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 ..نعمنعم
 فسبُب إیراد الحدیث القصة في الصحیح.فسبُب إیراد الحدیث القصة في الصحیح.

مون ضعیفوفي رواته عیسى بن میمـون ضـعیف  ،،أخرجه الترمذيأخرجه الترمذي  ،،؛ أي: الدف؛ أي: الدف»»واضر�وا علیه �الغر�الواضر�وا علیه �الغر�ال««""   ،،وفي رواته عیسى بن می
قاله قاله   ،،ُمنكر الحدیثُمنكر الحدیث  ،،وفي إسناده خالد بن إ�اسوفي إسناده خالد بن إ�اس  ،،وأخرجه ابن ماجه والبیهقيوأخرجه ابن ماجه والبیهقي  ،،كما قال الترمذيكما قال الترمذي

 أحمد.أحمد.
كاحأعلنوا هـذا النكـاح««  ،،وقال: حسن غر�بوقال: حسن غر�ب  ،،وأخرج الترمذي أ�ًضا من حدیث عائشةوأخرج الترمذي أ�ًضا من حدیث عائشة هذا الن في واجعلـوه فـي   ،،أعلنوا  لوه  واجع

وقد خضب وقد خضـب   ،،فإذا خطب أحد�م امرأةفإذا خطب أحد�م امرأة  ،،ولیوِلم أحد�م ولو �شاةولیوِلم أحد�م ولو �شاة  ،،واضر�وا علیه �الدفوفواضر�وا علیه �الدفوف  ،،مساجدمساجدالال
 ..»»فلیعلهما ال �غرهافلیعلهما ال �غرها  ،،�السواد�السواد

 دلت األحادیث على األمر �إعالن النكاح".دلت األحادیث على األمر �إعالن النكاح".
من َضعفالحــدیث �مفرداتــه ال �خلــو مــن َضــعف ته ال �خلو  حدیث �مفردا كاحاألمــر �ــإعالن النكــاح  ،،ال �إعالن الن ثرة طرقه لكــن �ثــرة طرقــه   ،،األمر  كن � له لــه   دل على أندل علــى أنتتــل

صالً أصـــالً  صحو�ن صـــح  ،،أ نَّة�ـــإعالن النكـــاح ُســـنَّة  فاألمرفـــاألمر  ،،و�ن  كاح ُس لدُّ �ـــاألمر �الضـــرب �الـــدُّ   ،،�إعالن الن ضرب �ا عالنمـــن تمـــام اإلعـــالن  ،،فف�األمر �ال مام اإل   ،،من ت
 السنَّة.السنَّة.خالف خالف   رار �النكاحرار �النكاحسسواإلواإل

شروط واألر�انلكــن إذا تــوافرت الشــروط واألر�ــان توافرت ال كن إذا  كاح صحیحفالنكــاح صــحیح  ،،ل لوليّ ُوِجــد الــوليّ   ،،فالن د ا شهودُوِجــد الشــهود  ،،ُوِج د ال هرُوِجــد المهــر  ،،ُوِج د الم تم تــم   ،،ُوِج
وال �ضرب علیه وال �ضـرب علیـه   ،،ننولو لم یتم إعالولو لم یتم إعال  ،،ولو لم یزد على هذا القدرولو لم یزد على هذا القدر  ،،فالنكاح صحیحفالنكاح صحیح  اإل�جاب والقبولاإل�جاب والقبول

لُدف�الــُدف ــة �خبــرهم إذا نســبوا أو أثبتــوا نكــاح هــذا الرجــل لهــذه   ،،�ا هذه وال عــرف إال هــؤالء الــذین تقــوُم الُحجَّ هذا الرجل ل كاح  توا ن سبوا أو أثب ة �خبرهم إذا ن قوُم الُحجَّ لذین ت وال عرف إال هؤالء ا
رع الناس رع النـاس ز ز المقصود من إعالن النكاح؛ ولئال یتالمقصـود مـن إعـالن النكـاح؛ ولـئال یتـهو هـو هذا هـذا فف  ..أو نسبة هذا الولد ألبیه �كفون أو نسبة هـذا الولـد ألبیـه �كفـون   ،،المرأة المرأة 

مثال�مثــل هـــذا فیمــا إذا وجـــد الســفاح مـــثال سفاح  ما إذا وجد ال هذا فی ثل  هایــزُعم أنـــه عقــد علیهـــا  ،،�م قد علی نه ع كلكــ  ،،یزُعم أ شهودوجـــود الــولّي ووجـــود الشـــهود  ننل لولّي ووجود ال   ،،وجود ا
 هم بذلك ینفي مثل هذا الدعوة.هم بذلك ینفي مثل هذا الدعوة.وعلمُ وعلمُ 

وتقضي على جمیع وتقضـي علـى جمیـع   ،،؛ ألنها تقطع جمیع الُحجج؛ ألنهـا تقطـع جمیـع الُحجـجالسنَّةالسـنَّةوعلى �ل حال األمر �إعالن النكاح هو وعلى �ل حال األمر �إعالن النكاح هـو   
سدینالوســائل الُموصــلة إلــى الفســاد والمفســدین ساد والمف لى الف سادوتقطــع دابــر الفســاد  ،،الوسائل الُموصلة إ بر الف طع دا ناسفــإذا عــرف النــاس  ،،وتق حيعــرف الحــي  ،،فإذا عرف ال   ،ّ ،ّ عرف ال

لد أن فالنة البلــد أن فالنــة أهل أهــل عرف عــرف  یوم �ذافــالن فــي یــوم �ــذا  تزوجهاتزوجهــاالب ینهماســتفاض ذلــك بیــنهم  ،،فالن في  ستفاض ذلك ب �أن ما یولد وشــهدوا �ــأن مــا یولــد   ،،ا وشهدوا 
 وأنه منسوٌب ألبیه.وأنه منسوٌب ألبیه.  ،،بینهم أنه ولٌد شرعيّ بینهم أنه ولٌد شرعيّ 

ــ ما إذا خفِ أمــا إذا خِف كاحَي النكــاحأ شاهدینكتفــي �ــالولّي والشــاهدیناُ اُ و و   ،،َي الن �الولّي وال في  مثالً احتمــال أن �مــوت �عضــهم مــثالً فف  ،،كت موت �عضهم  مال أن � مت ثــم إذا قامــت   ،،احت ثم إذا قا
صحیح صـحیح   ححلكن النكالكـن النكـا  ،،ااهذا ال شك أن فیه محذورً هـذا ال شـك أن فیـه محـذورً   ،،ُطِلب فلم یوجدُطِلـب فلـم یوجـد  ،،الحاجة إلى استدعاء �عضهمالحاجة إلـى اسـتدعاء �عضـهم

 على �ل حال.على �ل حال.
ا إمـا خوًفـا   ،،عله �عض الناسعلـه �عـض النـاسففالمسیار هذا �المسـیار هـذا �  ،،ى نكاح (المسیار)ى نكـاح (المسـیار)و�نتشر في هذه األ�ام نكاح ُ�سمو�نتشر فـي هـذه األ�ـام نكـاح ُ�سـم إما خوًف

فیخافون و�خشون من فیخـافون و�خشـون مـن   ،،لیست لدیهم الشجاعة التي یتمكنون بها من التعدد الصر�حلیست لدیهم الشجاعة التي یتمكنون بها من التعدد الصـر�ح  ،،من زوجاتهممن زوجاتهم
هذا �له هذا �لـه   ،،لون على والدهملون على والدهمممو�حو�ح  ،،الدالدد األو د األو وُتشر وُتشر   ،،رعون �أن البیوت تكُثر فیها المشاكلرعون �أن البیوت تكُثر فیها المشاكلز ز و�تو�ت  ،،نسائهمنسائهم

 لیس �صحیح.لیس �صحیح.
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عدلفالتعـــدد شـــرعّي شـــر�طة العـــدل   شر�طة ال شرعّي  عدد  سا�ًقا وعلـــى �ـــل حـــال مثـــل مـــا ذ�رنـــا ســـا�ًقا   ،،فالت ما ذ�رنا  ثل  حال م �ل  لى  شروط أنـــه إذا تـــوافرت الشـــروط وع توافرت ال نه إذا  أ
 واإلعالن ُسنَّة.واإلعالن ُسنَّة.  ،،النكاح صحیحالنكاح صحیحفف  واألر�انواألر�ان

وما ومـا   ،،مموالقسْ والقْسـ  ،،من ال تساعده ظروفه على النفقة والُسكنىمـن ال تسـاعده ظروفـه علـى النفقـة والُسـكنى  قد یلجأ إلى زواج ما ُ�سمونه �المسیارقد یلجأ إلـى زواج مـا ُ�سـمونه �المسـیار
 ..لكنه خالف األولىلكنه خالف األولى  ،،له ذلكله ذلك  غغینئٍذ �سو ینئٍذ �سو حح  ،،أشبه ذلكأشبه ذلك

 طالب: ...........طالب: ...........
 كثرة الطرق؟ كثرة الطرق؟ 

  طالب: ...........
لكن لكـن   ،،ر �عضها ببعضر �عضـها بـبعضببـال ینجال ینج  ،،كثرة الطرق إذا �انت �لها شدیدة الضعف فوجودها مثل عدمهاكثرة الطرق إذا �انت �لهـا شـدیدة الضـعف فوجودهـا مثـل عـدمها

أخر�ن أخر�ن المتالمتـ�عض �عـض و و   ،،فإنها �جبر �عضها �عًضافإنها �جبر �عضها �عًضـا  ضعفهضعفه، خف ، خف قر�بقر�ب  محتمل،محتمل،  ضعفهضعفهما ما ها ها إذا �ان فیإذا �ان فی
إذا تعددت الطرق ولو اشتد إذا تعـددت الطـرق ولـو اشـتد   ،،و�ستروح في التطبیقو�ستروح في التطبیـق  ،،والشیخ األلباني أحیاًنا �میل إلیهوالشیخ األلباني أحیاًنا �میل إلیه  ،،كالسیوطيكالسیوطي

 ..لخبر أصًال لخبر أصًال للوتباینها یدل على أن وتباینها یدل على أن   �ثرتها�ثرتها  ،،ضعفهاضعفها
 "واإلعالن خالف اإلسرار."واإلعالن خالف اإلسرار.

قالو�ن �ان فـي �ـل منهـا مقـال  ،،واألحادیث فیه واسعةواألحادیث فیه واسعة  ،،وفسره �الدفوفسره �الدف  ،،وعلى المرء �ضرب الغر�الوعلى المرء �ضرب الغر�ال ها م �ل من في    ،،و�ن �ان 
 و�دل على شرعیة ضرب الُدف؛ ألنه أبلغ في اإلعالن من عدمه.و�دل على شرعیة ضرب الُدف؛ ألنه أبلغ في اإلعالن من عدمه.  ،،ضها �عًضاضها �عًضاععأنها �عضد �أنها �عضد �  الالإإ

من ولكن �شرط أن ال �صحبه محـرم؛ مـن   ،،فیكون مسنوًنافیكون مسنوًنا  ،،ولعله ال قائل �هولعله ال قائل �ه  ،،وظاهر األمر الوجوبوظاهر األمر الوجوب ولكن �شرط أن ال �صحبه محرم؛ 
خدودالتغنــي �صــوت رخــیم مــن امــرأة أجنبیــة؛ ِ�ِشــْعٍر فیــه َمــْدِح القــدود والخــدود قدود وال ْدِح ال یه َم ْعٍر ف یة؛ ِ�ِش مرأة أجنب من ا صوت رخیم  ني � سلوب بــل ینظــر األســلوب   ،،التغ ظر األ بل ین

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–عصره عصره   �ي الذي �ان في�ي الذي �ان فيالعر العر 
  وال مزامیروال مزامیـر  ،،ي بلحون العرب من غیر استصحاب اآلالتي بلحون العرب من غیر استصـحاب اآلالتدِّ دِّ وأُ وأُ   ،،�انت ألفاظه ُمباحة�انت ألفاظه ُمباحةالشعر إذا الشعر إذا   ،،نعمنعم

بي اســتمع النبــي   ،،جازجــاز ستمع الن یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–ا شدإلــى الشــعر وهــو ُینشــد  -عل لى الشعر وهو ُین حداءوســِمَع الحــداء  ،،إ كر فلــم ُینكــر   ،،وسِمَع ال لم ُین –ف
على هذا تتنزل أحادیث على هذا تتنـزل أحادیـث فف  ،،أو صاحبه آالتأو صاحبه آالت  ،،ممججألعاألعاون اون ابلحبلح  ديديلكن إذا أُ لكن إذا أُ   ،،-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم

أو فخر أو فخـر   ،،وتشبیه �النساءوتشـبیه �النسـاء  ،،والخموروالخمـور  ،،أو �ان في ألفاظه ما ُینكر من مدٍح للخنا والفاحشةأو �ان فـي ألفاظـه مـا ُینكـر مـن مـدٍح للخنـا والفاحشـة  ،،المنعالمنع
ولو لم تصحبه ولـو لـم تصـحبه   ،،�ل هذا ُ�منع لذاته�ـل هـذا ُ�منـع لذاتـه  ،،وما أشبه ذلكوما أشبه ذلك  ،،أو ِهجاء ممن ال �ستحق الِهجاءأو ِهجاء ممن ال �ستحق الِهجاء  ،،�األنساب�األنساب

 ..آالتآالت
�هفهو غیر المأمور �ـه  ،،ككلل�عد ذ�عد ذ"وأما ما أحدثه الناس من "وأما ما أحدثه الناس من  هذه األعصار وال �ـالم فـي أنـه فـي هـذه األعصـار   ،،فهو غیر المأمور  في  نه  في أ �الم  وال 

 فیحرم لذلك ال لنفسه".فیحرم لذلك ال لنفسه".  ،،�قترن �محرمات �ثیرة�قترن �محرمات �ثیرة
عمنعـــم في عصر المؤلفهـــذا فـــي عصـــر المؤلـــف  ،،ن شرةفـــي المائـــة الحاد�ـــة عشـــرة  ،،هذا  �ة ع ئة الحاد صر فكیـــف لـــو رأى مـــا علیـــه أهـــل العصـــر   ،،في الما یه أهل الع ما عل لو رأى  یف  فك

د د ققـو و   فضالً فضـالً   ،،مما ُ�حكم بتحر�مه لو تجرد عن غیرهمما ُ�حكم بتحر�مه لو تجرد عن غیره  ،،وتخبطهم في األموالوتخبطهم في األموال  ،،وتوسعهم غیر المرضيوتوسعهم غیر المرضي
یرةتضـــافر فـــي هـــذه الُمناســـبات ُمحرمـــات �ثیـــرة سبات ُمحرمات �ث هذه الُمنا في  ضافر  ئات هنـــاك مـــن هـــذه المناســـبات مـــا ُتصـــرف فیـــه مئـــات   ،،ت یه م صرف ف ما ُت سبات  هذه المنا من  ناك  ه

هناك ما ُ�ستجلب فیه فرق من المغنیین والمغنیات من هنـاك مـا ُ�سـتجلب فیـه فـرق مـن المغنیـین والمغنیـات مـن   ،،هذا ُ�فر �النعمةهـذا ُ�فـر �النعمـة  ،،بل المالیینبل المالیین  ،،األلوفاأللوف
 ..-�هللا المستعان�هللا المستعان-أقطار األرض أقطار األرض 
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قام فیه الحفل �مئهنــاك مــا ُ�ســتأجر لــه المحــل الــذي ُ�قــام فیــه الحفــل �مئــ لذي ُ� ستأجر له المحل ا ستأجر �خمسمائة لیلــة واحــدة ُتســتأجر �خمســمائة   ،،ففو و ات األلات األلــهناك ما ُ� لة واحدة ُت لی
أو تحت أو تحـت   ،،یوجد من �سكن تحت جداریوجـد مـن �سـكن تحـت جـدار  ،،الترابالترابو و أو �فترش األرض أو �فترش األرض   ،،ااو�وجد من �موت جوعً و�وجد من �موت جوعً   ،،ألفألف

وهذا في وهـذا فـي   ،،-نسأل هللا العافیةنسأل هللا العافیة–  ؟؟في أموال هللافي أموال هللا  ون ون خبطخبطیتیت�عض الناس �عض الناس   ووأأ  ،،تخبطون تخبطون الناس یالناس یو و   ،،شجرةشجرة
یه هذه األمور من اإلسراف الغالــب الــزواج الــذي تحصــل فیــه هــذه األمــور مــن اإلســراف  لذي تحصل ف لزواج ا لب ا كاب المُ وارتكــاب المُ الغا نه ال نكــرات فــي الغالــب أنــه ال وارت لب أ كرات في الغا ن

 ..-�هللا الُمستعان�هللا الُمستعان-هذا في الغالب أنه ال �ستمر؛ عقو�ة مؤجلة هذا في الغالب أنه ال �ستمر؛ عقو�ة مؤجلة   ،،غالًباغالًبا  ،،�ستمر�ستمر
 طالب: ...........طالب: ...........

