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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

محمد وعلى آله وصحبه.
ٍ
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا
قــا –رحمــه ت تعــالى" :-كتــاب امامــان والنـ ور :ومــن حلـ
افع

ي ا ففعله فعليـه ففـارة ،فـنن فعلـه نا ـيا فـال ـ ع عليـه كا فانـي اليمـين يـر الطـال

والعتا .

ومـن حلـ

علــى ـ ٍع وهـ اعلــي فنــه فــاكب فـال ففــارة عليــه؛ من الـ أ فتـى ــه فع ــي مــن فن

تك ن فيه الكفارة ،والكفارة نما تلـمم مـن حلـ
وه

فن افعـ

ــي ا فلــي افعلــه فو ال

رى فنه فما حل

وهـ

ريـد عدـد اليمـين ،ومـن حلـ

علـى ـ ٍع

عليه ،فلي اكن ،فال ففارة عليه؛ منـه مـن ل ـ اليمـين ،واليمـين المكفـرة

اهلل -عم وج  -ال فن اك ن".

فن احل

طالب..........:
"منه من ل

اليمين ال فن تك ن اليمين الطال فو العتا فيلممه الحنث".

طالب :ليس م ج دا عندنا ،ه ه الميادة ليسي م ج دة.
طالب..........:
طالب :م ج دة ف الم ن .
موجودة ،من المتن أم من الشرح؟

طالب :ال ،ف المتن.
موجودة ،صفحة كم؟

طالب.........:

أربعمائة وستة وأربعين ،وجدتها؟

"فال

ع عليه كا فاني اليمين ير الطال والعتا ".

طالب :ثي قا " :ومن حل

على

ٍع وه اعلي".

ال..ال ،هذه في آخر المقطع الثاني "منه من ل

اليمين ال فن اك ن اليمين الطال فو العتا

فيلممه الحنث".
طالب..........:
في المقطع األول ،وفي المقطع الثاني موجودة مرتين.

طالب..........:

المغني؟
وما الذي قبله في ُ
طالب..........:

ال..ال ،هذه بعد.
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على

ٍع وه اعلي فنه فاكب فال ففارة عليه؛ من ال أ فتى ـه فع ـي مـن

فن تك ن فيه الكفارة ،والكفارة نما تلمم من حل

وه

رى فنه فما حل

3

3

وه

ريد عدد اليمين ،ومن حل

عليه فلي اكن ،فال ففارة عليه؛ منه من ل

اليمين".

علـى ـ ٍع

بعد ذلك عندنا " ال فن اك ن اليمين الطال فو العتا فيلممه الحنث".

طالب :فررت؟
ُكررت؛ ألنها ُمحتاج إليها.
طالب..........:
من المتن.

طالب..........:
نعم ،تلك منفية ،وهذه ُمثبتة.

"واليمــين المكف ـرة فن احلــ ــاهلل -عــم وجــ  -فو ا ـ ٍـي مــن ف ــماوه فو ا ـ ٍ مــن الدــرآن فو
التصد ملكه فو الحج فو العهد فو الخروج عن اإل الم فو بتحـريي ممل فـه فو ـ ٍع مـن
ماله فو اد  :فقسي اهلل فو ف هد اهلل -أو بنحر ولده ،أو بشيء من ماله أو بنحر ولده".

طالب :عدها "فو
"فو اد  :فقسي اهلل".

ٍع".

طالب :نعي.
"فو

ٍع من ماله فو بنحر ولده".

طالب.........:

ماذا؟

طالب.........:
هكذا "فو

ٍع من ماله فو بنحر ولده فو اد  :فقسي اهلل "...إلى آخره.

طالب :تأت اإل ارة ليها ،ن اع ت.

أخشى أنه ُيحتاج إليها في هذا الموضع.
طالب :تأت اإل ارة ليها ،فحسن ت ليك.
وقد روي عن أبي عبد هللا؟
طالب :نعي.

الثانية.

طالب :و تأت اإل ارة ليها.

ال ،هو "وقد روأ عن فب عبد ت -رحمه ت -فيمن حل
هذه.

بنحـر ولـده روا تـان حـداهما" غيرر
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طالب.........:
نعم.
"فو

ٍع من ماله فو بنحر ولده فو ادـ  :فقسـي ـاهلل فو ف ـهد ـاهلل فو فعـمم ـاهلل فو أمانـ

حل

احد بيمينين مختلف الكفارة لممه ف ف واحد ٍة من اليمينين ففارتها.
ٍع و ٍ

ت -عم وج  ،-ول حل
على

ولـ حلـ

فيمن حل
كبشا.
ً

به ه امامان فلها على

احد فحنـث لممتـه ففـارة واحـدة ،ولـ
ٍع و ٍ

حــآ الدـرآن لممتــه كـ آاـ ٍ ففــارة امــين ،وقــد روأ عــن فبـ عبــد ت -رحمــه ت-

امين ،وامخرى
بنحر ولده روا تان فحدهما ففارة ٍ

ح فب ين".

طالب :عندأ فب ين.

