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 اجلمهورية اليمنية

 عبدالرمحن بن عبداهللا بكري 
 -متقاعد  -رئيس حمكمة استئناف .. مستشار قضائي سابقاً حبضرموت 

  عضو هيئة اإلفتاء الشرعية عضو هيئة اإلفتاء الشرعية 
 

   م م٢٠٠٥٢٠٠٥ / /٥٥/ / ٢٨٢٨: :     املوافق     املوافق                                                         هـ           هـ           ١٤٢٦١٤٢٦ /  / ٤٤/ / ٢٠٢٠: :  التاريخ  التاريخ     
 

        حفظك    سامل بن عمر بامساعيل                / و لدنا املبارك األستاذ
 اهللا

 :و بعد ..           السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  فلقد شرفـتين باإلطالع على شرحك ملنظومة رفيق الدرب العالمة أخينا أمحد بن حسن     

 :املعلم  املسماة
)    األوضاع يف أحكام الر إماطة القناع ( الشيخ ، مث الشرح     من  فكان  األصل    ) ضاعتصحيح (

 يف ِعقٍْد واحٍد جيمعهما حنر شريف هو علمُ شريعِة اإلسـالم ، يف بـاٍب غـري                  منك لؤلؤتني 
 .هو باب الرضاع من أبواب  الفقه الشرعي احملتاج إليه كثرياً : مطروق مبفرده إال قليالً 

 فضل العلم و شرف العطاء الذي           فجزاك اهللا عين خري اجلزاء ، وجزى شيخك عن العلم و          
 .أنتما له أهل إن شاء اهللا  

 .و السالم عليكما و على كل مستفيد من علمكما
 . و إىل املزيد من العلم والبحث و العطاء و التحقيق 

                                                                     املخلص للعلم والدكما
  عبداهللا بكريبدالرمحن بن   ع
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 ..احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده حممد وآله وصحبه وبعد 
 

علقهـا  ) تصحيح األوضاع يف أحكام الرضاع      ( فهذه تعليقات لطيفة على منظوميت      
ىل سامل بن عمر بامساعيل ، أوفت بالغرض ، وأوضحت ما حيتـاج إ            / أخونا الفاضل   

اإليضاح ، أشار فيها إىل أصول األدلة وشيء من التعليل ، وأملح إىل بعض اخلالف يف              
مواطنه ، وحرص على ضرب األمثلة اليت ا يتضح احلال ؛ فجاءت مناسبة لألصـل               
كاشفة للغوامض ، كافية ملن أراد أن يعمل ا يف حق نفسه ، أو يتعرف على أصول                 

زى اهللا أبا عمر خري اجلزاء ، وفتح عليه ، وبلغـه            مسائل الباب من طلبة العلم ، فج      
 .آماله ، ونفع بعلمه من شاء من عباده 

 
 أمحد بن حسن املعلم: كتبه 
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  ....الناظم يف سطور  الناظم يف سطور  

  
هو فضيلة شيخنا العالمة أمحد بن حسن املعلم حفظه اهللا وبارك يف علمه وجهوده ودعوته ،                

هـ ، وهناك تلقى تعليمه يف كتاتيب القرية        ١٣٧٣ولد بشعبة باحممد من وادي عمد يف سنة         
هـ ، ولقي هناك كوكبة مـن       ١٣٨٧املذكورة مث سافر إىل اململكة العربية السعودية يف سنة          

العلماء كالشنقيطي ، واأللباين ، وابن باز ، واجلزائري وغريهم من داخل البالد وخارجهـا ،         
دار احلديث اخلريية باملدينـة املنـورة مث        وتلقى التعليم النظامي باخنراطه ضمن طالب مدرسة        

انتقل إىل معهد اجلامعة اإلسالمية ، وبعد أن أكمل دراسته به ، انتقـل إىل كليـة احلـديث                   
باجلامعة اإلسالمية ، ومل يتمكن من إكمال دراسته ا ، مث سافر إىل اليمن وا أكمل دراسته                 

 .اجلامعية وحضر املاجستري 
إىل اهللا تعاىل، وهو يشغل اآلن مدير معهـد حضـرموت للعلـوم             واستقر حبضرموت يدعو    

الشرعية ، ورئيس جملس علماء أهل السنة واجلماعة ، ورئيس مجعية احلكمة اليمانيـة فـرع                
 . حضرموت له 

  
  : : له عدة مؤلفات منها له عدة مؤلفات منها 

 .  القبورية نشأا وآثارها وموقف العلماء منها -١
 . ضالالت  زيارة هود وما فيها من املنكرات وال-٢
 . له عدة منظومات يف عدة من الفنون الفقهية ، والعقائدية،واحلديثية ، والزهد والرقائق -٣
 . له عدة أحباث ودراسات نشرت يف بعض الصحف واالت -٤
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هللا محد الشاكرين ، والصالة والسالم علـى سـيد األولـني             
 : آله وصحبه أمجعني وبعد  وعلى - حممد -واآلخرين 

 

أمحد بن حسن   / فهذا شرح خمتصر على منظومة شيخنا العالمة        
املعلم حفظه اهللا ورعاه ، وبارك يف علمه وجتاوز عنا وإياه ، وجعـل              

تصحيح األوضـاع يف    ( الفردوس األعلى مأوانا ومأواه ، واملوسومة       
إيضـاح  راعيت يف هذا الشرح اإلجياز مع بيان و        ) أحكام الرضاع 

إماطة القناع عـن تصـحيح      ( بعض ما يشكل على الناس مسيته       
  ) األوضاع يف أحكام الرضاع

 

 ..فنسأل اهللا التوفيق والسداد والنفع لنا ولكل املسلمني 

 
 :وقد آن أن نشرع يف املقصود 
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  املقدمةاملقدمة
 

 : قال فضيلة شيخنا حفظه اهللا 
  تعــــد وال تحصــى عطـايــــــاهتعــــد وال تحصــى عطـايــــــاهوال وال     الحمــــــــد  هللا  ال  تنـفـــك آالهالحمــــــــد  هللا  ال  تنـفـــك آاله

  والحمد والشكر من أسباب نعماهوالحمد والشكر من أسباب نعماه    حمدًا آثيرًا وشكرًا ال نفاذ له حمدًا آثيرًا وشكرًا ال نفاذ له 

  ماداوم الذآــر والتسبيـــــــح أواه ماداوم الذآــر والتسبيـــــــح أواه     ثـم الصـــالة على المختار دائمةثـم الصـــالة على المختار دائمة

 

يف هذه األبيات بدأ شيخنا حفظه اهللا بالثناء على اهللا عز وجـل ،              
 واقتفاًء آلثار السلف    قتداًء برسول اهللا    له جل وعال ؛ وذلك ا      ومحدِه

