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لكـالم مـن قر�نـة تـدل حبذا لو شرحتها وضر�ت لها مثاًال لتقر�ب المعنى. قال: و�خـالء ا�قـول: 
 على خالف حقیقته وموضوعه صر�ح في أنه حقیقة... إلى آخر الكالم.

مـا فیـه أي قر�نـة تـدل علـى شـيء معـین، األصـل أنـك  ،�عني أنت لـو قلـت: رأیـت أسـًدا، وسـكت
لـت: رأیت األسد الحیوان المفترس وال تستطیع أن تقول أر�د غیـر ذلـك، إال إذا أثبـت قر�نـة، لـو ق

ا علــى فــرس، أو بیــده ســیف، أو علــى رأســه عمامــه، أو مــا أشــبه ذلــك، عرفنــا أنــك مــا رأیــت أســدً 
... لوجود هذه القر�نة، فأنت تر�د الرجل الشجاع الذي ر�ب الفرس أو بیده السـیف ؛تر�د الحقیقة
 إلى آخره.

 نعم. 
 حمــدأحســن هللا إلیــك. الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا م طالــب:

 وعلى آله وصحبه أجمعین.
ل والحـرام "والخـامس: أن الحـال  إتماًمـا للمسـألة الرا�عـة: -رحمه هللا-أما �عد، فیقول المؤلف 

 .من �ل نوع قد بینه القرآن، وجاءت بینهما أمور ملتبسة ألخذها"
ل قـد صـفروًعـا تقـدم منهـا أر�عـة، والف -رحمه هللا تعالى-نعم. المسألة الرا�عة فرع علیها المؤلف 

طــال ألكثــر مــن أر�عــة أشــهر، فــال �ــأس أن یــذ�رنا أبــو عبــد هللا �مــا تقــدم �اختصــار؛ لنــر�ط بــین 
 السابق والالحق.

 طالب: أحسن هللا إلیك. هو یتكلم عن تردد، نأتي على �عض رءوس الكالم؟ 
 .نعم

 طالب: أحسن هللا إلیك. 
 تردد �عض األحكام بین الحالل والحرام.

 . نعم طالب:
 .نعم
 ومنهــا النظــر إلــى مــا دل علیــه الكتــاب فــي الجملــة، وأنــه :: هــو تكلــم فــي أول مســألةلــبطا

 موجود في السنة على الكمال ز�ادة أن فیها من البیان والشرح.
 .إي

ـــب: ـــات  طال ـــة األقســـام: الضـــرور�ات والحاجی ـــا المصـــالح ال تعـــدو الثالث ـــد مـــر لن وذ�ـــر، وق
 والتحسینیات.

 التي بنى علیها الكتاب �له.
 . نعم لب:طا

 من المصالح. نعم. 
 .جیات والتحسینیات في أول المسألةثم استطرد في الكالم عن الضرور�ات والحا طالب:
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 ثم ذ�ـر: فجمیـع هـذا لـه أصـل فـي القـرآن بینـه الكتـاب فیـه علـى إجمـال أو تفصـیل أو علـى 
 الــوجهین مًعــا، وجــاءت الســنة قاضــیة علــى ذلــك �لــه �مــا هــو أوضــح فــي الفهــم وأشــفى فــي

 الشرح. 
بـین تثم تكلم: ومنها النظر إلى مجال االجتهاد الحاصـل بـین الطـرفین الواضـحین، وهـو الـذي 
بـین مفي �تاب االجتهاد من هذا المجموع، ومجال القیاس الدائر بین األصول والفـروع، وهـو 

 في ....... القیاس.
نص علـى فـي الكتـاب الـ ثم ذ�ر األر�ع أطراف التي تكلمنا منها، ذ�ر األول أ�ًضـا،هؤالء �قـع 

 طرفین مبنیین فیه مبینین فیه أو في السنة �ما تقدم في المأخذ الثاني.
 ثم ذ�ر له أمثلة. 
 ثــم عــرج علــى الثــاني وأن هللا تعــالى أحــل مــن المشــرو�ات مــا لــیس �مســكر �المــاء واللــبن 

ة لعــداو والعســل وأشــباهها، وحــرم الخمــر مــن المشــرو�ات لمــا فیهــا مــن إزالــة العقــل الموقــع ل
 والبغضاء.