ما وجهه؟

طالب :ما فدرأ وت اا يخ.
ِ
ِ
يي} [الصافات.]107:
{وَف َدْ َناه ِب ْ ٍح َع ٍ
كالعقيقة َ
طالب :عندأ كب ين " ،ح فب ين".
ال ،هو كبش واحد مثل إسماعيل.
طالب :لعله تحرف ف التن ين.
طالب.........:

ماذا يقول؟ في الحاشية .اق أر الحاشية.

طالب :ال..ال علآ تعليدا ،لكن ما له عالق

الند ه ا.

طالب.........:
هو كبش واضح.

طالب.........:
كبشين؟

طالب.........:

ال ،كبشين يعني مثل العقيقة ،كأنه مثل العقيقة وإال فالفداء حصل في قصة الذبيح كبش واحد.
طالب.........:

نعم.
"ومن حل

عتآ ما املك ،فحنث ،عتآ عليه ف ما املك من عبيده".

قبلها ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطالق أو لم ينوه.

طالب :م ج د ف الم ن اا يخ؟
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بتحــريي وجتــه" ال وجررود لرره فرري المغنري مررع وجرروده فري سررائر النسر  ،والمقنررع

البن البنا ،وشرح الخرقي ألبي يعلى.
طالب.........:
يقول ومن قوله "ومن حل

بتحريي وجته" إلى آخر السطر ال وجود له في المغني.

طالب :نريد النص اا يخ.

"ومن حل

"ومــن حل ـ

بتحريي وجته لممه ما لمم الم اهر ن ى الطال فو لي ن ه"
عتــآ مــا املــك ،فحنــث ،عتــآ عليــه ف ـ مــا املــك مــن عبيــده ،وإماوــه ،ومدبريــه،

وفمهات فوالده ،ومكاتبته".
ومكاتبيه.

طالب :عندنا "مكاتبته".
"ومكاتبيه" مثل "مدبريه".

"وفمهات فوالده ،ومكاتبيه ،و دص املكه مـن ممل فـه ،ومـن حلـ

فهـ مخيـر فـ الكفـارة قبـ

الحنــث فو عــده ـ اع فانــي الكفــارة ص ـ ما فو غيــره ال ف ـ ال هــار والح ـرام فعليــه الكفــارة قب ـ
الحنث.
وإكا حل

بيمين ،فدا  :ن اع ت ،فنن اع فع  ،وإن اع تـر  ،وال ففـارة عليـه كا لـي اكـن

بين اليمين واال تثناع فالم ،وإكا ا تثنى ف الطال والعتا فـأكثر الروااـات عـن فبـ عبـد ت
ضع فنه ال نفعه اال تثناع.
فنه ت قف عن الج اب ،وقد قطع ف م ٍ
وإكا قا  :ن تموجي فالنـ فهـ طـالآ لـي تطلـآ ن تـموج بهـا ،وإن قـا  :ن ملكـي فالنـا فهـ
حر فملكه صار حرا ،وإن حل

ال نكح فالنـ فو ال ـتريي فالنـا فنكحهـا نكاحـا فا ـدا ،وا ـتراه

ـراع فا ــدا لــي احنــث ،وإن حل ـ

ال ا ــترأ فالن ـا فو ال اضــر ه ف ف ـ ف ـ ال ـراع فو الضــرب

عتآ فو طال ".
حنث ،ول حل
ٍ
حنث ما لم يكن له نية ،إذا َّ
وكل حنث ما لم يكن له نية.

عتآ فو طال ٍ فن ال افع ي ا ففعله نا يا حنث ،ومن حل
"ول حل
ٍ
تأوله كا فان م ل ما ،فنكا فان ظالمـا لـي نفعـه تأويلـه؛ ِلمـا روأ عـن النبـ -صـلى ت عليـه
و لي -فنه قا « :ا ِمين َك عَلى ما اص ِدق َك ِ ِه ص ِ
احب َك» ،وت فعلي".
َ
َ
َ َ َ
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.

فتـأو فـ امينـه فلـه

قررال –رحمرره هللا تعررالى" -كتـــاب امامـــان والنـــ ور" األيمررام جمررع يمررين ،وهرري القسررم والحلررف،
والنذور جمع نذر ،واليمين...

طالب.........:
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طالب..........:

والنذور.

طالب :عندنا والن ور ،و يأت فتاب مستد

ا ي فتاب "الن ور".

يبدو أنه خاص باأليمام؛ ألنه إلى آخره ما فيه نذور.

طالب.........:

برراب جررامع األيمررام مررع كترراب النررذور ،يبرردو أنهررا ازئرردة كترراب األيمررام فقررو؛ ألم النررذور سرريأتي،
والجمع بينهما فعل كثير من المصنفين.
طالب.........:

بعده بعد ثالثة أبواب.

طالب.........:

وهللا الذي يظهر أنه ما له موقرع ،وإم كرام كلمرة دارجرة عنرد المريلفين األيمرام والنرذور يقرنونهمرا؛
لالشتراك في كثير من المسائل.

