التعليل األقرب بدل تعليل احلنابلة انه إدخال الضرر أنّ نقول هو إما إدخـال                    

بقينا يف مسألة إذا كان الشرع ال       . الضرر أو إدخال الظلم ألنه يف صورة العوض ظلم ويف صورة الضرر ضرر              
يز القسمة إالّ بالتراضي فما هو السبيل خللوص أي من الشريكني من الشركة كيف خيرج من الـشركة إذا                   جي

كان ال يستطيع القسمة فكيف خيرج من الشركة الفقهاء يرون أنه خيرج بأن يلزم بالبيع فنقول أنتم ملزمـون                   
عني فنقول أدخل أنـت كـأي مـشتر         بالبيع ويأخذ الثمن يقسم على الشريكني فإن أراد أحدمها أن ميتلك ال           

واشتري فإن أىب أحد منهم البيع أجربه القاضي ألنه ال ميكن رفع الضرر عن الشريك الذي أراد اخلـروج إالّ                    
باإللزام بالبيع هل يوجد طريقة أخرى للخروج من الضرر غري البيع ؟ ال توجد طريقة لكن أنا حبيت أشوف                   

  . واختربكم

وال رد عـوض يف قـسمته   ، وأما ما ال ضـرر    (ئا بالقسم الثاين     باد -  قال رمحه اهللا   - مث 
 )اخل....

هو ما ال ضرر فيه وال رد عوض فهو قسمة إجبار ومعىن قسمة إجبار أنه إذا طلب أحد من : القسم الثاين 
  . الشريكني القسمة أجرب اآلخر إجبار عليها ألنه ال ضرر

 )ار الكبرية  واألرض والدكاكني الواسعةوالد، والبستان ، كالقرية  (- رمحه اهللا- يقول  
القرية والبستان لفظ ال يطلق إالّ على كبري وهلذا مل يقل كالقرية الكبرية ومل يقل كالبستان الكـبري ألنّ                   

مث قال كالقرية والبستان وقلنا أنّ هذه األعيان كـبرية          . القرية ال تكون قرية إالّ وهي كبرية والبستان كذلك          
 .  ضرر وعلى أي منهماميكن أن تقسم بال

 )املكيل واملوزون (-  قال رمحه اهللا- مث 
والفضة واملعادن   والذهب، املكيل خيتص بأشياء واملوزون بأشياء فاحلبوب والثمار واملائعات كلها مكيلة           

 (واأللبان وحنوها، من جنس واحد كاألدهان  (- رمحه اهللا- لكن اشترط شرطا فقال  ، كلها موزونة 

ملكيل واملوزون أن يكون من جنس واحد ألنه لو كان من جنسني لكانت مبادلة نوع بنـوع                 يشترط يف ا  
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 . وهو نوع من البيوع وحنن نقول أنّ البيوع حتتاج إىل الرضا

 )إذا طلب الشريك قسمتها أجرب اآلخر عليها (-  قال رمحه اهللا- مث 
بأنّ يف هذا اإلجبار رفع للضرر عن       جيرب الشريك يف قسمة اإلجبار على أن يقسم مع شريكه وعللوا هذا             

 أن يفعل فيه ما ال يتمكن منه مـع شـريكه            استطاعالشريك اآلخر ووجه ذلك أنّ اإلنسان إذا تفرد بنصيبه          
  . فبإمكانه أن يبين أو أن يغرس ومثلوا ذين املثالني ألما من األشياء النافعة للشريك مىت استقل بقسمها

 )القسم إفراز ال بيعوهذه  (-  قال رمحه اهللا- مث 
هذه القسمة ليست بيع وال يشترط هلا شروط البيع وإالّ مل تكن قسمة إجبار بل هي إفراز يعين جمرد متييز                    

 . نصيب أحدمها عن نصيب اآلخر

أا بيع ألنّ كل واحد منهما يشتري نصيب شريكه املشاع والصحيح أا إفراز وليست               : القول الثاين   و
 . اهر العقد يوجد مبادلة لكنها مبادلة صورية وليست مبادلة على سبيل العوضببيع ولو كان يف ظ

وجيوز للشركاء أن يتقامسوا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يـسألوا           (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )احلاكم نصبه

ـ     - 2 إما أن يتقامسوا بأنفسهم      - 1:بين أنّ القسمة على ثالثة أنواع        هم  أو أن ينصبوا هم رجال يقسم بين
 .  أو أن يذهبوا إىل احلاكم- 3

واجلميع جائز بال خالف ألنّ احلق بينهما ال خيرج عنهما فلهما أن يستوفياه مباشاءا من الطـرق لكـن                   
فإنّ القسمة ليست مبلزمة    ، يشترط أن يكون القاسم أمينا عارفا بالقسمة فإن وضعا مها رجال جاهال أو فاسقا               

ا برجل متدين وفيه خري وأمانة إالّ أنه ال حيسن كيفية القسمة فإنّ قسمته ليست               فإذا أتي . إالّ بعد الرضا الثاين     
 . مبلزمة للطرفني فإن شاء بعد ذلك قبال وإن شاء ردا

 )وأجرته على قدر األمالك (-  قال رمحه اهللا- مث 
 العـني   أجرة القاسم على قدر األمالك ال على حسب ما اتفقوا عليه فإذا كان أحدمها ميلك ثالثة أرباع                

 بشخص عارف أمني ليقسم بينهما بأجرة فإنّ على من ميلك ثالثة أرباع العـني               اواآلخر ميلك ربع العني وأتو    
 . ثالثة أرباع األجرة وعلى من ميلك الربع ربع األجرة

أنه حبسب ما اتفقوا عليه فإذا اتفقوا أن يدفع صاحب الربع نصف األجرة وصاحب ثالثة               : القول الثاين و
 هـو   القول الثاين املسلمون على شروطهم وهذا  - صلى اهللا عليه وسلم   - فها صح لعموم قول النيب        أرباع نص 

  . الصحيح إن شاء اهللا

 )وكيف اقترعوا جاز، فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة  (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
م أتوا به هم أو حكم بينهما       إذا اقتسموا وانتهت القسمة فليس ألحد الرجوع سواء اقتسموا هم أو بقاس           
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القاضي إذا انتهت القسمة فإنه ال جيوز هلم الرجوع ويعترب إلزام ألنّ قسمة القاسم كحكم القاضي فهي ملزمة                  
ويستثىن من هذا إذا رجعوا قبل أن يبدأ بالقسمة فلهم ذلك أما بعد القسمة فإنه ال جيوز الرجـوع ألنّ هـذا                      

  . يؤدي إىل أنه ال فائدة من القسمة

 )وكيف اقترعوا جاز( أخريا - رمحه اهللا- يقول الشيخ  
يعين أنّ الشارع احلكيم مل يبين طريقة معينة حمددة إلجراء القرعة بل هلم أن يقترعوا حسب مـا يرونـه                    

  مناسبا بالطريقة اليت يروا مناسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من القضاء)  4: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  االثنني: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ19/11/1429
  211(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   

  .وأصحابه أمجعني
 باب الدعاوى والبينات

  .البينات  باب الدعاوى و- رمحه اهللا- قال  
 فهي إضافة اإلنسان لنفسه استحقاق ما يف يـد          االصطالحهي الطلب وأما يف     /  الدعوى يف لغة العرب     

  . وأما البينات فهي مجع بينة والبينة يف األصل هي الداللة الواضحة أو احلجة الواضحة. غريه أو ذمته 
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أو الشاهد مع اليمني واألربعة شهود وحنـو  ، فهي عند الفقهاء عبارة عن الشاهدين  / االصطالحوأما يف   
 . هؤالء فهذه هي البينات عند الفقهاء

أنّ البينة هو كل ما أبان احلق سواء كان بالشهود واألميان أو بغريها مما يدل على املصيب                 : القول الثاين و
 . من املتخاصمني وهذا الثاين هو الذي اختاره ابن القيم وهو األقرب

 )املدعي من إذا سكت ترك (- رمحه اهللا- قال 
املدعي هو كل من إذا سكت ترك ألنه هو الطالب والطالب إذا سكت ترك وقيل أنّ املدعي هـو مـن                     

. وهذا يف الواقع هو الصحيح وهذا هو التعريف . يطالب غريه حبق يف يده أو ذمته يعين يف يد املطلوب أو ذمته 
 املدعي إىل جملس احلكم فإنّ القاضي ينبغي أن ال يـستمر يف             ألنّ قوهلم من إذا سكت ترك أخذنا أنه إذا تقدم         

 . السكوت إىل أن يتكلم أحدمها بل ينبغي أن يبادر فيقول أيكما املدعي فالتعريف الثاين هذا هو الصواب

 )واملدعى عليه من سكت مل يترك (-  قال رمحه اهللا- مث 
وقيل أنّ املدعى عليه هو     ، جابة عن بينة املدعي     ألنه مطلوب واملطلوب ال بد أن جييب إما باإلقرار أو باإل          

  . من يطالب حبق ومن يطالب حبق لغريه وهذا أيضا هو التعريف األقرب إن شاء اهللا

 )وال تصح الدعوى واإلنكار إالّ من جائز التصرف (-  قال رمحه اهللا- مث 
ف مع الرشد فهذا شـرط      يعين التكلي . جائز التصرف هو من مجع ثالث خصال البلوغ والعقل والرشد           

لصحة الدعوى ألنّ من ال يصح قوله ال يصح تصرفه يف األموال فإذا كنا ال نصح تصرفه فال نصحح قوله وإذا                     
 . مل نصحح قوله مل نصحح تصرفه

 ) وإذا تداعيا عينا بيد أحدمها فهي له مع ميينه (-  قال رمحه اهللا- مث 
صلى - ني بيده لكن مع ميينه ودل على هذا احلكم قول النيب            إذا تداعيا عينا هي يف يد أحدمها فهي ملن الع         

. ولكن اليمني على املدعى عليه      .  لو يعطى الناس بدعواهم ال ادعى قوم دماء ناس وأمواهلم            - اهللا عليه وسلم  
 - رمحه اهللا - فهذا احلديث يعترب قاعدة هذا الباب وهو أنّ اإلنسان ال يعطى مبجرد الدعوى وهلذا جتد املؤلف                   

 . إذا تدعيا عينا بيد أحدمها فهي له لكن مع ميينه يعين فإا تبقى معه ألنّ اآلخر مل يأيت ببينة(

 )إالّ أن تكون له بينة فال حيلف (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا تداعيا عينا بيد أحدمها وأيضا من العني بيده معه بينة على أا له فإنّ العني تبقى بيده بال ميني إىل هذا                      

  ب مجاهري السلف واخللفذه

من التابعني واألئمة ومجاهري السلف واخللف واستدلوا على هذا بأنّ البينة إمنا وضعت شرعا لتبين مع من                 
 . احلق فإذا بينت أنّ احلق مع صاحب اليد مل نعد حباجة إىل اليمني

مبجرد بالبينة بل أضاف إىل هذا      مذهب شريح فإنه ألزم مع البينة باليمني يعين مل يكتفي            : القول الثاين   و
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 - رمحه اهللا - وهذه العبارة تدل على أنه        . اليمني وملا قيل له ما هذا الذي أحدثت قال أحدث الناس فأحدثت             
كان متفرد ذا القول يف زمن التابعني ألنّ السائل وصفه بأنه أحدث القول وأيضا شريح مل ينكر ومل يقل بل                    

يلزمه  أنّ طلب اليمني مع البينة يعود إىل القاضي فإنه إذا شك يف بينته ورأى أن يل سلف والصحيح إن شاء اهللا
  . سيما مع فساد الزمان وضعف الذمم وضعف التدينمع ذلك باليمني فله ذلك ال

فإن أقام كل واحد بينة أا له قضي للخارج ببينته ولغـت بينـة               (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )الداخل

واخلارج هو من العني ليست بيده فاملذهب إذا تداعى رجالن كل منهما لـه          ، ني بيده   الداخل هو من الع   
  : بينة والعني بيد أحدمها فاحلكم أا تعطى لبينة اخلارج يعين ملن مل تكن العني بيده واستدلوا على هذا بأدلة

فحـصر  . يمني على من أنكر      قال البينة على املدعي وال     - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ النيب     " الدليل األول 
 .  البينة يف جانب املدعي فبينة املدعي هي املعتربة- صلى اهللا عليه وسلم- النيب  

وجه الزيادة يقرره الدليل الثالث وهو      . أنّ بينة املدعي فيها زيادة والقاعدة أنّ من معه زيادة يقبل            " الثاين
لعني بيده فشهد معه ألنه يرى العني بيده وهي أدلة كمـا  أنّ بينة من بيده العني قد تكون استفيدت من كون ا 

 .  الذي قد يقع للناظر يف هذه املسألةاالستغرابترى وجيهة وترفع 

وهو للجمهور أا تكون ملن بيده العني ألنّ من بيده العني معه اليد والبينة وهذا القول الذي : القول الثاين
 الذهن إذا اجتمع رجالن مع كل منهما بينة إالّ أنّ إحدمها معه أيضا              ذهب إليه اجلمهور هو القول املتبادر إىل      

، اليد فإنه يرجح باليد وهذا هو الراجح إن شاء اهللا بقينا يف مسألتني إذا كانت العني ليست يف يد أي منـهما       
  فاحلكم أما يتحالفان ويتناصفان العني!  وإذا كانت العني يف يد كل منهما 

وهذه املسائل وإن كانت تقرر ذا الشكل إالّ أنه ال          .  منهما ما يدل على رجحان جانبه        ألنه ليس ألحد  
خيفى على اإلنسان أنّ القاضي إذا عرضت عليه القضية ال جيمد على مثل هذه األقوال بل يتحرر ويلتمس احلق                   

 أنا أخشى ما أخـشاه أنّ       حيث كان ويتأمل يف البينات وأوضاع املتكلم وأوضاع املتداعيني وطبيعة العني يعين           
اإلنسان يفهم األقوال قوالب أنّ القاضي إذا جاءه مثل هذه املسائل حيكم ذه الطريقة أنّ العني بيد فـالن إىل                    
 آخره هذا هو األصل ولكن القاضي عليه أن يتحرى وأن يكون مقصوده ومهّه  هو إيصال احلق إىل صاحبه بأي

  .طريقة كانت 
 . وننتقل إىل الشهادات ذا انتهى الكتاب 
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 من الشهادات) 1(الدرس 

 كتاب الشهادات
  .  كتاب الشهادات - رمحه اهللا- قال 

 : مناسبة اإلتيان بكتاب الشهادات بعد القضاء من وجهني

 . سه أنّ الشهادة ال تقبل إالّ يف جملس القضاء فشات القضاء الذي ال يكون إالّ يف جمل:األولالوجه 
 أنّ يف كل بني الشهادة والقضاء قاسم مشترك وهو أنه ينتفع ا أحدمها ويتضرر اآلخر وهذا قاسم                  :الثاين

  مشترك بني القضاء والشهادة

  . وهلذين السببني ناسب أن يذكر الفقهاء كتاب الشهادات بعد كتاب القضاء

صحة الشيء عن مشاهدة ال عن ظـن        هي اإلخبار ب  / والشهادة يف لغة العرب     . والشهادات مجع شهادة    
 هي اإلخبار بصدق أحـدمها يف جملـس   :وختمني وأما يف الشرع فهي قريبة من هذا املعىن فالشهادة يف الشرع         

  . وستأيت إن شاء اهللا األدلة. والشهادة مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع . القضاء بلفظ الشهادة 
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 ) حق اهللا فرض كفايةحتمل الشهادة يف غري  (- رمحه اهللا- قال 
وال يأب  { والدليل على هذا قوله تعاىل        . حتمل الشهادة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الباقني            

ومعىن اآلية عند احلنابلة إذا ما دعوا ليتحملوا الشهادة واعترض علـى            ] 282/البقرة[} الشهداء إذا ما دعوا     
  . ست يف التحمل وال يستقيم أن نستدل ا على التحملهذا القول بأنّ اآلية إمنا هي يف األداء ولي

واجلواب على هذا أنّ الصحيح من أقوال املفسرين الذي ذهب إليه احلسن وغريه أا يف التحمـل واألداء                  
فيصلح أن يستدل ا احلنابلة فإذن حتمل الشهادة فرض كفاية إذا مل يقم به من يكفي فإنّ اجلميع آمثون فـإذا                     

ان إىل أن يشهد واستطاع أن يشهد وعلم أنه لن يشهد معه أحد أو سيتخلف الناس فهو آمث إن مل                    دعي اإلنس 
 . يشهد مع أخيه

 )يف غري حق اهللا (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
أفادنا املؤلف أنه يف حقوق اهللا فإنّ الشهادة ال تعترب فرض كفاية وهي عند احلنابلة مباحـة أو يـستحب             

 يقول  - صلى اهللا عليه وسلم   -  بالشبهات والنيب    والدرءهذا بأنّ احلدود مبنية على الستر       تركها واستدلوا على    
فدلت هذه النصوص على أنّ حتمل الشهادة يف باب احلدود مباح . من ستر مؤمنا يف الدنيا ستره اهللا يف اآلخرة 

لصحابة متيل إىل هذا املعىن واألقرب واهللا أعلم أنه يستحب تركه ألنّ النصوص املروية عن ا         . أو يستحب تركه    
 . يف باب احلدود

هو يستحب تركه إذا مل يكن من أتى احلدود معروفا بالفساد والشر واإليذاء فإن كان معروفـا                 / مسألة  
 والوجوب فكل ما كان شره أكرب صار        االستحباببذلك فإنّ التحمل يف حقه يعين يف الشهادة عليه يدور بني            

 . ل صار مستحباًوكل ما كان شره أق. واجبا 

 ) وأداؤها فرض عني على من حتملها (-  قال رمحه اهللا- مث 
وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنـه آمث        { لقوله تعاىل     . إذا حتمل اإلنسان الشهادة فاألداء فرض عني        

رض عني  وهذا صريح يف أنّ أداء الشهادة فرض عني ومن املعلوم أنّ أداء الشهادة ف             ] 187/آل عمران [} قلبه  
 . على من حتملها

واملسألة تتصور فيما إذا حتمل أكثر من واحد فإذا مل          . أنّ أداء الشهادة أيضا فرض كفاية       : القول الثاين و
يتحمل إالّ واحد فإنّ اخلالف يلتغي ألنه إذا كان فرض كفاية ومل يتحمل إالّ هو أصبح فرض عني عليه إمنـا                     

