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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه:
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
ِ
"قوله تعالى{ :يا أَُّيها َّال ِذين آمُنوا ِليس َتأ ِْذ ُ ِ
ذر م ِمذن
ذنك ْم َث َذا َث َم َّا
ين َل ْذم َيْبُل ُوذوا اْل ُحُل َذم ِم ُ
ين َمَل َك ْت أَْي َماُن ُك ْم َو َّالذذ َ
نك ُم َّالذ َ
َ َ
َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
َ َعَل ْذي ُك ْم َوَ
َقْب ِل َص َاة اْل َف ْج ِر َو ِح َ
ين َت َض ُعو َن ثَي َاب ُكم م َن الظ ِه َيرِة َو ِمذن َب ْعذد َص َذاة اْلع َشذاء َث َذا ُث َع ْذوَار م ل ُك ْذم َل ْذي َ
ِ
َّللا َل ُكم ْاْليذا ِ َ َّ ِ
ض ُكم َعَلى َب ْع م ِ ِ
ذيم}[( )58سذورة
اح َب ْع َد ُه َّن َ
َعَلْي ِه ْم ُجَن ٌ
ذيم َحك ٌ
َّللا َعل ٌ
ط َّوا ُفو َن َعَلْي ُكم َب ْع ُ ْ
ض َك َذل َك ُيَبي ُن َّ ُ ُ َ َ ُ
النذذور].

فيه ثماني مسائل:

ِِ
ِ
اص ٌة و َّال ِتي َقبَلها ع َّ ِ
وتذا ََْي َذر
آمُنذوا َ َت ْذد ُخُلوا ُبُي َ
الَ{ :يا أَُّي َهذا َّالذذ َ
ْ َ َ
اءَ :هذه ْاْلَي ُة َخ َّ َ
ام ٌة؛ ْل ََّن ُه َق َ
ال اْل ُعَل َم ُ
ْاْلُوَلىَ :ق َ
ين َ
َه ِل َها}[( )27سورة النذذور]".
ُبُيوِت ُك ْم َح َّتى َت ْس َتأِْن ُسوا َوُت َس ِل ُموا َعَلى أ ْ

هذه اآلية عامة فةي ممية مةن تجهةه يليةه الب ةاب ،يمكةن ن تجمةه يليةه مةن الةذاجر واإلنةا  ،واألحةرار واألرقةا ،
وهذه اآلي الجي معنا خاصة باسةجاذا ملةل اليمةين ،والب ةاب مجمةه للرمةال والنسةا خالفةا لمةن قةال ينةه للرمةال

أل (الذتن) مجصجل للذاجر لكن الب اب للرمال تدخل فيه خ اب النسا  ،خالفا لمن يقةجل ي الب ةاب خةا

بالنسا

أل (الذتن) لم تجض للنسا ينما تدخل فيه النسا تبعا للرمال وإال فاألصل ننه للرمال ،فمن نهةل العلةم

مةةن يقةةجل :ي المباط ة

بهةةذه اآلي ة النسةةا رو الرمةةال ،فةةال بةةد مةةن اسةةجاذا ملةةل اليمةةين علةةى سةةيدته ،واآلي ة

األصةةل فيهةةا ننهةةا للرمةةال ،وعةةرن مةةن ممية ن ةةج

ال ةةر -يال مةةا رل الةةدليل علةةى تب ي ةةه -ننةةه ي ا ومةةه

الب اب للرمال رخل فيه النسا .
"ثم خص هنا فقالِ { :ليس َتأ ِْذ ُ ِ
ين َمَل َك ْت أَْي َماُن ُك ْم}".
نك ُم َّالذ َ
َْ
الالم هنا الم األمر ،فاالسجاذا هنا ال بد منه ألنه مأمجرو به ،ففي هةذه األوقةا

الالالةة ال بةد مةن االسةجاذا ،

وهذا حينما اا الناس مارين على سنن السن اإللهي في اج الليل سكنا والنهار معاشا ،بمعنى ننةه فةي الع ةر
مةةالال ال يحجةةاإ يلةةى اسةةجاذا

ألنةةه وقةةم المعةةان ،والنةةاس مسةةجيق ج ومنجبهةج نو الضةةحى مةةالال ،تةةدخل السةةاع

الجاسع والعاشرة ما فيه حام لالسجاذا

أل الناس مسجيق ج  ،واا هذا قبل ن تجمةد األبةجاب واألقةالل الجةي

تلزم من خاللها قر هذه األبجاب وطرقها من نمل ن يعلم من في البيم من الداخل ،نما بعةد ومةجر هةذه األبةجاب
فال بد من االسجاذا على ال حال ،لكن لما لم تكن األبةجاب مجمةجرة ،واألقةالل ينمةا هةي مهةرر سةججر يمكةن ن
تدخل من قير اسجاذا ففي قير األوقا

الالالة ال راعي لالسجاذا حينما اا الناس مارين على السةن اإللهية

في اج النهةار معاشةا والليةل سةكنا ،ووقةم القيلجلة معروفة –نوقةا
الناس ،ولج قيل :ينه يسجأ

النةجم معروفة  ،-لكةن اآل اضة ربم نحةجال

في الضحى ،ون االسجاذا في هذا الجقم نهم مةن االسةجاذا فةي الليةل أل النةاس

في الليل مسجيق ج  ،نما في النهار فال شل ن الساع الجاسع والعاشرة والحاري ع رة نحيانةا فةي بعة
مالل ن ف الليل فيما تقدم أل الناس قلبجا هذه الف رة وهذه السن اإللهي .
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البيةج

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومذا.
" َف َخ َّ
ص ِفذي َه ِذذ ِه ْاْلَي ِذة َب ْع َ
ذض اْل ُم ْس َذتأْذن َ
ينَ َوَكذ َذل َك أَْي َضذا ُي َتذأ ََّو ُل اْلَق ْذو ُل فذي ْاْلُوَلذى فذي َجميذ ِ ْاْلَ ْوَقذا ُع ُم َ
ِ
ِ
ظ مر ِإَّ َب ْع َد ا ِ ْس ِتْئ َذ ِ
ان".
َو ُخ َّ
ان أ َْو َذا َمْن َ
ص ِفي َه ِذ ِه ْاْلَي ِة َب ْع ُ
يها َعْبٌد َوَ أمةَ وَداد َك َ
ض ْاْل َْوَقا َ َف َا َي ْد ُخ ُل ف َ
يعنةةي وقةةدا ال يفهةةم شةةياا ،ال يفهةةم ولةةم ي لة علةةى العةةج ار  ،وال ا من ةةر يعنةةي صةةاح

ن ةةر فةةي النسةةا بحي ة

يفهم ،نو م ل على العج ار سجا اانم بالنسب للرمال نو النسا .
ذول َّ ِ
ِ
ِ
اش َت َك ْت ِإَلذى َرس ِ
َّللا -صذلى هللا عليذه
اء ِبْن ِت َمْرَث مدَ َد َخ َل َعَلْي َها َُ َا ٌم َل َها َك ِب ٌيرَ َف ْ
ال ُمَقات ٌلَ :ن َزَل ْت في أ ْ
ُ
َس َم َ
" َق َ
ِ
ِ
ول ُم ْد ِل مج َعَلى ُع َمَرَ َو َسَيأ ِْتي.
يلَ :سَب ُب ُن ُزوِل َها ُد ُخ ُ
وسلمَ -فَن َزَل ْت َعَلْيه ْاْلَيةَُ .وق َ
َّ
نك ُم} على ستة أقوال:
الث ِانَي ُةْ :
اء ِفي اْل ُمَر ِاد ِبَق ْوِل ِه َت َعاَلىِ { :لَي ْس َتأ ِْذ ُ
اخَتَل َ
ف اْل ُعَل َم ُ
وخةٌَ َقاَل ُه ْاب ُن اْل ُم َسَّي ِب َو ْاب ُن ُجَبْي مر.
اْلول :أََّن َها َمْن ُس َ
َّ ِ
اجبةمَ َقاَله أَبو ِق َابةََ َقالِ :إَّنما أ ِ
ظَار َل ُه ْم".
ُمُروا ِب َه َذا َن َ
َ
ُ ُ
الثاني :أََّن َها َن ْد ٌب ََْيُر َو ِ َ
َ َ
ن ار لهةم ورعاية لم ةالحهم ،ومةا اةا مةن هةذا البةاب ف نةه ال ي ةل يلةى حةد الجمةجب عنةد بعضةهم ،لكةن المقةرر
عند نهل العلم ن األمر األصل فيه الجمجب ،والالم الم األمر ،فال محيد عن القجل بجمجبه.

"الثالث :عنى بها النساءَ قاله أبو عبد الرحمن السلمي".

نعم ،وهذا مررور حقيق  ،يعني به النسا أل (الذتن) ينما وضعم في األصل للذاجر ال للنسا .
ِ
النس ِ
" َوَقال ْاب ُن ُعمَرِ :هي ِفي ِ ِ
الر ِب ُ .
اءَ .و ُه َو اْلَق ْو ُل َّا
الر َجال ُدو َن َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ان َذل َك َو ِ
اه المهدوي عن
َََ :ك َ
وبَ َح َك ُ
اْل َخام ُ
ال َل َع َاد اْل ُو ُج ُ
اجَباَ ِإ ْذ َكاُنوا َ َََل َق َل ُه ْم َوَ أَْب َو َ
ابَ َوَل ْو َع َاد اْل َح ُ
ابن عباس".

يعني هل هج حكم معلق بعل ٍ تدور معها ومجرا وعدما؟ نو هج حكم سابق رف بحك ٍم مجةأخر ،بمعنةى ننةه ال يعةجر
ولج عار

العل ؟ يعني فرل بين قجلنا :ينه منسجخ وبين قجلنا :ينةه اةا وامبةا ي اةانجا ال قلةق لهةم وال نبةجاب ولةج

عار الحال لعار الجمجب ،على القجل األول ننه ال يعجر هذا الحكم يطالقا ،خال

رف الحكم ،رف حكةم المنسةجخ

بالناسخ ،وعلى القجل البامس :تدور م علجه ،ي ا نلغيم األبجاب واكجفى الناس بالسججر عار الحكةم وإال ال راعةي
له م ومجر هذه األبجاب.
" َّ ِ
اجب ٌة َثا ِب َت ٌة عَلى ِ ِ ِ
النس ِ
َه ِذل اْل ِعْلذمَِ ِمذْنه ِم اْلَق ِ
اس ُذم َو َجذا ِبُر ْب ُذن
ذاءَ َو ُه َذو َق ْذو ُل أَ َْ َث ِذر أ ْ
َ
س :أََّن َها ُم ْح َك َم ٌة َو ِ َ
ُ
الساد ُ
الر َجال َو َ
السَل ِم ِي؛ ِْل َّ ِ
َزْي مد َو َّ
ين} يكون للنساء في كام العرب".
َض َع َف َها َق ْو ُل ُّ
الش ْع ِب ُّيَ .وأ ْ
َن { َّالذ َ
الذي تقدم.

قجل نبي عبد الرحمن السلمي ننها خاص بالنسا  ،وهج القجل الالال
ِ
ين} يكون للنساء في كام العرب".
"ْلن { َّالذ َ
يعني على سبيل االسجقالل ،نما رخجلهن تبعا للرمال في (الذتن) فهذا م رر.
ظ ِر؛ ِْل َّ ِ
" ِإَّنما ي ُكو ُن ِل ِلنس ِ
ين" ِل ِلر َج ِ
اء َّ
َه ُل َّ
ال ِفي َك َا ِم اْل َعَر ِبَ
الن َ
الا ِتي َوالَّل َو ِاتيَ .وَق ْو ُل ْاب ِن ُع َمَر َي ْس َت ْح ِسُن ُه أ ْ
َن" َّالذ َ
َ َ
َ
ظ ِ
ِ
ذث ْب َذن
ذاه ِرِهَ ََْيذَر أ َّ
يلَ َواْل َك َا ُم َعَلى َ
اء َفِإَّن َما َيَق ُ َذ ِل َك ِب َد ِل م
َن ِفذي ِإ ْسذَن ِاد ِه َلْي َ
ان َي ُج ُ
وز أ ْ
َوإ ْ
ِن َك َ
َن َي ْد ُخ َل َم َع ُه ُم الن َس ُ
أَِبي ُسَلْي مم".

وضةةعفه معةةرون مقةةرر عنةةد نهةةل العلةةم ،وهةةج مةةن ال بق ة الةةدنيا بالنسةةب لمسةةلم الةةذتن قةةد يحجةةاإ يلةةيهم عنةةد فقةةد

نحارت

ال بقا

العليا تنجقي من نحارتالهم.
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اس َفروى أَبو داود عن عبي ِد َّ ِ
آي ٌة َل ْم ُي ْؤ َمْر ِب َهذا أَ َْ َث ُذر
" أ َّ
يد َس ِم َ ْاب َن َعَّب م
َّللا ْب ِن أَِبي َي ِز َ
َما َق ْو ُل ْاب ِن َعَّب م َ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ
ولَ :
اس َيُق ُ
الن ِ
آي ُة ا ِ ْس ِتْئ َذ ِ
َّ
انَ َوإِِني َْل ُمُر َج ِارَي ِتي َه ِذ ِه َت ْس َتأ ِْذ ُن َعَل َّي".
اس َ
نك ُم}؛ أل اإل نو االسجاذا مربجط بملةل
يعني لم تؤمر بها من ليس عنده ملل يمين ،ال تجهه نمره بها { ِلَي ْس َتأ ِْذ ُ
اليمةةين( ،ملكةةم نيمةةانكم) فالةةذي لةةيس عنةةده ملةةل يمةةين ال خةةارم وال خارم ة  ،يعنةةي ال عبةةد وال نم ة مةةا يحجةةامج
يسجأ نج  ،ما تجهه يليهم الب اب في هذا.
ِ
َه ِذل اْل ِع َذر ِ
اا َقذاُلواَ :يذا
َن َن َف َا
ْمُر ِب ِذه"َ .وَرَوى ِع ْك ِرَمذ ُة أ َّ
اه َع َ
اء َع ِن ْاب ِذن َعَّب م
ذر ِم ْذن أ ْ
ال أَُبو َد ُاوَدَ :وَك َذل َك َرَو ُ
طٌ
" َق َ
ذاس" َيذأ ُ
ف َتَرى".
ْاب َن َعَّب م
اسَ َكْي َ
هنا آي لم تؤمر بها نكالر الناس ،والرواي الالاني  :يأمر به نكالر الناس.

نفر من أهل العراا قالوا :يا ابن عباسَ كيف ترى في هذذه اْليذة التذي أمرنذا فيهذا بمذا أمرنذا
وروى عكرمة أن َا
ِ
و يعمل بها أحد قول هللا -عز وجل{ :-يا أَُّيها َّال ِذين آمُنذوا ِليس َذتأ ِْذ ُ ِ
ين َل ْذم َيْبُل ُوذوا
ين َمَل َك ْذت أَْي َمذاُن ُك ْم َو َّالذذ َ
نك ُم َّالذذ َ
َ َ
َْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يذرِة َو ِمذن َب ْع ِذد َص َذا ِة اْل ِع َشذاء َث َذا ُث
اْل ُحُل َم ِم ُ
نك ْم َث َا َث َمَّار م من َقْب ِل َص َاة اْل َف ْج ِر َو ِح َ
ذين َت َض ُذعو َن ثَي َ
ذاب ُكم م َذن الظ ِه َ
َّ
ذال أَُبذو َد ُاوَدَ :ق َأَ
ذي
ذاح َب ْع َذد ُه َّن َ
ذر اْلَق ْعَن ِب ُّ
َ َعَلْي ُك ْم َوَ َعَلْي ِه ْم ُجَن ٌ
َع ْوَار م ل ُك ْم َلْي َ
ط َّوا ُفذو َن َعَل ْذي ُكم}[( )58سذورة النذذذور] َق َ
ِ
ِ
النذاس َلذي ِ
ِ
َّللا ح ِل ِ
ور
ين ُي ِح ُّب َّ
ال ْاب ُن َعَّب م
الس ْتَرَ َوَك َ
يم ِباْل ُم ْؤ ِمن َ
َ لُبُيذوِت ِه ْم ُس ُذت ٌ
ذان َّ ُ ْ َ
يم َرح ٌ
اسِ :إ َّن َّ َ َ ٌ
يم َحك ٌ
ِإَلى" َعل ٌ
يم" َق َ
الرجذذل عَلذذى أ ِ ِ
َّللا ِبا ِ سذ ِذتْئ َذ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ذك
يم ذ ُة َّ
ْ
ان فذذي تْلذ َ
الر ُجذ ِذل َو َّ ُ ُ َ
ْ
َوَ ح َجذ ٌ
َمَرُه ُم َّ ُ
َهلذذهَ َف ذأ َ
ذالَ َفُرَّب َمذذا َد َخذ َذل اْل َخذذاد ُم أَو اْل َوَلذ ُذد أ َْو َيت َ
ِ
الس ُت ِ
َح َدا َي ْع َم ُل ِب َذ ِل َك بعد.
َّللا ِب ُّ
ور َواْل َخْي ِرَ َفَل ْم أََر أ َ
اء ُه ُم َّ ُ
اْل َع ْوَار َ َف َج َ
وهةةذا مة ٍ
ةان علةةى القةةجل البةةامس ،ون االسةةجاذا اةةا وامبةا ،ي اةةانجا ال قةةالل لهةةم وال نبةجاب ،مةةا فيةه يال سةةججر،
لكن لما ومد األبجاب واألقالل ،األبجاب تجصد وترتج ،فح ٍ
يناذ ال بد من طرل هذه األبجاب.
"قلت :هذا متن حسنَ وهو يرد قول سعيد وابن جبيرَ فإنه ليَ فيه دليل على نسخ اْلية".

وعرفنا القجل بين القجلين ،األول والبامس.
ِ
ال ُث َّم َازَل ْتَ َفِإ ْن َك ِ
ذك اْل َح ِ
ذانَ َب ْذل ُح ْك ُم َهذا ِلْلَي ْذو ِم
" َوَل ِك ْن َعَلى أََّن َها َكاَن ْت َعَلى َح م
ذل َذ ِل َ
ذال َف ُح ْك ُم َهذا َقذائ ٌم َك َمذا َك َ
َ
ذان م ْث ُ
ير ِم ْن مس ِ
اَ ِن المسلمين في البوادي والصحارى ونحوها".
َثا ِب ٌت ِفي َك ِث م
ََ
ألنهةةم ال قةةالل لهةةم وال نب ةجاب ،يعنةةي بيةةج مةةن ال ةةعر نو مةةن المةةدر تجهةةاو و ويجسةةمحج فيهةةا ابيةةج بع ة

القرى واألريان والبجاري في ال حاري فال تجمد لهم نبجاب محكم تمن من الدخجل.
"وروى وكي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي{ :يا أَُّيها َّال ِذين آمُنذوا ِليس َذتأ ِْذ ُ ِ
ين َمَل َك ْذت
نك ُم َّالذذ َ
َ َ
َْ
َ َ
أَْي َمذذاُن ُك ْم}[( )58سذذورة النذذذذور] قذذال :ليسذذت بمنسذذوخةَ قلذذت :إن النذذاس يعملذذون بهذذاَ قذذال :هللا -عذذز وجذذل-
المستعان".

