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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
قال القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
ِّ ِّ
ِّ
ّللا َخ ِّبيار ِّب َماا َي ْصاَن ُعو َن
ين َي ُغ ُّضوا ِّم ْن أَْب َص ِّ
اارِّه ْم َوَي ْح َف ُ
وُ ُْ ْم َذ ِّل َ
"قوله تعالىُ { :قل لْل ُم ْؤ ِّمن َ
ُاوا ُف ُار َ
اَ أَ ْ َكاى َل ُْ ْام نن َ
[( )30سورة النااور].
فيه سبع مسائل:

الس ْت ِّر ما ي َتعل ِّ ِّ ِّ
األولى :قوله تعالىُ { :قل ِّلْلم ْؤ ِّم ِّني َن ي ُغ ُّضوا ِّم ْن أَبص ِّارِّهم وصل َتعاَلى ِّب ِّذ ْك ِّر ِّ
ُ ِّر،
َم ِّر الن َ
َ
َ َ َ ُ
َْ ْ َ َ َ َ
ق به م ْن أ ْ
ُ
يَقالَ :غض بصره ي ُغ ُّضه َغ ًّضاَ ،قال الش ِّ
اعُر:
َ َ َُ َ ُ
َ
ُ ُ
ف ِّنن ََ ِّم ْن ُن َمْي ٍر َ ..ف ََل َك ْعًبا َبَل ْغ َت َوََل ِّك ََلًبا
َف ُغض الطْر َ
ال َعْن َتَرُة.
َوَق َ
ِّ
َوأَ ُغ ُّ
اها
ض َ
ِّي َُ َارِّتي َمأ َْو َ
طْرِّفي َما َب َد ْت لي َُ َارِّتي َ ..حتى ُي َوارَ
ل اْل َفارََ ،غيار أَن َذ ِّلاَ معُلاو ِّباْلع ِّ
ِّ
ّللا َت َعاَلى َما ُي َغ ُّ
َ َ
ااَةَ ،وأَن اْل ُم َارَاَ مْن ُ
اض اْلَب َص ُار َعْن ُ
َ َْ
اه َوُي ْح َفا ُ ْ ُ ْ َ
َوَل ْم َي ْذ ُك ِّر ُ
اه اْل ُم َحارُ
َُو َن اْل ُم َحل ِّل" .
يعنييي ي مييا يحييرإ النييير ليييه ي ي عنييه الب يير ،ويسييي ف ييي بلييس ةالنسييب للرجييال النييير لييى النسييا علييى
الب ر عنه.

عنه الب ر ،يجب غ
هذا ي
حقيقيهن ،أو ي ص رهن الثابي والميحر ،
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
" َوِّفي اْلُب َخارِّ
اص ِّار ْف
ِّيَ ":وَقا َل َس ِّع ُ
الْ :
ص ُد َ
اء اْل َع َج ِّم َي ْكش ْف َن ُ
ورُهن َوُرُء َ
وس ُْن؟ َق َ
يد ْب ُن أَبي اْل َح َس ِّن لْل َح َس ِّن :نن ن َس َ
ِّ ِّ
وُ ُْ ْم [( )30سورة النااور]".
ين َي ُغ ُّضوا ِّم ْن أَْب َص ِّارِّه ْم َوَي ْح َف ُ
ّللا َت َعاَلىُ { :قل لْل ُم ْؤ ِّمن َ
ُوا ُفُر َ
ول ُ
َب َصَر َكَ ،يُق ُ

نعييم ،هييذا ي الييب ةييه المسليين ،ولييين معنييى هييذا أس يقيير أول ييس النسي الالتييي يسهييعهن عيين ر وسييهن وصييدروهن،
الب ير ،والمي أر عليهيا أس تسييير ،ووليي ا مير علييه أس

لكن لك ما يخ ه من الخ اب ،الرج علييه أس ي ي

يييرطر النيياى علييى الحي  ،ال ييييرك النسييا ييبييرجن تبييرا الجاهليي ا وليى ثييم با تكلييم أحييد ميين ال يي رين ،قيي لييه:
غي

ة ييرك ،هي م الييب بهييذا بييال ييس ،لكيين المي أر م البي ةالسييير ،وال يجي

لهييا أس تيبييرا ،وزبا تبرجي

جييا

لعنها على الجمل  ،ا مر لين الم الب ةه جه واحد  ،لك من الجهات ميا يخ يه مين الخ ياب ،الرجي علييه
ِّ ِّ
ضي ا ِّم ْين أ َْة ِّ
ين َي ُ ُّ
يارِّه ْم [( )30سي ر الني ي ر] ،والمي أر عليهيا أس تسيير ،وت ي الب ير
أس ي
الب ر {ُق لْل ُمي ْ ِّمن َ
َ
ومثار لعينيهم ،وولي ا مر ومن يملس اإلنكيار ةالييد علييه أس ينكير ةالييد ،واليذف يمليس
ا
عن الرجال ،وال تك س سببا
اإلنكار ةاللساس ينكر ةاللساس ،والذف ال يسي يع ال هذا وال هذا بقلبيه ،وال يييرك ا مير هسيذا ،يييرك النسيا يلعيبن
ةعق ي ل الرجييال ةيياليبرا المهييين العا ي المسييي را الييذف ال يلي ي ةالمسييلمات ةحييال ،ثييم ةعييد بلييس ي الييب الرجييال

ةال  ،نعم هم م الب س ةال  ،وال أحد ينكر هذا ،وهذا نص القرآس ،لكن مع بلس اليبع عليهن أكثر.
ِّ ِّ
وُ ُْ ْم [( )30ساورة الناااور] وقاال قتااَة :عماا َل
ين َي ُغ ُّضوا ِّم ْن أَْب َص ِّارِّه ْم َوَي ْح َف ُ
يقول هللا تعالىُ {" :قل لْل ُم ْؤ ِّمن َ
ُوا ُفُر َ
يحاال لْاام{ ،وُقاال ِّلْلم ْؤ ِّمَنا ِّ
ض ْضا َان ِّما ْان أَْب َصا ِّ
وُ ُْن [( )31سااورة النااااور] خائنااة األعااين ماان
اات َي ْغ ُ
اارِّهن َوَي ْح َف ُْا َان ُفاُار َ
َ
ُ
النُر نلى ما نْي عنه.
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الثانية :قوله تعالىِّ :
{م ْن أَْب َص ِّارِّه ْم [( )30سورة النااور]".
هيذ عيياا البخييارف -رحمييه هللا تعييالى -أنييه يعسيير مييا ييعلي ةالمقيياإ ،ومييا لييه أانييى مناسييب ةالحييديأل أو ا ثيير ،لمييا
ب ر خبر سعيد بين أبيي الحسين وقيياا قيال :خاةني ا عيين؛ س لهيا تعلقيا ةالم
اإلنساس قد يدعي أنه غ

ي ع ،لهيا تعلي ةالم

ي ع؛ س

ة ر  ،وه يسارق النير لميا حيرإ هللا علييه ،ياهلل -جي وعيال -يعليم خاةني ا عيين،

اليي تنير لى ما نهي عنه ،ول خعي بلس على الناى ،إس هللا -ج وعال -ال تخعى عليه.

{م ْن أَبص ِّارِّهم (من) ائدة ،كقولهَ { :فما ِّم ُ ِّ
"قوله تعالىِّ :
َح ٍد َعْن ُه َح ِّ
ين [( )47سورة الحاقة]،
اُ ِّز َ
نكم م ْن أ َ
َْ ْ
َ

ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ُ ِّر ما ُيَب ُ ِّ
ض ُّ
يل :اْل َغ ُّ
َي َو َض َع
الن ْق َص ُ
الَ :غض ُف ََل ن م ْن ُف ََل ٍن أ ْ
انُ ،يَق ُ
احَ .وق َ
وقيل :من" للتْبعيض؛ ألَن م َن الن َ َ
ضوع ِّمْن ُه ومنقوص .فا ِّم ْن {من صلة الغض ،وليست للتبعيض
ِّمْن ُهَ ،فاْلَب َصُر ِّن َذا َل ْم ُي َمك ْن ِّم ْن َع َم ِّل ِّه َف ُْ َو َم ْو ُ
وَل للزياَة".
وزبا قلنا :س ال

ه ل يا النيير ةالكليي قلنيا( :مين) لليبعيي

الب ر؛ نه لين المسلم م البا ةرس يمهي وقد أغم

؛ س الم لي ب غي

ةعي

الب ير ،ال جمييع

عينيه ةالكلي  ،يقيع يي حعير  ،أو يي يي يضير  ،ليين

ة ر ةما يسعيه ر هذ الم أر الميبرج اليي ينير ليها.
م البا بهذا ،وزنما م الب أس ي
طر ِّق اْلحو ِّ ِّ
الساُقو ُ ِّم ْان ُِّ َْ ِّتا ِّه.
ِّح َس ِّب َذ ِّل ََ َك ُث َار ُّ
اب ْاألَ ْكَبُر ِّنَلى اْلَقْل ِّبَ ،وأ ْ
اس ِّنَلْيهَ ،وب َ
َع َمُر ُُ
ََ
"الثالثة :الَب َصُر ُه َو اْلَب ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َوَو َُ َب الت ْح ِّذ ُير ِّمْن ُهَ ،و َغ ُّض ُه َو ِّ
اال -صالى هللا
اُب َع ْن َُ ِّم ِّ
يع اْل ُم َحرَماتَ ،وُكل َما ُي ْخ َشى اْلف ْتَن ُة م ْن أَ ُْلهَ ،وَق ْاد َق َ
الجلاوس علاى الطرقاات» فقاالوا :ياا رساول هللا ،ماا لناا مان مجالسانا باد نتحادث فيْاا،
عليه وسالم« :-نيااكم و
َ
اق حق اه» قااالوا :ومااا حااق الطريااق يااا رسااول هللا؟ ق اال« :غا ُّ
اض
فقااال« :فاااذا أبيااتم نَل المجل ا َ فااأعطوا الطريا َ

البصاار ،وكااا األذ  ،ورَ السااَل  ،واألماار بااالمعروف ،والنْااي عاان المنكاار» رواه أبااو سااعيد الخاادري ،خرُ اه

البخاااري ومساالم ،وقااال -صاالى هللا عليااه وساالم -لعلاايَ« :ل تتبااع النُارَة النُاارَة ،فانمااا لااَ األولااى وليساات لااَ
ِّ
ِّ
َعا َاعرِّي َكاَنااا ِّفااي َب ْعا ِّ
اض
اارو ُن ْبا ُان ِّرَئا ٍ
ان َوأََبااا ُمو َسااى ْاأل ْ
الثانيااة» ،وَرَو ْاأل َْوَاعا ُّ
ااب أَن َغا ْازَو َ
االَ :حااد َهني َها ُ
اي َقا َ
م َغا ِّ ِّ
ض ُّارِّك
الِّ :نن َِّ َلَلحا َ
انَ ،فَرَف َع َي َد ُه َفَل َ
يْ ْمَ ،ف ُك ِّش َف ْت َُ ِّارَية َفَن َ
ظاة ِّنَلاى َماا َي ُ
َُر ِّنَلْي َْا َغ ْزَو ُ
ط َم َعْيَن ُه َحتى َن َفَر ْت َفَق َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
اان
االَ :
ظَل ْم َ
ات َعْيَن َ
ّللا َوُت ْابَ ،ف ِّاان َل َْاا أَو َل َن ُْ َارٍة َو َعَلْي َْاا َماا َك َ
اََ ،ف ْ
َوََل َيْن َف ُعََ ،فَلق َي أََبا ُم َ
اس َات ْغف ِّر َ
وسى َف َسأََل ُه َفَق َ
َب ْع َد َذ ِّل ََ".
حيى أول نير با لم تكن جر من غير ق د ،له بلس ،أما با ان عن ق يد ،قاصيدا النيير ا وليى وأاامهيا،
إس هذ ال س أنه ي اخذ عليها؛ نه نير لى عم محرإ ةق د  ،أما با اس جر مين غيير ق يد ،ثيم صير

ة ر عنها ،هذا ه المذ ر ي الحديأل.
ِّ
ِّ
يح ُم ْس ِّل ٍم َع ْن َُ ِّر ِّ
ير
ّللا َعْن ُهَ .-وِّفي َص ِّح ِّ
ان َمَل ََ َن ْف َس ُه َفَل ْم َي ْض َح َْ َحتى َم َ
ان َغ ْزَو ُ
ال ْاأل َْوَاع ُّيَ :وَك َ
ات َ-رض َي ُ
" َق َ
ِّ
ِّ ِّ
ف َب َصرِّيَ .و َها َذا
َمَرِّني أ ْ
َص ِّر َ
َن أ ْ
الَ :سأَْل ُت َر ُس َ
ْب ِّن َعْبد ّللا َق َ
ول ّللا-صلى هللا عليه وسلم -عن نُرة الفجاءةَ ،فأ َ
ط ِّ
ولِّ :نن" ِّم ْن" ِّللتْب ِّع ِّ
وع َْاا
اب َت ْك ِّل ٍ
يض؛ ِّألَن الن َُْرَة ْاألُوَلى ََل ُت ْمَل ََُ ،ف ََل َت ْد ُخ ُل َت ْح َت ِّخ َ
يفِّ ،ن ْذ ُوُق ُ
ُيَقوِّي َق ْو َل َم ْن َيُق ُ
اَ ِّفاي
اب التْب ِّع ُ
ص ً
ََل َي َتأَتى أ ْ
ايض ِّلا َذ ِّل َََ ،وَل ْام َيُق ْال َذ ِّل َ
وَاَ ،ف ََل َت ُكو ُن ُم ْك َت َسَب ًة َف ََل َي ُكاو ُن ُم َكل ًفاا ِّب َْااَ ،ف َو َُ َ
َن َي ُكو َن َم ْق ُ
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ُم ِّاه أَو أ ْ ِّ ِّ
اْل َفر َِّ؛ ِّألَنْا ُتمَلَ .وَلَق ْد َك ِّره الشع ِّبي أ ِّ
ُر ِّنَلى ابَن ِّت ِّاه أَو أ ِّ
اه َخْيار ِّم ْان َ َم ِّانَناا
ْ ُّ ْ
ُختاهَ ،وَ َماُن ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
يم الر ُُ ُل الن ََ
َ ْ ُ َ
َن ُيد َ
َُر َع ْْ َوٍة ُيَرَِّ َُ َها".
َُر ِّنَلى َذ ٍ
ات ُم َحرَم ٍة َن َ
َن َيْن ُ
َه َذا! َو َحَار َعَلى الر ُُ ِّل أ ْ
ول

ان

بنيه أو أخيه أو من محارمه ،ال يج

له النير ليها ةهه  ،هي ااخل ي عم إ اآلي .