ألنّ القول بأنـه فـرض     . لصواب مذهب احلنابلة وهو انه فرض عني        يتصور فيما إذا كانوا أكثر من واحد وا       
كفاية يؤدي إىل تدافع الشهادة وهي تؤدي بدورها إىل ضياع احلقوق األقرب إن شاء اهللا أنه بالنسبة لـألداء                   
فرض كفاية وحنن نشاهد يف الواقع ونسمع من كثري من الناس أنّ اإلشكال يف األداء قد يكـون أكـرب مـن                      

 مث مىت طلب منـه      . يف التحمل أليس كذلك ؟ التحمل ممكن يأيت وينظر يف القضية ويتحمل ويشهد               اإلشكال
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 سببا يف ضياع احلقوق ولذلك نقـول أجـاد   التردد وكثريا ما يكون هذا  والتباطؤد والتلكأ   داألداء حصل التر  
 . احلنابلة كل إجادة يف اعتبار األداء فرض عني

 )هامىت دعي إلي (- رمحه اهللا- قال 
والدليل على هذا أنّ النيب      . يعين أنه يشترط للوجوب أن يدعى إليها فإن مل يدعى إليها فإنه ال جيب عليه                

فدل احلديث على أنّ .  ذم قوما من الناس يأتون آخر الزمان يشهدون وال يستشهدون - صلى اهللا عليه وسلم  - 
 . لة للوجوب أن تطلب منهمن بذل الشهادة بال طلب منه فهو مذموم وهلذا اشترط احلناب

أنّ الشهادة إذا مل تكن معلومة للمشهود له فإنّ بذهلا واجب وال ينتظر ا الطلـب ألنّ                  : القول الثاين   و
املشهود له ال يعرف أصال ذه الشهادة وإذا مل يعرف ا فإنّ بذهلا يصبح واجبا لئال يضيع احلق على أصحابه                    

ح وال خيفى أنّ هذا القول هو الراجح ألنه املشهود له نفترض فيه أنه ال يعرف وهذا القول إن شاء اهللا هو الراج
الشهادة وال يدري أنّ زيد أنّ زيد يشهد له أو ميتلك معلومة تفيده يف القضية حينئذ نقول إذا علمت ذا فإنه                     

أنّ املشهود له ال يعرف جيب أن تبذل الشهادة وهذا القول هو املتعين ويستوي يف هذا ما إذا كان الشاهد يعلم 
فأيضا يف هذه الصورة جيب أن يبذل الشهادة ملاذا ؟          . عن شهادته شيئا أو إذا كان جيهل هل يعلم أو ال يعلم             

ألنه قلنا حنن أنّ كتاب القضاء كله يف الشرع إمنا شرعه اهللا إليصال احلق إىل  أصحابه فكل ما من شـأنه أن                       
  الشرط الثاين.و واجب يؤدي إىل إيصال احلق إىل أصحابه فه

 ) وقدر بال ضرر يف بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا التحمل ( - رمحه اهللا- قال 
يشترط للتحمل واألداء أن ال يترتب على أي منهما ضرر فإن ترتب عليه ضرر فإنـه ال يكلـف ال أن                     

واستدل احلنابلة أيضا بتعليـل     .  ال ضرر وال ضرار      - صلى اهللا عليه وسلم   - يتحمل وال أن يشهد لقول النيب       
وهلذا حنن نقول جيب على     . مجيل وهو أنه ال جيب على اإلنسان أن ينفع غريه مبا يضر به نفسه هذه كالقاعدة                 
  املسلم أن ينقذ الغريق إذا كان حيسن السباحة فإذا كان ال حيسن فإنه ال جيب عليه

 . وهذه ترجع هلذه القاعدة املذكورة

 ) وال حيل كتماا (-  قال رمحه اهللا- مث 
وأما حترمي الكتمان فهو مستفاد من ماذا ؟ كوا فرض عني           . كأنّ املؤلف ذكر هذا لريتب عليه ما بعده         

  فنحن نقول دليل حترمي الكتمان

 .  ذكرها لريتب عليها ما بعدها- رمحه اهللا- أنّ األداء فرض عني لكن لعل الشيخ  

 )مبا يعلمهوال أن يشهد إالّ  (- رمحه اهللا- قال 
} وال تقف ما لـيس لـك بـه علـم     { يشترط للشهادة أن يكون الشاهد عاملا مبا يشهد لقوله تعاىل            

صلى اهللا  - وملا يروى عن النيب     ] 86/الزخرف[} إال من شهد باحلق وهم يعلمون       { ولقوله    ] 36/اإلسراء[
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أو ضعيف جدا و لكن ال إشكال وهذا احلديث ضعيف .  أنه قال أترى الشمس على مثلها فاشهد - عليه وسلم
والشهادة بغري علم من شهادة الزور والظلم وصاحبها آمث         .يف صحة معناه وهو معىن صحيح حمفوظ يف الشرع          

 . ألنّ من شروط األداء وهو شرط صحة ال شرط وجوب أن يشهد مبا يعلم

 )مساع برؤية أو( مرتبا على هذا -  قال رمحه اهللا- مث 
فبين أنه ال ميكن أن نعلم عن شيء إالّ من خالل . لم واجب أراد أن يبين طريقة العلم ملا قرر الشيخ أنّ الع
 . االستفاضةال ميكن لإلنسان أن يعرف خرب إالّ بالسمع أو البصر أو             ، واالستفاضةثالثة أمور السمع والبصر     

لغالب على السمع أن يعلم به      بدأ الشيخ باألصل وهو السمع والبصر والغالب على البصر أن يعلم به األفعال وا             
أليس كذلك ؟ والسمع والبصر من أدوات العلم اليت أمجع عليها الفقهاء والعلماء والعقـالء              . العقود واألقوال   

 . ألنّ اإلنسان إمنا يعرف األشياء بسمعه أو ببصره

 )االستفاضةأو  (-  قال رمحه اهللا- مث 
فإذا ذاع وانتشر فهو استفاض هذا يف       . يء وانتشاره   هي ذيوع الش   / االصطالح يف اللغة ويف     االستفاضة

 . االصطالحاللغة ويف 

 )أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدوا (- رمحه اهللا- يقول 
 ذا الضابط أو القيد أن يتعذر العلم باملشهود به بدوا واملقصود بقوله بدوا يعـين                االستفاضةإمنا تعترب   

 اإلدراك أقـسام ىت يكون متعذرا العلم بدوا إذا تعذر السمع أو البصر ألنّ         لكن م  االستفاضةالضمري يعود إىل    
 . واالستفاضةالسمع والبصر . تنقسم إىل ثالثة فقط 

 عليـه يف    االعتمـاد  من أدوات اإلدراك اليت جيـوز        االستفاضةالدليل ذهب احلنابلة واجلمهور إىل اعتبار       
 فقد أدينـا إىل     باالستفاضة وال بالبصر فإذا أغلقنا الشهادة عليه        الشهادة ألنه إذا مل ميكن إدراك الشيء بالسمع       

 أيضا  االستفاضةوذلك أنه لن يشهد له باعتبار أنه تعذر السمع والبصر فإذا أغلقنا باب              . اإلضرار باملشهود له    
ـ           . أدى هذا إىل عدم الشهادة له        از أن وهذا صحيح وال إشكال فيه وهو أنه إذا تعذر العلم بالسمع والبصر ج

  . باالستفاضةومع كونه وضع ضابطا ذكر أشياء معينة جيوز الشهادة ا  ، باالستفاضةنشهد عليه 

 )كنسب (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
 عليها باإلمجاع ألنّ العلم بالنسب والوالدة مما يتعذر وألننا باالستفاضةالنسب ومثله الوالدة جيوز الشهادة 

فالنسبة للنسب والوالدة أمر مفروغ منـه       .  ألدى هذا إىل ضياع األنساب       ستفاضةبااللو منعنا الشهادة عليه     
 . وأمجع عليه الفقهاء

 )ونكاح ووقف، وموت وملك مطلق  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 صحيح ألنه يتعذر غالبا وليس دائما باالستفاضةهذه األشياء حمل خالف فاحلنابلة يرون أنّ الشهادة عليها    
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 . استفاضةالعلم ا بدون 

 .  إالّ على أمرين فقط النكاح واملوتباالستفاضةأنه ال جيوز الشهادة : القول الثاين

 جتوز يف كل ما مل يطلع عليه إالّ خواص الناس مما يتعـذر معـه        باالستفاضةأنّ الشهادة   : القول الثالث و
 خالف وال إمجاع ؟ حمل إمجاع       مثال املوت اآلن حمل   .  هو الصحيح    القول الثالث العلم بالسمع أو البصر وهذا      

يقول النكاح واملوت إذا هو حمل إمجاع لكن نذكره من باب التمثيل لتقريب الضابط عادة إذا                 القول الثاين ألنّ  
  .احتضر اإلنسان حيضره كل الناس وال أقربائه ؟ أقربائه العامة أو خاصتهم

 ميكن أن يشهد عليها بالسمع والبصر ألنه        وهلذا نقول املوت من األمور اليت ال      . خاصة اخلاصة   . اخلاصة  
ال حيضره عادة إالّ خواص الناس كذلك عقد النكاح من األمور اليت حيضرها عامة الناس وال اخلاصـة ؟ بـل                     
جرى العرف عندنا أم جيلسون يف جملس عام فإذا أرادوا عقد القران انتقلوا إىل جملس خاص إذن كل أمر ال                    

. تقدير هذا األمر يرجع إىل القاضي        . باالستفاضةخواص الناس فيجوز الشهادة عليه      ميكن أن يطلع عليه إالّ      
 توسعوا وذكروا صورا كثرية يف إثبات الـشهادة         باالستفاضةطبعا املالكية هم أكثر الناس توسعا يف الشهادة         

 .  وهذا من وجهة نظري من حماسن مذهب املالكيةباالستفاضة

 )كاح أو غريه من العقود فال بد من ذكر شروطهومن شهد بن (- رمحه اهللا- قال 
 أنّ من ادعى بشيء من العقـود      ارأويف هذه املسألة خالف يشبه متاما اخلالف يف مسألة سابقة وهي أم             

 . فعليه أن يذكر شروطه فاخلالف يف تلك املسألة كاخلالف يف هذه املسألة متاما

فإنه يصفه ويصف ، أو قذف ،  شرب أو، أو سرقة ، وإن شهد برضاع  (- رمحه اهللا- قال 
 )مث قال ويذكر ما يعترب للحكم وخيتلف به يف الكل.....الزنا

فإنه جيب أن يصف هـذا  . املسألة األوىل أنه إذا شهد برضاع أو سرقة إىل آخره     : أفادنا املؤلف مسألتني    
ري وهو أن يشتمل على كل      ذكره يف األخ   الرضاع أو السرقة وأفادنا أيضا أنّ الوصف جيب أن يشتمل على ما           

 فإذا شهد بالرضاع جيب أنّ يبين عدد الرضعات وكيفية الرضعة وسن            باختالفهما يعترب للحكم وخيتلف احلكم      
الرضيع وكل ما خيتلف احلكم به وإذا شهد بالسرقة فيجب أن يذكر احلرز وأنه حرز شرعا واملال وأنه بلـغ                    

الـدليل علـى    . نه قد يرى هو سرقة ما ليس بسرقة يف الشرع           نصابا وجيب أن يذكر كل ما يتعلق باحلكم أل        
وجوب ذكر هذه األشياء هو أنّ اعتبار هذا العمل سرقة واعتبار أخذ الطفل رضاع مما خيتلف فيه العلماء فعليه                   

وهذا صحيح وال تشبه هذه املـسألة       . أن يبين ليتبين للقاضي هل ما يشهد به يعترب صحيح أو ليس بصحيح              
 السابقة وهي أن يذكر شروط العقد بل هنا ما يتعلق بالرضاع والسرقة وحنوها أمور حساسة ويترتـب                  املسألة

 - رمحـه اهللا - عليها أمور كبرية فيجب عليه أن يبين بالضبط ويصف كل ما يشهد به لكن املؤلـف يقـول            
  )ويصف الزنا بذكر الزمان واملكان(
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   . وهذا تقدم معنا يف حد الزنا

 )واملزين ا (- ه اهللا قال رمح- مث 
يعين وجيب أيضا أن يبين يف مجلة ما يبين املرأة املزين ا وعللوا هذا بأنّ املرأة املزين ا رمبا تكون ممن حيل                      

 . االحتمالللزاين أن يطأها فعلى الشاهد أن يبين من هي املرأة لتزول هذه التهمة أو ليزول هذا 

ن يبين من هي املزين ا وأنّ الشهادة تامة وكافية بذكر ما يتعلق بالزنـا  أنه ال جيب عليه أ  : القول الثاين و
 مل يسأل ماعزا عن     - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ النيب   " األمر األول : دون هذا األمر واستدلوا على هذا بأمرين        

 . املزين ا

 . طأ أجنبية أنه ال تعلق هلذا حبد الزنا فإنا الزنا معلوم عند الناس أنه أن ي:الثاين

 أنّ يف هذه فضحا للمرأة وهتكاً لسترها والشارع يتشوف إىل عدم ذلك وال إشكال أنّ هذا هو                  :الثالث
صـلى اهللا   - الراجح وما ذكره احلنابلة ضعيف جدا وغريب وهو أنه يلزم الشاهد من هي املرأة إذا كان النيب                    

 بذكر املرأة وعلى هذا جرى عمل املسلمني فيمـا           مل يلزم الزاين بذكر املرأة فكيف نلزم الشاهد        - عليه وسلم 
أعلم من شهد بزنا فإنه ال يكلف باسم املرأة وكذلك من زىن ال يكلف بذكر اسم املزين ا يستثىن من هـذا                      

  مسألة وهي ما إذا علم القاضي او مباشر القضية أنّ املزين ا مشتهرة بالفساد وداعية له فمثل هذه املرأة

ضي ومن توىل القضية أن يهتك سترها وأن يوقفها عند حـدها ألنّ مـشهورة بالفـساد                 ينبغي على القا  
واجللب للناس من نساء املسلمني ليزىن ن هذه شرها مل يتوقف عليها وإمنا تعداها إىل غريها فمثـل هـذه ال              

 . حيسن أبدا أن يستر عليها

 فصل
البلوغ فال تقبـل شـهادة      : شروط من تقبل شهادته ستة       (- رمحه اهللا ـ    املؤلف  قال 

 )الصبيان
 يف الشاهد أن يكون بالغا فإن مل يكن بالغا ولو كان مراهقا من أعقل الناس فإا ال تقبل                   :الشرط األول 

والصيب ال يرضـى    ] 282/البقرة[} ممن ترضون من الشهداء أ      { له شهادة واستدلوا على هذا بقوله تعاىل          
 . فنص على من رجالكم] 282/البقرة[}  رجالكم واستشهدوا شهيدين من{ وقوله تعاىل  

أنه تقبل شهادة ابن العشر يف غري احلدود ألنه مميز ويعقل ويعرف ما يقول أشـبه بـذلك          : القول الثاين و
 . البالغ

 . أا تقبل من الصبيان مطلقا فيما يقع بينهم: القول الثالث

وقبل أن يتفرقوا ، أن يكون يف اجلراح : نهم بشرطنييان مطلقا فيما يقع بي أا تقبل من الصب:القول الرابع
واستدل أصحاب القول الرابع بأنّ هذا هو املروي عن علي أيب طالب فإنه قبل شهادة الصبيان بينهم قبل أن                   .
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قـد  " األوىل  . يتفرقوا يف اجلراح وألم قبل أن يتفرقوا يوثق بكالمهم وبعد أن يتفرقوا ال يوثق من جهـتني                  
. فألجل هذا نشترط أن يكون قبـل التفـرق          . والثانية وهي اليت قد تقع قد يلقنوا        . وا لصغرهم   يهموا وينس 

  والقول الراجح إن شاء اهللا هو األخري وفهم من ترجيح هذا القول أنّ الصيب يف غري ما يقع بني الصبيان

 عن احلكم الشرعي مثل     ال تقبل شهادته مطلقا لكن تقدم معنا أنّ القاضي له أن يعزر إذا نقصت الشهادة              
أن تشهد املرأة فيما ال يقبل به إالّ الرجال أو أن يشهد الصيب فيما ال يقبل به إالّ الكبار فمثل هذا القاضي وإن                     

 . مل يعترب الشهادة إالّ أنه ينبغي أن يعزر تعزيرا بليغا وإن مل يصل إىل إقامة احلد

 )هادة جمنون وال معتوهالعقل فال تقبل ش: الثاين  (-  قال رمحه اهللا- مث 
شهادة انون ال تقبل باإلمجاع ألنه ال يفقه ما يقول وال يعي وال يضبط فشهادته ملغاة وال قيمة هلا شرعا 

 . وهو أمر حمل إمجاع وبدهي

 )وتقبل ممن خينق أحيانا يف حال إفاقته (-  قال رمحه اهللا- مث 
شهد حال إفاقته ألنه حال إفاقته عاقل شهد مبـا          الشهادة تقبل ممن يغيب عقله وحيضر ونشترط هلذا أن ي         

يعلم فاستوىف الشروط وهل مقصودهم أن يشهد حال إفاقته أو أن يتحمل حال إفاقته ؟ يعين إذا جاءنا رجـل                 
يكون فهل نقول له هل حتملت وأنت يف حال          جين ويصحوا جاءنا حال الصحوا واإلفاقة وعقله على أكمل ما         

 نقبل شهادته وهذا كالم املؤلف دقيق يقول أن يشهد حال إفاقته فإذا شهد قال اشهد اجلنون أو نقبل شهادته ؟
ملاذا ال نسأل هذا السؤال ؟ ملاذا نفترض لن . أنّ فالن باع على فالن شهادته وال نسأل كان حاضر أثناء العقد 

يأتينا اآلن أناّ نفترض أنه      عاقل س  اآلنيشهد إالّ وهو عامل ؟ ألنا نفترض أنه عدل والعدل لن يكذب مادام هو               
عدل أليس كذلك ؟ فهذا هو السبب فقط ما عداه ليس بسبب وال نفترض أنه لن يتحمل إالّ وهو عاقل ألنه                     

  قد يتحمل وهو جمنون ويكذب أليس كذلك ؟

 )الكالم فال تقبل شهادة األخرس: الثالث  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 تقبل شهادته عند األئمة األربعة ألنّ مثله ال يتمكن من األداء            األخرس الذي ال يتكلم وال تفهم إشارته ال       

 . وال يتمكن من الكالم وهذا واضح حبال فليست له إشارة تفهم

 )ولو فهمت إشارته (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين أناّ ال نقبل منه ولو فهمنا إشارته إىل هذا ذهب احلنابلة واستدلوا على هذا بأنّ األخرس وإن فهمت                   