قال "ومن حل فن افع ي ا فلـي افعلـه فو ال افعـ ـي ا ففعلـه" يعنري خرالف مرا حلرف عليره
ومكَّلرف ،وهرو حلرف علرى مسرتقبل قاص ًردا
اء كام في اإلثبات أو في النفري ،وهرو قاصرد اليمرين ُ
سو ٌ
مختار وهو م َّ
كلف ،فإنه تلزمه الكفارة إذا خالف ما حلف عليه عام ًردا" .فنن فعله نا يا فال
ًا
لليمين
ُ
{ر َنـا َال
ع عليه" فال شريء عليره؛ ألم الناسري معفرو عنره ،فالنسريام وكرذلك الخطرأ معفرو عنره َ
ت َؤ ِ
ط ْأَنــا} [البدــرة ]286:فرري نهايتهررا قررال «قــد فعلــي» ممررا يرردل علررى أم
َخ َ
اخــ ْ َنا ِ ْن َن ِســيَنا ف َْو ف ْ

المخطئ بخالف الذاكر والعامد.
الناسي ال شيء عليه ،وكذلك ُ
" كا فاني اليمين ير الطال والعتا "؛ ألم الطالق والعتاق والنكاح « ِجدهن ِجدَ ،و َه ْملهن ِجـد»
المخر َّررج فرري السررنن ،فحكررم هررذه األمررور يختلررف عررن غيرهررا ،فالنررا بهررا
كمررا جرراء فرري الحررديث ُ
مياخذ ،لكن ما الذي يقابل ِ
الجد ،هل ُيقابله النسيام أو ُيقابله الهزل واللعب؟
ُ
ُ
طالب.........:
ناسيا أنه غير جاد؟
هل نقول إم من فعل ش ًيئا ً
طالب.........:
ماذا؟
طالب.........:

الناسي ُيقابله الذاكر ،لكن الهازل ُيقابله الجاد ،فإذا قلنا « َث َـالٌ ِجـدهن ِجـدَ ،و َه ْـملهن ِجـد» معنراه
رر مررا يحصررل فرري المجررال  ،يقررول ُرِزق رت ببنررت،
اء كررام قاصر ًردا ِلمررا تكلررم برره ،وكثير ًا
أنرره ُيياخررذ س رو ٌ
فيقررول أحررد الجالسررين زوجنيهررا ،قررال هرري لررك ،مررن برراب المررزح ،يعنرري النتيجررة هللا أعلررم بهررا ،مررا
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ُيدرى ما الغيب ،فمثل هذا على الحديث ينفرذ النكراح ،وإذا قلنرا إم الهرازل ال ُيياخرذ لكنره مرع ذلرك
قاصد وذاكر عارف بكالمه لكنه يمزح ها ًزال ،وحصلت وقائع كثيرة ًّ
جدا من هذا النوع ،ويغفرل هرذا
زوج البنت إذا كبرت ،وفي أكثر من واقعرة يرأتي األب إلرى ذلرك الرجرل
ويغفل ذاك ،وقد َينسوم ،وتُ َّ

الذي قال الكلمة وأُجيب ،يأتي إليه بعد عشرين سنة مثالً ،ويقول البنت مخطوبة ،وسب ما سرب
ِ
ِ
راء علرى مرا جراء فري الحرديث،
بناء علرى هرذا الكرالم ،وبن ً
من الكالم ،فإما أم تُقدم ،وإما أم تُطل ً ،
فهررو معتمررد عنررد أهررل العلررم ،فاالسررتثناء هنررا فرري األيمررام ،والررذي جرراء فرري الخبررر ِ
النكرراح والطررالق
والعترراق ،لرري اليمررين والنررذر منهررا ،إال أم التقررارب فيمررا ُرِتررب علررى ذلررك مررن كفررارة يجعلهررا فرري
حكمها عند الميلرف ،ومرن يقرول بمثرل قولره .صراحب المغنري مراذا يقرول علرى االسرتثناء إذا كانرت
اليمين بغير الطالق والعتاق؟
طالب..........:

إذا قلنا إم الناسي في حكم الهازل ،وإال فالناسي يختلرف عرن الهرازل حقيقر ًة ،الناسري يختلرف عرن

الهازل.

طالب :قا  :وعن فحمد رواا فخرى فنه ال احل

الطال والعتا فاضا ............ ،وإ ـحا

ف طال ٍ وال غيره ،وه ظاهر م هب ال افع .
قال ا :ال حل على النا
يب إذا نسي الصوم فجامع ،تلزمه كفارة أم ما تلزم؟
طالب........:

ماذا؟

طالب :ال أ ا هر اا يخ فنها ما تلممه؛ لعم م الحد ث.

ما تلزمه؟

طالب :نعي.
ردا للباب ،وأم الناسي غير مياخذ.
ً
طالب........:

أو للحكم.