 نعم.نعم.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟فیهفیه  ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

ناس سرفً علــى �ــل حــال مــا عــّده النــاس ســرفً  قولنقــول  ،،فهو سرففهــو ســرف  ،،ااعلى �ل حال ما عّده ال تزوج ولو �ان من أ المــانع أن یتــزوج ولــو �ــان مــن أ   مامــا  ::ن مانع أن ی غنى غنــى ال
لدار فیمـا ینفعـه فـي الـدار   ،،و�بذل القدر الزائد في سبیل هللاو�بذل القدر الزائد فـي سـبیل هللا  ،،زواج متوسطزواج متوسط  ،،اامن أكبرهم جاهً من أكبرهم جاهً   أوأو  ،،الناسالناس فیما ینفعه في ا
وُ�ساو�هم! فیعیش عمره وُ�ساو�هم! فیعـیش عمـره   ،،لُیباهي األغنیاءلُیباهي األغنیاء  ؛؛ل نفسه من الدیون ل نفسه من الدیون �یف و�ثیر من الفقراء ُ�حمِّ �یف و�ثیر من الفقراء ُ�حمِّ   ،،اآلخرةاآلخرة
 األمر.األمر.  �سبب هذا�سبب هذا  ؛؛اامدیونً مدیونً 

ــ   شبع والتز�ُّ التشــبع والتز�ُّ قيالحقیقــي  والظهور �مظهر غیر مظهرهوالظهــور �مظهــر غیــر مظهــره  ،،ددالت جهــذا مــن أجــل مجــ�ل �ــل   الحقی جل م من أ یل راة النــاس والقیــل ااهذا  ناس والق راة ال
 ..-�هللا الُمستعان�هللا الُمستعان-والقال والقال 

یهِ "َوعْن ُبـْردَة بـن أبـي موسـى عـْن أبیـهِ  عْن أب بي موسى  بن أ ْردَة  وُل ِهللا قـال: قـاَل رُسـوُل ِهللا   -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه-  "َوعْن ُب قاَل رُس یه صـلى هللا علیـه –قال:  صلى هللا عل
 ".".-وسلموسلم

 على محمد.على محمد.  اللهم صلِّ اللهم صلِّ 
مَوَصّحَحُه ابُن المـ  ،،رواه أْحَمُد واألْرَ�َعةرواه أْحَمُد واألْرَ�َعة  ..»»ال نكاح إال بَوليّ ال نكاح إال بَوليّ ««"" انَ ابـُن ِحّبـانَ و و   ،،دینيِّ والتِّرمذيُّ دینيِّ والتِّرمـذيُّ َوَصّحَحُه ابُن ال بُن ِحّب ُه وَأَعّلـُه   ،،ا وَأَعّل

بن �إرســاله. قــال اإلمــام أحمــد عــن الحســن عــن عمــران بــن  مران  عن ع عن الحسن  مد  مام أح قال اإل ااْلُحَصــْیِن َمْرُفوًعــا�إرساله.  ْیِن َمْرُفوًع َوِليٍّ َال ِنَكــاَح إالَّ ِبــَوِليٍّ ««  ::اْلُحَص اَح إالَّ ِب   َال ِنَك
 شاهدین."شاهدین."و و 

وحكم �إرساله أبو وحكم �إرساله أبـو   ،،والبخاري والبخاري   حكم بوصله اإلمام أحمدحكم بوصله اإلمام أحمد  ،،الحدیث مما تعارض فیه الوصل واإلرسالالحدیث مما تعارض فیه الوصل واإلرسال
في فـي   ..صلهصـلهو و وحكم اإلمام البخاري بوحكـم اإلمـام البخـاري ب  ،،مع أن ممن أرسله شعبة وسفیانمـع أن ممـن أرسـله شـعبة وسـفیان  ،،ل العلمل العلـمحاتم وجمع من أهحاتم وجمع من أه

حكم أبو حاتم حكـم أبـو حـاتم   ،،�م من حدیث حكم علیه البخاري �الوصل�م من حدیث حكم علیه البخـاري �الوصـل  ،،مثل هذا ال ُ�حكم �حكم عام مضطردمثل هذا ال ُ�حكم �حكم عام مضطرد
 لیس هناك قاعدة مضطردة.لیس هناك قاعدة مضطردة.  ،،أو اإلمام أحمد والعكسأو اإلمام أحمد والعكس  ،،�إرساله�إرساله

حادیث حادیـث ألأل  وحكم �اإلرسالوحكـم �اإلرسـال  ،،�الوصل�الوصـل  نأخذ من هذا أن البخاري إذا تعارض الوصل �اإلرسال حكمنأخذ من هـذا أن البخـاري إذا تعـارض الوصـل �اإلرسـال حكـم
فكل �حكم �ما یترجح له من خالل فكل �حكم �مـا یتـرجح لـه مـن خـالل   ،،یث حكم البخاري �إرسالهایث حكم البخاري �إرسالهاددوأبو حاتم حكم بوصل أحاوأبو حاتم حكم بوصل أحا  ،،كثیرةكثیرة

 هذه طر�قتهم.هذه طر�قتهم.  ،،القرائنالقرائن
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ولذا ولـذا   ،،و�ذلك اإلمام أحمد وجمع من أهل العلمو�ـذلك اإلمـام أحمـد وجمـع مـن أهـل العلـم  ،،فهذا الحدیث اإلمام البخاري على أنه موصولفهذا الحدیث اإلمـام البخـاري علـى أنـه موصـول  
 ..صح النكاح إال مع وجود الوليّ صح النكاح إال مع وجود الوليّ حتجون �ه �اشتراط الولّي أنه ال �حتجون �ه �اشتراط الولّي أنه ال ���

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–ى عْن أبیِه قال: قاَل رُسوُل ِهللا ى عْن أبیِه قال: قاَل رُسوُل ِهللا سس"َوعْن ُبْردَة بن أبي مو "َوعْن ُبْردَة بن أبي مو 
 على محمد.على محمد.  صلِّ صلِّ اللهم اللهم 

مدینيِّ والتِّرمذيُّ َوَصّحَحُه ابُن المـدینيِّ والتِّرمـذيُّ   ،،رواه أْحَمُد واألْرَ�َعةرواه أْحَمُد واألْرَ�َعة  ..»»ال نكاح إال بَوليّ ال نكاح إال بَوليّ ««"" انَ وابـُن ِحّبـانَ   ،،َوَصّحَحُه ابُن ال بُن ِحّب ُه وَأَعّلـُه   ،،وا وَأَعّل
 ..�إإلرسال�إإلرسال

نة من حدیث إسرائیل وأبـو عوانـة   ،،یرهمیرهمغغقال ابن �ثیر: قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه و قال ابن �ثیر: قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه و  بو عوا من حدیث إسرائیل وأ
بي وشــر�ك القاضــي وقــیس بــن الر�یــع و�ــونس بــن أبــي إســحاق وزهیــر بــن معاو�ــة �لهــم عــن أبــي  عن أ هم  بن معاو�ة �ل یر  سحاق وزه بي إ بن أ یع و�ونس  بن الر� وشر�ك القاضي وقیس 

 إسحاق.إسحاق.
 كذلك قال الترمذي رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق مرسًال".كذلك قال الترمذي رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق مرسًال".

  ن الحكم لألكثر �مان الحكـم لألكثـر �مـاإإ  ::فأن نقولفـأن نقـول  ،،وسفیان على أنه ُمرسلوسفیان على أنه ُمرسـل  عبةعبةوشوش  ،،األكثر على أنه موصولاألكثر على أنه موصول  ،،نعمنعم
لیهم �شـك أنـه لـو ُنِظـر إلـیهم �ـ  ههما فیمـا فیـ  ،،ألن البخاري حكم بوصله تبًعا لألكثرألن البخاري حكـم بوصـله تبًعـا لألكثـر  ؛؛قال �عضهمقال �عضهم ما مـا   ،،فرادهمفرادهمأأشك أنه لو ُنِظر إ

 لكن ُرجَح األكثر على شبعة وسفیان.لكن ُرجَح األكثر على شبعة وسفیان.  ،،فیهم من ُ�عادل شعبة وسفیانفیهم من ُ�عادل شعبة وسفیان
سألةوأهـــل النظـــر الـــدقیق فـــي المســـألة   في الم لدقیق  ظر ا هل الن شعبة یـــرون أن روا�ـــة شـــعبة   وأ �ة  نزل و�ن �انـــا اثنـــین إال أنـــه ینـــزل   ،،وسفیانوســـفیانیرون أن روا نه ی نین إال أ نا اث و�ن �ا

حدةكالروا�ــة الواحــدة �ة الوا حدنهمــا َســِمعا الخبــر فــي مجلــس واحــدألأل  ؛؛كالروا في مجلس وا ِمعا الخبر  حدةفهــو �حكــم الروا�ــة الواحــدة  ،،نهما َس �ة الوا هو �حكم الروا لو أنَّ فكمــا لــو أنَّ   ،،ف فكما 
  ،،فاجتماعهما ال �عني أن أحدهما �قوي اآلخرفاجتماعهما ال �عني أن أحدهما �قوي اآلخـر  ،،أو شعبة رواه مرسالً أو شعبة رواه مرسالً   ،،الذي رواه مرسالً الذي رواه مرسالً   سفیان فقطسفیان فقط

ق ق ااولذا ینظر البخاري إلى اتفولذا ینظر البخـاري إلـى اتفـ  ،،روا�ة واحدةروا�ة واحدة  ،، واحد واحدفكأنهما شخٌص فكأنهما شخٌص   رو�اه في مجلس واحدرو�اه في مجلس واحد  اافما دامفما دام
 مع �ون من أرسله �الجبِل.مع �ون من أرسله �الجبِل.  ،،ولذا �قول: حكم البخاري بوصل ال نكاح إال بوليّ ولذا �قول: حكم البخاري بوصل ال نكاح إال بوليّ   ،،شعبة وسفیانشعبة وسفیان

لكن لما �انت لكن لمـا �انـت   ،،أمیر المؤمنین في الحدیثأمیر المؤمنین في الحدیث  ::�الهما قیل فیه�الهما قیل فیه  ،،أمیر المؤمنینأمیر المؤمنین  ،،أرسله شعبة وسفیانأرسله شعبة وسفیان
ن یتفطن لها ن یتفطن لهـا أأالتي ینبغي التي ینبغي   وهذه من الدقائقوهذه من الدقائق  ،،ي الواحدي الواحدو و اا�الر �الر   ااتبر تبر ععاُ اُ   الخبر في مجلس واحدالخبر في مجلس واحد  ااروایتهمروایتهم

 ..�هللا الُمستعان�هللا الُمستعان  ،،طالب العلمطالب العلم
 طالب: ...........طالب: ...........

 إذا ُأشیر من طرف الُمتقدمین.إذا ُأشیر من طرف الُمتقدمین.
 طالب: ...........طالب: ...........

 الترمذي في (الجامع) أشار إلى شيء من هذا.الترمذي في (الجامع) أشار إلى شيء من هذا.  ،،هذه الترمذي أشار لهاهذه الترمذي أشار لها  ،،نعمنعم
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..نعمنعم
 ........طالب: .......طالب: .......

  ألنه ز�ادة علمألنه ز�ـادة علـم  ؛؛ختار الوصلختار الوصلااقواعد الُمتأخر�ن تمشي على أنه من قواعد الُمتأخر�ن تمشي على أنه من   ..هو اإلشكال ما هناك ضا�طهو اإلشكال ما هناك ضا�ط
من وصلممـــن وصـــل قولأو تقـــول  ،،م حوط اإلرسالاألحـــوط اإلرســـال  ::أو ت قولألن الوصـــل مشـــكوٌك فیـــه؟ ومـــنهم مـــن �قـــول  ؛؛األ من � منهم  یه؟ و شكوٌك ف كم الُحكـــم   ::ألن الوصل م الُح
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  إذا نظرناإذا نظرنـا  ،،خالص رجحنا اإلرسالخـالص رجحنـا اإلرسـال  ،،األحفظاألحفـظ  ::إذا قلناإذا قلنا  ،،األحفظاألحفظ  ::ومنهم من �قولومنهم من �قول  ،،�ما هنا�ما هنا  ،،لألكثرلألكثر
بل ینظرون في قرائن بـل ینظـرون فـي قـرائن   ،،بار ما وجدناهم �حكمون �حكم مضطردبار ما وجدناهم �حكمون �حكم مضطردككالُمتقدمین من األئمة الالُمتقدمین من األئمة الإلى جادة إلى جادة 

 وهو الظاهر.وهو الظاهر.  ،،ما ترجحما ترجحللفیحكمون فیحكمون   ،،�ه�ه  الخبر وما �حتفالخبر وما �حتف
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..المقصود أنهم ینظرون في القرائن التي تحتف �الخبر والُمخبرالمقصود أنهم ینظرون في القرائن التي تحتف �الخبر والُمخبر
مةفیما حكـاه ابـن خز�مـة  بن مهديبن مهديهكذا صححه عبد الرحمن هكذا صححه عبد الرحمن   ،،"قال: واألول عنده أصح"قال: واألول عنده أصح بن خز� بي عـن أبـي   فیما حكاه ا عن أ

 المثنى عنه.المثنى عنه.
و�ذا صححه البیهقي وغیر واحد من و�ذا صححه البیهقي وغیر واحد من   ،،وقال علي بن المدیني: حدیث إسرائیل في النكاح صحیحوقال علي بن المدیني: حدیث إسرائیل في النكاح صحیح

حافظ الضیاء: قال: ورواه أبو �على الموصلي فـي (مسـنده) عـن جـابر مرفوًعـا. قـال الحـافظ الضـیاء:   ،،الحفاظالحفاظ قال ال ا.  جابر مرفوًع في (مسنده) عن  قال: ورواه أبو �على الموصلي 
 �إسناد رجاله �لهم ثقات.�إسناد رجاله �لهم ثقات.
وحدیث عائشة: وحدیث عائشة:   ،،»»وال تزّوج المرأة نفسهاوال تزّوج المرأة نفسها  ،،ةةأأال تزّوج المرأة المر ال تزّوج المرأة المر ««ر�رة: ر�رة: قلت: و�أتي حدیث أبي هقلت: و�أتي حدیث أبي ه

 ..»»إن النكاح من غیر ولّي؛ �اطلإن النكاح من غیر ولّي؛ �اطل««
 قال الحاكم: وقد".قال الحاكم: وقد".