 . إلشارة إالّ أنّ يبقى واردا فال نقبل منه الشهادةا

يريد فحصل األداء ذا     أنّ شهادة األخرس املفهوم اإلشارة مقبولة ألنا  متكنا من فهم ما            : القول الثاين   و
وهذا اختيار ابن املنذر وهذا هو الراجح إن شاء اهللا والشك ويتحقق هذا جدا يف وقتنا فإنّ إشارة األخـرس                    

 أصبحت كالنطق فيؤدي ا مجيع املعاين ولو كانت دقيقة فال جمال اليوم للقول بأنّ من يستطيع أن يتفاهم اليوم
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مع غريه باإلشارة ال تقبل شهادته فاحلقيقة يكاد يكون قول شاذ وضعيف ألنّ اليوم األخرس باإلشارة يصل إىل 
 بدقة وتوضع لكل معىن دقيق عند املتكلم ما         ما يصل به املتحدث متاما ولو دقت املعاين ألنه أصبح علم يدرس           

 . يقابله إشارة

 ) إالّ إذا أداها خبطه (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . فإذا أداها خبطه قبلت ألنّ التوهم واإلشكال زال متاما فإنه سيكتب ما يف نفسه

- ة من اإلمام   التوقف وإىل هذا ذهب اإلمام أمحد فإنه توقف يف كتابة األخرس وهي غريب            : القول الثاين و
 فإنه إذا كتب ال أدري ما معىن أو ما هو سبب التوقف إذا كتب فإنه لن يكتـب إالّ مـا شـاهد                      - رمحه اهللا 

احلنابلة ال  ، سيما واحلنابلة يرون أنّ الكتابة يف الطالق من الصرائح          اما ال وأصبحت الكتابة تقوم مقام النطق مت     
 . يف مثل هذه املسألة إذا كتب فكتابته واضحة! توقف لكن اإلمام أمحد ال أدري ملاذا . حرج عليهم 

 )اإلسالم: الرابع  (- رمحه اهللا- قال 
يشترط يف الشاهد أن يكون مسلما فإن كان كافرا فال تقبل شهادته على مسلم وال على كافر ألنّ الكافر              

الفساق فال تقبـل منـه      أبعد ما يكون عن العدالة والعدالة شرط كما سيأتينا والفقهاء يقولون الكافر أفسق              
 . الشهادة مطلقا

صلى - أنّ شهادة الكافر على الكافر تقبل وال تقبل على املسلم واستدلوا على هذا بأنّ النيب                : القول الثاين 
وهذا احلديث ضعيف والراجح أنّ القاضي املسلم ال        .  قبل شهادة الذميني بعضهم على بعض        - اهللا عليه وسلم  

  فر وال على مسلميقبل شهادة الكافر على كا

وهذه املسألة حتتاج يف احلقيقة إىل مزيد تأمل لكن اللي يظهر يل اآلن هو أا ال تقبل ألا تنـايف متامـا                      
العدالة والكافر يكذب على اهللا أليس كذلك ؟ فكيف نستجيز كالمه وهو يكذب على اهللا فعلى خلقه مـن                   

 . ا حبثلكن مع ذلك املسألة حتتاج إىل أكثر رمب. باب أوىل 

يستثىن من شهادة الكافر على الكافر شهادة الذمي على املسلم يف الوصية يف السفر وتقـدمت معنـا يف                   
  الوصية وهذه من مفردات احلنابلة

واألئمة الثالثة ال يقبلونه يف الوصية وال يف غريها واستدلوا على هذا بأنّ من ال يقبل يف الوصية ال يقبل يف             
صدق  .  ومذهب أمحد نص القرآن      - رمحه اهللا - د فهو ذهب إىل قبوهلا قال شيخ اإلسالم         غريها وأما اإلمام أمح   

  -رمحه اهللا- 

 )احلفظ: اخلامس  (- رمحه اهللا- قال 
احلفظ هو أن ال يكثر منه السهو والغلط فإن كثر منه أحد هذه الثالثة مل يقبل واستدلوا على هذا بأنه ال                     

لشهادة وهذا صحيح وشهادة املغفل غري مقبولة بـل لكونـه ضـعيف             يأمن مع كثرة غلطه أن خيطأ يف أداء ا        
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بعض الناس يضبط ، الذاكرة ومن الناس من يكون قوي الذاكرة ولكنه مغفل يعين ال يفهم فال يقبل ألنه مغفل               
 مع أي شـخص  ولكنه مغفل ال يفهم جمريات القضية فمثل هذا ينبغي للقاضي أن ال يقبله واإلنسان إذا حتدث   

سيما القاضي الذي مارس الشهود والقضايا واخلصوم فبمجرد ما يأخذ ويعطي مـع             توى تفكريه ال  عرف مس 
وهلذا قال احلنابلة وغريهم من الفقهاء      . الشاهد يعرف أنّ هذا الشاهد مغفل ورمبا ضحك عليه من املشهود له             

ن يقول نريد مع هذا الـشاهد       أنه على القاضي إذا مل يقبل شهادة الشاهد لكونه مغفال أو لكونه فاسقا عليه أ              
 عن جرح مشاعر الشاهد فيقـول       االبتعادشاهد وال يقول مل نقبل شهادة الشاهد وهذا من حسن اخللق ومن             

وشـهادة هـذا   ، وبإمكانه أن يقول قبلنا شهادة الشاهد لكن مع شاهد       ، نريد مع شهادة هذا الشاهد شاهد       
هد الثاين يؤكد شهادة هذا الشاهد وينفي عنه الوهم والغلـط           الشاهد مع شاهد تكون مقبوله ملاذا ؟ ألنّّ الشا        

أخي أنت مغفل ال نقبل شهادتك هذا غـري   أليس كذلك ؟ فبإمكانه أن يستخدم إحدى العبارتني وال يقول يا      
 . مقبول مطلقا وال يتناسب مع أخالق املسلم

 ) العدالة: السادس  (-  قال رمحه اهللا- مث 
 ] 282/ البقـرة   [} ممن ترضون من الشهداء     { لقوله تعاىل   . ث اجلملة   العدالة شرط باإلمجاع من حي    

  . والفاسق غري مرضي وحنن نقول يف اجلملة ألنه سيأتينا اآلن عند بيان حد العدالة واخلالف بني أهل العلم

 . فقد أطال املؤلف يف بياا/ وأما يف الشرع  . االستقامةهي / والعدالة يف لغة العرب 

 )الصالح يف الدين وهو أداء الفرائض بسننها (-  اهللارمحه- قال 
  .  سيأتيناباملروءة وااللتزاماجتناب احملرمات وفعل األوامر : العدالة عند الفقهاء حتصل بأمرين

 )األول الصالح يف الدين: ويعترب هلا شيئان  (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
رمحه - اجبات ويبتعد عن احملرمات لكن الشيخ يقول          الصالح يف الدين يعترب للشهادة وذلك بأن يأيت بالو        

اشتراط أداء الفرائض ليتصف الشاهد بالعدالة عليه اجلماهري ومل أقف فيـه            ) أداء الفرائض بسننها الراتبة    (- اهللا
 : على خالف ألنه إذا ترك الفرائض فهو على قسمني

ن يترك تركا مقيدا فصار بترك الفـرائض        أو أ ، فانتقل من اإلسالم إىل الكفر      . إما أن يترك تركا مطلقا      
 . فاسقا

 )بسننها الرواتب (- رمحه اهللا- يقول الشيخ 
يشترط أن يلتزم بالرواتب مع النوافل وإالّ ال يعترب مستقيما واستدل احلنابلة على هذا بأنّ املداومة علـى                  

حلنابلة بالرواتب هـو أن ال     مما ال يوثق مع بكالم الشاهد ومقصود ا       . ترك الرواتب تشعر بضعف الدين ورقته       
يداوم على ترك الرواتب وليس مقصودهم انه بترك أي نوع من الرواتب يعترب خرج من العدالة هـذا لـيس                    

 . مبقصود هلم
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أنّ احملافظة على الرواتب ال تشترط مجلة وتفصيال ألنّ الرواتب ليست بواجبة وترك غـري               : القول الثاين 
  . ول هو الصحيح إن شاء اهللالواجب ال خيل بالعدالة وهذا الق

 )واجتناب احملارم بأن ال يأيت كبرية وال يدمن على صغرية (-  قال رمحه اهللا- مث 
 على صغرية والكبـائر يف      يداوماملؤلف قال اجتناب احملارم مث فسر اجتناب احملارم بأن ال يأيت كبرية وال              

فهم من كالم املؤلف أنّ . ب عليه حد يف الدنيا عرف الشرع هو كل عمل توعد عليه بالنار أو بالعذاب أو ترت
 على الصغائر فإن دوام على الـصغائر أو         املداومةاإلملام أحيانا بالصغائر ال خيل بالعدالة ألنه اشترط الكبائر أو           

أتى شيئا من الكبائر فإا ال تقبل شهادته بناء على هذا يف وقتنا املعاصر كل من يشرب اخلمر ال تقبل شهادته                     
 على حلـق    يداوم على مشاهدة القنوات ال تقبل شهادته كل من          يداومل من يزين ال تقبل شهادته كل من         ك

 على اإلسبال ال تقبل شهادته أليس هذا هو مقتضى ؟ كل من ال يطيـع                يداوماللحية ال تقبل شهادته كل من       
ذا صار تسعني باملئة من الناس ال       و، تتحجب ال تقبل شهادا      والديه ال تقبل شهادته كل امرأة ال تتستر وال        

  تقبل شهادم هلذا

أنّ العدالة يف كل وقت حبسبها فما اعترب عند أهل العصر من أهل العدالـة               /  يف هذه املسألة     القول الثاين 
وجه الغرابة أنه جعل مناط العدالة مرتبط بالعرف وهذا غريـب           ، فهو عدل وما ال فال وهذا القول فيه غرابة          

دالة وصف شرعي اسم شرعي حيتاج لتطبيقه إىل أدلة شرعية لكن هذا القول دليله الوحيد من وجهـة                  ألنّ الع 
نظري الضرورة ألنه لو مل نقل ذا القول ألدى إىل ضياع حقوق الناس مجلة وتفصيال ألنّ اشتراط مثل هـذا                    

أنه هذا يف احلقيقة القول مـع       الشاهد يندر وإذا منعنا شهادة غريه صار هذا سببا يف ضياع احلقوق وأنا أقول               
وجاهته وقوته إالّ أنّ دليله الوحيد الضرورة لوال الضرورة لقلنا أنه مادام الشارع دلت النصوص على اعتبـار                  
هذا الشخص فاسق فإا ال تقبل شهادته لكن الضرورة دلت على صحة هذا القول يستثىن من هذا على مجيع                   

قه بالكذب فمن فسقه بالكذب فإنا ال نقبل منه الـشهادة ألـا ختـل              األقوال وعلى مجيع التفريعات من فس     
 . باملقصود األساسي من احلكم

 )فال تقبل شهادة فاسق (-  قال رمحه اهللا- مث 
وخيرج من هذا أن يرتكب حمرما يعترب من حمل اخلالف يعين مـن              ، باالعتقادسواء كان فسقه بالعمل أو      
ابه هلذا احملرم ال جيعله فاسقا وإن ارتكب حمرما فإذا األشياء املختلف فيها ال              األشياء اليت اختلف فيها فإنّ ارتك     

 . تدخل ضمن األشياء اليت يفسق ا اإلنسان

واجتناب مـا   ، وهو فعل ما جيمله ويزينه      ، استعمال املروءة   : الثاين   (- رمحه اهللا - قال    
 )يدنسه ويشينه

مل يستعمل املروءة فإنّ شهادته ال تقبل والدليل على هذا          فإن  ، يشترط لصحة الشهادة أن يستعمل املروءة       
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أنّ املروءة متنع صاحبها من الدناءة والكذب نوع من الدناءة فصارت املروءة متنع الكذب واملروءة يف عـرف                  
  . الفقهاء هي ترك كل ما يذم فاعله عرفا وفعل كل ما يذم تاركه عرفا فهي أفعال وتروك

استعمال املروءة وهو فعل ما جيمله ويزينه واجتناب ما يدنسه           (- رمحه اهللا - يقول املؤلف   
 )ويشينه

فاألفعال هو أن يفعل كل ما من شأنه أن يشينه          .  صنائع   :والثاين.  أفعال   :األول: املروءة تسقط بأمرين    
أكـل يف   طبعا ال يوجد ضابط غري هذا الضابط وهلذا جتد مجيع الفقهاء يذهبون إىل التمثيل فإذا                . عند الناس   

أو حتدث وهذا حيصل من     ، مكان ال يعهد األكل فيه أو كشف شيئا من جسده مل يعهد كشفه يف هذا املقام                 
بعض الناس حتدث مع زوجته مبا ال يناسب أن يتحدث معها فيه يف مثل هذا املكان سقطت مروءته وهلذا نقول     

لم معها مبا ال ينبغي أن يتكلم به الرجل         ما يفعله بعض الناس من إذا اتصلت عليه زوجته وهو بني أصحابه تك            
كذلك لو وجدنا شخص أخرج سفرة الطعام على . مع زوجته إالّ إذا انفردا سقطت مروءته ذا حىت يف وقتنا     

الرصيف وجعل هو وأوالده يأكلون وجبة كاملة فإنّ هذا يسقط املروءة كذلك يقولون كشف الرأس يف مكان 
هر يف مكان ال يكشف فيه الظهر أو كشف البطن يف مكان ال يكشف فيه               ال يكشف فيه الرأس أو كشف الظ      

إذا كان ال ] أنه فعل كل ما يذم صاحبه عرفا [ البطن يعترب من مسقطات املروءة وحنن نقول يف تعريف املروءة 
صناعات ال: الثاين  . يذم صاحبه عرفا فإنه ال حرج عليه فأشياء كثرية بناء على هذا ختتلف باختالف األعراف                

  : الصناعات الدنيئة تنقسم إىل قسمني: 

 .  الصناعات الدنيئة احملرمة شرعا فهذه الصناعات تسقط املروءة باإلمجاع:القسم األول

مثل احلجام والكناس فهذا القسم الثاين فيه ، الصناعات الدنيئة اجلائزة شرعا  املذمومة عرفا " القسم الثاين   
أنه إذا أسـقطنا مـروءة   " األمر األول: يسقط املروءة واستدلوا على هذا بأمرين       خالف فاحلنابلة يرون أنه ال      

  .الكناسني واحلجامني فمن يشهد على ما يقع بينهم
 .  أنّ هذه الصنائع باملسلمني حاجة إليها فإسقاط املروءة ا يؤدي إىل اإلضرار به:األمر الثاين

اجلائزة شرعا تسقط املروءة ا ألنّ صاحبها مذموم عرفـا          أنّ هذه األعمال املذمومة عرفا      : القول الثاين 
والراجح ؟ أنّ احلاجة ما الناس إليه حباجـة         . وأنتم تقولون أنّ كل عمل يذم صاحبه عرفا فإنه يسقط املروءة            

  . يسقط اعتبار العرف

حلجـام والكنـاس     فا واستثناءات أنّ القاعدة اليت اتفق عليها الفقهاء كلهم أنه لكل قاعدة شواذ             :الثاين
مستثىن من هذا وهذا وجهة نظر احلنابلة أنه مستثىن واحلقيقة القول بأنه ساقط املروءة قول من وجهة نظـري                   

 كان يف عهده احلالق واحلجام والكناس ومل يشر ال من قريب وال مـن  - صلى اهللا عليه وسلم- ساقط والنيب     
ا إزراء ؤالء الناس وهم يؤدون خدمة جليلـة للمـسلمني   بعيد إالّ أنّ شهادة مثل هؤالء غري مقبوله مث يف هذ        
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 . فكيف نسقط مروءم ذا الشكل ونتبع إسقاط املروءة إسقاط الشهادة

ومىت زالت املوانع فبلغ الصيب وعقل انون وأسلم الكافر وتـاب            (- رمحه اهللا - يقول    
 )الفاسق قبلت شهادم
نع قبلت الشهادة ألنّ القاعدة أنّ املقتضي إذا وجد بال مـانع            هؤالء إذا زالت املوا   . تاب الفاسق نؤخرها    

فعلى ما أدى فعله أو أدى نتيجته فمادام املقتضي موجود واملانع زال فإنّ نعمل ذا املقتضي وهذا أمر واضح                   
 فيـه   إذ تاب الفاسق فإنه تقبل شهادته وهذا ال إشـكال          ولعل الشيخ ذكره لريتب عليه قضية وتاب الفاسق       

  العزم علـى   :الثالث،  الندم على وقوع الذنب      :الثاين.  اإلقالع عن الذنب     :األول: وبة حتصل بشروط    والت
وقبول توبة الفاسق ال إشكال فيها لكن اختلف الفقهاء         .  أداء احلقوق إذا كانت موجودة       :الرابع. عدم العود   

 . شرة فيه خالفهل يشترط لقبول توبة الفاسق أن ميضي وقت تعلم به توبته أو يقبل مبا

 أنّ التوبة ميحى معها الذنب مباشرة يعين        :األول األمر:  أنه يقبل مباشرة واستدلوا بأمرين       :األولالقول  
  . التوبة الصحيحة

 .  يقول التائب من الذنب كمن ال ذنب له- صلى اهللا عليه وسلم-  أنّ النيب :الثاين

 ملا ضرب -رضي اهللا عنه-استدلوا على هذا بأنّ عمر  أنه يشترط مضي مدة تعلم ا توبته و: القول الثاين
  .صبيغا انتظر به سنة مث كُلم

 به انتظر وإن كان مـا       االنتظاروالراجح إن شاء اهللا أنّ هذا خيتلف باختالف التائب فإن كان مما ينبغي              
 .يغلب على ظن احلاكم توبته قبل

 باب موانع الشهادة وعدد الشهود
ال تقبل شهادة عمـودي النـسب        (- رمحه اهللا -  إىل املوانع فقال       ملا بين الشروط انتقل   

 )بعضهم لبعض
 - صلى اهللا عليه وسـلم    -  لألب ألنّ النيب     واالبن ، لالبنال تقبل شهادة عمودي النسب فال يشهد األب         

 . ى عن قبول شهادة الظنني بالقرابة يعين املتهم بسبب القرابة فال تقبل شهادة أحدمها لآلخر للتهمة

 .  لألب دون العكس ألنّ األب له أن يتملك من مال ابنه فهو متهماالبنأا تقبل شهادة : القول الثاينو

أا تقبل فيما ال جير نفعا كعقود النكاح والطالق وحنوها وال تقبل فيما جير نفعا كعقـود       : القول الثالث 
 . األموال