نعم لج نمم الناس واتفق نهل العلم على عدم العمل بها لقلنا :ينها منسجخ  ،ورل اإلمما علةى ومةجر نسةخ ولةج
لم ن ل عليه.

"الثالثة :قال بعض أهل العلم :إن ا ستئذان ثا َثا مأخوذ من قوله تعالى{ :يا أَُّيها َّال ِذين آمُنوا ِليس َتأ ِْذ ُ ِ
ين
نك ُم َّالذذ َ
َ َ
َ َ َْ
ِ
نك ْم َث َا َث َمَّار م }[( )58سورة النذذور] قال :يريد ثاث دفعا ".
ين َل ْم َيْبُل ُووا اْل ُحُل َم ِم ُ
َمَل َك ْت أَْي َماُن ُك ْم َو َّالذ َ
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في ةالة نوقا  ،ةال
اسجأ

اسجأ

م ار يعنةي فةي ةالةة نوقةا  ،نمةا االسةجاذا ةالةةا فمةأخج مةن السةن ال ةحيح  ،اةا ي ا

ةالةا ،ف ا اسجأ

نحدام فليقل :السالم عليكم ننرخةل؟ ةالةةا ،المق ةجر ن االسةجاذا ةالةةا مةأخج

من السن  ،وهنا االسجاذا في ةالة نوقا .
طال  :ما تكج السن تفسير لآلي ؟
السةةن االسةةجاذا ةةةال
الةةالال

قيةةر الةجارر فةةي اآلية  ،اآلية ةالةة نوقةةا  ،من ةةج

يحجةةاإ يلةةى اسةةجاذا ةةةال

عليهةا فةةي اآلية واةةل وقةةم مةةن هةةذه

مة ار  ،هةةذا الةةذي تفسةةيره السةةن  ،نمةةا مهمةةل األوقةةا

الالالةة فةةال راللة للحةةدت

عليها.

ِ
يك و ِ
ِ ِ
"قالَ :فورَد اْلُقر ِ
ِ َّ
َّ
الصْبَي ِ
ال ْاب ُذن َعْب ِذد
ْ ُ
ََ
آن في اْل َم َمال َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم -في اْل َجمي ِ َ .ق َ
انَ َو ُسَّن ُة رسول هللا َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وف َع ِذن اْل ُعَل َمذاء فذي َت ْفس ِ
ذير ْاْلَيذة َّالتذي َن َذز َ ِب َهذاَ َو َّالذذي
ان َل ُه َو ْج ٌه َفِإَّن ُه ََْيُر َم ْعُر م
اْلَب ِرَ :ما َقاَل ُه م ْن َه َذا َوإ ْ
ِن َك َ
عَلي ِه جمهورهم ِفي َقوِل ِه{ :ثاث مَّار م } أي في ثاث أوقا َ ويدل على صحة هذا القذول ذكذره فيهذاِ :
{مذن َقْب ِذل
ْ
َ ْ ُ ْ ُ ُ ُْ
َ
ِ
ين َت َضعو َن ِثياب ُكم ِم َن َّ
شاء}[( )58سورة النذذور].
الظ ِه َيرِة َو ِمن َب ْع ِد َص َا ِة اْل ِع َ
َص َاة اْل َف ْج ِر َو ِح َ
ََ
ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّا ِ
َن َي ُكذو َن اْل َع ِب ُ ِ
ين َل ْذم َيْبُل ُوذوا
َّللا َ -عَّز َو َج َّل -عَب َاد ُه ِفذي َهذذه ْاْلَيذة ِبذأ ْ
ذال َّالذذ َ
ذال َل ُه ْذمَ َو ْاْلَ ْط َف ُ
يذد إ ْذ َ َب َ
الرب َع ُة :أََّد َب َّ ُ
اْل ُحُل َم ِإَّ أََّن ُه ْم َعَقُلوا َم َع ِاني اْل َك ْش َف ِة َوَن ْح ِو َها".
َ
يعني ظهروا واطلعجا على عةج ار النسةا  ،ويمكةن ن ي ةفجها لغيةرهم ،فمالةل هةؤال يمنعةج ويحهبةج  ،ال بةد مةن
االسجاذا .

"يستأذنون على أهليهم في هذه اْلوقا الثاثة".
هةةي نوقةةا

ألنهةةا وقةةم النةةجم وال ارحة  ،والعةةارة مةةر بةةأ هةةذه األوقةةا
وينامج بال ي البفيف ،فقد ي ل على شي ٍ من عجراتهم.

النةةجم ،والنةةاس تجبففةةج مةةن المالبةةس فيهةةا

التعرِيَ .فما َقبل اْل َفج ِر وْق ُت اْن ِته ِ
اس ا ِ ْن ِك َش ِ
الن ِ
اء َّ
" َو ِهي ْاْل َْوَقا ُ َّال ِتي َت ْق َت ِضي َع َاد ُة َّ
الن ْو ِم
َ
َ
اف ف َ
ْ َ
يها َو ُم َا َزَم َة َّ َ
َ َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الت َجُّرِد أَْي َضا و ِهي َّ
َ ثَي ِ
وج م ْن ثَي ِ
الن ْو ِم َوُلْب ِ
َن َّ
اب َّ
اب َّ
الن َه ِارَ .وَوْق ُت اْلَقائَلة َوْق ُت َّ
الن َهاَر
الظ ِه َيرُة؛ ْل َّ
َوَوْق ُت اْل ُخُر ِ
َ َ
اش َتَّد حُّره .وبع َد ص َا ِة اْل ِع َش ِ
ِ
الت َعرِي ِل َّلن ْومَِ َف َّ
اء َوْق ُت َّ
ف ََ ِال ٌب ِفي َه ِذ ِه
اع ُه َو ْ
الت َك ُّش ُ
يها ِإ َذا َع َا ُش َع ُ
َي ْظ َهُر ف َ
َ ُ ََ ْ َ
ال َل ُهُ :م ْد ِل ٌج ِإَلى ُع َمَر ْب ِن
َن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -بعث
ْاْل َْوَقا ِ ُ .يْرَوى أ َّ
َاما من اْلنصار ُيَق ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اْل َخ َّ
ط ِ
اس َتْيَق َظ
وهَ َف َو َج َد ُه َن ِائ َما َق ْد أ ْ
ابَ َف َد َّ
اب َ
اب َفَن َاد ُ
ظ ِه َيرَة لَي ْد ُع ُ
اهَ َوَد َخ َلَ َف ْ
ا َعَلْيه اْل ُو َا ُم اْلَب َ
َََل َق َعَلْيه اْلَب َ
الد ُخ ِ
ِ
اءَنا َو َخ َد َمَنا َع ِن ُّ
ول َعَلْيَنا ِفي
ال ُع َمُرَ :وِد ْد ُ أ َّ
اءَنا َون َس َ
َّللا َن َهى أَْبَن َ
َن َّ َ
ُع َمُر وجلَ فانكشف منه شيءَ َفَق َ
ول َّ ِ
َّ
طَل َق ِإَلى َرس ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ف َو َج َد َه ِذ ِه ْاْلَي َة َق ْد أُْن ِزَل ْتَ َف َخَّر
اعا ِ ِإَّ ِبِإ ْذ منَ ُث َّم اْن َ
َه ِذ ِه َّ
الس َ
ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
اجدا ُش ْك ار َِّ ِ
ّلِل .وهى مكية".
َس ِ َ
َ
مبرإ؟
طالب :قال :ذكره الواحدي عن ابن عباس بدون إسناد فا حجة فيه.

فق ة ؟ ي ا قةةال هنةةا :تةةروى ن رسةةجل هللا ،م ة ننةةه ال يفةةرل بةةين ال ةةي  ،المؤلةةف -رحمةةه هللا -ال يفةةرل ،قةةد يةةأتي
بحدت ٍ في ال حيحين ويقجل فيه :تروى ،ال تراعي االص الح في مالل هذا.
طالب :المعلق قال :السورة مدنية بإجما كما نقل القرطبي في أولها فا أدري ما وجه قوله :وهي مكية؟
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طالب آخر :الوام أنصاري فكيف يقول :السورة مكية؟
مدلج؟

طالب :هذا يدل أنها مدنية.
هي السجرة مدني  ،لكن الببر فيه ما فيه ،الببر ال يعجمد عليه ،ومجافقا

ع رين.

عمر معروف  ،مجافقةا

عمةر نكالةر مةن

ِ
ذنك ْم} أي الذذين لذم يحتلمذوا مذن أحذراركم قالذه مجاهذدَ وذكذر
ين َل ْذم َيْبُل ُوذوا اْل ُحُل َذم ِم ُ
"الخامسة :قوله تعالىَ { :و َّالذذ َ
إسماعيل بن إسحاا كان يقول :ليستأذنكم".
يسماعيل بن يسحال القاضي.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َلذ ْذم َيْبُل ُو ذوا اْل ُحُلذ َذم ِم َّمذذا َمَل َكذ ْذت أَْي َمذذاُن ُك ْمَ َعَلذذى َّ
الت ْقذ ِذدي ِم
ذول :لَي ْسذ َذت ْأذْن ُك ُم َّالذذذ َ
اا َكذ َ
يل ْبذ ُذن ِإ ْسذ َ
ذح َ
ذان َيُقذ ُ
" َوَذ ََذَذر إ ْسذ َذماع ُ
َن ْاْلي َة ِفي ِْ ِ
التأ ِ
ور ِب َض ِم َّ
الامَِ َو َس َّكَن َها اْل َح َس ُن ْب ُن أَِبي اْل َح َس ِن؛ ِل ِثَق ِل َّ
ْخ ِ
َو َّ
الض َّم ِةَ َوَكذا َن
يرَ َوأ َّ َ
اإل َماءَ .وَقَأَر اْل ُج ْم ُه ُ
ان َث َا َثذذاَ ِإَّنمذذا أ ِ
الظذذر ِ
ِ
ف؛ ِْل ََّن ُهذ ْذم َلذ ْذم ُيذ ْذؤمُروا ِبا ِ ْسذ ِذتْئ َذ ِ
ُمذ ُذروا
أَُبذذو َع ْمذ مذرو َي ْس َت ْح ِس ذُن َها .و{ َثذ َذا َث َمذ َّا
ذب َعَلذذى َّ ْ
ذر م } ُنصذ َ
َ
َ
ان ِفي َث َا َث ِة مو ِ
اط َنَ و َّ
ِبا ِ ْس ِتْئ َذ ِ
الظْرِفَّي ُة في { َث َا َث} بينة".
َ
ََ
ِ
ِ
ين َت َضعو َن ِثياب ُكم ِم َن َّ
الظ ِه َيرِة َو ِمذن َب ْع ِذد َص َذا ِة اْل ِع َشذاء} وقذد مضذى معنذاهَ و يجذب
{من َقْب ِل َص َاة اْل َف ْج ِر َو ِح َ
ََ
ُ
أن يستأذن ثاث م ار في كذل وقذتَ { َث َذا ُث َع ْذوَار م َّل ُك ْذم} قذ أر جمهذور السذبعةَ { :ث َذا ُث َع ْذوَار م } برفذ { َث َذا ُث}َ

ذال
وق أر حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم { َث َا َث} بالنصب على البدل من الظذرف فذي قولذهَ { :ث َذا َث َم َّا
ذر م } َق َ
أَُبو َح ِات ممَّ :
َن اْل َم ْعَنذىَ :ه ِذذ ِه
الرْفذ َ ؛ ِْل َّ
اخ َت ْذر ُ َّ
اءَّ :
َح ُّ
ذالَ :وإَِّن َمذا ْ
يف َم ْذرُد ٌ
ذب َض ِذع ٌ
ذب ِإَل َّ
الرْفذ ُ أ َ
الن ْص ُ
ذيَ .ق َ
ذال اْل َف َّذر ُ
ودَ .وَق َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ذال َن ًّصذذا
ذال َثذ َذا ُث َعذ ْذوَار م َ .و َّ
الرْف ذ ُ عْنذ َذد اْلك َسذذائ ِي با ْبتذ َذداءَ َواْل َخَبذ ُذر عْنذ َذد ُه َمذذا َب ْعذ َذد ُهَ َوَلذ ْذم َيُقذ ْذل باْل َعائذذدَ َوَقذ َ
اْلخ َصذ ُ
النصب ِف ِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
يها اْل َع ْوَرُةَ ِإَّ أََّن ُه َقَأَر ِب َّ
يه َق ْوَ ِن:
الَ :واْل َع ْوَار ُ َّ
الس َ
اعا ُ َّالتي َت ُكو ُن ف َ
الن ْص ِبَ َو َّ ْ ُ
با ْبت َداءَ .ق َ
ِ
ذال َّ
ود علذى قولذهَ { :ث َذا َث َم َّا
َح ُد ُه َما :أََّن ُه َم ْذرُد ٌ
َّذاج :اْل َم ْعَنذى ِلَي ْس َذتأْذْن ُك ْم أ َْوَقذا َ
الزج ُ
أَ
ذر م } َوِل َهذ َذا ْ
اءَ .وَق َ
اس َذتْب َع َد ُه اْل َف َّذر ُ
َث َا ِث عو ار م َ َفح ِذف اْلم َضاف وأ ُِقيم اْلم َض ِ ِ
ام ُه.
ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
َْ َ
اف إَلْيه َمَق َ
و{ َع ْوَار م } َج ْم ُ َع ْوَرمةَ َوَب ُاب ُه ِفي الصحيح أن يجيء َعَلى َف َع َا م ( ِب َف ْت ِح اْل َعْي ِن) َك َج ْفَن مة َو َج َفَنا م َ َوَن ْح ِو َذ ِل َك.
الش ِ
َما َق ْو ُل َّ
اع ِر:
َو َس َّكُنوا اْل َعْي َن ِفي اْل ُم ْعَت ِل َكَبْي َض مة َوَبْي َضا م ؛ ِْل َّ
اع ِت َا ِل ِه َفَل ْم ُي ْف َت ْح ِل َذ ِل َكَ َفأ َّ
َن َف ْت َح ُه َدا م ِإَلى ْ
أبذذذذذذذذذذذذذذذذذو بيضذذذذذذذذذذذذذذذذذا رائذذذذذذذذذذذذذذذذذح متذذذذذذذذذذذذذذذذذأوب

فشاذ".

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذبوح
رفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق بمسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح المنكبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين سذ
ُ

أل فجحةةه را ٍ يلةةى اعجاللةةه ،مةةا معنةةى هةةذا؟  ........هنةةا يقةةجل :وبابةةه فةةي ال ةةحيع ن يهةةي علةةى فعةةال  ،هنةةا
ق ةةال{ :ع ةةج ار ٍ } م ةةا ق ةةال :ع ةةج ار  ،ن يه ةةي عل ةةى فع ةةال اهفنة ة ٍ ومفن ةةا  ،وس ةةكنجا الع ةةين ف ةةي المعج ةةل ابيضة ة ٍ
َ اَ
َ
وبيضا

وعج ار
مالل :عجرة ا

أل فجحه را ٍ يلى اعجالله فلم يفجع لذلل ألنه تن بق عليةه القاعةدة ،تحراةم الةجاو

وانفجع ما قبلها فقلبم نلفا ،ت ير (عا ار ) ما ت ير (عج ار ) ألنه لج فجحم الجاو فةي ال ةحيع تفةجع ،لكةن فةي
المعجةل مةا تفةةجع ألنةه تلةزم قلبهةةا نلفةا ،لةج قلنةةا تحراةم الةجاو ،القاعةدة ننهةا ي ا تحراةةم الةجاو وانفةجع مةةا قبلهةا تقلة
نلفا ،وهم نحيانا ولج لم تنفجع الجاو تججهمج انفجاحها ي ا نراروا قلبها ،فمالال :يقامة وإمةا ة ،القةان األصةل :يقجامة ،
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وإمةجا ة ،يقةةجل :تحراةةم الةجاو وتةةجهم انفجةةاح مةةا قبلهةةا فقلبةةم نلفةا ،وهنةةا سةةكنجها لةةاال تنقلة  ،لمةةا ا؟ ألنهةةم يم ةةج
على السما  ،ما سم (عا ار ) من نمل ن يقال :تحرام الجاو فجحمل ما قبلها فقلبم نلفا.

َ َعَلْي ُك ْم َوَ
"السادسة :قوله تعالىَ{ :لْي َ
خ جة وخ جا  ،تقل هنا نلفا نو ما تقلة
هذا الهم على القائل تقل

اح َب ْع َد ُه َّن} أي في الدخول من َير أن يستأذنوا".
َعَلْي ِه ْم ُجَن ٌ
؟ أل بعضةهم نممعةجا علةى (خ َ ةجا )؟ الةجاو مجحراة  ،وخ َ ةجا

علةى

الجاو نلفا ،لكن الذي تاله فةي األمالةال ،نلةف مة نلةف ال يمكةن الن ةق بهةا فةال تقلة ،

ونيضا الهم ال حيع (خ جا ).