)) آاله  (( والعلماء من املؤلفني يف مصنفام ، وأثىن على اهللا بكثـرة                  
 وما بكم من نعمـٍة      : أي نعمه اليت ال تعد وال حتصى قال اهللا تعاىل           

 )٢(  وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها        :  ، وقال تعاىل     )١( فمن اهللا   
آليتني النعمة مبعىن النعم ، فهي كلها من اهللا ، وهي كـثرية             ويف هاتني ا  

جداً ال تعد وال حتصى ، ومجع بني احلمد والشكر مبالغة يف الثناء علـى    
من أسـباب   اهللا ؛ ليشمل الثناء عليه جبميل أفعاله وصفاته ، وبني أما            

                                                 
 ) .٥٣(سورة النحل اآلية ) ١(

 ) .٣٤(سورة إبراهيم اآلية ) ٢(
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رمت  لئن شك  : تعاىل املستجلبة للمزيد من اخلري كما قال تعاىل          نعمة اهللا 
  .)١(الزيدنكم 

 ، وعرب عنه هنا باملختار ، ألن اهللا         مث أردف بالصالة على النيب      
اصطفاه ، واختاره نبياً ورسوالً للناس كافة ، وأن تكون هذه الصـالة             
دائمة ومستمرة كدوام ذكر الذاكرين ، وتسبيح املسبحني من األواهني          

 .اء ، أو كثري الرجوع هو كثري التضرع واخلضوع ، أو الدع) واألواه ( 
 

 

  أسباب النظم أسباب النظم 
 

  باب الرضاعة فيه قد نظمنـــاهباب الرضاعة فيه قد نظمنـــاه    وبعـــد هــذا من األحكام مختصروبعـــد هــذا من األحكام مختصر
  ومــــا يعانــون من جّرا قضايـــــاهومــــا يعانــون من جّرا قضايـــــاه    أمــاله حيرة  قــــومي  فـي  مســائله أمــاله حيرة  قــــومي  فـي  مســائله 

  وآـــم يحلــــون مّما حـــّرم اهللا وآـــم يحلــــون مّما حـــّرم اهللا     آــم حرمـوا من حالل الشتباههمآــم حرمـوا من حالل الشتباههم
  لّما سـرت وفشت في الناس بلواهلّما سـرت وفشت في الناس بلواه     نــال من أخٍت لـه وطـــرًا نــال من أخٍت لـه وطـــرًاوآــم أٍخوآــم أٍخ

  ))٢٢((غرس السعادة فاجتاحته هوجاهغرس السعادة فاجتاحته هوجاه    وآم تنغص من زوجين قد غـرسًاوآم تنغص من زوجين قد غـرسًا
  سرُّ الرضاعة حيث الجهل غّطاه سرُّ الرضاعة حيث الجهل غّطاه     حين فشـاحين فشـا  آم صبيٍة رزؤوا باليتمآم صبيٍة رزؤوا باليتم

  

وهي كلمة تأيت بعـد     ) بعد  ( هذا املقطع من النظم اشتمل على كلمة        
 الستئناف الكالم ، ويف النظم يصعب       والصالة على النيب    احلمدلة ،   

اإلتيان ا خبالف النثر ، إالّ أن شيخنا جاء ا هنا يف النظم ؛ لتكتمـل                
 .اخلطبة ، وهذا من براعة الناظم ، ومجال وروعة النظم 

                                                 
 ) .٧(سورة إبراهيم اآلية ) ١(

 .واألول هو املراد . ناقة املسرعة الريح تقتلع البيوت ، وال: اهلوجاء ) ٢(
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مث ذكر أن هذا النظم خمتصر ، وقد مشل أحكام الرضاعة موجزة ،             
 : ته لكتابة هذا النظم ومجعها يف اآليت مث ذكر األسباب اليت دفع

حرية كثري من الناس يف مسائله ، وما يعانون من جراء قضاياه               . ١
 .وقد حذف اهلمزة من كلمة جراء من أجل الوزن يف النظم 

 . رمبا أحلّوا احلرام ، أو حرموا احلالل جلهلهم بأحكامه  . ٢
 . قد يتزوج األخ بأخته من الرضاعة جهالً حبرمتها عليه  . ٣
فقد يفرق بني الـزوجني،     . قد يتنغص زواج بسبب الرضاع       . ٤

 . ويسبب ذلك ضياعاً لألوالد 
هذه جممل األسباب اليت ذكرها شيخنا ، ورمبا فيها تفصيل ، ويف            
اجلملة فآثار اجلهل بأحكام الرضاع كثرية ، واملعاناة منها منتشـرة يف            

 . يعلمها املسلمون كثري من البالد ، فال بد من العلم ا ؛ حىت تتضح ،و
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  التنبيه على اإلنصات والتيقظ في العلم التنبيه على اإلنصات والتيقظ في العلم 
 

  وحذر الناس مــن أضرار ُعقباهوحذر الناس مــن أضرار ُعقباه    واحفــــظ أدلتــه واحفــــظ أدلتــه   فاسمع ألحكامهفاسمع ألحكامه

  في طوايــــاهفي طوايــــاه  منهّن َيسلمَن ممـامنهّن َيسلمَن ممـا    َعلِّم نساءك أن يحفظن من رضعواَعلِّم نساءك أن يحفظن من رضعوا
 

 : وضع شيخنا هنا قواعد يف غاية األمهية 
  : : وتركيز السمع وتركيز السمع اإلنصات اإلنصات : : القاعدة األوىل القاعدة األوىل 

وهذه قاعدة عامة يف كل علم ، وهي أم القواعد يف التعليم فال بد               
.. للمؤمن أن ينصت ، وأن يستخدم السمع ألنه اآللة األوىل للتلقـي             

واهللا . فمن مل يسمع ال ميكن أن يتكلم ، وهلذا يكون األصـم أبكمـاً               
: قال تعاىل   . تعاىل نبهنا إىل أمهية السمع يف كل شيء وخاصة يف العلم            

            واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع
 فانظر كيف بدأ بالسمع ، مث )١(  واألبصار و األفئدة لعلكم تشكرون

 .بالبصر فمن أراد التعلم ال بد له من االستماع 
  ::تعليم النساء تعليم النساء : : القاعدة الثانية القاعدة الثانية 

قة بالنساء ، فال يقف أمـر       وهذا التعليم لكل األحكام خاصة املتعل      
التعليم على شخص اإلنسان ، بل ينبغي أن ينتقل إىل غـريه وخاصـة              

 .زوجته ، ومن هذه األحكام أحكام الرضاع 
                                                 

 ) .٧٨(سورة النحل اآلية ) ١(
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  : : حفظ العلم حفظ العلم : : القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة 
واحلفظ يف الصدر من عظيم منة اهللا على عبده ، فإن مل يسـتطع               