وُ ُْ ْم [( )30سااورة النااااور] أي يسااتروها عاان أن يراهااا مان َل يحاال ،وقياال:
{وَي ْح َف ُ
ُاوا ُفاُار َ
"الرابعااة :قولااه تعااالىَ :
ِّ
ِّ
يح
{وَي ْح َف ُ
وُ ُْ ْم [( )30سورة النااور] أي عن الزنا ،وعلى هذا القاول لاو قاال :م ْان ُف ُارو ُِّ ِّْ ْم" َل َجاا َ َ .والصاح ُ
ُوا ُفُر َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يم ْب ِّن م َع ِّ
اول
ل َعا ٌّ َ .وَرَو َب ْْ ُز ْب ُن َحك ِّ
يع ُمَراََ ،والل ْف َ
الُ :قْل ُ
أَن اْل َجم َ
اتَ :ياا َر ُس َ
اوَي َة اْلُق َشْي ِّرُّي َع ْن أَبيه َع ْن َُده َق َ
ُ

ِّ
ّللاَ ،ع ْوَر ُاتَنا َماا َناأ ِّْتي ِّمْن َْاا َو َماا ناذر؟ قاال« :احفال عورتاَ نَل مان وُتاَ ،أو ماا ملكات يميناَ» قاال :الرُال
خالياا؟ قاال :فقاال« :هللا أحاق أن
يكون ماع الرُال؟ قاال« :نن اساتطعت أَل يراهاا فافعال» قلات :فالرُال يكاون ً
يستحيا منه من النااس» ،وقاد ذكارت عائشاة -رضاي هللا عنْاا -رساول هللا -صالى هللا علياه وسالم -وحالْاا

معه ،فقالت :ما رأيت ذلَ منه ،وَل أر ذلَ مني".
مخرا؟

الطالب :رواه الطبراني في الصغير وأبو نعيم والخطيب عن عائشة ،وفيه بركة بان محماد الحلباي كاذاب ،وعاده

الحافل في اللسان من أباطيله ،وله عواهد واهية.
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اب َماا
ِّي َع ِّن ْاب ِّان ُع َم َار أَن ُ
ول اْل َحما ِّ ِّب َغْي ِّر مْئ َزٍرَ .وَق ْد ُرو َ
اال :أَ ْطَي ُ
اه َق َ
اء َن ًّصا َُ ُخ َ
"اْل َخام َس ُة :ب َْذه ْاْلَية َحرَ اْل ُعَل َم ُ
أَْن َفق الرُل َِّرهم يع ِّط ِّ
يه ِّلْل َحما ِّ ِّفي َخْل َوٍة".
َ ُ ُ ْ َ ُْ
يعني ي ال ق الذف ال يسثر يه الرواا من الم يسلين.
ِّ ِّ
اه ََ َخال اْلحماا و ُهاو مح ِّار ِّباْلجح َف ِّاةَ .ف ُد ُخوُل ُ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ااء
" َو َصح َع ِّن ْاب ِّن َعب ٍ
ُْ
اس أَن ُ َ َ َ َ َ ُ ْ
اه َُاائز ل ِّلر َُاال باْل َماز ِّ ِّرَ ،وَكا َذل ََ الن َس ُ
ض أ َِّو ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الن َف ِّ
ورِّة َك ُغ ْس ِّال ِّْن ِّم َان اْل َح ْاي ِّ
َم َك َان
ااس أ َْو َم َار ٍ
للضُر َ
ال َل ُْان ُغ ْساُل ُْن ن ْن أ ْ
ي َيْل َحُق ُْانَ ،واْأل َْوَلاى ب ِّْان َو ْاألَ ْف َض ُ
َذ ِّل ََ ِّفي ُبُي ِّ
وت ِّْن".
كاس ا مر غير مييسر عند من تقدإ؛ س البيي ت صي ير  ،وتي ا ر المييا ليين عليى ال ريقي الييي نعيهيها ،كيان ا
يخرج ي س لل

ي  ،ويخرج ي س لقضييا الحاج ي  ،ويخرج ي س لالغيسييال ،لكيين -الحمييد هلل -اآلس ي

اإلنساس ةس راح  ،وبسي ةسياط ي يسي

ييي مييسيير،

يسي
ييه بيييه ،وال يي ار أحيد ألبيي  ،وال مين أوالا  ،با ياس الم َ

يي ااخي

غر الن إ ،أو ما أ به بلس ،هذ من النعم ،م اس آةا نيا وآةيا هم ومين قيبلهم يعيان س مين نقي المييا يي أوقيات

الحر الهديد والبرا الهديد ،ويعان س من االسييار عند االغيسال ،وهللا المسيعاس.
ِّ
اان َع ْان َس ْاْ ِّل ْب ِّان
َح َم ُد ْب ُن َمن ٍ
" َفَق ْد َرَو أ ْ
يع َة قالَ :حاد َهَنا َ ب ُ
وسى قالَ :حد َهَنا ْاب ُن َل ِّْ َ
يع قالَ :حد َهَنا اْل َح َس ُن ْب ُن ُم َ
ِّ
ياه عان أُ ِّ الادرَ ِّاء أَناه س ِّامعْا َتُقاولَ :ل ِّقي ِّناي رساول ِّ
ّللا -صالى هللا علياه وسالم -وقاد خرُات مان
َْ
ُم َع ٍاذ َع ْان أ َِّب َ ْ
ُ َ ََ
ُ َ َُ ُ
الحمااا فقااال« :ماان أياان يااا أ الاادرَاء؟» فقالاات :ماان الحمااا  ،فقااال« :والااذي نفسااي بيااده مااا ماان امارأة تضااع
هيابْا في غير بيت أحد من أمْاتْاا نَل وهاي هاتكاة كال ساتر بينْاا وباين الارحمن -عاز وُال ،»-وخارَ أباو

بكر البزار عان طااووس عان ابان عبااس -رضاي هللا عنْماا -قاال :قاال رساول هللا -صالى هللا علياه وسالم:-

اال أَُبااو ُم َحما ٍد َعْبا ُاد
«احااذروا ً
بيتاا يقااال لااه :الحمااا » فقااالوا :يااا رسااول هللا ،ينقااي الوسااخ ،قااال« :فاسااتتروا» َقا َ

4

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
يث ِّفي َه َذا اْلَب ِّ
سَ ،وأَما َما َخر َُ ُه أَُبو ََ ُاوََ ِّفي
َص ُّح ِّن ْسَن ِّاَ َح ِّد ٍ
اس ُيْرِّسُلوَن ُه َع ْن َ
او ٍ
طُ
ابَ ،عَلى أَن الن َ
اْل َح ِّقَ :ه َذا أ َ
ف ْاألَس ِّان ِّ
ه َذا ِّمن الحُر واإلباحة فَل يصح منه عيء؛ ِّل َضع ِّ
يدَ ،وَك َذ ِّل ََ َما َخر َُ ُه ال ِّتْرِّم ِّذ ُّي".
َ َ
ْ
َ

المدين ي ال ي جييد يهييا حمامييات ،والحجييا عم م يا ييي منييه -عليييه ال ييال والسييالإ ،-وهييي م ج ي ا ييي م يير
والهاإ واآل اق ،أميا يي بيالا الحجيا
ورا ي الحمياإ مر عيا أنيه
هذ ا حاايأل ال تخل من

مابا يق ل عندك؟

يال ي جيد يهيا حماميات ،وليذا يحسيم ثيير مين أهي العليم عليى أس جمييع ميا

يعين ،نعيم ال يحاة أروا الحماميات لميا ُ يحي

البليداس واخل هيا ،المق ي ا أس مثي

عن.

طالب :الحديث األول :قال :ضعيف أخرُه أحمد وابن الجاو ي فاي الواهياات مان حاديث أباي الادرَاء ....وابان
لْيعة وابن بان قال عنه أحمد :أحاَيثه مناكير ،وقال ابن الجاو ي :وهاذا الحاديث باطال  ....والحاديث مرفاوع

صححه األلباني في الترغيب.
طالب :اْلخر قال :أخرُه الحاكم والبزار كما في المجماع مان حاديث ابان عبااس ،وصاححه الحااكم علاى عار
مرسَل.
مسلم ،ووافقه الذهبي وقال فيه  ....غير صحيح ،نَل أن البزار قال :رواه الناس عن طاووس
ً
طالب :حديث عائشة......
المق

ا أس ابن القيم وغير الذين

يعع ا هيذ ا حااييأل احيجي ا أنيه ليم يسين ةالمديني حماميات ،لكين ال يمنيع أس

يس س من االة نب ته -عليه ال ال والسالإ -وعالماتها أس ييحدث ةهي يحدث ةعيد  ،ويرونيه ةعيد  ،ويدخل نيه

ةعد –عليه ال ال والسالإ.-
ين؛ ِّل َغَلبا ِّ
ااة اْل َج ْْا ِّ
اال اْل َف ْضا ِّ
َها ِّ
اال َوالا ِّااد ِّ
ااول اْل َحماااا ِّ ِّفاااي َها ِّااذ ِّه ْاألَ ْ ما ِّ
اال َعَلاااى النااااس
ااان َف َحا َا
اار َعَلاااى أ ْ
" ُقْلا ُ
َ
اات :وأَماااا َُ ُخا ُ
َ
ِّ
َ اْل َحماا ِّ
اي ُذو الشاْيَب ِّة َق ِّائ ًماا ُمْن َت ِّص ًابا َو َسا َ
ال اْلَب ِّْ ُّ
واستسْالْم نذا توسطوا الحما رموا َمز ِّ ره ْم َ ،حتى ُي َار الر ُُ ُ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
النسا ِّ
االَ ،ف َكي ِّ
ِّ
َمار َب ْاي َن ِّ
اء! ََل
َو َخ ِّار َُ ُه َب ِّاًَيا َع ْن َع ْوَرِّت ِّه َض ًّ
الر َُ ِّ ْ َ
ااما َب ْاي َن َفخ َذْياه َوََل أ َ
اف م َان َ
َح َاد ُي َغي ُار َعَلْياهَ .ها َذا أ ْ
ِّسيما ِّب ِّ
الدَي ِّار اْل ِّم ْص ِّري ِّة؛ ِّن ْذ َحمام ُات ُْ ْم خالية عن المطاهر التي هاي عان أَ ْع ُاي ِّن الن ِّ
ااس َس َاو ِّاتُرَ ،وََل َح ْاو َل َوََل ُقاوَة
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّنَل ِّباَّلل اْل َعل ِّي اْل َعُيمِّ!".
يذ ر ةع الناى ال سيما النسا ي حماميات الم اقيي  ،أنيه يح ي يي مين اليسياه ثيير ،واليجياو ةحييأل
النس من تمهي بين الحمامات بدوس يي  ،عييه تسياه

ُيرى ةع
كثير مث هذا ،وع ر الم أر عند الم أر معرو  ،حراإ عليها أس تبدف لها أكثر مما تبدف لمحارمها.
ثير ،لكنه ي جد ةع
النس  ،وزس لم يسن ا

"الساَسة :قال العلماء :فان استتر فليدخل بعشرة عرو :

األول :أَل يدخل نَل بنية التداوي ،أو بنية التطْير عن الرحضاء".

يعنييي الينيييين ةعييد العييرق ،والرحضييا  :العييرق ،بني ي اليييداوف با يياس مريض يا يسيهييعي ةالمييا الحييار ،ي صيين

عالجا لبع

ا مراض ال مانع.
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ِّ
ات اْل َخْل َوِّة أ َْو ِّقل َة الن ِّ
اه ِّب ِّاا َا ٍر
ااس .الث ِّال ُ
اث :أ ْ
"الثاني :أ ْ
َن َي ْع َت ِّم َد أ َْوَق َ
َن َي ْس ُاتَر َع ْوَرَت ُ
ور .اْل َخ ِّ
ِّنَلى ْاألَْر ِّ
َن ُي َغِّيَر
َ ِّلَئَل َيَق َع َب َصُرُه َعَلى َم ْح ُ
ي أ َْو َي ْس َت ْق ِّب َل اْل َح ِّائ َ
ُ ٍ
ام ُ  :أ ْ
ِّ
ّللا!"
ْ
اس َتتْر َس َتَر َك ُ

ُ ُارُه
َن َي ُكاو َن َن َ
َص ِّاف ٍ
اع :أ ْ
يق .الر ِّاب ُ
اول:
َما َيَر ِّم ْن ُمْن َك ٍر ِّب ِّرْف ٍ
اقَ ،يُق ُ

ومث هذا ا سل ب يمسن أس يقال :با رأى اإلنساس ام أر ميبرج  ،قال لها :اسييرف سيرك هللا.
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ااَسِّ :ن ْن َََل َكااه أَحااد ََل يم ِّكُنا ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ف ِّفااي
اهَ .وَقا ِّاد ْ
اخُت ِّل ا َ
امَأر ََت ا ُه أ َْو َُ ِّارَي َتا ُ
َُ ُ
ُ َ
"السا ُ
اه ما ْان َع ْوَرتااه ،ما ْان ُساارته نَلااى ُرْكَبتااه نَل ْ
اْل َف ِّخ َذْي ِّن َه ْل ُه َما َع ْوَرة أَ ْ ََل".
عي الحديأل ،حيديأل جرهيد« :غي ِّ خيذك ،يإس العخيذ عي ر » ،وجيا يي حيديأل أنين يي ال يحي حسير النبيي-
عليه ال ال والسالإ -عن خذ  ،منهم من يق ل :س ا صي الي يي  ،وأنيه يجيب سيير العخيذ ،وأميا
ألمر من ا م ر ،أو ي غير مق

ا أو ي يسير ،هذا ييساهل س يه.

نيه حسير

"السابع :أن يدخله بأُرة معلومة بشر أو بعاَة الناس".

ل ي ال ي ي اف بلييس لييى الن يقاع والهييقاق ،عنييد الع ي ار ميين الحميياإ يق ي ل صيياحب الحميياإ :أريييد عهيير وه ي يق ي ل :ال،

خمس  ،مث هذا ال بد من معر ا جر  ،أما با جرت العاا ةا جر المعل م ال يحياا لمث هذا.
امن :أَن يصب اْلماء عَلاى َقاد ِّر اْلح ِّ
اساعِّ :نن َلام ي ْق ِّادر عَلاى َ ُخ ِّ ِّ
ِّ
ُاو َن
اع َق ْاو ٍ َي ْح َف ُ
ْ
اُاة .الت ِّ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ
َ َ
َ َ َ
اق َم َ
ولاه َو ْح َاد ُه ات َف َ
" الث ُ ْ َ ُ
أ ََْياَنْم عَلى ِّكرِّائ ِّه .اْلع ِّ
َن َي َت َذكَر ِّب ِّه َُ َْن َمَ .فِّا ْن َل ْم ُي ْم ِّكْن ُه َذ ِّل ََ كله فليستتر".
اعُر :أ ْ
َ ُْ َ
َ
َ

ما معنى هذا :س لم يقدر على اخ له وحد ؟ س لم يقدر على اخ له وحيد  ،اتعي ميع قي إ يحعيي س أاييانهم عليى
كراةه؟

طالب :استأُره بالكامل.

يعنييي :با يياس ال يي جر ال ةالكامي ؟ ييعي مييع أنيياى يسييي يع س ا ييع الكي ار

ييامال ،وأيضيا يحياج نييه ةحيييأل ال

يس س أكثر من قدر الحاج ؛ س االسي جار ةركثر من قدر الحاج أو كثر مين قيدر الحاجي ال يس أنيه تضيييع
للمال.

"العاعر :أن يتذكر به ُْنم ،فان لم يمكنه ذلَ كله فليستتر ،وليجتْد في غض البصر".
منها ما ه

رط ،ومنها ما ه واجب ،ومنها ما ه أاب.

س عن عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنْما-
"ذكر الترمذي أبو عبد هللا في نواَر األصول من حديث طاوو ٍ
بيتا يقال له :الحما » قيل :يا رسول هللا ،ننه يذهب به
قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-اتقوا ً

ويذكر النار ،فقال« :نن كنتم َل بد فاعلين ،فاَخلوه مستترين» .وخرَ من حديث أبي هريرة قال :قال
الوسخُ ،
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-نعم البيت يدخله الرُل المسلم بيت الحما ؛ وذلَ ألنه نذا َخله سأل
هللا الجنة ،واستعاذ به من النار ،وبئ

البيت يدخله الرُل بيت العروس؛ وذلَ ألنه يرغبه في الدنيا ،وينسيه

ِّ
ِّ ِّ
اْلخرة» َقال أَبو عب ِّد ِّ
ِّ
ّللاَ :ف َْ َذا ِّأل ْ ِّ
ّللا َه ِّذ ِّه ُّ
َه ِّل اْل َغْفَل ِّة ِّلَي ْذ ُكُروا ِّب َْا
يْا َسَبًبا ِّللذ ْك ِّر أل ْ
َ ُ َْ
الدْنَيا ِّب َما ف َ
َهل اْل َغْفَلةَ ،صيَر ُ
ِّ
ِّ
َه ُل اْلَي ِّق ِّ
َعُي ِّن ِّْ ْم َف ََل َبْي َت َحما ٍ ُي ْزِّع ُج ُه َوََل بيت عروس َي ْس َت ِّفُّزُهَ ،لَق ْد
آخَرَت ُْ ْمَ ،فأَما أ ْ
ين َفَق ْد َص َارت ْاْل ِّخَرُة ُن ْص َب أ ْ
يم ُّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ََق ِّت ُّ
َعُي ِّن ِّْ ْم َكُن َث َارِّة
يع َن ِّع ِّ
الدْنَيا في أ ْ
يْا م َن الصْن َفْي ِّن َوالضْرَبْي ِّن في َُْن ِّب ْاْلخَرِّةَ ،حتى نن َُم َ
الدْنَيا ِّب َما ف َ
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يع َع َد ِّائ ِّد ُّ
الدْنَيا ِّفي أعينْم كقتلة عوقب بْا مجر أو مسيء قد كان استوُب
يمةٍَ ،و َُم َ
الط َعا ِّ م ْن َمائ َد ٍة َعُ َ
بْا القتل أو الصلب من ُميع عقوبات أهل الدنيا".
ا حاايأل ا ولى؟ أحاايأل الحسيم اليرمذف معرو
طالب :كتفلة أو كقتلة؟

با تعرا ةحديأل ه

عين.

الياهر أس هذ أقرب ،يعل  ،نعم.
قيل عييم  ،ال ،رنها أظهر ،تعل ؛ نه يريد أس يقل من رنها.
طالب :كسب صاحب الحما ؟

كس ييبه با احي يياط ورأى مقاحمي ي أهي ي العسي ي ق ال ييذين يقيمي ي س الحمام ييات ب ييال ييروط ،وأراا مقاحمي ي وتقليي ي اله يير

وتخعيعه ،واحياط لذلس وو ع القي ا الال م  ،ي جر على هذا الهي  -س ا هللا-

يرها من ال ناةع والمهن.