  .  أا تقبل مطلقا لعموم األدلة:والقول الرابع

أنّ مناط الرد والقبول هو التهمة فإذا امنا هذا األب وظننا به أنـه مل               .  وهو الصحيح    :لقول اخلامس وا
 لألب وإىل هذا ذهـب الـشيخ        االبن أو   لالبنيصدق مل نقبل منه وإذا ظننا أنه صادق قبلنا سواء شهد األب             
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لى منع شهادة األب إلبنـه أو       شيء صحيح يدل ع    العالمة ابن القيم وهو الصواب ألنه ال يوجد يف النصوص         
 . العكس ولكن يوجد يف النصوص ما يدل على منع الشهادة مع وجود التهمة

 )وال شهادة أحد الزوجني لصاحبه (-  قال رمحه اهللا- مث 
 . ال جيوز أن يشهد أحد منهما لصاحبه ألنه جرت العادة بتوسع كل منهما مبال اآلخر فهو متهم لذلك

ادة الزوج لزوجته وال تقبل شهادة الزوجة لزوجها ألا إذا شهدت له فهي جتـر               تقبل شه : القول الثاين 
 . نفعا لنفسها ألنه املنفق عليها

والراجح يف هذه املسألة هـو الـراجح يف         . أا تقبل الشهادة مطلقا لعدم وجود الدليل        : القول الثالث 
 .  وإالّ فالاالبنلزوجة أو األب أو املسألة السابقة أنه مىت وجدت مة ردت الشهادة من الزوج أو ا

 )وتقبل عليهم (-  قال رمحه اهللا- مث 
يعين تقبل شهادة هؤالء بعضهم على بعض إمنا ترد شهادة بعضهم لبعض أما شهادة بعضهم على بعـض                  

 . فتقبل ألنّ التهمة منتفية متاما

 )وال من جير على نفسه نفعا (- رمحه اهللا- قال 
مثال هذا من يشهد لشريكه فإنه إذا شهد لشريكه فما          .  الشهادة لنفسه نفعا     ال تقبل شهادة من جير ذه     

يأيت شريكه من املال فهو له فكأنه يشهد لنفسه ومن أمثلة هذا أن يشهد مبال لغرميه ألنّ هذا املـال إذا جـاء                      
 . الغرمي استفاد هو سداد الدين

   
 )أو يدفع عنها ضررا (-  قال رمحه اهللا- مث

 إذا شهد شهادة تدفع الضرر عن نفسه وهذه عكس املسألة األوىل كأن يشهد شهادة تدفع ال تقبل شهادته
أو يشهد تدفع . الضرر عن شريكه أو يشهد شهادة تدفع الضرر عن أخيه أو عن أبيه أو عن زوجته أو عن أمه 

ة تـدفع عنـه   أن يشهد شهاد[الضرر عن غرميه أو يشهد شهادة تدفع الدين أن يثبت على غرميه إذن الضابط         
 ]ضررا
 )وال عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه (-  قال رمحه اهللا- مث 

 . ذهب األئمة الثالثة واجلماهري إىل أنّ شهادة العدو على عدوه غري مقبولة ألنه متهم والغالب عليه احليف

يفة ألنا نفترض يف الشاهد أن يكون عدال حن أليب حنيفة أا تقبل وإن كان عدوا له قال أبو       : القول الثاين 
والعدل لن يشهد إالّ باحلق ولو على عدوه والراجح إن شاء اهللا مذهب الثالثة ألنّ العدل قد يطرأ عليه ما مينع                     

   . من صدقه
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  من الشهادات)  2: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  الثالثاء: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ20/11/1429
  212(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   

  .وأصحابه أمجعني
 )الطريق عليهوال عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع  (- رمحه اهللا- قال  

تقدمت معنا هذه املسألة وقلنا أنّ اجلماهري على أنّ شهادة العدو على عدوه ال تقبل ألنه متهم بـاحليف                   
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  . عليه وأنّ املقصود بالعداوة هنا العدواة الدنيوية وليست العداوة الدينية

ستدلوا على هذا بأنّ القبول وهو مذهب األحناف فقط من أصحاب املذاهب األربعة وا   : القول الثاين وأنّ  
العدل ال ميكن أن حييف ولو مع وجود العداوة ألنا نفترض فيه العدالة وأنّ األقرب إن شاء اهللا أا ال تقبل ويف                 

 أنّ شهادة الشخص على عدوه ال تقبل انتقل إىل بيان ضـابط  - رمحه اهللا- ملا بين املؤلف  . ظين أنّ هذا تقدم  
  العدو

 )أو غمه فرحه فهو عدوه، ن سره مساءة شخص وم  (- رمحه اهللا- فقال 
هذا الضابط يعرفنا بالعدو من غري العدو فكل إنسان يفرح مبضرة شخص ويغتم بفرحه فهو عـدو لـه                   

أما ما يشعر به اإلنسان أحيانا من الفرح أو احلزن          . ومقصودهم إذا كان يظهر هذا الفرح ويرتب عليه آثاره          
ح اغتم وإذا أصيب بشيء فيه إصابة فرح هذا مرض من أمراض القلوب             فهو مرض إذا أصيب أخوه بشيء مفر      

وال يعترب مانع من الشهادة ألنه هذا من احلسد وغالبا ال يظهر على تصرف اإلنسان لكن إذا كان يظهر هذا يف 
االس وإذا أصيب هذا الشخص حبادث فرح واستبشر وأظهر السرور فهذا عدو بال شك ألنه مل يفرح مبـا                   

  .  به أخوه إالّ وهو عدوهأصيب

 
 فصل

  . هذا الفصل خمصص للكالم عن العدد املشترط حبسب كل قضية

 )وال يقبل يف الزنا واإلقرار به إالّ أربعة (- رمحه اهللا- قال 
ال يقبل يف الشهادة املثبتة للزنا إالّ شهادة أربعة من الرجال العدول األحرار والدليل على هذا نص القرآن                  

} لوال جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئـك عنـد اهللا هـم الكـاذبون                { قال    فإنّ اهللا   
 هم الكاذبون فأولئكومل يقل ،  عند اهللا فأولئك قوله - رمحه اهللا- قال الشيخ العالمة ابن سعدي      ] 13/النور[
 الشارع حرم الكالم بالزنا عن املسلم       ألم عند اهللا يعين يف حكم اهللا والسبب أم كاذبون يف حكم اهللا أنّ             . 

 - رمحـه اهللا -  كالم قبل استيفاء العدد فهو كذب شرعا وإن وافق الواقع وهذا منه     فأيإالّ بعد استيفاء العدد     
  . استنباط جيد وسبق لكن عبارته كانت حمررة

 )ويكفي على من أتى يمة رجالن (- رمحه اهللا- قال 
و أنّ كل ذنب ال يوجب حدا بل يوجب تعزيرا فإنه يكتفى فيه بـرجلني  هذه املسألة ترجع إىل ضابط وه    

مثل املثال الذي ذكره املؤلف إتيان البهيمة ومثلوا له أيضا بوطء اجلارية املشتركة فهذا الضابط يف احلقيقة مريح 
 . وتدخل حتته املسائل املشاة ولو كانت عبارة املؤلف عن ضابط لكان أتقن منه مثاال

 ) ويقبل يف بقية احلدود والقصاص (- ل رمحه اهللا قا- مث 
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ال يقبل يف بقية احلدود عدا الزنا والقصاص إالّ شـهادة           . يعين ويقبل يف بقية احلدود والقصاص رجالن        
 بالـشبهات وجمـرد   الدرءرجلني يعين وال تقبل شهادة رجل وامرأة واستدلوا على هذا بأنّ احلدود مبنية على    

أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها     { بهة ألنّ املرأة معرضة للخطأ والنسيان كما قال تعاىل            شهادة املرأة تعترب ش   
فكأنّ اآلية تشري إىل أنه من شأن املرأة النسيان والوهم والغلط وألجل هذا صارت              ] 282/البقرة[} األخرى  

  . شهادة املرأة غري مقبولة يف احلدود لوجود هذه الشبهة

شهادة امرأتني مع رجل تكفي يف احلدود والقصاص واستدل أصحاب هذا القـول             أنّ   : القول الثاين   و
 إن شـاء اهللا     حوالـراج بالقياس على األموال وقالوا أنّ ما يعرض للمرأة من وهم نسيان جيرب باملرأة األخرى               

 دل هذا   ألنه فعال مهما يكن األمر ملا اشترط الشارع يف بعض املواضع أن يكون الشاهد من الرجال               . املذهب  
 أخرى إالّ أا تبقى عرضة للخطأ والنسيان وحتكم العواطف على كل حال إن بامرأةعلى أنّ املرأة وإن شفعت 
 . شاء اهللا هذا هو الراجح

  )اخل... وما ليس بعقوبة وال مال وال يقصد به املال  (-  قال رمحه اهللا- مث 
قصد ا املال حكمها حكم الشهادة على احلدود        هذه األشياء اليت تتسم بأا ليست عقوبة وال مال وال ي          

الدليل ليس عندهم دليل إالّ  . وامرأةوالقصاص فاحلنابلة يرون أنه أيضا ال يقبل فيها إالّ رجالن وال يقبل رجل         
  القياس على احلدود والقصاص جبامع أنه يطلع عليه

د والقصاص أنه يطلع عليه الرجـال  الرجال وال يقصد به املال وهذا صحيح جيمع بني هذه األمور واحلدو      
 . وال يقصد ا املال

أنّ ما ال يقصد به املال ويطلع الرجال وليس بعقوبة يكتفى فيه برجل وامرأتان يعين جتـوز                 : القول الثاين 
 ألنه يوجد فارق    القول الثاين   الشهادة برجل وبامرأتني واستدل هؤالء بالقياس على األموال أيهما الراجح ؟            

يف وجه آخر للترجيح وهو أـم       ،  احلدود والقصاص وبني هذه األمور وهو أا ال تدرأ بالشبهات            كبري بني 
واحلدود والقصاص فيه خالف فهذا يضعف القياس ألنك تقـيس          . قاسوا هذه األمور على احلدود والقصاص       

 أنـه يف الطـالق      على أصل متفق عليه أقوى من أن تقيس على أصل خمتلف فيه وهلذا ال إشكال إن شاء اهللا                 
 شهادة رجل وامرأتني ألنه ال يقصد به مال ألا أور ال يتطلب إسقاطها بالشبهات فهذا هـو                  جيزئوالنكاح  

  . الراجح إن شاء اهللا ورجحانه بين

 :القسم الثالث .  احلدود والقصاص    :القسم الثاين ، الزنا   :األول لقسما. يقول الشيخ يف القسم الثالث      
أما قـول الـشيخ   .  ما هو مال أو يقصد به املال       :القسم الرابع . وال مال وال يقصد به املال       ليس بعقوبة    ما

  .هذه من األموال املال مثل القرض والرهن وسائر الديون. ويقبل يف املال 
  )إىل آخره..وما يقصد به كالبيع   (- رمحه اهللا- وقوله 
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 ما يقصد به املال بأنّ نقول هو مجيع العقود املالية           نضبطما يقصد به املال كالبيع واإلجارة وحنوها ممكن         
فاحلقيقة ما يقصد به املال هي العقود ألنه ال ميكن حتصيل املال من خالل عمل إالّ من خالل العقود اليت يقصد                 

 . ا املال

 )رجالن ورجل وامرأتان (- رمحه اهللا- يقول الشيخ  
واستشهدوا شهيدين من رجالكم { جلملة لقوله تعاىل   رجالن ورجل وامرأتان حمل إمجاع يف اجيزئكونه 

 االكتفاءوهذه اآلية نص يف     ] 282/البقرة[} فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء             
 . وهذا كما قلت حمل إمجاع. باملال وما يقصد به املال بشهادة رجل وامرأتني أو بشهادة رجلني 

 )رجل وميني املدعيأو  (-  قال رمحه اهللا- مث 
أي أنّ احلنابلة يكتفون برجل وميني وإىل هذا ذهب اخللفاء األربعة والفقهاء السبعة واألئمة الثالثة وليس                

 قضى بالشاهد وميني املدعي - صلى اهللا عليه وسلم- حبديث أيب هريرة أنّ النيب  بعد هؤالء أحد واستدل هؤالء
 قضى بالشاهد ميني املدعي وحديث ابن عباس        - صلى اهللا عليه وسلم   - واستدلوا حبديث ابن عباس أنّ النيب         . 

 - صلى اهللا عليه وسلم   - بالذات صححه اإلمام النسائي فال إشكال إن شاء اهللا أنّ هذا املعىن حمفوظ عن النيب                  
  . وهو كما ترى نص يف املسألة

 :األمر األول :ي واستدلوا بأمرين    ع ميني املدع  وهو لألحناف أنه ليس من البينات الشهادة م       : القول الثاين 
 . أنّ اآلية الكرمية حصرت البينات يف رجلني أو رجل وامرأتني ومل تذكر الشاهد واليمني

ويف اللفظ  .  قال البينة على املدعي واليمني على من أنكر          - صلى اهللا عليه وسلم   - أنّ النيب     : الدليل الثاين 
ليمني على املدعى عليه فال تكون يف جانب املدعي والراجح إن شاء            واليمني على املدعى عليه فحصر ا     . الثاين  

اهللا بال إشكال مذهب اجلماهري واألئمة ورجحان هذه املسألة مما يقرر القاعدة اليت أشرنا إليها مرارا وهي أنّ                  
يف اليمني تكون يف جانب أقوى املتداعيني وهنا قوي جانب املدعي بوجود الشاهد فلما قوي صارت الـيمني                  

 . جانبه وهذا إن شاء اهللا كما قلت هو الراجح

كعيوب النساء حتت الثيـاب والبكـارة       . وما ال يطلع عليه الرجال       (- رمحه اهللا - قال    
 )والثيوبة واحليض والوالدة والرضاع واإلستهالل

أوال هذا حمل   . يطلع عليه إالّ النساء فإنه يقبل فيه امرأة واحدة عدل واستدل احلنابلة على هذا                فكل ما ال  
- ثانيا الدليل الذي استدلوا به هو حديث عقبة بن احلارث             . إمجاع يف اجلملة مل خيالف فيه أحد من الفقهاء          

صـلى اهللا عليـه   - فجاء إىل الـنيب     .  أنه تزوج بامرأة فأتت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما           - رضي اهللا عنه  
صـلى اهللا عليـه     - تزعم أا أرضعتنا فأعرض عنه النيب         رسول اهللا إنّ فالنة وهي أمة سوداء          فقال يا  - وسلم
  . وأردف هذه املرة قائال وال أظنها صادقة. رسول اهللا إنّ فالنة تزعم أا أرضعتنا   مث جاء بعد وقال يا- وسلم
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. وهذا احلديث يف البخاري ومسلم      .  وقال كيف وقد زعمت      - صلى اهللا عليه وسلم   - فالتفت إليه النيب      
 العدل ألنه ال يطلع عليه غالبا إالّ النـساء وأحيانـا ال     املرأة بشهادة   لالكتفاءأيضا بأنّ احلاجة ماسة     واستدلوا  

 اكتفى بالرضاع - صلى اهللا عليه وسلم- يطلع عليه إالّ امرأة واحدة وهذا صحيح ألنّ احلديث ظاهر بأنّ النيب               
 . احدةألنه ال يطلع عليه غالبا إالّ من النساء بل إالّ من امرأة و

 إالّ شهادة امرأتني قياسا على جيزئ أنه ال  القول الثاين   مع أنه حمكي اإلمجاع يف األول لكن        : القول الثاين 
  . وخمالفة النص الصريح الصحيح.  احملكي عاإلمجاشهادة الرجلني وهو قول ضعيف ألمرين خمالفة 

 )والرجل فيه كاملرأة (-  قال رمحه اهللا- مث 
يف هذه األمور كشهادة املرأة ألنه إذا اكتفينا باملرأة فالرجل من باب أوىل فلو افترضنا  يعين وشهادة الرجل    

أنّ الرجل شهد مبا ال يطلع عليه إالّ النساء ألنه اطلع فشهادته مقبولة مادام حتققت الـشروط األوىل للعدالـة                    
 . والصدق مع الشروط األخرى

فيما يوجب القـود مل     ،  أو شاهد وميني     ،ومن أتى برجل وامرأتني      (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )يثبت به قود وال مال

يف .  ومن أتى برجل وامرأتني أو شاهد وميـني          - رمحه اهللا - ومعىن قول الشيخ      ، إذا أتى بالبينة الشرعية     
دعوى إثبات قود يعين قصاص فإنه ال يقبل ألنّ القود تقدم معنا أنه يشترط له أن ال يثبت إالّ بشهادة رجلـني      

ال يثبت أيضا به املال وجه ذلك أنّ الشهادة تثبت القصاص واملال فرع عن القصاص فإذا مل يثبت األصل مل                    و
 . وهذا صحيح باعتبار أنّ املال إمنا يكون بدل عن القصاص فإذا مل يثبت القصاص مل يثبت بدله. يثبت الفرع 

  
  

ني فيما يوجب القـود مل      ومن أتى برجل وامرأتني أو شاهد ومي       (- رمحه اهللا - يقول الشيخ   
 )يثبت به قود وال مال

إذا ما يثبت به شيء فرجل أتى بشاهد عدل قوي الذاكرة ومعه امرأتني كذلك عدول ضابطات يشهدن                 
بقود أو جراح ال يثبت به يف الشرع شيء أبدا وإمنا يتمكن احلاكم فقط من التعزير ألنه مر معنا مرارا أنّ البينة              

 . توجب التعزير دون احلدإذا كانت ناقصة فهي 

 )وإن أتى بذلك  يف سرقة ثبت املال دون القطع (-  قال رمحه اهللا- مث 
إذا أتى بذلك يعين برجل وامرأتني أو بشاهد وميني لكن يف مسألة سرقة فإنه يثبت املال دون القطع وجه                   

 مل تقصر عن ضـمان      ذلك أنّ الشهادة على السرقة تثبت القطع وتوجب ضمان املال فإذا قصرت عن القطع             
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أما . الشهادة ال تثبت إالّ شيء واحد وهو القصاص وله بدل . املال خبالف القود فإنه ال يثبت إالّ شيء واحد 
هنا فمجرد الشهادة تثبت القصاص والضمان يف آن واحد فإذا قصرت عن القصاص وإقامة حد القطع فإا ال                  

 . تقصر عن الضمان وهذا واضح وهو صحيح

 )وإن أتى بذلك رجل يف خلع ثبت له العوض (- محه اهللار- قال  
إذا أتى ـذا يف     . واإلشارة كما مر علينا لشهادة رجل وامرأتني أو شاهد وميني يف خلع ثبت له العوض                