لوضــوحها فــي �ــاب الحــل،  ؛�عنــي حــرم الفواكــه، أحــل الطیبــات �الفواكــه مــثًال وســائر المــأكوالت
لوضوحه في �اب الحرمة. لكن یبقـى هنـاك أشـیاء متـرددة بـین هـذا وهـذا،  ؛وحرم الخمر المسكر

 إن الحــــالل بــــین والحــــرام بــــین، و�ینهمــــا أمــــور«وهــــذا فــــرع عــــن حــــدیث النعمــــان بــــن �شــــیر: 
 . ، وهذه محل النظر واالجتهاد»مشتبهات

ن مـثم ذ�ر الثالث وهـو أن هللا أ�ـاح مـن صـید الجـارح المعلـم مـا أمسـك علیـك، وعلـم  طالب:
 ..ذلك أن ما لم �كن معلًما فصیده.

 ما أمسك؟
 علیك، هو ذاك. طالب:
 علیك؟ 
 .علیك طالب:

 . هو حرامفه ، �عني على المرِسل، إن أمسك على نفسه، إذا أمسك على نفسنعم
ألمـر اطالب: وعلم من ذلك أن ما لم �كن معلًمـا فصـیده حـرام. ثـم جـاءت المسـألة الرا�عـة أو 

مــًدا الرا�ــع أن النهــي ورد علــى المحــرم أن ال �قتــل الصــید مطلًقــا، وجــاء أن علــى مــن قتلــه ع
 ،الجــزاء، وأبــیح للحــالل مطلًقــا فمــن قتلــه فــال شــيء علیــه، فبقــي قتلــه خطــأ فــي محــل النظــر

 فجاءت السنة �التسو�ة بین العمد والخطأ.
 . اإلتالف، وعلى ذلك فتاوي الصحا�ة؛ ألنه من �اب نعم

 طالب: واآلن نشرع في الخامس إذا أذنت �ا شیخ.
 نعم. 
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ا أمـور "والخامس: أن الحالل والحرام من �ل نوع قد بینه القرآن، وجاءت بینهم: �قول طالب:
مـن  -صـلى هللا علیـه وسـلم-لحرام، فبین صاحب السـنة ملتبسة ألخذها �طرف من الحالل وا

ور الحــالل بــین والحــرام بــین، و�ینهمــا أمــ«ذلــك علــى الجملــة وعلــى التفصــیل. فــاألول قولــه: 
 .الحدیث" »مشتبهات...

ــیِّ ،هــذا �ــالم إجمــالي یتنــاول األحكــام �لهــا، األحكــام منهــا مــا هــو بــیِّن حــل ن ه ومنهــا مــا هــو ب
د بین األمر�ن، هذا من حیث اإلجمال، قاعدة �لیة عامـة. لكـن هنـاك ومنها ما هو مترد ،حرمته

فـــي قضـــا�ا تفصـــیلیة مـــا َیبـــین �عضـــه ومـــا یلتـــبس �عضـــه أو َیبـــین �عضـــه �الحـــل و�بـــین �عضـــه 
 . یلتبس �عضه و�تردد بینهما ،�الحرمة
 ."ومن الثاني قوله في حدیث عبد هللا" طالب:

 لتفصیلي؟ا "من الثاني"�عني من الناحیة التفصیلیة، 
 . نعم طالب:
 نعم. 