بيتاا يقااال لااه :الحمااا » قااال :ضااعيف أخرُااه الطبرانااي م ان حااديث اباان عباااس باسااناَ
طالااب :حااديث« :اتق اوا ً
ضعيف؛ لضعف يحي بن عثمان  ،....ولكن األلباني -رحماه هللا -قاال :أخرُاه الطبراناي فاي الكبيار والضاياء

في المختارة وغيرهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ،وفيه رَ علاى مان قاالَ :ل يصاح فاي الحماا حاديث وقاد
صححه...
الهيخ :غير  ،الثاني.
طالب :الحديث الثاني قال :باطل وهو في ناواَر لألصاول ولام أ اا علاى نساناَه ،وهاو حاديث باطال باَل رياب،
وأمارات الوضع َلئحة عليه قال األلباني :أنا أر أن هذا الحديث موضوع.
اَ أَ ْ َكااى َل ُْا ْام [( )30سااورة النااااور] أي غااض البصاار ،وحفاال الفاارَ أطْاار فااي الاادين،
السااابعة :قولااه تعااالىَ { :ذ ِّلا َ
ِّ
ّللا َخ ِّبير أي عالم { ِّب َما َي ْصَن ُعو َن تْديد ووعيد.
وأبعد من َن اْلها { .نن َ
ِّ
قوله تعالى{ :وُقل ِّلْلم ْؤ ِّمَن ِّ
ض ْض َان ِّم ْان أَْب َص ِّ
ين ِّ يَن َات ُْن [( )31ساورة الناااور]
اات َي ْغ ُ
وُ ُْن َوََل ُيْباد َ
اارِّهن َوَي ْح َف ُْ َان ُف ُار َ
َ
ُ

نلى قولهِّ { :من ِّ يَن ِّت ِّْن .
فيه هَلث وعشرون مسألة:
األولى :قوله تعالى{ :وُقل ِّلْلم ْؤ ِّمَن ِّ
ات [( )31سورة الناااور] خا هللا سابحانه وتعاالى اإلنااث هناا بالخطااب علاى
َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب ُك ِّال
ين َي ْكفي؛ ألَن ُه َق ْول َعا ٌّ َي َتَن َاو ُل الاذ َكُر َو ْاألُ ْن َثاى ما َن اْل ُم ْاؤ ِّمن َ
طريق التأكيد ،فان قولهُ { :قل لْل ُم ْؤ ِّمن َ
ينَ ،ح َس َ
اب َعا ٍ ِّفي اْلُقْر ِّ
آن" .
ِّخ َ
ط ٍ
نعم ،ي خ ياب عياإ يي القيرآس للرجيال ييدخ ييه النسيا  ،ال ميا ال اليدلي عليى اسييثناةهن ،وزبا ياس الخ ياب
ِّ ِّ
ِّ
ين [( )12س ر اليحريم] هي معرا  ،ا صي
{وَكاَن ْت م َن اْلَقانت َ
بلعظ المذ ر ه خاص ةام أر  ،ق له -ج وعالَ :-
أس يقال :من القانيات ،لكن لمراعا ر وى اآلف ،و س الخ اب ييجه لى الم أر اتجاهيه ليى خ ياب الرجي جيا
بلس.
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{ي ُغ ُّضوا [( )30سورة النااور ] ألن َل الفعل مان الثااني سااكنة،
"وظْر التضعيف في {َي ْغ ُ
ض ْض َن ولم يُْر في َ
ومن األول متحركة".
يعنييي :لمييابا ييس اإلاغيياإ هنييا (ي ضضيين) وأاغييم الضيياا ييي الضيياا ييي (ي ضي ا)؟ وال ييس أنييه با أمسيين اإلاغيياإ
ه أولى من العس ،لكن جا ةاإلاغاإ والعس ي لم واحد (يرتد) و(يرتدا).
وهما في موضع َُ ْزٍ َُ َو ًاباَ .وَب َدأَ ِّباْل َغ ِّ
ض َقْب َل اْل َفْر َِّ؛ ِّألَن اْلَب َصَر َرِّائد ِّلْلَقْل ِّبَ ،ك َما أَن اْل ُحمى َرِّائ ُد اْل َم ْو ِّتَ .وأَ َخ َذ
ض ُّ ِّ
ال:
َه َذا اْل َم ْعَنى َب ْع ُ
الش َعَراء َفَق َ
ِّ
ف اْل َعْيَن ِّ
ف
ان َفاْلَقْل ُب آ ِّل ُ
أََل ْم َتَر أَن اْل َعْي َن ِّلْلَقْل ِّب َرائد َ ...ف َما َت ْأَل ُ
وفي الخبر« :النُر سْم من سْا نبلي مسمو  ،فمن غض بصره أورهه هللا الحَلوة في قلبه»".
نعم ،ومن أرس الب ر تهي

عليه أمر  ،و اات حسرته ،وأثم مع بلس لمخالعيه للنهي ،ةخال

ة ير ،

من غ

إنيه ال ييس أنيه يجيمييع علييه قلبييه وييجيه لييى ميا هي ة يدا  ،وال ييهييي  ،ثيم ةعييد بليس يي رث هيذ الحييالو  ،وهييذا

أمر مجرب ،الذين جرب ب رو .
"وَقال مج ِّ
ُ ُارَ ،فاِّا َذا أ َََْب َار ْت ََُلا َ َعَلاى َع ُج ِّزَهاا
ان َعَلاى َ ْأر ِّس َاْا َف َزيَن َْاا ِّل َم ْان َيْن ُ
اهدِّ :ن َذا أَ ْقَبَل ِّت اْل َمْ أَر ُة ََُل َ الش ْاي َ
طُ
َ َ َُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اه
الََ :ل ُت ْت ِّب َعن الن َُْرَة الن َُْرَة َفُرب َما َن َ
َف َزيَن َْا ِّل َم ْن َيْن ُ
َُر اْل َعْب ُد َن َُْرًة َنغ َال مْن َْاا َقْلُب ُ
ُُرَ .و َع ْن َخالد ْب ِّن أ َِّبي ع ْمَر َ
ان َق َ
ِّ
يم َف ََل ُيْن َت َف ُع ِّب ِّه".
َك َما َيْن َغ ُل ْاألََ ُ
نعييم ،ييييرثر تييرثر بييير ،ييييرثر بهييا ،ييييرثر بهييذ النييير –نسييرل هللا العا يي  ،-ثييير ميين النيياى ال يحيين بهييذا ا ثير؛
نه اعياا .

"فأمر هللا -سبحانه وتعالى -اْلم ْؤ ِّم ِّنين واْلم ْؤ ِّمَن ِّ
اات ِّب َغ ِّ
اض ْاألَْب َص ِّ
ُ َار ِّنَلاى
َن َيْن ُ
الَ ،فا ََل َي ِّح ُّ
اار َعماا ََل َي ِّح ُّ
ال ِّللر ُُ ِّال أ ْ
َ َ ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
اْلم أر ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يح ُم ْسال ٍم َع ْان
َة َوََل اْل َمْ أَر ُة ِّنَلى الر ُُ ِّلَ ،فِّان َع ََل َق َت َْا به َك َع ََل َقته ب َْاَ ،وَق ْص َد َها مْنا ُه َكَق ْصاده مْن َْااَ .وِّفاي َصاح ِّ
َْ

أ َِّبي هريرَة َقال :س ِّمعت رساول ِّ
ّللا-صالى هللا علياه وسالم -يقاول« :نن هللا كتاب علاى ابان آَ حُاه مان الزناا
َُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ
أَرك ذلَ َل محالة ،فالعينان تزنيان و ناهما النُر» الحديث ..وقال الزهري في النُر نلى التاي لام تحاض مان
النساءَ :ل يصلح النُر نلى عيء منْن".

يعني ال

ير غير المسلع .

" َل يصلح النُر نلى عيء منْن ممن يشتْى النُر نليْن ،وإن كانت صغيرة".
وعلى هذا يخ ئ من يق ل ويعيي ي القن ات وال سياة ةيرس البني

با اني

غيير مسلعي يال ميانع مين ت ي يرها،

وال مانع من خراجها ي هذ القني ات ،هيذا خ ير بيير ،وخ ير يا  ،يضير ةالنياى ،وال يس أس البني

با اني

غير مسلع قد يس س حجمها وجرمها ةقدر المسلع  ،الناى با نيروا لى الم أر ال ي لب س ا ير العاةلي  ،نهي
عمرهييا علييى ييرس ننييير أو ال ننييير؟ ثييم ينيييروس لييى جسييد يثيييرهم ،سي ا

ان ي

يم

بييير أو صي ير  ،كي مييا يثييير

الرجييال ال يج ي أس ُيخييرا ال ييي قن ي ات وال ييي غيرهييا ،ب ي ال بييد ميين حجبه يا عيين أعييين النيياى ،هييذا عنييد ميين
ييجاو ويق ل :ةج ا الي ير لهذ القن ات ،وج ا المهار ي هذ القن ات ،وزال ره اليحرف  -س ا هللا-

ما يق ل س بهذا.
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ِّ
ِّ
اه َ -عَلْيا ِّاه
ط ااء الن َ
" َوَكا ِّارَه َع َ
َن ُي ِّريا َاد أ ْ
ُا َار ِّنَلااى اْل َجا َاوارِّي الَل تااي ُيا َاب ْع َن ِّب َمك ا َة ِّنَل أ ْ
يحْي ِّن َعْنا ُ
ِّيَ .وِّف اي الصااح َ
َن َي ْشا َاترَ
ِّ ِّ
ُ ُار ِّنَلْي َْاا ،وقاال -علياه الساَل :-
ط ِّف َق اْل َف ْض ُل َيْن ُ
ين َسأََل ْت ُهَ ،و َ
الس ََل ُ  -أَن ُه َصَر َ
ف َو ُْ َه اْل َف ْض ِّل َع ْن اْل َخ ْث َعمية ِّح َ

«الغيرة من اإليمان ،والمذاء من النفاق» والمذاء :هو أن يجمع الرُل بين النساء والرُال ،هم يخلايْم يمااذي
بعضا".
بعضْم ً

المق

ا أنه يخرا هذا المذف ،ةسبب نير النسا لى الرجال ،والعسن.

مابا قال عنه؟ مخرا؟

طالب :قال :أخرُاه البازار والاديلمي مان حاديث أباي ساعيد ،وأعاار البازار نلاى تفارَ أباي مرحاو األرطبااني باه،

وقال الْيثمي في المجمع :وهقه النسائي وغيره ،وضعفه ابن معين ،وبقية رُالاه رُاال الصاحيح وفاي الميازان
عبااد الاارحيم باان خلاادون ،هااو عاايخ لااي

باو ٍاه وَل هااو مجْااول الحااال وَل هااو بالثباات ،هاام ذكاار الااذهبي لااه هاذا

الحديث ،وقال :الخبر غير قوي ،والحديث ضعفه األلباني –رحمه هللا.-
ِّ ِّ ِّ
ِّ
الر َُ ِّ
ِّ
ِّ
ال ِّ
س ِّن َذا أَْر َسْل ُت َْا َتْر َعىَ .وُك ُّل َذ َك ٍر
ال ِّنَلى الن َساء ،م ْن َق ْوِّل ِّْ ْمَ :م َذْي ُت اْل َفَر َ
يلُ :ه َو نْر َس ُ
" َم ْأ ُخوذ م َن اْل َم ْذ ِّيَ .وق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اه ،أ َْو ِّل َم ْان ِّهاي
َن ُتْب ِّد َي ِّ يَن َت َْا ِّنَل ِّل َم ْن َت ِّح ُّ
َي ْمذيَ ،وُك ُّل أُْن َثى َت ْقذيَ ،ف ََل َي ِّح ُّل َل ْمَأَر ٍة ُت ْؤ ِّم ُن ِّباَّلل َواْلَي ْو ِّ ْاْل ِّخ ِّر أ ْ
ال َل ُ
َ
محرمة عَلي ِّه عَلى التأ ِّْب ِّ
يد".
َُ َ َ ْ َ
يعني وجها أو محرمها.
"فْو آمن أن يتحرك طبعه نليْا؛ لوقوع اليأس له منْا".

مييع أنييه ييي هييذ ا ميياس اليييي ثييرت يهييا الهييرور ،وانيهييرت يهييا وسيياة اإلثييار  ،ينب ييي أس يحييياط حيييى ميين
المحارإ.

الثانية :رو الترمذي عان نبْاان ماولى أ سالمة أن النباي -صالى هللا علياه وسالم -قاال لْاا ولميموناة ،وقاد

ِّ ِّ
يال:
َخل عليْا ابن أ مكتو « :احتجبا» فقالتا :ننه أعمى ،قال« :أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصارانه؟» َفاا ْن ق َ
َه ِّل النْق ِّل؛ ِّألَن َر ِّ
ان َم ْوََل َهاا َو ُه َاو ِّمم ْان ََل ُي ْح َات ُّب ِّب َح ِّدي ِّث ِّاهَ .و َعَلاى
َه َذا اْل َح ِّد ُ
يث ََل َي ِّص ُّح ِّعْن َد أ ْ
اوَي ُه َع ْن أُ ِّ َسَل َم َة َنْب َْ ُ
ل َعَل ْاي ِّْن أَم ُار اْل ِّح َج ِّ
ير ِّصح ِّت ِّه َفِّان َذ ِّل ََ ِّمْن ُه -عليه السَل ْ -غ ِّليل َعَلاى أَ ْ َو ِّ
َت ْق ِّد ِّ
اابَ ،ك َماا
اُ ِّاه ِّل ُح ْارَم ِّت ِّْن َك َماا ُغ ِّلا َ
ْ
ِّ ِّ
أ َ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ّللا َعَلْي ِّاه
َع َار نَلْيه أَُبو ََ ُاوََ َو َغْيُرُه م َان ْاألَئماةَ .وَيْبَقاى َم ْعَناى اْل َحاديث الصاحي ِّح الثابات َو ُها َو أَن النبايَ -صالى ُ
ِّ
ال« :تلاَ امارأة يغشااها أصاحابي ،اعتادي عناد
َن َت ْع َتد ِّفي َبْي ِّت أُ ِّ َع ِّار ٍ
َمَر َفاط َم َة ِّبْن َت َقْي ٍ أ ْ
يَُ ،هام َقا َ
َو َسل َم -أ َ
ابن أ مكتو  ،فانه رُل أعمى ،تضعين هيابَ ،وَل يراك» قلنا :قد استدل بعض العلمااء بْاذا الحاديث علاى أن

المرأة" .

من االل الحديأل ا ول« :احيجبا» «أ عمياواس؟» هذا ةالنسب لى نيير المي أر ليى الرجي  ،سي ا

ير أو
ياس مب ا

ير أو أعميى ،ولي ليم يثبي
ياس مب ا

أعمى ،يمنع من النير لييه ،مين تكيرار النيير لييه ةهيه تمنيع منيه ،سي ا
ِّ
ِّ
ير ،ةالنسييب للعسين نييير
ضي َين [( )31سي ر الني ي ر] سي ا يياس أعمييى أو مب ي ا
ضْ
{وُقي لْل ُم ْ ِّمَنييات َي ْ ُ
الحييديأل؛ لعمي إ َ
يرر مين المب ير؛ نيه ال ييرى،
ا
الرج للم أر  ،اليي ي حديأل اطم هذا ال يس أنيه ةالنسيب ليى ا عميى أقي
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وال سيل اليي هي م صل لى العاحه ةالنسب لى ا عمى مرم ن  ،اليي هي النير لى الم أر  ،يال تعيارض بيين
الخبرين؛ س الحديأل ا ول ،حديأل ميم ن هذا ةالنسب لى نير الم أر لى الرج  ،هيذا ممني ع سي ا

ياس الرجي

مب ار أو أعمى.
وأما ةالنسب للحديأل الثاني ،حديأل اطم بني

قيين ،وهي

يي ال يحيحين وغيرهميا ،مثي هيذا ال يس أس

الرج ا عمى عند االحيياا لى أس تعيد عند  ،لين معنى هذا أنه يخلي بهيا ،أبيدا ،لكين با خيرا مين محي

يرر
ليى

مح ي ااخ بييه إنه يس س الخ ر منه أق  ،تضعين ثياةس وال يراك.
ِّ
اء ِّبْ َذا اْلح ِّد ِّ
ِّ
يث َعَلاى أَن اْل َم ْ أَ
اس َت َدل َب ْع ُ
َن َتط ِّلا َع ِّم َان الر ُُ ِّال َعَلاى َماا ََل َي ُجاوُ
ار َة َي ُجاوُ َل َْاا أ ْ
َ
ض اْل ُعَل َم َ
" ُقْلَناَ :قد ْ
ِّللرُ ِّل أَن يط ِّلع ِّمن اْلم أر ِّ
الر ِّ
س َو ُم َعل ِّق اْلُقْر ِّ َ ،وأَما اْل َع ْوَرُة َف ََلَ .ف َعَلى َه َذا َي ُكو ُن ُم َخص ًصا ِّل ُع ُماو ِّ قولاه تعاالى:
َة َك ْأ
ُ ْ َ َ َ َْ
{وُقل ِّلْلم ْؤ ِّمَن ِّ
ض ْض َن ِّم ْن أَْب َص ِّارِّهن [( )31سورة النااور] ،وتكون (من) للتبعيض ك َما ِّهي ِّفي ْاْلَي ِّة َقْبَل َْا.
ات َي ْغ ُ
َ
ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّيَ :وإِّنما أَمَرَها ِّب ِّاَل ْن ِّتَق ِّ
اَ أ َْوَلاى ِّب َْاا ِّم ْان بقائْاا
ال ِّم ْن َبْي ِّت أُ ِّ َع ِّر ٍ
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِّ
يَ ِّنَلى َبْيت ْاب ِّن أُ ِّ َم ْك ُتو ٍ؛ ألَن َذ ِّل َ
َق َ
َ َ
يَ م ْؤَهرًة ِّب َك ْثرِّة الد ِّ
اخ ِّل ِّنَلْي َْاَ ،فَي ْك ُثاُر الرِّائاي َل َْااَ ،وِّفاي َبْي ِّات ْاب ِّان أُ ِّ َم ْك ُتاو ٍ ََل
في بيت أمر َع ِّر ٍ
َ
يَ؛ ِّن ْذ َكاَن ْت أُ ُّ َع ِّر ٍ ُ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َعَل ُم".
ان ِّن ْم َس ُ
َيَر َ
ّللا أ ْ
َحدَ ،ف َك َ
اها أ َ
اك َب َص ِّرَها َعْن ُه أَ ْقَرب م ْن َذل ََ َوأ َْوَلىَ ،فُرخ َ َل َْا في َذل َََ ،و ُ
طالب :يمكن أن يقال :في الحديث مفْو واْلية منطوق عا ؟

ال ،ه االليه تخيلن عن االل اآليي  ،اآلس ا عميى ،امي أر ا ي رت ليى أس تسيسن عنيد أسير  ،ميات وليي أمرهيا،

مات محرمها ي بلد ال ي جد لها محرإ ،ه ا ض أس تسسن عند أسر الرجي عنيدهم أعميى أو الرجي مب ير؟
أيهما أ ض ؟ أعمى؛ نيه انق يع ن ين المحيي ر ،اآلس انيهينيا مين ن ين المحيي ر ،لكين با اني
لى الرج سي ا
ا ول م

هيي تنيير

ياس أعميى أو مب ير ال يرق؛ س اليبعي عليهيا ،والحيديأل الثياني اليبعي عليى الرجي  ،والحيديأل

عه نير الم أر لى الرجال ،والثاني نير الرجال لى النسا .