 ..وسیأتي ذ�ر هذه األحادیثوسیأتي ذ�ر هذه األحادیث  »»�اطل�اطل  ،،أ�ما امرأة نكحت من غیر إذن ولیها فنكاحها �اطلأ�ما امرأة نكحت من غیر إذن ولیها فنكاحها �اطل««
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..نعمنعم
 طالب: ...........

 ثنى.ثنى.بن المُ بن المُ محمد محمد   ،،ابن الُمثنىابن الُمثنى
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذا
 لب: ...........لب: ...........ااطط

 ؟؟طبعة طارق طبعة طارق   ینینأأ  ،،الطبعة الثانیةالطبعة الثانیة
 طالب: ...........طالب: ...........
 ؟؟�قول�قول  ماذاماذارواه ابن خز�مة؟ رواه ابن خز�مة؟ 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ما هو ابن خز�مة؟ما هو ابن خز�مة؟  ،،رواه ابن خز�مةرواه ابن خز�مة

 طالب: ...........طالب: ...........
 قبلها �سطر.قبلها �سطر.

 طالب: ...........طالب: ...........
 ؟؟ماذاماذاعن عن 



 
 

 

 
 
 

7  
 

≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_=7 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ابن؟ابن؟

 طالب: ...........طالب: ...........
 ابن؟ابن؟أم أم   ،،عن أبيعن أبي

 طالب: ...........طالب: ...........
 انیة �عد ذلك.انیة �عد ذلك.ثثهم طبعوه مرة هم طبعوه مرة   ،،ااجد� جد�   ئئسیسی  ،،ئئسیسی

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........
فیها فیهـا   ،،هي تمتاز �التعلیقاتهي تمتاز �التعلیقـات  ،،وما زالت الطبعة تحتاج إلى عنا�ةوما زالت الطبعة تحتاج إلى عنا�ة  ،،�سیًرا�سیًرا  ااشیئً شیئً إال إال وما استدر�وا وما استدر�وا   ،،نعمنعم

من الُمحققتعلیقــات مــن الُمحقــق قات  جد� وفیهــا أخطــاء �ثیــرة جــد�   ،،تعلی یرة  ها أخطاء �ث طلكــن طــ  ،،ااوفی كن  متنرق أمــتناال نهلكنــه  ،،رق أ قر التعلیقــثثــما �مــا �  لك على علــى   اتاتر التعلی
له لـه و و   ،،ضا�طضـا�ط  ،،ألنه شخص مجودألنـه شـخص مجـود  ؛؛�عني ما یتوقع أن �خرج مثل هذه الكتب بهذه الطر�قة�عني ما یتوقع أن �خرج مثـل هـذه الكتـب بهـذه الطر�قـة  ،،عادتهعادته

 ..طیبة في هذا الفنطیبة في هذا الفن  وتقر�راتوتقر�رات  ،،اتات�ر �ر ر ر تحتح
بي "قــال الحــاكم: وقــد صــحت الروا�ــة فیــه عــن أزواج النبــي  عن أزواج الن یه  �ة ف حاكم: وقد صحت الروا قال ال یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–" شة وأم ائشــة وأم : ع: ع-صلى هللا عل ائ

 سلمة وز�نب بنت جحش.سلمة وز�نب بنت جحش.
 ا.ا.وثم سرد ثالثین صحابی� وثم سرد ثالثین صحابی�   ،،ل: وفي الباب عن علّي وابن عباسل: وفي الباب عن علّي وابن عباسااقق

 نفي الصحة ال الكمال.نفي الصحة ال الكمال.  والحدیث دلَّ على أنه ال �صح النكاح إال بولّي؛ ألن األصل في النفيوالحدیث دلَّ على أنه ال �صح النكاح إال بولّي؛ ألن األصل في النفي
 دون ذوي أرحامها.دون ذوي أرحامها.  ،،والولّي هو األقرب إلى المرأة من عصبتهاوالولّي هو األقرب إلى المرأة من عصبتها

شتراط واختلـف العلمـاء فـي اشـتراط  في ا ماء  لف العل فالجمهو الــولّي فـي النكـاح؛ فـالجمهو واخت كاح؛  في الن لولّي  مرأة اشـتراطه وأنهـا ال تـزوج المــرأة   ر علىر علــىا تزوج ال ها ال  شتراطه وأن ا
 نفسها.نفسها.

 وحكى عن ابن المنذر أنه ال ُ�عرف عن أحد".وحكى عن ابن المنذر أنه ال ُ�عرف عن أحد".
و�ال ما الذي �منع و�ال مـا الـذي �منـع   ،،وال شك أن هذا القول مع ما ورد فیه من أدلة هو أحوط لألنساب واألعرافوال شك أن هذا القول مع مـا ورد فیـه مـن أدلـة هـو أحـوط لألنسـاب واألعـراف

 ؟؟زوجتك نفسيزوجتك نفسي  شيء أن تقول لمن هي معه:شيء أن تقول لمن هي معه:  أوأو  أحدأحد  أن تقول المرأة إذا وقعت في شباكأن تقول المرأة إذا وقعت في شباك
ـــّدعي ذلـــك لكأو ت تّدعي ذ ـــا النكـــاح بهـــذه الصـــورة و و   ،،أو  صورة �ذا أجزن هذه ال كاح ب ـــ�ذا أجزنا الن صد�قهاال بـــد مـــن تصـــد�قهافف من ت بد  ـــٍذ تقـــع المصـــائب   ،،ال  صائب وحینئ قع الم ئٍذ ت وحین

شك أنه شـك أنـه   ههمثل هذا ما فیمثـل هـذا مـا فیـفف  ،،وقوع الفواحش المؤذنة �الخطر العظیموقـوع الفـواحش المؤذنـة �ـالخطر العظـیمو و   ،،والكوارث واختالط األنسابوالكوارث واختالط األنسـاب
 ..ألنسابألنسابللواحتیاط واحتیاط   ،،وهو الصحیح �مجموعهوهو الصحیح �مجموعه  ،،وهو الثابتوهو الثابت  ،،احتیاط مع �ونه هو المروي احتیاط مع �ونه هو المروي 
 وعلیه دلت األحادیث.وعلیه دلت األحادیث.  ،، ُ�عرف عن أحد من الصحا�ة خالف ذلك ُ�عرف عن أحد من الصحا�ة خالف ذلكالال"وحكى عن ابن المنذر أنه "وحكى عن ابن المنذر أنه 

 فلها أن ُتزوِّج نفسها".فلها أن ُتزوِّج نفسها".  ،،وقال مالك: ُ�شترط في حق الشر�فة ال الوضیعةوقال مالك: ُ�شترط في حق الشر�فة ال الوضیعة
تي ن الوضــیعة هــي التــي ألأل  ؛؛لو قال العكس لكان أولىلــو قــال العكــس لكــان أولــى  ،،نعمنعــم  ،،لو قال العكسلــو قــال العكــس  ،،رحمة هللا على مالكرحمــة هللا علــى مالــك ن الوضیعة هي ال

 عها مع دینها شرفها.عها مع دینها شرفها.ددخالف الشر�فة التي یر خالف الشر�فة التي یر ��  ،،ءءتوقع منها أن تقع في شيتوقع منها أن تقع في شيیی
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الشر�ف والوضیع سواء الشـر�ف والوضـیع سـواء   ،،األحكام واحدةاألحكـام واحـدة  ،،وال وضیعوال وضـیع  ،،ال شر�فال شـر�ف  ،،وعلى �ل حال المسلمون أكفاءوعلى �ل حال المسلمون أكفاء  
عامالتكـــان فـــي العبـــادات أو فـــي المعـــامالت في الم بادات أو  في الع حدودأو فـــي الحـــدود  ،،كان  في ال شر�ف ووضیعفـــال فـــرق بـــین شـــر�ف ووضـــیع  ،،أو  بین  فرق  ناس والنـــاس   ،،فال  وال

سیةسواســـیة مة�عنـــي فـــي األحكـــام العامـــة  ،،سوا كام العا في األح ني  حدیث أُ و�ال جـــاء الحـــدیث أُ   ،،�ع جاء ال ناسمرنـــا أن ُننـــزل النـــاسو�ال  نزل ال نازلمنـــازل  مرنا أن ُن في هـــذا فـــي   ،،ممههم هذا 
ما أمام التشر�ع العام أمــا أمــام التشــر�ع العــام   ،،المعاملة الخاصةالمعاملــة الخاصــة   ،،وال شر�ف وال وضیعوال شــر�ف وال وضــیع  ،،ال فرق بین حاكم وال محكومال فــرق بــین حــاكم وال محكــومففــأ

الفضل والتمایز إنما الفضل والتمایز إنمـا   ،،وال عر�ي على أعجميوال عر�ي على أعجمي  ،،وال أسودوال أسود  ،،وال فضل ألبیضوال فضل ألبیض  ،،وال فرق وال فرق   ،،من الُمكلفینمن الُمكلفین
 هو �التقوى.هو �التقوى.

ند  للاا    م ك م  ع  اك م } {إ ن  أ ك ر   .]13[الح ج رات:أ ت ق 
لى المسألة من ناحیةلكــن لــو نظرنــا إلــى المســألة مــن ناحیــة لى لــو نظرنــا إلــى   -رحمه هللارحمــه هللا–�الرأي �ما نظر اإلمام مالك �ــالرأي �مــا نظــر اإلمــام مالــك   ،،لكن لو نظرنا إ لو نظرنا إ

 ..ن الوضیعة أولى �االشتراط من الشر�فةن الوضیعة أولى �االشتراط من الشر�فةإإ  ::قوله لقلناقوله لقلنا
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

 معروفة.معروفة.منسو�ة إلى اإلمام مالك منسو�ة إلى اإلمام مالك   ،،معروفةمعروفة  ،،لم �قل �إهمالهالم �قل �إهمالها
 ..........طالب: ......طالب: ......

 ..معروفمعروف  ،،واستفاض عند أهل العلمواستفاض عند أهل العلم  ،،المقصود أنه مما ُنسب لإلمام مالك هذا القولالمقصود أنه مما ُنسب لإلمام مالك هذا القول
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..نعمنعم
 طالب: ...........طالب: ...........

إال إال   ،،مع أئمة اإلسالم قاطبةمـع أئمـة اإلسـالم قاطبـة  ،،مع الحنابلةمع الحنابلـة  ،،األصل أنه مع الشافعیةاألصل أنه مع الشافعیة  ،،هو األصل أنه مع الجمهورهو األصل أنه مع الجمهور
 م.م.نعنع  ،،أنه ُیذ�ر عنه هذا القولأنه ُیذ�ر عنه هذا القول

ی"وذهبــت الحنفیــ بت الحنف اإلــى أنــه ال ُ�شــترط مطلًقــا  ةة"وذه شترط مطلًق نه ال ُ� لى أ یع ُمحتجــین �القیــاس علــى البیــع؛ فإنــه تســتقل ببیــع   ،،إ ستقل بب نه ت یع؛ فإ لى الب یاس ع جین �الق ُمحت
 وهو قیاس فاسد االعتبار".وهو قیاس فاسد االعتبار".  ،،سلعتهاسلعتها

 ..أي قیاس في مقابل النص فهو فاسد االعتبارأي قیاس في مقابل النص فهو فاسد االعتبار  ،،ألنه في مقابلة النصألنه في مقابلة النص
بي هر�رة: و�أتي الكـالم فـي ذلـك مسـتوفي فـي شـرح حـدیث أبـي هر�ـرة:   ،،"إذ هو قیاٌس مع نص"إذ هو قیاٌس مع نص في شرح حدیث أ لك مستوفي  في ذ كالم  ج ج تزوّ تـزوّ ال ال ««و�أتي ال

 الحدیث.الحدیث.  »»المرأةالمرأة  ةةالمرأالمرأ
و�أتي: و�ـأتي:   ،،وسیأتيوسـیأتي  ،،»»الثیب أولى بنفسهاالثیب أولـى بنفسـها««وقالت الظاهر�ة: ُ�عتبر الولّي في حق البكر؛ لحدیث: وقالت الظاهر�ة: ُ�عتبر الولّي في حق البكر؛ لحدیث: 

 و�ین أحادیث اعتبار الولّي.و�ین أحادیث اعتبار الولّي.  ،،أن المراد منه اعتبار رضاها جمًعا بینهأن المراد منه اعتبار رضاها جمًعا بینه
 وقال أبو ثور: للمرأة أن تنكح نفسها �إذن ولیها؛ لمفهوم الحدیث اآلتي:وقال أبو ثور: للمرأة أن تنكح نفسها �إذن ولیها؛ لمفهوم الحدیث اآلتي:

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–: قاَل رسوُل هللا : قاَل رسوُل هللا قالْت قالْت عائشَة عائشَة َوَعْن َوَعْن 
 علیه الصالة والسالم.علیه الصالة والسالم.
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َها««"" َهاَأ�َُّما امَرّأٍة َنَكَحْت �َغْیر إذن َوِلیِّ اَفِنَكاُحها َ�اِطل؛ َفإْن َدَخـَل بَهـا  ،،َأ�َُّما امَرّأٍة َنَكَحْت �َغْیر إذن َوِلیِّ َل بَه ْن َفَلهـا المْهـُر �مـا اْسـَتَحلَّ ِمـْن   ،،َفِنَكاُحها َ�اِطل؛ َفإْن َدَخ َتَحلَّ ِم ما اْس ُر � ها المْه َفَل
ْلَطاُن َوليُّ َمْن ال وَ   ،،َفْرِجَها؛ فإن اْشَتجرواَفْرِجَها؛ فإن اْشَتجروا ْلَطاُن َوليُّ َمْن ال وَ فالسُّ  َأْخرَجُه األرَ�َعُة إال النسائّي".َأْخرَجُه األرَ�َعُة إال النسائّي".  ..»»ليَّ َلهاليَّ َلهافالسُّ

عمنعــم سهامفهومــه أنــه إذا أذن لهــا أن تــزوج نفســها  ،،ن تزوج نف ها أن  نه إذا أذن ل سهافلهــا أن تــزوج نفســها  مفهومه أ تزوج نف ها أن  حدیث لكــن إذا حملنــا هــذا الحــدیث   ،،فل هذا ال نا  كن إذا حمل ل
ناعلــى مــا جــاء فــي األحادیــث األخــرى قلنــا لولّي بــل ال بــد مــن ُمباشــرة الــولّي   ،،نه ال �كفي مجرد اإلذننــه ال �كفــي مجــرد اإلذنإإ  ::على ما جاء في األحادیث األخرى قل بد من ُمباشرة ا بل ال 

 ..قاتقاتو و منطمنط��ُمعارض ُمعارض   ألنه مفهومألنه مفهوم  ؛؛وال �كفي اإلذنوال �كفي اإلذن  ،،العقدالعقد
 وَصّحَحُه أُبو َعَوانة وابُن ِحّباَن والحاِكُم.وَصّحَحُه أُبو َعَوانة وابُن ِحّباَن والحاِكُم.  ،،"َأْخرَجُه األرَ�َعُة إال النسائيّ "َأْخرَجُه األرَ�َعُة إال النسائيّ   

 وغیره من الحفاظ.وغیره من الحفاظ.  ،،قال ابن �ثیر: وصححه �حیى بن معینقال ابن �ثیر: وصححه �حیى بن معین
 جاز أن تعقد لنفسها.جاز أن تعقد لنفسها.  ،،�فهم منه أنه إذا أذن لها�فهم منه أنه إذا أذن لها  ،،»»�غیر إذن ولیها�غیر إذن ولیها««قال أبو ثور: فقوله: قال أبو ثور: فقوله: 
 لى معارضة المنطوق �اشتراطه.لى معارضة المنطوق �اشتراطه.عع �قوى  �قوى وأجیب �أنه مفهوم الوأجیب �أنه مفهوم ال