ِ
الذد ُخ ِ
اح َب ْع َد ُه َّن} أ ْي ِفذي ُّ
ِن ُكْن ُذت ْم
َن َي ْس َذتأْذُنوا َوإ ْ
ول ِم ْذن ََْي ِذر أ ْ
َ َعَلْي ُك ْم َوَ َعَلْي ِه ْم ُجَن ٌ
"السادسة :قوله تعالىَ{ :لْي َ
ِِ
ذاز
اءَ :كَق ْوِل َك ِفي اْل َك َا ِم ِإَّن َمذا ُه ْذم َخ َذد ُم ُك ْم َو َ
ط َّوا ُفو َن} ِب َم ْعَنى ُه ْم َ
ينَ { .
َج َ
ُم َتَبذل َ
ط َّوا ُفذو َن َعَل ْذي ُك ْمَ .وأ َ
ال اْل َفَّر ُ
ط َّوا ُفو َنَ .ق َ
ِ
اْل َفذ َّذراء َنصذذب" َ ِ
َن َي ُكذذو َن َحذذاَ ِمذ َذن
ذه َن ِكذ َذرٌةَ َواْل ُم ْضذ َذمُر ِفذذي" َعَلذ ْذي ُك ْم" َم ْع ِرَف ذةٌَ .وَ ُي ِجيذ ُذز اْلَب ْصذ ِذرُّيو َن أ ْ
ين"؛ ْل ََّنذ ُ
طذ َّذواف َ
ُ ْ َ
اْلم ْضمَرْي ِن َّ
ض ُذك ْم} خذتاف العذاملينَ و يجذوز مذرر بزيذدَ ونزلذت علذى عمذرو
الل َذْي ِن ِفذي { َعَل ْذي ُك ْم} وفذي {َب ْع ُ
ُ َ
ط َّوا ُفذو َن َعَل ْذي ُكم} أي :يطوفذون علذيكم وتطوفذون علذيهمَ ومنذه الحذديث فذي
العاقلين على النعت لهماَ فمعنى { َ
الهرة« :إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافا »َ َفمَن َ ِفي َّ
َن َح ِق َيقذ َة
الذث َا ِث اْل َع ْذوَار ِ ِم ْذن ُد ُخذوِل ِه ْم َعَلْيَنذاَ ِْل َّ
َ
ِ
فبذين
وتَنذا َع ْذوَرٌة}[( )13سذورة اْلحذزاب] أي سذهلة للمذدخلَ َّ
ذهِ{ :إ َّن ُبُي َ
ذه َق ْوُل ُ
ذهَ َو ِمْن ُ
العورة كل شذي َ َمذان َ ُدوَن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِت َثاُل ُه َوَت َع َّذَر َن ْس ُخ ُه".
العلة الموجبة لإلذن َوه َي اْل َخْل َوُة في َحال اْل َع ْوَرةَ َف َت َعَّي َن ْ
أل العل قائم  ،ما رامم العل قائم فال نسخ ،ي ا اانم العل قائم فال نسخ.
"ثم رف الجناح بقوله":
يعني بع

الناس اآل ي اهد من بع

الناس ننهم ي ا بنةجا البيةج ومعلةجا األبةجاب مةن مةاإ ،بحية

تةرى مةن

ورائها ،فهةل نقةجل ي هةذا فةي حكةم السةججر ال فةي حكةم األبةجاب؟ نو نقةجل :هةذه نبةجاب تغلةق ال يمكةن الجلةجإ مةن
ورائها ،واجنهم يضعجنها بهذه ال ريق ال شل ننه تفري اغيره من ننجا الجساهل ،يعني يفجرض ن هةذا ال ةب

وض بابا ةم اسجأ

الداخل ةم بعد لل النسا ما احجهبن عن الةداخل ،هةذا تفةري مةن صةاح

البيةم وقةل مالةل

هذا في الباب الةذي يك ةف مةا و ار ه ،هةذا تفةري وال تؤخةذ حكةم السةججر الةذي ال تمنة مةن نرار الةدخجل أل هةذه
تمن من نرار الدخجل.

ذض} أي يطذوف
ذاح َب ْع َذد ُه َّن َ
ض ُذك ْم َعَلذى َب ْع م
ط َّوا ُفذو َن َعَل ْذي ُكم َب ْع ُ
َ َعَل ْذي ُك ْم َوَ َعَل ْذي ِه ْم ُجَن ٌ
"ثم رف الجناح بقولهَ{ :ل ْذي َ
ِ
َّللا َل ُكم ْاْليا ِ } اْل َك ِ
ِ
ِ
آي ِات ِذه َّ
الد َّالذ َة َعَلذى
ُ
َّللا َل ُك ْذم َ
بعضكم على بعضَ ََ { .ذل َك ُيَبِي ُن َّ ُ ُ َ
اف في َم ْوضذ ِ َن ْص مذبَ أ ْ
َي ُيَبذي ُن َّ ُ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
َشياءِ َّ َ{ .
ِ
يم} تقدم.
يم َحك ٌ
َّللا َعل ٌ
ُم َت َعَّب َداته َبَياَنا م ْث َل َما ُيَبي ُن َل ُك ْم َهذه ْاْل ْ َ َ َ ُ
السابعة :قوله تعالىَ { :و ِمن َب ْع ِد َص َا ِة اْل ِع َشاء} يريد العتمةَ وفي صحيح مسلم عن عبد هللا بذن عمذر -رضذي
هللا عنهما -قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقول « :تولبنكم اْلعراب علذى اسذم صذاتكم أ
إنها العشاء وهم يعتمون باإلبل» وفذي روايذة« :فإنهذا فذي كتذاب هللا العشذاءَ وإنهذا تعذتم بحذاب اإلبذل»َ وفذي

البخاري عن أبي برزة :كان النبي -صلى هللا عليه وسذلم -يذؤخر العشذاءَ وقذال أنذَ :أخذر النبذي -صذلى هللا
عليه وسلم -العشاءَ وهذا يدل على العشاء اْلولىَ وفي الصحيح( :فصاها) -يعني العصر -بين العشذاءين
حبوا»".
المورب والعشاءَ وفي الموطأ وَيره« :ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ْلتوهما ولو َ
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فدل على ن النهي في األحارت

السابق للكراه  ،وال ارن ما ما عنه -عليةه ال ةالة والسةالم« :-لةج يعلمةج

ما في العجم » والمق جر بها الع ا  ،ولج اا النهي للجحريم لما قاله -عليه ال الة والسالم.-
الصَل َوا ِ َن ْح َوا ِم ْن َص َذا ِت ُك ْمَ
"وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال :كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ُي َص ِلي َّ
ِ
الص َذا َة .وَقذال اْلَق ِ
ذار
ذان ُي ِخ ُّ
اضذي أَُبذو َب ْك ِذر ْب ُذن اْل َعَرب ِ
ذف َّ
ِذيَ :و َه ِذذ ِه أ ْ
ان ُي َذؤ ِخُر اْل َع َت َمذ َة َب ْع َذد َص َذا ت ُك ْم َش ْذيَئاَ َوَك َ
َوَك َ
َخَب ٌ
َ َ
الت ِ
ُم َت َع ِار َضةٌَ َ ُي ْعَل ُم ِمْن َهذا ْاْل ََّو ُل ِم َذن ْاْل ِخ ِذر ِب َّ
عشذاءَ وعذن
ذه -عليذه السذام -عذن تسذمية الموذرب
ذار ِ
يخَ َوَن ْهُي ُ
َ
فضا عمن عذداهمَ وقذد كذان ابذن عمذر يقذول :مذن
تسمية العشاء عتمة ثابتَ فا مرد له من أقوال الصحابة َ
قال :صاة العتمة فقد أثمَ وقال ابن القاسم قال مالك ع ْذن َتس ِذمي ِة اْلم ْو ِذر ِب ِع َشذاء وع ْذن َتس ِذمي ِة اْل ِع َش ِ
ذاء َع َت َمذ َة
َ ََ
َ
ْ َ
ْ َ َ
ال َّ ِ
َثا ِب ٌتَ َف َا مَرَّد َل ُه ِم ْن أَ ْق َو ِ
ال َص َذا ُة اْل َع َت َم ِذة َفَق ْذد
الص َح َابة َف ْض َا َع َّم ْن َع َد ُ
اه ْمَ .وَق ْد َك َ
ذولَ :م ْذن َقذ َ
ان ْاب ُن ُع َمَر َيُق ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ذب َّ
َّللا
َح َّ
الن ِب ُّ
اّلِل َس َّذم َ
اها َص َذا َة اْلع َشذاء َفأ َ
ذي َ -صذلى َّ ُ
ال َمال ٌكَ { :ومن َب ْعد َص َاة اْلع َشاء} َف َّ ُ
ال ْاب ُن اْلَقاس ِم َق َ
أَث َمَ .وَق َ
ِ
ط ِ
َّللا َت َعاَلى ِب ِهَ َوُي َع ِلم َها ِْ
ذاب
الَ :ع َت َم َة ِإَّ ِعْن َد ِخ َ
ان أ ْ
َعَلْيه َو َسَّل َم -أ ْ
َن ُت َس َّمى ِب َما َس َّم َ
اإل ْن َس ُ
َهَل ُه َوَوَل َد ُهَ َوَ ُيَق ُ
اها َّ ُ
َ
َم ْن َ َي ْف َه ُم".
مةةن ال يفهةةم االصة الح ال ةةرعي ،الةةذي ال يفهةةم االصة الح ال ةةرعي وإنمةةا يفهةةم االصة الح العرفةةي الةةذي ررمةجا
عليه وهكذا عجام المسلمين يباطبج بأعرافهم وعاراتهم الجي مةروا عليهةا ،فة ا ررمةجا علةى تسةمي شةي ال يعةدل

بهم عنه يال بعد يفهامهم االص الح ال رعي.
نمةا لةةج قلةم ل ةةب  :نعة ز ااتةل ،ابحة عةن شةةب

محةةروم ونع ةه ااتةةل ف نةه نفضةةل مةةن السةائل ،ةةةم تةةذه

يلى شب ٍ عنده األرصدة في البنجك لكنه ال تنفق منهةا ،يقةجل :هةذا المحةروم فةي عرفنةا؟ يباطة
بةةالعرن بال ةةرعي؟ ال بةةد ن تبةةين لةةه العةةرن ال ةةرعي واالص ة الح ال ةةرعي ،وحيناة ٍةذ يقةةال لةةه :ال تع ة المحةةروم،
لسة ز
وهللا -مةةل وعةةال -يقةةجل{ :و َّالة زةذ ز
ةائ زل َواال َم احةةرومز}[( )24-25سةةجرة المعةةارإ] فأنةةم
َمة َةج زال زه ام َحة و
ةق َّم اعلةةجم * زل َّ
َ َ
تن فةةي ن ا
نهيم عمن نمر هللا ب ع ائه مراعاة الص الح هذا العامي الذي ال يعةرن الحقيقة ال ةرعي  ،وإنمةا يعةرن الحقيقة
العرفي ة ألنةةل لةةج قلةةم لةةه :نع ة ز المحةةروم وهةةج نفضةةل مةةن السةةائل لةةذه يلةةى شةةب يملةةل المالتةةين واألرصةةدة
فةي عرفةه وإال

ال ائل في البنجك ،لكنه مقجر على نفسه وعلى من يمةج ويقةجل :هةذا المحةروم ،صةحيع هةذا المحةروم فةي عةرن
الناس ،لكن ليس هذا هج المق جر في اآلي  ،فال بد من مالح ة هةذا ،ال سةيما عنةد مباطبة مةن ال يفهةم ،ال بةد
من يفهامه.

"وقد قال حسان:
وكانذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء
خذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال مروجهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا نعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم وشذ
ُ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء
يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤرقني إذا ذهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب العشذ
ُ

يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزال بهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا أنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيَ

فذذذذذذذذذذذذذذذد هذذذذذذذذذذذذذذذذا ولكذذذذذذذذذذذذذذذن مذذذذذذذذذذذذذذذن لطيذذذذذذذذذذذذذذذف

ِِ
ِ
النهي ع ِن ِاتبا ِ ْاْل ِ ِ
ِ
َّللا
ان ِلَئ َّا ُي ْع َد َل ِب َها َع َّمذا َس َّذم َ
ْ
اء َع َت َمةََ ِإَّن َما َك َ
يلِ :إ َّن َه َذا َّ ْ َ َ َ
اها َّ ُ
َعَراب في َت ْسمَيت ِه ُم اْلع َش َ
َوَق ْد ق َ
ِ ِ ِِ ِ
الَ { :و ِمن َب ْع ِد َص َا ِة اْل ِع َشاء}".
َت َعاَلى في ك َتابه إ ْذ َق َ
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بمعنةةى ننةةه ال ي غةةى االسةةم األع اربةةي علةةى االسةةم ال ةةرعي ،ال ي غةةى بحية

ال تعةةرن يال بهةةذا –العجمة  ،-ولهةةذا

ما في الحدت « :ال تغلبةنكم األعةراب علةى اسةم صةالتكم» بمعنةى ننكةم تنسةج االسةم ال ةرعي ،ال ننةه ال يهةج
ن ي لق بالكلي  ،وإنما ال يغل

عليه هذا االسم بحي

تنسى الجسمي ال رعي .

ذوز .أََ َت َذرى
َ َعَلذى جهذة التحذريمَ وعلذى أ َّ
َن َت ْس ِذمَي َت َها اْل َع َت َمذ َة َ َي ُج ُ
" َف َكأََّن ُه َن ْه ُي ِإْر َش ماد ِإَلى َما ُه َو ْاْلَ ْوَلىَ َوَلْي َ
َن َّ
الن ِب َّي -صلى هللا عليه وسلم -قد أطلق عليها ذلكَ وقذد أبذاح تسذميتها بذذلك أبذو بكذر وعمذر-
أََّن ُه َق ْد َثَب َت أ َّ
رضي هللا عنهما -وِقيلِ :إَّنما َنهى عن َذ ِلك تْن ِزيها ِله ِذذ ِه اْل ِعبذاد ِة َّ ِ ِ ِ ِ
ذق َعَلْي َهذا َمذا ُه َذو
َ َ
الش ِذري َفة الدينَّيذة َع ْذن أ ْ
َن ُي ْطَل َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ذه:
اسذ ٌذم ِلف ْعَلذ مة ُدْنَي ِوَّيذةمَ وهذذى الحلبذذة التذذي كذذانوا يحتلبونهذذا فذذي َذ ِلذ َ
ذك اْل َوْقذذت َوُي َسذ ُّذموَن َها اْل َع َت َمذةََ َوَي ْشذ َذه ُد ِل َهذ َذا َق ْوُلذ ُ
ْ
«فإنها تعتم بحاب اإلبل».
ِِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
اش َع ْن ُع َم َارَة ْب ِن ََ ِزَّيذ َة
يل ْب ُن َعَّي م
اج ْه في ُسَننهَ :حَّد َثَنا ُع ْث َم ُ
الثامَن ُةَ :رَوى ْاب ُن َم َ
ان ْب ُن أَبي َشْيَب َة َحَّد َثَنا إ ْس َماع ُ
َ ْب ِن م ِال مك َع ْن ُعمر ْب ِن اْل َخ َّ
ط ِ
َع ْن أََن ِ
اب َع ِن َّ
الن ِب ِي -صذلى هللا عليذه وسذلم -أنذه كذان يقذول« :مذن صذلى فذي
ََ
َ
جماع مة أربعين ليلة
حدت

عتقا من النار»".
تفوته الركعة اْلولى من صاة العشاء كتب هللا له بها َ

ابن مام ما ا قال عنه؟

مرفوعذاَ وقذال البوصذيري :فيذه إرسذال وضذقفَ قذال
طالب :قال :أخرجه ابن ماجة مذن حذديث أنذَ عذن عمذر
َ
أنسا ولم يلقهَ وإسذماعيل بذن عيذاش كذان يذدلَ .انتهذى كامذهَ وأخرجذه
الترمذي والدارقطني :لم يدرك عمارة َ
اختاف يسير فيه وصوب وقفهَ وقال اْللباني في ضعيف ابذن ماجذه :هذو حسذن
الترمذي من حديث أنَ م
م

دون قوله « :تفوته الركعة اْلولى من صاة العشاء»،

وانظر الصحيحة والضعيفة.

"وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-من صلى العشاء في
جماعة فكأنما قام نصف الليلَ ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله».
ِِ
َّ ِ
وروى َّ ِ ِ
اء ْاْل ِخَرَة
َح َس َن اْل ُو ُ
الَ :م ْن َت َو َّضأَ َفأ ْ
ََ َ
وء َو َصلى اْلع َش َ
ض َ
الد َارُق ْطن ُّي في ُسَننه َع ْن ُسَبْي م أ َْو ُتَبْي م َع ْن َك ْع مب َق َ
ِئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر".
وع ُه َّن َو ُس ُج َ
ود ُه َّن َوَي ْعَل ُم َما َي ْق َتر ُ
َو َصَّلى َب ْع َد َها أَْرَب َ َرََ َعا م َفأ ََت َّم ُرَُ َ
ما يقجرئ يعني يقرن ،يعلم ما يقجرئ يعني يعلم ما يقةرن ،تنجبةه لمةا يقة نر ويجةدبر مةا يقةرن ،ال ننةه يقة نر شةياا ال تةدري مةا
يقجل ،وال تجدبر ما في االم هللا.

نكم اْلحُلذم َفْليس َذتأ ِْذُنوا َكمذا اس َذت ْأ َذن َّال ِذذ ِ
"قوله تعالى{ :وِإ َذا بَل َغ ْاْلَ ْط َف ِ
ِ
ِ
ِ
آي ِات ِذه
َ
َ ْ َ
َّللا َل ُك ْذم َ
َ َ
ال م ُ ُ ُ َ َ ْ
ين مذن َق ْذبل ِه ْم َكذ َذل َك ُيَبذي ُن َّ ُ
ُ
ِ
َ َّ ِ
يم}[( )59سورة النذذور].
يم َحك ٌ
َّللا َعل ٌ
َ ُ
ِ َّ ِ
ُمروا ِبا ِ س ِتْئ َذ ِ ِ
َن ْاْلَ ْط َف ِ
ف َّ
ورِةَ
الض َّم َة ِل ِثَق ِل َهاَ .واْل َم ْعَنى :أ َّ
َقَأَر اْل َح َس ُن ":اْل ُحْل َم" َف َح َذ َ
ان في ْاْل َْوَقا الث َا َثذة اْل َمذ ْذ َُ َ
ال أ ُ
ْ
َ
ِ
ِِ
َن َي ُكوُنذوا ِإ َذا َبَل ُوذوا اْل ُحُل َذم َعَلذى ُح ْكذ ِم
يح َل ُه ُم ْاْل َْمُر ِفي ََْي ِر َذ ِل َك َك َما َذ ََْرَنا .ثم أمر هللا َت َعاَلى ِفذي َهذذه ْاْلَيذة أ ْ
َوأُِب َ
الر َج ِ
ال ِفي ا ِ ْس ِتْئ َذ ِ
ِ
َّللا -عذز وجذلْ -لحكامذهَ وإيضذاح حالذه وحرامذه .وقذال:
ذان ِم َذن َّ
ان ِفي ُك ِذل َوْق مذتَ .و َهذ َذا َبَي ٌ
نك ُم}؛ ْلن اْلطفذال َيذر مخذاطبين و متعبذدينَ
{ َفْلَي ْس َتأ ِْذُنوا} ولذم يقذل فليسذتأذنوكمَ وقذال فذي اْلولذىِ { :لَي ْس َذتأ ِْذ ُ
نك ُم اْل ُحُل َم َفْلَي ْس َتأ ِْذُنوا}".
ال ِم ُ
وقال ابن جريج :قلت لعطاءَ { :وِإ َذا َبَل َغ ْاْلَ ْط َف ُ
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يعنةةي األطفةةال قيةةر مبةةاطبين ولةةذا لةةم تجمةةه لهةةم الب ةةاب ،مةةا قيةةل :يةةا نتهةةا األطفةةال اسةةجأ نجا ،ومةةه لمةةن يعقةةل
الب ةةاب ،ولمةةن يمجالةةل الب ةةاب ،ولةةم تلجةةزم بالب ةةاب {يةةا نَت َّ ز
آمن ةجا} فهةةذا نمةةر للةةذتن آمن ةجا بةةأمر ه ةؤال
َهةةا الةةذ َ
َ َ
تن َ
وإلزامهم باالسجاذا  ،وإال فاألصل ن ال فل ال تجهه يليه الب اب ألنه قير مباط وال مجعبد.
"وقال ابن جريج :قلت لعطاء{ :وِإ َذا بَل َغ ْاْلَ ْط َف ِ
ذنكم اْل ُحُلذم َفْلَي ْس َذتأ ِْذُنوا} َقذالَ :و ِ
الن ِ
ذب َعَلذى َّ
َن َي ْس َذتأ ِْذُنوا
ذاس أ ْ
اج ٌ
َ َ
َ
ُ
َ
ال م ُ ُ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ذال:
َحَرَا
اا اْل َف َزارُّ
ار َكاُنوا أ َْو َع ِب َ
احَتَل ُمواَ أ ْ
ِإ َذا ْ
ال أَُبو ِإ ْس َح َ
ِيُ :قْل ُت ل ْْل َْوَزاع ِيَ :ما َحُّد الطْفل الذي َي ْس َذتأْذ ُن؟ َق َ
يداَ .وَق َ
ِ
امذَأَ
ذر مة حتذذى يسذذتأذن .وقالذه الزهذذريَ أي يسذذتأذن الرجذذل علذذى أمذذهَ وفذذي هذذذا
أَْرَبذ ُ ِسذذن َ
ذالَ َ :يذ ْذد ُخ ُل َعَلذذى ْ
ينَ َقذ َ
المعنى نزلت هذه اْلية".