 ، واحلفظ من حيـث      فيحفظ العلم بكتابته وتدوينه وحفظ ما كتب فيه       
العموم يف العلم ، وهنا يشري شيخنا على املرأة أن حتفظ من رضعوا منها              
، فإن حصل هلا ذلك فهذه أول حمطة لتقييد أحكام الرضاع ، وا يثبت              
الرضيع واملرضعة وصاحب اللنب ، وهو الرجل الذي حصل احلمل منه ،            

من كثري من آثـار  وبـهذا نسلم . مث بعد وضع احلمل جاء اللنب بسببه        
الرضاع ، حبيث تتحدد قرابة هذا الرضيع من هذه األسرة اليت رضع من             

 .األم فيها 
فهذه قاعدة كما أنـها عامة ، ففي الرضاع خاصة تعـد أهـم              

لو فرضنا أن زيداً رضع من      : وباملثال يتضح احلال    . الضوابط هلذا الباب    
 لفاطمة من الرضـاع ،      فإن زيداً يصري ابناً   . زوجة عمرو وأمسها فاطمة     

وابناً لعمرو من الرضاع ، ولو طلق عمرو فاطمة وهي حامـل ، فـإن               
 .عمرواً هو صاحب اللنب ، أو الرجل الذي بسببه وجد اللنب 

وحبفظ فاطمة ومعرفتها بإرضاع زيد يتم ضبط بقية القرابة فمـن            
 كان قريباً لفاطمة أو لعمرو ، فهو قريب للرضيع ، فأبناء عمرو إخـوة             

لزيد من الرضاع ، وأبناء فاطمة كذلك ، وإخوة عمرو أعمام لزيـد،             
 . وإخوة فاطمة أخوال له ، وهكذا يف بقية القرابات 
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  الرضاع المعتد به الرضاع المعتد به 

 

  حكـــــم يحرم فانظر ما نظمناه حكـــــم يحرم فانظر ما نظمناه     ُعّد الرضاع فما آـــل الرضاع لهُعّد الرضاع فما آـــل الرضاع له
  ـــــــّواهـــــــّواهقق  خيــر المـذاهب والقـــرآنخيــر المـذاهب والقـــرآن    َتْحُرُم الخمس في وقت الرضاع وذاَتْحُرُم الخمس في وقت الرضاع وذا
  تلقاهتلقاه  آذا الزمان لدى الشيخينآذا الزمان لدى الشيخين    فانظـــر حديث ابن حجاج لعدتهفانظـــر حديث ابن حجاج لعدته

  عـــن عــــدة وبال خلف لمعنـــــــاهعـــن عــــدة وبال خلف لمعنـــــــاه    وغيـر هـــذا بألفـــــاظ منـــــــوعةوغيـر هـــذا بألفـــــاظ منـــــــوعة
 

 ما هو الرضاع املعتد به ؟
بني شيخنا يف هذا الفصل الرضاع املعتد به ، وأنه ال حيرم الرضـاع              

 . عات فأكثر يف احلولني إال إذا كان مخس رض
وهذا املذهب الذي رجحه هو مذهب الشافعية واحلنابلـة وهنـاك           
مذاهب أخرى ال نتعرض لذكرها يف هذا الشرح املوجز ، واحتج مبا رواه             

: ابن حجاج عن عائشة رضي اهللا عنها قالت         : مسلم ، وقد عناه بقوله      
، مث نسـخن  عشر رضعات معلومات حيرمن    : كان فيما أنزل من القرآن      

  .)١( وهي فيما يقرأ من القرآن خبمس معلومات ، فتويف رسول اهللا 
أي قوى العدد خبمس يف     ) والقرآن قواه   : ( ويقصد الشيخ بقوله    

احلديث السابق ألنه من القرآن املنسوخ تالوةً ، والذي بقي حكمـه ،             

                                                 
)           ١٤٥٢(رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب الرضاع ، باب التحـرمي خبمـس رضـعات بـرقم                  ) ١(
)٢/١٠٧٥. ( 
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)١٢( 

لدات والوا : وكذا القرآن قوى وقت الرضاع حبولني بقول اهللا تعاىل          
  .)١(   يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة

أن ) كذا الزمان لدى الشـيخني تلقـاه        : ( ويقصد الشيخ بقوله    
احلديث يف صحيحي البخاري ومسلم باملعىن ال بالنص ، وهو حـديث            

 رواه البخـاري    )٢()فإمنا الرضاعة من ااعة     : ( عائشة رضي اهللا عنها     
 .د وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومسلم وأمح

ال حيـرم مـن     : ( وروي بألفاظ متعددة عن أم سلمه مرفوعـاً         
 رواه  )٣()الرضاعة إالّ ما فتق األمعاء يف الثدي وكـان قبـل الفطـام              

قال رسـول   : الترمذي وصححه ، وعن ابن عباس رض اهللا عنهما قال           
 . الدار قطين  رواه)٤()ال رضاع إالّ ما كان يف احلولني  ( اهللا 

                                                 
 ) .٢٣٣(سورة البقرة ، اآلية ) ١(

اب والرضاع املستفيض ،    رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب الشهادات ، باب الشهادة على األنس           ) ٢(
، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الرضاع ، بـاب  ) ٥/٢٥٤(فتح الباري ) ٢٦٤٧(واملوت القدمي ، برقم     

ــرقم   ــة ب ــن ااع ــاعة م ــا الرض ــلم ) ١٤٥٥(إمن ــنده            ) ٢/١٠٧٨(، مس ــد يف مس ، وأمح
برقم  ) ١/٦٢٧(يف رضاع الكبري    : اب  وأبو داود يف سننه كتاب النكاح ب      ) ٦/٢١٤،١٧٤،١٣٨،٩٤(
بـرقم    ) ٦/١٠٢(القدر الذي حيرم من الرضاعة      : ، والنسائي يف سننه يف كتاب النكاح باب         ) ٢٠٥٨(
بـرقم            ) ١/٦٢٦(ال رضاع بعـد فصـال       : ، وابن ماجه يف سننه يف كتاب النكاح ، باب           ) ٣٣١٢(
)١٩٤٥. ( 

ما جاء ما ذكر أن الرضاع ال حترم إال يف الصغر           : لرضاع ، باب    رواه الترمذي يف سننه يف كتاب ا      ) ٣(
 ) .٢١٥٠(وصححه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل برقم ) ١١٥٢(برقم ) ٣/٤٤٩(دون احلولني 

 .موقوفاً ومرفوعاً ، واملوقوف أصح ) ٤/١٧٣،١٧٤(رواه الدار قطين يف سننه ) ٤(
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)١٣( 