طالب........:

بعض الناس يسرتمر نسريانه ،جراء شرخ ٌ فأكرل وهرو صرائم ،بعرد قليرل شررب وهرو صرائم ،ثُرم بعرد
شيء يسير أكل ،ثُم ...ست مرات أو سبع.
طالب :ف نفس الي م؟

في نف

عود الصيام أصالً.
اليوم ،قالوا هذا ما تَ َّ

طالب........:
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كثير ست حبات شاورمة ،وهو يزعم أنه صرائم لمرا انتهرى قرال الحمرد هلل الرذي
وشخ أكل أكالً ًا
أ عمنري وسرقاني ،يعنري قررد يحصرل مرن شرخ أم يتكرررر منره األكرل فري يرروم مررة مررتين وينسررى
متباعدات ممكن ،أمرا أم يأكرل أك ًرال متواص ًرال يسرتمر نصرف سراعة وهرو يأكرل ومرع ذلرك نراس إال

عود الصيام.
شخصا -هللا أعلم -ما تَ َّ
ً
المقصود أم الناسي مرفوعٌ عنه التكليرف «رفع عن فمت الخطأ والنسيان» علرى خرالف برين أهرل
العلم هل المرفوع اإلثم أو المرفوع ما يترتب ،جميع ما يترتب على ذلك.

طالب........:

مررن أكررل ،لكررن في ره أمررور تحترراج إلررى معالجررة ،وتحترراج إلررى وقررت ،والررزوج كررذلك ،ويسررتغلوم وقتًررا
ويال.
ً

طالب........:
نعم.
ال ،يعني احتمال النسيام في األكل والشرب الذي ُينتبه له بعد قليل وارد ،لكن النسيام في األمرور
التي تحتاج إلى جهد ،وتحتاج إلى وقت يستبعد ،ومع ذلك إذا حصل وبالفعل ناس.

طالب........:
ماذا؟

طالب........:
لكن هذا ذاكر لو أكثر الحركة وهو ناس ،أكثر الحركة في الصالة وهو ناس.
طالب :من ال راه ا ن فنه ال اصل .

َمن يراه.
طالب :من راه من عيد ا ن فنه ال اصل .
َمن تع َّرود العبرادة استحهررها ،ومرن فعلهرا علرى ُنردرة ُيمكرن أم يحصرل منره هرذه األشرياء ،والعلمراء
يقرروم في النسيام أنه ُي ِ
نزل الموجود منزلة المعردوم ،لكنره ال ُين ِرزل المعردوم منزلرة الموجرودُ ،ينر ِزل

الموجود منزلة المعدوم وال ُي ِ
نزل المعدوم منزلة الموجود ،ثم إم نسي وزاد ركعة فصرالته صرحيحة،
ومن نسي فنق ركعة فال بد أم يأتي بهرا ،مرا ُيقرال نراس ،قرال ال برد أم يرأتي بهرا ،لمراذا؟ ألم

النسرريام ُينر ِرزل الموجررود منزلررة المعرردوم ،فالركعررة الخامسررة ال ازئرردة كأنهررا معدومررة ،وال ُينر ِرزل المعرردوم
منزلة الموجود فنق ركعة ال بد أم يأتي بها.
طالب........:
ال بد أم يأتي بها.
طالب........:

لو ما أتى بها تكوم ميتة.
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طالب........:

وح ِرمت عليك ما نسيت بعدها.
خالص راحت ارمهاُ ،قل أنا نسيت مرة ُ
طالب........:
ال..ال ،ما يحدث ،هو يستحهرها إلى أم يموت.
طالب........:

وكل في حديث عائشة يأتينا اللحم من أُنراس حرديثي اإلسرالم
يعني ُيسمي ويأكل فيما بعدِ ،
سم هللا ُ
ال نرردري سررموا أو مررا سررموا قررال « ــم ا ت وفلـ ا» هريالء مسررلموم ،والشررك فرري عرردم التسررمية مررا
ييثر ،الشك مرا يرفرع األصرل وهرو أم المسرلم ممتثرل ِلمرا أ ِ
ُمرر بره ،وإال فمرا فيره االحتمرال إم أردت
ُ
أم تُر ِ
رورد مثررل هررذا االحتمررال مررا َسررلم شرريء ،لكررن فيره أشررياء ُيحكررم فيهررا بغلبررة الظررن ،وأشررياء ُيجررزم
بها.
نأتي إلى مسألتنا "فنن فعله نا يا فال

ع عليه كا فاني اليمين ير الطال والعتـا " وعرفنرا

أم ما جاء في الطالق والعتاق والنكاح هو في الهازل ،وهل ُيقراس الناسري علرى الهرازل ،أو ُيقرال
هو من باب أولى؟ الهازل ذاكر ،والناسي ال شك أنه يدخل في إ ار العفو العام عن النسيام.
طالب........:

ال ،في الطالق والعتاق األصل ثبوت النكاح وثبوت ِ
الملك ،فال ُيرفع هذا األصل إال بيقين.
طالب........:

العقررد يعنرري هررل عرردم وجررود الشررهود شرررود عدميررة أو وجوديررة؟ يعنرري لررو برراع واشرترى ولررم يوجررد

شهود فهل له أم ُينكر؟ لي
أم ُيتمم الشرود.

له أم ُينكر ،وكذلك إذا أوجب النكراح لري

لره أم ينفري ،وإنمرا يلزمره

طالب........:

هو يحتاج النية في مثل هذه األمور؟

طالب :امص فن امعما

النيات.