نمةةا الجحدتةةد بةةأرب سةةنين ال شةةل ن األطفةةال تجفةةاوتج فةةي مالةةل هةةذا ،بعة

األطفةةال وهةةج ابةةن ةةةال

وينجبةةه ألمةةجر ال تنجبةةه لهةةا مةةن هةةج نكبةةر منةةه فةةي الرابعة والبامسة ونحيانةا فةةي السارسة  ،وبعة

سةةنين يعقةةل

األطفةةال تنةةاهز

الحلم ولما يعقل بعد ،فهم تجفاوتج والجمييز مجفاو عند األطفال ،منهم من تجقةدم تمييةزه ومةنهم مةن تجةأخر ،ونهةل
محمةةجر بةةن الربي ة الةةذي عقةةل المه ة وهةةج مةةا

الحةةدت حينمةةا حةةدوا صةةح السةةما بةةالبمس اعجمةةدوا علةةى حةةدت
تجهةةاو خمةةس سةةنين وفةةي رواي ة ٍ  :نرب ة سةةنين ،فلعلهةةا هةةي معةةجل بةةن م ةريج حينمةةا حةةدر بةةاألرب  ،لكةةن الةةذي فةةي
ال حيع :ابن خمس سنين.
ِ
ِ
النسذذاء َّ ِ
ِ
ِ ِ
ذاب ُه َّن ََْيذ َذر
َ َعَلذ ْذي ِه َّن ُجَنذ ٌ
الا تذذي َ َيْر ُجذذو َن ن َك َ
ذاح أَن َي َضذ ْذع َن ثَيذ َ
احذذا َفَلذ ْذي َ
"قولذذه تعذذالىَ :
{واْلَق َواعذ ُذد مذ َذن َ
م َتب ِرجا م ِب ِزيَن مة وأَن يس َتع ِف ْفن َخير َّله َّن َ َّ ِ
ِ
يم}[( )60سورة النذذور].
َُ َ
َّللا َسمي ٌ َعل ٌ
َ َ ْ ْ َ ٌْ ُ َ ُ
فيه خمَ مسائل:

اح َد ُتها َق ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ذود اْل ِكَب ِذرَ
اعٌدَ ِب َا َه م
ذه ُق ُع ُ
اءَ ِلَي ُد َّل َح ْذ ُف َها َعَلذى أََّن ُ
اْلولى :قوله تعالىَ { :واْلَق َواع ُد م َن الن َساء} اْلَق َواع ُد َو َ
ََ َما َقاُلوا":
ال ننه ضد القيام ،ي ا قيل في المرنة ي ا نريد

ن ت ةجن بةالقعجر الةذي هةج ضةد القيةام قيةل :قاعةدة ،نمةا ي ا اةا

مةةن قعةةجر الكبةةر ،الكبةةر الةةذي نقعةةدها عةةن الن ةةر يلةةى الةةزواإ واجنهةةا ال تريةةد النكةةاح يقةةال :قاعةةد أل هةةذا خةةا
بالنسا  ،اما يقال :امرنة حامل ما يقال :حامل  ،وامةرنة حةائ
وبين الرمال ،لكةن ي ا بلة الرمةل مبلغةا بحية

أل هةذا مةن خجاصةها مةا تحجةاإ يلةى تمييةز بينهةا

تجعبةه العمةل هةل تجصةف ننةه قاعةد نو مجقاعةد؟ يعنةي هةل الجسةمي

ةامز عةن العمةل -هةذه م نة  ،يعنةي م نة ننةه
بمن ترك العمل نو تراه العمةل لكبةر سةنه اجنةه مجقاعةدا –يعنةي ع ا
ي ا بل هذا السن ننه قد يكج العمل ي ق عليه فيجقاعةد ،فهةل هةج مةن هةذا البةاب نو مةن قيةره؟ المةرنة الجةي تةأنف
وال ترق

في الزواإ لجبعاته وتعهز عةن حقةجل الةزوإ مةالال يقةال لهةا :قاعةد ،اللةجاتي ال ترمةج نكاحةا فهةذه قاعةد،

والرمةةل الةةذي بل ة مةةن السةةن مبلغ ةا وعمةةل عمةةال طةةال بةةه العمةةل ونرار ن ترتةةاح ويجهةةه آلخرتةةه نو ألي عمة ٍةل مةةن
األعمال.
المق جر ن هذا العمةل الةذي نفنةى فيةه مةل عمةره تجراةه ويسةمجنه مجقاعةدا ،لكةنهم ال يفرقةج بةين المجقاعةد وبةين

مقاعد ألنه ي ا تقاعد باخجياره وطجعه قيل :مجقاعد ،وإ ا تقاعد بقجة الن ام يعني ما يحق له ن يسجمر في العمل
يقال له :مقاعد ،هذا األصل.
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لكن هل هناك ارتباط بين القجاعد والمجقاعد والمجقاعدة؟ وهةل نفةرل بةين المجقاعةد والمجقاعةدة؟ ال بةد أل هةذا نمةر
م ةةجرك بةةين الرمةةال والنسةةا فةةال بةةد مةةن الجفريةةق ،ولةج قةةدر ن العمةةل خةةا

بالرمةةال امةةا هةةج األصةةل رو يقحةةا ٍم

للنسا فيما ال يعنيهن أل األعمال في األصل للرمال ليسم للنسا  ،فيكج من خجا الرمال ،اما ن القجاعةد
من خجا النسا  ،والجقاعد أل العمل خا بالرمةال يكةج خاصةا بالرمةال ،فةال نحجةاإ حينا ٍةذ يلةى الجفريةق بةين
مجقاعةةد ومجقاعةةدة ،اآل هةةم فةةي بع ة

األلفةةاع يهةةرو علةةى النسةةا علةةى سةةبيل االسةةجقالل مةةا هةةج فةةي األصةةل

للرمال ،فيقال :الداججرة فالن بنم فال آل فالني ،نسةجا فةي مامعة اةذا ،مةا يقجلةج  :نسةجا ة ،هةذا اصة الحهم،
وال شل ننةه اصة الح خةاطي ،يعنةي هةذا مةن اإليغةال فةي ت ةبه الرمةال بالنسةا  ،وننةه ال فةرل بةين المةرنة والرمةل،

فعلى ال حال هذه األمجر مرتب على ٍ
نمجر تريدونها.
الش ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ال َّ
اعُر:
" ََ َما َقاُلواْ :
امَأَر ٌة َحام ٌل؛ لَي ُد َّل ب َح ْذف اْل َهاء أََّن ُه َح ْم ُل َحَب ملَ .ق َ
حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبلن وإن كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن القواعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد عقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ار
فلذذذذذذذذذو أن مذذذذذذذذذا فذذذذذذذذذي بطنذذذذذذذذذه بذذذذذذذذذين نسذذذذذذذذذوة

ذاء .واْلَقو ِ
وَقذذاُلوا ِفذي ََيذ ِذر َذ ِلذذكَ :ق ِ
ِ
اعذ َذد ٌة ِفذذي بي ِتهذذاَ وح ِ
اعذ ُذد أَي َضذذا :أَسذذاس اْلبيذ ِذتَ و ِ
احذ ُذد ُه
امَلذ ٌة َعَلذذى َ
َ
َْ َ َ َ
َ ُ َْ
ْ
ْ
َ
ظ ْه ِرَهذذاَ ِباْل َهذ َ َ
َ
َق ِ
اع َد ٌةَ ِباْله ِ
اء.
َ
اع ُذد :اْلعج ُ َّ ِ
الث ِاني ُة :اْلَقو ِ
التص ُّذر ِ
ف ِم َذن ِ
َّ
الس ِذنَ َوَق َع ْذد َن َع ِذن اْل َوَل ِذد َواْلم ِح ِ
ذيضَ َهذ َذا َق ْذو ُل أَ َْ َث ِذر
َ
ُ
َ
َّذز الل َذواتي َق َع ْذد َن َع ِذن َّ َ
َ
ِ
اءَ .قال ربِيعةُِ :هي َّال ِتي ِإ َذا أرَي َتها َتس َت ْق ِذرها ِمن ِكب ِرها .وَقذال أَبذو عبي َذد َةِ َّ :
اْلعَلم ِ
َ
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َُ ْ
الا تذي َق َع ْذد َن َع ِذن اْل َوَلذدَ َوَل ْذي َ
ََ َ
ُ َ
َ
ِ
ِي".
يم؛ ِْل َّ
يها ُم ْس َت ْم َت ٌ َ َقاَل ُه اْل َم ْه َدو ُّ
َذ ِل َك ِب ُم ْس َت ِق م
َن اْل َمْ أَر َة َت ْق ُع ُد َع ِن اْل َوَلد َوِف َ
أل الناس تجفاوتج  ،بع الناس يسجمج بالمرنة نيا اةا سةنها ،وبعة النةاس يةأنف منهةا ،وفةي اجة نهةل العلةم
تجسامع في نمر العهج الجي ال ت جهى ،وق نر بعضهم على بع

الم ةايخ ال ت ةجهي قةال :العهةج ت ةجهي ،لكةن

النةاس ال يسةجنكف عةن االسةجمجا بهةا ولةج اانةم

كجنها ت جهي ما هج هذا الحل ،اجنها ال ت جهى ،فةالمرنة بعة
كبيرة ،وبع الناس يسجمج بها على ني ٍ
ومه اا  ،يقجل :أل المرنة تقعد عن الجلد وفيهةا مسةجمج  ،والقعةجر عةن
ألنهةةا تقعةد عةن الجلةةد فةي س ٍةن مبكةرة ،فةي البمسةين ،وفيهةةا مسةجمج لةةبع

الجلةد حقيقة ال ارتبةةاط لةه باالسةجمجا
الناس يلى ن ت ل يلى ٍ
حد بحي ال ت جهى.

ذص اْلَقو ِ
ِ
اع ُذد ِبذ َذ ِل َك؛
ذاب ُه َّن ََْي َذر ُم َتَب ِر َجذا م ِب ِزيَنذ مة} ِإَّن َمذا ُخ َّ
َ َعَلْي ِه َّن ُجَن ٌ
اح أَن َي َض ْذع َن ثَي َ
َ
"الثالثة :قوله تعالىَ { :فَلْي َ
ِ ْن ِصر ِ
َ َعْن ُه َّن؛ إذ يذهب ِل ِلر َج ِ
ِ ِ
ال ِف ِ
اف ْاْلَ ْن ُف ِ
يذل َعذْن ُه ْم ُكْل َفذ ُة َّ
الذت َح ُّف ِظ
يه َّنَ َفأُِب َ
َ
يح َل ُه َّذن َمذا َل ْذم ُي َذب ْح ل َوْي ِذره َّنَ َوأ ُِز َ
اْل ُم ْت ِع ِب َل ُه َّن.
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ذاب.
َّا
الر ِب َع ُةَ :قَأَر ْاب ُن َم ْس ُع م
ال ْاب ُذن َعَّب م
ود َوأَُب ٌّي َو ْاب ُن َعَّب م
اس ":أ ْ
ذاسَ :و ُه َذو اْل ِجْلَب ُ
َن َي َض ْع َن م ْن ثَياب ِه َّن" ب ِزَي َادة" م ْن" َق َ
ود أَي َضاِ ":م ْن ج َا ِبي ِب ِه َّن"َ واْلعرب َتُقول :ام أَ ِ
ِ
َِّ ِ ِ
ذال
َ
ِي َع ِن ْاب ِن َم ْس ُع م ْ
َوُرو َ
ُ َْ
َ ََ ُ
ذر ٌة َواضذ ٌ َ للتذي َكب َذر ْ َف َو َض َذع ْت خ َم َارَهذاَ .وَق َ
َقوم :اْل َك ِبيرُة َّال ِتي أَ ِيس ْت ِمن ِ
وز َلها و ْض اْل ِخم ِار .و َّ ِ
يح أََّن َهذا
الن َك ِ
َ
الصح ُ
َ
ْسَ َف َعَلى َه َذا َي ُج ُ َ َ ُ َ َ
احَ َل ْو َب َدا َش ْعُرَها َف َا َبأ َ
ٌْ
َ
َن اْل َك ِبيرَة َت َض اْل ِجْلباب َّال ِذي ي ُكو ُن َفوا ِ
ََ َّ
الش َّاب ِة ِفي َّ
ود َو ْاب ُذن ُجَبْي مذر
الت َس ُّت ِرَ ِإَّ أ َّ
الدْر ِ َواْل ِخ َم ِارَ َقاَل ُه ْاب ُن َم ْس ُذع م
ْ َ
ُ
َ
َ
َ َ
َو ََْيُرُه َما".
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ال يهج للمرنة وإ ابر سنها ن تجنا ل عن شي ٍ مهم مجفق عليه ،اال عر ونحجه ،لكن الجمه المبجلف فيةه نو
ن ةةف الجمةةه مةةالال ،ي ا اانةةم عهةةج ا ال ت ةةجهى ،واةةا محاف جهةةا علةةى حهابهةةا الجةةي اانةةم تج ةةدر فيةةه لمةةا اانةةم
شاب ي ق عليها ال شل ن األمر بالنسب لها نسمع من ال جاب الجي تق بهن نو عليهن الفجن .
ِ
َي ََْيَر ُم ْظ ِهَار م َوَ ُم َت َع ِر َضا م ِب ِ
ظَر ِإَلْي ِه َّنَ َفِإ َّن َذ ِل َك
الزيَن ِة ِلُيْن َ
"الخامسة :قوله تعالىََْ { :يَر ُم َتَب ِر َجا م ب ِزيَن مة} أ ْ
السم ِ
َشي ِ
ِ
ُّ
التَبُّر ُجَّ :
اء َوأَْب َع ِد ِه َع ِن اْل َح ِقَ .و َّ
اء
ور ِلْل ُعُيو ِنَ َو ِمْن ُهُ :بُر ٌ
الت َك ُّش ُ
وج ُم َشَّي َد ٌةَ .وُبُر ُ
م ْن أَ ْقَب ِح ْاْل ْ َ
ف َوالظ ُه ُ
وج َّ َ
ِ
ِ
ين ِفي
ينَ َما َتُقوِل َ
َي َ َحائ َل ُدوَن َها َي ْس ُتُرَها .وقيل لعائشة -رضي هللا عنهاَ :-يا أ َُّم اْل ُم ْؤ ِمن َ
َو ْاْل ْ
َس َو ِارَ أ ْ
ِ
النس ِ
اب و ِ
ِ
ال و َخ َات ِم َّ
الذ َه ِب َو ِرَق ِ ِ ِ
اغ َو َّ
اءَ ِق َّص ُت ُك َّن
الصَب ِ
الت َم ِائ ِم َواْلُقْر َ
طْي ِن َواْل َخْل َخ ِ َ
اْلخ َض ِ َ
اا الثَياب؟ َفَقاَل ْتَ :يا َم ْع َشَر َ
ِ
ِ
َّللا َل ُك َّن ِ
َن َيَرْوا ِمْن ُك َّن ُم َحَّرَما.
الزيَن َة ََْيَر ُم َتَب ِر َجا م ِل َم ْن َ َي ِح ُّل َل ُك َّن أ ْ
امَأَر مة َواح َدةمَ أ َ
ق َّص ُة ْ
َح َّل َّ ُ
وقال عطاء :هذا في بيوتهنَ فإذا خرجت فا يحل لها وض الجلبابَ وعلى هذا { ََْيَر ُم َتَب ِر َجا م } ََْيَر
اب َفوا ِ
ِ
ِ
الدْر ِ َ َو َه َذا
َخ ِار َجا م ِم ْن ُبُيوِت ِه َّنَ .و َعَلى َه َذا َيْل َزُم أ ْ
الِ :إ َذا َكاَن ْت في بيتها فا بد لها م ْن ِجْلَب م ْ َ
َن ُيَق َ
ظ اْلج ِمي ِ ِمْنه َّنَ واس ِتع َفا َفه َّن عن و ْض ِ ِ
الثَي ِ
اب
َجَن ِب ٌّيُ .ث َّم َذ َََر َت َعاَلى أ َّ
َب ِع ٌ
يدَ ِإَّ ِإ َذا َد َخ َل َعَلْي َها أ ْ
َن َت َح ُّف َ َ
ُ
َ ْ ْ ُ َْ َ
ِ
ِ
ام ُه َّن َما َيْل َزُم َّ
يلِ :م َن َّ
َن
اب أَ ْف َض ُل َل ُه َّن َو َخْيٌرَ .وَقَأَر ْاب ُن َم ْس ُع م
َن َي َت َع َّف ْف َن" ِب َوْي ِر ِس م
التَبُّر ِج أ ْ
ودَ ":وأ ْ
الشَب َ
ينُ .ث َّم ق َ
َواْلت َز َ
الص ِحيح عن أَِبي هريرَة َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ
َّللا -صلى هللا عليه
َ اْل َمْ أَر ُة َث ْوَبْي ِن َرِق َيقْي ِن َي ِص َفان َهاَ .رَوى َّ ُ َ ْ
َُ ْ َ
َتْلَب َ
َ َُ ُ
َ
وسلم« :-صنفان من أهل النار لم أرهما :قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناسَ ونساء كاسيا
عاريا مميا مائا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةَ يدخلن الجنةَ و يجدن ريحهاَ وإن ريحها ليوجد
اسيا م ؛ ِْل َّ ِ
ِ
اب َعَلْي ِه َّنَ َوإَِّن َما وصفهن بأنهن عاريا
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :وإَِّن َما َج َعَل ُه َّن َك َ
َن الثَي َ
من مسيرة كذا وكذا» َق َ
ِ
ْلن الثواب ِإ َذا ر َّ ِ
ِ
ِ
ام.
َ
ا َيص ُف ُه َّنَ َوُيْبدي َم َحاسَن ُه َّنَ َوَذل َك َحَر ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التأ ِْويَلْي ِن لْلعَلماء في َه َذا اْلم ْعَنى .و َّ
الثاني :أََّن ُه َّن َكاسَيا ٌ م َن الثَي ِ
اب َع ِارَيا ٌ م ْن لَب ِ
الت ْق َوى
اس َّ
َح ُد َّ
ُقْل ُتَ :ه َذا أ َ
َ
َ
ُ َ
ِ ِ
َّ ِ
اس َّ
الت ْق َو َى َذ ِل َك َخْيٌر}[( )26سورة اْلعراف]َ وأنشدوا:
{وِلَب ُ
َّللا َت َعاَلى فيهَ :
ال َّ ُ
الذي َق َ
ذذذذذذذذذذذذذذذذيا
تقلذذذذذذذذذذذذذذذذذب عرياَنذذذذذذذذذذذذذذذذذا وإن كذذذذذذذذذذذذذذذذذان كاسذ
ثيابذذذذذذذذا مذذذذذذذذن التقذذذذذذذذى
َ
إذا المذذذذذذذذرء لذذذذذذذذم يلذذذذذذذذبَ َ
و خيذذذذذذذذذذذذذذذر فذذذذذذذذذذذذذذذيمن كذذذذذذذذذذذذذذذان