ال رضاع بعد فصال ، وال يـتم بعـد   : (  قال  وعن جابر عن النيب     
 . رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده )١()احتالم 

 
 

  حقيقة الخمس رضعاتحقيقة الخمس رضعات
  

  مٌص وتـــرٌك وال عـذر وإآراهمٌص وتـــرٌك وال عـذر وإآراه    حقيقتهحقيقته  والخمس واحـــــــدها هذيوالخمس واحـــــــدها هذي
  ــــــّذاهــــــّذاهيحــــرم حيث الكـــل غيحــــرم حيث الكـــل غ    آذا الوجور وشرب الطفل إن حلبتآذا الوجور وشرب الطفل إن حلبت

 

وهي أن ميص   . يف هذا الفصل بني شيخنا حقيقة الرضعة الواحدة         
الطفل الثدي ، مث يتركه من غري عذر وال إكراه فيلتقم الثدي مث يدعـه               
من غري أن يتدخل أحد يف تركه ، هذه رضعة واحدة ، فإذا متـت لـه                 
مخس رضعات كذلك يفعل فيهن ، كانت مخس رضعات ، ومثل ذلك            

 وكذا الشرب إذا حلـب اللـنب        –هو صب اللنب يف احللق       و -الوجور
 .ووضع يف إناء وشربه ، ألن الكل غذاء ينمو به الطفل ويتغذى عليه 

 

  رضاع الكبيـر رضاع الكبيـر 
 

  والحــــــق ال حرمة فيما رأيناه والحــــــق ال حرمة فيما رأيناه     أما الكبير ففي تحريمه جــــدٌلأما الكبير ففي تحريمه جــــدٌل
  ومـــوالهومـــواله  سالم في هذاسالم في هذا  آشأنآشأن    إال الذي اضطـرت األنثى لخلطتهإال الذي اضطـرت األنثى لخلطته

  وفــي الفتاوى أبو العباس قواهوفــي الفتاوى أبو العباس قواه    قاطبًةقاطبًة   الذي يجمع األخبــار الذي يجمع األخبــارهذاهذا

                                                 
 ) .١٧٦٧ (رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده برقم) ١(
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)١٤( 

 

يعين هنا بالكبري الذي جتاوز سن الرضاع ، فهل إذا رضع من امرأة تنشأ              
 احلرمة أم ال ؟

يف هذا خالف كبري بني أهل العلم ، والذي يراه شـيخنا أنـه ال               
ـ              طر حرمة تنشأ برضاع الكبري ، هذا هو األصل ، واستثىن منه من تض

 سامل موىل أيب حذيفة ، الذي رخـص الـنيب           : املرأة ملخالطته مثل    
لسهلة زوجة أيب حذيفة أن ترضعه ، وهو كبري وقصته يف صحيح مسلم             

قالت أم سلمة لعائشة أنه يدخل      : من حديث زينب بنت أم سلمة قالت        
 عليك الغالم األيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ؟

 أسوة حسنة ؟ وقالت إن امرأة       سول اهللا   أما لك يف ر   : فقالت عائشة   
يارسول اهللا إنّ ساملاً يدخل علي وهو رجل وفــي          : أيب حذيفة قالت    

أرضعيه حىت يـدخل     : نفس أيب حذيفة منه شيء فقال رسول اهللا         
 . رواه أمحد ومسلم  . )١(عليك 

أىب سـائر   : (  أا قالـت     – أم سلمة    –ويف رواية عن زينب عن أمها       
ما :  أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة          لنيب  أزواج ا 

 لسامل خاصة فما هو بداخل      نرى هذه إالّ رضعة أرضعها رسول اهللا        

                                                 
، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الرضاع ، باب رضـاعة الكـبري                    ) ٦/٣١٢(رواه أمحد يف مسنده     ) ١(
 ) .١٤٥٣(برقم ) ٢/١٠٧٦(
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)١٥( 

 رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن      )١()علينا أحد ذه الرضاعة وال رائينا       
ماجه ،  وهذا الذي جيمع بني الروايات يف نظر شيخنا ، وهـو الـذي                

 أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيميـة            –أبو العباس أي    اختاره  
  . )٢( ، وذلك يف جمموع الفتاوى - شيخ اإلسالم –

أن رضاع الكبري ال تنشأ به حرمه عدى من كانت املـرأة             : واخلالصةواخلالصة
مضطرة ملخالطته ، وقد ترىب ونشأ يف بيتها مع أوالدها كحـال سـامل              

 .موىل أيب حذيفة 
 

  لرضاع ما يحرم من النسبلرضاع ما يحرم من النسبيحرم من ايحرم من ا
 

  مــــن الــوالدة ال خلف علمنــــــــاهمــــن الــوالدة ال خلف علمنــــــــاه    وحرموا بالرضاع الحق ما حــــرمت وحرموا بالرضاع الحق ما حــــرمت 
  آذا البقية في األخبـار تلقـــــاهآذا البقية في األخبـار تلقـــــاه    فاألم واألخت في القرآن حـــرمتهافاألم واألخت في القرآن حـــرمتها

  من ماهمن ماه  أعني الذي حصل اإلرضاعأعني الذي حصل اإلرضاع    والـــــــــدُهوالـــــــــدُه  فزوج مرضعة المــولــودفزوج مرضعة المــولــود
  ولــه إخـــــوان أبنــــــــــاهولــه إخـــــوان أبنــــــــــاه  أعمـــامــهأعمـــامــه    جدٌّ وأخـــــــــوتهجدٌّ وأخـــــــــوتهآــــذا  أبوه  له  آــــذا  أبوه  له  

  وللـــرجـــال من النسـوان أشبــــــــاهوللـــرجـــال من النسـوان أشبــــــــاه    أبنـــــاء أبناءه أبنـــــاء إخـــــــــــوتهأبنـــــاء أبناءه أبنـــــاء إخـــــــــــوته
 

هنا قضية جيب اإلشارة إليها ، وتأكيدها مرة أخرى مع ما سبق ،             
وصاحب اللنب ، فإن مت ذلك      وهي أنه ينبغي حتديد الرضيع ، واملرضعة ،         

                                                 
رضـاعة الكـبري           : ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الرضاع باب         ) ٦/٣١٢(رواه أمحد يف مسنده     ) ١(
) ٦/١٠٦(رضاع الكـبري    : اب النكاح ، باب     ، والنسائي يف سننه يف كت     ) ١٤٥٤(برقم  ) ٢/١٠٧٨(

بـرقم        ) ١/٦٢٦(ال رضاع بعد فصـال      : ، وابن ماجه يف سننه كتاب النكاح ، باب          ) ٣٣٢٥(برقم  
)١٩٤٧. ( 

 ) .٣٤/٦٠(جمموع الفتاوى ) ٢(
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)١٦( 

