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تفسري القرطيب -سورة النور ()5
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قال القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
هاف يم ِغ اُلم ُِ ِمينه ِ
"قولههت تعههال ِ{ :إ َّن َّاله ِهيَن َرمههو ين اُلمحاهين ِ
اغ اُل ياه ِ
هاغ نل ِعنهوا ِفههي الهُّدُنييا
نُ ي
ن
ي يُ ن
[سورة النههور.]23 :
ِ
اء
فيت مسألتان :األول  :قولت تعال { :اُل نم ُح يايناغ تقدم في النساء ،يوأ ُ
يج يم يع اُل نعيل يم ن
ِ ِ
ِ
اس ِت ُديَلًَل".
اسا يو ُ
اُليق ُيف يك نح ُك ِم اُل نم ُح يايناغ قيي ً
رجذ ً كذا كمذن قذف

فمن قذف

امذرأا ،والصنعذي

يس

القاذ

ِ
ين ِفهي
يعيل أ َّ
ين نح ُك يم اُل نم ُح يان ي

علذى المذرأا فذي ذفا البذاب أثرذر مذن الصنعذي

أل العذذار ال حذذب ا ذذا وبا ل ذذا أ ذذد ،وأل الصطذذاول علذذى الم ذرأا أس ذ
عليه أ يقف

ِ
ِ
هيم
يو ُاْلخهيرِة يويل نهه ُهم يعهي ظ
اَ يعٌه ظ

علذى الرجذ

مذذن الصطذذاول علذذى الرج ذ  ،فصجذذد اإلنسذذا

امرأا ألنه ال يراه وال ت ار ا ،اينما الرج ال يصطذاول عليذه ا ذفه السذ ل  ،وإال فذالحمم

واحد.

ِ
ِ ِِ
اخنت ِل ِ
يد ُب نن نجيبُي ٍر :هي في رماة
ال يس ِع ن
"وقد بيناه أول السورة -والحمد هلل .-يو ُ ي
يم ِن اُل نمير ناد ب يهيه ُاْليية ،يفيق ي
ف ف ي
اج ا َّلن ِب ِي -صل هللا عليت وسلم،-
ال يق ُوظمِ :ه يي ِفي يع ِائ يش ية يو يس ِائ ِر أ ُيزيو ِ
عائشة -رضوان هللا عليها -يخ َّ
اصةً .يويق ي
ِ
ِ
اس يو َّ
َّاك يو يغُينرنه يما .يويَل يتُن يف نع َّ
َّللا يل نت يت ُويب ًة؛
يقايل نت ُاب نن يعَّب ٍ
الت ُويبةن .يو يم ُن يقي ي
الضح ن
ف يغُييرنه َّن م ين اُل نم ُح يايناغ يفيق ُد يج يع يل َّ ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن يت نابوُا ،
َن يَُرنمو ين اُل نم ُح يايناغ نث َّم يل ُم ييأ نُتوا ِبأُيريب يعة نش يه يداء [سورة النههور ]4 :إل قولتِ{:إَلَّ َّالي ي
{و َّالي ي
ال :ي
أل َّين نت يق ي
يد ِلم ُن أيصَّر عيل اُليق ُي ِ
ِ
لض َّح ن ِ
َّللا ِل يه نِيَل ِء يت ُويبةً ،يويل ُم يي ُج يع ُل ِألنويل ِئ يك يت ُويبةً ،يقايل نت ا َّ
ف يويل ُم
ي ي
اك .يوق ي
يف يج يع يل َّ ن
يل :يهيا اُل يوع ن ي
يَ نت ُب .يوِقيل :ين يزيل ُت ِفي يع ِائ يشةيِ ،إََّل أَّين نت نَير ناد ِب يها نك ُّل م ِن َّات يا ي ِ ِ ِ ِ ِ ِ
الن ِ
يع َّ
اس
ام ِل يج ِم ِ
يلِ :إَّن نت يع ٌّ
ف ب يهيه الا يفة .يوق ي
ي
ي
الت ُق ِدَرِ :إ َّن َّال ِيَن َرمو ين اُألي ُن نفس اُلمحاين ِ
ِ ِ
اغ ،يف يد يخ يل ِفي يهيا اُل نمي َّكنر يواُل نم يَِّن نث،
اُليقي يفة م ُن يذ يك ٍر يوأنُن يث  ،يويي نكو نن َّ ن
ي نُ ي
ي يُ ن
ِ ِ
ِ
ِ
النح ن ِ
اخ يت يارنه َّ
اجير ُغ ِإَّن يما خرجت لتفجر".
يو ُ
يل :ين يزيل ُت في نم ُش ِرِكي يم َّك ية؛ أل َّين نه ُم يينقونلو ين لُل يمُ أيرة ِإ يذا يه ي
َّاس .يوق ي
المحعنات األص فيه أنه عام في عائشذ وفذي رير ذا ،فذي أم ذات المذومنين وفذي ريذر ن ،فمذن قذف المحعذن
اسصحب فا ال عيد الشديد –نسال هللا الس م والعافي – إال إذا أقيم عليه الحد ،وسذق اذفلح حذب المقلذ  ،وتذاب
إلى هللا -ج وع  -فاهلل يقب الص ب  ،والص ب ت دم ما كا قبل ا.
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
الثانية{:إنل ِعنوا ِفي ُّ
ين ِمه ين اُليقي يف ِهة
ان اُل نمير ناد ِب يهيه ُاْليية اُل نم ُِ ِمن ي
اءِ :إ ُن يك ي
ال اُل نعيل يم ن
الدُنييا يو ُاْلخيرة [سورة النههور ]23 :يق ي
َّ ِ
ِ
اإلبع ناد و يضرَ اُلح ِد و ِ
ين ِمهُن نه ُم يو يه ُج نهرنه ُم يل نه ُهم ،يويزيوانل نه ُهم يع ُهن نرُتيب ِهة اُل يع يدايل ِهة يواُلنب ُع نهد
يح ن
اش اُل نم ُِ ِمن ي
است ي
يفاُل نمير ناد ِبالل ُعينة ُِ ُ ي ي ُ ن ي ي ُ
ِ
ِ
ع ِن َّ ِ
ين".
الثيناء اُل يح يس ِن يعيل أيُل ِسينة اُل نم ُِ ِمن ي
ي
جاء لعن بعض الععاا ،لعن هللا السار  ،فالعن ن ،يعنذي المصبرجذات ،وقذف المحعذنات لذيأ باسذ مذن ذفا،
ف

مسصحب للعن -نسال هللا الس م والعافي .-

"وعل قول من قال :هي خاصة لعائشة تترتب هيه الشدائد في جانب عبد هللا بن أبي وأشباهت".
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فا ألنه يرى أ المسلم ال ينطبب عليه فا ال عيد ،وال يسصحب ك

ذفا ال عيذد ،ل ذن مذا المذاني أ يسذصحب؟

ألنه حفر وأنفر من القف  ،ورتب عليه حد في الدنيا ،ولعن في اآلخذرا ،مذا المذاني؟ أل القذف

والرمذي بال احشذ

أمذذر لذذيأ بالسذ  ،ذذفا مصحقذذب فذذي القففذ  ،ل ذذن إذا أقذذيم الحذذد ف ذذفا فذذي مسذذال مذذا إذا لذذم يقذم الحذذد عليذذه ولذذم يصذب
منذذه ،فذذأذا أقذذيم عليذذه الحذذد سذذق حذذب المقلذ  ،والحذذدوك ك ذذارات ،وإذا تذذاب ،تذذاب هللا عليذذه ،والص بذ ت ذذدم مذذا كذا

قبل ا إذا كانت بشروط ا.
ِِ
يشب ِ
الشد ِائد ِفي ج ِان ِب عب ِد َّ ِ
ِ
اه ِت .يو يعيل يق ُو ِل
الِ :ه يي يخ َّ
اص ظة ِل يع ِائ يش ية يت يتيرَّت نب يهيه َّ ي ن
ي
يُ
َّللا ُب ِن أينب ٍي يوأ ُ ي
" يو يعيل يق ُول يم ُن يق ي
ِ
ِ
ِ
ِ
يسيل يم يف ُِ
اإل ُس يم نم
ال :ين يزيل ُت في نم ُش ِرِكي يم َّك ية يف يم يك يم يم ،يفِإَّن نه ُم نمُب يع ندو ين ،يويل نه ُم في ُاْلخيرِة يعي ظ
يم ،يو يم ُن أ ُ
اَ يعٌ ظ
يم ُن يق ي
ِ
يحس ِن ما ِقيل ِفي يت ُأ ِو ِ
الن ِ
يع َّ
ال أنيبو يج ُع يف ٍر َّ
اس اُليقي يف ِة
ام ِل يج ِم ِ
يل يه ِي ِه ُاْليي ِةِ :إَّن نت يع ٌّ
النح ن
َّاس :م ُن أ ُ ي ي ي
يي نج ُّب يما يقُبيل نت .يويق ي
الت ُق ِدَرِ :إ َّن َّال ِيَن َرمو ين ُاألي ُن نفس اُلمحاين ِ
ِ
اغ ،يف يد يخ يل ِفي يهيا اُل نمي َّكنر يواُل نم يَِّن نث ،يويكيا ِفي
م ُن يذ يك ٍر يوأنُن يث  ،يويي نكو نن َّ ن
ي نُ ي
ي يُ ن
ِ
َن يَُرنمو ين ،إَل أنت غلب الميكر عل المِنث".
َّالي ي
َّ ِ
ين َي ْرم َ } ما قال :إ الفين يرمين ،فجانب الرمي القاذ رلب المفكر ،وفي جانب المقفو
ولفلح قالِ{ :إ َّ الف َ
الجزين.
أ
يعم فا و فا ،في
رلب المونث ،وإال فالحمم ّ
{َ ُوم يت ُش يه ند يعيل ُهي ِه ُم أيُل ِسهين نت نه ُم يوأُيَ ِهد ِ
َه ُم يوأُير نجنل نههم ِب يمها يكهانوا يي ُع يمنلهو ين [سهورة النهههور ]24 :قهراءة العامهة
"قولت تعال  :ي ي
ِ ِ
ِ
ف ":ي ُشه ند" ِباُلي ِ
هارنه أنيبهو نعيبُي ٍهد؛ ِألي َّن
هاء ،يو ُ
بالياء ،يو ُ
يع يم ن
اخ يت يارنه أنيبو يحات ٍم .يويقيأير ُاأل ُ
ي
ش يويي ُحيي يو يح ُم يزنة يواُلك يسائ ُّي يو يخيل ظ ي ي
اخ يت ي
ال يبُي ين ِاَل ُس ِم يواُل ِف ُع ِل".
اُل يج َّار يواُل يم ُجنر ي
ور يق ُد يح ي
نعذذم ،إذا وجذذد فاص ذ اذذين ال ع ذ وال اع ذ للمونذذث جذذات الصذذفكير والصانيذذث لل ع ذ  ،إذا وجذذد ال اص ذ جذذات الصذذفكير
والصانيث ،مي أ األلسن جمذي ت سذير يجذ ت تذفكيره وتانيرذه ،مرذ الرجذال ،وجذاء الرجذال ،وجذاءت الرجذال ،ولذ لذم
ي جد فاص ف ماني من تانيث ال ع  ،وإ كا جمي ت سير ألنه إ أريد به الجمي ذ ّثر ،وإ أريذد بذه الجماعذ
أنث ،فيج ت على ٍ
حد س اء.
" واُلمعين َ :وم يت ُشه ند أيُل ِسين نة بع ِض ِهم عيله بعه ٍ ِبمها يكهانوا يعمنلهو ين ِمهن اُليقه ُي ِ
ف يواُلنب ُه يت ِ ِ
يهل :يت ُش يهه ند يعيل ُهي ِه ُم
ي
يُ ُ ي يُ
ي يُ
يُ ي ي
هان .يوق ي
يُي
ي
أيُل ِسين نت نه ُم يذ ِل يك اُليي ُويم ِب يما يت يكَّل نموا ِبت".
نعم ،ألسنص م يعني ألسن القفف  ،ال