عن الزهري واعلــم أن الحنفیــة طعنــوا فــي هــذا الحــدیث؛ �أنــه رواه ســلیمان بــن موســى عــن الزهــري  بن موسى  سلیمان  نه رواه  حدیث؛ �أ هذا ال في  نوا  یة طع لم أن الحنف ئل وُســئل   ،،واع وُس
 والذي روى هذا القدح هو إسماعیل بن ُعلیة القاضي".والذي روى هذا القدح هو إسماعیل بن ُعلیة القاضي".  ،،الزهري عنه فلم �عرفهالزهري عنه فلم �عرفه

لى الراوي لـى الـراوي ععي أثنى ي أثنى الُزهر الُزهر   ،،�عني نسي الحدیث ونسي الراوي �عني نسي الحدیث ونسي الراوي   ؟؟لم �عرف الراوي لم �عرف الراوي أم أم لم �عرف الحدیث لم �عرف الحدیث 
َل لكـن إن أنكـر ُقِبـَل   ،،وال �منع أن ُ�حدث اإلنسان �الحدیث و�نسىوال �منع أن ُ�حدث اإلنسان �الحـدیث و�نسـى  ،،�أنه نسي الحدیث�أنه نسي الحدیث  ،،سلیمان هذاسلیمان هذا لكن إن أنكر ُقِب

َل قول من رواه عنه؛ ألنه ُمثبتُقِبـَل قـول مـن رواه عنـه؛ ألنـه ُمثبـت  أو �غلب على ظنه �ذاأو �غلـب علـى ظنـه �ـذا  ،،نه نسينه نسيإإو�ن قال: و�ن قال:   ،،قولهقوله فوا في وألَّفـوا فـي   ،،ُقِب وألَّ
  ،،أني قلت �ذاأنـي قلـت �ـذا  ن عنين عنـيحدثني فالحدثني فـال  ،،حتى �ان �عضهم یروي عمن روى عنهحتى �ان �عضهم یروي عمن روى عنه  ،،هذا من حدث ونسيهذا من حدث ونسي

 ..أو حدثت �كذاأو حدثت �كذا
 فلم �عرفه.فلم �عرفه.  -أي: عن الحدیثأي: عن الحدیث  ،،"عن ابن جر�ج عن سلیمان: أنه سأل الزهري عنه"عن ابن جر�ج عن سلیمان: أنه سأل الزهري عنه

بن موسىوأجیـب عنـه: �أنـه ال یلــزم مـن نسـیان الزهــري لـه أن �كـون سـلیمان بــن موسـى كون سلیمان  له أن � سیان الزهري  من ن لزم  نه ال ی یهوهـم علیــه  ،،وأجیب عنه: �أ ال ال   ،،وهم عل
 سیما وقد أثنى الزهري على سلیمان بن موسى.سیما وقد أثنى الزهري على سلیمان بن موسى.

برى)واستوفاه البیهقـي فـي (السـنن الكبـرى)  ،،یثیثددححوقد طال �الم العلماء على هذا الوقد طال �الم العلماء على هذا ال سنن الك في (ال وقد عاضدته وقـد عاضـدته   ،،واستوفاه البیهقي 
 مما �أتي في شرح حدیث أبي هر�رة.مما �أتي في شرح حدیث أبي هر�رة.  ،،أحادیث اعتبار الولّي وغیرهاأحادیث اعتبار الولّي وغیرها

 وفي الحدیث دلیل على اعتبار إذن الولّي في النكاح �عقده".وفي الحدیث دلیل على اعتبار إذن الولّي في النكاح �عقده".
قيعلـــى ذ�ـــر (الُســـنن الكبـــرى) للبیهقـــي برى) للبیه نن الك �ر (الُس لى ذ شك أن ال شـــك أن   ،،ع �ةعنا�ـــةال  ـــم �عـــد حفـــظ المتـــون الُمقـــررة  عنا قررةطالـــب العل تون الُم فظ الم عد ح لم � لب الع   طا

مینالُمتعلمــینقات قــات لطبلطب ــ  ،،الُمتعل ني �الصحیحین والسُّ ینبغــي لطالــب العلــم أن �عتنــي �الصــحیحین والسُّ لب العلم أن �عت ــه   ،،ننننینبغي لطا عد ذلك �جعُل همَّه ثــم �عــد ذلــك �جعــُل همَّ ثم �
نه �كفي نــه �كفــي إإ  ::حتى لو قیلحتــى لــو قیــل  ،،األحكاماألحكــام  أحادیثأحادیــثالذي جمع غالب الــذي جمــع غالــب   ،،البیهقيالبیهقــي  سننســنن  ،،لهذا الكتاب العظیملهــذا الكتــاب العظــیم
كبیر كبیـر الالما یلزم أن �حفظ هذا الكتاب ما یلزم أن �حفظ هذا الكتاب   ،،فیدرس هذا الكتابفیدرس هذا الكتاب  ،،األحكام ما َ�ُعداألحكام ما َ�ُعد  یثیثددااطالب العلم في أحطالب العلم في أح

تأخرألنــه ُمتــأخر  ؛؛وأسانیده نازلةوأســانیده نازلــة  ،،ًداًداججــ یه من األحادیث واآلثار ما ال یوجد في غیرهفیوجــد فیــه مــن األحادیــث واآلثــار مــا ال یوجــد فــي غیــره  ،،ألنه ُم فعلى فعلــى   ،،فیوجد ف
 ..-�هللا المستعان�هللا المستعان-طالب العلم أن �عتني �ه طالب العلم أن �عتني �ه 

 طالب: ...........طالب: ...........
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  هيهـيو�لى اآلن الُمعتمدة و�لـى اآلن الُمعتمـدة   ،،ر مراًرار مـراًراوصوِّ وصـوِّ   ،،هو ُطِبَع قد�ًما �الهندهو ُطِبَع قد�ًما �الهنـد  ،،طبعة طیبةطبعة طیبة  إلى اآلن ما ُطِبعإلى اآلن ما ُطِبع  ،،نعمنعم
هاومــا صــور علیهــا  ،،ةة��ــددننالهاله ــَع فــي دار الكتــب العلمیــة هــذه الطبعــة الهند�ــة   ،،وما صور علی �ة ُطِب عة الهند هذه الطب یة  تب العلم في دار الك َع  ما�عنــي مــاُطِب ني  حضروا حضــروا أأ  �ع

رغم ما فیها من أخطاء رغم ما فیهـا مـن أخطـاء   ،،لكن ما زال المعول على الهند�ةلكن ما زال المعول على الهند�ة  ،،التجو�دالتجو�د  مظنةمظنة  وال هموال هم  ،،وال قابلواوال قابلوا  ،،اانسخً نسخً 
 ..لكنها في الجملة من أفضل الموجودلكنها في الجملة من أفضل الموجود

 "وفي الحدیث دلیل على اعتبار إذن"."وفي الحدیث دلیل على اعتبار إذن".
متر متـر واحدة نصف واحـدة نصـف الال  ،،وال أجزاءوال أجـزاء  ،،ُمجلدات صغیرةُمجلـدات صـغیرة  يي�عني ما ه�عني ما هـ  ،،بارباررة أسفار �رة أسفار �كتاب في عشكتاب في عشللهذا اهذا ا

ل�عنــي مثــل هــذا لــو ُحِقــق التحقیــق الــ  ،،و�ثرة أوراقو�ثــرة أوراق  ،،أو أكثرأو أكثــر یق ا ق التحق لو ُحِق هذا  ��قومــون �ــي ي ذذ�عني مثل  في الكتب �عني اآلن فــي الكتــب �عنــي   هه�قومون  اآلن 
 أكثر من مائة مجلد.أكثر من مائة مجلد.  �صل إلى�صل إلى

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........
 المسند.المسند.من من أكبر أكبر   ،،الال

 ......: ........: ........ببطالطال
 ؟؟ماذاماذا

 طالب: ...........طالب: ...........
صالً أصـــالً   هذاهــذا كنمــا �مكـــن  أ قهالـــدعوة إلـــى تحقیقــه  معمــع، ، ططغغضضـــأن �ُ أن �ُ   ما �م لى تحقی لدعوة إ یف �یـــف   ..ا ضغط�ضـــغط� حن نحــن و و   � قق�حقـــقنر�د أن نر�ـــد أن ن   ،،�ح

سخو�قابــل نســـخ بل ن یهو�علـــق علیـــه  ،،ههو�قا لق عل ثو�حكـــم علـــى أحادیثـــ  ،،و�ع لى أحادی كم ع كن أمـــا �مكـــن أ  ،،ههو�ح ضغطن �ضـــغطما �م ني �عنـــي   ،،ن � ققلـــو �حقـــق�ع ثلمثـــل  لو �ح   م
ألنه ألنـه ؛ ؛ مائةمائـة  كفیهكفیـهما �مـا �  ،،ددننسسـالمالمما �كفیه مائة على طر�قة مـا �كفیـه مائـة علـى طر�قـة   ،،مائة مجلد على طر�قتهمائة مجلـد علـى طر�قتـه  لصارلصار  ،،ُمسندُمسندللاا

سانیده نازلةأســانیده نازلــة لرواة �ــل واحــد مــن الــرواة   ،،أ حد من ا قات المتأخرةال ســیما مــن الطبقــات المتــأخرة  ،،اا�سطً �ســطً   �حتاج�حتــاج�ل وا ع�عــهي هــي ي ي تتــالال  ،،ال سیما من الطب   دد�
ستةطبقــات الشــیوخ واألئمــة �عنــي معاصــري األئمــة الســتة مة ال صري األئ ني معا مة �ع شیوخ واألئ قات ال یرةفمــن دونهــم هــؤالء فــیهم مشــكالت �بیــرة  ،،طب شكالت �ب فیهم م هؤالء  هم  من دون   ،،ف

مسند صار مسـند صـار الالثل ثـل مم  طباعةطباعـة  وُطبعوُطبـع  ،،ومع ذلك إذا ُدرست أسانیدهومع ذلك إذا ُدرسـت أسـانیده  ،،و�ثیٌر منهم قد ال یوجد له ترجمةو�ثیٌر منهم قد ال یوجد له ترجمة
أر�عة في أر�عـة فـي   ،،ثالثةثالثـة  ،،صار �ل مجلدینصـار �ـل مجلـدین  ،،نعمنعـم  ،،ر على الورق الخفیفر على الورق الخفیـفوِّ وِّ ثم ُص ثم ُص   ،،مائة أو أكثر من مائةمائة أو أكثر من مائة

حدمجلــد واحــد لد وا یرً �ســتمر �بیــرً   ،،مج ستمر �ب تابالكتــاب  اا� یركتــاب �بیــرالال  ،،الك تاب �ب یر�بیــر  ،،ك ــم أن �عتنــي �ــه   ،،�ب �ه وعلــى طالــب العل ني  لم أن �عت لب الع �هللا �هللا -وعلى طا
 ..-،،المستعانالمستعان

  ،،جه واحدجـه واحـدو و على علـى   صوره �امًال صـوره �ـامًال   ،،صور الكتابصـور الكتـاب  ،،ببمن الشبامـن الشـبا  االكن أعرف واحدً لكـن أعـرف واحـدً   ،،�حتاج إلى ُعْمر�حتاج إلـى ُعْمـر  
ثالثة في ثالثــة فــي   ،،صفحتینصــفحتین  أخذأخـذ  �عني لو الواحد�عنــي لــو الواحــد  ،،وأنهاه مع الوقتوأنهــاه مــع الوقـت  ،،ق �عض التعلیقاتق �عـض التعلیقــاتوعلَّ وعلَّــ  ،،واعتنى �هواعتنـى �ــه

یوم ینتهيالیــوم ینتهــي یمــا فیــ  ،،ال لالــ  ،،شيء ما ینتهي مع الوقتشــيء مــا ینتهــي مــع الوقــت  ههما ف عوامالعــوام  �قول�قــول  ي ینقصي یــنقصذذا لالــ  ::ال   ،،ینتهيینتهــي  ي ینقصي یــنقصذذا
 ..-انان�هللا المستع�هللا المستع-شيء شيء   إلىإلى  �التسو�ف ما �صل�التسو�ف ما �صل  ،،الثابتالثابتفي في لكن المشكلة لكن المشكلة 

 ................طالب: ...طالب: ...
 الهند�ة لیست صغیرة.الهند�ة لیست صغیرة.
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 طالب: ...........طالب: ...........
 ..-�هللا المستعان�هللا المستعان-  ،،وصورهوصوره  ،،یوجد حجم �بیریوجد حجم �بیر  ،،م صغیرم صغیرحجحج��ه ه و و ر ر صوَّ صوَّ 

 طالب: ...........طالب: ...........
 في غا�ة األهمیة.في غا�ة األهمیة.  نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........
 و�عتني �أدلة الشافعیة.و�عتني �أدلة الشافعیة.  ،،في غا�ة األهمیة؛ ألن المؤلف البیهقي شافعيفي غا�ة األهمیة؛ ألن المؤلف البیهقي شافعي

 في.في.طالب: وهذا حنطالب: وهذا حن
لى الحقیقةتصــل إلــى الحقیقــة  أنأن  �غیت�غیــت  ااأنت إذأنــت إذ  ،،وهذا حنفيوهــذا حنفــي  ،،نعمنعــم اقرن اقــرن   ،،وأنت احكموأنــت احكــم  ،،اقرن بین خصمیناقرن بــین خصــمینففــ  ،،تصل إ

صمینبـــین خصـــمین شافعيلـــو علـــق علیـــه شـــافعي  ،،بین خ یه  لق عل بدون ذهـــب �ثیـــر مـــن األمـــور بـــدون   ،،لو ع مور  من األ یر  هب �ث هاتحـــس بهـــاأن أن ذ حس ب هذا لكـــن هـــذا   ،،ت كن  ل
 أورده.أورده.و و إال إال   شيء فیه مسار إشكالشيء فیه مسار إشكال  ههما فیما فی  ،،ر�حكر�حكیی

 طالب: ...........طالب: ...........
  ،،كتاب مفیدكتـاب مفیـدفالفالمنع منـع ��لكن ما لكـن مـا   ، وفیه أشیاء،، وفیـه أشـیاء،تعصبتعصـب  ههفیفیـ  دد�ع�عـو و   ،،ااهذا �الم طیب جد� هذا �الم طیـب جـد�   ،،الال  ،،كل شيءكل شيء

  الفائدةالفائدة  ، الناس یر�دون ، الناس یر�دون -�هللا المستعان�هللا المستعان-علم �فترض أن طالب العلم ُ�میز علم �فترض أن طالب العلم ُ�میز الالطالب طالب   ،،واإلنسان �میزواإلنسان �میز
 ..و�سامحو�سامح  اله �عفواله �عفو  والؤ �سعون،والؤ �سعون،

 أو عقد و�یله.أو عقد و�یله.  ،،"وفي الحدیث دلیل على اعتبار إذن الولّي في النكاح  وهو �عقده لها"وفي الحدیث دلیل على اعتبار إذن الولّي في النكاح  وهو �عقده لها
لدخولالمــرأة تســتحق �الــدخوله أن ه أن وظاهر وظــاهر  ستحق �ا مرأة ت �اطو�ن �ــان النكــاح �ــاط  ،،ال كاح  �ان الن یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–؛ لقوله ؛ لقولــه الً الً و�ن  : : -صلى هللا عل

 ..»»فإن دخل بها؛ فلها المهر �ما استحق من فرجهافإن دخل بها؛ فلها المهر �ما استحق من فرجها««
 فهو �اطل؛ مع العلم والجهل.فهو �اطل؛ مع العلم والجهل.  ،،وفیه دلیل على أنه إذا اختل ر�ن من أر�ان النكاحوفیه دلیل على أنه إذا اختل ر�ن من أر�ان النكاح