مـن  لما رأى »واحتجبي منه �ا سودة«"ومن الثاني قوله في حدیث عبد هللا بن زمعة:  طالب:
فـإذا اخـتلط �كال�ـك �لـب مـن «شبهه �عتبة، الحدیث. وفي حدیث عدي بـن حـاتم فـي الصـید: 

 ."»غیرها فال تأكل، ال تدري لعله
اه ألن أ�ـ ؛، ولـم �حكـم �ـه لعتبـة»الولـد للفـراش«راشـه وألنه ولد علـى ف ؛نعم. اآلن حكم �ه لزمعة

نـه لكن الولد شبهه بیِّن مطابق لعتبة؛ ممـا یـدل علـى أ. »وللعاهر الحجر ،الولد للفراش«عاهر: 
ه. لـألنـه ُولـد علـى فراشـه، فالشـبه ال قیمـة  ؛حقیقة ُخلق من ماء أبیه، و�ن �ان حكًمـا هـو لزمعـة

، هـو حكًمـا أخوهـا، حكـم »احتجبـي منـه �ـا سـودة«بهة، فقـال: إال أنه لوجود هذا الشبه ُوجدت شـ
 فهنــاك أمــور ُ�حتــاط. »احتجبــي منــه«بیهــا فصــار أًخــا لهــا، لكــن لمــا ُوجــد هــذا الشــبه قــال: أل�ــه 

 فیها.
إني أرضعت فالن وفالنة ثالث رضعات. القدر المحـرم مـن الرضـعات  :لو جاءت امرأة وقالت 

�ــالثالث، لكــن لــو قــال: أر�ــد أن أتزوجهــا، قلنــا: النســاء خمــس، الحكــم �أنهــا أخــت لــه ال یثبــت 
غیرهــا، �عنــي مــن �ــاب االحتیــاط والــورع ال تتــزوج هــذه  ا�حــث عــن ،كثیــر، النســاء ســواها �ثیــر

مـــن �ـــاب  وقـــد ثبـــت أنهـــا رضـــعت مـــن امـــرأة قـــد ارتضـــعت منهـــا. مـــن هـــذا البـــاب، هـــذا ،البنـــت
 . االحتیاط
ل، فإذا اختلط �كال�ك �لب مـن غیرهـا فـال تأكـ«"وفي حدیث عدي بن حاتم في الصید:  طالب:

 ."»ال تدري لعله قتله الذي لیس منها
 نعم. ال بد أن تكون على بینة أن هـذا قتلـه الكلـب الـذي سـمیت علیـه وأمسـكه لـك، فمـا دام ُوجـد

 علیه. كالب متعددة قد �كون قتله �لب لم ُتسمِّ 
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 .......  أحسن هللا إلیك �ا شیخ طالب:
 وأنت ما سمیت إال على واحد. هولو �انت صید

 .......  طالب:
 .نعمهللا أعلم، هذا مظنون. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 ....... طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
ئـة هـذه قاعـدة شـرعیة، �عنـي لـو عرفنـا ما »الولد للفراش«ال، لكن للفراش، الفراش قطع المسألة، 

لیـه وشـهد ع ،ثر علیه وهو یزني �امرأة فـالن �فالنـة�المائة أن هذا الولد ُخلق من مائه، الرجل ع
ا ، وهـذ»الولـد للفـراش«. �جـوزإنه له؟ مـا  :وجاءت بهذا الولد، نقول ،مائة وزنى بها وحملت منه

نــاك مــا لــه إال الــرجم إن �ــان محصــًنا، و�ال الجلــد والتغر�ــب إن �ــان �كــًرا. هــذه المســألة، �عنــي ه
لكــن ال أثــر لهــذا المــاء؛ ألن القاعــدة الشــرعیة:  ،ائــهحقیقــة وهنــاك حكــم شــرعي، هــو ُخلــق مــن م

 .»الولد للفراش«
 .......  طالب:

 ،و�لهــم مــا �عــد الشــرك ذنــب ،بإمكــان أي واحــد مــا دام المســألة جاهلیــةف�ســبب الشــبه، و�ال  ؛ال
وهــو �صــحیح، قــد یدعیــه  لــیس ،فــالن لــي. قــال لــك: ال فیقــول:و�مكــن أن �قــر بزنــا أو �قــر �كــذا 