ذذذذذذذذذذذذذذيا"
عاصذ
َ

وخيذذذذذذذذذذذذر لبذذذذذذذذذذذذذاس المذذذذذذذذذذذذرء طاعذذذذذذذذذذذذذة ربذذذذذذذذذذذذذه

هةةذا األصةةل ن الكسةةا حسةةي ،األصةةل فيةةه ن الكسةةا حسةةي فهةةن ااسةةيا

علةةيهن ةيةةاب،

ال شل ،وفةي معنةى قةجل بعضةهم فةي معنةى الحةدت  :ننهةن ااسةيا

سةةيال لبةةاس ،ااسةةيا

لكةةنهن فةةي حكةةم العاريةةا

مةن الةنعم عاريةا

عةن ال ةكر ،لكةن السةيال

أل هةةذه الاليةةاب الجةةي اكجسةةين بهةةا ال يسةةجرنهن وال يسةةق ن مةةا نوم ة

هللا علةةيهن مةةن

السجر.

طالب :كونه يشف وهو يستر اْلعضاء يا شيخ هل يدخل في التحريم؟

كذلل نعم.
ِي َقالَ :قذال رسذول َّ ِ
َّللا -صذلى هللا عليذه وسذلم« :-بينذا أنذا نذائم رأيذت
يح ُم ْس ِل ٌم َع ْن أَِبي َس ِع م
" َوِفي َص ِح ِ
ََُ ُ
يد اْل ُخ ْدرِ َ
ومذر عمذر بذن الخطذاب وعليذه
الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلذغ الثذديَ ومنهذا مذا دون ذلذكَ َّ

قمذذيص يجذذرهَ قذذالوا :مذذاذا أولذذت ذلذذك يذذا رسذذول هللا؟ قذذال :الذذدين» فتأويلذذه -صذذلى هللا عليذذه وسذذلم -القمذذيص
اس َّ
الت ْق َو َى َذ ِل َك َخْيٌر}[( )26سورة اْلعراف]".
{وِلَب ُ
بالدين مأخوذ من قوله تعالىَ :
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الحدت

في البباري؟

الح ةةدت

ف ةةي البب ةةاري ،لك ةةن عناية ة المغاربة ة ونه ةةل األن ةةدلس بمس ةةلم نكال ةةر م ةةن عن ةةاتجهم بالبب ةةاري ،ول ةةذلل يع ةةزو

طالب :نعمَ قال :صحيحَ أخرجه البخاري ومسلم.

ل حيع مسلم والحدت في البباري ،هذا االير عندهم.
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ال شاعرهم:
"العرب ُت َكني َع ِن اْل َف ْضل َواْل َع َفاف بالثَيابَ َك َما َق َ
عوف طهارى نقي ٌة".
ثياب بني
م

قميصاَ فذإن أرادوك أن تخلعذه فذا تخلعذه»،
وقد قال -صلى هللا عليه وسلم -لعثمان« :إن هللا سيلبسك
َ

فعبذر

عن الخافة بالقميصَ وهي استعارة حسنة معروفة".

مبرإ؟

طالب :قال :أخرجه الحاَم من حديث عائشة وصذححهَ وتعقبذه الذذهبي فقذال :أنذى لذه الصذحةَ وفيذه فذرج بذن

فضالة مداره عليه .انتهى كامهَ ولذه شذواهد منهذا :حذديث عائشذة أخرجذه ابذن ماجذةَ وصذححه اْللبذاني فذي
أيضا في تخريجه بن أبي عاصمَ وعزاه ْلحمد والترمذي وابن حبان وَيره.
صحيح ابن ماجةَ وصححه َ
التأ ِْويَلي ِنَ وهو َّ ِ
ق ِب ِه َّن ِفي َه ِذ ِه ْاْل َْزم ِ
اصذ َة َّ
" ُقْل ُتَ :ه َذا َّ
ابَ َفذِإَّن ُه َّن َي َت َذزَّي َّن َوَي ْخ ُذر ْج َن
انَ َو َخ َّ
الا ئ ُ
َص ُّح َّ ْ َ ُ َ
الش َذب َ
يل أ َ
التأ ِْو ُ
َ
ِ
الت ْقوى ح ِق َيقذةََ َ ِ
اسيا ٌ ِب ِ
ِ
ذث ُتب ِذدي ِزيَن َتهذاَ وَ ُتب ِ
ِ
الثَي ِ
ذالي ِب َم ْذن
اب َع ِارَيا ٌ م َن َّ َ َ
ظذاهَار َوَباطَنذاَ َحْي ُ ْ
َ َ َ
ُم َتَب ِر َجا م َ َف ُه َّن َك َ
وده َّنَ وَذ ِلك م َشاهٌد ِفي اْلوج ِ ِ
ِ
ان ِعْن َذد ُه َّن شذيء ِم َذن َّ
الت ْق َذوى َل َمذا َف َعْل َذن
َيْن ُ
ص ُُ َ َ ُ َ
ود مْن ُه َّنَ َفَل ْو َك َ
ُُ
ظُر ِإَلْي َهاَ َب ْل َذل َك َم ْق ُ
ِ
َحٌد َما ُهَن ِال َك".
َذل َكَ َوَل ْم َي ْعَل ْم أ َ
من الغرائ

امجما المجناقضا  ،يعني في الم ان وهذه ما هي بضرب من البيال نو بالنقل ،يعني شي ةابةم

مؤاد ،ومد امرنتا في قاي الجبرإ وهمةا ت جفةا وإحةداهما ممسةك بالم ةحف ،والقة ار ة نظةن فةي سةجرة األعةران

نو الججب  ،والالاني تق نر من حف ها في الم ان ،واألخرى ممسك تفجع عليها ي ا نخ أ  ،وهما في قاي الجبرإ.

وهنةةا يقةةجل :فلةةج اةةا عنةةدهن شةةي مةةن الجقةةجى لمةةا فعلةةن لةةل ،يعنةةي هةةذا الجبةةرإ ،وال شةةل ن العةةارا

ومةةا مةةرى

عليه الناس في بيجتهم ونعرافهم قةد تةدرمج علةى نشةيا تجسةاهلج فيهةا ويرونهةا اةال شةي ويهجمةج بةأمجر ،وهةذا
يبجلف من بلد يلى بلد ،تهد هذا البلد عندهم محاف

على مه  ،مةالال علةى السةجر ،بينمةا هةم مفرطةج فةي نمةجر

كاليرة ،يعني هذه مجسجرة وتسألها عن نق ر السجر فلعلها ما تق نر عليل ق ار ة صحيح  ،واألخرى تهةدها تقة نر قة ار ة

مجقن من طجال السجر ،وم

لل تهد عليها مالح ا .

والبلةةدا يبجلفةةج فةةي محةةاف جهم علةةى بع ة
بع ة

ال ةةعائر رو بع ة

 ،واهجمةةامهم ببعضةةها رو بع ة

اآلفةةال مةةن ع ةةائم األمةةجر مسةةأل الغيب ة مةةالال ،وعنةةدهم نمةةجر تجسةةاهلج فيهةةا ،وفةةي بع ة

ٍ
بأمجر هي نقل بكالير من الغيب وتهد في مهالسهم الغيب  ،فالبيا لها نةر .وم
تهجمج

البلةةدا تهةةدهم

لل الدتن واحةد نةزل مةن

الرب -مل وعال -على ممي المكلفين ،فالذي يحرم على هذه يحرم على هذه ،والذي ي ل
هذه ،لكن قد تكج البيا الجي نةةر عليهةا وق ةم علةى عقلهةا بحية

 ،فجهةةد فةةي

مةن هةذه ي لة

مةن

مهلةم الحكةم ال ةرعي فةي هةذه المسةأل نو

مائز ،وإال فهج من ر حقيق مةؤةر مةدا ،يعنةي ايةف
ا
نر الناس يعملج هذا ويسجمرؤونه وال تنكرونه بينهم ف نجه
13
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يكج هذا الجبرإ المجمجر ومعه الع ر والروائع وقيره ،وتحفظ -نسيم اآل هل هي األعران نو الججب ؟ -ونخجها
ممسك بالم حف لجفجع عليها ،يعني العقل السجي ما يسج ي ن يهم مالل هذه األمجر.

والمؤلةةف -رحمةةه هللا -فةةي بةةالر األنةةدلس بةةالر تةةرن معةةرون ال سةةيما فةةي ع ةره وبعةةد ن مةةا يلةةى م ةةر فةةي
القر الساب يقجل" :حي

تبدي ينجهةا وال تبةالي بمةن تن ةر يليهةا ،بةل لةل مق ةجرهن ،و لةل م ةاهد فةي الجمةجر

منهن ،فلج اا عندهن شي من الجقجى لما فعلن لل ،ولم يعلم نحد ما هنالل " ..الخ.
ِ ِ ِ
" َو ِم َّما ُيَقوِي َه َذا َّ
ذت
يل َما ُذ ََِر ِم ْن َو ْص ِف ِه َّن ِفي َب ِقَّية اْل َحديث في قوله« :رؤوسهن كأسنمة البخذت»َ ،واْلُب ْخ ُ
التأ ِْو َ
ظام ْاْل ِ ِ
ورِه َّن عَلذى أَوس ِ
ِ
َضْر ٌب ِم َن ِْ
وس ُه َّن ِب َها ِل َما َرَف ْع َن ِم ْن َض َف ِائ ِر ُش ُع ِ
ذاط
اإل ِب ِل ِع َ
ام ْاْل ْ
َ
َج َسامَِ ع َ ُ ْ
َْ
َسن َمةَ َشَّب َه ُرُء َ
ظُ

ُرُء ِ
وس ِه َّن".

المجمجرة اآل عندهم.

يعني هذا مجمجر ،يعني الجسريحا
"وه َذا م َشذاهٌد معُلذومَ و َّ ِ
أضذر علذى
ذال -صذلى هللا عليذه وسذلم« :-مذا تركذت بعذدي فتنذ َة َّ
َ َ ُ َ َْ ٌ َ
النذاظُر ِإَل ْذي ِه َّن َمُل ٌ
ذومَ .ق َ
الرجال من النساء» خرجه البخاري".
طالب.......:

الالتي ال ترمج نكاحا ،يعني اجنها ال ت جهى فق ال بد ن يكةج مةن ال ةرفين يعنةي هةي ال ترمةج نكةاح ونيضةا
هياجها ال تغري بها.

طال  :لج تجفر حدور ....يعني مالال لج اانم مجسجرة -يا شيخ -ااسي ما فيها شي من الجعري لكن تفعةل مالةل
هذه الجسريحا ؟

تنكر عليها.

َعَر ِج َحَر ٌج َوَ َعَلى اْلم ِر ِ
يض َحَر ٌج َوَ َعَلذى أَن ُف ِس ُذك ْم أَن َتذ ْأ َُُلوا
َع َمى َحَر ٌج َوَ َعَلى ْاْل ْ
َ َعَلى ْاْل ْ
"قوله تعالىَ{ :لْي َ
َ
ذام ُكم أَو بيذو ِ
ِ
ِ
ِ
ذائ ُكم أَو بيذو ِ أ َّ ِ
ِ
ِ
َخذو ِات ُكم أَو بيذو ِ أ ِ
ِ
ْ
َع َم ْ ْ ُ ُ
ُم َهذات ُك ْم أ َْو ُبُيذو ِإ ْخ َذوان ُك ْم أ َْو ُبُيذو أ َ َ ْ ْ ُ ُ
آب ْ ْ ُ ُ
من ُبُيوِت ُك ْم أ َْو ُبُيذو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ع َّم ِات ُكم أَو بيو ِ أ ْ ِ
يعذا
ذاح أَن َتذأ ُ
َ َعَلْي ُك ْم ُجَن ٌ
َ ْ ْ ُُ
َُْلوا َجم َ
َخ َوال ُك ْم أ َْو ُبُيو َخاَ ت ُك ْم أ َْو َما َمَل ْك ُتم َّم َفات َح ُه أ َْو َصديق ُك ْم َلْي َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا مَب َارََ َة َ ِ
َّللا َل ُك ُم ْاْلَيا ِ َل َعَّل ُك ْم
أ َْو أ ْ
َش َت َاتا َفِإ َذا َد َخْل ُتم ُبُي َ
طيَب َة َك َذل َك ُيَبي ُن َّ ُ
وتا َف َسل ُموا َعَلى أَن ُفس ُك ْم َتحَّي َة م ْن عند َّ ُ
َت ْع ِقُلون}[( )61سورة النذذور].
فيه إحدى عشرة مسألة:

ف اْل ُعَلماء ِفي َتأ ِْو ِ
ال َث َم ِانَيذةم .أَ ْقَرُب َهذا:
يل َه ِذ ِه ْاْلَي ِة َعَلذى أَ ْق َذو م
َع َمى َحَر ٌج} ْ
اخَتَل َ
َ َعَلى ْاْل ْ
اْلولى :قوله تعالىَ{ :لْي َ
َ ُ
ِ
ذوخ ٌة أَو َن ِ
ذوخ ٌة ِم ْذن َق ْوِل ِذه َت َعذاَلىَ { :وَ َعَلذى
ذخ ٌة أ َْو ُم ْح َك َمذةٌَ َف َه ِذذ ِه َث َا َثذ ُة أَ ْق َذو م
الْ :اْل ََّو ُل :أََّن َهذا َمْن ُس َ
اس َ
َه ْل ه َي َمْن ُس َ ْ
أَن ُف ِس ُكم} ِإَلى ِ
طذ َ َ َكذاُنوا ِفذي أ ََّو ِل ِْ
َ َعَلذى
آخ ِر اْليةَ قاله عبد الرحمن بن زيذدَ قذال :هذذا شذيء اْنَق َ
اإل ْس َذا ِم َل ْذي َ
ْ
ذائ وَلذي ِ ِ
ِ
َّللا-
اء َّ
َح ٌذدَ َف َس َّذو َ
اَ َوَكاَن ِت ُّ
ذل َف َذد َخ َل اْلَبْي َ
َ فيذه أ َ
أَْب َوا ِب ِه ْم أَ َْ َا ٌ
الس ُت ُ
ذت َو ُه َذو َج ٌ َ ْ َ
غ َّ ُ
الر ُج ُ
ور ُمْر َخا َةَ َفُرَّب َما َج َ
ِ ِ
ِ
ِ
َن يأ ُ ِ
ذال-
َن َي ْف َت َح َهذاَ َفذ َذ َه َب َهذ َذا َواْنَق َ
َح مد أ ْ
ا َعَلى اْلُبُيو َف َا َيح ُّل ْل َ
َعَّز َو َج َّل -أ ْ َ
َْ َل مْن ُهَ ُث َّم َص َار ْاْلَ َْ َا ُ
طذ َ َ .ق َ
تلب َّن أحد ماشية أحد إ بإذنه» الحديث خرجه اْلئمة".
صلى هللا عليه وسلمَ « :-ي ْح َ
ٍ
نفس منه ،فأمجال الناس محرم «ي رما كم ونمجالكم ونعراضكم علةيكم حةرام» ،فةال
وال يحل مال امرئ يال ب ي
تج رن في مال نحد يال ب نه.
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يثَ .خَّر َج ُه ْاْل َِئ َّم ُة.
"اْل َح ِد َ
َّ ِ
ِ
َّللا -عذز وجذل:-
اعةٌَ .رَوى َع ِل ُّي ْب ُن أَِبي َ
طْل َح َة َع ِذن ْاب ِذن َعَّب م
الثاني :أََّن َها َناس َخةٌَ َقاَل ُه َج َم َ
ذالَ :ل َّمذا أَْن َذز َل َّ ُ
ذاس َق َ
َُْلوْا أَمواَل ُكم بيَن ُكم ِباْلب ِ
ِ
اط ِل}[( )29سورة النساء] قذال المسذلمون :إن هللا -عذز وجذل-
{يا أَُّي َها َّالذ َ
آمُنوْا َ َتأ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ
َ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َّ
الط َعذام م ْذن أَ ْف َض ِذل ْاْلَم َذو ِ
َح مذدَ
َم َواَلَنا َبْيَنَنا ِباْلَباط ِذلَ َوأ َّ
الَ َف َذا َي ِح ُّ
َن َيأ ُ
َن َنأ ُ
َح مذد مَّنذا أ ْ
َق ْد َن َهاَنا أ ْ
َْ َذل عْن َذد أ َ
ذل ْل َ
ْ
َْ َل أ ْ
َ
ِ
ِ
ف َّ
ذالُ :ه َذو
َف َك َّ
َع َمى َح َذر ٌج} إلذى {أ َْو َمذا َمَل ْك ُذتم َّم َفات َح ُ
َ َعَلى ْاْل ْ
َّللا -عز وجلَ{ -لْي َ
الن ُ
ذه} َق َ
اس َع ْن َذل َكَ َفأَْن َز َل َّ ُ
الر ُج َل ِب َضْي َع ِت ِه.
الر ُج ُل ُي َوِك ُل َّ
َّ
الشامَ ي َكَّنى أَبذا اْلحس ِذن ويَقذال :أَبذا مح َّم مذدَ اسذم أَِب ِ
ِ
ِ
يذه
ُقْل ُتَ :ع ِل ُّي ْب ُن أَِبي َ
َ َ َ َُ ُ َ ُ َ
طْل َح َة َه َذا ُه َو َم ْوَلى َبني َهاش مم َس َك َن َّ َ ُ
ْ ُ
طْلح َة س ِالمَ ُت ُك ِلم ِفي َت ْف ِس ِِ ِ
َعَل ُم".
يلِ :إَّن ُه َل ْم َيَر ْاب َن َعَّب م
َّللا أ ْ
أبى َ َ َ ٌ
اسَ ََ َّ ُ
يرهَ َفق َ
َ
ٍ
حيناذ منق عا بين علي بن نبي طلحة وابةن عبةاس ،لكةن مرويةا علةي بةن نبةي طلحة
يعني منق  ،يكج السند
عن ابن عباس ي ا صع السند يليه تداولها األئم وخرمجهةا فةي اجةبهم واعجمةدوا عليهةا وعجلةجا عليهةا ويرونهةا مةن