 وال واسطة".وال واسطة".  ،،وأن النكاح ُ�سمى: �اطًال وصحیًحاوأن النكاح ُ�سمى: �اطًال وصحیًحا
ولذا الذي أخل   ،ال � عذر ،اسیان  نأو  سواء �ان جهال   ،إذا تخلف شرط ،نایه �الجهل هوال � عذر ف

�هللا  :قال ،لو صلى شخص بدون وضوء ،»فإنك لم ت صل    ،صل   « ،لم � عذر �صالته وهو جاهل
ط أ ن ا}ر�نا { خالص :نقول ،ناسي أو ،جاهل ین ا أ و  أ خ  ذ ن ا إ ن ن س   .] 286[البقرة:ال  ت ؤ اخ 

نزل الموجود منزلة المعدومُینـزل الموجـود منزلـة المعـدوم  ،،لله الجهه الجهـألن النسیان عند أهل العلم مثلُ ألن النسیان عند أهل العلم مثُلـ  ؛؛ال بدال بد  ،،نقول: النقول: ال   لكنه ال لكنـه ال   ،،ُی
نزل المعدوم منزلة الموجودُینــزل المعــدوم منزلــة الموجــود ــ  مامــا  ،،ُی كالم؟ لو صلى الظهر ثالثً معنــى هــذا الكــالم؟ لــو صــلى الظهــر ثالًث قال: نسیت ا قــال: نســیت معنى هذا ال عةالرا�عــةا    ،،الرا�

موجود منزلة المعدوم ما دام موجـود منزلـة المعـدوم مـا دام كأن الكـأن الفف  ..لكن لو قال: �هللا نسیت وزدت خامسةلكن لو قال: �هللا نسیت وزدت خامسـة  ،،د صالتكد صالتكععأ أ نقول: نقول: 
 إعادة.إعادة.  ما تلزمما تلزم  ،،ااناسیً ناسیً 

�أن هذا �أن هـذا   ،،مثل الزنامثل الزنا  شهودشهودشترط أر�عة شترط أر�عة ��حسب الشرع حسب الشرع   ئتئتأنا جأنا جقال: قال:   ،،ود للنكاحود للنكاحلو جمع أر�عة شهلو جمع أر�عة شه  
نا: القلنـا: ال  ،،لكن لو اقتصر على واحدلكـن لـو اقتصـر علـى واحـد  ،،ُینزل الموجود منزلة المعدومُینزل الموجـود منزلـة المعـدوم قاعدة مضطردة قاعـدة مضـطردة الال  ،،أعد العقدأعـد العقـد  ،،قل

 ..و�ل شيءو�ل شيء  ،،في العبادات والمعامالتفي العبادات والمعامالت
 وجعلوها العقد الفاسد.وجعلوها العقد الفاسد.  ،،"وقد أثبت الواسطة الهادو�ة"وقد أثبت الواسطة الهادو�ة
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 ولم تكن".ولم تكن".  ،،أو أحدهما جاهلینأو أحدهما جاهلین  ،،: وهو ما خالف مذهب الزوجین: وهو ما خالف مذهب الزوجینقالواقالوا
یة �غیر ولّي وهو ما یدري تــزوج حنفیــة �غیــر ولــّي وهــو مــا یــدري   ،،شافعيشــافعي  أوأوحنبلي حنبلــي   ،،�عني خالف المذهب جاهل�عنــي خــالف المــذهب جاهــل  ،،جاِهلینجــاِهلین   ،،تزوج حنف

وما ومـا   ،،وعیالوعیـال  ، وعندهم، وعنـدهمقائمةقائمـة  مم، و�یوته، و�یـوتهبدون أبيبـدون أبـي  ،،أخواتي �لهم متزوجاتأخواتي �لهم متزوجات  ،،جاء المرأة وقالت: �هللاجاء المرأة وقالت: �هللا
 ..ال بد من تجدید العقد �الوليّ ال بد من تجدید العقد �الوليّ   ،،النكاح �اطلالنكاح �اطلفف  ..هذا جاهل ما یدري هذا جاهل ما یدري   ،،وأخذ بهاوأخذ بها  ،،عندهم خللعندهم خلل

عنهم المؤلفمــا نقلــه عــنهم المؤلــففیفی  الهادو�ةالهادو�ــة له  هذا �قولمثــل هــذا �قولــفي فــي   ،،ما نق ثل  سدفاســد  ن:ن:و و م كن لكــن   ،،فا یة؟ فائــدة الخــالف العملیــة؟   مامــال خالف العمل ئدة ال فا
قال: خالصى �ـالولّي وُ�قـال: خـالصیؤتَ یؤتَ   ،،الفاسد �مكن تصحیحهالفاسد �مكن تصحیحه  ،،�خالف الفاسد�خالف الفاسد  الباطل ال تترتب آثاره علیهالباطل ال تترتب آثاره علیه   ،،ى �الولّي وُ�

ما �حتاج الشــهود مــا �حتــاج  شهود  همأن یــؤتى بهــمال یؤتى ب یةمــرة ثانیــة  أن  بولّي وشهودأو یــؤتى بــولّي وشــهود  ،،هناك شهودهنــاك شــهود  �ان�ــان  ،،مرة ثان یؤتى  وال �حتاج وال �حتــاج   ،،أو 
�جمیع ما یتطلبه �جمیـع مـا یتطلبـه   ،،و�نما الباطل ُ�عقد عقد جدیدو�نمـا الباطـل ُ�عقـد عقـد جدیـد  ،،المقصود أنه �كمل الناقص الفاسدالمقصـود أنـه �كمـل النـاقص الفاسـد  ،،إقرار امرأة إقـرار امـرأة 

 ..العقدالعقد
 ه أحكام مبینة في الفروع.ه أحكام مبینة في الفروع.وترتب علیوترتب علی  ،،"ولم تكن المخالفة في أمر مجمع علیه"ولم تكن المخالفة في أمر مجمع علیه

مراد ولیاء الدال علـیهم ذ�ـر الـولّي والسـیاق؛ والمـراد عائد إلى األ عائد إلى األ   »»فإن اشتجروافإن اشتجروا««والضیر في قوله: والضیر في قوله:  سیاق؛ وال لولّي وال �ر ا ولیاء الدال علیهم ذ
إن إن   ..و�ه تنتقل الوال�ة إلى السلطانو�ه تنتقل الوال�ة إلى السلطان  ،،وهذا هو العضلوهذا هو العضل  ،،�االشتجار: منع األولیاء من العقد علیها�االشتجار: منع األولیاء من العقد علیها

 عضل".عضل".
تر�دین تر�ـدین   أنتأنـت  ،،أو العكسأو العكـس  ،،؟ قال: ال أر�ده؟ قال: ال أر�ـدهاا�د فالنً �د فالنً ر ر أأهل المراد �ه الولّي مع المرأة؟ قالت: هل المراد �ه الولّي مع المرأة؟ قالت:   ،،اشتجروااشتجروا

 �عقد.�عقد.  أنأن  ورفضورفض  ،،ال أعقد لكال أعقد لكفف  ،،أنا ال أر�دهأنا ال أر�دهو و   ،،اافالنً فالنً 
ئٍذ تنتقل الوال�ةوحینئـٍذ تنتقـل الوال�ـة  ،،�كون الولّي عاضًال �كـون الـولّي عاضـًال   ،،إذا �ان ممن تبرأ الذمة بتزو�جهإذا �ان ممن تبرأ الذمـة بتزو�جـه  ،،للضضنقول: هذا عانقول: هذا عا     وحین

  جاءتجـاءتلما لمـا   �ثر�ثـروهذا وهـذا   ،،هتتزوج البنتهتتـزوج البنـت  لئاللـئالقفل الباب قفـل البـاب   ،،ما لو رفض ابتداءً مـا لـو رفـض ابتـداءً ومثله فیومثلـه فی  ،،إلى من دونهإلى مـن دونـه
ما تستقل بنفسها ما تستقل بنفسها   حتىحتىما یزوج البنت ما یزوج البنت   ،،ل الراتبل الراتبمولیته من أجمولیته من أج  ضلضلاألولیاء �عاألولیاء �ع  منمن  �ثیر�ثیر  ،،الوظائفالوظائف

إلى من إلـى مـن   ،،وتنتقل الوال�ة منه إلى غیرهوتنتقـل الوال�ـة منـه إلـى غیـره  ،،ااألنه ارتكب ُمحرمً ألنـه ارتكـب ُمحرًمـ؛ ؛ مثل هذا �فسخ �العضلمثل هذا �فسخ �العضلفف  ،،مع زوجهامع زوجها
 ..إذا لم یوجد أحد فالسلطان ولّي من ال ولّي لهإذا لم یوجد أحد فالسلطان ولّي من ال ولّي له  ،،هو دونه من �عدههو دونه من �عده

 وهو محتمل.وهو محتمل.  ،،منع األقرب األ�عدمنع األقرب األ�عدوانتقالها إلى السلطان مبني على وانتقالها إلى السلطان مبني على   ،،"وقیل: بل تنتقل إلى األ�عد"وقیل: بل تنتقل إلى األ�عد
 و�ؤ�د".و�ؤ�د".  ،،ومثلهما غیبة الوليّ ومثلهما غیبة الوليّ   ،،ودّل على أن السلطان ولّي من ال وليَّ لها؛ لعدمه أو لمنعهودّل على أن السلطان ولّي من ال وليَّ لها؛ لعدمه أو لمنعه

 ..فهو في حكم المعدومفهو في حكم المعدوم  تهتهفإذا منعفإذا منع  ،،لعدمه حقیقًة أو ُحكًمالعدمه حقیقًة أو ُحكًما
امرفوًعـا  -من حدیث ابن عباسمن حدیث ابن عباس  ،،ه الطبرانيه الطبراني"و�ؤ�د حدیث الباب ما أخرج"و�ؤ�د حدیث الباب ما أخرج بو ال نكـاح إال بـو ««: : -مرفوًع كاح إال    ،،ليّ ليّ ال ن

ــّي لهــا ــّي مــن ال ول هاوالســلطان ول لّي ل من ال و لّي  سلطان و ــي   »»وال ــد أخرجــه ســفیان ف ــن أرطــأة؛ فق ــه الحجــاج ب ــان فی في و�ن � سفیان  قد أخرجه  بن أرطأة؛ ف جاج  یه الح �ان ف و�ن 
 (جامعه).(جامعه).

سناد حسنومــن طر�قــة الطبرانــي فــي (األوســط) �إســناد حســن في (األوسط) �إ ني  قة الطبرا فظ: عــن ابــن عبــاس بلفــظ:   ،،ومن طر� بن عباس بل بولّي ال نكــاح إال بــولّي ««عن ا كاح إال  ال ن
 جائًرا �ان أو عادًال".جائًرا �ان أو عادًال".  ،،سلطان من إلیه األمرسلطان من إلیه األمرثم المراد �الثم المراد �ال  ،،»»مرشد أو سلطانمرشد أو سلطان
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�اب األموالفــي هــذا البــاب �عنــي فــي �ــاب األمــوال  الرشدالرشــد  ،،رشدرشــدالال في  ني  باب �ع هذا ال هذا وفــي هــذا   ،،من �حفظ األموال وال �ضیعهامــن �حفــظ األمــوال وال �ضــیعها  ،،في  وفي 
فهل معنى فهـل معنـى   ،،الذي ُ�حسن االختیارالذي ُ�حسـن االختیـار  ،،شد في �ل �اٍب �حسبهشد في �ل �اٍب �حسبهشد والرَّ شد والرَّ فالرُّ فالرُّ   ،،الباب من ُ�حسن االختیارالباب من ُ�حسن االختیار

 یته؟ وتنتقل إلى من دونه؟یته؟ وتنتقل إلى من دونه؟هذا أن الذي ال ُ�حسن االختیار تتبع والهذا أن الذي ال ُ�حسن االختیار تتبع وال
قدم �فء وتشاور ا�معنــى: أنــه لــو تقــدم �ــفء وتشــاور ا   نه لو ت نتمــع البنــت  ،،مع األممــع األم  ،،لولّي األب مع األوالدلــولّي األب مــع األوالد�معنى: أ ورأى أن الولد ورأى أن الولــد   ،،مع الب

صالحً المتقــــدم صــــالحً  قدم  كاحللنكــــاح  ااالمت قولنقــــول  هلهــــل  ،،للن لد�عقــــد الولــــد  ::ن قد الو نه ُمرشدألنــــه ُمرشــــد  ؛؛�ع قدواألب ال �عقــــد  ،،أل ن ألنــــه ال ُ�حِســــن   ؛؛واألب ال �ع نه ال ُ�حِس أل
یاراالختیــار قولأو نقــول  ،،االخت ــا  ::أو ن امــا دام وقــع االختیــار موافًق یار موافًق ــم �ســ  ،،ما دام وقع االخت ــو ل سول لم � صودتقل �ــه الــولّي حصــل �ــه المقصــودولو  �ه المق لولّي حصل  �ه ا   ،،تقل 

 ..ي البدا�ةي البدا�ةوطأ �األب فوطأ �األب فالمسألة منالمسألة من  ؟؟و�عقد الوليّ و�عقد الوليّ 
 �ا إخوان.�ا إخوان.  ،،نعمنعم

و�ن �ان رأ�ه مثل و�ن �ـان رأ�ـه مثـل   ،،فاجتمع رأي األبفـاجتمع رأي األب  ،،وله أوالد ُ�حسنون ولـه أوالد ُ�حسـنون   ،،إذا وجد أب ُمغفل ال ُ�حسن االختیارإذا وجد أب ُمغفـل ال ُ�حسـن االختیـار
لذین ُ�حسنون و�ضبطون مــع رأي األوالد الــذین ُ�حســنون و�ضــبطون   ،،عدمهعدمــه قة البنت واألممــع موافقــة البنــت واألم  ،،مع رأي األوالد ا ة الخاطب ة الخاطــب ففي الجملففــي الجملــ  ،،مع مواف
األب األب   ::فمن یتولى العقد؟ هل نقولفمـن یتـولى العقـد؟ هـل نقـول  ،،فلفـل�اجتماع نظر الجمیع الذین لم �ستقل �ه هذا الُمغ�اجتماع نظر الجمیع الذین لـم �سـتقل �ـه هـذا الُمغ  ،،كفءكفء

 لمجرد اتصافه �التغفیل انتقلت منه الوال�ة؟لمجرد اتصافه �التغفیل انتقلت منه الوال�ة؟
 طالب: ...........طالب: ...........

 نعم.نعم.
 طالب: ...........طالب: ...........