 . ي �مكن أن یتصرف فیهذاألثر للشبه هو الكاذب. لكن 
هـوًرا طخلق هللا المـاء «"وقال في بئر �ضاعة وقد �انت ُتطرح فیها الحیض والعذرات:  طالب:

 .، فحكم �أحد الطرفین وهو الطهارة"»ال ینجسه شيء
 . ألنها األصل، األصل الطهارة

 ."»كل ما أصمیت، ودع ماًء میت«"وجاء في الصید:  طالب:
 ."»ْنَمْیتَ أَ «"

 نعم، أحسن هللا إلیك. " »َأْنَمْیتَ «"طالب: 
 معناه؟  ما، نعم

  ما نما إلیه ....... طالب:
 قال؟ "»أصمیت«"

 .أصا�ه طالب:
 .."»أنمیت«"ما أصا�ه السهم فأسرع �موته وأنت تراه، والثاني 
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 نما إلیه القتل؟ طالب:
 تصیبه إصا�ة غیر قاتلة........  طالب:

 ، للنمـاءو حینئٍذ إذا لم �مت قابل للنماء، �قول: قابل للنماء، لكن إذا لم �كن قـابالً غیر قاتلة، وه
 حیــاة حیــاة مســتقرة، لكــن ال تأكلــه �ســبب هــذا هولــم تكــن اإلصــا�ة قاتلــة ثــم أدر�ــه فــذ�اه، هــو فیــ

 ما فیه إشكال. والحدیث ضعیف. ،بتذ�یة �كذا ما �مشي ،القتل، �قتل آخر
 .......  ما �صححه طالب:

 �طرقه، �طرقه.
 .المرفوع ....... �قول طالب:

 ؟ ماذا
 الرفع فیه ضعف. طالب:

طیب، المرفوع فیه ضعیف، لكن له طرق: صـححه البیهقـي مرفوًعـا وضـعف المرفـوع، وللمرفـوع 
نعــیم وقــد ضــعفوه. المقصــود لــه  عنــد أبــي ،عــن أبیــه عــن جــده عمــرو بــن تمــیمشــاهد مــن حــدیث 

 . طرق 
ــب: ــ طال ــال فــي حــدیث عقب ــه المــرأة الســوداء �أنهــا "وق ــن الحــارث فــي الرضــاع، إذ أخبرت ة ب

؟ دعهـا كیف بها وقد زعمت أنهـا قـد أرضـعتكما«أرضعته، والمرأة التي أراد تزوجها، قال فیه: 
 ."»عنك

، إذا ُوجـد أدنـى شـبهة مـع اإلمكـان، مـا هـو مـع الحـرج، مـع اإلمكـان والسـعة: »كیف وقـد قیـل؟«
 .  »كیف وقد قیل؟«

 "إلى أشیاء من هذا القبیل �ثیرة. طالب:
ح حـرم الزنـا، وأحـل التـزو�ج وملـك الیمـین، وسـكت عـن النكـا -عز وجل-والسادس: أن هللا  

م المخالف للمشروع، فإنه لیس بنكاح محض وال سفاح محض. فجاء في السنة ما بیَّن الحكـ
 .لین مطلًقا"في �عض الوجوه، حتى �كون محال� الجتهاد العلماء في إلحاقه �أحد األص

ن ومنهــا، مــن هنــا ُوجــد مــا �ســمى عنــد أهــل العلــم �قیــاس الشــبه، قیــاس الشــبه: أن یتــردد فــرع بــی
 . أصلین فیلحق �أقواهما شبًها �ه

ة أ�مـا امـرأ«"أو في �عض األحوال، و�األصل اآلخر في حال آخـر، فجـاء فـي الحـدیث:  طالب:
لهـا ف، فنكاحهـا �اطـل، فـإن دخـل بهـا، فنكاحهـا �اطـل، ُنكحت �غیر إذن ولیهـا، فنكاحهـا �اطـل

 .، وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة"»المهر �ما استحل منها
، وجاء ز�د من الناس قال: ما »فنكاحها �اطل«�عني امرأة تزوجت �غیر ولي، جاء النص فیها: 