خلع ثبت له العوض ألنه أصبح يطالب حبق مايل وتقدم معنا يف كالم املؤلف أنّ احلقوق املالية يكتفـى فيهـا                
 . رأتني إمجاعا أو بشهادة رجل واحد وميني عند اجلمهور وهلذا ثبت به احلق املايل وهو اخللعبشهادة رجل وام

 )وتثبت البينونة مبجرد دعواه (- رمحه اهللا- قال 
يعين وليس بالشهادة ملاذا ؟ ألنه تقدم معنا أنّ اخللع من األشياء اليت يشترط فيها شـهادة رجلـني فـإذا           

 أتى برجل وامرأتني أو برجل وميني فإنه ال تثبت أحكام اخللع والنكاح وما تعلق   اشترطنا شهادة رجلني فإنه إذا    
به وإمنا تثبت احلقوق املالية لكن ملاذا يقول الشيخ وتثبت البينونة مبجرد دعواه ؟ يقصد ذا أنّ البينونة تثبـت                    

ا حنن نثبت البينونة ال بالـشهادة  إذ. بإقراره ال ذه الشهادة ألنه إذا طالب بعوض اخللع فقد أقر بوقوع اخللع        
ولكن بإقراره وهذا قد يقع فيه بعض الناس اللي يظنون أنه يستطيع أن يطالب بعوض اخللع بدون إثبات اخللع                   

 . وهو الواقع أنه مبجرد ما يطالب بعوض اخللع سيثبت اخللع مباشرة ألنه أقر بوقوعه

ع وأتت برجل وامرأتني أو برجل وميني فهل يثبـت          مسألة قبل أن نتجاوز هذا وإن ادعت املرأة هي اخلل         
شيء ؟ ال يثبت ملاذا ؟ ألا ال تطالب حبق مايل وإمنا تطالب باخللع واخللع ال يثبت عند احلنابلة إالّ بـشهادة                      

 . رجلني تقدم معنا أنّ الراجح أنّ املرأة وهي اليوم ملثل هذا كثري لو أتت برجل وامرأتني فإنه يكتفى بذلك

                                                                   
 

 فصل
والـشهادة علـى الـشهادة      ،  فصل هذا الفصل يف بيان أحكام الشهادة على الشهادة           - رمحه اهللا - قال  

مشروعة باإلمجاع مل خيالف يف هذا أحد من الفقهاء ودل على مشروعيتها أنّ احلاجة داعية إليها ألنّ شـاهد                   
 على مشروعيتها   واالعتبار قد ال يتمكن من أداء شهادته فنكون حباجة إىل شاهد الفرع وهلذا دل النص                األصل

 . ومازال الناس حيتاجون إىل شاهد الفرع مع شاهد األصل

ال تقبل الشهادة على الشهادة إالّ يف حق يقبل فيه كتاب القاضي إىل              (- رمحه اهللا - يقول    
 (القاضي

وتقـدم  ، ضي يقبل يف األموال وما تقصد به األموال دون احلدود كما تقدم معنا              كتاب القاضي إىل القا   
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اخلالف وأنه قلنا أنّ الراجح أنّ كتاب القاضي إىل القاضي مقبول مطلقا فكذلك الشهادة على الشهادة مقيسة                 
نّ الشهادة يشهد   عليها وهي مقبولة مطلقا بل رمبا نقول إنّ الشهادة على الشهادة أوثق نوعا ما من الكتابة أل                

ا مكلف عاقل يستحضر بينما الكتابة قد يعتريها ما يعتري الكتابات من اخلطأ والسهو والنسيان وعلى كـل        
 . حال هي مقيسة عليها فهي مقبولة يف كل شيء

 )وال حيكم ا إالّ أن تتعذر شهادة األصل (- رمحه اهللا- قال 
ادة األصل فإن مل تتعذر شهادة األصل فشهادة الفـرع          يشترط لقبول الشهادة على الشهادة أن تتعذر شه       

واحتمـال  ، احتمال اخلطأ من شاهد األصل      : باطلة واستدلوا على هذا بأنّ شهادة الفرع يعتريها احتماالن          
 . اخلطأ من شاهد الفرع وإذا اعتراها احتماالن صارت ال تقبل إالّ عند احلاجة

قبولة مطلقا تعذر أو مل يتعذر واستدلوا على هذا بالقياس علـى          أنّ الشهادة عل الشهادة م    : القول الثاين و
 مبثل هذا أنـه     االستداللحال التعذر قالوا فإذا كنتم تقبلون حال التعذر فاقبلوها بال تعذر وعلقنا مرارا على               

استدالل مبحل الرتاع وأنه استدالل خطأ يف احلقيقة من وجهة نظري كيف تستدل مبحل الرتاع حنن ننازعـك                
 تقول أقيس حمل غري احلاجة على حمل احلاجة وهـذا فيـه        وأنتنّ غري حمل احلاجة ال يستوي مع حمل احلاجة          أ

 . مث بين احلاجة ملا فصلها. إخالل باملنطق الفقهي والراجح إن شاء اهللا أا ال تقبل إالّ عند احلاجة 

 )غيبة مسافة قصرأو ، أو مرض ، إالّ أن تتعذر شهادة األصل مبوت  (- رمحه اهللا- قال 
  . املوت واملرض والغيبة: ذكر املؤلف ثالث مسائل 

أما املوت فهو حمل إمجاع فيجوز باإلمجاع الشهادة إذا تعذرت شهادة األصل بناء على أنه مات أو ملوتـه        
 . فهذا ال إشكال فيه

ع قصر توجب العذر ومتن   املرض ومسافة القصر فاجلماهري ذهبوا إىل أا عذر ألنّ املرض ومسافة ال           : الثاين  
وإلزام املريض ومـن يـسافر      ] 282/البقرة[} وال يضار كاتب وال شهيد      { جميء شاهد األصل واهللا تعاىل    

مسافة قصر بايء مضارة بال إشكال ومن هنا علمنا أنه إذا كان يف مسافة دون القـصر فـإنّ احلنابلـة ال                      
ا من البحث السابق أنّ الضابط يف مشروعية الشهادة يصححون الشهادة على الشهادة لعدم وجود العذر وعلمن

على الشهادة هو تعذر جميء شاهد األصل ألي سبب مرض أو سفر أو كونه ميرض غريه او اشتغل بأمر عاجل                    
يفوت بذهابه إىل احملكمة أو مثل ما حيصل اآلن كثريا أن يكون يف وقت امتحانات ما يستطيع يـذهب ألنـه                     

هذا يف احلقيقة عذر ألنه لو ذهب لذهب        . ء كان يف مراحل دنيا أو يف مراحل عليا           سوا باالمتحاناتمشغول  
 وحنن نعلم أنّ كثري من النـاس يؤجـل أداء الـشهادة يف أيـام                االمتحانعليه األمر أو يكون مشغول بأداء       

صل للشهادة  جل عمله إذا توجد مالبسات كثرية متنع من أداء األ          بل هو يؤ   باالختبار ألنه مشغول    االمتحانات
 . فإذا وجدت مالبسات صحيحة جاز له أن ينيب عنه آخر
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وال جيوز لشاهد الفرع أن يشهد إالّ أن يسترعيه شـاهد األصـل              (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )فيقول اشهد على شهاديت بكذا

 االسـترعاء  ما هو معىن     - رمحه اهللا -  وقد بين املؤلف       االسترعاءمن شروط صحة الشهادة على الشهادة       
فيقول أن يقول اشهد على شهاديت بكذا فال بد أن يقول شاهد األصل لشاهد الفرع اشهد أين اشهد أنّ فالن                    
باع فالن كذا وكذا فإن كان شاهد األصل يتكلم مع زميل له ويقول أنّ فالن باع على فالن ومل يوجه الكالم 

  : إىل شاهد الفرع فإنّ الشهادة ال تصح واستدلوا بأمرين

 أنه يتكلم بشيء دقيق أو يتكلم بـأمر  االحتمال أنه إذا مل يسترعيه ويوجه اخلطاب إليه وقع    :ألولاألمر ا 
 .  أنه يتكلم عن علم أو عن مساعاالحتمالعام ووقع 

   واملنيب اآلن مل يشهد ومل يأذن.  أنّ الشهادة على الشهادة هي نيابة ويشترط يف النيابة إذن املنيب :الثاين
 بل لو مسع شاهد الفرع شاهد األصل يتكلم عن عقد من العقود أو              االسترعاءنه ال يشترط    أ: القول الثاين 

عن شيء يشهد به فله أن يشهد واستدلوا على هذا بشهادة املستخفي فإنّ احلنابلة يصححون شهادة املستخفي             
د عليـه سـرا     وشهادة املستخفي هي أن يوجد رجل يقّر يف السر ويرفض يف العالنية فلصاحب احلق أن يشه               

  واستخفاء إذا أقر يف جمالسه اخلاصة وهي شهادة صحيحة فقاسوا هذه على هذه

 الذي أشار إليه احلنابلة موجـود ويف شـهادة   االحتمال ألنّ  االسترعاءويبدوا يل أنّ الراجح أنه البد من        
نية فنحن نشهد عليـه يف       ال يوجد احتمال ألنّ نفترض أنّ هذا الرجل يقّر يف السر ويرفض يف العال              االستخفاء

السر لنتمكن من الشهادة عليه يف العالنية أما أن يسمع رجل يتكلم مع صاحبه بشيء مث يقول اشهد كثري من                    
الناس إذا كان يتكلم مع غريه ال يف سياق الشهادة يتوسع يف العبارة ورمبا أثبت أشياء لو حقق معـه فيهـا مل        

ت مع أحد الناس وقال لك معلومة لو تتثبت منه وحتاصره وجدت أا             يثبتها وهذا كثري بل أنت اآلن إذا تكلم       
غري دقيقة أليس كذلك ؟ فالناس يتوسعون يف الكالم أنا أقول مذهب احلنابلة يف مثل هذا أنه جيب أن يسترعيه                    

 . وأن يقول اشهد أين أشهد أنّ فالن باع على فالن وإالّ فإنه ال جيوز له أن يشهد

أو بيع ، من قرض ، أو يسمعه يقّر ا عند احلاكم أو يعزوها إىل سبب         (- رمحه اهللا - قال    
  )أو حنوه، 

أن يسمعه يقّر أو يشهد عنـد  .  ذكر ما يستثىن منه وما يستثىن هو يف صورتني     االسترعاءاشتراط   ملا ذكر 
ط حىت احلنابلـة    ففي هاتني الصورتني ال يشتر    . احلاكم أو أن يسمعه ينسب احلكم إىل سببه أو احلق إىل سببه             

 انتفى يف هذه الصورة أما يف جملس القضاء فهو لن يتكلم إالّ مبا االحتمال وجه عدم اشتراطهم هو أنّ االسترعاء
هكذا قال احلنابلة وكالمهم وجيه فيما إذا . علم وأما إذا ذكر السبب فعلم أنه ضابط وأنه يعزو األمر إىل سببه 

ا إذا مسعه بدون استرعاء ولو مع إضافة احلكم إىل سببه ألنّ كثري مـن               مسعه يف جملس احلكم وليس بوجيه فيم      
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 السبب فيقول أنّ فالن يطلب فالن ألنه اشترى منه من غري أن يتثبت ففي احلقيقة إىلالناس أيضا يضيف احلكم 
ليـه  يف باب القضاء ينبغي على الشاهد أن يتثبت وال يشهد مبجرد أنه مسع فالن يقول أنّ فالن قـال بـاع ع      

بإمكان القاضي أن يتجاوز هذه املسألة وأن يطلب من الشاهد أن يتكلم حبسب ما مسع وأن ال يـشهد وأن ال      
يقول أشهد أنّ فالن باع على فالن وإمنا يقول ماذا مسعت فالن يتحدث مع فالن ويقول كذا وكـذا ـذه                     

 . ليتثبت منه القاضيالطريقة خرج من أن يكون شاهد شهادة أصلية ويف نفس الوقت نقل ما مسع 

 )وإذا رجع شهود املال بعد احلكم مل ينقض (- رمحه اهللا- قال 
وال تأخذ العني من احملكوم له السبب يف هذا أنه بعد صدور احلكم أصبحت العني احملكوم ا من أمـالك                   

. نـة أو إقـرار      إما بي : احملكوم له وإذا كانت من أمالكه فإا ال خترج مبجرد الدعوى بل حتتاج ألحد أمرين                
وهلذا ال ميلك أن يأمر أو ان يطلب برتع العني من صاحبها بعـد             . والرجوع عن الشهادة ليس بإقرار وال بينة        

 . صدور احلكم ولو رجع وأكذب نفسه

أنه إذا أكذب نفسه فإنّ احلاكم يرتع العني من املعاطاة إليه ويعطيها صاحب احلق واستدل             : القول الثاين و
العني إمنا أعطيت لصاحبها بناء على الشهادة فإذا بطلت الشهادة يبطل ما بين عليها وهو دفع العني                 هؤالء بأنّ   

وملا يتبين أيهما الراجح ولعله يرجع إىل القاضي يعين يف حتديد مثل هذه األمور ألنه يف احلقيقة                 .إىل املشهود له    
ع العني من صور اجلزم بعدم نزع العني أنه يوجد          أحيانا جتزم يف بعض الصور برتع العني وأحيانا جتزم بعدم نز          

كثري بعد صدور احلكم تلمس أنه مورست ضغوط على الشاهد وهذا يعرفه القاضي ويسمع من النـاس أـا              
مورست ضغوط على الشاهد وطولب منه الرجوع مرارا وتكرارا وضغط عليه مث بناء على هذا الضغط يرجع                 

صورة أخرى إذا رجع شـاهد فيـه        .  الصورة جتزم أنه ال ترتع العني        إىل القاضي وينقض شهادته فمثل هذه     
أمارات العدل وبين لك ملاذا رجع أنه كان وامها وأنه ظن أنّ القضية وقعت على الصفة الفالنية وهي مل تقـع                     
ـ          ه فمثل هذه الصورة جتزم بالرجوع وأنّ القضية كانت خطأ فاحلكم العام يف مثل هذه املسألة ال يظهـر يل أن

 . دقيق

 )ويلزمهم الضمان دون من زكاهم (- رمحه اهللا- قال 
يعين الشهود مع كوم ال يقبل رجوعهم إالّ أنه مع ذلك يلزمهم ضمان املال للمشهود عليه وجه ذلك أنّ    

 . شهادم صارت سببا يف نزع العني بغري حق فصار الضمان عليهم

م مباشرة لإلتالف وليست هلم يد متعدية والراجح إن         أم ال يضمنون شيئا ألنه ليس منه      : القول الثاين و
 . شاء اهللا أم يضمنون ألنّ خسارة املشهود عليه ال شك أا بسببهم

 )دون من زكاهم (-  قال رمحه اهللا- مث 
من زكاهم ال يضمن ألنّ من زكاهم إمنا زكاهم حبسب الظاهر وأما الباطن فعلمه إىل اهللا وال ميلك املزكي 



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  179  
 

زكي أن يعرف حقيقة باطن الشاهد وهلذا فهو يعفى عنه وال يلزم بشيء وإمنا الذي يـضمن هـم                   وال غري امل  
 . الشهود

كل هذا يف إذا رجع الشاهد أما إذا رجع املزكي فإنه يضمن إذا كان متعديا قاصدا وال يضمن إذا / مسألة 
جع املزكي جيب أن ال ختلط بني أخطأ بال قصد وال تعدي إذا عرفنا اآلن احلكم إذا رجع الشهود وكذلك إذا ر

رجوع الشهود والكالم عن ضمان املزكي وبني رجوع املزكي والضمان املفترض عليه إذا كان منه تعدي أو                 
طيب إذا رجع املزكي ومل يرجع الشهود ؟ قال أنا زكيت هؤالء وهم ليسوا بعدول ويعرف عنـهم                  . تفريط  

   يرجع من يضمن ؟ مسألتنا هذه اللي أنا قلتها األخريةالكذب ؟ وقال الشاهد بل أنا صادق فيما قلت ومل

مفروضة يف أي صورة ؟ إذا رجع املزكي هي نفس مسألتنا حنن تكلمنا عن رجوع املزكي دون الـشهود                   
 . فإذا رجع املزكي دون الشهود فالشهود على وضعهم وهم يزعمون أم صدقوا فيما قالوا ويضمن املزكي

 )م بشاهد ميني مث رجع الشاهد غرم املال كلهوإن حك (- رمحه اهللا- قال 
إذا حكم بشاهد وميني ورجع الشاهد فإنه يغرم املال كله هذا من مفردات احلنابلة واستدلوا على هذا بأنه                  

 .  األصلي على الشاهد وهلذا ضمنوه مجيع املالفاالعتماداعتمد يف احلكم يف احلقيقة على الشاهد وقوته اليمني 

 أنّ الشاهد يضمن النصف فقط ألنّ الشاهد أحد شقي احلجة فال يضمن الكل والـراجح                :القول الثاين و
قول اجلمهور واملذهب فيه ضعف وليس بصحيح أنّ العمدة على الشاهد بل القاضي مل حيكـم إالّ بالـشاهد                   

 . واليمني بدليل أنه لو نكل عن اليمني مل حيكم له فقوهلم فيه ضعف

 

 باب اليمني يف الدعاوى
 )ال يستحلف يف العبادات (- رمحه اهللا- ه قول

يعين ال يستحلف يف كل ما هو عبادة ولو كانت تستلزم حقا للعباد مثل الزكاة وكفارة اليمني فإذا زعم                   
الساعي أنّ النصاب كامل واحلول قد حال وزعم رب املال أنّ النصاب ناقص واحلول مل حيول فالقول قـول                   

ى شخص أنّ عليه كفارة ميني أو كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ وأنكر              املالك بال ميني ولو ادعى شخص عل      
 . املدعى عليه فالقول قوله بال ميني

أنه يشترط مع إنكاره اليمني فيما يلزم فيه حقوق لآلدمي مثل الزكاة وكفارة الـيمني ألنّ                : القول الثاين 
  كفارة اليمني تصرف يف الفقراء

شاء اهللا املذهب ألنّ العبادات املنظور فيها للعبادة ال لنفع اآلدمـيني  وكذلك سائر الكفارات والراجح إن      
وإن كان من احلكم نفع اآلدميني لكن األصل فيها العبادة بدليل أا ال تصح بال نية فاألقرب إن شاء اهللا أنه ال               

 . يلزم باليمني
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 )وال يف حدود اهللا (-  قال رمحه اهللا- مث 
ألنّ مبناها على الستر وألنّ املقر باحلدود لو رجع لقبل إقراره فكيف نلزمه             ال تطلب اليمني يف حدود اهللا       

باليمني ولو رجع عن اإلقرار لقبل رجوعه وهذا هو الراجح إن شاء اهللا ال يقال لإلنسان يف احلدود احلف أنك      
  مل تفعل كذا أو احلف أنك كذا ألنه الشارع يتشوف