  ،،والیتهوالیتـهله مفهوم أن غیر المرشد ال تصح لـه مفهـوم أن غیـر المرشـد ال تصـح   ،،�عني هل نقول بولّي مرشد�عني هل نقول بـولّي مرشـد  ،،هم اتفق رأیهم على هذاهم اتفق رأیهم على هذا
فإذا حصل فـإذا حصـل   ،،والمقصود الصوابوالمقصود الصـواب  ،،ق الصوابق الصوابووافوواف  ،،نه ما دام وافق الحقنه ما دام وافق الحقإإ  ::أو نقولأو نقول  عقدهعقده  ححوال �صوال �ص

مالمــ  مامــا  ؟؟یتولى العقدیتــولى العقــد   ،،هو ما استقل في النظرهــو مــا اســتقل فــي النظــر  ،،أن نظره غیر مستقل في الموضوعأن نظــره غیــر مســتقل فــي الموضــوع؟ ال سیما ؟ ال ســیما ععانانال
  ،،ألصغرألصـغرنقول مثل هذا في األخ األكبر مع انقول مثل هذا في األخ األكبر مع ا  ،،متوقع منه انجبر بوجود اإلخوانمتوقع منه انجبر بوجود اإلخوانالالغیر غیر �عني الخلل �عني الخلل 

     وهكذا.وهكذا.  ،،نقول هذا في الشقیق مع األخ ألبنقول هذا في الشقیق مع األخ ألب
و�عض من یتولى العقد �جمع بین  ،ا�عني إذا �ان من دون الولي  األولى أشد منه وأتم نظر   

�معنى أنه أولى  ،أو �كون الصغیر أقعد ،ألب اواألكبر أخ   ،�كون الشقیق أصغر ،المصالح �لها
 ،�لهم حاضرون �علمه ،المأذون �طلب أن �أتي الجمیع یأتي العاقد أوف ،والكبیر أقل ،�الوال�ة
 ،فتتحقق المصالح ،الحضور القوا عدم اعتراض ،والزوج �قبل ،األكبر یوجب وجعل ،همو�رضا

والزوج �قبل  ،و� قال له قل زوجتك ،هي تستأذن على األب ،في مثل هذا � حقق المصالح ،نعم
 .خیرال -إن شاء هللا–یتم  ،فبتضافر آرائهم ،�حضور اإلخوة الذین هم أشد وأقوم في الموضوع

 طالب: ...........
 نعم.نعم.
 ب: ...........ب: ...........طالطال
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لوليّ اآلن إذا عرفنــا الهــدف مــن وجــود الــوليّ  نا الهدف من وجود ا لوليّ المقصــد الشــرعي مــن وجــود الــوليّ   ،،اآلن إذا عرف ئدة من وجود مــا الفائــدة مــن وجــود   ،،المقصد الشرعي من وجود ا ما الفا
 الولّي؟ الولّي؟ 

�ة األصلا�ـــة األصـــلععر ر  یةلمولیـــةلل  ححا هذه فـــإذا تمـــت هـــذه   ،،لمول مت  �ةالوال�ـــةفإذا ت ستقالالً اســـتقالالً   ،،الوال یرهأو برأ�ـــه مـــع غیـــره  ا مع غ �ه  ضدوتعاضـــد  ،،أو برأ   ،،ت اآلراءت اآلراءوتعا
 هذا هو المقصود.هذا هو المقصود.فف  ،،وحصل األصلوحصل األصل

وجاءه شخص لیس وجاءه شخص لـیس   ،،وال ُ�حسن االختیاروال ُ�حسن االختیار  ،،وال یوجد إال هذا األب الُمغفلوال یوجد إال هذا األب الُمغفل  ،،لكن لو لم �كن له أوالدلكن لو لم �كن له أوالد  
لهالسلطان ولي مـن ال ولـّي لـه««  ::فُیقال في هذه الحالةفُیقال في هذه الحالة  ،،�كفء لبنته�كفء لبنته من ال ولّي  نقول نقـول   ؟؟والیته تكون �عدمهاوالیتـه تكـون �عـدمها  ،،»»السلطان ولي 

  ااألن الولّي ما دام شرطً ألن الـولّي مـا دام شـرطً   ؛؛سائل ال بد من العنا�ة بهاسـائل ال بـد مـن العنا�ـة بهـاممالال  ،،�ثیر هذا�ثیـر هـذا  ،،في مثل هذا في وليٍّ فاسقفي مثـل هـذا فـي ولـيٍّ فاسـق
 ..ال بد من العنا�ة �هال بد من العنا�ة �هففالفروج الفروج �ه �ه ستحل ستحل تُ تُ مر العظیم الذي مر العظیم الذي لهذا األلهذا األ

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........
أو ُنِظر في أو ُنِظــر فــي   ،،ووافقت البنت واألمووافقــت البنــت واألم  ،،الُمغفل إذا وافقه أوالده غیر الُمغفلینالُمغفــل إذا وافقــه أوالده غیــر الُمغفلــین  ::لكن نقوللكــن نقــول  ،،في متفاوتةفــي متفاوتــة
 ..انجبرانجبر  ههعفعف�عني ض�عني ض  ،،خالص نسددخالص نسدد  ،،ما زالما زالالمصلحة المصلحة 

 طالب: ...........طالب: ...........
كن لكــن  هذااإلشــكال التغفیــل هــذا  ......ااشخًص شخًصــل یل  كاح�مــا �طــرأ فــي الوال�ــة فــي النكــاح  ،،اإلشكال التغف في الن في الوال�ة  طرأ  ما � في �طــرأ فــي المحرمیــة فــي   ،،� یة  في المحرم طرأ  �
الصبي الذي الصـبي الـذي   �حیث �كون في حكم�حیث �كـون فـي حكـم  ،،رتفع مسألة التغفیلرتفع مسألة التغفیلتتفال بد أن فال بد أن نن  ،،�طرأ في أمور �ثیرة�طرأ في أمور �ثیرة  ،،السفرالسفر

و�ن �ان على قدر �بیر و�ن �ـان علـى قـدر �بیـر   ،،و�ن �ان �بیر سنو�ن �ـان �بیـر سـن  ،،�عض الكبار�عـض الكبـار  ،،وال تصح محرمیتهوال تصح محرمیته  ،،ال تصح والیتهال تصح والیته
 ..ُ�خدعُ�خدع  ،،لكن عنده شيء من التغفیللكن عنده شيء من التغفیل  ،،والعبادةوالعبادة  ،،ن الصالحن الصالحمم

مر"ثــم المــراد �الســلطان مــن إلیــه األمــر یه األ من إل سلطان  مراد �ال ثم ال �األمرجــائًرا �ــان أو عــادًال؛ لعمــوم األحادیــث القاضــیة �ــاألمر  ،،" ضیة  یث القا موم األحاد عادًال؛ لع �ان أو    جائًرا 
 لطاعة السلطان جائًرا أو عادًال".لطاعة السلطان جائًرا أو عادًال".

عمنعــم یهممــن ال �جــوز الخــروج علیــه  ،،ن خروج عل جوز ال من ال � یرَ هــو مــا لــم یــرَ و و   ،،م لم  ما  بواحالكفــر البــواح  هو  فر ال بهمــا دام طاعتــه واجبــه  ،،الك ته واج ته فوالیتــه   ،،ما دام طاع فوالی
 ..قائمةقائمة

باد"وقیــل: بــل المــراد �ــه العــادل المتــولي لمصــالح العبــاد صالح الع تولي لم عادل الم �ه ال مراد  بل ال یل:  جورال ســالطین الجــور  ،،"وق سالطین ال هل فــإنهم لیســوا �أهــل ، ، ال  سوا �أ فإنهم لی
 لذلك".لذلك".
 نعم.نعم.

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–قاَل: قال رُسوُل ِهللا قاَل: قال رُسوُل ِهللا   -رضَي ُهللا َعْنُه رضَي ُهللا َعْنُه -"َوَعْن أبي ُهر�رَة "َوَعْن أبي ُهر�رَة 
 وسلم علیه.وسلم علیه.  صلِّ صلِّ اللهم اللهم 

ها؟ َوَ�ْیَف إْذُنهـا؟   ،،قالوا: �ا رسوَل هللاِ قالوا: �ا رسوَل هللاِ   ،،»»وال ُتْنَكح اْلبْكُر حتى ُتْسَتأَذنوال ُتْنَكح اْلبْكُر حتى ُتْسَتأَذن  ،،رَ رَ ال ُتْنَكُح األّ�ُم حّتى ُتْستأمَ ال ُتْنَكُح األّ�ُم حّتى ُتْستأمَ ««"" َوَ�ْیَف إْذُن
 ُمّتَفٌق َعَلیِه".ُمّتَفٌق َعَلیِه".  ..»»ّأْن َتْشُكتَ ّأْن َتْشُكتَ ««قال: قال: 
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مر �أن مر �ـأن أمرها �أن تأأمرهـا �ـأن تـأ  ،،والبكر ُ�طلب إذنهاوالبكر ُ�طلب إذنهـا  ،،�ما قرر مراًرا �عني ُ�طلب أمرها�ما قرر مراًرا �عني ُ�طلب أمرها  ،،والسین والتاء للطلبوالسین والتاء للطلب
ألنها ال تستحي أن ألنهـا ال تسـتحي أن   ؛؛ت واألمارات والقرائن في الثیبت واألمارات والقرائن في الثیـبولو ظهرت العالماولو ظهرت العالما  ،،وال �كفي الصمتوال �كفي الصمت  ،،تتكلمتتكلم

 أو ال أر�ده.أو ال أر�ده.  ،،ااتقول: أر�د فالنً تقول: أر�د فالنً 
قد تسكت قـد تسـكت   ،،ألنها قد تسكت وهي �ارهةألنهـا قـد تسـكت وهـي �ارهـة  ؛؛وتدل القرائن على الرضاوتدل القـرائن علـى الرضـا  ،،بینما البكر �كفي أن تسكتبینما البكر �كفي أن تسكت  

یهبـد مـن قیـام قـرائن تـدل علیـه  فالفـال  ،،ألن الطلب ال �ستحق من یرد علیهاألن الطلب ال �ستحق مـن یـرد علیهـا  ؛؛أحیاًناأحیاًنا ال سیما في هذه ال سـیما فـي هـذه   ،،بد من قیام قرائن تدل عل
ألوقات عند �عض البنات شيء من التصرفات من خالل اجتماع �عضهن ببعض في المدارس ألوقات عند �عض البنات شيء من التصـرفات مـن خـالل اجتمـاع �عضـهن بـبعض فـي المـدارس اا

عض التصرفاتتصــیر �عــض التصــرفات  ،،و�ذاو�ــذا ها مــع أبیهــا تتكلم تــتكلم   ،،تصیر � هافتعطیــه قفاهــامع أبی ني أن�عنــي أن  ،،مثالً مــثالً   رادةرادةتمشي تمشــي و و   فتعطیه قفا هذا هــذا   �ع
ما االســتئذان مــا  تاجحتــاج��االستئذان  ــهتتــأن أن   ح یهرد علی هأال یوجــد فــي نســاء هــ  ،،رد عل ساء  في ن بار فــال بــد مــن اعتبــار   ،،لوقت؟ موجودلوقــت؟ موجــودا اا اذذأال یوجد  من اعت بد  فال 

  ،،هذاهذا  وال شيء منوال شيء من  ،،ما عندها لف وال دورانما عندها لف وال دوران  ،،الصالصخخ  ،،قبل النساء أمرهن واضحقبل النساء أمرهن واضح  منمن  �عني�عني  ،،القر�نةالقر�نة
  -�هللا المستعان�هللا المسـتعان-و�ل شيء و�ـل شـيء   ،،الفطر تغیرتالفطـر تغیـرت  ،،نعمنعـم  ،،والحیاء على أشدهوالحیاء على أشده  ،،�ل شيء صر�ح�ل شيء صر�ح  ،،صر�حصر�ح

 نعم.نعم.
 ".".»»ال ُتْنَكحُ ال ُتْنَكحُ ««: : -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–ِهللا ِهللا " َوَعْن أبي ُهر�رَة رضَي ُهللا َعْنُه قاَل: قال رُسوُل " َوَعْن أبي ُهر�رَة رضَي ُهللا َعْنُه قاَل: قال رُسوُل 

شيء �عني شـيء �عنـي   ،،و�ذاو�ـذا  ،،وقرب الدخولوقـرب الـدخول  ،،النساء في السابق ولیلة الدخولالنسـاء فـي السـابق ولیلـة الـدخول  أمرأمرتتصورون تتصورون   ماماأنتم أنتم �عني �عني 
�عني �أنه خالد بن �عنـي �أنـه خالـد بـن   ،،�عني �أنه داخل معر�ة�عنـي �أنـه داخـل معر�ـة  ،،في السابق العر�س في صباح الغدفـي السـابق العـر�س فـي صـباح الغـد�مكن �مكن   ،،جهادجهاد
 اآلن تغیرت األمور.اآلن تغیرت األمور.  أو �ذا،أو �ذا،شيء شيء   أوأو  ححفیه جر فیه جر و و إال إال في جسده في جسده   مكانمكانأو أو شيء شيء   ههما فیما فی  ،،الولیدالولید

ثم ثـم   ،،وحصل له من هذا شيء �ثیر �عدوحصل له من هـذا شـيء �ثیـر �عـد  ،،د من الطرائف من هذا النوع تزوج زوجته األولىد من الطرائف من هذا النوع تزوج زوجته األولىفي واحفي واح
والثانیة والثانیـة   ،،األولى �كراألولـى �كـر  ،،�أنها أم عشرة عیال�أنهـا أم عشـرة عیـال  ،،لما دخل على المرأة وجدها مستعدةلمـا دخـل علـى المـرأة وجـدها مسـتعدةففتزوج �عد ذلك تزوج �عد ذلك 

 مستعدة بلباس النوم تنتظره على الكرسي.مستعدة بلباس النوم تنتظره على الكرسي.  ،،�كر�كر
في بیئات المسلمین  ةي �ان موجودت�عني الحیاة ال ،ت تغیرتالمجتمعا�عني  ،فرق �بیر ،فرق  

} م خالفة ،وسببه �ثرة الخروج ،ما طرأ اشك أنه طرأ علیه هما فی ن  ف ي ب ی وت ك ن  ق ر   {و 
 .]33[األحزاب:

سابقفــي الســابق   عرفالكثیــر مــن البیــوت ال ُ�عــرف  في ال یوت ال ُ� یر من الب ناتوال ُیــدرى هــل فیهــا بنــات  الكث ها ب درى هل فی ناتأو مــا فیهــا بنــات  ،،وال ُی ها ب ما فی درى مــا ُیــدرى   ،،أو    ،،ما ُی
 ..هللا �حسن عواقبناهللا �حسن عواقبنا  ،،�هللا المستعان�هللا المستعانواآلن واآلن 

 طالب: ...........طالب: ...........
�هللا �هللا   -قتالقتـال  ههاألولین مثلك فیاألولـین مثلـك فیـواحدة مثل واحدة مثل عن عن لك لك   تبحثتبحثلو لو   ،،قتالقتال  ههفیفی  ،،قتال �ا سلیمانقتال �ا سلیمان  ههفیفی  ،،الال  ،،الال

 ..هللا �عفو و�سامحهللا �عفو و�سامح  ،،هللا �عفو و�سامحهللا �عفو و�سامح  ،،المستعانالمستعان
ْنَكحُ ال ُتـْنَكحُ ««: : -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–"قال رسول هللا "قال رسول هللا  یمغیـ  ::»»ال ُت امجزوًمـا ومرفوًعـا  ،،ر الصیغةر الصـیغةمغ ا ومرفوًع له ومثلـه   ،،مجزوًم ومث

 الذي �عده".الذي �عده".
ــْنَكحُ «« ْنَكحُ ال ُت یةمرفــوع �اعتبــار أن ال نافیــة  »»ال ُت بار أن ال ناف ــْنَكح««وو  ،،مرفوع �اعت ْنَكحال ُت بار أن�اعتبــار أن  »»ال ُت یر الصیغةوهــو مغیــر الصــیغة  ،،ال ناهیةال ناهیــة  �اعت   ،،وهو مغ

 ..وهي نائب فاعلوهي نائب فاعل  ،،والذي ینكحها ولیهاوالذي ینكحها ولیها  ،،»»ال ُتْنَكحال ُتْنَكح««  ،،�عني مبني للمجهول�عني مبني للمجهول
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 طلب األمر".طلب األمر".  ،،من االستئمارمن االستئمار: : »»حّتى ُتْسَتأَمرَ حّتى ُتْسَتأَمرَ ««التي فارقت زوجها �طالق أو موت التي فارقت زوجها �طالق أو موت   ::»»األ�ِّمُ األ�ِّمُ ««""
 ..التي جر�تالتي جر�ت  ،،وذهب عنها الحیاء في هذا الموضوعوذهب عنها الحیاء في هذا الموضوع  ،،المقصود أنها التي جر�تالمقصود أنها التي جر�ت

 طالب: ...........
 .نعم

�ا رسول هللاقالوا: �ـا رسـول هللا  ..»»وال ُتْنَكُح الِبْكُر َحتى ُتْسَتأَذنَ وال ُتْنَكُح الِبْكُر َحتى ُتْسَتأَذنَ ««"" قال:و�یـف إذنهـا؟ قـال:  ،،قالوا:  ها؟  ُكتَ َأْن َتْسـُكتَ ««  و�یف إذن فٌق متفـٌق . . »»َأْن َتْس مت
 علیه.علیه.