هــذا الرجــل الــذي دام النكــاح �ــاطًال، لمــاذا ال أخطبهــا مــن ولیهــا وأتزوجهــا مــن غیــر رجــوع إلــى 
 تزوجها؟ له ذلك؟ 
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 .ما �صیر هذا طالب:
 ؟ ماذا

 طالب: لیس له.
 .......  طالب:

، وز�ــد مــن النــاس �عــرف أن هــذا نكاحهــا »نكاحهــا �اطــل«امــرأة عقــدت لنفســها، والحــدیث �قــول: 
ا وأخطبهـ ،غیـر موجـودهذا النكـاح  أذهب إلى ولیها �أنسأنا  �اطل، وقال: ما دام النكاح �اطًال 

 من غیر التفات لهذا الذي عقدت له على نفسها؟  ،وأتزوجها منه ،نهم
 ال �جوز �ا شیخ. طالب:

 ؟ ماذا
 ما �جوز هذا. طالب:

 ؟ ماذا
 : أقول ما �صلح هذا.طالب

 وِلَم ال �صلح؟
 .أوًال هذا الزوج قد �كون متأوًال  طالب:

 ي دار علیه الكالم في �الم المؤلف.ذهذا الكالم ال
  ....... طالب:

ح ألنهــا قــد تقــول: أنــا حنفیــة، والنكــا ؛ولــو �ــان �ــاطًال فــال یهــدر �الكلیــة ،�عنــي فیــه نــوع شــبهة
ى وال ُ�عتمـد علیـه، حتـ ،صحیح فـي مـذهبنا، وأنـا مقلـدة وهـذا فرضـي. فمثـل هـذا ال ُیهـدر �الكلیـة

 . ا أوالد شبهة ما صاروا أوالد زنالو جاء أوالد منه صارو 
رم مـن صید البحر فیما أحل من الطیبـات، وحـرم المیتـة فیمـا حـ "والسا�ع: أن هللا أحل طالب:

: -علیـه الصـالة والسـالم-الخبائث، فـدارت میتـة البحـر بـین الطـرفین، فأشـكل حكمهـا، فقـال 
 ."»هو الطهور ماؤه، الحل میتته«

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 نعم. 

  ....... فلها المهر اآلن إن دخل بها طالب:
 مقابل االفتضاض.إن دخل بها في نعم، 

 .......  ، ولكن لو أن �ال الطرفین �ان �علم �التحر�م وأقدما علىنعم طالب:
 هو �علم فیعاقب بنقیض قصده، و�ن رأى أنها تضررت فمقابل هذا الضرر تستحق.
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ر�ــال فــي مقابــل مواقعــة واحــدة، �عنــي  ن لــو أن شخًصــا أغــرى امــرأة عفیفــة وقــال لهــا: هــذا ملیــو  
غ قبلت طمًعا في هذا المبلـ يرف أن مهر البغي خبیث، ووقع علیها �الحرام، وه�الحرام، وهو �ع

 ما لك شيء؟  ،الكبیر. في النها�ة هل إذا احتكما إلى القاضي �قول: مهر البغي خبیث
 قد �كون. طالب:

ر�قــة بهـذه الطفألن المهـر خبیــث. و�ال  ؛م لهــاسـلّ �ُ  وال ،نعـم؟ نقـول: ادفــع مـا أغر�تهــا �ـه �ــا خبیـث
.....  