 . إىل أصال الستر عليه ودرأ احلد

 )ويستحلف املنكر يف كل حق آلدمي (- رمحه اهللا- قال  
يقول ويستحلف املنكـر يف  . ملا بين املسائل اليت ال استحالف فيها انتقل إىل املسائل اليت فيها استحالف              
 لـو   - صلى اهللا عليه وسلم   - كل حق آلدمي يقصد مما يطلب فيه املال أو ما يقصد به املال لعموم قول النيب                   

فهذا النص صريح   . ولكن اليمني على املدعى عليه      . هم ال ادعى أناس أموال قوم ودمائهم        يعطى الناس بدعوا  
 . يف أنه يف حقوق اآلدميني املالية تتوجه اليمني

وأصل الرق والوالء   ، واإليالء  ، والرجعة  ، والطالق  ، إالّ النكاح    (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )واإلستيالد والنسب والقود والقذف

] وهي أنّ اليمني يف حقوق اآلدميني ال تقبل فيما يشترط له شاهدان             [  جيمعها ضابط واحد     هذه املسائل 
 . فكل ما يشترط له شاهدان ال يقبل فيها اليمني هكذا قرر احلنابلة ودليلهم واضح القياس على احلدود

ا ذهب الـشيخ    ويستحلف وإىل هذ  ، أنّ اليمني تشرع حىت يف النكاح والطالق إىل آخره          : القول الثاين و
العالمة ابن قدامة واستدلوا بعموم احلديث فإنّ احلديث مل يفرق بني املال و ما يقصد به املال وغريه من العقود                    

 بشهادة رجل وامرأتني كذلك يتوجه هنا أن يستحلف حىت يف العقـود األخـرى               االكتفاءوإذا كنا نرجح    ، 
 . كالنكاح والطالق وغريه

 )اليمني باهللا:  املشروعة واليمني (- رمحه اهللا- قال 
يعين اليمني املشروعة الواجبة هي أن يقول واهللا وال جيب عليه أن يغلظ فيقول واهللا الذي ال إله إالّ هـو                     
واستدلوا على هذا بأنّ اليمني عند اإلطالق تنصرف إىل القسم باهللا بناء عليه ال يستطيع القاضي أن جيرب املدعي 

  . وجهت إليه اليمني على أن يغلظ ال باللفظ وال باملكان وسيشري املؤلف إليهأن جيرب من ت، على أن يقسم 

 )وال تغلظ إالّ فيما له خطر (- رمحه اهللا- قال 
مقصود املؤلف أنه يشرع وجيوز أن يطلب القاضي بالتغليظ يف اليمني لكنها ال تلزم املدعي فلو نكل عن                  

 واستدلوا على هذا بأنّ الواجب هو اليمني باهللا فال يطالب بأكثر            اليمني املغلظة إالّ اليمني باهللا فقط فهو جائز       
واآلية تكاد تكون نص بالقـسم      ] 106/املائدة[} فيقسمان باهللا لشهادتنا      { من الواجب واهللا تعاىل يقول        

   باهللا
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 . أنّ التغليظ مستحب فقط عند احلاجة: القول الثاينو

م فهو واجب فإن نكل عن التغليظ قضي عليه وهذا القول اختاره         أنّ التغليظ إذا رآه اإلما    : القول الثالث و
وهذا القول األخري ال شك يف رجحانـه        . العالمة املرداوي واختاره شيخ اإلسالم وغريهم من حمققي احلنابلة          

 ألنّ نكول املدعي عن تغليظ اليمني ال يظهر له سبب إالّ أنه مبطل واإلنسان قد جيترأ على اليمني اـردة وال                    
- جيترأ على اليمني املغلظة فنكوله عنها دليل على أنه مبطل وال يقال لعله نكل عنها لتدينه كما فعل ابن عمر                     

 ملاذا ؟ ألنّ الدين مينع عن اليمني اردة واليمني املغلظة ولو منعه دينه عن اليمني املغلظ ملنعه عن - رضي اهللا عنه
    .  شك أنّ هذا هو الراجحاليمني اردة وهلذا نقول إن شاء اهللا ال

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
  
  

 من اإلقرار) 1(الدرس 

 كتاب اإلقرار
   كتاب اإلقرار - رمحه اهللا- قوله  

 . االعترافويقصد به . هو ثبوت الشيء بعد أن كان متزلزال / اإلقرار يف لغة العرب 

 .  حبق للغري يف جملس القضاء واإلقرار مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاعالعترافافهو /  يف الشرعوأما

 )يصح من مكلف (-  قال رمحه اهللا- مث 
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أما العقل فهو شرط باإلمجاع وأما      ، والتكليف كما تعلمون هو البلوغ والعقل       . يعين يشترط له التكليف     
إذا أقر مبا مسح وأذن له بالتعامل فيه أي املميز الذي أذن            التمييز فهو شرط عند اجلماهري واستثىن احلنابلة منه ما          

 . له مبا يأذن له عادة من أنواع التجارات فإذا أقر ذا الذي أذن له فيه صح

صلى - أنّ املميز ال يقبل إقراره مطلقا ال فيما أذن له وال فيما مل يأذن له لعموم قول النيب                     : القول الثاين و
والراجح أنّ إقراره إن شاء اهللا مقبول فيما أذن له ألنّ الشارع إذا دلت              ، القلم عن ثالثة     رفع   - اهللا عليه وسلم  

 . أدلته على أنه يأذن له أن يتصرف فكذلك ينبغي أن يقبل منه اإلقرار

 )خمتار (-  قال رمحه اهللا- مث 
سيان وما استكرهوا    عفي عن أميت اخلطأ والن     - صلى اهللا عليه وسلم   -  شرط باإلمجاع لقول النيب        االختيار

فهو ال شك شرط صحيح بل إنّ اإلكراه مناقض متاما لإلقرار ألنّ اإلقرار هو أن يقر من نفـسه ومـن   . عليه  
  . دوافع شرعية داخلية حبق اآلخرين فهو يناقض متاما اإلكراه وهلذا صار حمل إمجاع

 )غري حمجور عليه (-  قال رمحه اهللا- مث 
أو أن حيجر عليه لفلس كما تقدم معنا واحملجور عليه ال يقبل منه             ، ليه لسفه   احملجور عليه إما أن حيجر ع     

اإلقرار مطلقا عند احلنابلة وتقدم معنا أنّ احملجور عليه لفلس الراجح أنه يقبل منه إذا أقر بدين بشرط أن يـأيت    
ه ولكن ال يؤاخذ إالّ بعد فك        ولو مل توجد بينة وكذلك احملجور عليه لسفه يقبل إقرار          القرائنببينة أو أن تدل     

  . احلجر فالصحيح أنّ املنع مطلقا ضعيف واجلواز مطلقا ضعيف والصواب هو هذا التفصيل

 )وال يصح من مكره (-  قال رمحه اهللا- مث 
لكن غالبا إمنا يأتون بالشيء املكرر ليـبين        . يعين أحيانا احلنابلة يكررون وأي فرق بني قوله خمتار ومكره           

إذن قوله وال يصح    . ده ولكن مع ذلك يف احلقيقة هو غري مقبول ألنه تكرار ليس له فائدة واضحة                عليه ما بع  
 . من مكره تقدم وهو حمل إمجاع

 )وإن اكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح (- رمحه اهللا- قال 
ـ                    البيع الثـاين   إذا أكره على وزن مال يعين اكره على أن يسلم مال مث ذهب ليبيع بيته ليسلم هذا املال ف

ولكن احلنابلة مع هذا يرون أنّ الشراء منه مكـروه وإن           . صحيح ألنه مل يكره عليه وإمنا أكره على دفع املال           
  صح ألنه من الشراء من املضطر وألنّ فيه تقوية للمكره

  . واستدلوا بدليل ثالث وهو اخلالف يف صحة بيعه

اهيته إدخال املشقة والضيق والعنت على املكره إذ كيـف          أنه ال يكره ألنّ يف القول بكر      : القول الثاين و
اآلن  صحة الشراء حمل إمجاع ؟ اخلالف هل يكره أو ال . سيوفر املال وقد امتنع الناس من الشراء منه والراجح 

؟ هل جيوز الشراء من املضطر ؟ هل نقول للناس ال تشتروا منه حىت يرتدع الغاصب أو نقول اشتروا منه ؟ أنه                      
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   ودائما قاعدة يف باب القضاء واملعامالت لو تأملت يف مسائل كثريةنفرق

التعميم غري دقيق كونك تقول حنكم بكذا وحنكم بكذا واملعمم نفسه من قال أنه ينبغي الشراء سـيأيت يف      
منه أليس كذلك ؟ إذن التعميم دائما وما ذكره هو من وجهة نظري الـراجح                بعض الصور ويقول ال تشتروا    

 أنّ الناس ال يـشترون      ارأو توجد صور ملا امتنع من السراق أو من الشراء منهم تركوا هذا اجلانب ألنه                واليوم
 . منهم

وإن أقر يف مرضه بشيء فكإقراره يف صحته إالّ يف إقـراره باملـال               (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )لوارث فال يقبل

فإنّ أقر بغري املال ولو يف مرض موته املخـوف          . إما أن يقر مبال أو بغري مال        : اإلقرار ينقسم إىل قسمني     
إما أن يقر مبال لوارث أو لغري وارث فإنّ أقر مبـال لغـري              : وإن أقر مبال فينقسم إىل قسمني       ، صح باإلمجاع   

وارث صح عند مجاهري األمة وحكي إمجاعا واستدلوا على هذا بعدم التهمة وإن أقر يف مرض موته املخـوف                   
 . الكتاب فاجلماهري يرون أنه ال يصح إقراره ألنه متهم مبحاباة هذا الوارث وهي مسألة لوارث

  .  صحيح قياسا على حال على الصحةلوارثأنّ إقراره يف مرض موته املخوف ولو : القول الثاينو

 أنه إذا أقر لوارث صح إذا مل توجد مة وبطل إذا وجدت مة وهذا مـذهب                 : واألخري القول الثالث و
 وهو غاية يف اجلودة واإلتقان وحتصيل املصاحل للمقر له وللمقر ومن أكثر صور انتفاء - رمحه اهللا- مالك  اإلمام 

التهمة أن يشفع املقر إقراره بسبب اإلقرار كأن يقول له علي كذا مثن هذه السيارة وحنن نعلم أنّ هذه السيارة                    
ذا البيت أو سبب هلذه السلعة املهـم أن يبـين            أن يكون سبب هل    أو، ملك للمقر له أو كانت ملك للمقر له         

السبب إذا بين السبب انتفت التهمة ومن صور انتفاء التهمة أن ال يظن ذا الرجل أبدا أنه يريد حماباة هـذا                     
                     لوارث صغري مريض هنا يتهم أو ال يتهم ؟ يتهم ألنه يغلب على الظن الوارث ومن صور إثبات التهمة أن يقر

  . ن حيابيه فهذا القول الراجح إن شاء اهللاأنه أراد أ

 ) بالصداق فلها مهر املثل بالزوجية ال باإلقرارالمرأتهوإن أقر  (- رمحه اهللا- قال  
إذا أقر هلا بالصداق فلها مهر املثل بالزوجية ال بإقراره يعين أننا إمنا استفدنا من إقراره أنه زوج والزوجية                   

إالّ ماذا ؟ مهر املثل ألنا استفدنا من اإلقرار أا زوجية فال نأخذ قيمة اإلقرار وإمنا    تقتضي املهر وهلذا مل نعطيها      
 . ومقتضى الزوجية هو ماذا ؟ مهر املثل. نأخذ مقتضى الزوجية 

 . أنه ال يقبل مطلقا ألنّ هذا من اإلقرار لوارث: القول الثاينو

والقول بعدم قبول   . ال بالزوجية والراجح املذهب     أنه يقبل وأا تأخذ الصداق باإلقرار       : القول الثالث و
اإلقرار مجلة وتفصيال أيضا قوي ألنه يغلب على الذهن أنّ اإلنسان إذا أقر لزوجته يف مرض موته املخوف غالبا    

لكن نقول قول احلنابلة أنه . أنه فيه مة ومراعاة هلا وعطف عليها وأنه خيشى بعد أن ميوت أن مل إىل آخره       
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  . ذا املقدار مهر املثل ألنه تبين أنه مل يعطيها املهر مبقتضى الزوجية فهذا وسط إن شاء اهللايعطى 

 )وإن أقر أنه كان أباا يف صحته مل يسقط إرثها (- رمحه اهللا- قال 
إذا أقر يف مرض موته املخوف أنه أباا يف صحته مل يسقط اإلرث بال إشكال ألنه متهم أنه أراد منعها من 
اإلرث بشكل واضح بدليل أنه أخر اإلقرار إىل مرض موته املخوف وظاهر كالم احلنابلة أنه ولو دلت القرائن                  
على أنه أباا فإنه رمبا تدل القرائن على ذلك بأن يكون كل من الزوجني انفصل ملدة طويلة لسنني مث أراد أن                     

وهل يقبل يف مرض موته     . يحتمل أن يقبل قوله     يعين إن دلت القرائن ف    ، خيرب يف مرض موته أا ليست بزوجة        
املخوف إذا أتى ببينة وال نقول أنت متهم ؟ أنتم يا إخوان أخذمت يف أول باب القضاء أنه جيب على القاضي أن  
 حيكم بالبينة مطلقا إذا وجدت البينة يف أي صورة من الصور فإنه حيكم ا مادام بينة وحنن إذا قلنا بينة يعين أا
مكتملة الشروط فال يأيت يف ذهنك أنه رمبا يكذب الشاهد رمبا ال يكون دقيق حنن نقول بينة والبينة الـشرعية                    

  . هي املكتملة الشروط فإذا سئلت عن قضية البينة ال تردد يف أنّ القاضي حيكم مبقتضى البينة

 )قراره ألنه باطلوإن أقر لوارث فصار عند املوت أجنبيا مل يلزم إ (- رمحه اهللا- قال 
العربة يف الوصية بـاملوت ال بوقـت        . إذن العربة يف اإلقرار بوقت اإلقرار ال بوقت املوت عكس الوصية            

هنا العربة بوقت اإلقرار ملاذا ؟ ألنّ تعليل إبطال أو تصحيح اإلقرار يقوم على التهمة والتهمـة                 .صدور الوصية   
إذا أقر له وهو وارث مث صار حني املوت أجنبيا فال يستحق شيء إمنا تعرف يف وقت اإلقرار ال يف وقت املوت ف

ملاذا ؟ ألناّ تبينا أنّ هذا اإلقرار شرعا باطل وقد يتوهم كثري من الناس أنه مستحق لإلقرار باعتبـاره أنـه اآلن           
قرار هنـا  أجنيب وهذا خطأ ألنّ اإلقرار عقد من العقود الشرعية يصح تارة ويبطل تارة أخرى حنن نقول أنّ اإل              

 حبال اإلقرار ال حبال املوت ملا قرر هذا املبدأ فـرع            االعتبارإذن تقرر معنا اآلن أنّ      . باطل فال يترتب عليه أثر      
  . عليه أيضا بعكس الصورة

 )وإن أقر لغري وارث أو أعطاه صح وإن صار عند املوت وراثا (- رمحه اهللا- قال 
ارثا فإنّ اإلقرار صحيح ألنه حال صدوره صح شرعا واستوىف        إذن إذا أقر لغري وارث مث صار عند املوت و         

 .  حبال اإلقرار ال حبال املوتاالعتبارالشروط وهذا ينبين على القاعدة األوىل أنّ 

 )أو أعطاه (- رمحه اهللا- يقول  
 .  فيها حبال اإلعطاء ال حبال املوتواالعتبارأفادنا املؤلف أنّ العطية أيضا كاإلقرار 

وهذه املسألة الـراجح فيهـا أنّ العطيـة         .  فيها حبال املوت     االعتبارأنّ العطية كالوصية    : ينالقول الثا و
التهمة يف اإلقرار ألنّ اإلقرار عقد ملزم خبالف        . كالوصية وليست كاإلقرار ألنه هنا ال يأيت معنا مسألة التهمة           

وصية لوارث وتأخذ الـشروط     العطية فسيعطى املعطى حبسب الشروط فإذا كانت حكمها حكم الوصية فال            
املذكورة للوصية وهلذا هي يف احلقيقة أقرب للوصية منها لإلقرار ألنّ طبيعة اإلقرار أمر ملزم فهو حق أصـلي                   
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للمقر له خبالف العطية فيجب أن ال يعطى من أعطيها إالّ إذا استوىف الشروط وهلذا األقرب أنه حتلق بالوصية                   
 املناسب أن تذكر يف باب العطية مادام أنّ املؤلف خصص بـاب كامـل               كما أنّ ذكرها هنا غري مناسب بل      

للعطية فكان الواجب أن يبين هل العطية الضابط فيها حال اإلعطاء أو حال املوت والغريب أنه بينه هنـا ومل                    
 . يبينه يف بابه اخلاص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن اإلقرارم)  2: ( الدرس  ولالفصل األ   الثالثة: السنة

  السبت: يوم
ــاريخ : التـــــــ

  هـ24/11/1429
  213(( التسلسل العام لدروس الـزاد      

((  
  

  : اهللا حفظه شيخنا قال
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    بسم اهللا الرمحن الرحيم واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلـى آلـه                   
  .وأصحابه أمجعني

 ) على نفسها بنكاح ومل يدعه اثنان قبلوإن أقرت امرأة (- رمحه اهللا- قال املؤلف  
إذا أقرت املرأة على نفسها بأا زوجة لفالن قبل ألا تقر حبق عليها باعتبار أنّ النكاح عند احلنابلة مـن                    

 . حقوق الزوج فيكون اعترافها بالنكاح كاعترافها باملال فيقبل هلذا األمر

كاح يتضمن الدعوى بالنفقة واملرياث فيتضمن بناء على هـذا    أنه ال يقبل ألنّ اعترافها بالن     : القول الثاين و
 . حقا هلا فال يقبل

 )ومل يدعه اثنان قُبل (-  قال رمحه اهللا- مث 
 علـى   - رمحه اهللا - مفهوم عبارة املؤلف أنه إذا ادعاه اثنان فإنه ال يقبل واعترض الشارح الشيخ منصور                 

والصواب أنّ ما يف  . اعتمد يف هذا على ما يف املنتهى وشرحه         املاتن بأنه خالف املذهب ألنّ املذهب أنه يقبل و        
املنتهى وشرحه خيتلف عن مسألتنا ألنّ الذي يف املنتهى إذا ادعاه اثنان فقبلت وأقرت هلما هذه هـي مـسألة                    