هافال �عقـد علیهـا  ،، بد من طلب األمر من الثیب وأمرها بد من طلب األمر من الثیب وأمرهافیه أنه الفیه أنه ال قد علی ها حتـى �طلـب الـَوليُّ األمـر منهـا   ،،فال �ع لَوليُّ األمر من حتى �طلب ا
قد�ــاإلذن �العقــد ــار رضــاها  ،،�اإلذن �الع ــك اعتب بار رضاهاوالمــراد مــن ذل لك اعت من ذ مراد  في وهــو معنــي أحقیتهــا بنفســها مــن ولیهــا فــي   ،،وال ها  من ولی سها  ها بنف ني أحقیت وهو مع

 األحادیث.األحادیث.
 ".".وعبر في الثیب �االستئماروعبر في الثیب �االستئمار  ،،وعبر هنا �االستئذانوعبر هنا �االستئذان  ،،أراد بها البكر البالغةأراد بها البكر البالغة» » الِبْكرالِبْكر««وقوله: وقوله: 

عمنعــم غةالمــراد �ــالبكر هنــا البالغــة  ،،ن �البكر هنا البال مراد  یفأمــا الصــغیرة التــي ال رأي لهــا دون التكلیــف  ،،ال ها دون التكل تي ال رأي ل ما الصغیرة ال لى فإنهــا ال تحتــاج إلــى   ،،أ ها ال تحتاج إ فإن
یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–النبي النبــي   ،،و�ذنها مثل عدمهو�ذنهــا مثــل عدمــه  ،،دون التكلیفدون التكلیــف  ،،إذنإذن عقد علیها عقــد علیهــا   ،،تزوج عائشةتــزوج عائشــة  -عل

  ،،ننمن في هذه السن إلى إذمـن فــي هـذه السـن إلــى إذر ر وال ُینتظوال ُینتظـ  ،،ودخل بها وهي بنت تسع سنینودخـل بهـا وهــي بنـت تسـع ســنین  ،،وهي بنت ست سنینوهـي بنـت سـت ســنین
 ..وأما غیر األب فال �ملك تزو�ج الصغیرةوأما غیر األب فال �ملك تزو�ج الصغیرة  ،،هذا �النسبة لألبهذا �النسبة لألب

 "إشارة إلى الفرق بینهما."إشارة إلى الفرق بینهما.
 �اإلذن منها في العقد علیها".�اإلذن منها في العقد علیها".  و�حتاج الولّي إلى صر�ح القولو�حتاج الولّي إلى صر�ح القول  ،،وأنه یتأكد مشاورة الثیبوأنه یتأكد مشاورة الثیب

 �هللا الُمستعان.�هللا الُمستعان.
 ..�خالف األمر؛ فإنه صر�ح في القول�خالف األمر؛ فإنه صر�ح في القول  ،،كوتكوت"واإلذن من البكر دائر بین القول والس"واإلذن من البكر دائر بین القول والس

 و�نما اْكُتفَي منها �السكوت؛ ألنها قد تستحي من التصر�ح.و�نما اْكُتفَي منها �السكوت؛ ألنها قد تستحي من التصر�ح.
  ..»»رضاها صماتهارضـاها صـماتها««قال: قـال:   ،،إن البكر تستحيإن البكر تسـتحي  ،،وقد ورد في روا�ة أن عائشة قالت: �ا رسول هللاوقد ورد في روا�ة أن عائشة قالت: �ا رسول هللا

شیخانأخرجــه الشــیخان اولكــن قــال ابــن المنــذر: �ســتحب أن ُ�علــم أن ســكوتها رًضــا  ،،أخرجه ال سكوتها رًض لم أن  ستحب أن ُ�ع نذر: � بن الم قال ا كن  قال لوقــال: �قــال ل  ،،ول ها هــا وقال: �
 فانطقي.فانطقي.  ،،تِ تِ و�ن �رهو�ن �ره  ،،فاسكتيفاسكتي  ،،ثالًثا؛ إن رضیتِ ثالًثا؛ إن رضیتِ 
لكولكنها �كت عند ذلـك؛ فقیـل: ال �كـون سـكوتها رًضـا مـع ذلـك  ،،فأما إذا لم تنطقفأما إذا لم تنطق مع ذ ا  كون سكوتها رًض یل: ال � لك؛ فق ثر وقیـل: ال أثـر   ،،ولكنها �كت عند ذ یل: ال أ وق

 لبكائها في المنع".لبكائها في المنع".
   ..نعمنعم

 وقیل".وقیل".  ،،"إال أن �قترن �صیاح ونحوه"إال أن �قترن �صیاح ونحوه
عمنعــم في الضدالبكــاء �مــا �كــون فــي األمــور الُمحزنــة �كــون أ�ًضــا فــي الضــد  ،،ن كون أ�ًضا  في األمور الُمحزنة � كون  كاء �ما � قال �عضهمولــذا قــال �عضــهم  ،،الب إن دمعة إن دمعــة   ::ولذا 

 ولذا في الدعاء �قولون: أقرَّ هللا عینك.ولذا في الدعاء �قولون: أقرَّ هللا عینك.  ،،ة الفرح �اردةة الفرح �اردةودمعودمع  ،،الحزن حارةالحزن حارة
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قرمعنــى أقــر هللا عینــك؟ �قــول: قــر  مامــا قول:  نك؟ � قر هللا عی نى أ حالقــر والحــ  ،،مع قر وال عمنعــم  ،،معروفمعــروف  ،،ررال بردالقــّر البــرد  ،،ن قّر ال نك أإذا أقــّر عینــك أ  ،،ال قّر عی   ييإذا أ
هذا موطن هـذا مـوطن   إذا �انت الدمعة حارة ال شك أنإذا �انـت الدمعـة حـارة ال شـك أن  ،،�خالف الحار�خـالف الحـار  ،،فأنت في فرحفأنت فـي فـرح  ،،تكون دمعتها �اردةتكون دمعتها �اردة

 ..حزن حزن 
یدل على الرضافهو یـدل علـى الرضـا  ،،أو �اردأو �ارد  ،،فهو یدل على المنعفهو یدل على المنع  ،،حارحار  "وقیل: ُ�عتبر الدمع هل هو"وقیل: ُ�عتبر الدمع هل هو واألولى واألولـى   ،،فهو 

 أن یرجع إلى".أن یرجع إلى".
 یدل؟یدل؟ي ي ذذالدمع الالدمع ال  هذاهذاما ما �هللا المستعان �هللا المستعان 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ؟ ؟ اا�اردً �اردً   أوأو  ااكیف �ختبره حار� كیف �ختبره حار� 
 ..غیرغیرمجرد ما ینزل بیتمجرد ما ینزل بیت  ،،یریرغغلكنه لكنه   ،،ردردتحس ببتحس بب  ،،�ه�ههي قد تحرص هي قد تحرص 

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.

 ..طالب: ..........طالب: ..........
 كیف؟كیف؟

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........
فخالص �كفي فخـالص �كفــي   ،،�عني إن دلت القرائن أنها راضیة�عنـي إن دلـت القـرائن أنهـا راضـیة  ،،وأشاروا إلى القرائنوأشـاروا إلـى القــرائن  ،،قرائنقـرائنالال  أقرواأقـروا  ممههـ  ه؟ه؟شكلشـكل

 ..-�هللا المستعان�هللا المستعان-السكوت السكوت 
یهینتسـب إلیـه  شك أنه جاء لجمیع منشك أنـه جـاء لجمیـع مـن  ههالشرع ما فیالشرع ما فی في أثنائه أو فـي أثنائـه أو   أوأو  ،،سواء �ان في آخر الزمانسـواء �ـان فـي آخـر الزمـان  ،،ینتسب إل

ناسُینظــر فیــه إلــى عمــوم النــاسفف  ،،في آخرهفــي آخــره لى عموم ال یه إ فیهن الحیاءاأل�كــار �صــفة عامــة فــیهن الحیــاء  ،،ُینظر ف مة  كار �صفة عا تي جر�ت والثیــب التــي جر�ــت   ،،األ� یب ال والث
لكن ال �منع أن �كون یوجد فیه لكـن ال �منـع أن �كـون یوجـد فیـه   ،،هذا في الجملةهـذا فـي الجملـة  ،،�كون مستوى الحیاء عندها في هذا الباب أقل�كون مستوى الحیاء عندها في هذا الباب أقـل

ما مـا   ،،من �ثیر من الثیباتمن �ثیـر مـن الثیبـات  و�عض األ�كار أقل حیاءً و�عض األ�كار أقل حیاءً   ،،�كار�كارمن �عض األمن �عض األ  الثیبات من هو أشد حیاءً الثیبات من هو أشد حیاءً 
 ..أكثرأكثر  ::نقولنقول

�عني في هذا الزمان حینما �ثر اختالط الناس �عنـي فـي هـذا الزمـان حینمـا �ثـر اخـتالط النـاس   ،،ما �خصهمـا �خصـه��كل زمان كل زمـان للالشرع �أتي الشرع �أتي   أنأن  �عني لو�عني لو  
ببعض�عضــهم بــبعض لدخول�انــت البنــت ال تــدري �ــالزواج إال لیلــة الــدخول  ضيضــيفي المافــي الما  ،،�عضهم  لة ا �الزواج إال لی تدري  نت ال  نت الب سنةإلــى ثالثــین ســنة  ،،�ا لى ثالثین    ،،إ

  ممثثـ  ،،إذا جاء العقدإذا جـاء العقـدثم ثـم   ،،والولّي آخر شيءوالولّي آخر شـيء  ،،وتسمعوتسمع  ،،والمدرسةوالمدرسة  ،،تعرفتعرفنها نها ؛ أل؛ ألفاآلن تدري قبل الوليّ فاآلن تدري قبل الوليّ 
 ین الحیاء؟ین الحیاء؟فف  ،،شهر�نشهر�ن  ،،ااشهرً شهرً   ن ن �قضو �قضو 

  ،،األ�كاراأل�كـاریوجد اآلن یوجـد اآلن   ،،الال  ،،ما ینظر إلى مفردات القضا�ا واألحوالما ینظر إلـى مفـردات القضـا�ا واألحـوال  ،،ااجاء عام� جاء عام�   لكن الشرع إذا جاءلكن الشرع إذا جاء  
سمع قصًص نســـمع قصًصـــ بةغر�بـــة  اان سرعة؟�یـــف تغیـــر وضـــع المســـلمین بهـــذه الســـرعة؟  ،،غر� هذه ال سلمین ب یر وضع الم یف تغ یر �عجـــب اإلنســـان �یـــف تغیـــر   � یف تغ سان � جب اإلن �ع

 سرعة؟ �هللا المستعان.سرعة؟ �هللا المستعان.الالهذه هذه بب  همهموضعوضع
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  ،،الُمجَر�ة والُمجِر�ةالُمجَر�ـة والُمجِر�ـة  �عني الثیب�عنـي الثیـب  ،،لشرع ینظر إلى عموم الناس في الجملةلشـرع ینظـر إلـى عمـوم النـاس فـي الجملـةلكن مثل ما ذ�رنا أن الكن مثل ما ذ�رنا أن ا
 ..شك أن الحیاء عندها �كون أقل من البكر في الجملةشك أن الحیاء عندها �كون أقل من البكر في الجملة  ههما فیما فی

نه ال م لألولیاء من األب وغیره في أنـه ال والحدیث عاوالحدیث عا  ،،"واألولى أن یرجع إلى القرائن؛ فإنها ال تخفى"واألولى أن یرجع إلى القرائن؛ فإنها ال تخفى م لألولیاء من األب وغیره في أ
 بد من إذن البكر البالغة.بد من إذن البكر البالغة.

لذي أخرجه مسلم ة والحنفیة وآخرون؛ عمًال �عموم الحدیث هنـا و�الخـاص الـذي أخرجـه مسـلم و�لیه ذهب الهادو�و�لیه ذهب الهادو� خاص ا ة والحنفیة وآخرون؛ عمًال �عموم الحدیث هنا و�ال
 ..»»والبكر �ستأذنها أبوهاوالبكر �ستأذنها أبوها««بلفظ: بلفظ: 

 واستیفاء الكالم علیه في شرح الحدیث اآلتي:واستیفاء الكالم علیه في شرح الحدیث اآلتي:  ،،و�أتي ذ�ر الخالف في ذلكو�أتي ذ�ر الخالف في ذلك
 قال".قال".  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–ٍس أّن الّنبي ٍس أّن الّنبي وَعن ابِن َعّباوَعن ابِن َعّبا

 وسلم على محمد.وسلم على محمد.  صلِّ صلِّ اللهم اللهم 
ــُب ««"" ُب الثّی هاَأحــقُّ ِبنْفِســها ِمــْن َولّیهــاالثّی ْن َولّی ها ِم حقُّ ِبنْفِس ــُر ُتْســَتأَمرُ   ،،َأ َتأَمرُ والِبْك ُر ُتْس كوُتَهاو�ْذُنهــا ُســكوُتَها  ،،والِبْك ها ُس ِلمٌ َرَواُه ُمْســِلمٌ   ..»»و�ْذُن ــٍظ:   ،،َرَواُه ُمْس ٍظ: وفــي لْف وفي لْف
 وَصّحَحُه ابُن ِحّبان.وَصّحَحُه ابُن ِحّبان.  ،،ُوَد والّنسائيُّ ُوَد والّنسائيُّ َرَواُه أبو داَرَواُه أبو دا. . »»واْلَیتیمٌة ُتْسَتأَمرُ واْلَیتیمٌة ُتْسَتأَمرُ   ،،َلْیَس للولي َمَع الّثیِب َأْمرٌ َلْیَس للولي َمَع الّثیِب َأْمرٌ ««

یة الثتقــدم الكــالم علــى أن المــراد �أحقیــة الث مراد �أحق لى أن ال كالم ع قدم ال بار رضاها یــب بنفســها اعتبــار رضــاها ت سها اعت قدمكمــا تقــدم–یب بنف ما ت ستئمار علــى اســتئمار   -ك لى ا ع
كرالبكــر مرلــیس للــولّي مــع الثیــب أمــر««وقوله: وقولــه:   ،،الب یب أ مع الث لولّي  لى أي: إن لــم تــرض؛ لمــا ســلف مــن الــدلیل علــى   ؛؛»»لیس ل لدلیل ع من ا سلف  ما  ترض؛ ل لم  أي: إن 

 وعلى أن العقد إلى الولي.وعلى أن العقد إلى الولي.  ،،اعتبار رضاهااعتبار رضاها
یل للناصر وهـو دلیـل للناصـر   ،،فالیتیمة في الشرع: الصغیرة التي ال أب لهافالیتیمة في الشرع: الصغیرة التي ال أب لها  »»تیمة ُتستأمرتیمة ُتستأمروالیوالی««وأما قوله: وأما قوله:  وهو دل

شوالشــ ــه وال ــه ال یــزوج الصــغیرة إال األب؛ ألن نه افعي فــي أن صغیرة إال األب؛ أل یزوج ال نه ال  في أ ــه وســلم–افعي  یه وسلمصــلى هللا علی ــال:   -صلى هللا عل ستأمر ُتســتأمر ««قال: ق ُت
 وال استئمار إال �عد البلوغ".وال استئمار إال �عد البلوغ".  ،،»»الیتیمةالیتیمة