 .......  قد �خالف الصورة هذه أ�ًضا طالب:
عنـي � ....والمهر فـي المقابـل أنـه  ،مهر �عد �اعتبار أنها متضررةالنعم مثل هذه الصورة. �ِهللا 

 المهر الذي یدفع في الغالب في مثل هذه الصور �كون في مقابل النقص الذي حصل لها.
 هذا هو فاسد و�صحح؟ :�ا شیخ ما �قال طالب:

 ؟ ذاما
 النكاح هذا. طالب:

 . فیما �عد حهو �حتاج إلى استبراء، �حتاج إلى استبراء وهو �صح
الة علیه الص-، وأكل »أحلت لنا میتتان: الحیتان، والجراد«"وروي في �عض الحدیث:  طالب:
 مما قذفه البحر لما أتى �ه أبو عبیدة.  -والسالم

 .والثامن: أن هللا تعالى جعل النفس �النفس"
و ما هـ »الحل میتته«قى أ�ًضا مما یتعلق بهذه المسألة من میتة البحر التي جاء فیها النص: یب

{ُقــْل َال ، أو »الحــل میتتــه«متــردد بــین مبــاح وحــرام. خنز�ــر البحــر، �لــب البحــر، هــل یــدخل فــي 
ــُه ِإالَّ َأْن َ�ُكــو  ــى َطــاِعٍم َ�ْطَعُم ــا َعَل ًم ــيَّ ُمَحرَّ ــا ُأوِحــَي ِإَل ــَن َأِجــُد ِفــي َم ــا َمْســَمْیَت ُفوًحا َأْو َلْحــَم ًة َأْو َدًم

دیث؟ إنه مشـمول �عمـوم اآل�ـة أو �عمـوم الحـ :] فیشمله العموم؟ هل نقول١٤٥[األنعام:  ِخْنِز�ٍر}
 هذا أ�ًضا فیه تردد بین هذین األصلین.

 خنز�ر البحر و�لب البحر هذه مجرد اصطالحات ما نجزم �ه.........  طالب:
وقـرر ذلـك أهـل العلـم، ومـن قـال  ،م �أنـه اصـطالحات، لكـن اللفـظ یتناولـهما تدري، نحن ما نجز 

بتحر�مه قال یدخل في عموم اآل�ة، ومن قال �إ�احته قال یدخل في عمـوم الحـدیث. المسـألة مـا 
 . تنحسم، �عني مسألة خالفیة معروفة

عـض "والثامن: أن هللا تعالى جعـل الـنفس �ـالنفس، وأقـص مـن األطـراف �عضـها مـن � طالب:
آل�ـة؛ ا] إلـى آخـر ٤٥: [المائـدة {َوَ�َتْبَنـا َعَلـْیِهْم ِفیَهـا َأنَّ الـنَّْفَس ِ�ـالنَّْفِس...}في قوله تعالى: 

ــٍة َودِ هــذا فــي العمــد، وأمــا الخطــأ، فالد�ــة لقولــه:  ــٍة ُمْؤِمَن ــٌة ُمَســ{َفَتْحِر�ــُر َرَقَب ــِه}أَ لََّمٌة ِإَلــى َ�  ْهِل
 ].٩٢[النساء: 
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طرفـان  د�ة األطراف على النحو الـذي �ـأتي �حـول هللا، فجـاء -السالمعلیه الصالة و -و�یَّن  
 أشــكل بینهمــا الجنــین إذا أســقطته أمــه �الضــر�ة ونحوهــا، فإنــه �شــبه جــزء اإلنســان �ســائر

م نفسـه األطراف، و�شبه اإلنسان التام لخلقتـه، فبینـت السـنة فیـه أن دیتـه الغـرة، وأن لـه حكـ
 .لعدم تمحض أحد الطرفین له"

 . هُعشر خمس من اإلبل عشر د�ة ُأم : َعبٌد أو َأَمة، وتقابل ُعشر د�ة أمة،"الُغرَّة"نعم، 
ًتا لمذ�اة می"والتاسع: أن هللا حرم المیتة وأ�اح المذ�اة، فدار الجنین الخارج من �طن ا طالب:

 لجزئیـةاترجیًحـا لجانـب  »ذ�اة الجنین ذ�اة أمه«بین الطرفین، فاحتملهما، فقال في الحدیث: 
 .على جانب االستقالل"

 االستقالل؟ أم اآلن الجنین إذا ُأسقط من بني آدم، ترجح فیه الجزئیة 
 .......  طالب:

 ُعشر د�ة أمه؟  فلماذااستقالل 
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:
 .جزئیة طالب:
 .......  طالب:

 وفي الذ�اة؟ 
 .......  طالب:

 .ة أمهتذ�یبیح تبًعا ل�عني لو خرج میًتا أ
 . نعم طالب:

 �املة. لنا الد�ة�اعتباره جزًءا منها. لماذا إذا قلنا اعُتبر مستقال� إذا ُأسقط. إذا اعُتبر مستقال� ق
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

هو متردد، لكن هل هو إلـى االسـتقالل أقـرب أو إلـى الجزئیـة أقـرب؟ هـل هـو �مثا�ـة عضـو مـن 
 أعضائها؟ 

 االستقالل یثبت واالستهالل. طالب:
 ؟ ماذا

 .......  االستقالل طالب:
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ي قالــه هنــا، ترجیًحــا لجانــب الجزئیــة علــى جانــب االســتقالل، �عنــي فــي ذ، نفــس الشــيء الــنعــم
، �عض األعضاء ُعشر الد�ة، وهذا الجنین فیه ُعشر الد�ة، ما فیه نفس �املة ُتدى �عشـر الد�ـة

 هنا في الذ�اة وفي اإلسقاط، تطرد المسألة. �اب واحد :علشان من أجل أن نقول
 أحسن هللا إلیك ....... الد�ة؟ طالب:

 ألنه ال یرث. ؛، وقاتل علیهنعم
 علیه الد�ة؟ طالب:

 . ألن القاتل ال یرث ؛علیه الد�ة المذ�ورة هنا، �عني وجوده ال �حجب وال شيء
 الجنین إذا سقط أو میًتا .......  طالب:

 بب؟ والموت �سبب، �أي س
 .......  �سبب الضرب أو طالب:

 . حی�ا حیاة مستقرة فالد�ة �املة �سبب الضرب نعم الد�ة �املة، ما دام انفصل
ِ�ْن َ�اَنـْت َواِحـَدًة َما َتـَرَك وَ   ُثُلَثا{َفِإْن ُ�نَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُهنَّ "والعاشر: أن هللا قال:  طالب:

كمهمـا، وهـو حل فـي السـنة ]، فبقیت البنتان مسكوًتا عنهمـا، فُنِقـ١١اء: [النس َفَلَها النِّْصُف}
 .إلحاقهما �ما فوق البنتین. ذ�ره القاضي إسماعیل"

نــاق. اضــر�وا األع ]، والمقصــود:١٢[األنفــال:  {َفاْضــِرُ�وا َفــْوَق اْألَْعَنــاِق}زائــدة،  {َفــْوَق}وقــالوا إن 
ن أن القـرآ حكـم الثنتـین حكـم مـا زاد علـى الثنتـین، ومعـروف المـراد: اثنتـین، وجعـل {َفْوَق اْثَنَتْیِن}

هـذا ال یتصـور  ...مصون من الز�ادة والنقصان، هذا من حیـث الز�ـادة والنقصـان فـي الحـروف 
ْحـُن {ِإنَّـا نَ ، القـرآن محفـوظ: اأو ناقًصـ اإن فـي القـرآن زائـدً  :ومن قـال �شـيء مـن ذلـك �كفـر، قـال

ْكَر َوِ�نَّــا  ْلَنــا الــذِّ كــم بز�ــادة �عــض  ُ�ح]. لكنــه مــن حیــث اإلعــراب مــثالً ٩[الحجــر:  َلــُه َلَحــاِفُظوَن}َنزَّ
 . الحروف أو نقصانها

أحـد  "فهذه أمثلة ُ�ستعان بها على ما سواها، فإنه أمر واضـح لمـن تأمـل، وراجـع إلـى طالب:
ا األصلین المنصوص علیهما، أو إلیهما مًعا، فیؤخذ مـن �ـل منهمـا �طـرف، فـال �خـرج عنهمـ

 .ال �عدوهما. وأما مجال القیاس، فإنه �قع في الكتاب"و 
 ."مجال القیاس"قف على 

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 