اكا ألسن ريذر م علذي م كمذا قدمذه ذ

نذا ،قذال :يذ م تشذ د ألسذن بعضذ م

على بعض ،ل ن في ي م القيام ال ماني من أ يش د على ن سه ألن ا تش د عليه ج ارحه ،ومن ذلح ألسنص م.
{وأُيَ ِد ِ
َه ُم يوأُير نجنل نهم [سورة النههور ]24 :أي :وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدنيا.
" ي
{َ ُوم ِئ ٍي نَ يوِف ِ
ين [سورة النههور]25 :
ق يويي ُعيل نمو ين أ َّ
َّللا نه يو اُل يح ُّ
َّللا ِدَين نه نم اُل يح َّ
ق اُل نم ِب ن
ين َّ ي
يه نم َّ ن
قولت تعال  :ي ي
ق" عيل أَّينت ينع ظت َِّ ِ
أيي ِحسابهم وج يز ناؤهم .ويق أير مج ِ
اهظد ":يَ ُوم ِئ ٍي نَ يوِف ِ
هل-
َّللا ِدَين نه نم اُل يح َّ
لِل  -يع َّهز يو يج َّ
ق" ِبيرُف ِع" اُل يح ُّ ي
ُ ي ن ن ُ ي ي نُ ي ي ن ي
ن ُ
يه نم َّ ن
ي
الرُفههع؛ ِلي نكههو ين ينع ًتهها َِّ ِ
 .يقههال أيبههو عبيه ٍهد :ويلههويَل يكراهه نة ِخه يهم ِ
النه ِ
ف َّ
هل ،-يويت نكههون نم يو ِافيقه ًة
لِل  -يعه َّهز يو يجه َّ
ي ن ني ُ ي ُ ي ي
هاس يل يكه ي
ُ
هان اُل يو ُجه نت َّ ن ي
ِِ
اء ِة أينب ٍي".
لقير ي
ال وجه للصرجيح نا أل هللا -ج وع  -كما ي صف بانه الحب كفلح ي صف الدين بانه الحذب ،ي صذف الذدين
والجزاء من هللا -ج وع  -على أنه حب.
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َّللا اُلح ُّ ِ
ِ
ِ
هي" نَ يهوِف ِ
هال َّ
َّهاس :يو يههيا اُل يك يهم نم ِم ُهن
يويذ ِل يك أ َّ
يه نم َّ ن ي
ال :يأرُيَ نت في نم ُا يحف أينب ٍ
النح ن
هق دَهين نه ُم" .يق ي
ين يج ِر يير ُب ين يح ِازٍم يق ي
ِ ِ ِ
ف ِل َّ ِ
ِ
ِ
هت
هت يل ُهو يص َّ
يع ي
اح يت َّج ِب يما نه يو نم يخ ِال ظ
هه يههيا أيَّن ن
ٌ ِم .يويَل نحجَّه ية أُيي ًضها فيهت؛ أل َّين ن
لس يواد ُاأل ُ
أيِبي نعبيد غير يمُرض ٍي؛ أل َّين نت ُ
ِ
ِفي ماح ِ
َومئي َوفيهم هللا الحق دَنهم ".
اء نةٍ { :
ف أينب ٍي يكيا يج ياز أ ُ
نُ ي
ين يت نكو ين اُلقير ي
يعني ما يمني أ يم (الحب) منع ًبا على القراءتين.
عتها لهدَنهم ،والمعنه حسهن؛
"يكون {دَنهم ً
بدَل من الحق ،وعل قراءة العامة {دَنهم الحق يكهون {الحهق ن ً
{و يه ُهل ن يجهازِي ِإََّل
ألن هللا -عز وجهل -ذكهر المسهيئين ،وأعلهم أنهت يجهازيهم بهالحق ،كمها قهال هللا -عهز وجهل :-ي

هور [( )17سههورة سههبأ]؛ ألن مجههازاة هللا -عههز وجههل -للكههافر والمسههيء بههالحق والعههدل ،ومجازاتههت للمحسههن
اُل يك نفه ي
باإلحسان والفضل".
ف ذ ذ ح ذذب وتي ذذاكا ،ف ذذالحب م جذ ذ ك للمحس ذذن والمس ذذيء ،المس ذذيء بالع ذذدل ،والمحس ذذن بال ضذ ذ  ،والح ذذب م جذ ذ ك ف ذذي

الطرفين.

ين [سورة النهههور ]25 :اسهمان مهن أسهمائت -سهبحانت وتعهال  ،-وقهد ذكرناهمها
{ويي ُعيل نمو ين أ َّ
َّللا نه يو اُل يح ُّ
ق اُل نم ِب ن
" ي
ين َّ ي
في غير موضع ،وخاصة في الكتاَ األسن ".
يعني في رح األسماء الحسنى للمولف ،للم سر.
لطِيب ِ
ِ
"قولت تعال { :اُل يخ ِبي يث ِ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
اغ ِل َّ
اغ و َّ
اغ أ ُنويل ِئ يك نميبَّرنؤو ين ِم َّمها
الطِييب ن
ن
لطِي ِب ي
اغ لُل يخ ِبيث ي
ين يوالطِينبو ين ل ي
ين يواُل يخ ِبي نثو ين لُل يخ ِبي يث ي
ِ ِ ِ ِ
ٌ يك ِهريم [سهورة النهههور ،]26 :يقهال ابهن يزي ٍهد :اُلمعينه اُل يخ ِبي يث ن ِ
هين ِم يهن
يينقونلو ين يل نهم َّم ُا ِف يهرظة يو ِرُز ظ
هاغ م يهن الن يسهاء لُل يخ ِبيث ي
ي ُن ُ
يُ
ظ
ال ،ويكيا اُل يخ ِبي نثو ين ِلُل يخ ِبي يث ِ
الطِيبو ين ِل َّ
َّ
اغ ِل َّ
اغ ،ويكيا َّ
ِ
لطِييبا ِغ".
الطِييب ن
لطِي ِب ي
ين يو ن
ي
الر يج ِ ي

و فا ظا ر السيا في اآليات.
ِ ِ
هاغ اُل يخ ِبي يث ن ِ
الر يج ِ
هين ِم يهن ِ
هال،
ال نم يجا ِهظد يو ُاب نن نجيبُي ٍر يو يع ي
ين :اُل يم ُعينه اُل يك ِل يم ن
هاغ م يهن اُليق ُهو ِل لُل يخ ِبيث ي
اء يوأي ُك يثنر اُل نم يف ِس ِهر ي
طظ
" يويق ي
ِ
اس ،و َّ
اغ ِم ين اُليق ُو ِل ِل َّ
اغ ا َّ
الن ِ
الطِينبهو ين
ين ِم ين َّ
يويكيا اُل يخ ِبي نثو ين ِم ين َّ
لطِييب ن
اس ِلُل يخ ِبي يثاغ ِم ين اُليق ُو ِل ،يويكيا اُل يك ِل يم ن
لطِي ِب ي
الن ِ ي
لطِيب ِ
الن ِ ِ َّ
ِم ين َّ
اغ ِم ين اُليق ُو ِل" .
اس ل ي
و ذذفا يويذذده مجذذيء ذذفه اآليذ بعذذد القذذف  ،والقذذف كذ م خبيذذث ،ال يناسذذب إال القبيرذذين مذذن الرجذذال ،مذذن النذذا ،
وكفلح ال م الطيب يناسب الطيبين من الرجال.
ِ
ِ
ال َّ
يهل ِفهي يه ِهي ِه ُاْليي ِهة .يويد َّل عله صهحة ههيا القهول
اس فهي كتهاَ معهاني القهرون :وههيا مهن أ ُ
الن َّح ن
يح يس نهن يمها ق ي
" يق ي
{أ ُنويل ِئ يك نميبَّرنؤو ين ِم َّما يينقونلو ين [سورة النههور ]26 :أي عائشة وصفوان مما يقول الخبيثهون والخبيثهاغ ،وقيهل :إن
{الزِانهي يَل َ ِ
هيه اْليهة مبنيهة عله قولهتَّ :
هنك نه َّإَل يزِانييه ًة أ ُيو نم ُش ِهريك ًة [سهورة النهههور ]3 :اْليهة .فالخبيثهاغ الزوانهي
ي
ِ
الطِيبو ين و َّ
ف ،ويكيا َّ
و َّ
َّاس أُيي ًضا ،يو نه يو معن قهول ابهن زيهد {أ ُنويل ِئه يك
اغ .يو ُ
الطِييب ن
الطِييب ن
اخ يت يار يهيا اُليق ُو يل الَّنح ن
ن ي
اغ اُل يع يفائ ن ي
ي
ِ
هان
نميبَّرنؤو ين م َّما يينقونلو ين [( )26سورة النههور] يعني بت الجنس ،وقيل :عائشهة وصهفوان فجمهع كمها قهال { :يفهِإن يك ي

يل نت ِإ ُخ يوظة [سورة النساء ]11 :والمراد :أخوان".
و فا ٍ
جار على مف ب اان عبا فيمن يق ل بق له :إ أق الجمي اثنين.
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ِِ
ِ
الت ُح ِق ِ ِ
يه ِهل َّ
ف-عليهت السهمم يل َّمها
هال يب ُعه ن أ ُ
وسه ي
يهق :إ َّن نَ ن
"قالت الفراء ،و{مبرؤون يعني منهزهين م َّمها نرنمهوا بهت .يق ي
ِن مريم يل َّمها رِميهت ِباُل يف ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّللا عيل ِلس ِ ِ ِ
َّللا يعيله ِل يس ِ
هان ُاب ِن يهها
ن يُ
اح يشهة يبَّأر ي
يه َّ ن ي
نرِم يي ِباُل يفاح يشة يبَّأر ن
ي
يهها َّ ن
ان يصب ٍي في اُل يم ُهد ،يوإ َّ ي ُ ي ي
ِن ع ِائ يشه ية يل َّمها رِميهت ِباُل يف ِ ِ
ِ
َّللا يت يعهايل ِبهاُلنقُر ِ
اء ِة
ون ،فمها ر ِض
ن يُ
اح يشهة يبَّأر ي
عيس -صلواغ هللا عليهت ،-يوإ َّ ي
هي يل يهها بيب يهر ي
يهها َّ ن
يي ي ي
َّللا ِب يك يم ِم ِت ِمن اُليق ُي ِ
ف يواُلنب ُه يت ِ
ان.
يص ِب ٍي يويَل ين ِب ٍي يح َّت يبَّأر ي
ي
يها َّ ن
وروِي عن ع ِل ِي ب ِن يزي ِد ب ِن ج ُدعان ع ِن جَّد ِت ِت عن عائشة -رضي هللا عنها -أنها يقايل ُت :يليق ُد أ ِ
يهت ِت ُس ًهعا يمها
نعط ن
ُ
ين ي يُ ي ُ ُ ُ ن ي ي ي ي
أ ِ
امهيأي
هر ظة؛ لقههد نههزل جبريههل -عليههت السههمم -باهورتي فههي راحتههت حههين أنمههر رسههول هللا -صههل هللا عليههت
ُ
نعطييه ُت نه َّن ُ
وسلم".-
نعم ،رآ ذا النبذي -صذلى هللا عليذه وسذلم -فذي النذ م فذي سذرق مذن حريذر ،وقيذ لذه :ذفه ام أرتذح ،بعذ را عائشذ -
ما ذكرنا.

رضي هللا عن ا ،-أما ك ن ا نزلت في راح جبري ف فا يحصاج إلى نق  ،وأما الحديث العحيح ف
هر يغُيهرِي ، ،ولقهد
هر يو يمها يت يهزَّو يج ِب ُك ًا
ين يَ يت يزَّو يج ِنهي ،يويليق ُهد يت يزَّو يج ِنهي ِب ُك ًا
حين أنمر رسهول هللا -صهل هللا عليهت وسهلم -أ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
هان
توفي -صل هللا عليت وسلم -يوإ َّ
ِن ي ُأر يس نت يل ِفي ِح ُجرِي ،يويليق ُد نق ِبير ِفي يبُيتهي ،يويليق ُهد يح َّفهت اُل يم يم ئ يكه نة يبُيتهي ،يوإ ُ
ِن يك ي
ِ
يه ِل ِت يفييُن يا ِهرنفو ين عنهت ،وإن كهان لينهزل عليهت وأنها معهت فهي لحافهت فمها َبيننهي عهن
اُل يو ُح ني يلييُن ِز نل يعيلُيت يو نه يو ِفي أ ُ
السم ِ
ِي ِ
طِي ٍهب  ،ولقهد وعهدغ
طِييبه ًة يو ِعُن يهد ي
هت ي
اء ،يويليق ُد نخ ِل ُق ن
جسده ،وإني َلبنة خليفتت وصديقت ،يويليق ُد ين يز يل نع ُير م ين َّ ي
يم [سورة النههور ]26 :وهو الجنة".
كريما ،تعني قولت تعال { :يل نهم َّم ُا ِفيرظة يو ِرُز ظ
ٌ يك ِر ظ
مافرة ورزًقا ً
مقرج؟
طالب :نعم.
ماذا يق ل؟

طالب :قال :صحيه ،إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد ،ومن وجت وخهر أخرجهت الحهاكم مهن حهدَث عبهد هللا

بن صفوان عن عائشة ،وصححت ووافقت اليهبي ،وليس فيت" :وهو في أهلت فينارفون عنت" فهيا منكر ،تفهرد
بت ابن زيد ،ولت طرٌ أخرى راجعة لت.
يعني جمله ،ل

جمل من ا ما يش د ل ا ،الل ذم إال مذا ت ذرك بذه علذي اذن تيذد اذن جذدعا  ،و ذ ضذعيف عنذد أ ذ

العلم.