الیتیمة حد الیتیمــة حــد   ،،و ُ�طلب أمرهاو ُ�طلــب أمرهــالكن للكــن لــ  ،،وُ�زوجها غیر أبیهاوُ�زوجهــا غیـر أبیهــا  ،،أن الصغیرة ُتزوجأن الصــغیرة تُــزوج  ،،لكن لو قیل �العكسلكـن لــو قیــل �ــالعكس
  ،،فهو صغیرفهـو صـغیر  ،،إال لم یبلغ االحتالمإال لـم یبلـغ االحـتالم  اان ولد یتیمً ن ولـد یتیًمـوال �كو وال �كـو   ،،فال تكون یتیمةفال تكـون یتیمـة  ،،ال ُیتم �عد احتالمال ُیتم �عد احتالم  ،،الُیتمالُیتم

 الیتیمة ال ُتنكح إلى غا�ة.الیتیمة ال ُتنكح إلى غا�ة.  ،،الیتیمة ال ُتنكح حتى ُتستأمرالیتیمة ال ُتنكح حتى ُتستأمر  تتوما داموما دام  ،،هذا األصلهذا األصل  ،،وهي صغیرةوهي صغیرة
قاللــو قــال   نا ال ُتــنكح الیتیمــة حتــى تبلــغ قلنــا   ::لو  لغ قل مة حتى تب نكح الیتی له المــا قالــه ال��ال ُت قول:لكــن �قــول:  ،،شافعيشــافعيما قا كن � تى ال ُتــنكح الیتیمــة حتــى ««  ل مة ح نكح الیتی ال ُت

تمُتنكح مع �قاء الوصف الذي هـو الُیـتم  معناها أنها إذا ُأستؤمرتمعناها أنها إذا ُأستؤمرت  »»ُتستأمرُتستأمر تممـع �قـاء وصـف الُیـتم  ،،ُتنكح مع �قاء الوصف الذي هو الُی   ،،مع �قاء وصف الُی
ــتم �ــاقٍ  �اقٍ والُی تم  لى االحتالمإلــى االحــتالم  والُی ــتم  ،،إ تمإًذا مــا قبــل االحــتالم ُی بل االحتالم ُی ما ق هي صغیرةفهــي صــغیرة  ،،إًذا  لى فلــو قیــل �االســتدالل �ــه علــى   ،،ف �ه ع یل �االستدالل  لو ق ف

 ..�ان أظهر�ان أظهر  -رحمه هللارحمه هللا–عكس ما ذهب الشافعي �ه عكس ما ذهب الشافعي �ه 
 طالب: ...........طالب: ...........

 نعم.نعم.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..نعمنعم
 ......طالب: ........طالب: ........

 ..ُعِرف بهذاُعِرف بهذا  ،،هذا وصف تعر�فهذا وصف تعر�ف  ،،صار وصف تعر�فصار وصف تعر�ف
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 طالب: ...........طالب: ...........
 ..لقبلقب  ،،ال ُ�عرف إال بهذاال ُ�عرف إال بهذا  ،،اا�اشفً �اشفً   ااصار وصفً صار وصفً   ،،و�تیم عروةو�تیم عروة  ،،ماتمات  ،،یتیم عروةیتیم عروة، ، نعمنعم

ئدة وال استئمار إال �عد البلـوغ؛ إذ ال فائـدة   ،،»»ُتستأمر الیتیمةُتستأمر الیتیمة««قال: قال:   -ممصلى هللا علیه وسلصلى هللا علیه وسل–"ألنه "ألنه    لوغ؛ إذ ال فا وال استئمار إال �عد الب
 لصغیرة.لصغیرة.الستئمار االستئمار ا

 ::-تعالىتعالى–ة إلى أنه �جوز أن یزّوجها األولیاء؛ مستدلین �ظاهر قوله ة إلى أنه �جوز أن یزّوجها األولیاء؛ مستدلین �ظاهر قوله وذهب الحنفیوذهب الحنفی
ط وا  ف ي ال ی ت ام ى}  س  ت م  أ ال  ت ق  ف  ي أنه . اآل�ة. وما ذ�ر في سبب نزولها ف] 3[النساء:{و � ن  خ 

."  �كون في حجر الولي 
 ..لكن الفتح أشهرلكن الفتح أشهر  ،،�جوز الكسر�جوز الكسر  ،،َحجِر نعمَحجِر نعم
ــ ن"فــي أن في أ ــولّي ی" لولّي یه �كــون فــي َحجــِر ال جِر ا في َح كون  ــة فــي نكاحهــاه � ــه رغب ــیس ل هاتیمــة ل في نكاح بة  له رغ لیس  مة  ها؛ و�نمــا یرغــب فــي مالهــا؛   ،،تی في مال ما یرغب  و�ن

ولیس �صر�ح في أنه ینكحها صغیرة؛ الحتمال أنه �منعها األزواج حتى ولیس �صر�ح في أنه ینكحها صغیرة؛ الحتمال أنه �منعها األزواج حتـى   ،،فُنهوافُنهوا  ،،فیتزوجها لذلكفیتزوجها لذلك
 تبلغ ثم یتزوجها.تبلغ ثم یتزوجها.

جامع ة؛ والجـامع إذا أعتقت وهي مزوجإذا أعتقت وهي مزوجـ  ،،وا: ولها �عد البلوغ الخیار؛ قیاًسا على األمة؛ فإنها ُتخیروا: ولها �عد البلوغ الخیار؛ قیاًسا على األمة؛ فإنها ُتخیرقالقال ة؛ وال
قولوال �خفى َضعف هـذا القـول  ،،رفرفحدوث ملك التصحدوث ملك التص هذا ال فرع منه من جواز الفسخومـا یتفـرع منـه مـن جـواز الفسـخ  ،،وال �خفى َضعف  وضعف وضـعف   ،،وما یت

 القیاس.القیاس.
ار؛ ار؛ �أنه لم �قل �الخی�أنه لم �قل �الخی  ،،مع قوله �جواز تزو�ج غیر األب لهامع قوله �جواز تزو�ج غیر األب لها  ،،ولهذا قال أبو یوسف: ال خیار لهاولهذا قال أبو یوسف: ال خیار لها

 لضعف القیاس".لضعف القیاس".
 لكن مفهوم هذا الحدیث ُمعاَرٌض �منطوق إ�ش؟لكن مفهوم هذا الحدیث ُمعاَرٌض �منطوق إ�ش؟

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........
 أصل االسئمار الثیب.أصل االسئمار الثیب.  ،،هو ما جاءهو ما جاء

 طالب: ...........طالب: ...........
ستأذنال ُتنكح البكر حتـى ُتسـتأذن««  اآلن الحدیث األولاآلن الحدیث األول ستأمروال ُتـنكح األ�ـم حتـى ُتسـتأمر««  ،،»»ال ُتنكح البكر حتى ُت نكح األ�م حتى ُت �ل منهما �ـل منهمـا   ،،»»وال ُت

یشــامل للصــغیرة والكبیــ صغیرة والكب كرً فــإن �انــت �كــرً   ،،رةرةشامل لل نت � هاســواء �انــت �بیــرة أو صــغیرة ال بــد مــن إذنهــا  ،،اافإن �ا من إذن بد  یرة أو صغیرة ال  نت �ب ها و�ذنهــا   ،،سواء �ا و�ذن
 وأ�ًضا الثیب �شمل.وأ�ًضا الثیب �شمل.  ،،شاملشامل  ،،و غیرهو غیرهُمستأذن ولیها أبوها أُمستأذن ولیها أبوها أوالوال  ،،صماتهاصماتها

   طالب: الصغیرة والكبیرة.طالب: الصغیرة والكبیرة.
یرةالصــغیرة والكبیــرة صغیرة والكب یرة�شـــمل الصــغیرة والكبیـــرة  ،،ال صغیرة والكب شمل ال تي یُ الصــغیرة التـــي یُ   ،،� صغیرة ال لغطــأ مثلهـــا إذا زوجــت ولـــو لــم تبلـــغو و ال لم تب ها إذا زوجت ولو    ،،طأ مثل

  ،،ثیبثیـب  ،،في نكاح صحیحفي نكـاح صـحیح  وطئتوطئت  تسعتسع  بنتبنتوهذه وهذه   ،،ُوِطئت بنكاح صحیحُوِطئت بنكاح صحیحالثیب من الثیب من   ألنألن  تصیر ثیًبا؛تصیر ثیًبا؛
 �خالف البكر ولو �انت �بیرة.�خالف البكر ولو �انت �بیرة.  ،،صوتصوت�ال�ال  ،،ن سماع أمرهان سماع أمرهاوال بد موال بد م  ،، بد من استئمارها بد من استئمارهافالفال
 الیتیمة؟الیتیمة؟  ،،مع ما في حدیث البابمع ما في حدیث الباب  »»ال ُتنكحال ُتنكح««  ما الذي بین هذا الحدیث:ما الذي بین هذا الحدیث:  
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 �صیر؟�صیر؟  ماذاماذاأم أم   ،،جهيجهيعموم وخصوص و عموم وخصوص و أم أم   ،،�عني عموم وخصوص ُمطلق�عني عموم وخصوص ُمطلق
 طالب: ...........طالب: ...........

 وخاص من وجه.وخاص من وجه.  ،،�عني �ل منهم عام من وجه�عني �ل منهم عام من وجه
 الب: ...........الب: ...........طط

 ما هي ُمحررة؟ما هي ُمحررة؟  أمأم  ُمحررةُمحررة
 طالب: ...........طالب: ...........

 نص على الكبیرة والصغیرة؟نص على الكبیرة والصغیرة؟  هههل فیهل فی  ،،»»ال ُتنكح البكر حتى ُتستأذنال ُتنكح البكر حتى ُتستأذن««
 طالب: ...........طالب: ...........

ستأمرال ُتنكح األ�م حتـى ُتسـتأمر««وو  ،،�البكر�البكر  لكنه خاصٌّ لكنه خاصٌّ   ،،والصغیرةوالصغیرة  ،،شامل للكبیرةشامل للكبیرة هذا شامل للكبیرة هـذا شـامل للكبیـرة   ،،»»ال ُتنكح األ�م حتى ُت
 الثیب.الثیب. � �لكنه خاصٌّ لكنه خاصٌّ   ،،والصغیرةوالصغیرة

 ..»»نكح الیتیمة حتى ُتستأمرنكح الیتیمة حتى ُتستأمرال تُ ال تُ ««  ،،نأتي إلى الیتیمةنأتي إلى الیتیمة
 طالب: �الصغیرة.طالب: �الصغیرة.
 شامل للبكر والثیب.شامل للبكر والثیب.  ،،خاص �الصغیرةخاص �الصغیرة

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........
 على خصوص اآلخر؟على خصوص اآلخر؟  ااأحدهمأحدهم  عمومعمومل ل هل �مكن حمهل �مكن حم  ،،عموم وخصوص وجهيعموم وخصوص وجهي

حد االحتالماآلن الیتیمــة مـــن لــم تبلـــغ حــد االحـــتالم لغ  لم تب من  مة  ستأمُتســتأم  ،،اآلن الیتی كرً ر ســـواء �انــت �كـــرً ُت نت � سواء �ا یبطیـــب  ،،ااثیبً ثیًبــ  أوأو  اار  سنســأل ســـ  ،،ط سأل  : : ؤاًال ؤاًال ن
 ؟ سواء �ان الولّي األب أو غیره؟؟ سواء �ان الولّي األب أو غیره؟ااثیبً ثیبً   أوأو  اا�كرً �كرً سواء �انت سواء �انت   الیتیمة ُتستأمر ُمطلًقاالیتیمة ُتستأمر ُمطلًقا
 طالب: ...........طالب: ...........

لذيالــذيهذا هــذا  نا أر�د أن �ستوي أنــا أر�ــد أن �ســتوي   ،،أر�دهأر�ــده  ا هذا ُتعاَمل ولهــذا ُتعاَمــل   ،،ال بد من صدور أمرهاال بــد مــن صــدور أمرهــا  ،،غیرهغیــرهو و ذلك األب ذلــك األب في فــي أ ول
لة اَملـة الراعي للمصلحة ُمعاَملة تختلف عن ُمعالراعـي للمصـلحة ُمعاَملـة تختلـف عـن ُمع  الیتیمة �اعتبار أن األب هوالیتیمة �اعتبار أن األب هو أبوها على أبوهـا علـى �ان �ـان ما إذا مـا إذا اَم

یاةقیــد الحیــاة ید الح هاألن األب عــارف ظروفهــا  ؛؛ق عارف ظروف لو. لــوألن األب  هرف أنهــععــ  ،،سكتتســكتت  .  قة على األمرموافقــة علــى األمــر  اارف أن كن صارت لكــن صــارت   ،،مواف ل
في فـي �الم طو�ل عند الفقهاء �ـالم طو�ـل عنـد الفقهـاء   ،،�األ�م�ـاأل�م  ،،د من نطقهاد مـن نطقهـامن �عرف ظروفها المسكینة؟ ولذا ال بمـن �عـرف ظروفهـا المسـكینة؟ ولـذا ال بـففیتیمة یتیمة 

 ..هذا البابهذا الباب
 ............طالب: .....طالب: .....

نا: إننحـن قلنـا: إنلكن لكـن   ،،نعمنعم والصغیرة والصـغیرة   ،،حتى ُتستأمرحتـى ُتسـتأمر  ..هو استدل �الحدیثهـو اسـتدل �الحـدیث  ،،ن الحدیثن الحـدیثممـله أن ُیزوج لـه أن ُیـزوج   نحن قل
وج و�ن �انت وج و�ن �انـت للطرف اآلخر أن �قول: الیتیمة ُتز للطرف اآلخر أن �قول: الیتیمة ُتز   ،،إًذا ال ُتزوج الصغیرةإًذا ال ُتزوج الصغیرة  ،،مثل عدمهامثل عدمها  ااأمرها وجودهأمرها وجوده

  أخذه؟  أخذه؟ ممَ ممَ   ،،صغیرة من الحدیثصغیرة من الحدیث
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خذه أخـــذه   ذاكذاك مرلفـــظ األمـــرمن مـــن أ فظ األ خذ دالشـــافعي أخـــذ د. . ل شافعي أ مرلیلـــه مـــن لفـــظ األمـــرال فظ األ من ل له  فظ والطـــرف الُمقابـــل �ســـتدل بلفـــظ   ،،لی ستدل بل بل � طرف الُمقا وال
 مة.مة.الیتیالیتی

 طالب: عدم وجود األب.طالب: عدم وجود األب.
 نعم.نعم.

 طالب: عدم وجود األب.طالب: عدم وجود األب.
 ..ألنها إذا بلغت ما ُ�قال علیها یتیمةألنها إذا بلغت ما ُ�قال علیها یتیمة  ؛؛والُیتم عدم وجود األب مع الصغاروالُیتم عدم وجود األب مع الصغار

 شرح؟ شرح؟ الال  طو�لطو�ل
 طالب: ...........

 �مل.�مل.  ،،كملكمل
 "فاألرجح ما ذهب إلیه الشافعي"."فاألرجح ما ذهب إلیه الشافعي".

 �عده.�عده.ي ي ذذفي الحدیث الفي الحدیث ال  ادخلادخل  ،،انتهىانتهى
 طالب: ............طالب: ............

 نعم.نعم.
 ......................طالب: طالب: 
 طو�ل.طو�ل.

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..قف علیهقف علیه  ،،نعمنعم

 وسلم على عبدك محمد. وسلم على عبدك محمد.   صلِّ صلِّ اللهم اللهم 

 
 
 
 

 
 
 