التحديد فاعلم أن الرضيع يصري ابناً للمرضعة وصـاحب اللـنب مـن             
وذلك يف حرمة النكاح ، وجواز إظهار       . الرضاعة مثل أبنائه من النسب      

الزينة ، والدخول على النساء ، فالرضيع محرم كغريه من احملارم ، وال             
وإخوان الرضـيع مـن     يرث وال يتوىل عقد الزوجية من جانب آخر ،          

النسب ال دخل هلم باملرضعة ، وال بصاحب اللنب ، بل باإلمكـان أن              
يتزوج أخو الرضيع من النسب بأم الرضيع من الرضاعة ، أو بأخته من             

 إخل ... الرضاعة 
 وإىل هذا أشار شيخنا يف البيت األول من هذا الفصل 

، ولزيد هذا    أن يرضع زيد من املرأة فاطمة زوجة عمرو          :ومثال ذلك   
أخ من النسب امسه سعيد ، وللمرأة فاطمة وزوجها عمرو بنت امسهـا             
زينب ، فيجوز أن يتزوج سعيد أخو زيد من النسب بأخت زيد مـن              

وإمنـا  . الرضاعة زينب ، ألنّ سعيداً ال عالقة له بأسرة عمرو و فاطمة             
وإن كان سعيد أخاه من النسب ، ألنه ال عالقـة بـني             . الرضيع زيد   

 .يد وأسرة فاطمة وعمرو سع
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)١٧( 

:  قال   واألصل يف ذلك حديث عائشة رضي اهللا عنها أن النيب           
 ، رواه الشيخان وأمحـد  )١()) حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة        (( 

 )) .من النسب (( ولفظ ابن ماجه . وأصحاب السنن 
 أريد على ابنـة     وحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب         

إا ال حتل ، إا ابنة أخي من الرضـاعة ، وحيـرم مـن               : محزة فقال   
  . )٢(متفق عليه ) من النسب : ( ويف لفظ . الرضاعة ما حيرم من الرحم 

مث ذكر الشيخ أنّ حرمة األم واألخت من الرضاع ثابتة بـالقرآن            
وأمهـاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من      : مشـرياً إىل قوله تعاىل     

. بقية احملرمات بالرضاعة يف السنة ، وعبر عنها باألخبار           و )٣( الرضاعة
  ::وقد بدأ بالذكور وهم كالتايل وقد بدأ بالذكور وهم كالتايل 

                                                 
رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب الشهادات ، باب الشهادة على األنساب والرضاع املستفيض ،               ) ١(

، ومسلم يف صحيحه ، يف كتاب الرضاع        ) ٢٦٤٦(برقم  ) ٥/٢٥٤،٢٥٣( فتح الباري    –ت القدمي   واملو
، وأبـو داود يف سـننه يف        ) ١٤٤٤(برقم  ) ٢/١٠٦٨(حيرم من الرضاعة ما يرحم من الوالدة        : باب  

، و الترمـذي يف     ) ٢٠٥٥(بـرقم   ) ١/٦٢٦(كتاب النكاح ، باب حيرمن الرضاع ما حيرم من النسب           
، ) ١١٤٦(بـرقم   ) ٣/٤٤٣(حيرم من الرضاع ما حيرم من النسـب         : باب  . كتاب الرضاع   سننه يف   

، وابن ماجه يف سننه     ) ٣٣٠٣(برقم  ) ٦/٩٩(ما حيرم من الرضاع     : والنسائي يف كتاب النكاح ، باب       
 ) .١٩٣٧(برقم ) ١/٦٢٣. (حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب : يف كتاب النكاح ، باب 

الشهادة علـى األنسـاب ، والرضـاع        : ري يف صحيحه يف كتاب الشهادات ، باب         رواه البخا ) ٢(
حتـرمي  : ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الرضاع باب         ) ٢٦٤٥(برقم  ) ٥/٢٥٣(املستفيض فتح الباري    
 ) .١٤٤٧(برقم ) ٢/١٠٧١(ابنة األخ من الرضاع 

 ) .٢٣(سورة النساء اآلية ) ٣(
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)١٨( 

زوج املرضعة يصري والد الرضيع وهو الذي حصل اإلرضاع مـن            . ١
) اإلرضاع من ماه    : (( املرأة اليت محلت منه ، وعبر الشيخ بقوله         

ضعت ، فدر   وفيه جماز واملعىن من املاء الذي محلت املرأة بسببه مث و          
وعليه فإن الرجل الذي وقـع احلمـل        . اللنب بسبب ذلك الوطء     

بسببه يف عقد الزوجية الصحيح أب للرضيع ، ولو طلق املرأة قبل            
الوالدة ، وبانت منه بوضع ذلك احلمل ، مث أرضعت طفالً يصـري             

، وهـذا علـى فـرض أن        ) الزوج املذكور   ( ابناً لصاحب اللنب    
 .من حصل احلمل بسببه الرضيع طفلة فتحرم على 

يصري جداً للرضيع كجده من     ) زوج املرضعة   ( أبو صاحب اللنب     . ٢
 .النسب 

 . يصريون أعماماً للرضيع ) زوج املرضعة ( إخوة صاحب اللنب  . ٣
 . أبناء صاحب اللنب يصريون إخوة للرضيع ولو من نساء أخريات  . ٤
 . أبناء أبناء صاحب اللنب يصريون أبناء أخوة للرضيع  . ٥

  

  ::شار إىل أن النساء مثل الرجال فقال شار إىل أن النساء مثل الرجال فقال مث أمث أ
 

  والبنت أخــــت لـه فيمــا علمناهوالبنت أخــــت لـه فيمــا علمناه    فــــأمه جــــدة واألخــــت عمتــــهفــــأمه جــــدة واألخــــت عمتــــه
  فـاهوفـاهو  بما تقـدم جل الناس قدبما تقـدم جل الناس قد    لـــهلـــه  وبنتــها بنت أخــت ال تحـــلوبنتــها بنت أخــت ال تحـــل

  أعني الرضيع فحقق ما جمعناهأعني الرضيع فحقق ما جمعناه    الضئر إخـــــوته الضئر إخـــــوته   وآل أوالد زوجوآل أوالد زوج
  مــاهمــاه  من بعده فغراس الكل منمن بعده فغراس الكل من    منها ومن غيرها من قبلِه وآذا منها ومن غيرها من قبلِه وآذا 

 

 : يف هذا الفصل فصل الشيخ النساء احملرمات من الرضاع فذكرهن كالتايل 
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)١٩( 

 . أم صاحب اللنب تصري جدة للرضيع  . ١
 . أخت صاحب اللنب تصري عمة للرضيع  . ٢
بنت صاحب اللنب ولو من امرأة أخرى غري املرضعة تصري أختـاً             . ٣