طالب :مدرس أعمى للبنات؟

م ج ا؟! عمياس عند البنات ،هذا خ ر،

نها تنير ليه ،لكين يي مرس ة ي

الب ير ،وزس ياس مين و ار حجياب

ال مانع  -س ا هللا تعالى.-
ااظ ِّرينِّ ،نَل ماا اس َات ْثَناه ِّمان الن ِّ
النسااء ِّباأََل يب ِّادين ِّ يَنا َاتْن ِّللن ِّ
ِّ
ااظ ِّرين ِّفاي با ِّ
ِّ
ااقي
َ
َ ْ ُ َ
َ
ُْ َ
َ
ُ
ّللا ُس ْاب َحاَن ُه َوَت َعااَلى َ َ
َم َار ُ
الثال َثا ُة :أ َ
انُ ،هام اسات ْثَنى ،ماا ي ُْْار ِّمان ِّ ِّ
ِّ
ار ِّم ْن ِّاَل ْف ِّت َت ِّ
وَ:
ْاْلَي ِّة ِّح َذ ًا
اال ْاب ُان َم ْس ُاع ٍ
َْ
ااس فاي َق ْاد ِّر َذ ِّل َ
الزيَناةَ ،وا ْخَتَل َ
َ َ َُ َ
اف الن ُ
اََ ،فَق َ
اهر ِّ ِّ
َ ِّ
ِّ
ِّ
اه َواْل َكف ِّ
اان
يد ْب ُان َُُبْي ٍار أَْي ًضاا َو َع َ
ال َس ِّاع ُ
طااء َو ْاأل َْوَاع ُّ
اي :اْل َو ُْ ُ
ظ ُ
الزيَنة ُه َو الثَي ُ
ابَ .وَ َاَ ْاب ُن َُُبْي ٍر اْل َو ُْ ُهَ .وَق َ
ِّ
اس وَق َتاَ ُة واْل ِّمسور بن م ْخرمةَِّ َ :
ِّ
الساوار واْل ِّخ َضااب ِّنَلاى ِّنصا ِّ
ِّ
ف
ْ
ال َو َ ُ َ
ُ
َوالثَي ُ
ظااهُر ا ِّلزيَناة ُه َاو اْل ُك ْح ُ
ابَ .وَق َ
ال ْاب ُن َعب ٍ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ
ِّ
اع والقرطة والفتخ ونحو هذا فمبااح أن تبدياه المارأة لكال مان َخال عليْاا مان النااس ،وذكار الطباري عان
الذَر ِّ
ف ِّ
َق َت َاَ َة ِّفي معَنى ِّنص ِّ
ّللا
آخ َار َع ْان َع ِّائ َشا َة -ر ِّض
الاذَر ِّ
اع َح ِّادي ًثا َع ِّان الن ِّب ِّ
ّللا َعَلْي ِّاه َو َسال َمَ ،-وذكار َ
َْ
ْ
اي ُ
اي َ -صالى ُ
َ َ
اي -صالى هللا علياه وسالم -أناه قاالَ« :ل يحال َلمارأة تاؤمن باال والياو اْلخار نذا عركات أن
َعْن َْاَ -ع ِّان الن ِّب ِّ
تُْر نَل وُْْا ويديْا نلى هاهنا»".

عر

يعني :حا

.
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ِّ
ض عَلااى ِّنص ِّ
اال ْابا ُان َع ِّطياةََ :وَي ُْ َْاُار ِّلاي ِّب ُح ْكا ِّام أَْل َفاا ِّظ ْاْلَيا ِّة أَن اْل َم ْ أَ
َن
اف الا ِّاذَر ِّ
ورة ِّباأََل ُتْبااديََ ،وأ ْ
" َوَق َاب َ َ
ْم َ
ْ
اعَ .ق َ
ار َة َماأ ُ
ِّ
اإل ْخ َف ِّ
اء ِّل ُك ِّل ما ُه َو ِّ يَنةَ ،وَوَق َع ِّاَل ْس ِّت ْثَناء ِّفيما َي ُْ َُْر ِّب ُح ْك ِّم َضُر َ ِّ
َت ْج َت ِّْ َد ِّفي ِّْ
يما ََل ُبد ِّمْن ُه ،أَ ْو ِّن ْص َاَل ِّح
ورة َحَرَك ٍة ف َ
ُ َ
َ
ْن َوَن ْح ِّو َذ ِّل ََ".
َعأ ٍ
يعنييي :با خييرا هييذا ميين غييير ق ييد ،وحييديأل عاةهي يمسيين ت جيهييه علييى ا وليييا المييذ رين ييي اآليي  ،وأنهييا ال

تُ ِّ
خرا لهم ال ما ييهر غالبا.
ظْر عَلى ه َذا اْلوُ ِّه ِّمما ُت َؤَِّي ِّنَلي ِّه الضر ِّ ِّ
النس ِّ
اء َف ُْ َو اْل َم ْع ُف ُّو َعْن ُه.
{ما َ َ َ َ َ َ ْ
ْ
ُ َ
ورُة في َ
"فا َ
ِّ
اَ ِّفاي الصا ََل ِّة
اب ِّم َان اْل َو ُْ ِّاه َواْل َكف ْاي ِّن ُ
ااَ ًة َو ِّعَب َ
ورُه َماا َع َ
ااَ ًةَ ،وَذ ِّل َ
ُقْل ُتَ :ه َذا َق ْاول َح َسانِّ ،نَل أَن ُ
اه َلماا َك َ
ظ ُْ ُ
اان اْل َغال ُ
َن َي ُكو َن ِّاَل ْس ِّت ْثَناء َر ِّ
اُ ًعا ِّنَلْي ِّْ َما".
َواْل َح ِّبَ ،فَي ْصُل ُح أ ْ
ُ
لكيين ال ي ييل أس يس ي س االسيييثنا راجح يا؛ ل ج ي ا ا ال ي المعار ي  ،وا ال ي علييى وج ي ب ت ي ي ال جييه والكعييين
أ ييهر م يين أس ت ييذ ر ،وأكث يير م يين أس تح يير ،ح ييديأل عاةهي ي -ر ييي هللا عنه ييا -ي يي ق ي ي اإل ييس ،اس ييييقي

ةاسيرجاعه ،خمرت وجهها ،وقال  :نه اس يعر ها قب الحجاب ،ولي

ياةق لميا احياجي
ياس هين ال جيه ج ا

ليى

مث هذا؛ نيه يعر هيا ةاسييمرار ،وأيضيا المي أر با خ بي ُينيير ليهيا «انيير ليهيا ،إنيه أحيرى أس يي اإ بينكميا»
ولي

اني

ليها ،ل

تكهيين وجههييا مييا احييياا لييى أس يقييال مثي هييذا ،وقييد ياس جييابر -ر ييي هللا عنييه -ييخبير لهييا؛ لينييير
ان

ممن يسهن ال جه ،و اس هن ال جه ساة ا ي وقيهم لما احياج ا لى مث هذا.

"يدل على ذلَ ما رواه أبو َاوَ عن عائشة -رضي هللا عنْا -أن أساماء بنات أباي بكار -رضاي هللا عنْماا-
َخلت على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وعليْا هيااب رقااق فاأعري عنْاا رساول هللا -صالى هللا علياه
وسلم -وقال لْا« :يا أسماء ،نن المرأة نذا بلغت المحيض لم يصلح أن ُير منْا نَل هذا» ،وأعار نلى وُْه
وكفيه".
والحديأل مضعن عند أه العلم.
" َفْ َذا أَ ْقو ِّمن ُ ِّان ِّب ِّاَلح ِّتياا ِّ  ،وِّلمراع ِّ
ااة َفس ِّ
ااَ الن ِّ
ظ َْ َار ِّم ْان َو ُْ ِّْ َْاا
ااسَ ،ف َاَل ُتْب ِّادي اْل َماْ أَر ُة ِّم ْان ِّ يَن ِّت َْاا ِّنَل َماا َ
َ َُ َ
ْ َ
ْ َ
َ
َ
َ
َوَكفْي َْا"

ي ؛ س ال جه ه مح المحاسن.
حال س أظهرت وجهها لييهر
وعلى
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ياف ِّم ْان َو ُْ ِّْ َْاا
ال ْاب ُن ُخ َوْي ِّز َمْن َد ٍاَ م ْن ُعَل َمائَناِّ :نن اْل َمْ أَر َة ِّن َذا َكاَن ْت َُميَل ًة َو ِّخ َ
ق ََل َرب س َو ُ
ّللا اْل ُم َوف ُ
اهَ .وَق ْد َق َ
" َو ُ
ف َو ُْ َْ َْا َوَكفْي َْا".
ِّن َكاَن ْت َع ُجوًا أ َْو ُمَقب َح ًة َُا َ أ ْ
َوَكفْي َْا اْل ِّف ْتَن ُة َف َعَلْي َْا َس ْتُر َذ ِّل َََ ،وإ ْ
َن َت ْك ِّش َ
ول

ان

لك ساق

عج ا أو مقبحا ما لم تكن من الق اعد الالتي اسيثنين ،ال يج
الق  ،هذ العج

لهيا أس تكهين يي ا مين وجههيا ،س

تجد من يهيهيها ،وهذ المقبح تجد من يمي

ليها ،وعلى

مثار ين الرجال وجب على الم أر سير  ،وزبا اس القماس ماس ين  ،السير مح
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ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
"الر ِّاب َع ا ُةِّ :
اال اْل ِّخْلَقا ِّاة َو َم ْعَنااى
الزيَن ا ُة َعَلااى ق ْسا َامْي ِّنِّ :خْلقيااة َو ُم ْك َت َسا َابةَ ،فاْل ِّخْلقي ا ُة َو ُْ ُْ َْااا َفِّانا ُ
ال ال ِّزيَنااة َو َُ َما ُ
اه أَ ْصا ُ
اْلحيو ِّاني ِّةِّ ،لما ِّف ِّ
يه ِّمن اْلمَن ِّ
الزيَن ُة اْلم ْك َت َسَب ُة َف ِّْي ما ُت َح ِّ
اوُل ُه اْلمْ أَر ُة ِّفاي َت ْح ِّس ِّ
طُر ِّق اْل ُعُلو َِّ .وأَما ِّ
اين ِّخْلَق ِّت َْاا،
اف ِّع َو ُ
َََ
َ
َ َ
ُ
َ َ
َ
َك ِّ
اب َواْل ُح ِّل ِّي َواْل ُك ْح ِّل َواْل ِّخ َض ِّ
الثَي ِّ
ابَ ،و ِّمْن ُه َق ْوُل ُه تعالىُ { :خ ُذوْا ِّ يَن َت ُك ْم [( )31سورة األعراف] ،وقال الشاعر:
يأخااااااااااااااذن ينااااااااااااااتْن أحساااااااااااااان مااااااااااااااا تاااااااااااااار

وإذا عطلاااااااااااااان فْاااااااااااااان خياااااااااااااار عواطاااااااااااااال"

(ع لن) يعني :من القين  ،يعني ما اسيعملن القين هن خير ع اط  ،يعني خير النسيا الالتيي ال يييقين ،نهين
لسن ةحاج لى اليقين.

طالب :يا عيخ يستدلون ببيت:

ِّ
ااااااااااااااااااوَ
قااااااااااااااااااال للمليحاااااااااااااااااااة بالخماااااااااااااااااااار األسا

ِّ
اااااااااااااااااد؟
ماااااااااااااااااااذا فعلاااااااااااااااااات بناسااااااااااااااااااَ متعبا

ما وجه االسيدالل للذف يق ل :س ال جه لين ةع ر ؟
وجييه االسيييدالل أنهييا تععي

«مييا أري ي

علهييا ةالرجي  ،ولي

ان ي

م يي وجههييا؛ س النيير لييى المي أر عم ميا يعييين الرجيال،

ميين ناق ييات عق ي واييين أسييلب للييب الرج ي الحييا إ ميينكن» ،هييي تسييلب الرج ي ة ي تها ،بهي يهييا،

ةحجمها ،ةسالمها.
ااهر وبا ِّ
ظا ِّ
اْل َخ ِّ
ظ َْاَار َفمَباااح أََبا ًادا ِّل ُكا ِّال النا ِّ
ااس ِّما َن اْل َم َحا ِّ
ام َسا ُةِّ :ما َان ِّ
َُ ِّانا ِّابَ ،وَقا ْاد َذ َكْرَناا َمااا
ااطنَ ،ف َمااا َ
الزيَنا ِّاة َ
اارِّ َو ْاأل َ
ََ
ُ
اء ِّف ِّ
ِّلْلعَلم ِّ
اف ِّفاي
يهَ .وأَما َما َب َ
ّللا َت َعاَلى في هذه اْلية ،أ َْو َحل َم َحل ُْ ْمَ .و ْ
اخُت ِّل َ
ط َن َف ََل َي ِّح ُّل ِّنْب َد ُاؤُه ِّنَل ِّل َم ْن َسم ُ
اه ُم ُ
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الس َو ِّار ،فقالت عائشة :هي من الزيناة الُااهرة ألناه فاي اليادين .وقاال مجاهاد :هاو م َان ِّ
الزيَناة اْلَباطَناة ،ألَن َْاا
ِّ ِّ
ِّاي :وأَماا اْل ِّخ َضااب َفْاو ِّمان ِّ ِّ
َخ ِّارَ ع ِّن اْل َكفي ِّن وإنما يكون ِّفي ِّ
اان ِّفاي
الذَر ِّ
الزيَناة اْلَباطَناة ِّن َذا َك َ
ُ َُ َ
َ
ْ
ال ْاب ُان اْل َعَرب ِّ َ
اعَ .ق َ
اْلَق َد َمْي ِّن".
ورِّ :ب ُس ُكو ِّن الَل ِّ ال ِّتي ِّهي ِّل ْأل َْم ِّرَ .وَقَأَر أَُبو
{وْلَي ْض ِّرْب َن ِّب ُخ ُم ِّرِّهن َعَلى ُُُيوب ِِّّْن َقَأَر اْل ُج ْم ُْ ُ
الساَسة :قوله تعالىَ :
َ
س بكسرها علاى األصال؛ ألن األصال فاي َل األمار الكسار ،وحاذفت الكسارة لثقلْاا،
َع ْم ٍروِّ :في ِّرَو َاي ِّة ْاب ِّن َعبا ٍ
عضد وفخذ" .
ٍ
وإنما تسكينْا لتسكين
كيسسين ،يسسين.
الطالب :كتسكين؟

نعم الذف ييهر يسسين .
ِّ
" َوإِّنما َت ْس ِّكيُن َْا ِّل َت ْس ِّك ِّ
اعاا
ااأل َْم ِّرِّ ،نَل أَناه ب ِّن
ض ٍد َوَف ِّخ ٍذَ .و" َي ْض ِّرْب َن" ِّفي َم ْو ِّض ِّع َُ ْزٍ ِّب ْ
ين َع ُ
اي َعَلاى َحاَلا ٍة َواح َاد ٍة ِّن ْتَب ً
َ
ُُ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َخ ِّمَرِّة َو ِّهاي
وسا ُاْن ِّبا ْ
ااأل ْ
ااء ُكاان فااي َذ ِّلا َ
لْل َماضااي عْنا َاد سا َ
اَ الزَمااا ِّن ن َذا َغطا ْاي َن ُرُء َ
ايب َوْيهَ .و َساَاب ُب َهااذه ْاْلَيااة أَن الن َسا َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َ".
اشَ :ك َما َي ْصَن ُع النَب ُ
ال النق ُ
اْل َمَقان ُع َس َدْلَن َْا م ْن َوَراء الُ ْْ ِّرَ .ق َ

النب وا نباط هم ال اراوس من بالا الروإ ،سم ا بذلس؛ س لهم خبر ي اسينباط الما .
َ
اي اْل ِّخما ِّار َعَلاى اْل ُجُي ِّ
اق َو ْاألُ ُذَن ِّ
َن
ّللا َت َعااَلى ِّبَل ِّ
اَ أ ْ
اوبَ ،و َهْيَئا ُة َذ ِّل َ
اان ََل َسا ْتَر َعَلاى َذ ِّل َ
" َفَيْبَقى الن ْح ُار َواْل ُعُن ُ
َمَر ُ
َ
اََ ،فاأ َ
اات :ر ِّحاام ِّ
ِّ
َت ْض ِّاار َب اْل َم ْ أَ
اااء
اار ُة ِّب ِّخ َم ِّارَهااا َعَلاااى َُْي ِّب َْااا ِّل َت ْس ُااتَر َصا ْاادَرَهاَ .رَو اْلُب َخااارُّ
ِّي َع ْ
ّللا ن َسا َ
اان َعائ َشاا َة أَن َْاااا َقاَل ْ َ َ ُ
{وْلَي ْض ِّرْب َن ِّب ُخ ُم ِّرِّهن َعَلى ُُُيوب ِِّّْن عققن أ رهن فاختمرن بْا.
المْاُرات األول ،لما نزلَ :
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ف َع ْن ُعُن ِّق َْاا
اخ َت َمَر ْت ِّب َشي ٍء َي ِّش ُّ
وَخلت على عائشة حفصة بنت أخيْا عبد الرحمن -رضي هللا عنْمَ -وَق ِّد ْ
ْ
وما هَن ِّالََ ،ف َشق ْته عَليْا وَقاَل ْتِّ :ننما ي ْضرب ِّباْل َك ِّث ِّ
يف ال ِّذي َي ْس ُتُر".
ََ ُ َ
ُ َ َْ َ
َ ُ َُ
نع ييم ،نس ييا ا ن ييار لم ييا نقلي ي

آيي ي الحج يياب خ ييرجن ممي ييثالت ال رب يياس ،يعن ييي :ال يخ ييرا م يينهن ييي  ،وهللا

المسيعاس.