نقجى ما تروى عن ال حاب  ،لكن م لل االنق ا ظاهر.
الث ِال ُث :أََّنها مح َكمةٌَ َقاَله جماع ٌة ِمن أَه ِل اْل ِعْل ِم ممن يقتذدي بقذولهمَ مذنهم سذعيد بذن اْلمس َّذي ِب وعبيذد َّ ِ
" َّ
َّللا ْب ُذن
ُ ََ َ ْ ْ
َ َُ ْ ُ
َُ
َ ُْ َ
عب ِد َّ ِ
ِ
ذان اْل ُم ْس ِذل ُمو َن
ودَ .وَرَوى ُّ
الزْهرِ
َّللا ْب ِن ُع ْتَب َة ْب ِن َم ْس ُع م
ِي َع ْن ُعْرَوَة َع ْذن َعائ َشذ َة -رضذي هللا عنهذاَ -قاَل ْذتَ :ك َ
َْ
ِ
ِ
ِ
وعبو َن ِفي َّ ِ
َّ
ير م َ َرس ِ
اه ْم َوَيُقوُلذو َن:
ول َّ
يح ُه ْم ِإَلذى َض ْذمَن ُ
َّللا َعَلْيذه َو َس َّذل َمَ َ-ف َكذاُنوا َي ْذد َف ُعو َن َم َفذات َ
ُي ِ ُ
النف ِ َ ُ
َّللا َ -صذلى َّ ُ
وه َلَنا َع ْن ََْي ِر ِط ِ
َ".
يب َن ْف م
ِإ َذا ْ
اح َت ْج ُت ْم َف ُكُلواَ َف َكاُنوا َيُقوُلو َن ِإَّن َما أ َ
َحُّل ُ

يعنةةي فةةي مقابةةل الحفةةظ والرعاية وإال فلةجال هةةذا الحفةةظ والرعاية لبيةةجتهم لمةةا نبةةاحجا لنةةا ن نأكةةل منهةةا ،فكأنةةه بغيةةر

طي

ٍ
نفس منهم ،نمرة.

َُْلوا ِمن بيوِت ُكم أَو بيو ِ ِ
ال َّ
َّاس":
"فأنزل هللا -عز وجلَ { :-وَ َعَلى أَن ُف ِس ُك ْم أَن َتأ ُ
َ
ُُ ْ ْ ُُ
النح ُ
آبائ ُك ْم} إلى آخر اْليةَ َق َ
وعبو َن" أي يخرجون بأجمعهم في الموازي يَقال :أَوعب بُنو ُف َا من َلب ِني ُف َا من ِإ َذا جذاءوهم ِبذأ ِ
ذال ْاب ُذن
َ ُ ُْ ْ
َ
ُ ُ ََْ َ
ُي ِ ُ
َج َمع ِه ْمَ .وَق َ
ِِ ِ
ِِ ِ
َي ِبأَ ْق َصذى َمذا
ض َو ِع م
س ِب َذرَْ م
ال :أ َْو َع َب َبُنو ُف َا من َج َا َءَ َفَل ْم َيْب َق ِبَبَلده ْم مْن ُه ْم أ َ
اء اْل َف َذر ُ
يذبَ أ ْ
َحٌدَ .و َج َ
السكيتُ :يَق ُ
ِعْن َده .وِفي اْلح ِد ِ
يث« :في اْلنف إذا استوعب جدعه الدية»".
َ
ُ َ

واسجيعاب ال ي اإلتيا على آخره ،يعني ي ا قيل :اسججع الكجاب معناه ننه قرنه اامال.
"وفي الحديث« :في اْلنف إذا استوعب جدعذه الديذة» ِإ َذا َلذم ي ْتذر ْك ِمْنذه شذيء .و ِ
الش ِ
اب َّ
اس ِتْئ َصذاُل ُه.
ُ
ْ ُ َ
اسذت َ
ذيء ْ
َ ْ
يع ُ
ْ
ذل مذا ج ِعذل ِف ِ
ِ
ويَقال :بي ٌت و ِعيب ِإ َذا َك َ ِ
ِ
ِ ِ
يذهَ .و َّ
الض ْذمَنى ُه ُذم َّ
ذال
َ ُ ُ َْ َ ٌ
الزْمَنذىَ َواح ُذد ُه ْم َضذم ٌن َزم ٌذنَ .ق َ
ان َواس َعا َي ْس َت ْوع ُب ُك َّ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ
الصذحاب ِة و َّ ِ
النحَّاس :وه َذا اْلَقول ِم ْن أَج ِل ما رو ِ
ين مذن التوقيذف أن اْليذة نزلذت
َّ ُ َ َ
التذا ِبع َ
َ َ ُ َ
ِي في ْاْلَية؛ ل َما فيه َع ِذن َّ َ َ َ
ْ ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِي :وه َذا َك َام مْن َت ِظم ِْل ِ ُّ ِ
َم َو ِال ِه ْم ِبأَْي ِذد ِ
يه ْمَ َل ِك َّذن
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ َ َ
ٌ ُ ٌ ْ
َجل َت َخلف ِه ْم َعْن ُه ْم في اْلج َهاد َوَبَقاء أ ْ
في شيء ب َعْينهَ .ق َ
ِ
ِ
ِ
َن ُيَق ِ
َّللا َرَفذ َ اْل َح َذر َج
ان َه َذا اْلَق ْو ُل َب ِع َ
ذار أ ْ
اهَ َف َك َ
َق ْوَل ُه{ :أ َْو َما َمَل ْك ُتم َّم َفات َح ُه} َقد ا ْق َت َض ُ
يدا ِجًّداَ .لك َّن اْل ُم ْخ َت َ
ذال :إ َّن َّ َ
َ
يف َّالذ ِذذي ي ْشذ َذتر ُ ِ ِ
الت ْك ِليذ ِ
ِ
ذالت ْك ِل ِ
ِ
ط ِفذذي َّ
ذق ِبذ َّ
ذف ِبذ ِذه ِمذ َذن
يمذذا ُي ْشذ َذتَر ُ
ط فيذذه اْلَب َصذُذرَ َو َعذ ِذن ْاْل ْ
َعذ ِذن اْْل ْ
يمذذا َي َت َعَّلذ ُ
ُ َ
َعذَذر ِج ف َ
َع َمذذى ف َ
ض ِفذذي ِإسذ َذق ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
الصذ ْذو ِم
اْل َم ْشذ ِ
اط ِهَ َك َّ
يمذذا ُيذ َذؤِثُر اْل َمذ َذر ُ
ْ
ذيَ َو َمذذا َي َت َعذذذُر مذ َذن ْاْلَ ْف َعذذال َم ذ َ ُو ُجذذود اْل َعذ َذر ِجَ َو َعذذن اْل َمذ ِذريض ف َ
و ُشر ِ
الص َا ِة َوأَْرََ ِان َهاَ َواْل ِج َه ِاد َوَن ْح ِو َذ ِل َك".
وط َّ
َ ُ
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العبارا  ،مالل هؤال ليس عليهم حرإ ،لكن ليس

يعني وقيرهم من نهل األعذار الذي ال تجمكنج من نرا بع
معنى هذا ن اإلنسةا ي ا احجةيج يليةه فةي مه ٍ
ةار ونحةجه تمنةى ننةه نعةرإ ليعةذر ،نو نعمةى ليعةذر ،ال ،فالنيةا تبلة
نع ةةم ممةةا تبلغةةه األعمةةال ،بعة النةةاس تجمنةةى ننةةه فةةي وقة ٍ
ةم مةةن األوقةةا نعمةةى حجةةى مةةا يكلةةف ،وبعة النةةاس
ٍ
عبارة وشبهها ،فمالل هذا على قدر نيجه ،وهللا المسجعا  ،واألمجر
تجمنى ننه في هذا اليجم مري  ،وال ي ل ألرا
بمقاصدها.

ِ
َُْلوا ِم ْذن بيذوِت ُكمَ .فهذ َذا معَنذى ص ِ
يحَ وتفسذير ِ
بذين مفيذدَ
َن َتذأ ُ
َ َعَلْي ُك ْم َح َذر ٌج ِفذي أ ْ
ذح ٌ
ُُ ْ َ َ ْ
ال َب ْع َد َذل َك ُمَبِيَناَ :وَلْي َ
َ
" ُث َّم َق َ
ويعضده َّ
اج ِفي َت ْف ِس ِ
ير ْاْلَي ِة ِإَلى َنْق مل.
الشْر ُ َواْل َعْق ُلَ َوَ ُي ْح َت ُ
ِ
َشار ابن ع ِطَّي َة َفَقالَ :ف َ ِ
َمُر َّ
َن اْل َح َذر َج َعذْن ُه ْم َمْرُفذو ٌ ِفذي ُك ِذل َمذا
يع ِة َي ُد ُّل َعَلى أ َّ
ُقْل ُتَ :وِإَلى َه َذا أ َ َ ْ ُ َ
الش ِر َ
ظاهُر ْاْلَية َوأ ْ
َ
طُّرهم ِإَلي ِه اْلع ْذرَ وَت ْق َت ِضي ِنَّي ُتهم ِف ِ
ِ
يه ِْ
صَ َفاْل َحَر ُج َمْرُفو ٌ
ان ِب ْاْلَ َْ َم ِلَ َوَي ْق َت ِضي اْل ُع ْذُر أ ْ
اإل ْتَي َ
َن َيَق َ مْن ُه ُم ْاْلَ ْنَق ُ
َي ْض َ ُ ْ ْ ُ ُ َ
ُْ
َما ما قال الناس في هذا الحرج هنا وهى:
َعْن ُه ْم ِفي َه َذاَ .فأ َّ
الثانية :فقال ابن زيد :وهو الحرج في الوزو :أي حرج عليهم في تأخرهمَ وقوله تعالىَ { :وَ َعَلى أَن ُف ِس ُك ْم}
ط ِ
اعمَِ .قاَل ْتَ :وَكاَن ِت اْل َعَر ُب َو َم ْن ِباْل َم ِديَن ِة
طو ٌ ِم َن ْاْلَ َّو ِلَ .وَقاَل ْت ِفْرَقةٌْ :اْلَي ُة ُكُّل َها ِفي َم ْعَنى اْل َم َ
ْاْلَيةََ َم ْعَنى َم ْق ُ
ضهم َكان ي ْفعل َذ ِلك َتَق ُّذ ار ِلجوَ ِن اْلي ِد ِمن ْاْلَعمىَ وِ ْن ِبس ِ
اط
َقْب َل اْل َمْب َع ِث َت َت َجَّن ُب ْاْلَ َْ َل َم َ أ ْ
َه ِل ْاْل ْ
َ َ
َع َذ ِارَ َفَب ْع ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َْ َ َ
ِِ
َخ َا ا ج ِ
ِ ِ
َعَر ِجَ َوِلَرِائ َح ِة اْلم ِر ِ
ان
اه ِلَّي ٌة َوِكْبٌرَ َفَن َزَل ِت ْاْلَي ُة ُم ْؤِذَن َة َوَب ْع ُ
اْل ِجْل َسة م َن ْاْل ْ
ض ُه ْم َك َ
يض َو ِع َّا تهَ َو ِه َي أ ْ ٌ َ
َ
َصح ِ
َه ِل ْاْلَع َذ ِارَ ِإ ْذ هم مَق ِصرو َن ع ْن َدرج ِة ْاْل ِ
الرْؤَي ِة ِفي
َّاء ِفي ْاْلَ َْ ِل؛ ِل َع َد ِم ُّ
َي ْف َع ُل َذ ِل َك َت َحُّر َجا ِم ْن ََْي ِر أ ْ
ْ
َ ََ
ُْ ُ ُ
ِ
ِ
ْاْلَعمىَ وِلْلعج ِز ع ِن اْلم َزاحم ِة ِفي ْاْلَعر ِجَ وِل َضق ِ
ف اْلم ِر ِ
اح ِة ْاْلَ َْ ِل َم َع ُه ْم".
يضَ َفَن َزَلت ْاْلَي ُة في ِإَب َ
َْ َ َْ َ
َْ َ ْ
َ
ُ ََ
نعم أل اإلنسا ي ا بل به الجر مبلغه تجحرإ ن يأكل مة مالةل هةؤال الةذتن قةد ال يةأكلج ن ةف مةا يأكةل ،مةا

يأكلةةه ال ةةحيع ،األعمةةى قةةد ال تمجةةد تةةده يلةةى نطاتة

ال عةةام ،بةةل قةةد تق ةةر رونةةه فيقج ةةر علةةى األقةةل ،واألعةةرإ

نيضا قد تض ره رمله الجي ال تنالني مالال ن ال يقرب من بع
مال ةةل ه ةةذا ف ةةي المة ةري

األطعم الجي تكج هي نفضل من قيرها ،وقةل

نو مالله ةةا نيضة ةا ال ةةذي ال يس ةةج ي ن يمضة ة ال ع ةةام مض ةةغا مي ةةدا بحية ة

تلح ةةق براة ة

األصحا  ،بع الناس ي ا اا من نهل الجر ويأكل م هؤال قد تججر  ،وقد ال يملل نفسةه ن يقج ةر علةى مةا
اقج روا عليه ،ويأكةل بنسةب مةا يةأكلج  ،والمسةأل مفجرضة فةي النهةد ،يعنةي ي ا اانةم الجةي يسةمجنها َق َّ ة  ،يعنةي
كل واحد تبذل من المال بقدر صاحبه ،لكن لج بةذل ضةعفا مةالال مةا تبةذلج فلةه ن يأكةل نكالةر مةنهم ،مة ن هةذه

األمةةجر مةةا ال ةةر بالجسةةامع فيهةةا ،ون مالةةل هةةذه األمةةجر ال تلجفةةم يليهةةا ،والنةةاس تجناهةةدو مةةن نول الةةزمن يلةةى
آخره ،وال تجناق ج في مالل هذه األمجر ،وال تلجفجج يليها ،فمالل هذا ال حرإ فيه.

لكةةن ي ا نبةةا اآلكةةل عةةن شةةع فةةي نفسةةه ،وحةةر ٍ شةةدتد علةةى اسةةجيعاب ن ةةيبه فةةال ،امةةا نهةةي عةةن اقجة ار الجمةةر،
القر بين الجمرتين م من يأكل تمرة تمرة ،وعند العجام ي ا نروا شب ا بدتنا قالجا له :ننم تأكةل مة عميةا

ألنةه

نعمى قد يقج ر على قير الهيد من ال عام ألنه ما ي جن ،بينما المب ر تنجقي ما تنفعه وما يسجفيد منه ،ومةا
يفيده ،وينجقي من نطات

ال عام على ما ي جهي ،وهللا المسجعا .
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الن ِ ِ
ذاس ِفذي ِك َت ِ
َعذ َذ ِار َت َحَّر ُجذوا ِفذي ْاْلَ َْ ِذل َمذ َ َّ
ذاب َّ
الزْه َذراو ِ
َج ِذل ُعذ ْذ ِرِه ْمَ َفَن َزَل ِذت
ال ْاب ُن َعَّب م
ِيِ :إ َّن أ ْ
ذاس م ْذن أ ْ
َه َذل ْاْل ْ
" َوَق َ
الرجل ِإ َذا ساا أَهل اْلع ْذ ِر ِإَلى بي ِت ِه َفَلم ي ِجد ِف ِ
ِ
يه َشْيَئا َذ َه َب ِب ِذه ِإَلذى ُبُيذو ِ َقَرَاب ِت ِذهَ
ْ َ ْ
يلَ :ك َ
ْاْلَي ُة ُم ِب َ
َْ
َ َ َْ ُ
ان َّ ُ ُ
يح َة َل ُه ْمَ .وق َ
َع َذ ِار ِم ْن َذ ِل َكَ َفَن َزَل ِت ْاْلَيةُ.
َف َت َحَّر َج أ ْ
َه ُل ْاْل ْ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َي َوَ َعَلْي ُك ْم أَُّي َها َّ
ذب
اج َت َمذ َ اْل ُم َخا َ
اسَ .وَلك ْن َل َّمذا ْ
الن ُ
طُ
اء َك َا ممَ أ ْ
الثال َث ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَ َعَلى أَن ُفس ُك ْم} ه َذا ْابت َد ُ
ِ
طب ِليْن َت ِظم اْل َك َام .وَذ ََر بيو القربا وسَق َ ِ
َو ََْيُر اْلم َخا َ ِ
ذال اْل ُم َف ِس ُذرو َن:
ُ َ َ
ََ
ط مْن َها ُبُيو ُ ْاْلَْبَناءَ َفَق َ
طب َََل َب اْل ُم َخا َ ُ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َذ ِل َك ِْل ََّن َها َداخَل ٌة في َق ْوِله{ :من ُبُيوِت ُك ْم}؛ ْلن بيت ابذن الرجذل بيتذهَ وفذي الخبذر« :أنذت ومالذك ْلبيذك» ،وْلنذه
ذكر اْلقرباء بعدَ ولم يذكر اْلو د".