طالب...... :

فا تجر وركع وتن ير ال اد من الص ب من الطرفين.
ِ
يه ِل يها يذ ِل نك ُم يخُيظر َّل نك ُم
ومنوا يَل يت ُد نخنلوا نبني ً
وتا يغُيير نبنيوِت نك ُم يح َّت يت ُس يتأُِن نسوا يونت يس ِل نموا يعيل أ ُ
{يا أُّيَ يها َّالي ي
"قولت تعال  :ي
َن ي
يل يعَّل نك ُم يتي َّكنرو ين [سورة النههور.]27 :
فيت سبع عشرة مسألة:

ِ
َّللا نسُب يحاين نت
ومنوا يَل يت ُد نخنلوا نبني ً
{يا أُّيَ يها َّالي ي
األول  :قولت تعال  :ي
وتا [سورة النههور ]27 :يل َّما يخ َّا ي
ص َّ ن
َن ي
ِ
ِ
ِ
اع ِب يها يعيل ِاَل ُن ِفير ِاد ،يو يح يجير
يها يع ِن ُاألُيب يا ِار ،يو يمَّل يك نه ُم اَل ُس ِت ُم يت ي
َّاليي يكَّريم نت يويف َّضيل نت ِباُل يمين ِاز ِل يو يس يتيرنه ُم ف ي
طلِعوا عيل ما ِف ِ
وها ِم ُن يغي ِر ِإ ُذ ِن أيربا ِبها ،أَّيدبهم ِبما َرِجع ِإيل ِ
اُل يخُل ِق أ ُ َّ
الس ُت ِر يعيلُي ِه ُم؛
يها م ُن يخ ِار ٍج أ ُيو يَ ِل نج ي
ُ
ي ن ُ ي يُ ن
ُي ي
ين يي ن ي ي ي
ِليئ َّم ي َّ ِ
يه نم ُس ِل ٍم يع ُن أيِبي نهيرُييرية يع ِن -صل هللا عليت وسلم -قال« :من
يحظد ِمُن نه ُم يعيل يع ُويرٍة .يوِفي يص ِح ِ
طل يع أ ي
ي
ود يم
ُاب ين ي
يعيل
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ِِ
ِ
اخنت ِل ِ
ال يب ُع ن العلماء :ليس
اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن يفقئوا عينت» ،يويقد ُ ي
ف في يتأ ُِويلت ،يفيق ي
ِ
ِن عا يقب نتم يفع ِ
ان يقُبل ن نز ِ
هيا عل ظاهره ،يفِإ ُن يفيقأي يف يعيلُي ِت َّ
اقنبوُا
الض يم ن
{وإ ُ ي ُ ُ ي
ول يق ُوِلت يت يعايل  :ي
ان ،يواُل يخيبنر يمُن نسو ظخ ،يويك ي ي

[( )126سورة النحل] ".
{وِإ ْ َعاَق ْبص ْم َف َع ِاقب ْا ِب ِم ْر ِ َما ع ِق ْبصم ِب ِه} يعني مذن اطلذي علذى المنذزل يطلذي علذى منزلذه؟ ذفا مقصضذى ذفا القذ ل،
َ
ذرعي؟ لذيأ بشذرعي ،وإنمذا المذراك بحقيقذ
أ من اطلي على منزل أحد يطلي على منزله؟ فا رعي وإال ما
ما أراكه النبي -عليه الع ا والس م -على ما سياتي ،نعم.
ِ
هاَ َّ ِ
ِ ِ ِ
ان م يخ ِال ًفا ِل ِك يت ِ
ِ
هوز
َّللا يت يعهايل يَل يي نج ن
" يويي ُح يت ِم نل أ ُ
ين يي نكو ين يخير يج يعيل يو ُجت اُل يوعيد يَل يعيل يو ُجت اُل يح ُتمِ ،يواُل يخيبنر إ يذا يك ي ن
ِ
الن ِبي -صل هللا عليت وسلم َ -يت يكَّلم ِباُل يك يم ِم ِفي َّ ِ
هاء ِفهي
يد يشُيًئا ي
الٌاه ِر يو نه يو نَ ِر ن
ان َّ ُّ
اُل يع يم نل ِبت .يويق ُد يك ي
وخير ،يك يمها يج ي
ي ن
ين يَ ُهد يف يع ِإيلُي ِهت يش ُهيًئا،
اُل يخيب ِر أ َّ
اس ُب ين ِمُريد ٍ
هال ِله ِب يم ٍل« :قهم فهاقطع لسهانت» ،يوإَِّن يمها أييرياد ِبهي ِل يك أ ُ
ين يعَّب ي
اس يل َّما يم يد يح نت يق ي
ِ
ِ
ِ
ِ
هل يح َّته يَل
ين يي نكو ين ذ ُكنر يف ُق ِء اُل يع ُهي ِن يواُل نم يهر ناد أ ُ
يويل ُم نَ ِرُد ِبت اُليق ُط يع ِفي اُل يح ِق ييقة .يويكي ِل يك يهيا يي ُح يت ِم نل أ ُ
ين ني ُع يم يهل ِبهت يع يم ظ
ِ
ِ ِ
ان عيلي ِهت ويَل ِقاها  ،و نههو َّ ِ
ِ
ِ
َّللا يت يعهايل ؛
يَُن ن
هال يب ُع ن
ض نهه ُم :يَل يض يهم ي ي ُ ي ي ي ي ي
هاء َّ ن
الاهحي نه ،إ ُن يش ي
ٌير يب ُع يد يذل يك في يبُيت يغُي ِهره .يويق ي
ِلح ِد ِ
س ،يعيل يما ييأ ُِتي".
َث أيين ٍ
ي
و مقصضى الحديث.
هار يقايل ُهت :يها رسهول َّ ِ
ول يه ِي ِه ُاْلي ِة ما رواه َّ
" سيبب ن نز ِ
هر ًة ِم يهن ُاألي ُن يا ِ
ام يأي
َّللا،
ِي يو يغُينرنه يع ُن يع ِد ِي ُب ِن يثا ِب ٍهت أ َّ
الطيبرُّ
ي ي يي ن
ي ن
ين ُ
ي ين ي
ِ
ِ
ِ
هال يَل أ ِ
هت يَل
نح ُّ
يكو نن ِفي يبُي ِتهي يعيله يح ٍ
ِإِني أ ن
هب أ ُ
يَ يفيي ُهد نخ نل يعيل َّ
هي يوِإَّن ن
ين يَيرانهي يعيلُي يهها أ ي
يح ظهد ،يَل يوال ظهد يويَل يويل ظهد ،يفييهأُتي ُاأل ن
ِ
هك اُل يح ِ
َّللا
هال ،فكيهف أيصهنع؟ فنزل ِهت اْليه نة .فقهال أيبهو بكهر -ر ِض
هل ِم ُهن أ ُ
ال يَ ُد نخ نل يعيل َّ
يه ِلهي يوأيينها يعيله تُل ي
هي ير نج ظ
هي َّ ن
يَ يز ن
ي ي ُ ي ُ ي ن يي يي ُ ي يي ي ن ي ُ ٍ ي ي
عُنت :-يا رسهول َّ ِ
ِ
ِ
الشها ِم يلهي ِ
هاغ واُلمس ِ
َّ
ط نهر ٌِ َّ
س
هاك ين ِفهي ن
َّللا ،أي يفيأرُيَ ي
سف ي
َّللا يت يعهايل { :ل ُهي ي
ُي
هت اُل يخاين ي ي ي
يهها يسهاك ظن ،يفهأيُن يز يل َّ ن
ي ن ي ين ي

وتا يغُيير يم ُس نكوين ٍة [( )29سورة النههور]".
اح أين يت ُد نخنلوا نبني ً
يعيلُي نك ُم نجين ظ
مقرج؟

الطالب :قال :ضهعيف أخرجهت الطبهري والواحهدي مهن حهدَث عهدي بهن ثابهت ،وههو ضهعيف؛ لضهعف أشهعث بهن

سواٌ ،وهو عند الطبري دون وخره ،وعند الواحدي قال :قال المفسرون :فلما نزلت قال.....
ال لذذد أو البنذذت فذذي ممذذا ٍ مسذذصق مذذن البيذذت ،فذذي ررفذ ي لقذ

علذذى أن سذ م ،فمرذ

أحيانذا يمذ
ً
علذذى مذذا يعملذ  ،أمذذا ك نذذه فذذي البيذذت ويسذذصاذ علذذي م علذذى مذذا كذذا عليذذه النذذا

ذوالء االطذ ع

قبذ وجذ ك ذذفه المحذذدثات و ذذفه

المن رات ،و فه األم ر الصي تجر إلى ال ج ر ،فماذا عذن ط ذ فذي العا ذرا أو فذي الحاكيذ عشذرا أو الرانيذ عشذرا
ينا ز البل غ وعنده يء فذي ررفصذه ،ويق ذ علذى ن سذه؟ مرذ

ذفا يطلذي عليذه أو مذا يطلذي عليذه؟ أو ينصظذر حصذى

يقرج وي صش المما ؟ المقع ك أنه ال اد من محاسبصه ،وال يصرك له المجال ،يقل ان سه بما اء من مقال ات –
نسال هللا العافي .-

طالب ..... :قد يقع ما يكره....
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ال اد من وق ع م على ما يمره إذا أراك الص يير ،أما ك نه يطلي عليه و

مما ا صم عليذه خلقصذه ،ت صذرن أنذه ينذام اري ٍ
ذاب ليسذت سذاترا ،فمرذ

على ٍ
حال ال يرضا ا ال األب وال االاذن
ذفا يصذرك حصذى ينصبذه ويسذصيق  ،يطذر عليذه

الباب ويسصاذ وي صش المما .
ف ذذي المم ذذا أمذ ذ ر ت ذ ذ ت ،إذا ذذح األب ف ذذي أوالكه م ذذر ً أن ذذم يس ذذصعمل

أ ذذياء م ذذن ذذفه

ل ذذن أحياًنذ ذا ق ذذد يمذ ذ
ال احش ،ثم إذا اسصاذ علي م تممن ا من ال راغ من ا أو من وضع ا في مما ال يطلي عليه من ال رفذ مرذ

ذفا

ال مذذاني أ يب ذارص ا فذذي بعذذض األوقذذات أل ارت ذذاب أخذذف الضذذررين مطل ذ ب ،فذذأذا تذذرك ل ذذم المجذذال اسذذص ح
األمر ،وما وجد كريذر مذن المن ذرات واسذصمر علي ذا أرباا ذا وأصذحاا ا مذن الشذباب والشذابات فذي ايذ ت المسذلمين،
نعم

يء قلي ويسير ،ال يعني أنه ظا را ،ل ن وجد من يقل باخصه مدا عشر سذنين اذدو علذم األب واألم،

مر فا ل جرى الص صيش علي م ومحاسبص م ما اسصمر األمر ،فمر فا ال اد من القضاء عليه.
ِ ِ ِ
الت ُحه ِهريم ِفههي ند نخه ِ
اس ،يو نهه يهو
س نهه يهو يبُي يته ي
هك ِإيل ه يغ ياي ه ٍة ه ه يي اَل ُسههتُئين ن
هول يبُيه ٍهت يله ُهي ي
"الثالثههة :يمه َّهد َّ ن
َّللا نسه ُهب يحاين نت يويت يعههايل َّ ي
َّللا أيعيلهمِ -اَلس ِهتُئيان ،ويكهيا ِفهي ِقهر ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ى
هي يو ُاب ِهن
اَل ُستُئي ن
اءة أينب ٍ
ن ي
ال يمال ظك :اَل ُستُئين ن
ُ
يي
ال ُاب نن يو ُه ٍب :يق ي
ان .يق ي
يما ينير  -يو َّ ن ُ ن
اس ف ي
هاس وسه ِهع ِ
{ت ُس يت ُأِن نس هوا تسههتعلموا أي
يد ُبه ِهن نجيبُيه ٍهر{ :حت ه تسههتأذنوا وتسههلموا عل ه أهلههها  ،وقيههل :إن معن ه ي
يعَّبه ٍ ي ي
تستعلموا من في البيت ،قال مجاهد :بالتنحنه أو بأي وج ٍت أمكن".
أما االسصئنا

فله كالل رير كالل االسصئفا  ،والصرتيب في االسصئفا يدل على أنه ريذره أل االسذصئفا يحعذ

بق لذذح حصذذى تسذذلم ا ،االسذذصئنا

قب ذ الس ذ م ،حصذذى تسصانس ذ ا وتسذذلم ا ،وأمذذا االسذذصئفا ف ذ بعذذد الس ذ م ،الس ذ م

عليمم ،أأكخ ؟ فا االسصئفا  ،وأما االسصئنا

معح أو من ال يررب؟

فيه من يررب الجل
وبذذين أحذ ٍذد ذذيء فذذي ن سذذه ال يطيذذب الجلذ

ف

فيه من ت ذره أو مذن ال ت ذره؟ أل بعذض النذا

إذا صذار اينذه

معذذه ،و ذذفا يذذزول باالسذذصئنا  ،بذذا يسذذصعلم فذذي أول األمذذر ثذذم يسذذلم

ويسصاذ  ،أما إذا كخ وفي المما من ال يريد الجل
بالحسن ،ا

يء قبلذه ،قذد يمذ

ل سذصع م ،ذ فذي البيذت أحذد؟ أو ذ

معه ،واضطر إلى أ يقرج ،ذفا أو ذفا ،ذفا أمذر لذيأ

أمر ممروه في الشريع  ،الشريع جاءت بما يدل على األل والصحاب ،وأنه ال تدخل ا الجن حصذى

تحاا ا ،و فا فيه الن را الشديدا –نسال هللا العافي –.

وقد يم اإلنسا في ن سه علذى آخذر ذيء ،ل ذن مذا يبذدي لذه ذيًئا فذي وج ذه ممذا يمذره ،النبذي -عليذه العذ ا
أحدا بس ء ،قد يم في الن أ يء ،ل ن ال يعني فا أنه إذا كذا فذي ن سذه ذيء يبديذه فذي
والس م -ما واجه ً
ِِ
ين اْل َ ذ ْذي َ } [سذ را آل عمذ ار  ]134 :ال اذذد مذذن ذذفا،
{واْل َ ذذاظم َ
المحافذ وفذذي المجذذالأ ،ويبديذذه أمذذام صذذاحبه ،يمصمذذهَ ،
فاالسذصئنا ل سذصع م ا جذ ك مرذ ذفا ،ويذذدل لذه المذيل ،يذدل ل ذفا االسذذصظ ار المذيل ،و ذ أنذه ال يحعذ األنذذأ
قب ذ

يحع

" يويي يتأَّين

نر ُش ًدا

ذذفا االسذذصئنا  ،فيحع ذ أنذذه إذا كخ ذ مذذن ريذذر اسذذصئنا  ،ومذذن ريذذر اسذذصئفا أنذذه ال يحع ذ األنذذأ ،ا ذ

الضيب والحرج وثق المجلأ.
يق ُدر ما ي ُعيلم أيَّن نت يق ُد نش ِعر ِب ِت ،وي ُد نخل ِإ ُثر يذ ِل يك .ويقال م ُعيناه َّ
ِي ،يو ِمُن نت يق ُونل نت يت يعايل  { :يفِإ ُن وين ُس نتم ِمُن نه ُم
الطيبرُّ
ي ي ي ن
يي ن ي
ي
ي ي ي ن
[( )6سورة النساء] أي علمتم ،وقال الشاعر:
هههههههههههها