اخ َت َم َار ِّت اْل َم ْ أَ
ار ُة َوَت َخم َار ْتَ ،و ِّهاي َح َساَن ُة اْل ُخ ْم َارِّة.
"الس ِّاب َع ُة :اْل ُخ ُمُرْ َُ :م ُع اْل ِّخ َم ِّارَ ،و ُه َو َما ُت َغ ِّطي ِّب ِّه َ ْأر َس َْاَ ،و ِّمْن ُه ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء ِّة
وبْ َُ :م ُع اْل َجْي ِّبَ ،و ُه َو َم ْوض ُع اْلَق ْط ِّع م َن الدرع والفمي َ ،و ُه َو م َن اْل َج ْو ِّب َو ُه َو اْلَق ْط ُعَ .و َم ْش ُْ ُ
َواْل ُجُي ُ
ور اْلق َار َ
يم من { ُُُيوب ِِّّْن ".
َض ُّم اْل ِّج ِّ

الجيب :ه م ع الق ع ممن يدخ معه الرأى.
ااءَ ،ك ِّقار ِّ
وفِّيينِّ :ب َكس ِّرها ِّبسب ِّب اْلي ِّ
يازو َن
اَ ِّفايُ :بُي ٍ
" َوَقَأَر َب ْع ُ
اء ََل ُي ِّج ُ
اءت ِّْ ْم َذ ِّل َ
ض اْل ُك ِّ َ
اوت َو ُع ُاي ٍ
ْ َ ََ َ
وٍَ .والن ْح ِّوُّياو َن اْلُق َاد َم ُ
ََ
ِّ ِّ ِّ
َن ُتْبا َد َل ِّم َان الضام ِّة َك ْس َارة ،،فأماا
اء َة َوَيُقوُلو َنَ :بْيت َوُبُيوت َكَفْل ٍ َوُفُل ٍ
اََ :ي ُجوُ َعَلى أ ْ
ال الزُ ُ
وسَ .وَق َ
َهذه اْلقَر َ
ِّ
اإليم ِّ
ِّ
َن َيْن ِّط َ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ااء ِّنَلاى َماا ََل
َحاد أ ْ
ِّي َع ْن َح ْم َزَة م َن اْل َج ْم ِّع َبْي َن الض ِّم َواْل َك ْس ِّر َف ُم َحالََ ،ل َي ْقادُر أ َ
َما ُرو َ
اق باه نَل َعَلاى ْ َ
ال ُمَق ِّاتل{ َعَلى ُُُيوب ِِّّْن أي على صدورهن ،يعني على مواضع ُيوبْن".
َي ُجوُ َ .وَق َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
اوب ِّفاي
اب ِّنن َماا َي ُكاو ُن فاي الثا ْو ِّب َم ْوض َ
اع الص ْاد ِّرَ .وَكا َذل ََ َكاَنات اْل ُجُي ُ
الثامَن ُة :في َهذه ْاْلَياة ََليال َعَلاى أَن اْل َجْي َ
ِّ
ِّ
ِّ
الر َُا ِّ
ِّهَيا ِّ
ال الا ِّادَي ِّار اْل ِّم ْصا ِّاري ِّة ِّما َان ِّ
اال
ااء ِّعْنا َادَنا ِّب ْاألَ ْنا َدُل ِّ َوأ ْ
ااب الساَلف ِّر ْضا َاو ُ
َها ُ
ان ّللا َعَلاْاي ِّْ ْمَ ،عَلااى َمااا َي ْصاَن ُع ُه الن َسا ُ
و ِّ
الصْبَي ِّ
ان َو َغْي ِّرِّه ْم.
َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يث أ َِّباي
َوَق ْد َتْر َُ َم اْلُب َخارُّ
ااق َح ِّاد َ
ِّي َ-ر ْح َم ُة ّللا َت َعاَلى َعَلْيهَ :-
اب َُْي ِّب اْلَقماي ِّ م ْان عْناد الص ْاد ِّر َو َغْي ِّارِّه)َ ،و َس َ
(ب َ
هريرَة َقالَ :ضرب رسول ِّ
ّللا-صالى هللا علياه وسالم -مثال البخيال والمتصادق كمثال رُلاين عليْماا ُبتاان مان
َُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ

حديد ،قد اضطرت أيديْما نلى هديْما وتراقيْما ،الحديث ..وقد تقد بكمالاه ،وفياه :قاال أباو هريارة :فأناا رأيات
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اعَ .ف َْا َذا ُيَب ِّاي ُن
ُصُب َعْيه َه َك َذا فاي َُْي ِّباهَ ،فَل ْاو َأرَْي ُتا ُه ُي َوس ُاع َْا َوََل َت َت َوس ُ
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقولِّ :بأ ْ
طرًة ِّنَلى َهديي ِّه وَتر ِّاق ِّ
ِّ ِّ
َلَ أَن ُيبه -عَلي ِّه الس ََل َ -كان ِّفي ص ْد ِّرِّهِّ ،ألَنه َلو َك ِّ
يه".
اه ُم ْض َ
َ
ُ ْ َ
َ
َ َْ ُ َ ْ
ان في َمْنك ِّبه َل ْم َت ُك ْن َي َد ُ
ْ َْ َ َ
َ
ُ
يعني العيح  ،يح القميص تك س على ال در ،ال على المنكب وال من الخلن ،هذا ا ص

طالب...

يها.

هذا عملهم ،ه يهرح عملهم ،أما ةالنسب للحسم الهرعي هي آخر.

"وهذا استدَلل حسن.

التاسعة :قوله تعالىِّ :
{نَل ِّلُب ُعاوَل ِّت ِّْن [( )31ساورة الناااور] البعال هاو الازوَ والسايد فاي كاَل العارب ،ومناه قاول
النبااي -صاالى هللا عليااه وساالم -فااي حااديث ُبرياال« :نذا ولاادت األمااة بعلْااا» َي ْع ِّنااي َسا ِّاي َد َهاِّ ،ن َعاااَرة ِّنَلااى َك ْثا َارِّة
ِّ
ِّي ِّب َك ْثرِّة اْل ُف ُتوح ِّ
اتَ ،فيأ ِّْتي ْاألَوََل َُ ِّمن ِّْ ِّ
اه َس ِّاي ُد َها ال ِّاذي َمان َعَلْي َْاا ِّبااْل ِّع ْت ِّق؛
ق ُك ُّل أُ ٍ ِّب َوَلد َهاَ ،وَكأَن ُ
َ
َ
ْ
َ
اإل َماء َف ُت ْع َت ُ
السَرارِّ َ
ِّن ْذ َكان اْل ِّع ْتق ح ِّ
ِّي".
اص ًَل َل َْا ِّم ْن َسَب ِّب ِّهَ ،قاَل ُه ْاب ُن اْل َعَرب ِّ
َ
ُ َ
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وهذا م ج ا ي ع ر النبي -عليه ال ال والسالإ ،-ال يسي س مين عالميات السياع  ،أمهيات ا والا م جي اات
ي ع ر -عليه ال ال والسالإ -وبعد ثرس ،ي صدر اإلسالإ مع ثر العي حات ،وجدوا أمهات ا والا ،يال

ييجه مث هذا اليروي  ،أما با اس ي آخر القمياس يسثيرس ثير ةحييأل تليد ا مي مين السييد ،ثيم تعيي ةيه ،ثيم ةعيد

بلس -كما قال أه العليم -مين الكثير ةحييأل يسي س هيذا ال ليد يييقوا هيذ المي أر  ،ميا نيص عليى بليس الهيراح ،أميا
ك نهييا مجييرا أنهييا تعيي ب لييدها هييذا م جي ا ييي ع يير النبييي -عليييه ال ييال والسييالإ ،-يقي ل « :با ولييدت ا مي

ةعلهييا» يعنييي :سيييدها

ييار لييى ثيير السيرارف ،و ثيير العي حييات ،يييرتي ا والا ميين اإلمييا يعيي

ي أإ ب لييدها،

و رنييه سيييدها الييذف ميين عليهييا ةييالعي  .السييياا هنييا ولييدت ا مي ةعلهييا ،يعنييي وجهييا الييذف سيييس س وجيا لهييا يمييا

ةعد ،لكثر ه ال النسي مين السيرارف الالتيي أعييقهن أوالاهين ثيم ميع هيذ الكثير يييقوا اإلنسياس مين ولدتيه وهي ال
يهعر.

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يَل ِّت َه َذا
َح َس ِّن َتأ ِّْو َ
ق ِّنَلْيهَ .و َه َذا م ْن أ ْ
"قلت :ومنه قوله -عليه السَل  -في مارية« :أعتقْا ولدها» َفُنس َب اْلع ْت ُ
ِّ ِّ
َعَل ُم.
ّللا أ ْ
اْل َحديثَ .و ُ
الزيَن َة ِّمن اْلم أر ِّ
َم ْسأََلةَ :فالزْو َُ َوالسِّي ُد َيَر ِّ
ًُراَ .وِّل َْا َذا
َة َوأَ ْك َثَر ِّم َن ال ِّزيَن ِّة؛ ِّن ْذ ُك ُّل َم َح ٍل ِّم ْن َب َدِّن َْا َح ََل ل َل ُه َلذ ًة َوَن َ
َ َْ
ِّ
اْلمعَنى بدأَ ِّباْلبعوَل ِّة؛ ِّألَن ِّ
وُ ِّْم ح ِّ
اط ََلعْم يَقع عَلى أَع َ ِّ
ِّ
ُو َن *
ااف ُ
ْ
{والاذ َ
ين ُه ْام ل ُف ُار ِّ ْ َ
َُْ َ ُ َ
ّللا َت َعااَلىَ :
َ ْ ََ ُ ُ
اال ُ
ُ ِّم م ْن َه َذاَ ،ق َ
ِّنَل َعَلى أَ ْ َو ِّ
اُ ِّْ ْم أ َْو ما مَل َك ْت أَْيماُن ُْ ْم َفِّان ُْ ْم َغْيُر مُل ِّ
ين [( )30-29سورة المعارَ].
وم َ
َ
َ
َ َ
العاعرة" :
اتييرك العا يير لييى الحاايي عهيير  ،العا يير ي
يها الما يه ي من اإلسعا

نسيياس يقر هييا لنعسييه ،العا يير ي

ال يليي بيدرى اليعسيير وال ةالمسيجد ،وزس اني

نسيياس لييه أس يق أرهييا بنعسييه؛ س
المسيرل أحساميا يرعي  ،يعنيي

يجيب ةحسم رعي ،لكن اإلنساس يقر ها لنعسه ويسيعيد.

اإلنساس با س
ِّ
اَ َوَب َدأَ ِّب ِّْ ْم َهنى ِّب َذوِّي اْل َم َح ِّارِّ َو َسو َبْيَن ُْ ْم ِّفاي ِّنْب َاد ِّاء ِّ
الزيَن ِّاةَ ،وَل ِّك ْان
ّللا َت َعاَلى ْاألَ ْ َو َ
" اْل َحاََي َة عشرة -لما َذ َكَر ُ
ٍَ عَلاى اْلم أ ِّ
َة أَحاو ُ ِّم ْان َك ْش ِّ
ِّ
ِّ
اف اْأل ِّ
ف مَرِّاتُب ُْ ْم ِّب َح َس ِّب ما ِّفي ُن ُف ِّ
اف َوَلا ِّد
وس اْلَب َش ِّرَ .ف ََل مْرَيا َة أَن َك ْش َ
َب َو ْاأل ِّ َ
َْ
ار ْ َ
َ
َت ْخَتل ُ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يل
َ ْو ُِّ َْاَ .وَت ْخَت ِّل ُ
ف َمَرات ُب َما ُيْب َد َل ُْ ْمَ ،فُيْب َد ل ْألَب َما ََل َي ُجوُ نْب َاد ُاؤُه ل َوَلاد الازْو ََِّ .وَق ْاد َذ َك َار اْلَقاضاي ن ْس َاماع ُ
َعا ِّان اْل َح َسا ِّان َواْل ُح َسا ْاي ِّن -رضااي هللا عنْمااا -أنْمااا كانااا َل يريااان أمْااات المااؤمنين ،وقااال اب ان عباااس :نن
رؤيتْما لْن تحل".

نهن وجات أبيه ،يح لهم النير ليهن.
" َق ِّ ِّ
ِّ
اَ ِّنَلاى أَن أَْبَناا َء اْلُب ُعوَل ِّاة َلا ْم ُيا ْذ َكُروا ِّفاي ْاْلَي ِّاة ال ِّتاي ِّفاي
َح َس ُب أَن اْل َح َس َن َواْل ُح َسْي َن َذ َهَبا في َذ ِّل َ
يل :أ ْ
ال ن ْس َماع ُ
َ
ِّ
ِّ
ااح َعَل ْاي ِّْن فاي آَباائ ِّْن [( )55ساورة األحازاب]،
أَ ْ َو ِّ
اَ الن ِّب ِّي -صلى هللا علياه وسالم -وهاي قاول تعاالىَ{ :ل َُُن َ
ِّ
ااس ِّنَلاى َه ِّاذ ِّه
ين ِّ يَن َت ُْن ِّنَل ِّلُب ُعاوَل ِّت ِّْن [( )31ساورة الناااور] اْلياةَ .فا َذ َه َب ْاب ُان َعب ٍ
{وََل ُيْبد َ
وقال في سورة النورَ :
ْاْلَي ِّةَ ،وَذ َه َب اْل َح َس ُن َواْل ُح َسْي ُن ِّنَلى ْاْلَي ِّة أخر ".
لكن عم إ اآلي يدخ يها أ واا النبي -عليه ال ال والسالإ.-
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ِّ
ِّ
ِّن َس َافُلوا،
اور أ َْوََل َِّ ْاألَ ْ َو ِّ
الثانية عشرة :قوله تعالى{ :أ َْو أَْبَناء ُب ُعوَل ِّت ِّْن ُي ِّر ُ
اََ ،وَي ْاد ُخ ُل ِّفياه أَ ْوََل َُ ْاأل َْوََلَ َوإ ْ
ياد ُذ ُك َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّن َعَلاوا ِّم ْان ُِّْ ِّاة ا ُّ
لاذ ْكَر ِّ
ان
ان َكاُنوا أ َْو ِّنَن ٍ
ِّم ْن ُذ ْكَر ٍ
اء اْلُب ُعوَلاة َو ْاأل ْ
اثَ ،كَبني اْلَبن َ
َُا َد ُاَ َوإ ْ ْ
ين َوَبناي اْلَبَنااتَ .وَكا َذل ََ َ
َ
آبا ُ
ِّ
ااء ْاألُمْا ِّ
ااء وآبا ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّن َسا َافْل َنَ ،فَي ْسا َاتوِّي ِّفيا ِّاه أ َْوََل َُ
ااتَ ،وَكا َذ ِّل ََ أَْبَنا ُ
ااء اْلَبَنااات َوإ ْ
ااؤ ُهن َوإ ْ
ْلَباااء ْاْلَبا َ َ
َ
ِّن َسا َافُلواَ .وَكا َذل ََ أَْبَنا ُ
ِّ
اْلب ِّنين وأَوََل َُ اْلبَن ِّ
ات أَو أَح ِّد ِّ
ِّ
الصْن َفْي ِّن".
اتَ .وَك َذ ِّل ََ أ َ
َخ َو ُات ُْن ،وهم من َوَل َد ُه ْاْلَباء َو ْاألُم َْ ْ َ
َ َ َْ
َ
يعني :اآلةا وا مهات ي ا

قا  ،أحد ال نعين من ا ب أو من ا إ.