األوالر ال يحجامج يلى ار أل بيم الجلد بيم للجالد ،فال يحجامج يلى ار فهم راخلج في بيجتهم.
الظ ِ
ضذهم هذ َذا اْلَقذول َفَقذال :هذ َذا َتح ُّكذم عَلذى ِك َت ِ ِ
َّللا َتعذاَلىَ ب ِذل ْاْل َْوَلذى ِفذي َّ
ذاه ِر أََّ
ال َّ
ذار َ
َ َ
ض َب ْع ُ ُ ْ َ
َ ٌ َ
َ
َّاسَ :و َع َ
ذاب َّ َ
النح ُ
ْ َ
" َق َ
ي ُكو َن ا ِ بن م َخ ِال َفا ِله ُؤَ ِءَ وَلي ِ ِ
ِي َع ِن َّ
النِب ِي -صلى هللا عليه وسلم« :-أنت ومالك ْلبيك»
َ ا ْحت َج ُ
َ
اج ِب َما ُرو َ
َ
ََْ
ُْ ُ
ِ
يثَ َوأََّن ُه َل ْو َص َّح َل ْم َت ُك ْن ِفيه ُح َّج ٌة".
ِي َل َو ِه َي َه َذا اَْل َح ِد ُ
ِبَقو م
نقةةجل فةةي مالةةل هةةذا المقةةام ال حامة لمالةةل هةةذا الحةةدت  ،يعنةةي مهةةرر عةةدم اةةر األوالر رليةةل علةةى ن بيةةج األوالر
بيةج لآلبةا  ،ال نحجةاإ يلةى الحةدت  ،الحةدت

النفس.

صةع نو لةم ي ةع ،عةدم اةرهم فةي اآلية تةدل علةى ننهةم فةي حكةةم

"وأََّنه َلو ص َّح َلم َت ُكن ِف ِ
َّ
يه ُح َّجةٌَ ِإ ْذ َق ْد َي ُكو ُن َّ ِ
َّللا َعَلْي ِه
ْ ْ
َ ُ ْ َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
ِ
يلِ :إ َّن اْل َم ْعَنى أنت ْلبيكَ ومالك مبتدأ أي :ومالك لكَ والقاط
َوَق ْد ق َ

ط ِذب ِْلَِب ِ
يذه.
َو َسَّل َمَ -ع ِل َم أ َّ
ذك اْل ُم َخا َ
ذال َذ ِل َ
َن َم َ
لهذا التوارث بين اْلب وا بن".

يعني لج اا مال االبن هج مال األب لما ح ل تجار  ،ن ال شي ٍ
بال على نصله ،ي ا ما

ترةه األب ،هج مال األب من األصل ما يحجاإ يلى ير  ،هذه حهجه ،لكن الحدت

االبن مةا نقةجل:

له معنةى والجةجار لةه معنةى،

وما عندنا في اآلي له معنى ،وال شي له ما يب ه من هذه المعاني.
َُْلوا ِمذن بيذوِت ُكم} َكأََّنذه يُقذول مس ِ
ذاَ ِن ُك ُم َّال ِتذي
وقال الترمذي الحكيم :ووجذه قولذه تعذالىَ { :وَ َعَلذى أَن ُف ِس ُذك ْم أَن َتذأ ُ
َُ ُ ََ
ُُ ْ
يكم وأَوَ د َُمَ َفي ُكو ُن ِل ْْلَه ِذل والولذد هنذاك شذيء َق ْذد أَ َفذادهم هذ َذا اَ َّلرج ِ
ِفيها أ َ ِ
َ َعَلْي ِذه
ْ
َ ُْ َ
ذل َّالذذي َل ُ
َهال ُ ْ َ ْ ُ ْ َ
َ
ذه اْل َم ْس َذك ُنَ َفَل ْذي َ
ُُ
َْ َل َم َع ُه ْم ِم ْن َذ ِل َك اْلُقو ِ ".
َن َيأ ُ
َحَر ٌج أ ْ
ٍ
وحيناذ ال يكج هذا من الرمج  ،وال يكج هذا من الرمج .

"أو يكو َن للزوجة والولد هناك شيء من ملكهم فليَ عليه في ذلك حرج".
يعني ون ير لل لج ت ةدل شةب علةى آخةر وهةج مةن نهةل ال ةدق  ،ت ةدل عليةه ب ةي ٍ مةن المةال نو ب ةي ٍ

من ال عام ةم رعاه المج دل عليه ونكل عنده ،هل نقجل :ي هذا رمج في الع ي ؟ هذا ال ،اةل مةن ال ةرفين ال
تج جر هذا.

ِ
ِ
ِ
"الرابعة :قوله تعالى{ :أَو بيو ِ آب ِائ ُكم أَو بيو ِ أ َّ ِ
َخذو ِات ُكم أَو بيذو ِ أَعم ِ
ذام ُك ْم
ُم َهات ُك ْم أ َْو ُبُيو ِإ ْخ َذوان ُك ْم أ َْو ُبُيذو أ َ َ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
ْ ُُ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذاء :ه ذ َذا ِإ َذا أ َِذُن ذوا َلذ ِ
ذض اْلعَلمذ ِ
ذات ُكم أَو بيذذو ِ أ ْ ِ
ذال
ذه فذذي َذ ِلذ َ
َ
ُ
أ َْو ُبُيذذو َع َّمذ ْ ْ ُ ُ
ذكَ .وَقذ َ
َخذ َذوال ُك ْم أ َْو ُبُيذذو َخذذاَ ت ُك ْم} َقذ َ
ذال َب ْعذ ُ ُ َ
آخرو َن :أ َِذُنوا َله أَو َلم ي ْأ َذُنوا َفَله أَن يأ ُ ِ
َن اْلَقرابذ َة َّال ِتذي بيذَنهم ِهذي ِإ َذ ٌن ِمذْنهم .وَذ ِلذك ِْل َّ ِ ِ
ذك اْلَقَرَاب ِذة
َن فذي تْل َ
ُْ َ َ
َْ َذل؛ ْل َّ َ َ
ُ ْ َ
ُ ْ ْ َ
َُ
َْ ُ ْ َ
الن ُفذوس ِمذْنهم ِبذ َذ ِلك اْلع ْط ِ
ِذي:
َْ َذل َهذ َذا ِم ْذن َش ْذي ِئ ِه ْم َوُي َس ُّذروا ِبذ َذ ِل َك ِإ َذا َع ِل ُمذوا .قذال ْاب ُذن اْل َعَرب ِ
َن َيأ ُ
ذف أ ْ
َ َ
َع ْط َفا َت ْس َم ُح ُّ ُ
ُْ
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ِ
اح َلَنا ْاْلَ َْ َل ِم ْن ِج َه ِة َّ
محجوز ُدوَن ُه ْم َل ْذم َي ُك ْذن َل ُه ْذم
ا
ان إذا كان الطعام مبذو ََ فإذا كان
اس ِتْئ َذ م
أََب َ
الن َس ِب م ْن ََْي ِر ْ
َخ ُذ ُه".
أْ
ي ا بةةذل ووضةةعم المائةةدة تأكةةل ،لكةةن مةةا تن لةةق يلةةى المسةةججر وتأخةةذ منةةه مةةا شةةام وتفةةجع مةةا شةةام ،مةةن مبةةز

البيم نو المسججر  ،ال ،ننم ما لل يال ما قدم لل ،مأ و لل فيما قدم لل.
َن ُي َج ِ
اوُزوا ِإَلى ا ِ ِد َخ ِارَ َوَ ِإَلى َما ليَ بمأَول وإن َير محوز َعْن ُه ْم ِإَّ ِبِإ ْذ من ِمْن ُه ْم".
" َوَ َي ُج ُ
وز أ ْ
نعم ،قير محج  ،هذا عندهم في المهلس اج نو تحف نو شي  ،نقجل :هذا بيم صةديقنا نو نحةد اةر فةي هةذه
اآلي ة  ،وال منةةاح علينةةا ،وال بةةأس ن نأخةةذ ،نقةةجل :ال ،هةةذا خةةا

بال عةةام المبةةذول ،وقيةةر ال عةةام ال تةةدخل فيةةه،

وال عام قير المبذول نيضا ال تدخل.

ِ
وع ْظم ذلك".
"الخامسة :قوله تعالى{ :أ َْو َما َمَل ْك ُتم َّم َفات َح ُه} يعني مما اخترتم وصار في قبضتكمَ ُ
ع مه يعني نع مه.
ِِ
َّاك وَق َتذاد َة ومج ِ
ذت َََل ِق ِذهَ وَذ ِلذك هذو َتأ ِْويذل َّ ِ
اه ٌذدَ .و ِعْن َذد ُج ْم ُه ِ
ذور
ذه َّ
" َو ِع َ
الر ُجذ ُل ِفذي َبْيتذه َوَت ْح َ
ظ ُم َذ ِل َك َما َمَل َك ُ
الضذح َ َ َ ُ َ
َ َ َُ
ُ
ِ
ِِ
ذاسُ :ع ِن ِ
ذه
يذل َّ
ذال ْاب ُذن َعَّب م
ين َي ْد ُخ ُل ِفي ْاْلَية اْل ُوَك َا ُء َواْل َع ِب ُ
الر ُج ِذل َعَلذى َض ْذي َعتهَ َو َخ ِازُن ُ
اْل ُم َف ِس ِر َ
يد َو ْاْل َ
ذي َوك ُ
اءَ .ق َ
ُج َذر ُ
َ
ِ
ِ
ذل
ذك َّ
َن َيأ ُ
َعَلذذى َم ِالذ ِذهَ َفَي ُجذ ُ
َْذ َذل ِم َّمذذا ُهذ َذو َقذِذي ٌم َعَلْيذذهَ .وَذ ََذَذر َم ْع َمذٌذر َعذ ْذن َق َتذ َ
ذه أ ْ
الِ :إ َذا َمَلذ َ
ذوز َلذ ُ
الر ُجذ ُ
ذاد َة َعذ ْذن ع ْك ِرَمذ َة َقذ َ
َن يأ ُ ِ
ِ
َن َي ْط َع َم َّ
اعذاَ
الش ْي َء اْلَي ِس َير .قال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ْس أ ْ
َْ َل م َّما ُي ْخ َذز ُن ِإ ْج َم َ
اْلم ْف َت َ
ِيَ :وِلْل َخ ِاز ِن أ ْ َ
اح َف ُه َو َخ ِاز ٌنَ َف َا َبأ َ
ُجَرٌة َعَلى اْل َخ ْز ِن َحُرَم َعَلْي ِه ْاْلَ َْ ُل.
ُجَرٌةَ َفأ َّ
َما ِإ َذا َكاَن ْت َل ُه أ ْ
َو َه َذا ِإ َذا َل ْم َت ُك ْن َل ُه أ ْ
ِ
يد بن جبي مرِ { :
أيضا مفاتيحه بياء بذين التذاء والحذاء :جمذ
ملكتم} بضم الميم وكسر الام وشدهاَ وق أر َ
َوَقَأَر َسع ُ ْ ُ ُ َ ْ
مفتذذاحَ وقذذد مضذذى فذذي اْلنعذذامَ وق ذ أر قتذذادة{ :مفتاحذذه} علذذى اإلف ذرادَ وقذذال ابذذن عبذذاس :نزلذذت هذذذه اْليذذة فذذي
الحارث بن عمرو خرج م رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ازيا و َخَّلف م ِالك بن َزي مد عَلى أ ِ ِ
ْ
َ َ َ َ َ َْ ْ َ
َهلهَ َفَل َّما َر َج َ
ِِ
آَل ِمن َ ِ ِ ِ ِ
َّللا َت َعاَلى هذه اْلية.
َو َج َد ُه َم ْج ُه َ
َن ُ َ ْ
الَ :ت َحَّر ْج ُت أ ْ
ط َعام َك ب َوْي ِر إ ْذن َكَ َفأَْن َز َل َّ ُ
وداَ َف َسأََل ُه َع ْن َحاله َفَق َ
السادسذذة :قولذذه تعذذالى{ :أَو صذ ِذد ِ
يق ُك ْم} الصذذديق :بمعنذذى الجم ذ َ وكذذذلك العذذدوَ قذذال هللا تعذذالىَ { :ف ذِإَّن ُه ْم َعذ ُذد ٌّو
ْ َ
ِلي}[( )77سورة الشعراء] وقال جرير:
دعذذذذذذذذذذذذذون الهذذذذذذذذذذذذذوى ثذذذذذذذذذذذذذم ارتمذذذذذذذذذذذذذين قلوبنذذذذذذذذذذذذذا
و َّ ِ
يق َم ْن َي ْص ُد ُق َك ِفي َم َوَّد ِت ِه َوَت ْص ُد ُق ُه ِفي َم َوَّد ِت َك".
الصد ُ
َ
يعنةةي قجلةةه{ :أَو صذ ِذد ِ
يق ُك ْم} يقةةجل :ال ةةدتق بمعن ةى الهم ة  ،لمةةا ا؟ ألنةةه مف ةرر مضةةان ،والمفةةرر ي ا نضةةيف يفيةةد
ْ َ
العمجم ،فهج بمعنى الهم .
ِِ
و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يذلِ :إ َّن َهذ َذا َمْن ُسذو ٌق ِبَق ْوِل ِذهَ َ{ :ت ْذد ُخُلوا ُبُيذو َ َّ
ذي
الن ِب ِ
يق َم ْن َي ْص ُد ُق َك في َم َوَّدته َوَت ْص ُد ُق ُه في َم َوَّدت َ
الصد ُ
َ
ذكُ .ث َّذم ق َ
ِ
وها}[( )28سذذورة
َحذ َذدا َفذ َذا َتذ ْذد ُخُل َ
يهذذا أ َ
ِإَّ أَن ُيذ ْذؤَذ َن َل ُكذ ْذم}[( )53سذذورة اْلحذزاب]َ وقولذذه تعذذالىَ { :فذِإن َّلذ ْذم َت ِجذ ُذدوا ف َ
ذذذذذذذذذذذذذذذذذديق
بأسذذذذذذذذذذذذذذذذذذهم أعذذذذذذذذذذذذذذذذذذداء وهذذذذذذذذذذذذذذذذذذن صذ
ُ

النذذور]..اْلية.

ِ
َصذحَُّ .ذ ََ َذر
يذلِ :ه
وقوله -عليه السام « :-يحل مال امرئ مسلم إ بطيبة
م
ذي ُم ْح َك َمذةٌَ َو ُه َذو أ َ
نفذَ منذه» َوق َ
َ
مح َّمد بن َثو مر عن معم مر َقال :د َخْلت بيت َق َتاد َة َفأَبصر ِف ِ
يه ُر َ
طَبا َف َج َعْل ُت ُ
ذت :أَْب َص ْذر ُ
الَ :ما َهذ َذا؟ َفُقْل ُ
َ َ ُ َْ َ َ ْ َ ْ ُ
آَُل ُهَ َفَق َ
ُ َ ُ ُْ ْ َْ ََْ

طَبا".
ُر َ
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ألنه نعمةى أل قجةارة ولةد نكمة  ،مةا تةراه وهةج يأكةل ،فسةأله مةا هةذا؟ حةس باألكةل ،وعنةدهم حساسةي  ،يعنةي فقةدوا
الب ر لكن يحسج  ،فقال له :ما هذا؟ فذار له ،قال :نب ر رطبا في بيجل فأكلم.

فقذال :مذذا هذذذا؟ فقلذت :أبصذذر رطبذا فذي بيتذذك فأَلذذت قذال :أحسذذنتَ قذذال هللا تعذالى{ :أَو صذ ِذد ِ
يق ُك ْم} وذكذذر عبذذد
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذت َصذديق َك م ْذن ََْي ِذر ُم َؤا َمَرِتذه َل ْذم َي ُك ْذن
ذت َبْي َ
ذالِ :إ َذا َد َخْل َ
الرزاا عن معمر عذن قتذادة فذي قولذه{ :أ َْو َصذديق ُك ْم} َق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان.
ال َم ْع َمٌرُ :قْل ُت ِلَق َت َاد َة :أََ أ ْ
يق! َف َما َه َذا ا ْستْئ َذ ُ
ال :أَْن َت لي َصد ٌ
ِب َذل َك َبأ ٌ
َشَر ُب م ْن َه َذا اْل ُحب؟ َق َ
ْسَ .وَق َ
طْلح َة اْلمس َّمى ِببيرحا وي ْشذرب ِم ْذن م م ِ
وكان -صلى هللا عليه وسلمَ -ي ْد ُخل َح ِائ َ ِ
طِي مذب ِب َوْي ِذر ِإ ْذِن ِذهَ
يهذا َ
ذاء ف َ
ََْ َ َ َ َ ُ
ط أَبي َ َ ُ َ
ُ
َ
اؤَنا".
َعَلى َما َقاَل ُه ُعَل َم ُ
أل مالةةل هةةذا مةةر العةةارة بالمسةةامح فيةةه ال سةةيما ي ا اةةا اآلكةةل لةةه محةةل مةةن قل ة

المةةأكجل عنةةده س ةجا اةةا

ابير عنده فضال عن ن يكج الرسجل -عليه ال الة والسالم.-
يز عليه نو ا
صديقا نو عز ا
ِِ
" َقاُلوا :واْلماء م َتمَّلك ِْل ِ ِ
ِ ِ
طع ِ
الشرب ِم ْن م ِ
الص ِد ِ
ام ِه ِإ َذا َع ِل َم
اء َّ
َ َ ُ ُ َ ٌ ْ
يق ِب َوْي ِر ِإ ْذنه َج َاز ْاْلَ َْ ُل م ْن ث َم ِارِه َو َ َ
َهلهَ .وِإ َذا َج َاز ُّ ْ ُ
َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اه ِت ِه َوَي ِس ِ
ُم حذرام
ذام أ ِ
أ َّ
يب ِبه ِل َت َف َ
َن َن ْف َ
َ َصاح ِبه َتط ُ
ير ُم ْؤَنتهَ أ َْو ل َما َبْيَن ُه َمذا م َذن اْل َم َذوَّدةَ .وم ْذن َهذ َذا اْل َم ْعَنذى إ ْط َع ُ
َن ما ِفي اْلبْي ِت ِم َن َّ
َن َي َذد َزْو َج ِت ِذه
الط َعا ِم ُه َذو ِل َّلر ُج ِذلَ َوأ َّ
ام ِعْن َد َها؛ ِْل َّ
َن ْاْل ْ
َ
له -صلى هللا عليه وسلم -إذا َن َ
َََل َب أ َّ َ
ِفي َذ ِل َك َع ِارَيةٌَ .و َه َذا ُكُّل ُه َما َل ْم ُي َّت َخ ِذ ْاْلَ َْ ُل ُخْبَن َة".
خبن يبرإ معه ،يبرإ ب ةي ٍ منةه معةه ،تجبةذ منةه مةا يبةرإ بةه ويجحفةه بةه نوالره ،ي ا نكةل مهةرر نكةل فةال مةان ،
يمر بالبسجا ويأكل ال ي اليسير الذي ال يضر ب احبه قير مفسد وال مج ٍ
عد ،وال تجبذ خبن  ،له لل.