ونسهههههههههههههههههههت نبهههههههههههههههههههأة وأفزعهههههههههههههههههههها القنهههههههههههههههههههه
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الس ِائ ِب
اج ُت :يحَّد يثينا أنيبو يب ُك ِر ُب نن أيِبي يشُييب ية يحَّد يثينا يعُب ند َّ
الر ِحي ِم بن سليمان عن واصل ابن َّ
" نقُل نت :يوِفي نسين ِن ُاب ِن يم ي
ِي يقال :نقُلينا :يا رسول َّ ِ
َّللا ،يههيا السهمم ،فمها اَلسهتئناس؟ «َهتكلم الرجهل
يع ُن أيِبي يس ُويرية يع ُن أيِبي أُّيَ ي
ي ين ي
وَ ُاألي ُن ياارِ ي
وي ِ
ِذن أهل البيت».
بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ،ويتنحنه ،ن
طالب :في نسخة (فما اَلستئيان)

فما االسصئنا ؟

طالب :قال يا رسول هللا هيا السمم ،فما اَلستئيان؟

نعم ،فا م ج ك في بعض النسخ ،م ج ك في نسقصين.
طالب :ألنت موجود حت في طبعة ابن ماجة؟

فما االسصئفا ؟

طالههب :قههال -هنهها يهها شههيخ نقلت هت مههن حاشههية مشهههور -قههال :فههي أصههل السههند طبعههة األلبههاني وعبههد البههاقي
اَلستئيان ،قال مشهور :وهو خطأ صححتت من مانف ابن أبي شيبة الهيي رواه المِلهف عنهت ،ومهن ماهادر

أخرى شاركت في رواَتت عنت ،وكيلك ذكره المزي في التحفة ،برواية المِلف كما حققتت في المادر الميكور.
فما االسصئنا ؟
طالب :صحه (اَلستئناس) قال :اَلستئيان خطأ.
نعم ،ألنه

المفك ر في اآلي ،

ٍ
أحد يعرفه.
الفي يسال عنه ،أما االسصئفا فما يسال عنه أل ك

وسنده؟

طالب :قال المحقق :ضعيف أخرجت ابن ماجة من حدَث أبي أَوَ قال الباهيري فهي الزوائهد :فهي إسهناده أبهو

سهورة منكههر الحههدَثَ ،ههروي عههن أبههي أَههوَ منههاكير َل َتههابع عليههها ،وفههي التقريههب ضههعيف ،وفههي الميهزان قهال
البخاري :عنده مناكير ،وضعفت األلباني.

قذذال« :يذذص لم الرجذ اصسذذبيح وت بيذرا وتحميذذدا» ليعذذر
يريذده و ذ ال يريذده ،قذد يمذ

منه ،فأذا عر بع ته وأنه ف

ذذفا الرجذ  ،ويعذذر مذذن فذذي المجلذذأ أو فذذي الممذذا أنذذه

صذاحب البيذت يريذذده ،ل ذن بعذض الجالسذين ال يريذده ،فذ يحعذ األنذأ ال بذذه وال
 ،ل ن ل قال :الس م عليمم أأكخ ؟ قي  :نعم وكخذ  ،الجلسذ يضذيب ا ذا أ ل ذا

ذرًعا في بعض الحاالت ،بعض النا ال يطا .
ص ِفي أ َّ ِ ِ
اس يغُينر ِاَل ُس ِتُئي ِ
ان،
" نقُل نت :يو يهيا ين ٌّ
ين اَل ُستُئين ي
الن ِ
اس ،يويب ُع ن َّ
ول
َّا
ِي يع ِن ُاب ِن يعَّب ٍ
الر ِب يع نة :يونرو ي
اس يينق ن
الكاتب ،إنما هو حت تستأذنوا ،وهيا غير صحيه".

يكما يقال مج ِ
اهظد يو يم ُن يوا يفيق نت.
ي ي ني
عهن س ِهع ِ
يد ُب ِهن نجيبُي ٍهر { :يح َّته يت ُس يتأُِن نسهوا خطهأ أو وههم مهن
يُ ي

وال م في األص ت صح ال اء ،ال َ م ،يسمن ن ا تق يً ا.
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ِ
اإلجم ن ِ
ِ
اس و يغي ِرِه ،يفِإ َّن ما ِ
ِ
ف ُِ
يها ِم ُن يل ند ُن
اح ي
يها ي
" يع ِن ُاب ِن يعَّب ٍ ي ُ
اع ف ي
اإل ُس يم ِم نكَّل يها يق ُد يثيب يت ف ي
يي
{ح َّت يت ُس يتأُن نسوا يو يص َّه ُ ُ ي
وز ِخ يم نفها .وِإ ُط يم ٌ اُل يخ يِ
ِ
ِ ِ
هح ياب نة عليهت قهول
يج يم يع َّ
ان ،يف ِه يي َّال ِتي يَل يي نج ن
طأ يواُل يو ُه ِم يعيل اُل يكات ِب في يل ُف ٍظ أ ُ
نمَّدة نع ُث يم ي
الا ي
ن
ي ي
َل ياه عن ابن عباس ،وقد قال -عز وجل :-ي ِ ِ
ِ
هل ِمهن يب ُهي ِن يَ يدُي ِهت يويَل ِم ُهن يخُل ِفه ِت يت ِ
هيم
يهل ِم ُهن يح ِك ٍ
نز ظ
{َل ييأُتيت اُليباط ن
ِ
الي ُكر وإَِّنا يلت يلح ِ
ٌو ين [سورة الحجهر ،]9 :يويق ُهد نر ِو يي يع ِهن
يح ِم ٍ
اف ن
ن ي
يد [سورة فالت ،]42 :وقال تعال ِ{ :إَّنا ين ُح نن ينَّزُلينا ي ي
ِ
ِ
اس أ َّ ِ
ُخيرا ،واُلمعين  :ح َّت نتس ِلموا عيل أ ُ ِ
ِ
اه أنيبو يح ِات ٍم.
ُاب ِن يعَّب ٍ
ي ن ي
ي
يما يويتأ ً ي ي ُ
يهل يها يويت ُس يتأُن نسوا ،يح يك ن
ين في اُل يك يم ِم يت ُقد ً
هاس يو يغُي ِهرِه أي َّن { يت ُس يتأُِن نسهوا متمكنهة فهي المعنه  ،بينهة الوجهت
ال ُاب نن يع ِطَّيةي .يو ِم َّما يَُن ِفي يهيا اُليق ُو يل يع ِن ُاب ِهن يعَّب ٍ
يق ي
في كمم العرَ ،وقد قال عمر للنبي -صل هللا عليت وسلم :-أيس يتأُِنس يا رسول َّ ِ
ف يعيله يب ِ
هاَ
َّللا ،يو نع يم نهر يوا ِقه ظ
ُ ن ي ين ي
اُل ياُريفه ِهة ،اُل يحه ِهدَث اُل يم ُشه نههور ،وذلههك يقتضههي أنههت طلههب األنههس بههت -صههل هللا عليههت وسههلم ،-فكيههف يخطه ابههن
عباس أصحاَ الرسول في مثل هيا.
ِ
َث أيِبهي أُّيَهوَ أ َّ ِ ِ
نقُلت :يق ُد يذ يكرينا ِمن ح ِد ِ
ِ
يم
اس ِإَّن يمها يي نكهو نن يقُب يهل ا َّ
ن
ُ ي
ُ
ين اَل ُسهتُئين ي
ي
لسه يممِ ،يويت نكهو نن ُاْلييه نة يعيله يباب يهها يَل يت ُقهد ي
ِ
ِ
َّ
ِ
يعيل نم.
َّللا أ ُ
ف ي
يها يويَل يتأُخ يير ،يوأَّين نت إ يذا يد يخ يل يسل يم .يو َّ ن
اُل يخ ِ
السَّن نة ِفي ِاَل ُس ِتُئي ِ
اغ يَل نَ يز ناد يعيلُي يها".
ان يث يم نث يمَّر ٍ
ام يس نةُّ -

فيق ذ ل :الس ذ م علذذيمم ،فذذأ أجيذذب وإال كذذرر ،الس ذ م علذذيمم ،الس ذ م علذذيمم ،ث ذ ن م ذرات ،ومذذن م مذذن يق ذ ل :إ

الس م ث ثًا ،معناه أ يسلم عند الباب ،يعني يق ل :الس م عليمم ،أأكخ ؟ ثم إذا كخ المح سلم علي م ،ثذم إذا
أراك االنع ذ ار

سذذلم ،ف ذذفه ث ذ ن م ذرات ،ل ذذن ذذفه ريذذر الظذذا ر مذذن ل ذ القبذذر أل الص ذرار ث ثً ذا قذذد ال يسذذمي

صاحب البيت الس م من أول مرا ،قد ال يسمعه في المرا الراني  ،فيحصذاج إلذى ثالرذ  ،فذأذا سذلم ثالرذ ولذم يذوذ لذه
ينعر  ،على ما في حديث أاي م سى ،وسياتي.

طالب .. :ما يجمع بين اَلستئناس والسمم واَلستئيان؟
يجمي ،ما فيه ماني أ يم
أو ال يعلح؟ يسصانأ مر

اإلنسا يسصانأ بمعنى أنه يسصعلم من في البيذت ،ذ يعذلح ل ذم أو يعذلح
ذفا ،بحيذث ت ذ

احصمال ألحد م من بعض ،فمر

لذه

الزيذارا يبص ذى ا ذا وجذه هللا -جذ وعذ  ،-أمذا إذا كانذت مجاملذ وال

فا ما تحع اآلثار المصرتب من الزيارا ،الزيذارا مذن أجذ األل ذ اذين المسذلمين

و فه ضد ا.

طالب :اْلن في األجراس؟ كيف يكون اَلستئيان؟ تدٌ مرة واحدة؟

األج ار

إذا ض طه ث ن مرات على أ ال يم

فيه إطراب ،أما إذا كذا فيذه إطذراب فذ يجذ ت لذح أ تسذصاذ

أيضذا العذ ت الذفي معذه ...،ذفا إذا ضذربصه فمذا أجبذت بحيذث
به ،أما إذا لم يمن فيه إطراب وفيه اسذصع م ،فيذه ً
أحيانذا يمذ البيذت بعي ًذدا ،كمذا ذ حذال
ي لب على ظنح أن ذم لذ كذان ا فذي البيذت أو أراكوا كخ لذح لسذمع ا ،ل ذن
ً

ثرير من القع ر ،فمر فا ال اد من علم م بح.
ِ ِ ِ
ان يث يم ظث ،يَل أ ِ
هت يل ُهم يي ُسهم ُع ،يفه يم أييرى
ين يَ ِز ي
نح ُّب أ ُ
يهد أي يح ظهد يعيلُي يههاِ ،إََّل يم ُهن يع ِل يهم أَّين ن
ال يمال ظك :اَل ُستُئي ن
ال ُاب نن يو ُه ٍب :يق ي
" يق ي
ي
اس يتُييق ين أَّين نت يل ُم يي ُس يم ُع .وصورة اَلستئيان أن يقول الرجل :السمم عليكم ،أأدخهل؟ فهإن أذن لهت
ين يَ ِز ي
ُسا أ ُ
يد ِإ يذا ُ
يبأ ً
دخل".
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مر

فا االسصئفا  ،وعدم كخ ل البيت قبله،

الم ارك به الباب الفي في الس ر أو الباب الفي على البيت ن سذه

يعني كاخ البيت؟ إ كا بذاب السذ ر ي لذب فذ اذد مذن االسذصئفا  ،وإ كذا ال ي لذب أل بعذض البيذ ت كبيذرا
جدا ،واألا اب الصي في السذ ر ال ت لذب ،وإذا اسذصاذ مذن عنذد ا لذم يسذمي ،وجذرت العذاكا بذا النذا
ٍ
حينئف ،إذا كا ي صح باسصمرار.
الباب الداخلي ،ف ماني

يذدخل

إلذى

طالب :إذا كان عل موعد فهل َزيد عل ثمث؟

وهللا إذا رلب على ظنه أنه يسمي ف  ،إذا رلب على ظنه أنه ما س ِمي ،و على م عد يزيد ال ماني.
الرجوِع اُنارف ،وإ ُ ِ
" يفِإ ُن أ ِنذن يلت يد يخل ،وإ ُ ِ
ف ِم ُن ب ُع ِد َّ
الث يم ِث .يوإَِّن يما
ِن نسكت عنت استأذن ثم ًثا ،نث َّم يَُن يا ِر ن
ِن أنمير ِب ُّ ن
ي
يي ي ي
ي ن ي ي
َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اس يت ُع يميل نت يم يع نع يمير ُب ِن
ان يث يم يث يمَّر ٍ
نقُليناِ :إ َّن ُّ
وس ُاأل ُ
السَّن ية اَل ُستُئي ن
يش يع ِرِي ،اليي ُ
اغ يَل نَ يز ناد يعيلُي يها؛ ل يحدَث أيبي نم ي
يخرج نت َّ ِ
َّ ِ
ِِ ِ ِ
يه ،نه يو
وس أنيبو يس ِع ٍ
يد اُل نخ ُدرُّ
ِي ،نث َّم أينب ُّي ُب نن يك ُع ٍب .يو نه يو يح ِد ظ
الاح ن
ور أ ُ ي ي
َث يم ُش نه ظ
اُل يخطاَ يو يش ِه يد بت أليبي نم ي
ِ ِ ِ
ِ
اغ يفيل ُم
ين يتأ ُِتييينا؟ يفنقُل نت :أي يتُي نت يف يسَّل ُم نت يعيل يبا ِب يك يث يم يث يمَّر ٍ
ين ٌّ
ال -يي ُعني نع يمير :-يما يمين يع يك أ ُ
ص يص ِر ظ
يه ،يفإ َّن فيت :يفيق ي
يتنرَّد يعيل َّي يفير يج ُع نت ،وقد قال رسول هللا -صل

فليرجع».