األعمال بالنيات ،لكن ِ
الجد هنا والهرزل سريام ،وإال فبإمكرام أي شرخ
ما نويت ،هذه حقوق العباد ُيلزم بها.
طالب........:

ُيبررم عق ًردا يقرول أنرا وهللا

ماذا؟
طالب........:

الجاهررل فرري حقرروق هللا –جر َّرل وعررال -لررو اشررترى شرريًئا سررلعة ،وقررال أنررا وهللا جاهررل أم الحكررم يلررزم
كذا ،أو جاهل بكذا .حقوق العباد مبنية على المشاحة ،وهذا منها.

طالب :ل جامع ف الحج نا يا ،ه افسد حجه؟
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ناسيا ،المذهب يتشددوم في هذا في الحج في الصيام ،وال يعرذروم السريما فري األمرور التري تأخرذ
ً
وقتًا ،وفيها مشقة ،أما األمور السهلة التي ال تستغرق وقتًا ُيحتمل فيها النسيام.
طالب..........:

نعم.

طالب........:
ِ
عمررل برره ،ومررا ال ُيمكررن
لررو ُفررتح البرراب مررا انسررد وكررل سرريدعي ،فعلررى كررل حررال مررا ُيمكررن تصررديقه ُي َ
تصديقه فالمذهب فيه التحري في مثل هذا.
طالب........:

نعم.

طالب........:
العهدة على من سأل ،لكن البد أم يتثبت ينظر في حاله كيف نسي؟ يعني شخ

في مزدلفة أو

في عرفة ومعه زوجته ،أين المكرام يبحرث ويرروح ويجريء وي ِ
ردور ويقرول نسريت؟ ُيقبرل أم يقرول
نسيت في عرفة؟

طالب :ال تص ر اا يخ.
نعم.

طالب :ال تص ر النسيان.

طالب........:
طالب :مهما فان ال تص ر فنه نس .
ويال حتى يتيسر له المكام.
ُيريد وقتًا
ً
طالب........:
المخيمات مليئة.
طالب........:

هذا موجود الذي يستأجر الخيمة كاملة َمن يرده؟
طالب........:
طالب :ال تص ر النسيان ف عرف وممدلف  ،ال تص ر.
لمررا
حرراج جرراء مررن بعيررد ومنررذ سررنين -أو مررن الررداخل -منررذ سررنين ويلررة يتمنررى الحررج ويجمررع لررهَّ ،

وصررل المحرررم مررا معرره ترررخي هررو وزوجترره ،قررالوا ارجع روا ،أخررذوا شررقة بالطررائف وبرراتوا بعررد أم
أحرموا بالحج ،وحصل منهم ما حصل ،ثُم ُس ِمح لهم ،ماذايصرير وضرعهم؟ يعنري حصرل الجمراع
قبل التحلل األول.
طالب :امض ف فا د ،وعليه الحج مرة فخرى.
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هررذا الحاصررل السرريما أم بعررض النرراس الصرربر عنررده شرربه معرردوم ،لكررن النتررائج مشرركلة ،بعهررهم
وجد له ًّ
حاول أم ي ِ
حال لكن ما فيه.
ُ
طالب..........:
نعم.

طالب..........:
أنا أقول هذه مسألة واقعية ،وبالفعل تحتاج إلى حل؛ ألنه اآلم ما بعرد باشرر شريًئا ،وينتظرر للعرام
القادم وكذا ويمهي في فاسد ،لكرن الجررأة بهرذه السررعة هرو كأنره يرئ

وقال راجعوم..راجعوم.

لمرا ردوه ،يرئ

مرن الحرج،

طالب..........:

هو إذا لم يشترد ال يملك رفض اإلحرام.

طالب :في

مح ا له مرة فخرأ؟

أين؟ تجيء دوري ًة ثانية تصير أسمح من األولى.
طالب..........:
له ُرفقة ،فعلموا أم دورية اليوم تسمح لهم ،وراحوا ودخلوا.
"ومن حل علـى ـ ٍع وهـ اعلـي فنـه فـاكب فـال ففـارة عليـه؛ من الـ أ فتـى ـه فع ـي مـن فن

تك ـ ن فيــه الكفــارة" وهررذا ُيسررمى اليمررين الغمرروس الترري تغم ر
الشديد على اليمين الغموس ،وهي أعظم من أم تُ َّ
كفرُ ،يشربهها القترل العمرد ،القترل العمرد لري

صرراحبها فرري النررار ،وجرراء الوعيررد
فيره

كفارة؛ ألنه أعظم من أم ي َّ
كفر بخالف قتل الخطأ.
ُ
"فال ففارة عليه؛ من ال أ فتى ه فع ي من فن تك ن فيه الكفارة ،والكفارة نمـا تلـمم مـن حلـ

وه ريد عدد اليمين" ُمستحهر وقاصد ألم ييكد ما سيفعل أو ما سيترك بيمينه.
طالب..........:
ال..ال ،لكن يحلف على شيء يعرف أنه فيه كاذب ،لكن اإلثم على حسب ما يترتب.
طالب..........:

الكذب المباح ،جاء إلى زوجته ومعه هدية لها ،وقال هذا بدل ما هو بمائة ،قال برألف ،تُريرده أم
يحلف فخلف إنه بألف؟ السائل.
طالب..........:

تُريده حلف وهللا إنه بألف؟
طالب..........:
ماذا؟
طالب..........:
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ماذا؟

طالب..........:

ال ،الحريم كثير من يصدق؛ ألم السوق يساعد أبو مئات في بعض المحالت برألف ،لكرن هرل لره

أم ُي ِ
زور يأتي بفاتورة بألف وهو بمائة؟
طالب..........:
ماذا؟

طالب..........:

يوري تورية.