ل وفرق بني أن يدعيه واحد وأن يدعيه اثنان وهلذا نقو         . املنتهى أما مسألتنا فهي أن يدعي لواحد وتقر لواحد          
يبقى إذا كانـت مـسألة      . أنّ األقرب أنّ املؤلف هنا مسألته غري مسألة املنتهى اليت أشار إليها الشيخ منصور               

املذهب ليس فيه . املنتهى غري مسألة الزاد بقينا يف مسألة أخرى هل يعترب املؤلف خالف املذهب يف هذه املسألة 
ق احلنابلة اجلواز مطلقا خالف ملا ذكره املؤلـف         نص صريح على هذه املسألة لكن يفهم منه من عموم إطال          

وهذا كما قلت يفهم من إطالقات احلنابلة وال يوجد منصوص خبالف ما أشار إليه الشيخ منصور أنّ كـالم                   
 . املؤلف خيالف منصوص ما يف املنتهى وشرحه هذا ليس بصحيح

 )وإن أقر وليها ارب بالنكاح صح (-  قال رمحه اهللا- مث 
وإذا مل يكن هلا قول صار قول وليها هو املعتمد فـصار            ، ه ألنّ املرأة يف حال اإلجبار لقول هلا         صح إقرار 
 . إقراره كإقرارها

   
 ) أو الذي أذنت له (-  قال رمحه اهللا- مث

إذا أذنت املرأة للزوج بأن يزوجها فلما أذنت أقر أنه زوجها صح إقراره ألنه مبين على إذـا واسـتدل                    
هذا بأنه ميلك أصل التزويج فيملك اإلقرار به وهذا صحيح وفهم من كالم املؤلف أا إذا مل تقر                  احلنابلة على   

أا أذنت له فإقراره ليس بصحيح وهو كذلك إقراره بدون إذن ال عربة وال قيمة له شرعا إمنا يكون له قيمـة                
 . صورتنيإذا كانت أذنت له فتبين معنا أنّ إقرار الويل يكون صحيحا ومعتربا يف 

 إذا أذنت له يف النكاح مبجرد اإلذن بالنكاح         :الصورة الثانية . وهو جمربا   . ة   أن تكون املرأة جمرب    :األوىل
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 . يصح اإلقرار

وإن أقر بنسب صغري أو جمنون جمهول النسب وأنه ابنه ثبت نـسبه              (-  قال رمحه اهللا   - مث 
 )إىل آخره......منه 

 : نّ اإلقرار صحيح واملقر به أي الولد ينسب إىل املُقر بشروطإذا أقر اإلنسان بنسب شخص آخر فإ

صلى اهللا  - فإن كان معلوم النسب فإنّ اإلقرار باطل ألنّ النيب            .  أن يكون جمهول النسب      :الشرط األول 
  .  لعن من انتسب إىل غري أبيه- عليه وسلم

السن واألصل أنّ الشرط عام أن ميكـن         أن ميكن نسبة هذا الولد إىل املقُِر يعين من حيث            :الشرط الثاين 
ف الكيلوات ومل   آالنهما  نسبة هذا الولد لألب من حيث السن أو من حيث غريه مثل أن يقّر شخص بولد وبي                

  . ميكن أن يكون ابنه لعدم التالقي يقر بإقراره ألنه ال يلتقيا يوما من الزمن فإنّ مثل هذا ال

ن مكلفا فال نقول اإلقرار باطل بل يشترط صحة ورضا املقر            أن ال يكون مكلفا فإن كا      :الشرط الثالث 
به فإذا أقر مبن له مخسة عشر سنة ؟ ال نقول صحيح وال غري صحيح وإمنا نقول موقوف فإن رضي املقر به وإالّ 
صار باطال إذا اكتملت هذه الشروط الثالث صحت نسبة الولد هلذا املقر ألنّ الشارع يتـشوف إىل إثبـات                   

 . حلاق األوالد بآبائهمالنسب وإ

 )فإن كان ميتا ورثه (-  قال رمحه اهللا- مث 
نص املؤلف على هذه املسألة ألا حمل خالف وإالّ فاألصل أنه مبجرد ما تقول يصح النسبة يتبعها هـذا                   
اإلرث ذهب احلنابلة إىل صحة اإلقرار وأنه يستحق اإلرث واستدلوا على هذا بأنّ اإلرث فرع لثبوت النسب                 

  . ا ثبت األصل ثبت الفرع إذ ميتنع عقال أن تثبت األصل وتنفي الفرعفإذ

أنّ النسب يثبت واإلرث ال يثبت ألنّ من أقر مبيت فالتهمة يف حقه كبرية وإىل هذا مـال                  : القول الثاين 
 . املرداوي

 فلم نثبت ذا    أنّ النسب ال يثبت وال اإلرث ألنه ملا أقر به بعد املوت صارت أيضا كبرية              : القول الثالث 
 أناّ نثبت النـسب وال      القول الثاين   وهو  . اإلقرار شيء والراجح إن شاء اهللا بال إشكال ما اختاره املرداوي            

 . نثبت اإلرث

 )وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح (-  قال رمحه اهللا- مث 
 تبويب مفيد جدا ولـو أنّ       يف املقنع قبل هذه املسألة بوب الشيخ ابن قدامة باب ما حيصل به اإلقرار وهو              

املؤلف ذكره لكان أنفع ألنه يبين مباذا يكون اإلقرار لكن لعله رأى أنه مسألة واحدة ال تستحق ال التبويب وال 
  . أن يوضع هلا فصل خاص

وإذا ادعى علـى شـخص      (اإلقرار يصح بأن يصدقه فإذا صدقه فقد صح اإلقرار وهذا معىن قول الشيخ              
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  . فقال زيد صدق فإنه صح اإلقرار ذا اللفظ. ا قال أنا أطلب زيد مئة ألف فإذ) بشيء فصدقه صح

 . أو يقول ال يطلبين شيء.  اإلنكار أن يقول أنا أطلب زيد مئة ألف فيقول كذب :الصورة الثانية

قال  العبارات اليت ال تفيد هذا وال هذا كأن ينكر فإذا قال زيد أنا أطلب عمرو مئة ألف و         :الصورة الثالثة 
 هذا هذه العبارة ال تعترب رفض وال قبول وإمنا وسط واستدل الفقهاء على هذا بأنه يوجد مرحلة أنكرعمرو أنا   

 . بني اإلنكار والقبول هي السكوت

 وال أقر أليس كذلك ؟ أالّ يصح أن         أنكرواستدلوا بأمر آخر أقوى من هذا وهو أنه يصح أن تقول أنا ال              
فصح نفي القبول   .  وال أقر  إذا أنت تسكت يف الوسط          أنكراه إذا قلت أنت أنا ال       تقول هذه العبارة إذن معن    

 . ونفي اإلنكار يف لفظ واحد فدل على أن اإلنكار مرحلة بني القبول والرفض

 فإنه ال يثبت عليه شيء واألقرب واهللا أعلم أنه          أنكرأنّ اإلنكار رفض وهو أنه إذا قال أنا         : القول الثاين و
واليوم اإلنكار يف العرف أقوى من قوله ال يطلبين شيء أليس كذلك ؟ إذا قال أنا أنكـر                  . العرف  يرجع إىل   

 . فهذا اللفظ أقوى من قوله ال يطلبين شيء فإذا أردنا يف عرفنا اليوم نعترب اإلنكار رفض وليس بتوسط

 
 فصل

قرار مما يغريه هل يعترب أو ال  فصل إذا وصل هذا الفصل لبيان حكم ما يوصل باإل- رمحه اهللا- قال املؤلف  
 . يعترب ففي صور يعترب ويف صور ال يعترب وبدأ الشيخ بالصور اليت ال يعترب فيها

علي ألف ال تلـزمين     : إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له           (- رمحه اهللا - يقول  
 )وحنوه لزمه األلف

من كالمه ونرد اجلزء الثاين من كالمه واستدلوا على          ألولاإذا قال له علي ألف ال يلزمين فإناّ نقبل اجلزء           
 : هذا بأمرين

فبينهما تنايف وتعارض فال نقبل اجلزء الثاين ملنافتـه          األول أنّ اجلزء الثاين يتضمن نفي اجلزء        :األمر األول 
 .األول للجزء 

نه تقدم معنا أنّ اسـتثناء  القياس على ما لو استثىن الكل فلو قال هو يطلبين ألف إالّ ألف فإ          :الدليل الثاين 
 . الكل باطل

 أنّ فحوى هذا الكالم وجود إقرار ودعوى فاإلقرار يقبل والدعوى ترد إىل أن يقيم عليها                :الدليل الثالث 
  بينة استدلوا ذه الثالث أدلة

 أو دم وقول الشيخ ال يلزمين وحنوه مثل أن يقول له علي ألف ولكنها قيمة مخر أو قيمة كلب أو قيمة ميتة
 . الكل يرد ألنّ يف إقراره ونفيه الثاين بينهما تعارض. 
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التفصيل وهو أنه إن قال له علي ألف قيمة مخر قبل وإن قال له علي ألف ال يلزمين مل يقبل                    : القول الثاين 
 تنـايف   ألنه يف الصورة األوىل ال يوجد تنايف له عليه ألف لكن سببها أا قيمة مخر ويف الصورة الثانية يوجـد                   

أنه . واإلقرار والنفي ال جيتمعان هكذا وجدت األقوال يف هذه املسألة ولو قيل بقول ثالث               . حيث أقر مث نفى     
ال يلزمه مطلقا ألنه إمنا أقر بألف ال تلزمه هو مل يقر بألف مطلقا وإمنا أقر بألف من صفتها أا تلزمه لو قيـل                        

الناس على اإلقرار مث النفي إذا عرف أنه إذا أقر مل يقبل منه النفـي               ذا لكان وجيه وبدل أن يتحايل كثري من         
بأن ينفي وينكر الدعوى من أصلها ويتأول أنه ال يطلبه بسبب القضاء بدل هذا لوقيل يقبل منه هـذا لكـان                     

قوله ال  لكن مجهور الفقهاء أنّ عبارة علي ألف ال يلزمين تقتضي وجوب األلف واملطالبة بالبينة على                . وجيها  
 . يلزمين

 )كان له علي وقضيته فقوله  بيمينه: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال 
إذا قال اإلنسان كان له علي فقضيته صح اإلقرار والنفي ألنه ليس بني اإلقرار والنفي تعارض وال تنـايف                   

فإنه ال يوجد تعارض    وجه ذلك أنه يقول كان ومل يقل له علي ومعلوم أنه إذا أخرب بأنه قد كان عليه مث قضي                    
  . بني األمرين

أنه يف هذه الصورة ال يقبل أيضا ويلزم بالبينة أو يثبت األلف يف ذمته ألنّ بـني اإلقـرار                   : القول الثاين و
والراجح هنا بال إشكال املذهب كيف وحنن منيل يف املسألة األوىل أنه ال يلزمه فهم               . والنفي تعارض فال يقبل     
و قال له علي وقضيته ال يقبل إن أسقط كان ومن هنا تعلم أنّ النسخة اليت ليس فيهـا                   من كالم املؤلف أنه ل    

كان ال يعترب من اختالف النسخ وإمنا يعترب خطأ فإثبات كان مع اختالف النسخ يتحتم وتركها مهما كانـت   
 . النسخة اليت ليست فيها كان هي األصل تركها خطأ ألنّ املعىن ينتقض من أصله

 ) ما مل تكن بينة (- رمحه اهللا قال - مث 
يعين إذا كانت عليه بينة ذه األلف فإنه ال ينفعه أن يقول كان له علي ألف فقضيته مادام الدين ثبت ببينة 
فإنه ال يرتفع بقول املدعي فقضيته وتقدم معنا أنّ البينة تقضي على كل شيء صاحب البينة الصحيح أنه مقدم                   

 . على غريه

 )أو يعترف بسبب احلق (- محه اهللا قال ر- مث 
إذا اعترف بسبب احلق فقال كان له علي ألف مثن سيارة فقضيته أو قال كان له علي ألف قرض فقضيته                    
اآلن بين احلق وسبب احلق والقاعدة عند احلنابلة أنه إذا بين احلق وسببه فإنه ال يقبل منـه دعـوى القـضاء                      

بب وسبب الترجيح أنه من املعلوم أنّ أي حق ال يثبت إالّ بـسبب فكونـه   والراجح أنه يقبل منه ولو بين الس   
يصرح بالسبب أو ال يصرح ال خيرج القضية وال يغريها عن حقيقتها فنحن نقول صرح أو مل يصرح فإنـه إذا                   

 . قال كان مث زعم أنه قضى فإنه يعترب قضى
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الكالم فيه مث قال زيوفا أو      وإن قال له علي مائة مث سكت سكوتا ميكنه           (- رمحه اهللا - قال  
 )مؤجلة لزمه مائة جيدة حالة

 احللول والكمال فلما أطلق علمنا أا ثبتت يف ذمته حالة كاملة االسمالسبب يف هذا أنّ األصل يف إطالق       
. وأما قوله بعد ذلك زيوفا أو مؤجلة فإنه ال يعترب شيئا ألنه مل يتصل وإذا مل يتصل فهو ملغى . جيدة غري معيبة 

وقوهلم ميكنه . إما أن يسكت سكوتا ميكنه فيه الكالم أو أن يتكلم مبوضوع آخر : والفصل يكون بأحد أمرين 
يعين أنه لو سكت سكوتا ال ميكنه فيه الكالم مثل أن يسكت ليشرب أو يسكت ليكح أو يسكت . فيه الكالم 

.  الكالم فإنه ال يعترب كالما منفـصال       ليوجه أمر ضروري يف بيته إىل آخره إذا كان سكوتا ال يتمكن معه من             
أما إذا فصل الكالم فإنه ال يعترب فإذا جلس وقال له علي ألف فلما مضت ساعة قال زيوفا مؤجلة فإنه ال يقبل                      

 .  ملغياالستثناءمنه ألنّ هذا 

 )له األجل فقول املقر مع ميينه وإن أقر بدين مؤجل فأنكر املقر (- رمحه اهللا- قال 
 متصل فإنه ال يلزمه إالّ مؤجال واستدلوا على هذا بأنه إمنا اعترف بدين من صفته أنه مؤجـل                   يعين بكالم 

بينما . أنّ التأجيل ال يتناىف مع الدين أليس كذلك         . والفرق بني هذه املسألة وبني قوله له علي ألف ال تلزمين            
ه ال يلزمه ويكون القول قول املقر لكن مع          أن ارأوزعم القضاء يتناىف متاما مع وجوب الدين يف ذمة املقر وهلذا            

 . ميينه
أا تلزمه حالة واستدلوا على هذا بأنّ التأجيل مينع من استيفاء احلق حاال وهذا الدليل من                : القول الثاين و

حنن نقول هل ميلك التأجيـل وهـم        . جنس األدلة اليت تقدمت معنا واليت قلنا فيها أا استدالل مبحل الرتاع             
ال ميلك التأجيل ألا ال بد أن تكون حالة كيف ال بد أن تكون حالة حنن ننازع يف هذه القضية ونقول يقولون 

وإن كنت قلت ونبهت إىل أنّ لـه         هو أقر ا مؤجلة هذا شيء والشيء الثاين أنّ تعليل احلنابلة يف هذه املسألة             
ض إالّ أا تشبهها من حيث أنه اعترف ا         علي ألف مؤجلة ختتلف عن له علي ألف ال تلزمين من حيث التعار            

 بصفة حبسب ما ورد يف لفظ املقر يعين بالصفة اليت قيد ا املقر املبلغ الالزم له يف                  االعتراضبصفة معينة وقبلنا    
ذمته وهذا يؤيد القول الذي أشرت إليه إن كان قيل به أنه ال يلزمه إذا قال له علي ألف ال تلزمين ألنـه أقـر           

 . صفها بكوا ال تلزمهبألف و

أو أقر بقبض مثن أو غريه مث أنكر        ، وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض         (- رمحه اهللا - قال  
 )القبض ومل جيحد اإلقرار وسأل إحالف خصمه فله ذلك

هذه ثالثة مسائل مث أنكر القبض يعين ومل ينكر أصل العقد ومل جيحد اإلقرار أيضا بأنه أقر بأصل العقـد                    
  أن يقر فيما سبق أو يف جملس احلكم أو عنـد  : صورة املسألة . أنه قبض وسأل إحالف خصمه فله ذلك وأقر

الناس أنه قبض الرهن واملن واهلبة يقر مث بعد ذلك ينكر ويقول أنا أقررت فهنا أقر بإقراره أنا أقررت أين قبضت 
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 شيء واحد وهو أنه ميلك طلب اليمني مـن          الثمن لكن يف الواقع مل أقبض الثمن هنا جعل له احلنابلة احلق يف            
له احلق يف املطالبة باليمني     . املدعى عليه فيقول اطلب ميينه أنه أقبضين قيمة السلعة أو الرهن أو اهلبة إىل آخره                

واستدلوا على هذا بأنه جرى العرف كثريا أن يتقدم إقرار على قبض وإذا كان هذا عرف جاري صار ما قاله                    
 . ذا كان حمتمال مقبوال صدقناه يف طلب اليمني من املدعى عليهاملدعي حمتمل وإ

أن قوله أنه أقر أنه قبض وإنكاره القبض بعد هذا إقرار ودعوى فنقبل اإلقرار ونرد الدعوى : القول الثاينو
 إالّ ببينة والراجح بال إشكال املذهب وهو اختيار العالمة ابن قدامة وشيخ اإلسالم بن تيميـة وغريهـم مـن           

ويتأكد هذا يف زمننا هذا يتأكد جدا ومن مل حيكم به فقد خالف العرف يف احلقيقة اليوم مثال كُتاب            . احملققني  
العدل ال يكتبون املبايعة إالّ بعد اإلقرار بقبض الثمن فتسعني باملئة من املبايعات اليت تتم بدون قبض مثن تثبت                   

 أن يتمم الكتابة إالّ إذا أقريت أنك فعوام الناس وكـثري            يف صك كُتاب العدل مقبوضة الثمن ال يرضى أصال        
منهم يف الس حىت ال يضيع عليه الوقت يقر أنه قبض وهو يف الواقع مل يقبض فيتوجه جدا أن حيسن القاضي                     
أنّ هذا أمر واقع وأنّ كثريا من الناس يقر بالقبض وهو مل يقبض فأقلّ ما يستحق هو طلب اليمني من املـدعى              