هللا عليت وسلم« :-إذا استأذن أحدكم ثم ًثا فلم نَِيذن لت

وأما ما ذكرناه من صورة اَلستئيان ،فما رواه أبو داود عن ربعي قال :حدثنا رجل من بني عامر استأذن
عل النبي -صل هللا عليت وسلم -وهو في بيت فقال :ألج؟ فقال النبي -صل هللا عليت وسلم -لخادمت:

«اخرج إل هيا ِ
فعلمت اَلستئيان» فقال لت :قل :السمم عليكم ،أأدخل؟ فسمعت الرجل ،فقال :السمم عليكم،

أأدخل؟ فأذن لت النبي -صل هللا عليت وسلم -فدخل .وذكره الطبري وقال :فقال رسول هللا -صل هللا عليت

وسلم -ألمة لت يقال لها :روضة« :قولي لهيا يقول :السمم عليكم أدخل» الحدَث.
الس يم نم يعيلُي نك ُم ،أيأ ُيد نخ نل؟ يفيقايل ِت
ِي أ َّ
ين ُاب ين نع يمير و يذ ُت نت َّ
اء يَ ُو ًما ،يفأ ييت نف ُس ي
الَّ :
طا ًطا َِل ُميأير ٍة ِم ُن نقيرُي ٍ
يونرو ي
ش يفيق ي
الرُم يض ن
ف يل َّما يقايل ُتِ :ب يس يم ٍم؛
ال يل يها :نقوِلي ُاد نخ ُل .يفيقايل ُت يذ ِل يك يف يد يخ يل ،يف يت يوَّق ي
يع ياد يفأ ي
اُل يمُ أير نةُ :اد نخ ُل ِب يس يم ٍم ،يفأ ي
يع ياد ُغ ،يفيق ي
ال َّ ِ
َِل ُح ِتم ِ
يد ِب يس يم ِم يك يَل ِب يش ُخ ِا يك".
ين نت ِر ي
الل ُفظ أ ُ
ي
ِِ
ين} [ س را الحجذر ]46 :يملذح ،ل ذن
وألن ا ال تملح الس م ي ،يعني لما قال هللا -ج وع ْ :-
{اكخل َا ِب َس َ ٍم آمن َ
تملح أ يدخ بس م؟ أعطصه ما ال تملح ،أمنصه ،و ي ال تملح ،ولئ يصشبه بالقرآ  ،يصشبه النا به ،ولذفلح
ِِ
ين} ،وبعض المساجد ممص ب علي ا ،ال ينب ي ك فا.
بعض النا يمصب على بابهْ :
{اكخل َا ِب َس َ ٍم آمن َ
نعم ل حع عفر من الدخ ل في مر فه العذ را عنذد البذاب رمضذاء ،حذر ذديد فذي األرن ،والبذاب م صذ ح،
أو يم

بحاج إلى كورا ،والدورا بج ار الباب ،والباب م ص ح ،ماذا يعني؟ يدخ أم ما يدخ ؟ األصذ أال يذدخ

إال باسصئفا

أل الضرر ال حب به ال يرفي بضرر ريره ،وقذد حعذ لشذق

تذ في -رحمذ هللا عليذه -فذي الذد

بابا م ص ًحذا ،والذدورا بجذ ار البذاب ،فذص لم يذا محمذد،
رير الده ،وال يعر أماثن قضاء الحاج في فا البلد ،ف جد ً
يذذا محمذذد ،كخ ذ وقضذذى حاجصذذه وخذذرج ،فذذأذا بذذالمرأا تق ذ ل :مذذن الذذفي يريذذد محمذذد؟ قذذال :أنذذا وانص يذذت ،للضذذرورات
أحي ًانا تحمم ،ل ن يبقى أ للبي ت حرمص ا.
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"السادسة :قال علماؤنا -رحمة هللا عليهمِ :-إَّنما نخ َّ ِ ِ
ين اُل يا ِال يب ِم ين اُل يك يهم ِم ِإ يذا نكه ِرير يث يم ًثها
ان ِب يث يم ٍث؛ ِأل َّ
ص اَل ُستُئي ن
ي
ِ
ِ
ِ
ان َّ
هت ،يوِإ يذا يس َّهل يم
يع ياد يهها يث يم ًثها يح َّته ني ُف يه يهم يعُن ن
نسم يع يونف ِه يم ،يوِليل يك يك ي
الن ِب ُّي-صل هللا عليت وسهلمِ -إ يذا يت يكَّله يم ِب يكل يمه ٍة أ ي
يد ُِ
اإل ُذ ين،
ظ يهير أ َّ
ان اُل يا ِال نب يهيا ،يفِإ يذا يل ُم نَ ُِيذ ُن يل نت يب ُع يد يث يم ٍث ي
ين ير ََّ اُل يمُن ِز ِل يَل نَ ِر ن
يعيل يق ُو ٍم يسَّل يم يعيلُي ِه ُم يث يم ًثا .يوِإ يذا يك ي
أ ُيو يل يعَّل نت ييمين نع نت ِم ين اُل يج يو ِ
اَ يعُن نت نع ُيظر يَل ني ُم ِكن نت يق ُط نع نت".
ُ
ت سي في مر

فا في الجانبين ،تجد المسصاذ يعر إال

كرير من النا
ًا
مش ل ،إنسا مش ل ،مي األسف أ
أ ي صَح لذه ،والمسذصاذ عليذه يعصذفر بشذ و ذ لذيأ بمشذ ل ،وسذببه إصذرار األول ،يعنذي لذ قيذ لذه :انعذر

وانعر ولذم يمذن فذي ن سذه ذيء ألبصذ  ،و ذ أتكذى لذه وأفضذ لمذا احصذاج الرذاني أ يعصذفر بعذفر ريذر صذحيح،

أحيانذا يصعذذدى األمذذر ذلذذح إلذذى ال ذذفب ،ق لذ ا:
يعنذذي عذذاكي ترفذذي السذذماع تقذ ل :مشذ ل ،أو ق لذ ا لذذه :مشذ ل ،و ً
ذببا لمرذ ذفا،
رير م ج ك أل بعذض النذا يعذر إصذرًا
ار يلجذ اآلخذرين إلذى أ ي علذ ا مرذ ذفا ،فذ يمذ س ً

و فا ليأ بمبرر أل يرت ب الشق اآلخر المحرم.
ِ
ِ
ِ
ض ُّهرنه ُِ
ين ِ
هع
ف؛ ِأل َّ
هق ير ََّ اُل يمُن ِهز ِل ،يونرَّب يمها يي ن
الزيي ي
يفييُنيب ِاي ِلُل نم ُس يتأُذ ِن أ ُ
هاد ية يعيله يذ ِل ي
ين يَُن يا ِهر ي
اإل ُل يح ن
هاح يح َّته يَُنيقط ي
هك يق ُهد نتُقل ن
ِ َّ ِ
َّ
ان م ُش ناوًَل ِب ِت ،يكما يقال َّ ِ
اس يهت ُأ يذ ين يعيلُي ِهت يف يخ يهر يج نم ُس يهت ُع ِج ًم
هوَ ِح ي
هين ُ
َّللا يعيلُيهت يو يسهل يم -أليِبهي أيَُّ ي
النب ُّي  -يصهل َّ ن
ي ي
يع َّما يك ي ي

ال« :لعلنا أعجلناك» الحدَث..
يفيق ي
الت ُس ِل ِ َّ ِ ِ
ول هللا -صل هللا عليت وسلم -أت سهعد
وروى نعقيل عن ابن شهاَ قال :أ َّ
يماغ الث يمث يفإ َّن ير نس ي
يما نسَّن نة َّ ي
بن عبادة ،فقال« :السمم عليكم» فلم َردوا".
و م يسمع  ،ل ن ما ركوا ،والمسِّلم الرس ل -عليه الع ا والس م.-

ثم قال رسول هللا -صل هللا عليت وسلم« :-السمم عليكم» فلهم َهردوا ،فاناهرف رسهول هللا -صهل هللا عليهت
ِ
ِ
الس يم نم ،ييها
ف ،يف يخير يج يس ُعظد في أثره حت أدركت ،فقال :وعليكم َّ
ف أَّين نت يقد اُن ياير ي
يم نت يعير ي
وسلم -يفيل َّما يفيق يد يس ُعظد يت ُسل ي
رسول َّ ِ
يمك ،ويق ُد و َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ف ير نسو نل هللا -صل هللا عليت وسلم".-
َّللاِ ،إَّن يما أييرُدينا أ ُ
َّللا يسم ُعينا ،يفاُن ياير ي
ين ين ُس يت ُكثير م ُن يت ُسل ي ي ي
ين ي
أل الس م كعاء ،كعاء للمسلم عليه.

ِ
ِ
فانارف رسول هللا -صل هللا عليت وسلم -مع سعد حت دخل بيتت ،يقال ُاب نن ِش يه ٍ ِ
يم يث يم ًثا
ي
اَ :يفإَّن يما أنخي ال َّت ُسل ن
ِمن ِقب ِل يذ ِلك ،ورواه الوليد بن مس ِلم ع ِن ُاأليويز ِ
هول :يح َّهد يث ِني نم يح َّم نهد ُب نهن
اع ِ
هال :يس ِهم ُع نت يي ُحييه ُب يهن أيِبهي يك ِث ٍ
ي
نُ ٍ ي
ُ
ُ ي
يهر يينق ن
هي يق ي
ِ
يس يع يد ُب ِهن نزيريارية يع ُهن يق ُهي ِ
هال :يزيارينها رسهول هللا -صهل هللا عليهت وسهلم -فهي منزلنها
يعُبد الرحمن بن أ ُ
س ُب ِهن يس ُهع ٍد يق ي

فقال« :السمم عليكم ورحمة هللا» قال :فرد سعد ردا خفيا ،قهال قهيس :فقلهت :أَل تهأذن لرسهول هللا -صهل هللا
يخرجت أيبو داود ويلي ِ ِ
اَ :يفِإَّن يمها
ال ُاب نهن ِش يهه ٍ
عليت وسلم-؟ فقال :ذره يكثر علينا من السمم ،اُل يح ِد ي
َث ،أ ُ ي ي ن ن ي ن ي ي ُ ي
س فيهت" يقه ي
ِ
اح ِهد وابهن سهماع ية ع ِهن ُاأليويز ِ
ِ ِ ِ ِ
نخي َّ ِ
ِ
أِ
هي نمُر يس ًهم
اع ِ
ال أنيبو يد ناويد :ورواه عمر بن يعُبهد اُل يو ي ُ ن ي ي ي ي
ُ
يم يث يم ًثا م ُن قيبل يذل يك" .يق ي
الت ُسل ن
س ُب ين يس ُع ٍد.
يل ُم يَ ُي نكيار يقُي ي
السابعة :روي عن ابن عباس -رضي هللا عنهما -أ َّ ِ ِ
ان يتير يك اُل يع يم يل ِب ِت َّ
اؤينا-رحمة هللا
ال نعيل يم ن
ين اَل ُستُئي ي
الن ن
اس .يق ي
عليهم :-وذلك َلتخاذ الناس األبواَ وقرعها ،وهللا أعلم.
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هاَ يق ُهو ٍم يل ُهم يي ُس يهت ُق ِب ِل
روى أبو داود عن عبد هللا بن بسر قال :كان رسول هللا -صل هللا عليت وسلمِ -إ يذا أ ييت يب ي
ِِ
ِ ِ ِ
اُلب ِ ِ ِ
هول« :السهمم علهيكم ،السهمم علهيكم» وذلهك أن
ي ي
اَ م ُن تُليقهاء يو ُج ِههت ،يويلك ُهن م ُهن نرُكنهت ُاألُيي يم ِهن أ ِيو ُاألُيي يس ِهر يفيينق ن
الدور لم يكن عليها َومئي ستور".

ثانت األا اب في ع ده -عليه الع ا والسذ م -تقذرع باألظذافير – مذفا– بعذض النذا
ذذدا الضذذرب ،يعمذذد إلذذى حجذذر أو ذذيء مذذن ذذفا فيذذزعا الحذذي كلذذه ،ذذفا خذ

إذا قذرع البذاب خلعذه مذن

السذذن  ،بعذذض النذذا

الجر يعلقه ،ما رفي إصبعه عنه ،كا وراءه سبي –نسال هللا العافي  ،-فا خ

إذا ضذذرب

األكب الشرعي.

قياسا عل اَلستئيان عل البيوغ؟
طالب :اَلتاال -يا شيخ -بالهاتف يكون ثمث مراغ ً
يعني ك نه يصع عليه أ ي صح؟
طالب :اَلتاال عل شخص.

تجعله ير ث ن مرات ثم تقطعه؟
طالب :نعم.

أحيانا يعير ما
وهللا فا األص  ،ل ن ج ال يعصريه ما يعصريه،
ً
طالب :أحياًنا ما يكفيت إلخراجت؟
عفر للفي يصع
ال يممن فا يعير ًا

ودا يفيل نت
اَ يمُرند ً
الثامنة :يفِإ ُن يك ي
ان اُليب ن
ين رسول َّ ِ
يش يعرِ
َّللا-صل
وس ُاأل ُ
نم ي
ِي أ َّ ي ن ي

قريب أو يء من فا.

ويقطعه ،حصى يصع الطر اآلخر ،واألم ر بمقاصد ا.
ِ
أُ ِ
ِ
اه أنيبو
اء يد َّ
ف يحُي نث يشا يء ِمُن نت يويي ُس يت ُأذ ين ،يوإ ُ
ين ييق ي
اَ ،ل يما يريو ن
ٌ اُليب ي
ِن يش ي
ِ ِ
ول
هللا عليت وسلم -يمَّد ِر ُجيلُيت في اُل ِبُئ ِر ،يف يد ٌَّ اُليب ي
ال يل نت ير نس ن
اَ أنيبو يب ُك ٍر يفيق ي

َّ ِ
َّللا -صل هللا عليت وسلم« :-إئين لت ،وبشره بالجنة» هكيا رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد ،وتابعت صاله

الر ُح يم ِن بن أب الزناد وتابعت
بن كيسان ويونس بن َزيد فرووه
اه يعُب ند َّ
جميعا عن أبي الزناد عن أبي يه يكيا يريو ن
ً
ِ
يعا يع ُن أيِبي ا ِلزين ِاد يع ُن أيِبي يسيل يم ية يع ُن يعُب ِد الرحمن بن نافع عن
س ُب نن يَ ِز ي
صاله ابن يكُي يس ي
يد ،يفيريو ُونه يجم ً
ان يونيون ن
أبي موس  ،و يخايل يفهم مح َّم ند بن عم ٍرو َّ ِ
اه يع ُن أيِبي ِ
الزين ِاد يع ُن أيِبي سلمة عن نافع بن يعُب ِد اُل يح ِار ِث،
اللُيث ُّي ،يفيريو ن
ي
نُ ن ي ُن يُ
يع ِن َّ
الن ِب ِي صل هللا عليت وسلم -كيلك ،وإسناده األول أصه ،وهللا أعلم".