 . يع للرض
 . بنت بنت صاحب اللنب تصري بنت أخت للرضيع  . ٤
أوالد مجيع زوجات صاحب اللـنب ، و أوالد صـاحب اللـنب              . ٥

 .يصريون إخوة للرضيع 
وسواًء كانوا أكرب من الرضيع ، أو أصغر ، ولدوا قبل الرضاعة أو بعدها               

 .كلهم سواء 
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)٢٠( 

 

  ذآر األدلةذآر األدلة
 

   الجمهور منحاه الجمهور منحاهالشيخان واتبعالشيخان واتبع    وأصل هذا حديث قد رواه لنــــاوأصل هذا حديث قد رواه لنــــا
  بفتواهبفتواه  وقــــال عــم فلـم تقنعوقــــال عــم فلـم تقنع    حديث أفلح لما جـــاء عـــائشةحديث أفلح لما جـــاء عـــائشة
  الحديث لنا أصًال تبعناهالحديث لنا أصًال تبعناه  هـــذاهـــذا    وقــرر المصطفى مــا قاله فغداوقــرر المصطفى مــا قاله فغدا

 

لقد نظم شيخنا حفظه اهللا يف هذا الفصل معىن احلديث ، وهو عند             
 :الشيخني كالتايل 

ا أيب القعيس جاء يستأذن عليها      عن عائشة رضي اهللا عنها أن أفلح أخ       (( 
، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل احلجاب ، قالت فأبيت أن ءاذن              

 أخربته بالذي صنعت ، فـأمرين أن ءاذن           له ، فلما جاء رسول اهللا       
  . )١())له 
 

  : : وقد مجع الشيخ يف نظمه مجلة من الفوائد منها وقد مجع الشيخ يف نظمه مجلة من الفوائد منها 
ك حيث أنه   أن هذا احلديث أصل يف أحكام الرضاع ، وهو كذل          . ١

قرر فيه أن أفلح عم عائشة ، ومن باب أوىل أبو القعـيس الـذي               

                                                 
برقم ) ٩/١٥٠ (– فتح الباري    –لنب الفحل   :  النكاح ، باب     رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب     ) ١(
) ٢/١٠٦٩(حترمي الرضاعة من ماء الفحـل  : ، ومسلم يف صحيحه يف كتاب الرضاع ، باب       ) ٥١٠٣(

 ) .١٤٤٥(برقم 
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)٢١( 

يصري أباً وهكذا بقية القرابة كل حبسب قربه حيـث أنّ عائشـة             
 .صارت بنتاً أليب القعيس من الرضاعة 

 . أن احلديث عند الشيخني يف صحيحيهما أي البخاري ومسلم  . ٢
 . أن مذهب اجلمهور يوافق حديث عائشة املذكور  . ٣
 .ذكر طرفاً من احلديث وهو أن أفلح جاء عائشة يستأذن عليها  . ٤
 . أن أفلح أخرب عائشة أنه عمها من الرضاع  . ٥
 . أن عائشة مل تقتنع بكالم أفلح  . ٦
 احلق يف تلك املسألة بأن الرضيع يصـري ابنـاً           بين رسول اهللا     . ٧

لصاحب اللنب ، وابن أخ ألخوته ، فكان ذلك األصل هو الـذي             
ر ، ورجحه شيخنا يف هذه املسألة ، ووافـق بقيـة            اتبعه اجلمهو 

النصوص األخرى اليت تدل على أن الرضيع للمرضعة وصـاحب          
 . اللنب ابن كسائر أوالدمها من النسب 
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)٢٢( 

  حرمة األصول والفروع والحواشيحرمة األصول والفروع والحواشي
 

  اإلخــــوان أخــــواله فافطن لمعناه اإلخــــوان أخــــواله فافطن لمعناه     ووالـــد  األم  جـــدٌّ  للرضيـع آــذا ووالـــد  األم  جـــدٌّ  للرضيـع آــذا 
  أبنـــاؤهم لبنــي إخــوانه ضــــــاهوأبنـــاؤهم لبنــي إخــوانه ضــــــاهو    ا ُهُمْوا إخــوانه وآـــــذا ا ُهُمْوا إخــوانه وآـــــذا آذا بنوهآذا بنوه

  وأختـها خـالـة تحظـــى بقـــــــربـاه وأختـها خـالـة تحظـــى بقـــــــربـاه     آــذا النســـاء فــأم األم جـــــــدَّته آــذا النســـاء فــأم األم جـــــــدَّته 
  غير الذي انتشــر التحـــريم من مـاه غير الذي انتشــر التحـــريم من مـاه     وبنتهــا األخــت مـن رب الرضاع ومنوبنتهــا األخــت مـن رب الرضاع ومن

  عـــرفنـاهعـــرفنـاه  على الـرضيــع حــرام قدعلى الـرضيــع حــرام قد    ـــــٍةـــــٍةوبنــت بنت وبنـــت ابن لمرضعـوبنــت بنت وبنـــت ابن لمرضعـ
  هذا الصحيح به الجمهور قد فــــاهوهذا الصحيح به الجمهور قد فــــاهو    نسبنسب  واعدد رضيعًا عداد االبن منواعدد رضيعًا عداد االبن من

  بسنـــــة العــــرب األولــى تبّنـــــاه بسنـــــة العــــرب األولــى تبّنـــــاه     آما في اآلي يخرج من آما في اآلي يخرج من   وقيد ُصْلبوقيد ُصْلب
 

ذكر الشيخ يف هذا الفصل أصوالً أخرى وفروعاً وحواشي حترم علـى            
 :هم كالتايل الرضيع و

 .أبو األم املرضعة يصري جداً للرضيع  . ١
 .إخوة األم املرضعة يصريون أخواالً للرضيع  . ٢
 . أبناء األم املرضعة يصريون إخوة للرضيع ولو من رجل آخر  . ٣
أبناء أبناء األم املرضعة يصريون بين إخوة للرضيع ولو من رجـل             . ٤

 . آخر 
 .أم املرضعة تصري جدة للرضيع  . ٥
عة تصري خالة للرضيع سواء كانت شقيقة أو ألب         أخت األم املرض   . ٦

 . أو ألم 
بنت املرضعة تصري أختاً للرضيع سواًء كانت من صاحب اللنب أو            . ٧

 .من غريه ؛ ألن أمهما واحدة 
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)٢٣( 

بنت بنت املرضعة حترم على الرضيع ؛ ألنه صـار خاهلـا مـن               . ٨
 . الرضاعة

 . اعة بنت ابن املرضعة حترم على الرضيع ؛ ألنه صار عمها من الرض .٩
زوجة االبن من الرضاعة تصري حراماً على صاحب اللنب وإليـه            . ١٠