"وكذلَ بنو اإلخوة وبنو األخوات".

يعني من الجهات الثالث.
َخو ِّ
اث َكب ِّني ب ِّني ْاأل َ ِّ ِّ
ات.
ِّن َسَفُلوا ِّم ْن ُذ ْكَر ٍ
" َوإ ْ
ان َكاُنوا أ َْو ِّنَن ٍ َ َ
َخ َوات َوَبني بني ْاأل َ َ
ات ا ْ َخ ِّ
ات وبِّني بن ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ات.
َكَبني َبني ا ْ َ
َخ َ َ َ َ َ
ََ
ااك ِّحَ ،فاِّان َذ ِّلاَ عَلاى اْلمع ِّ
ات وب ِّني بَنا ِّت ْاأل َ ِّ
َكب ِّني ب ِّني ْاأل َ ِّ
ات .وه َذا ُكُّله ِّفي معَناى ماا حار ِّمان اْلمَن ِّ
ااني ِّفاي
َخ َو َ َ
ُ
َ َ
َخ َو َ َ َ
َ َ
ََ
َْ َ ََُ َ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ُ ِّار
ال َك َس ِّائ ِّر اْل َم َح ِّارِّ ِّفاي َُ َاوا ِّ الن َ
اْل ِّوََل ََاتَ ،و َه ُؤََلء َم َح ِّار َ ،وَق ْد َتَقد َ في الن َساءَ .واْل ُج ْم ُْ ُ
ور َعَلى أَن اْل َعم َواْل َخ َ
َل ُْ َما ِّنَلى َما َي ُجوُ َل ُْ ْمَ .وَلْي َ ِّفي ْاْلَي ِّة ِّذ ْكُر الر َض ِّ
اعَ ،و ُه َو َكالن َس ِّب َعَلى َما َتَقد َ َ .و ِّعْن َد الش ْع ِّب ِّي َو ِّع ْك ِّرَم َة َلاْي َ
اْلع ُّم واْل َخ ِّ
ال ِّع ْك ِّرمةَُ :ل ْم َي ْذ ُكْرُهما ِّفي ْاْلَي ِّة؛ ِّألَن ُْما َتَب َع ِّ
ان ِّألَْبَن ِّائ ِّْ َما".
ال م َن اْل َم َح ِّارَِّ .وَق َ
َ َ ُ
َ
َ
َ
ربنا هما ليسا من المحارإ ،هم من المحارإ أبنا العم وأبنا الخال؟

طالبَ :ل.
نعم ،ليس ا من المحارإ.
ا؟

كين ييبع ا ب أةا ؟ لكن ه المق ا تََب َعاس بناةهما أبنا العم والخال؟ ه هذا ه المق
ه قال عنيد الهيعبي وعسرمي  :ليين العيم والخيال مين المحيارإ ،و يي الحيديأل ال يحي « :عيم الرجي صين أبييه»
يعني مث أبيه ،ه من المحارإ بال س ،ذلس الخال ةمنقل ا إ ،والخال .
الثالثة عشرة :قوله تعالى{ :أَو ِّنس ِّائ ِّْن يع ِّني اْلمس ِّلم ِّ
اتَ ،وَي ْد ُخ ُل ِّفي َه َذا ِّْ
ااتَ ،وَي ْخ ُار َُ
اء اْل ُم ْؤ ِّمَن ُ
َْ
ْ َ
اإل َم ُ
ُْ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ام َأَ
ار ٍة
ين ِّم ْن أ ْ
َه ِّل الذمة َو َغْي ِّرِّه ْمَ ،ف ََل َي ِّح ُّل َل ْمَأَر ٍة ُم ْؤ ِّمَن ٍة أَ ْن َت ْك ِّش َ
اْل ُم ْش ِّرِّك َ
ف َعْيًئا م ْان َبا َدن َْا َب ْاي َن َي َاد ِّي ْ

َم ًة َل َه".
أْ
َن َت ُكو َن أ َ
ولييذا ي جييد ميين ال بيبييات ميين غييير المسييلمات ييي بييالا المسييلمين وحين ييذ ال يجي
ليس

ِّمْن ِّ
ااء
ُ
اه ن َس ُ
ُم ْش ِّارَك ٍة ِّنَل

للمي أر أس تكهيين عنييدها؛ نهييا

من نساةها.

فذلَ قوله تعالى{ :أ َْو َما َمَل َك ْت أَْي َماُن ُْن وكان ابن ُريب وعباَة بن َنسي.
ُنسي.

وكااان اباان ُااريب وعباااَة باان ُنسااي وهشااا القااار يكرهااون أن ُت ِّ
قب ال النص ارانية المساالمة ،أو تاار عورتْااا،
ويتأولون {أ َْو ِّن َس ِّائ ِّْن وقال عباَة بن َنسي:
ُنسي.
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اح :أَنه بَل َغ ِّني أَن ِّنساء أَه ِّل ِّ
الذم ِّاة
َ َ ْ
وقال عباَة بن ُن َسي :وكتب عمر -رضي هللا عنهِّ -نَلى أ َِّبي ُعَبْي َد َة ْب ِّن اْل َجر ِّ ُ َ
ااء اْلمسا ِّال ِّمينَ ،فااامَنع ِّماان َذ ِّلااَ ،وحاال َوَن اهَ ،فِّان اه ََل يجااوُ أَن َتاار ِّ
يا ْاد ُخْلن اْلحم ِّ
اات مااع ِّنسا ِّ
الذ ِّمي ا ُة ُعْرَي ا َة
ْ ْ ْ
َ َُ ْ ُ ُ
َ
ُ َُ
َ
ْ َ
ُْ
اما َ َ َ
َ َ َ
ِّ ِّ
ِّ
ام َأَ
َن
ار ٍة َت ْاد ُخ ُل اْل َحماا َ ِّم ْان َغْي ِّار ُعا ْذ ٍر ََل ُت ِّريا ُد ِّنَل أ ْ
االَ :فعْن َاد َذ ِّل َ
اال :أَُّي َماا ْ
اَ َقاا َ أَُباو ُعَبْي َاد َة َو ْاب َت َْ َال َوَق َ
اْل ُم ْسل َمةَ .ق َ
ّللا َو ُْ َْ َْا َي ْوَ َتْبَي ُّ
اس -رضي هللا عنْماَ :-ل يحال للمسالمة أن
ال ْاب ُن َعب ٍ
ُتَبِّي َ
ض اْل ُو ُُ ُ
وهَ .وَق َ
ض َو ُْ َْ َْا َف َسوََ ُ
تراها يْوَية أو نصرانية؛ لئَل تصفْا لزوُْا.
هذ العل حيى ي المسلم با خهي

الم أر من المسلم أس ت عها لقوجها ال يج

لها أس تراها.

وفي هذه المسألة خَلف للفقْاء ،فان كانت الكافرة أم ًة لمسلم ًة ُا أن تنُر نلى سيدتْا ،وأما غيرها فَل؛

َلنقطاع الوَلية بين أهل اإلسَل وأهل الكفر ،ولما ذكرناه ،وهللا أعلم.
ِّ
الرابعة عشرة :قوله تعالى{ :أَو ما مَل َك ْت أَيماُنْن َ ِّ
ات واْل ِّك َت ِّابي ِّ
ِّ ِّ
يد َو ِّْ
ات.
ظاهُر ْاْلَية َي ْش َم ُل اْل َع ِّب َ
َْ ُ
اء اْل ُم ْسل َم َ
اإل َم َ
ْ َ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
وهو َقول ُماع ٍة ِّم ْن أ ْ ِّ ِّ
ال ْاب ُن
َ َُ ْ ُ َ َ َ
َهل اْلعْلمَِّ ،و ُه َو الُاهُر م ْن َم ْذ َهب َعائ َش َة َوأُ ِّ َسَل َم َة -رضي هللا عنْماَ ،-وَق َ
ِّ
ِّ
َُر اْلممُل ُ ِّ
َع َْ ُبُ :س ِّئ َل َم ِّالَ أَُتْل ِّقي اْل َمْ أَر ُة ِّخ َم َارَها َبْي َن َي َد ِّي
ال أ ْ
َعب ٍ
اسََ :ل َبأ َ
ْس أَ ْن َيْن ُ َ ْ
وك نَلى َع ْع ِّر َم ْوََل تهَ .وَق َ
ِّ
ِّ
ير َو ْغ ًدا َت ْم ِّل ُك ُهََ ،ل َهْيَئ َة َل ُه َوََل
ان َف ْح ًَل َك ِّب ًا
الَ :ن َع ْمِّ ،ن َذا َم ْمُل ً
وكا َل َْا أ َْو ل َغْي ِّرَهاَ ،وأَما اْل ُحُّر َف ََلَ .وِّإ ْن َك َ
اْل َخص ِّي؟ َفَق َ
َعْب َقال م ِّالََ :لي ِّبو ِّ
َُر َفْلَيْن ُ ِّ
َن َت ْد ُخ َل َُ ِّارَي ُة اْل َوَل ِّد أ َِّو الزْو َُ ِّة َعَلى الر ُُ ِّل
َمْن َ
اس ٍع أ ْ
َْ َ
ُْر نَلى َع ْع ِّرَهاَ .ق َ
ال أ ْ َ ُ َ َ
اي ،قال هللا تعالى{ :أ َْو َما َمَل َك ْت أَْي َماُن ُك ْم [( )3سورة النساء]".
اْل ِّمْر َح َ
لين ب اسع أس تدخ جاري ال لد أو القوج على الرج المرحاض ،ما معنى المرحاض؟
طالب :المغتسل.
الم يس ؟

طالب......... :
مذ ر عندك؟

طالب.......... :
أس تدخ المرحاض على الرج  ،يعني مح االغيسيال ،أو قضيا الحاجي  ،ليين ب اسيع أس تيدخ جاريي ال ليد أو
القوج على الرج  ،جاري ال لد يعني ال تيدخ عليى أبييه المرحياض ،وال وجي ال ليد؛ نهيا ليسي
ولييذا قييد يحييياا ةعي
الناى ييسام  ،ييساه

الرجييال أو ةعي

مين محارميه،

النسييا لييى الخدمي لمييرض أو بيير أو هييرإ أو مييا أ ييبه بلييس ،كثييير ميين

يي هيذا البياب ،يجعي ال ليد نعسيه ييي لى خدمي أبييه ،ميع أس نيير ليى ع رتيه ال يجي ،

هذا ال لد يريد أس يبر ةرمه ،وال يريد أنها تي لى هذا ا مر ،يق إ مقامهيا ،ال يجي
وقد يسلن وجيه ةرس تخدإ أةا هذ الخدمي الييي ال يجي

للرجي أس ينيير عي ر الرجي ،

أس ي ليع عليهيا ال القوجي أو ميا ملكي

اليميين ،و ي

هذا تساه غير مر ي.
الح

ي هذا أس تي ال وجيه س ان

تقدر على بلس ،وزال ةحأل عين جاريي تيي لى سي ا

والحل ل م ج ا -وهلل الحمد ،-لكن الناى ييساهل س.

اني

أمي أو وجي ،

"قال هللا تعالى{ :أ َْو َما َمَل َك ْت أَْي َماُن ُك ْم وقال أعْب عان مالاَ :ينُار الغاَل الوغاد نلاى عاعر سايدته ،وَل أحباه
لغَل الزوَ ،وقال سعيد بن المسايبَ :ل تغارنكم هاذه اْلياة {أ َْو ماا مَل َك ْات أَْيمااُن ُْن ِّننماا ُع ِّناي ِّب َْاا ِّْ
ااء َوَل ْام
اإل َم ُ
َ
َ
َ َ
َ
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ُر اْلممُلاوك ِّنَلاى َعاع ِّر موََل ِّتا ِّه .وهاو َقاول مج ِّ
ااءَ .وَرَو أَُباو
ط ٍ
اه ٍاد َو َع َ
ُي ْع َن ِّب َْا اْل َع ِّب ُ
ان الش ْع ِّب ُّي َي ْكَرُه أ ْ
َن َيْن َُ َ ْ ُ
يدَ .وَك َ
َ َُ ْ ُ ُ َ
ْ َْ
اطما َة ِّبعب ٍاد َق ْاد وهباه َلْااَ ،قاال :وعَلاى َف ِّ
ِّ
ِّ
اط َما َة َه ْاوب
َ ََ
ول ّللا -صلى هللا عليه وسلم -أ ََتى َف َ َ ْ
َ ََ ُ َ
ََ ُاوََ َع ْن أََن ٍ أَن َر ُس َ
ِّ
ِّ
اي -صالى هللا
ِّن َذا َغط ْت ِّبه َ ْأر َس َْا َل ْم َيْبُل ْغ ِّنَلى ِّر َُْلْي َْاَ ،وِّإ َذا َغط ْت ِّبه ِّر َُْلْي َْا َل ْام َيْبُلا ْغ ِّنَلاى َ ْأر ِّس َاْاَ ،فَلماا َأَر الن ِّب ُّ
ِّ
عليه وسلم -ما تلقى من ذلَ قال« :ننه َل بأس عليَ ،أنما هو ِّ
وغَلمَ»".
أبوك
طالب :قال :حسن أخرُه أبو َاوَ من حديث أن  ،وإسناَه غير قوي ،فيه سْل بان َيناار قاال فاي التقرياب:

مقبول واعترضه األلباني في اإلرواء فقال :نسناَه صحيح ،ورُاله هقات ،وابن َينار وهقه يحيى وغياره .وقاال

أحمد :أرُو أَل يكون به بأس ،قال األلباني :فقول الحافل في التقرياب عناه :مجْاول مماا َل وُاه لاه عنادي،
وقد تابعه سَل بن أبي الصْباء وهو وإن ضعف فَل يضره ذلَ في المتابعات .أ.ها.
والصواب قول ابن حجر ،وقد ُاء في الميزان سالم الق از وهقاه يحياى وليناه أباو رعاة ،وقاال أحماد :أرُاو أَل

يكون به بأس ،وقال أبو َاوَ :عيخ .أ.ها .أي ضعيف ،فالرُال غيار قاوي ،وأماا ماا ذكاره األلبااني مان متابعاة
غيره له ،فالصواب أن الذي تابعه هو فقَ سَل بن أبي الصْباء عند البيْقي ،وقاد قاال عناه البخااري :منكار

مستنكر له ،انُره في الميزان.
ًا
الحديث ،هم ساق له هذا الخبر
وقد قال البخاري :كل من قلت عنه :منكار الحاديث فاَل يحال الرواياة عناه ،وتصاحيح األلبااني لاه تسااهل مناه،
وهللا أعلم.
رحمه هللا.
ييالإ الم ي أر مث ي محارمهييا؛ نييه نس ي

يان ُهن
علييى ي حييال با قلنييا ييي ق لييه -ج ي وعييال{ :-أ َْو َمييا َمَل َك ي ْ أ َْي َمي ُ
عليهم ،ع ن عليهم ،يج لها أس تيهر له ما ييهر لمحارمها ،ما أنه يجي

لمحارمهن ق  ،ما ييهر غالبا ،والي سع ي هذا غير مر ي ،وال الإ يهيهي

عليى المي أر أس تحييياط لييه أكثير ميين غييير  ،النيياى ييسياهل س اآلس مييع الخييدإ سي ا

لهيا أس تيهير للنسيا ميا تيهير

ير با بلي مبلي الرجيال

يير ،

ين ميين النسييا أو ميين الرجييال،

يرتي الخاام لى مجيمع الرجال ،ا والا وغيرهم ،و ذلس سياة السييار ييدخ البيي

مين غيير بس ،وي ليع عليى

ما لم ي لع غير  ،وحسمه حسم غير من الرجال ا جانب.
وأما اليساه بين الخيدإ ةعضيهم ميع ةعي

مين السياةقين والخااميات هيذا يي

لييين ةمنكيير ،مييع أنييه ال يقييرب ةعضييهم ميين ةع ي

 ،ال ق ارة ي بييينهم ،ي هييذا يسييه أميير العاحه ي  ،ويسييه

اعيها وانيهارها.

طالب :نساء الكفار في المستشفيات؟
نسا الكعار ال يج

رنيه تعيار علييه النياى ،و رنيه

لهن أس ي لعن على محارإ المسلمين.

طالب :وَل في المستشفيات؟
ال مسيهعيات وال غير .

طالب :و(نسائْن) للجن ؟
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ا بنساةهن المسلمات.