ماذا قال عندك؟ األخير أل اإل مال عن نافي ان عبد الحارن فا.
راجي الصقريب يا أبا عبد هللا .الراني.

طالب :حدَث :كان في حائط بالمدَنة؟

نعم معرو

وما يليه ،خرجه ،وخرج الروايات األخرى.

الطالب :قال :هيا صحيه أخرجت البخاري ومسلم من حدَث أبي موس  ،ولت تتمة.

أما الفي يليه قال :أخرجه البقاري في األكب الم رك......
ماذا؟ تقريا على األول.

طالب :نافع بن عبد الحارث بن حبالة الخزاعي صحابي فتحي.
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صحااي ،ف يلزم ت ييره .ت يير اسمه.
اإل مال في اسم أايه ،أا ه ما
هث يسهمع ،ويَل يعَّن ِ
ِ
هك ،يفيقه ُد يريوى أيين ِ
"التاسعة :يو ِص يف نة َّ
هس ُبه ِن يم ِال ٍهك-رضهي هللا
الد ٌِ أ ُ
هف فهي يذ ِل ي
ين يي نكو ين يخفي ًفها ِب يحُي ن ن ُ ي ن ي ن ي ن
عنت -قال :كانت أبواَ النبي -صل هللا عليت وسلم -تقرع باألظافير ،ذكره أبو بكهر أحمهد بهن علهي بهن ثابهت
الخطيب في جامعت".
أيضا الحاثم قبله في المعرف .
ذكره ً
طالب :عبد المطلب يقال فيت مثلما قيل في أبي الحارث إنت ليس صحابي.
ال،

اإل مال في صحااي اسمه عبد المطلب ،وله رواي  ،ومن يق ل بج ات الصسمي بعبد المطلب قال :النبذي-

رير فا ،ول كا ما يج ت الصسمي بعبد المطلب ل َّيذره ،وإال عبذد المطلذب الذفي مذات
عليه الع ا والس م -ما َّ

رير اسمه ألنه ليأ باعظم من الشرك ،أمذا إذا أسذلم في ّيذر اسذمه،
ولم يدخ في اإلس م أل الفي ما أسلم ما ّ
أما بالنسب لعبد المطلب العحااي ،ف فا الع اب في اسمه المطلب ادو عبذد ،وإ كانذت اللجنذ الدائمذ أجذاتوا
اناء عليه ،وقبل م اان حزم.
عبد المطلب ً
طالب :ابن حنتم هو؟
ال ،راجي الصقريب ،الع اب اسمه المطلب.

طالب ... :ما َنٌر ....التسمية ......النبي صل هللا عليت وسلم.......
ول كا  ،الصعبيد ل ير هللا -ج وع  -ال يج ت في اإلس م ،أما قب ذلذح ،فالمشذرك مذا ي يذر اسذمه أل عنذده

الشرك أعظم.

"العاشههرة :روى الاههحيحان وغيرهمهها عههن جههابر بههن عبههد هللا -رضههي هللا عنهمهها -قههال :اسههتأذنت عله النبهي-
صل هللا عليت وسلم -فقال« :من هيا؟» فقلهت :أنها ،فقهال النبهي -صهل هللا عليهت وسهلم« :-أنها أنها » كأنهت
هف ،يوإَِّن يمهها
كههره ذلههك .قههال علماؤنهها :إنمهها كههره النبههي -صههل هللا عليههت وسههلم-؛ ِأل َّ
هل ِب يههها يت ُع ِريه ظ
ين يق ُويله ن
هت أيينهها يَل يي ُح ن
اه ن
ِ ِ
ين َ ُي نكر اسم نت يكما يفعل نعمر ُب نن اُل يخ َّ
ط ِ
اَ -رضي هللا عنت -وأبو موس ".
اُل نح ُك نم في يذل يك أ ُ ي ي ُ ي ي ي ي ي ن
يذذفكر اسذذمه الذذفي يصميذذز بذذه ،ال يم ذذي أ يقذذال مذذن؟ يق ذ ل :محمذذد ،ومص قذذي أ يطذذر فذذي ذذفا ال قذذت أثرذذر مذذن

محمد ،يفكر ما يصميز به.
اَ .يثب يت يع ُن نعمهر ُب ِهن اُل يخ َّ
الس يِ ِ
ط ِ
هت أ ييته َّ
هي -صهل هللا عليهت
" ِأل َّ
ين ِفي ِذ ُك ِر ِاَل ُس ِم ِإ ُسيقاط نكُل يف ِة ُّ
الن ِب َّ
هاَ أَّين ن
ال يواُل يج يو ِ ي
يي
الس يمم عيليك يا رسول َّ ِ
الس يمم عيلي نكم ،أيَ ُهد نخل عمهر؟ وِفهي ص ِ
يه نم ُس ِهل ٍم
هح ِ
َّللا َّ ،ن ي ُ ُ ي ن ن ي ن ي
ي
وسلم -وهو في مشربة لت ،فقال َّ :ن ي ُ ي ي ي ن ي
َّ ِ
ين أييبا موس يج ِ
ِي
أ َّ
يش يهعرُّ
وسه َّ ،
هالَّ :
الس يهم نم يعيل ُهي نك ُم ،يههيا ُاأل ُ
الس يهم نم يعيل ُهي نك ُم ،يههيا أنيبهو نم ي
ن ي
اء إيل نع يمير بن اُل يخطهاَ يفيق ي
ي
الحدَث".
ل ذذن بعذذض النذذا

يذذدلأ فذذي مرذ

ذذفا ،ي لذذب علذى ظنذذه أنذذه ريذذر مررذ ب لعذذاحب البيذذت ،ويريذذد أ يذذدخ  ،أو

ذت لذه
يما لعاحب البيت يطالبه ادي  ،ثم يسمي ن سذه ب يذر مذا ا ذص ر بذه ،أو يعذرح باسذم كذفب ال يم ّ
يم رر ً
بعل  ،فمر فا ال يج ت بحال.
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ام ِع ِت ع ُن ع ِل ِي ب ِن ع ِ
"اُلح ِادي ية ع ُشرية :يذ يكر اُل يخ ِطيب ِفي ج ِ
اص ٍم
ي ي ُ ي
ي
ي
ي ي ي ي
ن
ِ
هال :ييها يههيا
هال :يم ُهن يههيا؟ نقُل ن
يف يد يق ُق نت يعيلُيت اُليب ي
هت :أيينها ،يفيق ي
اَ يفيق ي
حَّد يث ِني مح َّم ِد ب ِن اُلمُن يك ِد ِر عن جا ِب ِر ب ِن عب ِد َّ ِ
ال :أ ييتُي نت ا َّلن ِب َّي-صل هللا عليت وسلم -في حاجة لهي فطرقهت
ي
ي ُ ي ُ يُ
ني ُ
َّللا يق ي
ن
ِ
ِ ِ
هت يمُن ِهز يل نش ُهعيب ية
ال :يقهد ُم نت اُليب ُا يهرية يفأ ييتُي ن
اُل يواسط ِي يق ي
ِ
ِ
هال:
هت أيينها ،نث َّهم يخ يهر يج ِإيل َّ
هال يل ن
يمها لهي يصهد ظ
هي يفيق ي
َق نييق ن

عليت الباَ ،فقال :من هيا؟ فقلت :أنها ،فقهال« :أنها أنها » كهأن رسهول هللا -صهل هللا عليهت وسهلم -كهره قهولي

هيا .أو قولت هيا".
أل مر

فا الضمير الفي يسنده إلى ن سه يشذعر بش ٍ
ذيء مذن الصعذاظم ،وأ مرلذه ال يحصذاج إلذى تعريذ

أ يذفكر

باسمه ،مجرك ص ته معرو  ،فأذا قال :أنا خ ص ما يحصاج إلى أ يعر  ،وبعض النذا يضذيب ذرًعذا إذا كلذم
مرلي يق ذى؟ أو أنذا بحاجذ إلذى تعريذ ؟ ويحمذ فذي ن سذه علذى مذن يقذ ل :مذن؟
بالصل يق ل له :من أنت؟
فا ما فيه يء- ،احمد هللا -على ا تنزل منزلصح ،وقد أمرنا أ ننزل النا

طالب .... :ل ذكر اسمه ...ي ري مر ً .

مناتل م.

ورى والحاج قائم وليأ فيه ظلم له فما فيه إ مال -إ
إذا َّ
ِ ِ
ِ
َّ
هال ِلهي :يمه ُن
ال :يد يق ُق نت يعيل يع ُم ِرو ُب ِن نعيبُي ٍد اُليب ي
هاَ يفيق ي
" يونذكير يع ُن نع يمير ُب ِن يشَّب ية يحَّد يثينا نم يح َّم ند ُب نن يسم ٍم يع ُن أيبيت يق ي
َّللا .يقال اُل يخ ِطيب :س ِمع نت عل بن اُلمح ِس ِن الق ِ
َِّ
اضي يي ُح ِكي يع ُهن يب ُعه ِ
نُ
ن ي ُ
ال :يَل يي ُعيل نم اُل ياُي يب إَل َّ ن ي
يهيا؟ يفنقُل نت :أيينا ،يفيق ي
ُي ي
ٌ بابت يفيقال :من يذا؟ يفيق َّ ِ
ِ
ول َّ
ُّ
ٌ.
الشني ِ
الشُي نخ :أيينا يه ٌّم يد َّ
ان ِإ يذا يد َّ ي ي ن ي ي ُ
وخ أَّين نت يك ي
ال اليي يعيل اُليباَ :أيينا ،يينق ن
ي
ِ
ِ
ِ
َّ
الث ِانيي ية يع ُشيرية :نث َّم ِل نك ِل يق ُو ٍم ِفي ِاَل ُس ِهتُئي ِ
يهب نم ُسهين ًدا يع ُهن أيِبهي يعُب ِهد
هارِة ،يك يمها يريو ن
ان نع ُهرنف نه ُم فهي اُلعيب ي
اه أنيبهو يب ُك ٍهر اُل يخط ن
ِ
نم ِمس ِك ِ ِ ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
اء يم ِعهي ،يفيل َّمها
اُل يملك يم ُويل أ ِ ُ
ال :أُير يسيل ُتني يم ُويَل تي إيل أيبي نهيرُييرية يف يج ي
ين بُنت يعاص ِم ُب ِن نع يمير ُب ِن اُل يخطاَ يق ي
يق ِ ِ
ال :أندر؟"
ام باُليباَ يق ي
ي
ي فارسي .
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ ِاَل ُس ِتُئي ِ
هان َّ
الهدير ياوُرِد ُّي ِم ُهن
ان ِباُل يف ِارِس َّهية) .يونذك يهر يعه ُن أ ُ
ال :يك ي
" يقايل ُت أندرون .يويتُر يج يم يعيلُيت ي
(ب ن
يح يمه يد ُب ِهن يصهال ٍه يقه ي
ِ
يه نل اُل يم ِدَين ِة َّ
الدير ياوُرِد َّي".
ين يَ ُد نخ يل :أندرون ،يفيلَّقيب نت أ ُ
أُ
ول ِل َّلر نج ِل ِإ يذا أييرياد أ ُ
ان ين يز يل اُل يمدَينةي ،يف يك ي
يصيب يه ي
يه ِل أ ُ
ان يينق ن
اء هللا.-

وبذذفلح اآل بذا لنذذا معنذذى الجملذ األولذذى (أنذذدر) يعنذذي :أأَكخذ ؟ و(أنذذدرو ) يعنذذي :أكخذ  ،ذذفا االسذذصئفا  ،و ذفا

اإلذ .
هول َّ ِ
" َّ
هت ِإيله يرس ِ
َّللا -صهل هللا عليهت
الث ِال يث ية يع ُش يهرية :يريوى أنيبهو يد ناويد يع ُهن يكيل يهد ية ُب ِهن يحُنيب ٍهل أ َّ
نمَّيه ية يب يع يث ن
ين يص ُهف يو ي
ن
ان ُبه ين أ ي
وسلم -بلبن وجداية وضاابيس ،والنبي -صل هللا عليت وسلم -بأعل مكة ،فدخلت ولم أسهلم ،فقهال« :ارجهع
ين َّ
نمَّيهةي .يويريوى أنيبهو ُّ
هي -صهل هللا
الزيبُيه ِر يع ُهن يجها ِب ٍر أ َّ
الن ِب َّ
يسهيل يم يص ُهف يو ن
فقل :السمم علهيكم» وذلهك بعهد مها أ ُ
ان ُب نهن أ ي
عليت وسلم -قال« :من لم َبدأ بالسمم فم تأذنوا لت» وذكر ابن جريج أخبرني عطاء".
أا الزبير عن جاار تدليأ ديد ،ماذا قال؟

طالب :قال :أخرجت أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حدَث جابر ،وفي سنده مجهول ،ونسبت في المجمع ألبهي

يعل  ،وقال :فيت من لم أعرفهم ،ولت شواهد انٌر .....
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ِ
ِ
هل :أ ُيد نخه نل؟ يويل ُهم ني يس ِهل ُم يفنق ُهل :يَل يح َّته
هال َّ
يخيبيرِني يع ي
" يويذ يكير ُاب نن نجيرُي ٍج أ ُ
ط ظ
الر نج ن
هول :إ يذا يق ي
هال :يسهم ُع نت أييبها نهيرُي يهرية يينق ن
هاء يق ي
ال :ين يع ُم".
يتأ ُِت يي ِباُل ِم ُف يت ِ
اح ،يفنقُل نتَّ :
الس يم نم يعيلُي نك ُم؟ يق ي
فا الم صاح ،نعم.
ِ
ِ
ِ
ين نحيُي يف ية يجاء نه ير نج ظل يفين ي ِ
هك يفيق ُهد
ِي أ َّ
الَّ :
هال نحيُي يفهةن :أ َّ
يمها ِب يعُين ي
" يونرو ي
هل؟ يفيق ي
الس يم نم يعيلُي نك ُم ،أيأ ُيد نخ ن
ٌير إيل يما في اُليبُيت يفيق ي
ي
يما ِبإ ُس ِت يك يفيل ُم يت ُد نخ ُل".
يد يخُل يت يوأ َّ
مزا وص ما تنطب.
"وأما باستك فلم تدخل".