وقيد صلب خيرج من بسنة العـرب األوىل        : ( أشار الشيخ بقوله    
فهو يعين أن املرضعة إذا أرضعت طفالً صار ابنها ، فـإذا            ) . تبناه  

تزوج بامرأة صارت هذه املرأة زوجة ابن صاحب اللنب حترم عليه           
: سب ، وخيرج االبن من التبين كما قال تعاىل          كزوجة ابنه من الن   

 وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم  )١( .  
فحكم االبن من الرضاعة كاالبن من النسب ، وقد ذكر ذلك مبيناً فقال          

وقد سـبق   ) . واعدد رضيعاً عداد االبن من نسب       : ( حفظه اهللا تعاىل    
. هو قريب للرضيع    اإلشارة أن كل قريب للمرضعة  وصاحب اللنب ، ف         

  ::وهنا نزيد األمر وضوحاً فنقول وهنا نزيد األمر وضوحاً فنقول 
يصري الرضيع كبقية أوالد املرضعة ، وأوالد صاحب  اللنب ، فمن            
كان قريباً هلم من جهة األصول ، فهو قريب للرضيع كـذلك ، ومـن               
كان من جهة الفروع ، كان قريباً للرضيع من جهة الفروع ، وهكـذا              

جلمهور ، وقد أشار إليـه الشـيخ        وهذا هو مذهب ا   . احلواشي أيضاً   
 . حفظه اهللا تعاىل يف نظمه 

 
 

                                                 
 ) .٢٣(سورة النساء اآلية ) ١(
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)٢٤( 

 ::مث ذكر بعض من حرم من الرضاع فقال مث ذكر بعض من حرم من الرضاع فقال 
  

  بناُتُه الكل في التحريم يقفـــــاهبناُتُه الكل في التحريم يقفـــــاه    فــزوُجـــُه وآــــذا أبنــــاُءُه وآذا فــزوُجـــُه وآــــذا أبنــــاُءُه وآذا 

  أهل الرضاعة فاحفظ ما ذآرناهأهل الرضاعة فاحفظ ما ذآرناه    وليس يحرم إخوان الرضيــع علىوليس يحرم إخوان الرضيــع على

بن بالنسبة لصاحب اللنب كما سبق      زوجة الرضيع فتصري زوجة ا     .١
 . التفصيل يف ذلك 

 . أبناء الرضيع يصريون أبناء أبناء للمرضعة ، وصاحب اللنب  .٢
 .بنات الرضيع يصرنَ بنات ابن لصاحب اللنب واملرضعة  .٣

مث استثىن إخوان الرضيع من النسب فال عالقة هلم بأسـرة املرضـعة             
 . وصاحب اللنب 

اطمة وكان زوجها هو عمرو ، فال عالقة إلخوة زيد من أمه من النسـب ،                 إذا رضع زيد من ف     ::مثاله  مثاله  
واهللا . وكذا بأخواله من الرضاعة أبناء فاطمة وعمرو        ) فاطمة  ( ومن أبيه من النسب بأمه من الرضاعة        

 .أعلم 
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)٢٥( 

  الحرمة بالمصاهرةالحرمة بالمصاهرة
  

  مـــن الرضـاع حيث الكل قربــاهمـــن الرضـاع حيث الكل قربــاه    منتشـــٌرمنتشـــٌر  وبالمصــاهـرة التحـــريموبالمصــاهـرة التحـــريم
   أفتـاه أفتـاه  مــن الرضاع آذا الجمهورمــن الرضاع آذا الجمهور     تحـــل لشخص أم زوجتـــــــــه  تحـــل لشخص أم زوجتـــــــــه فـالفـال

  فيـه الربيبة فاستمسك بفتـواهفيـه الربيبة فاستمسك بفتـواه    بــال مخـالـف فـي هـذا وتشبههـــــا بــال مخـالـف فـي هـذا وتشبههـــــا 
  شـرط الرضاعة وانظما بقربـــــاهشـرط الرضاعة وانظما بقربـــــاه    ويحرم الجمع بين أختين أآملتا ويحرم الجمع بين أختين أآملتا 

  اهاهحيث الدليل حواها ضمن فحوحيث الدليل حواها ضمن فحو    آــذاك عمتـها أيضــًا وخالتــها آــذاك عمتـها أيضــًا وخالتــها 
 

هنا تعرض شيخنا للحرمة باملصاهرة ، فكما حترم بعض النساء على           
الرجل باملصاهرة من جهة النسب ، فتحرم أيضاً باملصاهرة من الرضاعة            

  :ومن ذلك 
 فتحـرم   – وهي اليت أرضعت زوجته      –أم الزوجة من الرضاعة      . ١

على زوج الرضيعة ، وهذا مذهب اجلمهور قاله شيخنا حفظه اهللا           
 مث قال بعد ذلك وال خمالف ، وهو يقصـد ال خمـالف يف               .تعاىل  

 . حرمة أم الزوجة من الرضاع 
 أي أرضعتها زوجـة     –وهي بنت الزوجة من الرضاعة      : الربيبة   . ٢

الرجل ، كما لو أرضعت زوجته بنتاً فتحرم على زوج املرضعة ،            
 . وقد أشار الشيخ أا تشبه األوىل 

ن الرضاعة ، وهي من أرضعت      وحيرم أن جيمع بني املرأة وعمتها م       . ٣
 .بلنب أبيها 

وحيرم أن جيمع بني املرأة وخالتها من الرضـاعة ، وهـي مـن               . ٤
 . أرضعتها أم األم فكانت أختاً لألم من الرضاعة 

  

  : : هذا كله إذا اكتملت شروط الرضاعة وهي هذا كله إذا اكتملت شروط الرضاعة وهي 
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)٢٦( 

 . أن يكون اإلرضاع مخس رضعات  . ١
 . أن يكون اإلرضاع يف احلولني  . ٢
 .  آدمية أن يكون اإلرضاع بلنب . ٣

 

أن الدليل تضـمنه ، ويقصـد       : وقد أشار الشيخ حفظه اهللا تعاىل       
أن أفلح أخا أيب القعيس جاء يستأذن       : (( حديث عائشة رضي اهللا عنها      

 أنّ أفلح   حيث حكم النيب    ..... )) عليها ، وهو عمها من الرضاعة       
عيس عم وأمرها بأن تأذن له بالدخول عليها ، وكذا إذا كانت أليب الق            

أخت فستكون عمة لعائشة من الرضاع ، وهكـذا أخـت األم مـن              
 اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة  الرضاعة تكون خالة ، وقد حرم النيب        

وخالتها ، وذلك كما يف احلديث الذي رواه الشيخان من حـديث أيب             
ال جيمع بـني املـرأة      : ((  قال   هريرة رضي اهللا عنه أنّ رسول اهللا        