"الخامسااة عشاارة :قولااه تعااالى{ :أ َِّو التا ِّ ِّ
اإلْرَبا ِّاة ِّما َان ِّ ِّ
َي َغْيا ِّار أ ِّ
ُولااي اْل َحا َُا ِّاة َو ِّْ
ين َغْيا ِّار أ ُْوِّلااي ِّْ
اإلْرَب ا ُة
اابع َ
الر َُااال أ ْ
ِّ
اإلْر ُب َو ِّْ
آر ُب أََرًبااَ .و ِّْ
اع َم ِّ
ال :أ َِّرْب ُت َك َذا ِّ
اه
َي َح َاوائ ُبَ .و ِّمْن ُ
اإلْرَبا ُة َواْل َمأُْرَبا ُة َو ْاألََر ُب :اْل َح َ
اْل َح َ
اُا ُةَ ،واْل َج ْم ُ
ازر ُب ،أ ْ
اُةُُ ،يَق ُ
ِّ
يْا َم ِّ
ُخَر [( )18سورة طاه] ،وقد تقد ".
زر ُب أ ْ
{وِّل َي ف َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
يَ ِّبهيا عَليى َغن ِّميي وِّل ِّ
يهيا م ِّ
ُخ َيرى
ي ع ا م سى -عليه السالإ{ ،-قيال ِّه
يرر ُب أ ْ
َه ُّ َ َ
ياف أَتََ يرُ َعَل ْي َهيا َوأ ُ
يي َع َ َ
يي َ َ
َ َ َ
َ َ َ
ثير من اةد الع ا هناك.
[( )18س ر طيه] قد تقدإ هذا ي س ر طه ،له حاجات ثير  ،وب ر القرطبي ا

طَرَفةُ:
ال َ
َوَق َ
ِّ
اع ْت َم ِّ
زرُب ُه
ال الجْل والحوب والخنى َ ...تَقد َ َي ْو ًما ُهم َض َ
ن َذا اْل َمْرُء َق َ
ااب ِّعين َغيا ِّار أُوِّلااي ِّْ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اُا َة ِّبا ِّاه ِّنَلاى
َو ْ
اخَتَلا َ
اإلْرَبااة " َفقيا َالُ :ها َاو ْاأل ْ
اق الااذي ََل َح َ
ااس فااي َم ْعَنااى َق ْوِّلااه{ :أ َِّو التا ِّ َ ْ ْ
َح َما ُ
اف النا ُ
ِّ
ْكاال معْام ويرَت ِّفااق ِّب ِّْاام ،وهااو َضا ِّاعيف ََل ي ْك َتا ِّار ُث ِّل ِّلنسا ِّ
النسا ِّ
ااءَ .وِّقياالْ :األَْبَلا ُ ِّ
ااء َوََل
ال َي ْتَبا ُ
َ
اع اْلَقا ْاوَ َفَيأ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
َ
َ
اهَ .وقيا َال :الر ُُا ُ
َ
ِّ
ِّ
يْنَ .وِّقيل :اْل ِّع ِّن ُ ِّ
َي ْش َت ِّْ ِّ
يارَ ،والص ِّاب ُّي ال ِّاذي َل ْام ُي ْاد ِّر ْكَ .و َها َذا
يل :اْل ُم َخن ُثَ .وِّقيالَ :الش ْاي ُخ اْل َك ِّب ُ
يل :اْل َخص ُّيَ .وق َ
ينَ .وق َ
َ
ااء .وب ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّاَل ْخ ِّت ََل ُ ُّ
ِّ ِّ ِّ
اان
ِّْاذه الصا َفة َك َ
َم ِّر الن َس َ َ
يم ْن ََل َف ْْ َم َل ُه َوََل هم َة َيْن َتب ُه ب َْا نَلى أ ْ
ف ُكل ُه ُم َتَق ِّار ُب اْل َم ْعَنىَ ،وَي ْج َتم ُع ف َ
ول ِّ
ِّ
يت اْلم َخن ُث ِّعْن َد َرس ِّ
ّللا -صلى هللا عليه وسلم -فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسان المارأة باَياة
ُ
ه ُ ُ
بنت غيَلن أمر باَلحتجاب منه ،أخرَ حديثه مسلم وأبو َاوَ ومالَ في الموطأ".
نييه أوصييى ةعي النيياى أنييه با ييي هللا عليييهم ال يياةن ،عليييس ةابني غيييالس ،تقبي ةييرربع ،وتييدبر بثميياس ،يعنيي
{غ ْيي ِّير أُوِّلييي ِّْ
اإل ْرَب ي ِّ الييذين ال حاجي بهييم لييى
ي ييعها وصييعا اقيق يا ،اال علييى أنييه لييه نييير ييي النسييا  ،المق ي اْ َ :
النسا  ،وال يسعي ي هذا أس يس س غير عاق مع وجي ا الحاجي  ،بي االحيجياب مين غيير العاقي ميا قيرر ةعي
أهي العلييم أولييى ميين االحيجيياب ميين العاقي ؛ س غييير العاقي الهييه عنييد والرغبي م جي ا  ،مييا الييذف يراعييه ميين
تحقي ميا يرييد؟ ميا اليذف يراعيه با ياس غيير عاقي ؟ غيير عاقي ال ييرتيب علييه حيد ،وال ييرتيب علييه يي  ،وال
عق له يراعه ،وال يسيحي ،ينب ي أس يحياط له أكثر من غير  ،يعني با اس له حاج لى النسا .

طالب :غير أولي اإلربة يخلو بالمرأة؟

با تيقنا أنه ال حاج ةه لى النسيا م لقيا ،ينيير ليهيا ،وزبا خيعي

تدل على عدمه.

العيني منيه يمنيع ،وأميا الخلي

ا الي ا خيرى

ِّ
ِّ
اال أَُباو
" أخرَ حديثه مسلم وأبو َاوَ ومالَ في الموطأ وغيرهم عن ه َشا ِّ ْب ِّن ُعْرَوَة َع ْن ُع ْارَوَة َع ْان َعائ َشاةََ .ق َ
يب َك ِّات ِّب م ِّال ٍَ َقالُ :قْلت ِّلم ِّال ٍَِّ :نن س ْفيان َ َاَ ِّفي ح ِّاد ِّ
يث ْابَن ِّاة َغ ْاي ََل َن:
يب َع ْن َح ِّب ٍ
ُع َمَرَ :ذ َكَر َعْب ُد اْل َم ِّل َِّ ْب ُن َح ِّب ٍ
ُ َ َ
َ
َ ُ َ
َ
(أَن م َخن ًثا يَقاال َلاهِّ :هيات) وَلاي ِّفاي ِّك َت ِّاب ِّ
اي -صالى هللا
اَ :ه ُ
اه الن ِّب ُّ
َ
اال َم ِّالاََ :صا َد َقُ ،ه َاو َكا َذ ِّل َََ ،و َغرَب ُ
ُ ُ ُ
ُ َ َْ
يات؟ َفَق َ
ُ
عليه وسلم -نلى الحمى ،وهي موضع من ذي الحليفة ،ذات الشمال من مسجدها".
بات ِّ
الهمال من مسجدها.
ذات ِّ
الشمال من مسجدها.

يعني من جه اليسار يقابلها اليمين ،وأما الهمال يقابله الجن ب.
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ذات ِّ
الشامال ماان مسااجدها قااال حبيااب :وقلاات لمالااَ :وقااال ساافيان فااي الحااديث :نذا قعاادت تبناتَ ،وِّإ َذا َت َكل َما ْت
َت َغن ْتَ .قال م ِّالَ :ص َدق ،هو َك َذ ِّلََ .قال أَبو عمر :ما َذ َكره ح ِّبيب َك ِّاتب م ِّال ٍَ عن س ْفيان أَنه َقال ِّفاي اْلح ِّاد ِّ
يث-
َ
َ َ ُ ُ ََ َ َ ُ َ
َ َ َُ
َْ ُ َ َ ُ َ
ُ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َح ٍاد ِّم ْان ُرَواتاه َع ْان ه َشاا ٍََ ،ل ْاب ُان
يتاا) َف َغْي ُار َم ْع ُارو ٍ
َي ْع ِّني َح ِّد َ
يث ه َشاا ِّ ْب ِّان ُعاْرَوَة( -أَن ُم َخن ًثاا ُي ْاد َعى ه ً
ف عْن َاد أ َ
اق اْلحا ِّاد ِّ
ِّ
يثِّ :
يتااا)َ ،وإِّن َمااا َذ َكاَارُه َعا ِّان ْابا ِّان ُُاَارْي ٍب َب ْع ا َد َت َمااا ِّ
(نن ُم َخن ًثااا ُيا ْاد َعى ِّه ً
ُعَيْيَنا َة َوََل َغْياُارُهَ ،وَلا ْام َيُقا ْال فااي َن َسا ِّ َ
ِّ ِّ
اْلح ِّد ِّ
يث ،وَك َذ ِّلَ َقوُله ع ْن س ْافيان أَناه يُق ِّ
اه
اول فاي اْل َحاديثِّ :ن َذا َق َعا َد ْت َتَبن ْاتَ ،وِّإ َذا َت َكل َم ْات َت َغن ْاتَ .ها َذا َماا َل ْام َيُقْل ُ
َ
َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َُ ُ
س ْفيان وََل َغيره ِّفي ح ِّد ِّ
وُ ُد ِّنَل ِّم ْن ِّرَو َاي ِّة اْل َو ِّاق ِّد ِّي".
يث ِّه َشا ِّ ْب ِّن ُعْرَوَةَ ،و َه َذا الل ْف ُ
ل ََل ُي َ
َ
ُ َ ُ َ ُْ ُ
وال اقدف عين ،ديد الضعن.
ِّ ِّ
انَ ،وَي ْح ِّكي َع ْن َم ِّال ٍَ أَن ُه َك َذ ِّل َََ ،ف َص َار ْت ِّرَو َاي ًة َع ْن َما ِّل ٍََ ،وَل ْم َيْر ِّوِّه َع ْن َم ِّال ٍَ
" َواْل َع َج ُب أَن ُه َي ْحكيه َع ْن ُس ْفَي َ
يب ،وََل َذ َكره عن س ْفيان َغيره أَي ًضا ،وّللا أَعَلم .وح ِّبيب َك ِّاتب م ِّال ٍَ م ْتروك اْلح ِّد ِّ
يث َض ِّعيف ِّعْن َد
َُ ُ َ
َ ُ ْ ُ ََ
َ ُ َ ْ ُ َ َ ُْ ُ ْ
َغْيُر َح ِّب ٍ َ
ُ َ
ُ ِّم ِّ
يع ِّْ ْمََ ،ل ُيكتب حديثه وَل يلتفت نلى ما يجئ ِّب ِّه.
َ
يتا اْلم َخن َث َقال ِّلعب ِّد ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ّللا ْب ِّن أُمي َة اْلم ْخ ُز ِّ
ُم ُه َع ِّات َك َة
وم ِّي َو ُه َو أَ ُخو أُ ِّ َسَل َم َة ِّأل َِّبي َْاَ ،وأ ُّ
َ َْ
َ
َ
َذ َكَر اْل َواقد ُّي َواْل َكْلب ُّي أَن ه ً ُ
ّللا -صلى ّللا عَلي ِّه وسلم ،-قال َله وهو ِّفي بي ِّت أ ْ ِّ ِّ
ِّ
ول ِّ
َعم ِّة َرس ِّ
ّللا َعَلْي ِّه
َْ
ُ َ َُ
َ
ُ
ول ّللا َ -صلى ُ
ُخته أُ ِّ َسَل َم َة َوَر ُس ُ
ُ َْ ََ َ
ِّ
ِّ
ف َف َعَلْي ََ ِّبَب ِّاََي َة ِّبْن ِّت َغْي ََل َن ْب ِّن َسَل َم َة الثَق ِّف ِّيَ ،فِّان َْا ُت ْق ِّب ُل ِّبأَْرَب ٍع َوُت ْد ِّبُر
ّللا َعَلْي ُك ُم الطائ َ
َو َسل َمَ -ي ْس َم ُع :ن ْن َف َت َح ُ
ِّن َت َكلم ْت َت َغن ْت ،بين ِّرَُليْا َك ِّْ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان  ،م َع َه ْغ ٍر َك ْاألُ ْق ُح َو ِّ
ال
انِّ ،ن ْن ََُل َس ْت َتَبن ْتَ ،وإ ْ
َْ َ ْ ْ َ
اإل َناء اْل َم ْك ُفوء َ ،وه َي َك َما َق َ
َ
ب َث َم ٍ َ
يم:
َقْي ُ ْب ُن اْل َخ ِّط ِّ
تغتاااااااااااااااارف الطاااااااااااااااارف وهااااااااااااااااي َلهيااااااااااااااااة
بااااااااااااااااين عااااااااااااااااكول النساااااااااااااااااء خلقتْااااااااااااااااا
تنااااااااااااااا عاااااااااااااان كباااااااااااااار عااااااااااااااأنْا فاااااااااااااااذا

ااااااااااااااااااااازف
كأنمااااااااااااااااااااااا عااااااااااااااااااااااف وُْْااااااااااااااااااااااا نا
ُ

ااااااااااااااااااااف
قصاااااااااااااااااااااد فاااااااااااااااااااااَل َُبلاااااااااااااااااااااة وَل قضا
ُ
تنقصااااااااااااااااااااف
روياااااااااااااااااااادا تكاااااااااااااااااااااَ
قاماااااااااااااااااااات
ً
ُ

َُا َاَل ُه َعا ِّن اْل َم ِّديَنا ِّاة ِّنَلااى
فقااال لااه النبااي -صاالى هللا عليااه وساالم« :-لقااد غلغلاات النُاار نليْااا يااا عاادو هللا» ُهاام أ ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
فَ ،ف َوَل َد ْت َل ُه ِّمْن ُه ُبَرْي َْةَِّ ،في َق ْاو ِّل اْل َكْل ِّبا ِّيَ .وَل ْام
ف َت َزو َُ َْا َعْب ُد الر ْح َم ِّن ْب ُن َع ْو ٍ
الَ :فَلما ا ْف ُتت َحت الطائ ُ
اْلح َمىَ .ق َ
ِّ
ِّ
يت ِّب َذ ِّل ََ اْلم َك ِّ
َن َي ُارَ ُه،
ض الن ِّب ُّي-صالى هللا علياه وسالم ،-فلماا وِّل
ان َحتى ُق ِّب َ
اي أَُباو َب ْك ٍار ُك ِّل َام ِّفياه َفاأََبى أ ْ
َي َز ْل ه ُ
َ
ََ َ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اََ ،فأ َِّذ َن َل ُه أَ ْن َي ْد ُخ َل ُكال
ان َب ْع ُدَ .وِّقي َلِّ :نن ُه َق ْد َك ِّبَر َو َض ُع َ
ف َو ْ
َفَلما َوِّل َي ُع َمُر ُكل َم فيه َفأََبىُ ،هم ُكل َم فيه ُع ْث َم ُ
اح َت َ
َل َوَيْرُِّ ُع ِّنَلى َم َك ِّان ِّه".
ُُ ُم َع ٍة َفَي ْسأ ُ
قير.
يعني :يسرل الناى ،اس ا

اال أَُباو
قال :وكان هيت مولى لعبد هللا بن أبي أمية المخزومي ،وكان له طوي
أيضاا ،فمان هام قبال اْل َخَن َ
ً
اثَ .ق َ
النو ِّن ،والصواب ِّف ِّ
يه ِّعْن َدهم ِّباْلي ِّ
عمر :يَقال" ب ِّاَيةُ" ِّباْلي ِّ
ِّي
اء َو" َب ِّاََنةُ" ِّب ُّ
اءَ ،و ُه َو َق ْو ُل أَ ْك َث ِّرِّه ْمَ ،وَكا َذ ِّل ََ َذ َكاَرُه ُّ
الزَبْيارُّ
ُْ َ
َ
ُ ََ ُ ُ َ َ
َ َ ُ
ِّباْلي ِّ
اء".
َ
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وال تعييارض بييين ةااي ي وباان ي ؛ س ةااي ي اسييمها ،وباان ي وصييعها ،بدين ي يعنييي سييمين  ،وأمييا ةاان ي ه ي اسييمها،

الحديأل ا خير ِّ
خرا؟
طالب........... :
«لقد غل ل

النير ليها يا عدو هللا».

طالب :قال :هذه الرواية عند الواقدي في المغا ي وهو غير حجة كما تقد آن ًفا ،ولذا ذكرت لَ لفل البخاري.

أين؟

غادا فعلياَ بابناة غايَلن ،فانْاا تقبال باأربع وتادبر بثماان ،فقاال النباي-
قال :أرأيت نن فتح هللا عليكم الطاائف ً
صلى هللا عليه وسلمَ« :-ل يدخلن هؤَلء عليكم» هذا لفل البخاري.

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ِّ
ل َكالن ِّكَرِّةَ .و" َغْي ِّار"
َعَي ِّان ِّْ ْمَ ،ف َصاَر الل ْف ُ
"الساَ َس َة َع ْشَرَةَ :و َص َ
ين ِّبأ ْ
وَ َ
ين ِّبا َغْي ِّر"؛ ألَن الت ِّابع َ
ف الت ِّابع َ
ين َغْيُر َم ْق ُ
ِّ
ِّ
يْاا َكااْلَق ْو ِّل ِّفاي { َغ ِّ
يار
ََل َي َت َمح ُ
ِّي َو ْص ًفا َعَلى اْل َم ْع ِّرَفاةَ .وإ ْ
ض َن ِّكَرًة َف َجا َ أ ْ
ِّن ِّع ْائ َت ُقْل َ
َن َي ْجرَ
ات ُها َو َب َادلَ .واْلَق ْاو ُل ف َ
غض ِّ
وب َعَل ِّ
{غير بالنصب ،فيكون استثناء".
الم ُ
يْ ْم [( )7سورة الفاتحة] ،وق أر عاصم وابن عامر َ
َ
س غير ميمحض ي النكر  ،ال تقب اليعريف.
ِّ
" أَي يب ِّدين ِّ يَن َتْن ِّللت ِّاب ِّعين ِّنَل َذا ِّْ ِّ ِّ
ين َيت ِّب ُعوَن ُْن".
َي َوالذ َ
َ
ْ ُْ َ
ُ
اإلْرَبة مْن ُْ ْمَ .وَي ُجوُ أَ ْن َي ُكو َن َح ًاَل ،أ ْ
ال با وقع بين ميضااين ،با وقع بين ميضااين ،النسا والرجال ص .