بعذذض النذذا يسذذصاذ و ذ فذذي نعذذف الطريذذب ،يعنذذي م ذر ً تجذذد ط ًب ذا فذذي ال ع ذ  ،ط ًب ذا فذذي ال ع ذ وعنذذد م
أحيانذا خطذ ات ويسذذصاذ مذذن المذذدر  ،أنذذت اآل خرجذذت
مذذدر  ،يذذاتي واحذذد مذذن آخذذر ال عذ ويقذذف ،اذ يقطذ
ً

ادو إذ  ،أو مجرك ال ق

فا تعر من رير إذ  ،فالم صرن أ يسصاذ و ذ جذالأ ،فذأ أذ لذه قذام ،وإال

ف .

"الرابعة عشرة :يو ِم َّما يَ ُد نخل ِفي يهيا اُليب ِ
اه أنيبهو يد ناويد يع ُهن أيِبهي نهيرُي يهرية أي َّن َّ
هي -صهل هللا عليهت وسهلم-
الن ِب َّ
اَ يما يريو ن
ن
قال« :رسول الرجل إل الرجل إذنت» أي إذا أرسل إليت فقد أذن لت في الدخول".
إذا قي  :قم يا ف فاكع ف ًنا ،وخرج ف من البيت يريذد أ يذدع ف ًنذا مذن الجيذ ار أو مذن أي ممذا  ،والبذاب
ما تال م ص ًحا ،يدخل  ،فا إذ  ،الطلب فا إذ .
"َبينت قولت -عليت السمم« :-إذا ندعي أحدكم إل طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك لهت إذن» أخرجهت أبهو داود
أيضا عن أبي هريرة" .
ً

طالب :إذا عمل وليمة وأرسل الدعواغ ،فهل يقف اإلنسان المدعو بالباَ ،وينتٌر اإلذن ،والباَ مفتوح؟
فا تقدم اإلذ على االسصئفا  ،ما فيه إ مال -إ

ذش –مذر ً  -ي جذد فذي الطريذب أو ذيء ال
اء هللا -ما لذم يق َ

يحب أ يطلي عليه فيحصاط ل فا.
" اُل يخ ِ
الس يم نم يق ُد يت يعَّي ين ،يويَل نت يعُّد نرُؤيي نت نت ِإ ُذًنا يل يك ِفي ند نخوِل يك يعيلُي ِت ،يفِإ يذا
ام يس ية يع ُشيرية :يفِإ ُن يويق يع ِت اُل يعُي نن يعيل اُل يعُي ِن يف َّ
ِ
ق َّ ِ
ول :أ ُيد نخ نل؟ يفِإ ُن أ ِنذ ين يل يك وإَل رجعت.
يق يضُي يت يح َّ
الس يم ِم أل َّين يك اُل يو ِارند يعيلُيت يتنق ن

السادسة عشرة :هيه األحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك ،فأما بيتهك الهيي تسهكنت فهإن كهان فيهت أهلهك فهم

إذن عليها".
يعني الزوج  ،الزوج ال إذ علي ا ،ألن ا أس أ احصمال أ ت ار ا عريان .

"إَل أنك تسلم إذا دخلت ،قال قتادة :إذا دخلت بيتك فسلم عل أهلك فهم أحق من سلمت عليهم".
ل ن ال يعني أ

ذفا اإلنسذا لذه أ يصجسذأ علذى توجصذه ،ويقصبذا ل ذا ،وينظذر مذاذا تعذني فذي ال ذ ت وريبصذه؟

ال.
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" يفِإن يكان ِف ِ
هك
اض ِر َُ ِب ِر ُج ِل يك يح َّت يَُن يت ِب يها ِل ند نخوِل يك؛ ِأل َّ
نم يك أ ُيو أ ُ
يت يم يع يك أ ُّ
نخ نت يك يفيقانلوا :يتين ُحين ُه يو ُ
ين ُاأل ُ
يه يل يَل ِح ُش يم ية يبُيين ي
ُ ي
يويبُيين يها".
يعني الزوج .

ِ
ِ
ال يم ِال ظك :يويي ُس يتأ ُِذ نن ا َّلر نج نل يعيل
يما ُاأل ُّنم يو ُاأل ُ
"أ َّ
نخ نت يفيق ُد يي نكوينا يعيل يحايل ٍة يَل نت ِح ُّب أ ُ
ين يتير ن
اه يما ف ي
يها .يقا يل ُاب نن اُليقاس ِم :يق ي
نم ِت وأ ُ ِ ِ
ِ
هال للنبهي -صهل هللا عليهت وسهلم:-
اء ُب نهن يي يسه ٍار أ َّ
ين يَ ُد نخ يل يعيلُي ِه يما .يويق ُد يريوى يع ي
نختت ِإ يذا أييرياد أ ُ
أ ي
ين ير نج ًهم يق ي
طن

أستأذن عل أمي؟ قال« :نعم» قال :إني أخدمها؟ قال« :استأذن عليها» فعاوده ثم ًثا ،قال« :أتحهب أن تراهها

عريانة» قالَ :ل ،قال« :فاستأذن عليها» ذكره الطبري".
خرجه؟
من َّ

مرسهم ،وفيهت مجههول،
الطالب :قال :ضعيف أخرجت الطبري بإثر حدَث -وذكر الهرقم :-عهن عطهاء بهن يسهار
ً
مرسم.
بسند جيد عن عطاء
ٍ
لكن أخرجت البيهقي
ً

يبقى ضعيً ا ،ومعناه صحيح.
السهها ِبع ية ع ُشههرية :يفهِإن د يخههل بيههت ين ُف ِسه ِهت ويلههي ِ ِ
السه يم نم يعيلُيينهها ِمه ُهن يربِينهها َّ
اغ
هول َّ
هال نعيل يم ن
الت ِحَّيه ن
ُ ي ي يُ ي
س فيههت أ ي
" َّ ي ي ي
ي ُي
اؤينهها :يينقه ن
يحهظهد ،يفيقه ي
الطِيباغ اُلمباريكاغِ َِّ ،
اه ُاب نن يو ُه ٍب يع ِن َّ
الن ِب ِي -صل هللا عليت وسلم -وسنده ضعيف".
لِل َّ
َّ ي ن ن ي ي ن
الس يم نم .يريو ن
ضعيف جدا.
بيتا ليس فيت أحد فقل :السمم علينا وعل عباد هللا الاالحين فإنت َِمر بيلك".
"وقال قتادة :إذا دخلت ً
يعني كما جاء في الصش د ،يعني له أص رعي.
بيتا غير مسكون) حدثنا إبراهيم بن
طالب :جاء حدَث في البخاري في األدَ المفرد قال( :باَ إذا دخل ً

المنير قال :حدثني معن قال :حدثني هشام بن سعد عن نافع أن عبد هللا بن عمر قال" :إذا دخل البيت غير

المسكون فليقل :السمم علينا وعل عباد هللا الاالحين" .قال األلباني :حسن.

له أص  ،الصسليم على الن أ وعلى عباك هللا العالحين ،فا له أص مي وج ك القبر القاص.

"قال :وذكر لنا أن الممئكة ترد عليهم ،قال ابهن العربهي :والاهحيه تهرك السهمم واَلسهتئيان ،وهللا أعلهم .قلهت:
قول قتادة حسن".
إذا لم يمن في البيت أحد يق ل :العحيح ترك الس م واالسصئفا .
طالب....... :

نعم فا خ

الحديث ،خ

الحديث العحيح.

ِ
ِ
هارِج نعوا نه يهو أ ُيزيكه يل نكه ُم
يح ًدا يف يم يت ُد نخنل ي
يها أ ي
يهل يل نك نهم ُارِج نعهوا يف ُ
"قولت تعال  { :يفِإن َّل ُم يت ِج ندوا ف ي
وها يح َّت نَ ُهِيذ ين يل نكه ُم يوإِن ق ي
ِ
يو َّ ِ
يم [سورة النههور.]28 :
َّللا ب يما يت ُع يمنلو ين يعل ظ
ن
فيت أربع مسائل:
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ِ
ِ
يها للبيوغ التي ههي بيهوغ الايهر ،وحكه
يها أ ي
يح ًدا الضمير في { يت ِج ندوا ف ي
األول  :قولت تعال  { :يفِإن َّل ُم يت ِج ندوا ف ي
ِ
يحه ًهدا أي :لههم يكههن لكههم فيههها متههاع ،وضه َّهعف
يههها أ ي
الطبههري عههن مجاهههد أنههت قههال :معنه قولههت { :يفهِإن َّله ُهم يت ِجه نهدوا ف ي

مجاههدا رأى أن البيهوغ غيهر المسهكونة إنمها تهدخل
الطبري ههيا التأويهل ،وكهيلك ههو فهي غايهة الضهعف ،وكهأن
ً
ِ َّ ِ
طوِ
الثييهها نَ ،يو يههيا نكُّله نت
ٌهةي" اُل يم يته ِ
دون إذن إذا كههان للههداخل فيههها متههاع ،يويأريى يل ُف ي
هاع" يم يته ي
هاع اُليبُيههت ،الههيي نهه يهو اُلنب نسه ن ي
ِ
َثِ َّ ،
ِ
يف .و َّ ِ
وتا يغُي يهر
يه أ َّ
ين يه ِي ِه ُاْليي ية نمُريت ِب ي
يح ِاد ي
ومنوا يَل يت ُد نخنلوا نبني ً
الت ُقد نَر :ييا أُّيَ يها َّالي ي
ط ظة ِب يما يقُبيل يها يو ُاأل ي
الاح ن
يضع ظ ي
َن ي
هع يس ُهع ٍد ،يوأنيبهو
هارِج نعوا ،يك يمها يف يع يهل  -يعيلُي ِهت َّ
نبنيوِت نك ُم يح َّت يت ُس يتأُِن نسوا يونت يس ِل نموا ،يفهِإ ُن أ ِنذ ين يل نك ُهم يف ُ
الس يهم نم -يم ي
هاد نخنلوا يوِإََّل يف ُ
ِ
ِ
وها يح َّت يت ِج ندوا ِإ ُذًنا.
يح ًدا يي ُأ يذ نن يل نك ُم يف يم يت ُد نخنل ي
يها أ ي
َّللا يعُن نه يما .-يفِإ ُن يل ُم يت ِج ندوا ف ي
نم ي
وس يم يع نع يمير -يرض يي َّ ن
ِِ
وأيسين يد َّ
يس يهتأ ُِذ ين
الطيبرُّ
ال رجل من المهاجرين :لقد طلبت عمري كلت يهيه ُاْليي ية يف يما أ ُيديرُك نت يها أ ُ
ين أ ُ
ي ُ
ال :يق ي
ِي يع ُن يق يت ياد ية يق ي
ِ ِ
ط؛ ِليق ُوِل ِت يت يعايل  { :نه يو أ ُيزيك يل نك ُم [س را الن ذ ر".]28 :
ول ِليُ :ارِج ُع يفأُيرِج نع يوأيينا نم ُا يت ِب ظ
يعيل يب ُع ِ إ ُخ يواني يفيينق ي
نعم عمره كله يصمنى أ يقال له :ارجذي ،ليطلذب ذفا الزكذاء والنمذاء المذفك ر ،بعذض النذا ال يحصمذ ذفه ال لمذ

(ارجي) يق ل :طلبت عمري كله فه اآلي فما أكركص ا ،أ أسصاذ على بعض إخذ اني ،فيقذ ل لذي :ارجذي ،فذارجي
وأنا م صب .
اإل ُذن ِمهن رب ِ
َّ ِ
لهد نخ ِ
ين َّ
الشُر يع يق ُد أي ُغيليق نت ِب َّ
الت ُح ِري ِم ِل ُّ
ِهت،
وحا؛ ِأل َّ
ول يح َّته يي ُف يت يح ن
اء يك ي
اَ نم ُايلًقا أ ُيو يم ُف نت ً
هت ُِ ن ُ ي
ان اُليب ن
"الثانيي نة :يس يو ظ
بل ي ِجب عيلي ِت أ ِ
اإل ُذن عيل ِص يف ٍة يَل ي َّ ِ
اَ يوني يح ِ
هت يعيله اُليبُي ِهت يَل ِفهي ِإ ُقيب ِال ِهت يويَل ِفهي اُن ِق يم ِب ِهت.
يُ ي ن يُ ُ
ط ِله نع مُن ن
او يل ُِ ي ي
ي
ين ييأُت يي اُليب ي
هاَ أَّينههت يقههال( :مههن م ه ي ي عيينيه ِهت ِمههن يق ِ
اؤينهها يعه ُهن نعمههر ُبه ِهن اُل يخ َّ
ِي فههي
يفيقه ُهد يريوى نعيل يم ن
ُ ي
طه ِ ن ي ي ُ ي ي ُ ُ
هق ).يونرو ي
اعههة يبُيه ٍهت يفيقه ُهد يف يسه ي
يي
هول َّ ِ
ين ر نج ًم َّ
ِ َّ
َّ
هع يرس ِ
اطيل يع ِفي نج ُح ٍر ِفي يبهاَ يرس ِ
هول
الا ِح ِ
َّ
يه يع ُن يس ُه ِل ُب ِن يس ُع ٍد أ َّ ي
َّللا يعيلُيهت يو يسهل يم -يو يم ي ن
ي ن
َّللا  -يصهل َّ ن
َّللا -صل هللا عليت وسلمِ -مدرى َرجل بت أرست".
َّ
يعني مر المش إال أ أسنانه اثنين أو ث ث ما ي كريرا.