  .)١(متفق عليه ))  وال بني املرأة وخالتها وعمتها ،
فإذا كان اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها من جهة النسب مـحرماً ، فكذلك اجلمـع يكـون                  

 . حمرماً من الرضاع 

                                                 
برقم ) ٩/١٦٠(ي   فتح البار  –ال تنكح املرأة على عمتها      : رواه البخاري يف كتاب النكاح ، باب        ) ١(
 ) ١٤٠٨(برقم ) ٢/١٠٢٨(، ومسلم يف كتاب النكاح ، باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها ) ٥١٠٩(
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  لشهادة على اإلرضاعلشهادة على اإلرضاعاا
  

  أرضعت فالمصطفى ذا الحكم أمضاهأرضعت فالمصطفى ذا الحكم أمضاه    قائلةقائلة  واقبــل مقالة من جاءتكواقبــل مقالة من جاءتك

  يــرضـــــاهيــرضـــــاه  وال َتِسْر فـــي طــريـق ليـسوال َتِسْر فـــي طــريـق ليـس     فـــات من زلل فـــات من زللواستغفــر اهللا عّمــاواستغفــر اهللا عّمــا

 

يف هذا الفصل ذكر شيخنا الشهادة على اإلرضاع ، ورجـح أنّ            
شهادة املرأة مقبولة فيها ، وإن كانت واحدة ، وكان سبب الترجيح هو             

أنه : ((  لشهادة املرأة كما يف حديث عقبة بن احلارث          إمضاء النيب   
قد أرضعتكما   :  بنت أيب إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت         تزوج أم حيىي  

فتنحيت فـذكرت   :  فاعرض عين ، قال      فذكرت ذلك للنيب    : قال  
)) وكيف وقد زعمت أا قد أرضعتكما ؟ ، فنهاه عنها           : ذلك له فقال    

 رواه  )٢())دعهـا عنـك     : (( ويف روايـة    .  رواه البخاري وأمحد     )١(
 . ترمذي والنسائي البخاري وأمحد وأبو داود وال

مث أرشد الشيخ حفظه اهللا تعاىل إىل التوبة واالستغفار من الزلـل ،             
وتوبـوا إىل اهللا     : وهذا ألن اهللا تعاىل يأمرنا بالتوبة كما قال تعـاىل           

 مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون

يا أيها الـذين   : وقال أيضاً . ) ٣(

                                                 
، والبخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح ، باب شهادة املرضـعة ،             ) ٤/٨(رواه أمحد يف مسنده     ) ١(

 ) . ٥١٠٤(برقم ) ٩/١٥٢(فتح الباري 

 يف نفس املوضع يف التعليقة السـابقة ، وأبـو داود يف سـننه يف                 رواه أمحد يف مسنده ، والبخاري     ) ٢(
، والترمذي يف سـننه يف كتـاب        ) ٣٦٠٣(برقم  ) ٢/٣٠(األقضية ،باب الشهادة يف الرضاع      : كتاب  

و النسـائي يف    ) ١١٥١(برقم  ) ٣/٤٤٨(ما جاء يف شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع         : الرضاع ، باب    
 ) .٣٣٣٠(برقم ) ٦/١٠٩(الشهادة يف الرضاع : سننه يف كتاب النكاح باب 

 ) .٣١(سورة النور اآلية ) ٣(
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وسارعوا إىل مغفرة  : وقال أيضاً ) ١( آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحاً
 الـذين   *من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمـتقني          

ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن النـاس واهللا           
 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكـروا اهللا           *حيب احملسنني   

 اهللا ومل يصروا على ما فعلـوا        فاستغفروا لذنوم ومن يغفر الذنوب إال     
وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من رم وجنات جتري من حتتـها            

 وقد كان خري الربية  . )٢(  األار خالدين فيها وِنعم أجر العاملني 
يا أيهـا النـاس توبـوا إىل اهللا         : (( أكثر الناس استغفاراً وكان يقول      
 رواه مسلم عـن     )٣())اليوم مائة مرة    واستغفروه فإين أتوب إىل اهللا يف       

وهلذا سلك الشيخ هذا املسلك وحذر من السري        . األغر بن يسار املزين     
يف طريق ال يرضاه املوىل عز وجل ، وهذا يقتضي مفارقـة املـرأة إذا               
حصل عقد نكاح عليها ، مث بان أنـها حمرمة عليه بسبب الرضـاع ،              

بهة ينسبون إليه وإليها ، ويرثـون       فإن كان له أبناء منها ، فإم أوالد ش        
 . منهما كغريهم من األبناء ، وال حيل االستمرار على ذلك النكاح 

 
 

  على النبي ومن في الخير يقفـاهعلى النبي ومن في الخير يقفـاه    وَصــلِّ ما ألألت في الجو أنجمـُهوَصــلِّ ما ألألت في الجو أنجمـُه

                                                 
 ) .٨(سورة التحرمي اآلية ) ١(

 ) .١٣٦-١٣٣(سورة آل عمران اآلية ) ٢(

استحباب االسـتغفار   : رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب            ) ٣(
 ) .٢٧٠٢ (برقم) ٤/٢٠٧٦،٢٠٧٥(واالستكثار منه 
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 إىل  – حفظه اهللا تعاىل     –ويف خامتة هذا النظم املبارك يرشد شيخنا        
صالة وأزكى التسليم ، حيث أنه السبب       الصالة على النيب عليه أفضل ال     

يف وصول كل خري إلينا ، ومن أعظم اخلري نشر العلم النافع الذي هـو               
اللهم صِل على حممد وعلى آل حممد       (( سبب يف وجود كل عمل صاحل       

، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد وبـارك علـى              
 وآل إبراهيم إنك محيد     حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم       

 ، وكذا أرشد إىل الدعاء ألهل اخلري الذين اقتفوا أثر الـنيب             )) جميد  
            وهم أصحابه وتابعوهم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، اللهم ارض
عن أصحاب سيدنا حممد وعن آله وأزواجه وذريتـه ، اللـهم اغفـر              

هم تقبل منا إنك أنت     للمؤمنني واملؤمنات ، واملسلمني واملسلمات ، الل      
السميع العليم ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، اللـهم اجعـل              

 . أعمالنا خالصة لوجهك الكرمي 
אאא

KאאKK
  كتبه راجي عفو ربه اجلليلكتبه راجي عفو ربه اجلليل

  بامساعيلبامساعيلأبو عمر سامل بن عمر أبو عمر سامل بن عمر 
  هـهـ١٤٢٤١٤٢٤رمضان رمضان ٢٣٢٣االثنني االثنني 

  مم٢٠٠٣٢٠٠٣//١١١١//١٧١٧
   . .١,٢٠١,٢٠ظهراً الساعة ظهراً الساعة 
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