حاَل ،أي والذين يتبعونْن عااُزين عانْن ،قالاه أباو حااتم ،وذو الحاال ماا فاي التاابعين مان
"ويجو أن يكون ً
الذكر".

يعني :صاحب الحال ما ب ر ي الياةعين.
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ين"َ .وِّفااي
يل َعَلااى َذ ِّلا َ
اَ َن ْع ُتا ُ
اه ِّباا الاذ َ
السااابعة عشاارة :قولااه تعااالى{ :أ َِّو الطْفاال ْسا ُام ُاْن ٍ ب َم ْعَنااى اْل َج ْما ِّاعَ ،والاادل ُ
ال" عَلى اْلجم ِّع .ويَقالِّ :طْفل ما َلم ير ِّ
ِّ
اه ِّق الحلم".
ُم ْص َحف َح ْف َصةَ" أ َِّو ْاألَ ْط َف ِّ َ
َ ْ َُ
َ ْ َُ ُ

المق

ا الجنن ،جنن ال ع .

{ي ُْ َُْروا معناه يطلعوا بالوطيء ،أَي َلم َي ْك ِّش ُفوا َع ْن َع ْوَرِّات ِّْن ِّلْل ِّجم ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َن ُي ِّطيُقوا
يلَ :ل ْم َيْبُل ُغوا أ ْ
"و َ
ْ ْ
اع لص َغ ِّرهنَ .وق َ
َ
ِّ
َي َق َْْرُت ُهَ .واْل ُج ْم ُْوُر َعَلى ُس ُكو ِّن اْل َو ِّ
او ِّم ْن
ال :ظْرت على كذا أي علمته ،وظْرت َعَلى َك َذا أ ْ
اءُ ،يَق ُ
الن َس َ

{عور ِّ
ات ؛ َلستثقال الحركة على الواو ،وروي عن ابن عباس فتح الواو مثل ُفنة وُفنات ،وحكى الفراء أنْا
َْ َ
{ع َورات بفتح الواو ،قال النحاس :وهذا هو القياس؛ ألنه لي بنعت كما تقولُ :فنة وُفنات نَل
لغة قي
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يل َه َذا َل َذ َه َب
أن التسكين أُوَ في َ
{ع ْوَرات وأعباهه؛ ألَن اْل َو َاو ن َذا َت َحرَك ْت َوَت َحر َك َما َقْبَل َْا ُقلَب ْت أَل ًفاَ ،فَل ْو ق َ
اْل َم ْعَنى".

ت ير عارات.
" الث ِّ
ف اْل ُعَلماء ِّفي ُو ُُ ِّ
وب َس ْت ِّر َما ِّس َو اْل َو ُْ ِّه َواْل َكفْي ِّن ِّمْن ُه َعَلى َق ْوَلْي ِّن:
امَن َة َع ْشَرَةْ :
اخَتَل َ
َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
يح.
َح ُد ُه َماََ :ل َيْل َزُ ؛ ألَن ُه ََل َت ْك ِّل َ
يف َعَلْيهَ ،و ُه َو الصح ُ
أَ
َو ْاْل َخُرَ :يْل َزُم ُه؛ ِّألَن ُه َق ْد َي ْش َت ِّْيَ ،وَق ْد َت ْش َت ِّْي أَْي ًضا ِّهي".
َ
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يعني ال

ير وال

ير .

ال يعع س عن ي  ،ال عين صي ير وال عين صي ير ،

الح ااث وال قاةع تدل على أس من ت يرت رهم ،ومسخ
وال عيين بييير وال عيين قبيحي  ،حيييى نييه وجييد ميين ُ يِّين ةسبييار السيين ميين الرجييال ،الكبييار ،الكبييار جييدا ،وح ي منيه
وقاةع ،ثم تُ ِّ
خلص منه -وهلل الحمد -ةإقام رع هللا عليهُ ،قِّي -وهلل الحمد –نسرل هللا العا ي .-

اخُت ِّلاف ِّف ِّ
ِّ
ياه أَْي ًضاا َعَلاى
اه الش ْاي ُخ ال ِّاذي َس َاق َ
ط ْت َع ْاْ َوُت ُه ْ َ
" َفِّا ْن َر َ
اوب السا ْت ِّرَ .و ِّم ْثُل ُ
اه َق َف ُح ْك ُم ُه ُح ْك ُم اْلَبال ِّغ في ُو ُُ َ
ِّ
ِّ
اء اْل ُحْرَم ِّةَ ،قاَل ُه ْاب ُن اْل َعَربِّ ِّي".
َق ْوَلْي ِّن َك َما في الص ِّب ِّيَ ،والصح ُ
يح َبَق ُ
الت ِّ
َُ َم َع اْل ُم ْس ِّل ُمو َن َعَلى أن السوأتين َع ْوَرة ِّم َن الر ُُ ِّل َواْل َمْ أَر ِّةَ ،وأَن اْل َماْ أَر َة ُكل َْاا َع ْاوَرةِّ ،نَل َو ُْ َْ َْاا
اس َع َة َع ْشَرَة :أ ْ
ِّ ِّ
ِّ
يْما .وَقال أَ ْك َثر اْلعَلم ِّ
ِّ ِّ
َن ُت َار َ .وَق ْاد
َوَي َدْي َْا َفِّان ُْ ُم ْ
اء ِّفي الر ُُ ِّلِّ :م ْان ُسارِّته ِّنَلاى ُرْكَبتاه َع ْاوَرةََ ،ل َي ُجاوُ أ ْ
اخَتَل ُفوا ف َ َ َ ُ ُ َ
م َضى ِّفي ْاألَعر ِّ
اف اْلَق ْو ُل ِّفي َه َذا ُم ْس َت ْوًفى.
َْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّايَ :وَكاأَن ُْ ْم
الر ِّيَ :ع ْاوَرُة اْل َم ْ أ
اب ْأ
السارِّة ِّنَلاى ُّ
الرْكَباة .قاال ْاب ُان اْل َعَرب ِّ
اع َعْباد َها ما َن ُّ
اْل ُم َوفَي ُة ع ْش ِّر َ
ارَة َم َ
ال أ ْ
َص َح ُ
ينَ :ق َ
ار َة َعَلاى ِّْ
ّللا َت َعااَلى َق ْاد َحارَ اْل َم ْ أَ
ام َأَ
اَ
ُ ٍار أَ ْو َلاذةٍُ ،هام ا ْس َات ْثَنى اللاذ َة ِّل ْاألَ ْ َو ِّ
اإل ْط َاَل ِّق ِّلَن َ
وها َر ُُ ًاَل أ َْو َ
َ
ظُّن َ
ظُّن ُ
اوه ْ
ار ًةَ ،و ُ
ُار َف ِّ
َو ِّمْل َِّ اْلَي ِّم ِّ
اس َت ْثَنى ِّ
اُ ِّت َْااَ َع ِّان
الزيَن َة َِّل ْهَن ْي َع َشَر َع ْخ ًصا اْل َعْب ُد ِّماْن ُْ ْمَ ،ف َماا َلَناا َوِّلا َذ ِّل ََ! َها َذا َن َ
اساد َو ْ
ينُ ،هم ْ
الس َد ِّاَ م َتب ِّ
اعد" .
َُ
يعني ما ُب ِّكر ي اآلي من المحارإ حسمهم واحد ،ةما ي بلس النسيا وميا ملكي اليميين ،وليم ُيسييثن مين بليس ال
القوا ةا ال ا خرى ،حسمهم واحد ،نما ينيروس لى ما ييهر غالبا.
ِّ
اإلم ِّ
ِّ
اف
اء َُو َن اْل َع ِّبيدِّ ،مْن ُْ ْم َس ِّع ُ
يد ْب ُن اْل ُم َساي ِّبَ ،ف َكْي َ
"وقد تأول بعض الناس قوله{ :أ َْو َما َمَل َك ْت أَْي َماُن ُْن َعَلى ْ َ
يحمُلو َن عَلى اْلع ِّب ِّ
يد ،هم يلحقاون بالنسااء هاذا بعياد ًّ
ُادا! قاال ابان العربايَ :وَق ْاد ِّقيا َلِّ :نن الت ْق ِّاد َير أ َْو َماا َمَل َك ْات
َ
َ
َُْ
ِّ
ِّ
ِّ
اإلْرَبة ِّم َن ال ِّر َُ ِّ
ين َغْي ِّر أ ِّ
أَْيماُن ُْن ِّم ْن َغْي ِّر أ ِّ
ُولي ِّْ
ُولي ِّْ
ِّي".
اه اْل َم ْْ َدو ُّ
اإلْرَبة أ َِّو الت ِّابع َ
الَ ،ح َك ُ
َ
ما ملك ا يماس ةال صن الالح  ،يس س ال صن ساريا لما قبله والذف قبله.
{وََل َي ْض ِّرْب َن ِّباأَْر ُُ ِّل ِّْن اْلياة .أي َل تضارب الما أرة برُلْاا نذا مشات؛ لتسامع
"الحاَية والعشرون :قوله تعالىَ :
صوت خلخالْا ،فاسماع صوت الزينة كابداء الزينة وأعد".
نه ييرتب عليه من العين ما ييرتب على اإلبدا .
ِّ
ِّ
اماَأَ
ار ًة ات َخا َذ ْت ُباَارَتْي ِّن ماان
َساَن َد الطَباارُّ
" َواْل َغاَار ُ
ِّي َعا ِّان اْل ُم ْع َتما ِّار َعا ْان أ َِّبيااه أَنا ُ
ي الت َسا ُّاتُر .أ ْ
االَ َ :عا َام َح ْضاَارِّم ٌّي أَن ْ
اه َقا َ
فضة ،واتخذت ُزعاَ ،فج ِّعَل ْت ِّفي س ِّ
اال َعَلاى اْل َج ْاز ِّع
اق َْا َف َمار ْت َعَلاى اْلَق ْاو ِّ َف َض َارَب ْت ِّب ِّر ُْ ِّل َْاا ْاألَْر َ
ً ُ
ي َف َوَق َ
َ
اع اْل َخْل َخ ُ
َفصوتَ ،فَنزَلت ه ِّذ ِّه ْاْليةُ .وسماع ه ِّذ ِّه ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َعُّد َتح ِّر ً ِّ
اَ.
َ َََ ُ َ
َ َ َ ْ َ
الزيَنة أ َ ْ
يكا للش ْْ َوِّة م ْن ِّنْب َدائ َْاَ ،قاَل ُه الزُ ُ
الث ِّانَي ُة َواْل ِّع ْشُرو َن :م ْن َف َعل َذ ِّل ََ ِّمْن ُْن َفَر ًحا ِّب ُح ِّلِّي ِّْن َف ُْ َاو م ْك ُاروهَ .وم ْان َف َعال َذ ِّلا ََ ِّماْن ُْن َتَبُّر ًُاا َوَت َعُّر ًضاا ِّل ِّلر َُ ِّ
اال
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َف ُْ َو م َحر َم ْذ ُمو َ .وَك َذل ََ َم ْن َضَر َب بَن ْعلاه م َان ِّ
ِّن َف َع َال
يارةَ .وإ ْ
الر َُاال ،ن ْن َف َع َال َذل َ
اَ َت َعجً
اب َكب َ
ُّباا َح ُارَ َ ،فاان اْل ُع ْج َ
َذ ِّل ََ َتَبُّر ًُا َل ْم َي ُج ْز.
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الثالثة والعشرون :قال مكي -رحمه هللا تعالى :-لي

في كتاب هللا تعالى آياة أكثار ضامائر مان هاذهُ ،معات

ضمير للمؤمنات من مخفوي ومرفوع.
ًا
خمسة وعشرين
ِّ ِّ
يعا أَُّي َْا اْل ُم ْؤ ِّمُنو َن َل َعل ُك ْم ُتْف ِّل ُحو َن فيه مسألتان:
{وُت ُ
وبوا ِّنَلى ّللا َُم ً
قوله تعالىَ :

وبوا أمر ،وَل خَلف بين األمة في وُوب التوبة".
{وُت ُ
األولى :قوله تعالىَ :
نه ه ا ص  ،ا ص ي ا مر ال ج ب.
اء" و َغي ِّرهااَ ،ف َاَل معَناى ِِّّإلع ِّ
ِّ ِّ
"وأَنْا َفري م َتعِّين ،وَق ْد م َضى اْل َك ََل ِّف ِّ
وباوا ِّنَلاى
َ َ
ااَة َذ ِّل َ
يْا في" الن َسا َ ْ َ
َ ْ
َْ
اََ .واْل َم ْعَناىَ :وُت ُ
ُ َ
ُ َ
َ َ
ير ِّفي أََ ِّاء حُقو ِّق ِّ
ِّ
ال.
ّللا َت َعاَلىَ ،ف ََل َت ْتُرُكوا الت ْوَب َة ِّفي ُك ِّل َح ٍ
ّللا َفِّان ُك ْم ََل َت ْخُلو َن ِّم ْن َس ْْ ٍو َوَت ْق ِّص ٍ
َ ُ
ِّ
ِّ
الث ِّاني ُةَ :ق أَر اْلجمْور{ :أيْا ِّب َف ْت ِّح اْلْ ِّ
اءَ .وَق َأَ
ااء ِّم ْان َن ْفا ِّ اْل َك ِّل َما ِّة،
اه أ ْ
ار ْاب ُان َعاام ٍر ِّب َضام َْاَ ،وَو ُْ ُْ ُ
َ
َ َ ُُْ ُ
َن ُت ْج َعا َل اْل َْ ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
اء الث ِّانَيا ُة ِّم ْان أ ُّ
يْاَ .و َضع َ
اب اْل ُمَن َاَ ف َ
َفَي ُكو َن ِّن ْعَر ُ
ال :آخُر اَل ْس ِّم ُه َو اْلَي ُ
ف أَُبو َعل ٍي َذل ََ ًُّدا َوَق َ
َيَ ،فاْل َم ْضا ُمو ُ
ِّ
َن ي ُكو َن ِّ
يم ِّفاي" الل ُْام" َِّل ْق ِّتَرِّان َْاا
آخَر ِّاَل ْسمَِّ ،وَل ْو ُا ضم الْاء ها هنا َِّل ْق ِّتَرِّان َْا ِّباْل َك ِّل َم ِّة َل َجاا َ َض ُّام اْل ِّما ِّ
َيْنَبغي أ ْ َ
ِّباْل َك ِّل َم ِّة".
س اليا المهدا عبار عين حير ين ،الييا عبيار عين ييا ين ،واإلعي ارب نميا هي عليى الييا الثانيي  ،وأميا ا وليى
ساكن .

ِّ
ِّ ِّ ِّ
لجا ضم الميم في {اللْم َل ْقتَران َْا ِّباْل َك ِّل َمة ِّفي َك ََل ٍ
وسلمِّ -قراءة َفَلي ِّنَل اع ِّتَق ُاَ ِّ
الصح ِّة ِّفي ُّ
الل َغ ِّةَ ،فِّان
ْ
ََ َ ََ ْ َ
أفاااااااااااق عااااااااااان البااااااااااايض الحساااااااااااان اللعااااااااااا
يااااااااااااا أيااااااااااااه القلااااااااااااب اللجااااااااااااوَ الاااااااااااانف
ِّ
االَ :عا َفة َل ْع َساا ُء َوِّف ْتَياة َوِّن ْس َاوة ُل ْعا .
الل َع ُ َ :ل ْو ُن الش َف ِّة ِّن َذا َكاَن ْت َت ْض ِّر ُب ِّنَلى الس َو ِّاَ َق ِّل ً
يَلَ ،وَذل ََ ُي ْس َت ْمَل ُحُ ،يَق ُ
ِّ
ف{ :أياه وبعضاْم يقاف {أيْاا بااأللف؛ ألن علاة حاذفْا فاي الوصال ننماا هاو ساكونْا ،وساكون
َوَب ْع ُ
ض ُْ ْم َيق ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ّللا َعَلْي ِّه
َ
ط ِّو ٍ
يلَ .والصح ُ
يح أَن ُه ن َذا َهَب َت َع ِّن النب ِّي َ -صلى ُ
آن ُه َو اْل ُحجةَُ .وأَْن َش َد اْل َف ارء
اْلُقْر َ

الَل  ،فاذا كان الو ا ذهبت العلة ،فرُعات األلاف كماا ترُاع اليااء نذا وقفات علاى {محلاي مان قولاه تعاالى:
{ َغياار م ِّح ِّلااي الصااي ِّد [( )1سااورة المائاادة] ،وهااذا اَلخااتَلف الااذي ذكرناااه هااو فااي {يااا أَُّيْاا السا ِّ
ااحُر [( )49سااورة
ْ
َ َ
َْ ُ
الزخرف] ،و{أَُّي َْا الثَق ََل ِّن [( )31سورة الرحمن]".

اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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