"فقال لت رسول هللا -صل هللا عليت وسلم« :-لهو أعلهم أنهك تنٌهر لطعنهت بهت فهي عينهك ،إنمها جعهل هللا اإلذن
رجم اطلع عليك بايهر
من أجل البار» ،وروي عن أنس أن رسول هللا -صل هللا عليت وسلم -قال« :لو أن ً

إذن فخيفتت بحااة ففقأغ عينت ما كان عليك من جناح».

َّ
ين ُِ
ير يواُل يك ِب ِ
الا ِا ِ
س ُب نن يم ِال ٍك
الث ِال يث نةِ :إ يذا يثيب يت أ َّ
وز» ِم ين َّ
اإل ُذ ين شرط في دخولت اُل يمُن ِز ِل يفِإَّن نت يي نج ن
ير .يويق ُد يك ي
ان أيين ن
ول َّ ِ
ندو ين اُلنبنلوِغ يي ُس يتأ ُِذ نن يعيل يرس ِ
َّللا -صل هللا عليت وسلم ،-وكيلك الاحابة مع أبنائهم وغلمانهم -رضي
ن

هللا عنهم".-

أيضا ،المميز يذاذ فذي كخذ ل البيذت عنذد الشذافعي والحناالذ  ،يملذح اإلذ فذي كخذ ل
نعم العبي يسصاذ  ،وياذ
ً
البيت ،ومن م من يرى أنه ال يملذح ألنذه ال يذدرك مذراك الذداخ وحقيقذ مذا فذي ن ذأ صذاحب البيذت ،ذ يريذد أ
مميز فذ يذاذ  ،وأمذا عنذد الشذافعي
ًا
مدركا ،أما العبي ول كا
يدخ أو ال يدخ ؟ فليأ له أ ياذ إال إذا كا
ً
والحناال يملح اإلذ .

"وكيلك الاحابة مع أبنائهم وغلمانهم -رضي هللا عنهم ،-وسيأتي لهيا مزيد بيان فهي وخهر السهورة ،إن شهاء
هللا تعال ".
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هس عيل ه اُلبيه ِ
ِ
{و َّ ِ
هيم [سههورة النههههور ]28 :يت يو ُّعه ظهد ِألي ُهه ِهل َّ
طيله ِهب
هوغ يو ي
الت يج ُّسه ِ ي
نن
َّللا ب يمهها يت ُع يمنلههو ين يعله ظ
الرابعههة :قولههت تعههال  :ي ن
ول عيل يغُفيل ٍة ِلُلمع ِ
اصي يو َّ
ُّ
وز ،ولايرهم ممن يقع في محٌور".
الن ي
ٌ ِر ِإيل يما يَل يي ِح ُّل يويَل يي نج ن
الد نخ ِ ي
يي
فا إذا كانت المععذي المص قعذ والصذي ت لذب علذى الظذن أن ذا ال ت ذ ت ،فأنذه ال يجذ ت حينئ ٍذف اقصحذام البيذ ت ،أمذا
إذا كانت المععي ت ت ف اد من فا ،إذا رلب على الظن أ رج ً خ بيخر ليقصله أو خذ ب ذ م ليلذ ط بذه،
أو ام ذرأا ليزنذذي ا ذذا حينئذ ٍذف إذا كذذا ذذفا األمذذر ي ذ ت ف ذ اذذد مذذن االقصحذذام ،وال اذذد مذذن تقلذذي المجنذذي عليذذه م ذن
الجاني ،مفا قرر أ

العلم.

ِ
يههها م يته ظ َّ
َّ
َّللا يي ُعيله نهم يمها نتُبه نهدو ين يو يمهها يت ُك نت نمههو ين [سههورة
هاح أين يته ُهد نخنلوا نبني ً
س يعيله ُهي نك ُم نجينه ظ
"{لهُهي ي
هاع ل نكه ُهم يو َّ ن
وتهها يغُيهيهر يم ُسه نهكوين ٍة ف ي ي
النههور.]29 :
فيت مسألتان:

ِ
الن ِ
وي نة ِاَل ُس ِتُئي ِ
ين يب ُع ي َّ
ان يَل ييأ ُِتي يم ُو ِض ًعا يخ ِرًبا يويَل يم ُسه نكوًنا
ِي أ َّ
ان يت يع َّم يق في ُاأل ُيم ِر ،يف يك ي
اس يل َّما ين يزيل ُت ي
" ُاألنويل  :نرو ي
ِِ
َّللا يتعايل ِفيها رُفع ا َِلس ِتُئي ِ ِ
َّ
ين اُل ِعَّله ية
يحهظد؛ ِأل َّ
ان فهي نك ِهل يبُي ٍهت يَل يي ُس نهكن نت أ ي
اس يت ُأ يذ ين ،يفين يزيل ُت يهيه ُاْلييةن ،أييب ي
اح َّ ن ي
ي ي ي ُ
ِإََّل يسل يم يو ُ
ِ
ِ
ِ ِ َّ
ان ِإَّنما ِهي ِأل ُ ِ
ِ ِ
ِفي ِاَل ُس ِتُئي ِ
ال اُل نح ُك نم".
يجل يخ ُوف اُل يك ُش يفة يعيل اُل نحنريماغ ،يفإ يذا يازيلت اُلعل نة يز ي
ي ي
يعني إذا احصذاج أ يقضذي حاجصذه فذي خربذ فذ يحصذاج أ يسذصاذ إذا عذر أنذه لذيأ في ذا أحذد ،وكذفلح إذا أراك
أ ياتي إلى مح ككا م ص ح فيه البضائي ما يجلأ عند بابه ويسصاذ صاحبه ،مر فا ال يحصاج إلى إذ .
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٌ َّال ِتهي ِفهي
"ا َّلث ِانيي نةُ :
اخيتيل ي
ال نم يح َّم ند ُب نن اُل يحينفَّية يويق يت ياد نة يو نم يجاهظد :ه يي اُل يفينهاد ن
ف اُل نعيل يما نء في اُل نميراد ب يهيه اُلنبنيوغ ،يفيق ي
طر ٌِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يي
هاع يل نه ُهم ،أ ِ
هل ُاب ِهن يسه ِب ٍ
ِي ِإيلُي يهها نك ُّ
يهها يم يت ظ
ال نم يجاهظد :يَل يي ُس نكن يها أ ي
يل ،يوِف ي
يحظد ،يب ُل ه يي يم ُونقويفه ظة لييه ُأو ي
نن
السابيلة .يق ي
اع ِب يمُن يف يع ِت يها.
اس ِت ُم يت ظ
ُ
ور يم َّكةي ،يونييبِين نت يق ُو نل يم ِال ٍك .يو يههيا يعيله اُليق ُهو ِل ِبأَّين يهها يغُي نهر نم يت يمَّل يكهةٍ،
يو يع ُن نم يح َّم ِد ُب ِن اُل يحين ِفَّي ِة أُيي ًضا أ َّ
ين اُل نميرياد ِب يها ند ن
الناس نشريك ِ
ين م َّك ية أ ِ
نخي ُغ يعُن يوًة".
يوأ َّ
اء ف ي
ين َّ ي ي ن
يها ،يوأ َّ ي

في ذذا

ذذفا علذذى قذ ل مذذن يقذ ل :إ ممذ فصحذذت عنذ ا ،وأن ذذا أوق ذذت كذذارن السذ اك وليسذذت مل ً ذا ألحذذد ،وأ النذذا
ِ
ذلحا وبقذي كذ ذق فذي ايصذه مل ذه ثااذت لذه فذ
س اء ،و فا مقصضى ك ن ا َعن ا ،وأما مذن قذال :إن ذا فصحذت ص ً
يذذرك مر ذ

ذذفا ال ذ م ،وعلذذى الق ذ ل بان ذذا فصحذذت َعن ذ ا ،وأ النبذذي -عليذذه الع ذ ا والس ذ م -مذ ّذن علذذى أ ذ مم ذ

أيضا مل ً ا ألصحاا ا ،ول كانت َعن ا.
من علي م بان س م ،وقال« :أنصم الطلقاء» ،فص
ابي ت م ومساثن م كما ّ
ً
ِ
الشهع ِبيِ :ههي حو ِانيهت اُليقيس ِ ِ
ِ
هال َّ
يهها ،يويقهانلوا
ال ُاب نن يزُي ٍهد يو َّ ُ ُّ
الش ُهع ِب ُّي :ألي َّن نه ُهم جهاؤوا ببيهوعهم يف يج يعنل ي
وهها ف ي
ي يي ن ُ ي
هارَّياغ .يق ي
" يويق ي
ِل َّلن ِ
اء :اُل نمير ناد ِب يها اُل ِخير نَ َّال ِتي يَ ُد نخنل يها َّ
ال يجها ِبنر
ال يع ي
س ِلُليب ُو ِل يواُل يا ِائ ِط ،يف ِفي يهيا أُيي ًضا يم يت ظ
النا ن
طظ
اع .يويق ي
اس يهنل َّم .يويق ي
اع اُل يج يه ياز".
س يي ُع ِني ِباُل يم يت ِ
ُب نن يزُي ٍد :يلُي ي
يعني ليأ يعنى بالمصاع األثان ،إنما يعني به االسصمصاع ،وك ما ينصَ ي به مصاع.
" ويل ِكن ما ِسهواه ِمهن اُلح ِ
ِ
ِ
اجهةٍ ،أ ُيو يد ظار
هت يق ُهوظم ِم ُهن يلُي ٍهل أ ُيو ين يه ٍ
اجهةِ ،إ َّمها يمُن ِهز ظل يَُن ِزنل ن
هار ،أ ُيو يخ ِريبه ظة يَ ُهد نخنل يها ليق يضهاء يح ي
ي ُ ي ين ي ي ي
ٌر ِإيليها يفهيا م يتاعظ ،ونك ُّل مين ِ
هال أنيبهو يج ُع يف ٍهر َّ
اف ِع ُّ
َّهاس :وههيا شهرح حسهن مهن قهول إمهام مهن
الدُنييا يم يت ظ
النح ن
هاع .يق ي
ي ي
يَُن نن ُ ي ي ي
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ِ
وه َّن
أئمههة المسههلمين ،وهههو موافههق للاههة ،والمتههاع فههي كههمم العههرَ :المنفعههة ،ومنههت أمتههع هللا بههك ،ومنههت { يف يمت نعه ن

[سورة األحزاَ.]49 :

ِ
اخ يتاره أيي ًضا اُليق ِ
طَّب يق
يع ِاَل ُن ِت يف ِ
اضي أنيبو يب ُك ِر ُب نن اُل يعيرب ِ
اع يفيق ُد ي
ال :أ َّ
يما يم ُن يف َّسير اُل يم يت ي
نقُل نت :يو ُ ي ن ُ
اع ِبأَّين نت يجم ن
ِي يويق ي
الط ِالب َ ُد نخل ِفي اُل يخاُن يك ِ
ين َّ ِ ِ
اع ،يف َّ
اغ ،يو ِهي
اء ِباُل يفُي يا ِل ،يويبَّي ين أ َّ
يها ِإَّن يما نه يو ِل يما يل نت ِم ين ِاَل ُن ِت يف ِ
الداخ يل ف ي
ن ي ن
اُل نم يف َّا يل يو يج ي
ي
ِ
ِ
ِ
طيل ِب اُل ِعُلمِ ،و َّ ِ
ٌ ،يو َّ
الزنبو نن يَ ُد نخ نل ُّ
اع،
ان ِلِمُب ِتيي ِ
س؛ ِل ي
الد َّك ي
ق ،أي ِي اُل يفيناد ن
الساك نن يَ ُد نخ نل اُل يخايناغ ،يو ِه يي اُل يفينات ن
ي
اُل يم يد ِار ن
ِ
ِ
يما يق ُو نل ُاب ِن يزُي ٍد يو َّ
ين
الش ُع ِب ِي يفيق ُو ظل يويذ ِل يك أ َّ
اج ِة ،يونك ٌّل نَ ُِيت يعيل يو ُج ِه ِت ِم ُن يبا ِب ِت .يوأ َّ
يواُل يحاق نن يَ ُد نخ نل اُل يخ يم يء لُل يح ي
بيوغ اُليقيس ِارَّي ِ
ِ
ورظة ِبأيم يو ِ
الن ِ
ال َّ
اع ،يويَل يَ ُد نخنل يها ِإََّل يم ُن أ ِيذ ين يل نت
اغ يم ُح ن
اح ٍة ل نك ِل يم ُن أييرياد ند نخويل يها ِبِإ ُج يم ٍ
اس ،يغُينر نميب ي
نن ي ُ ي
ٌ ي ُ
يرُّب يها ،يب ُل أُيريب ناب يها نم يوَّكنلو ين ِب يد ُف ِع الناس".
أمذذا المسذذص كعات والمقذذات مر ذ

ذذفه ل ذ قي ذ في ذذا مر ذ

المشرع الصي في ا البضائي معروض للنا

ذذفا ال ذ م ،وأن ذذا ال تذذدخ إال باسذذصئفا  ،أمذذا المح ذ ت

للزبائن ف فه ال تحصاج إلى اسصئفا .

وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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