ه على أنّ القاضي الفطن ألظنه أنه يكتفي بطلب اليمني مع علمه املتعني أنّ هذا الشخص مل يقبض وأنـه                    علي
وهلذا نقول ال شك يف رجحان املذهب وهو أقّل حقوق املقر يف            . جرى كثريا أن يقر بالقبض بدون أن يقبض         
 . هذه الصورة حنن نتكلم عن صورة معينة

 مل يقبل قوله ومل  أو أعتقه مث أقر أنّ ذلك كان لغريه، وهبه وإن باع أو  ( - رمحه اهللا- قال 
  )ينفسخ البيع وال غريه

 مل يقبل قوله ومل ينفسخ البيع وهذه املسألة ترجع لقاعدة مرت معنا مرارا يف :ترتب على هذا حكمانأي ي
ر هو أنه إقرار على غريه صورة أنّ هذا اإلقرا. يقبل إقرار الشخص على غريه  كتاب البيوع والقضاء وهو أنه ال

أنه مبجرد ما مت العقد فإنّ السلعة تعترب ملك من أمالك املشتري فإذا أقر هذا اإلقرار فهو يقر على غريه فال نقبل         
  هذا اإلقرار وتبقى السلعة يف ملك املشتري وال يفسخ العقد ولكن مع ذلك حفظ احلنابلة صاحب الـسلعة 

  :كما يلي 
 )لزمته غرامتهو (-  اهللارمحه- قال 

املقر له تلزمه الغرامة دون السلعة فنقول أنت أقررت أنّ هذه السلعة لفالن بعد ما بعتها فتبقى                 . للمقر له   
السلعة يف يد املشتري وعليك أن تدفع مثن السلعة إىل املقر له الذي تزعم أنت أنّ السلعة ملك له يف هـذا يف                       

حد وهو أنه دائما ما تكون السلعة أهم بكثري من قيمة السلعة احلقيقة عدل وإنصاف ولكن يشكل عليه شيء وا
ورمبا كانت السلعة ال ميكن تعويضها بالثمن الذي أعطي للمقر له فمن هذا يف احلقيقة يدخل خلل على مثـل                    
هذا احلكم وهي مشكلة ومل أجد فيها أقوال حبيث أنّ اإلنسان يتفقه فيها وخيتار قوال حيصل فيه العدل لكن لو                    
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ل أنّ القاضي أيضا له نظر يف مثل هذه املسائل وله تصرف فإذا رأى وعلم أنّ من شأن هذا البائع أن يسرق                      قي
وخيتلس ويغتصب وأنّ هذه السلعة تناسب املقر له فال يوجد من وجهة نظري مانع من قبض العني من املشتري     

ن معنا اآلن أنّ العقد ورد على سلعة غـري          ألنه تبي . وإرجاعها إىل املالك األصلي وتعويض املشتري ال البائع         
وأصبح العقد باطل فما دمنا نصدق هذا       .  ى عن بيع ما مل ميلك        - صلى اهللا عليه وسلم   - مملوكة للبائع والنيب    

اإلقرار ونرى أنه إقرار صحيح فيبدوا يل أنّ هذا التصرف أقرب للعدل بكثري من أن نقر السلعة يف يد املشتري                    
قر له هذا يف مثل هذه الصورة يوجد صور أخرى يتحتم أن نفعل كما قال املؤلف وذلك إذا         ونبذل العوض للم  

 السترداد السلعة فبعض الناس بعد أن يبيع السلعة يندم وال جيد طريقة             الستردادتبين للقاضي أنّ هذا كله حيلة       
قال املؤلف ونقول السلعة تبقى     ففي مثل هذه الصورة يتوجه ما       . السلعة إالّ أن يزعم لفالن حىت ينتقض العقد         

تقدم معنا مرارا أنّ األحكام      وهذا يؤكد ما  . عند املشتري وأنت أيها املقر عوض املقر له عن قيمة هذه السلعة             
الفقهية بالنسبة للقاضي ليست قوالب حيكم ا دائما على ما جاءته وإمنا حيتاج أن يكون عنده نوع من النظر                   

 . والتصرف

 )مل يكن ملكي مث ملكته بعد وأقام بينة قبلت: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال 
يقصد بعد بالبيع أو اهلبة أو العتق مث إذا أقام بينة على هذا الزعم قبلت ملا تقدم معنا أنّ البينة مقبولة دائما                      

  . وأا إمنا وضعها الشارع إلثبات احلق ألصحابه فإذا أتى ببينة قبلت وهذا واضح

 )إالّ أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض مثن ملكه مل يقبل( - اهللا رمحه - قال 
يستثىن مما سبق إذا أقر يف ضمن اإلقرار األول أا ملكه يعين إذا باعها وقال وهي ملكي بعت عليك ملكي 

 تقبل البينة هنا    فال. أو قال قبضت مثن ملكي حينئذ أقر أا ملكه فصار اإلقرار األول متعارض مع البينة الثانية                 
ألا تتعارض مع إقراره فإقراره يكذب بينته وهذا من املواضع القليلة اليت ال تقبل فيها البينة وال أذكر اآلن أنه                    
مر علينا عدم قبول البينة إالّ يف موضعنا هذا املوضع وموضع سابق فقط فيما عدا هذين املوضعني فإنه ال تـرد                   

  . البينة الصحيحة

 
 

 فصل
وامل هو كل لفظ ال يدل علـى معنـاه          .  فصل الفصل هذا معقود لإلقرار بامل        - رمحه اهللا - قوله    
  . مبجرد لفظه

 )له علي شيء أو كذا قيل فسره: إذا قال  (- رمحه اهللا- قوله  
أنّ اإلقرار بامل صحيح ومشروع وهذا حمل إمجاع        األول  احلكم  : تضمنت كلمة املؤلف بيان حكمني      



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  193  
 

اإلقرار بامل صحيح وصحته جممع عليها واستدل احلنابلة وغريهم من الفقهاء على هذا الدليل بأنّ اإلقـرار                 ف
أنه إذا أقر مبجمل طولـب  : احلكم الثاين  . اعتراف على النفس فيقبل ولو كان جمهوال ألنه يعترف على نفسه            

        مل بالتفسري أيضا حمل إمجاع فإم أمجعوا على أنه جيب أن يفسر واستدلوا على هذا          بتفسريه ومطالبة املقر با
بأنه إذا أقر مبجمل فإنه ال ميكن أن يأخذ احلكم جمراه وال أن تسلم العني املدعاه إىل صاحبها إالّ بعد التفـسري                      

 . مث سيبين املؤلف فيما لو رفض أن يفسر. فنلزمه إلزاما بالتفسري هلذا السبب ولإلمجاع 

 )فإن أىب حبس حىت يفسر (- رمحه اهللا- قال  
إذا أىب حبس حىت يفسر يعين حىت يفسر هذا امل الذي أقر به والسبب يف هذا ما تقدم معنا قاعدة أيضا                     

هذا امتنع عن حق وهو بيان امل الذي ، مرارا وهو أنّ كل من امتنع عن حق متوجه عليه فللقاضي أن حيبسه 
 .  به وحبسناه حىت يقرأقر به وإذا امتنع عن هذا احلق ألزمناه

أنه إذا أىب أن يفسر اعتربناه ناكال فإذا اعتربناه ناكال أسند التفسري إىل املقر له فنقول هو يقر : القول الثاين
لك ومل يبين فبماذا ؟ فإذا فسر املقر له املقر به رجعنا إىل املقر فإنّ استمر رافضا للبيان ألزمناه بـالعني الـيت                       

وهذا القول هو الصحيح واختاره القاضي من احلنابلة وهذا احلكم فيه من فـصل ونزعـات                .فسرها املقر له    
وإرجاع احلقوق ألهلها وتوفري األوقات ما ليس يف القول حببسه فإنّ كثريا من الناس ال ميتنع من احلبس حـىت                    

 أهل الديون أو يؤدي املقر يذهب مدة طويلة وهو يتمتع بالعني اليت أقر ا أو بالديون مث خيرج بعد فترة ويسدد 
لذلك حنن نقول يعترب ناكال ونقول له إما أن تبين أو أن تعترب ناكال              .  ا   االنتفاعبه إىل أصحابه بعد فترة من       

والشخص الذي يصر على أن ال يبين الشيء امل أو الذي أقر به يف هذا أكرب دليل على . ونقبل قول املقر له  
ن أدائه وهلذا نقبل تفسري املقر له ولو ارتفع أليس كذلك ؟ من املعلوم أنّ املقر لـه إذا                   أنه شيء عظيم امتنع ع    

 إليه األمر ماذا سيصنع ؟ سيقر بشيء رفيع جدا ألناّ أعطيناه الفرصة أن يبين املقر به امل وهذا ال غبار أسندنا
. ر من نظري لوصفانه ذا الوصـف  عليه نظرا ألنّ املقر رفض وهذا حبث نظري وال عملي ؟ لو يف شيء أكث      
 . ألنه يأيت ويقر مث نتوقف عند التفسري يعين ال ميكن هذا أو ال يقع إالّ نادرا

  
 )فإن فسره حبق شفعة أو بأقّل مال قبل (- رمحه اهللا- قال 

 فـسر   مقصود املؤلف أنه إذا فسره بأي شيء يتمول ولو قّل نقبله ألنه إمنا أوجبنا عليه احلق باعترافه فإذا                 
 .  ولو مبال قليل قُبلاالعتراف

 )وإن فسره مبيتة أو مخر أو قشر جوزة مل يقبل (- رمحه اهللا- قال 
إذا فسره مبيتة أو مخر مل يقبل ألنه اعترف حبق واحلقوق مالية واخلمر وامليتة ليس مبال يف الـشرع فـإذا                     

ضيته ألنّ آخر الكالم ينفي أول الكالم       اعترف حبق وفسره بأنه ميتة أو دم كان متاما كمن قال له علي ألف وق              



ح زاد ا������� �– @‰ìn×†Ûa@ƒî’ÜÛ@OÝîÜ¨a@†àª@åi@†»c  

  ا�����  و ا����ن  و ا
���ء و ا
���دات و ا��ار  ا
	�ود و��بآ

 في التسجيلهي  وقد كتبت كما -  حفظه اهللا -  على الشيخ عهذه المادة لم تراج

  194  
 
 . ألنه اعترف مبا ليس حبق وحنن نقول هو اعترف يف األصل حبق مث فسره بغري حق فصار فيها تناقض وتنايف

 )أو قشر جوزة (-  قال رمحه اهللا- مث 
ل ما ال   إذا فسره بقشر جوزة أيضا ال يقبل ألنه ال يثبت يف الذمة وكل ما ال يثبت يف الذمة ال يتمول وك                    

 . يتمول ال يصح تفسري اإلقرار امل به ألنّ هذا األمر ال يعبأ به وال ينظر إليه

 )مل يقبل (- رمحه اهللا- قوله 
لكان هذا الضابط يكفينا عن مجيع األمثلة       ] مل يقبل    إذا فسره مبا ال يتمول    [ دة فقال   لو وضع الشيخ قاع   

ضافة عادة ملاذا ؟ ألنّ من األعيان ماال يتمول عادة يف بلد ولكنه إذا فسره مبا ال يتمول عادة مل يقبل والبد من إ
  . فال يستقيم أن تقول مبا ال يتمول ألنّ هذا خيتلف من بلد إىل بلد. يتمول عادة يف بلد آخر 

 )ويقبل بكلب مباح نفعه (- رمحه اهللا- قال 
ليس كذلك ؟ والقاعدة عنـد      الكلب املباح النفع تقدم معنا يف كتاب الغصب أنه جيب رده وال يضمن أ             

فلما كان الكلب جيب رده جاز تفسري       ] أنّ أي عني جيب أن ترد فإنه يصح تفسري اإلقرار امل ا             [احلنابلة    
 . امل به

أنه ال يصح تفسريه بكلب ولو كان مباحا ألنّ الكلب ال يضمن ولو مباحا فـال يـصح                  : القول الثاين و
ابلة يقولون أنه ال يثبت يف الذمة يعللون الرد بالشيء اليسري أنه ال يثبت يف الذمة                تفسري اإلقرار امل به واحلن    

 أنه ال يفـسره      القول الثاين كذلك الكلب ال يثبت يف الذمة ألنه ال يضمن هلذا يبدوا يل األقرب إن شاء اهللا                 
 . بكلب ولو مباحا

 )أو حد قذف (- رمحه اهللا- قال  
 .  فلما كان حقا صح تفسري اإلقرار امل بهإذا فسره حبد قذف يقبل ألنه حق

أنه ال يقبل ألنّ موضوع اإلقرارات املال وهو اآلن مل يقر مبال وإمنا أقر حبق والصحيح إن                 : القول الثاين و
 . شاء اهللا بال إشكال أنه يقبل

  
فإن فسره جبنس أو    ، له علي ألف رجع يف تفسري جنسه إليه         : وإن قال    (- رمحه اهللا - قال  

 )أجناس قبل منه
إذا قال له علي ألف فهو أقر ومل يبين فنرجع يف بيان هذا األلف إليه وعللوا هذا بأنّ كالمه حمتمل لعـدة                      
أجناس وهو املستحق لتفسري العني املقر ا كما أننا نلزمه بتفسري امل نقبل منه إذا فسر وهذا صحيح وسواء                   

وإن كان . اإلقرار بنقد حال أو مبؤجل ألننا نقبل تفسريه لأللف مطلقا فسر اإلقرار بنقد أو بأعيان وسواء فسر 
العرف اليوم إذا قال له علي ألف يقصد من النقود لكن الفقهاء ال يلزمونه بالنقود فيقولون له أن يفسر األلف                    
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ره بألف كلـب    مبا شاء يستثىن من هذا إذا فسر األلف مبا ال يتمول أو فسره مبا ليس مبال يف الشرع كأن يفس                   
 . ولو مباح النفع إذن ال بد أن يفسره مبا يتمول عادة أو يفسره على الصحيح حبق ولو مل يكن حقا ماليا

 ) فإن فسره جبنس أو أجناس (- رمحه اهللا- قال 
أو ربعها كتـب    ، أو ربعها أراضي والباقي بيوت      ، له أن يقول له علي ألف ربعها دنانري والباقي دراهم           

 . املهم أنه له أن يفسر بأكثر من جنس ملا تقدم أنّ له احلق يف تفسري ما اعترف أو أقر به. م والباقي أقال

 )له علي ما بني درهم وعشرة لزمه مثانية: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال 
فهي ، ألنّ الثمانية هي اليت بني الواحد والعشرة فإذا اسقطت الواحد وأسقطت العشرة كم باقي ؟ مثانية                 

لكن إذا قال مثل هذا ينبغي إذا مل يكن لقوله سبب أن يؤدب ألنه ملاذا يتكلف ويقول له  عليّ                      .  بينهما   اليت
  ملاذا مل يقل له علي مثانية ؟. وعشرةما بني درهم 

أما عند القاضي يف جملس     . قوله له علي ما بني درهم وعشرة يصلح يف درس حساب يصلح يف درس فقه                
 . ع من التنطعاحلكم يعترب هذا نو

 )ما بني درهم إىل عشرة أو من درهم إىل عشرة لزمه تسعة: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال 
 فإذا أسقطنا األخري وهو     ةية غري داخل  اغ تسعة ألنّ احلنابلة يرون أنّ ال      إذا قال ما بني درهم إىل عشرة فعليه       

  العشرة بقي ما حتته وهي التسعة 
إذا أسقطنا األول واألخري خيرج الدرهم و) ما بني( قوله  ألن إىل عشرة مثانيةأنّ ما بني درهم   : القول الثاين 
   .بقي عليه مثانية
فتكـون   غري داخـل   )إىل( داخل وما بعد     )نم( ألنّ ما بعد     عليه تسعة  ف " من درهم إىل عشرة    :"وله أما ق 

 .النتيجة أن عليه تسعة
 )مه أحدمهاله علي درهم أو دينار لز: وإن قال  (- رمحه اهللا- قال 

 هذا بأنّ أو تقتضي وجوب أحد       امقصود املؤلف أنه ال يلزمه اجلميع وإمنا يلزمه إما درهم أو دينار وعللو            
الشيئني ال وجوب الشيئني وهذه العبارة ليست كالسابقات وإمنا حيتاج إليها ألنّ اإلنسان قد يتردد وينسى هل                 

والتعيني هنـا  . لكن يقول ويعينه  . هم أو دينار ألنه ناسي      له على زيد درهم أو دينار فله أن يقول له علي در           
يكون كما تقدم معنا يف التفسري متاما نقول عين وعلى املذهب إما أن تعين حىت يستطيع احلاكم أن حيكـم أو                 

ري على ما تقـدم يف تفـس      .  تعين أو نعتربك ناكال وحنيل األمر إىل املقر له           أنإما  : القول الثاين وعلى  ، حتبس  
 . اإلقرار امل

وإن قال له علي متر يف جراب أو سكني يف قراب أو فص يف خامت وحنوه  (- رمحه اهللا- قال 
 )فهو مقر لألول
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 االعتراففهو مقر باألول ال بالثاين ألنّ القاعدة عند احلنابلة أنّ           . إذا قال له علي متر يف جراب إىل آخره          
  . ف باملظروف دون الظراالعترافبشيء يعين 

. أنه اعتراف باألول والثاين ألنه اعترف ما يف سياق واحد وبكالم واحد فلزماه مجيعـا            : القول الثاين و
والراجح إذا مل نقل أناّ حنيل األمر إىل القاضي الثاين هذا إذا مل نقل حنيل األمر إىل القاضي والعرف ألنه ال يفهم 

 أراد التمر فقط لقال له عندي متر هلذا أنا أقول أنّ الراجح هـو  من قول القائل له متر يف جراب إالّ اجلميع ولو        
إن شاء اهللا ما مل نقول أنه يرجع للعرف ونظر القاضي وهل يعترب هذه الصيغة يف هذا البلد تعـين                     القول الثاين 

  .  القول الثايناجلميع أو تعين أحدمها إذا مل نقل ذا فالراجح إن شاء اهللا هو 
هللا احلمد والنعمة والشكر ولو ال أنّ اهللا سبحانه وتعاىل لطف ويسر ملا انتهى هذا املنت وبقي                 ذا مت املنت و   

  فيه الفرائض والعتق لعله تيسر له فرصة أخرى أما يف هذا األسبوع فال أظن سنكمله لكن فيما عداه
كن اإلنسان من إمتام هذا      لوال أنّ اهللا سبحانه وتعاىل يسر لنا أن ننهي هذا املنت ووفق وأعان وسهل ملا مت               

 . وهلذا حنن نسأل اهللا أن يتقبل منا أن هو السميع العليم. املنت بالنسبة للشارح وبالنسبة للمتلقي 

  . ونسأله أن يقبل منا الشكر واحلمد على مثل هذا التوفيق
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