طالب..........:

لرري

فيهررا ضرررر ،يعنرري مررا يزيررد فرري األلفررة والعش ررة مررن هررذا البرراب فقررو ،يعنرري لررو قررال إم هررذا

الثوب الذي بمائة قال بألف وورى تورية برألف مرثالً ،لكرن لرو قرال برألفين حترى يصرير أنره برألفي

قرش.

طالب..........:

ألفين ألفي قرش.
طالب..........:
ممتاز ،ألفي قرش وهي عملة مستعملة.
ًا
ال..ال ،هذا يصير
طالب..........:
ماذا؟

طالب..........:

هي ألف؟ ألفام.

طالب..........:
عشرة آالف هللة ما هي بألف.

يقرول "والكفــارة نمــا تلـمم مــن حلـ

وهـ

ريــد عدــد اليمـين" يعنرري لرو كررام فري درس مررثالً وجرراء

بمثال ،وفيه صيغة اليمين والمحلوف عليه ،هل هذا ُيريد عقد يمين؟
طالب :ال.
هل تلزمه كفارة؟
طالب..........:

نعررم .ال ُيريررد اليمررين ،فررال تلزمرره كفررارة ،ولررو كانررت األمثلررة ملزمررة لكانررت مشرركلة ،حتررى فرري النحررو
ضرررب زير ٌرد عمررروا .نحترراج إلررى ِثبررت ال ِ
كاذب را ،لكنهررا غيررر
تثبررت ،هررو يحترراج أم يكرروم صررادًقا أو ً
ً
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ملزمررة ،هرري مجرررد حكايررة مفيرردة موضررحة للقواعررد الشرررعية أو العربيررة ،يعنرري مررن برراب التمثيررل ال
لقصد اإلنشاء.
طالب..........:
عمرو ز ًيدا تصير كذبت وخالفت الواقع؟
يعني أنت لو تقول ضرب
ٌ
طالب..........:
نعم.

طالب..........:

هررو األصررل فرري الكررذب أنرره مررا ُيخررالف الواقررع ،لكررن يخرررج مررن ذلررك أمررور درج عليهررا أهررل العلررم،
وترتررب عليهررا مصررالح أعظررم مررن المفسرردة ،فصررارت ممررا يتداولرره أهررل العلررم بغيررر نكيررر ،ومنرره مررا
جاءت به النصوص الشرعية ،وهري المبالغرة مرثالً «فَمـا فبـ َج ْه ٍـي فـال َا َضـع َع َصـاه عـن َع ِات ِد ِـه»
يعنرري هررل هررذا حقيقررة أم مبالغررة؟ هررذا كررالم الرسررول –عليرره الصررالة والسررالم -مطرراب للواقررع أو
مخالف؟ مخالف ،لكن مثل هذا تستطيع أم تقول كذب؟ ال.
المناظرات التي يذكرها أهل العلم ،الميلف واحد ويذكر على لسرانه وعلرى لسرام خصرمه ،فرإم قرال
قلنا ،أو قالوا كذا ،قال الجهمي كذا ،قال السني كذا ،مثل مناظرات "شفاء العليل" البن القيم.
أيها من هذا النوع ح َّردث الحرارث برن همرام قرالوا وال ُمح ِردث وال ُمح َّردث وال شريء ،كلره
المقامات ً
من الحريري ،وأصحاب المقامات مثله.
طالب..........:

الذين يسمعوم المقامات عموم الخل مصدقوم أنه حارث بن همام يحكي ...

"ومن حل

على

غلبة ظنه" ،ومن حل

ٍع وه

على

حلف على غلبة ظنه.
"منه من ل

رى فنه فما حل
ٍع وه

عليه" يعني حلف علرى غلبرة الظرن ،حلرف علرى

رى فنه فما حل

عليه ،فلي اكن فال ففارة عليـه"؛ ألنره

اليمين ال فن اك ن اليمين ـالطال فو العتـا فيلممـه الحنـث" مثرل مرا تق َّردم؛ ألم

هذا الباب فيه التشديد ،ولي

كسائر األبواب.

وعلى كل حال كوم البهرع ُيحتراد لره أكثرر مرن غيرره مرن الحقروق الماليرة وغيرهرا هرذا ممرا ينبغري
المفتري المسرلم
أم يحتاد له المسلم؛ ألنه إمرا أم يرنكح بنكراح صرحيح أو زنرا ،فيحتراد لمثرل هرذا ،و ُ
يجب أم يحتراد لنفسره ،والمفتري عليره أم يحتراد لنفسره أيهرا فرال يجعرل هرذا الرزوج الم ِ
طلر يرنكح
ً
ُ
ُ
امررأة ال تحررل لرره ،كمررا أنرره ال يجرروز لرره أم ُيفرررِق بررين زوجررين بطررالق لررم يقررع ،فاالحتيرراد فرري مثررل
هذا....

طالب..........:
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أيررن؟ هررو إم احترراد للطررالق مشرركلة ،وإم احترراد لبقرراء النكرراح مشرركلة ،فعليرره أم يتقرري هللا بحسررب
استطاعته وقدرته ،وهللا يعفو ويسامح.
"فــال ففــارة عليــه"؛ ألنرره حلررف علررى غلبررة ظنرره ،واألحكررام مبنير ٌة علررى غلبررة الظررن "منــه مــن ل ـ
اليمين ال فن اك ن اليمين الطال فو العتا فيلممه الحنث" يعني كما َّ
تقدم.
يمين اإلكرام حلف على صديقه أم يتعشى عنده الليلة ،وصرديقه حلرف إنره مرا يتعشرى عنرد أحرد،
من يلزم الحنث؟

طالب..........:
وال على واحد منهما.
طالب..........:

البخراري قصرة أبري بكرر مرع ضريوفه ،حلرف أال يأكرل وهرم حلفروا أال
ال ،في دليل في الصحيح فري ُ
يأكلوا حتى يأكل ،وما ذكر النبي –عليه الصالة والسالم -عليه كفارة.

طالب..........:
طل  ،والثاني ي ِ
هو بعههم ي ِ
طل مثل هذا صعب.
ُ
ُ
طالب..........:

ال..ال ،الحديث قصة أبي بكر في البخاري ،وال أمره النبي –عليه الصالة والسالم -بكفارة.

طالب :لكن –فحسن ت ليك -ل احتج على ه ا فديـ  :ن النبـ –صـلى ت عليـه و ـلي -لـي

اأمره؛ منه معل م ،ما كفره؛ منه معل م؟
ال ،لكن المقام مقام بيام ،وأهل العلم استنبطوا منه هذا الحكم.

"واليمين المكفرة فن احلـ ـاهلل -عـم وجـ  "-يقرول وهللا ،وبراهلل ،وتراهلل "فو ا ٍـي مـن ف ـماوه"
والرررحمن أو بغيرره مررن األسررماء الحسررنى الثابتررة هلل -جر َّرل وعررال" .-فو اـ ٍ مــن الدـرآن"؛ ألنرره فرري
حقيقررة األمررر حلررف بصررفة مررن صررفات هللا الترري هرري الكررالم ،الق ررآم كررالم هللا ،وكالمرره صررف ٌة مررن
صفاته ،لكن لو حلف بآيات هللا وأ ل  ،وآيرات هللا كمرا تكروم فري القررآم فري اآليرات المتلروة تكروم
آا ِاتـ ِـه اللْي ـ َوالن َهــار َوال ـ ْـمس َواْلَد َمــر} [فصــلي ]37:الشررم
ً
{و ِمـ ْـن َ
أيهررا فرري اآليررات المخلوقررة َ
والقمر من المخلوقات ،هل يجوز أم ُيحَلف بها؟ ال" .فو ا ٍ من الدرآن فو صدق ملكه" يعنري
بجميعه ،يعني عليه أم يتصدق بجميع ما ملك ،وهذا حلف أم نذر؟

طالب..........:

"فو الحج" إم لم يفعل كذا أو إم فعل كذا فعليه أم يحج أو أم يتصدق بملكه ،مثرل هرذا هرو فري
حقيقته نذر ،لكن كفارته عندهم كفارة يمين ،فجعلوه مرن براب اليمرين ،ومثلره إذا َّلر وهرو ال ُيريرد
الطررالق ،وإنمررا ُيريررد الحررث أو المنررع جعل روا كفارترره كفررارة يمررين ،وسررموه الحلررف بررالطالق ،بعررض
الناس ما يفهم المقصود يقول هذا ِشرك.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ماذا؟
طالب..........:

حلف را؛ ألم
الحلررف بغيررر هللا ِشرررك ،وهررذا الررذي حلررف بررالطالق ُمشرررك ،هررو مررا حلررف ،هررم سررموه ً
ميداهمررا مررا ييديرره الحلررف الحررث والمنررع ،فلررذلك ألزمرروه بكفررارة يمررين "فو ــالحج فو العهــد" يعنرري
حلف بالعهد والمراد عهد هللا" ،فو الخروج من اإل الم فو بتحريي ممل فه" إم لرم يفعرل كرذا فهرو
يهودي ،أو إم فعل كذا فعبده حرام "فو بتحريي ممل فه" لكرن لرو قرال إم فعرل كرذا فعبرده حرر ولرم
يفعل ،كفارة يمين أم يعت عليه؟
طالب.........:

{اـا
العتاق غير ،تختلرف ،لكرن هنرا ح َّررم مملوكره أو ح َّررم مرا أحرل هللا لره ،وجراء فري سرورة التحرريم َ
ِ
ه َلكـ ْـي َت ِحلـ َ فَْا َمــاِنك ْي}
َحـ
ـك} [التحــريي ،]1:ثــي قـا َ { :قـ ْـد َفـَـر َ
َلـ َ
فَ َهــا الن ِبـ لـ َـي ت َحـ ِـرم َمــا ف َ
[التحريي.]2:
وفي الدرس القرادم ُنحهرر تفسرير السرورة مرن تفسرير القر بري ،وقرد ذكرر فري المسرألة ثمانيرة عشرر

قوالً -رحمه هللا.-
"فو

ٍع من ماله فو بنحـر ولـده" إم لرم يفعرل كرذا فعليره أم ينحرر ولرده ،إم فعرل كرذا فعليره أم

ينحر ولده.

"فو اد ـ  :فقســي ــاهلل فو ف ــهد ــاهلل فو فعــمم ــاهلل فو أمان ـ ت" يعنرري يحلررف بأمانررة هللا ،ال
يحلررف باألمانررة ،إنمررا المرراد أمانررة هللا كلهررا آمررام تنعقررد؛ ألنهررا ممررا يتعلر بأقسررم هللا ،القسررم ترجمررة

لقوله وهللا" ،فو ف هد ـاهلل فو فعـمم ـاهلل" كلهرا توكيرد براهلل –ج َّرل عرال -فحكمهرا أحكرام األيمرام،
وأمانة هللا كذلك.

المغني.
وعلى كل حال األسبوع القادم نق أر هذا
ُ
من...نحهر القر بي ،ونقرأه من ُ
طالب.........:
ال..ال ما هو بالحيل يعني قروة ،تقولره هرذا زيرن ،يقرول لرك برل حيرل ،يعنري ميكرد إنره زيرن ،هرذا
ما هو بحلف.

طالب.........:
ا..أبدا ما له أي وجه.
أبد ً
هذا رأى الباء اختلو عليه وقال حلفً ،
طالب.........:

يمين را ،يعنرري أدرك رت هررذا بحررولي وقرروتي ،مثررل الررذي
أيهررا هررذه دعرروة وليسررت ً
ال ،بحررولي وقرروتي ً
رابر عررن كررابر مثررل هررذا مررا يرردخل فرري اليمررين أبر ًردا ،أمررا إذا قصررد أم يحلررف بقوترره
يقررول ورثترره كر ًا

معظما لقوته فهذا اليمين.
ً
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طالب.........:
ُيقسم بها؟
طالب.........:
إذا قصررد ذلررك إذا قصررد اليمررين بهررذا ،وإال فاألصررل أنرره ُيخبررر ،يعنرري أدركررت هررذا بقرروتي ،بحيلرري
إنما ما هو بيمين.
طالب.........:

إذا كام هذا األمر أعظم.

طالــب :فحســن ت ليــه ،ق لــه :فو أمانــ ت ،ه ـ ادصــدون اممانــ التــ عرضــها ت علــى
السم ات وامره فأبين فن احملنها؟
ال..ال مخلوقة هذه.

طالب :فتك ن مخل ق  ،فلي ا هر معنا ق له :فو أمان ت.

اللهم ِ
صل وسلم على عبدك.
طالب.........:

بخالف الحلف باألمانة المطلقة.
طالب.........:
ما جاع حروف الدسي ما عليه.
طالب :ال اعتبر قسي ًًا؟

ال ،إال إذا نوى.

طالب.........:

ماذا؟

طالب :فيه اب الغ فان احتلي وال اعرف فن ال اجب عليه االغتسـا  ،فبدـ

ـن ات علـى هـ ا

الحا ا تس للجمع .
بعد ما.

طالب.........:

مسنونا أج أز عن واجب ارتفع من أول جمعة.
هذا على مذهب من يقول إم من نوى غسالً
ً
طالب.........:
ال ،الشررباب عنرردهم قهررايا كثي ررة تخفررى علرريهم ،كثير ٌرر مررنهم يسررتعمل العررادة الس ررية فرري كررل أيررام
رمهام ،وال يدري أنه يجب عليه الغسل ،وال يدري أنه ُيفطر.
طالب :مث ه ا له فن استفت اآلن اسأ ؟

المشقة تجلب التيسير والجهل في مثل هذا...

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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على كل حال صار ما يدري ،وال خطر على باله أنه يوجب شيًئا.

طالب.........:

رياما فري مسرتقبل
تنتظر حتى تهرع إال إذا آياسرت قرال األ براء مرا عراد صريام ،مرا تسرتطيعين ص ً
أيامك.
طالب :تتا ع الحمل ؟

ما يجدوم فرصة؟

طالب.........:
هذا سراج ِ
الدين البلقيني ،شيخه البلقيني.
طالب.........:

ال..ال هذا قسم عندهم .ماذا تقول يا أبا إبراهيم جماعتكم (والنبي)؟
طالب :قسي.

قسم.