يسير".
تافها َا
"ولم يقصد بذلك وقاية مالهَ وكان َ
لكن بع الناس تدخل المحال الجهاري –محال

األقذي واألطعم والمكس ار وننجا مةا تؤاةل -ةةم يأخةذ مةن

هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا –يعني شي يسير -يأخذ من هذا شياا ،ومن هذا شياا ،ةم ي ا شب خةرإ ،هةل
نقجل :ي هذا راخل في اآلي نو ن هذا ٍ
تعد؟ الكالم نوال هج في البيةج  ،ال فةي محةال البية وال ة ار  ،اآلية فةي
البيج ال في محال

الجها ار .

ةير مةن هةةذا ال ةنف ويسةير مةن لةل ال ةنف ،لكنهةا ي ا امجمعةم صةةار
األمةر الالةاني :ينةه ي اةا هةذا األمةر يس ا

كالير ،قد يقجل قائل :ننا ال آخذ شياا يضره ننا آخذ حبجين مةن هةذا المحةل ،وحبجةين مةن المحةل الةذي تليةه ،وةالةةا
ا
مةةن الةةذي بعةةده ،يأخةةذ مةةن هةةذا تفاحة ومةةن هةةذا برتقال ة  ،وهةةذا فسةةجقا ،وهةةذا بية  ،وهةةذا ..يم ةةي وهةةج ترعةةى فةةي
طريقةةه ،هةةج شةةي يسةةير ال يضةةر بالنةةاس ،لكةةن ليسةةم هةةذه عي ة مسةةلم مجة ٍ
ةق ور  ،اإلنسةةا تجةةجر عةةن الحب ة ،

النبةةي -عليةةه ال ةةالة والسةةالم -خ ةةي ن تكةةج الجمةرة مةةن ال ةةدق  ،وال يقةةجل :ن هةةذا محةةل صةةدتق نو ال يضةةر
به ،هذا في البيج  ،فيما يعد ويهيأ للضيجن ،ال ما تدخر في المسججرعا والمبا نو المحال الجهاري .
ِ
ِ
َّللا -عَّز وج َّلِ -في ه ِذ ِه ْاْلي ِة َّ ِ
ِ ِ
يق".
يد ِة؛ ِْل َّ
" َّ
يق ِباْلَقَرَابة اْل َم ْح َضة اْل َوِك َ
َ
السا ِب َع ُةَ :قَر َن َّ ُ َ َ َ
َن ُقْر َب اْل َم َوَّدة َلص ٌ
َ
الصد َ
األسجن من لل ي ا نوهم صاح المحل ننه يهرب ،تريد ن ي جري لكنه تريةد ن يهةرب ال عةام ،هةل هةج مناسة

نو قير مناس ؟ وهج ال تريد ال ار في الحقيق  ،مالل هذا ال شل في منعه.
الصذ ِذديق أو كذذد ِمذذن اْلَقرابذ ِذةَ أََ َتذذرى ِ
ِ
ذاس ِفذذي ِك َتذ ِ
النَّقذ ِ
ذاب َّ
ذين { َف َمذذا َلَنذذا ِمذذن
ذال ْابذ ُذن َعَّبذ م
اسذذت َوا َث َة اْل َج َهَّنمِيذ َ
َ ََ
ذاشُ َّ :
َ ْ
" َقذ َ
ِِ
يم}[( )110-101سورة الشعراء] قلت :ولهذا تجوز".
ين * َوَ َص ِد م
يق َح ِم م
َشافع َ
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زز
ز
ولذلل مةا قةالجا :وال ٍ
ص زةد ٍ
تق َح زمةيمٍ} مةا قةالجا :فمةا لنةا مةن آبةا وال
نب وال عة ٍم وال خةالَ{ ،ف َمةا َلَنةا مةن َشةافع َ
ين * َوَال َ
نمها وال يخجا وال نخةجا وال نعمةام وال نخةجال ،فةدل علةى ن ال ةدتق نواةد مةن القرية  ،وهةذا مةر بةه العةارة
ن النفة ة المجب ةةارل ب ةةين األص ةةدقا نكال ةةر مم ةةا تجب ةةارل ب ةةين األق ةةارب أل نم ةةجر األق ةةارب مبنية ة ف ةةي الغالة ة

عل ةةى

االحج ةةام ،اةةل واحةةد يقةةدر الالةةاني ،واآلخةةر ..بينمةةا ال ةةدتق ترتفة الكلفة فيمةةا بيةةنهم ألنةةه لةةج ح ةةل أل ارتفةةا
الكلف نحيانا ي ير وسيل يلى الق يع  ،ارتفا الكلف نحيانا ألنه ال تنضب بضةاب ةةم تجسةب

فةي ق يعة  ،فة ا

ح لم الق يع بين ال دتق وصديقه نمره نخف من ن تق هذه الق يعة بةين األقةارب ،فهةم تجسةاهلج فيهةا مةن
هذه الحيالي .
األمةةر الالةةاني :ن اإلنسةةا قةةد يهةةرؤ علةةى صةةديقه نكالةةر ممةةا يهةةرؤ علةةى قريبةةه ،ال سةةيما فةةي نمةةجر األم ةجال أل
م ن االسجهاب من ال دتق نكالر من م ن اإلماب من القري  ،والسب

امجنعم من الدف شكاك ،ورفة نمةرك يلةى المسةؤولين ،بينمةا القرية

في لل ن ال دتق صةدتق ،يعنةي لةج

ي نةل ن تأكةل مةا تقجرضةه منةه ،وإ ا ح ةل

بينكم ما ح ل من ال كاوى صار الق يع  ،فيحسم الباب من هذه الحيالي من نول األمر ،هذا في ت جر االير

من الناس ،تذه يلى صديقه يكلمه في نمره وي ل منه ما ي ل نكالر مما ي ل من قريبه.
ذوز َشذهاد ُة اْلَق ِر ِ ِ ِ
يق ِلص ِذد ِ ِ
وز ِعْنذدَنا َشذهاد ُة َّ ِ
ذان
يقهَ َك َمذا َ َت ُج ُ َ َ
ََ
" ُقْل ُتَ :وِل َه َذا َ َت ُج ُ َ
يذب لَق ِري ِبذهَ .وَق ْذد َم َضذى َبَي ُ
الصذد ِ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
وك أم صديقك" قال :أخى إذا صديقي.
َح ُّب ِإَلْي َك أَ ُخ َ
َه َذا َواْلعَّلة فيه في" الن َساء"َ .وِفي اْل َمَث ِل" أَُّي ُه ْم أ َ

يعني ي ا لم تكن بين اإلخجة شحنا وال بغضا فهم نقرب الناس يليل.
ِ
ِ
يلِ :إَّن َها َن َزَل ْت ِفي َب ِني َلْي ِث ْب ِن َب ْك مرَ
يعا أ َْو أ ْ
اح أَن َتأ ُ
َ َعَلْي ُك ْم ُجَن ٌ
َُْلوا َجم َ
الثامنة :قوله تعالىَ{ :لْي َ
َش َت َاتا} ) ق َ
َْل وح َده ويم ُك ُث أََّياما ج ِائعا ح َّتى ي ِج َد م ْن ي َؤ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اَُل ُهَ .و ِمْن ُه َق ْو ُل
ان َّ
َو ُه ْم َح ٌّي م ْن َبني كَناَنةََ َوَك َ
َ َ َ َ َ َ ُ
الر ُج ُل مْن ُه ْم َ َيأ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ْ
َب ْع ِ
ض ُّ
الش َعَر ِاء:
ذذذذذذذذذذذيا فذذذذذذذذذذذذإني لسذذذذذذذذذذذذت آَلذذذذذذذذذذذذه وحذذذذذذذذذذذذدي
إذا مذذذذذذذذذذذا صذذذذذذذذذذذنعت الذذذذذذذذذذذزاد فالتمسذذذذذذذذذذذي لذذذذذذذذذذذه
أَذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َّ
ذل
ذان َ َيأ ُ
َّللا َعَلْيذه َو َس َّذل َمَ َ-فِإَّن ُ
ذه َك َ
ال ْاب ُن َعطَّيذةََ :وَكاَن ْذت َهذذه الس َ
َْ ُ
يم َ -صذلى َّ ُ
ق َ
ذيرُة َم ْوُروَثذ َة عْن َذد ُه ْم َع ْذن إْب َذراه َ
َْ َذل َمذ َ َض ْذي ِف ِهَ َفَن َزَل ِذت ْاْلَيذ ُة ُمَبِيَنذ َة ُس َّذن َة ْاْلَ َْ ِذلَ
ان َب ْع ُ
َن َيأ ُ
ف َ َيأ ُ
ذه َض ْذي ٌ
ذل ِإَّ أ ْ
ذان َل ُ
ذض اْل َع َذر ِب ِإ َذا َك َ
َو ْح َد ُهَ .وَك َ
َْ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ان ِعْن َد اْل َعَر ِب ُم َحَّرَماَ َن َح ْذت ِب ِذه َن ْح َذو َك َذرِم
يح َة م ْن أَ َْ ِل اْل ُمْن َف ِرِد َما َك َ
َو ُم ْذهَب َة ُك َّل َما َخاَل َف َها م ْن س َيرِة اْل َعَر ِبَ َو ُم ِب َ
ِِ
ِن ِإح َضار ْاْل ِ
اْل ُخُل ِقَ َفأَ ْفر َ ِ
ََ ِ
يل َل َح َس ٌنَ َوَل ِك ْن ِبأََّ َي ْحُرَم ا ِ ْن ِفَر ُاد".
ط ْت في ِإْل َزامهَ َوإ َّ ْ َ
َ
يحرم ،بمعنى :يمن االنفرار ،شري نال يمن من االنفرار أل بعة النةاس ي ا اتبةذ علةى نفسةه شةياا فةال بةد ن
يحققةةه وي بقةةه ،ف ة ا مةةر عارتةةه بأنةةه ال يأكةةل وحةةده ي ا صةةار منفةةررا عاف ةم نفسةةه ال عةةام ،بع ة
نفسه وشهيجه م األكل م اإلخجا واألصةدقا ةةم ي ا صةار بمفةرره عافةم نفسةه ال عةام ،وبعة
ي ا رنى الناس يأكلج من مائدته انقفلةم شةهيجه ،فالنةاس تجفةاوتج فةي الكةرم والببةل وال ةع ،واجة
من الق

في النجعين.

النةةاس تنفةةجع

النةاس العكةس،
األرب مملةج ة

ِ
ِ
أشذتاتا} جمذ شذتَ والشذت المصذدر
يعا أ َْو أ ْ
يعا} نصب علذى الحذالَ و{ َ
َش َت َاتا} { َجم َ
"التاسعة :قوله تعالىَ { :جم َ
بمعنى :التفراَ يقالَّ :
َع َمذى َح َذر ٌج
َ َعَلذى ْاْل ْ
شت القوم :أي تفرقواَ وقد ترجم البخاري في صحيحه :بابَ{ :ل ْذي َ
َعَر ِج َحَر ٌج َوَ َعَلى اْلم ِر ِ
يض َحَر ٌج}..اْليةَ والنهد وا جتما ".
َوَ َعَلى ْاْل ْ
َ
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النهةةد المق ةةجر بةةه الق َّ ة  ،الجةةي يسةةميها النةةاس الق ة  ،يعنةةي تةةدف اةةل فةةرر مةةن نف ةرار المهمجع ة مبلغ ةا مةةن المةةال
وي ةجرو مهجمعةين هةذا ال عةةام ليةأكلجه ،وهةذا ال شةي فيةةه ولةج اةا عةةرن مةن حةال بعضةهم ننةةه يأكةل نكالةر مةةن
بع

 ،فهذا نمر تجسامع فيه.

بينمةا لةج وضة هةذا األمةر مةن نمةل الجهةارة ،وومةد الجفةاو الكبيةر بيةنهم قيةل :ال يهةج

أل هةذا مقابةل عةجض،

ويرار من و ارئه الجهارة ،مالل ما يقال :البجفية المفججحة  ،لةل ملةي ب نةل حجةى ت ةب بمبلة اةذا ،نقةجل :هةذا ممنةج
للههال ة

أل بعضةةهم يأكةةل مةةا قيمجةةه ن ةةف مةةا تةةدف  ،وبعضةةهم يأكةةل مةةا قيمجةةه ضةةعف مةةا تةةدف  ،فهةةذا ممنةةج

للههال ة

أل المسةةأل مسةةأل عقةةجر وبي ة وش ة ار  ،والههال ة ال بةةد مةةن والهةةا ،نمةةا مسةةأل النةةاس فهةةي مبني ة علةةى

اإلرفال واالتفال ،وال واحد با ل من هذا ال ي لنفسه ولغيره ،وليس المرار به العقد.
ِ
" وم ْقص ُ ِ
اؤَنذا ِفذي َهذ َذا اْلَب ِ
يعذا َوإ ِ
غ
َح َذواُل ُه ْم ِفذي ْاْلَ َْ ِذلَ .وَق ْذد َس َّذو َ
ِن ْ
يما َقاَل ُه ُعَل َم ُ
اخَتَل َف ْذت أ ْ
ذابِ :إَب َ
احذ ُة ْاْلَ َْ ِذل َجم َ
ََ ُ
ود ُه ف َ
الطعا ِم ِفذي ِ
الن ِبي -صلى هللا عليه وسلم -ذلكَ َفصار ْ ِتْلك سَّن َة ِفي اْلجم ِ َّ ِ
َّ
الن ْه ِذد َواْل َذوَ ِئ ِم
َّ ُّ
ََ َ
َ َ
اعا التي ُت ْد َعى ِإَلى َ
َ ُ
َْذل مذ َ اْلَق ِر ِ
ذت م َف ِات َح ُ ِ
َوِفي ِْ
الص ِذد ِ
يق
يذب أ َِو َّ
اإل ْم َا ِا ِفي َّ
ذك أ ْ
َماَنذ مة أ َْو َقَرَابذ مة أ َْو َص َذدا َق مة َفَل َ
َن َتأ ُ َ َ
ذه بأ َ
السذ َف ِرَ .و َمذا َمَل ْك َ َ
ِ
ذام عَلذى َق ْذد مر ِفذي َّ ِ ِ
اه ُذدواَ َع ْذن
ذه ُّ
ذال أ َْو َ
ذاء ِم ْذن َم م
ذه َبْيذَن ُه ْمَ َوَق ْذد َتَن َ
الن َفَقذة ُيْنفُقوَن ُ
َوَو ْح َد َكَ .والن ْه ُدَ :ما َي ْج َم ُع ُ
ط َع م َ
الرَفَق ُ
ِِ
ال ِم ْن َذ ِل َك".
ال ْاب ُن ُدَرْي مدُ :يَق ُ
َصاحب اْل َعْي ِنَ .وَق َ
وقد تناهدوا يعني المفاعل من النهد ،ما اره عن صاح العين منسجب للبليل بن نحمد.
ِي :وِفي ح ِد ِ
يَق ِ
اه َد اْلَق ْو ُم َّ
يث اْل َح َس ِن« :أخرجوا ِنهدكم فإنه أعظم للبركة
ال م ْن َذ ِل َكَ :تَن َ
َ
الش ْي َء َبْيَن ُه ْم .قال اْل َهَرو ُّ َ
ُ ُ
وأحسن ْلخاقكم» .و ِ
النهد :ما تخرجه الرفقة عند المناهدة :وهو استقسام النفقة بالسوية في السفر وَيرهَ
والعرب تقول :ها ِنهدك بكسر النونَ قال المهلب :وطعام النهد لم يوض لآلَلين على أنهم يأَلون
َشَب ُه
بالسواءَ وإنما يأَل كل واحد على قدر نهمتهَ وقد يأَل الرجل أَثر من َيرهَ َوَق ْد قيل :إن َتْرََ َها أ ْ
ِ ِ ِ ِ
طعا ِم أ ِ ِ
ِ
اه ُدو َن ِإَّ
ِن َكاَن ِت ُّ
ِباْل َوَر ِ َ .وإ ْ
َح َس ُن م َن الن ْهد؛ ْل ََّن ُه ْم َ َي َتَن َ
َحده ْم َف ُه َو أ ْ
الرْفَق ُة َت ْج َتم ُ ُك َّل َي ْو مم َعَلى َ َ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َْ ُل ََْيُرُه أَ َْ َثَر ِم ْن َم ِال ِهَ َوِإ َذا َكاُنوا
َح َد ُه ْم ُيَق ِصُر َع ْن َم ِال ِه َوَيأ ُ
يب ُك ُّل َواح مد مْن ُه ْم م ْن َمالهَ ُث َّم َ َي ْدرِي َل َع َّل أ َ
لُيص َ
َْل ِب ِط ِ
َضَيا َفاَ َو َّ
َ ِم َّما ُيَقَّد ُم ِإَلْي ِه".
يب َن ْف م
َي ْو َما ِعْن َد َه َذا َوَي ْو َما ِعْن َد َه َذا ِب َا َشْر مط َفِإَّن َما َي ُكوُنو َن أ ْ
الضْي ُ
ف َيأ ُ ُ
يعنةةي هةةذا مالةةل الةةدوريا

الجةةي تكةةج بةةين األقةةارب وبةةين األصةةدقا وبةةين المعةةارن ،يعنةةي واحةةد تجكلةةف ،وواحةةد

يقج د ،وواحد تزيد وواحد تنق

ليهجن

اإلسران.

 ،وواحةد يقةدم نكالةر مةن الالةاني ،ال شةل ن هةذا ينمةا فعلةه ب ية

نف ٍ
ةس منةه ،لكةن

"وقال أيوب السختياني":
السبجياني ،نتجب بن نبي تميم السبجياني.
بفجع السينَّ ،
الس ْخ ِتي ِانيِ :إَّنما َكان ِ
ض ُذه ْم ِإَلذى اْل َمْن ِذز ِل َفَيذ ْذَب ُح
الن ْه ُد أ َّ
َن اْلَق ْوَم َكاُنوا َي ُكوُنذو َن ِفذي َّ
ق َب ْع ُ
وب ِ َ ُّ َ َ
السذ َف ِر َفَي ْسذ ِب ُ
ال أَُّي ُ
" َوَق َ
ويهِيئ َّ
الط َعام ُث َّم َيأ ِْت ِ
ق أَْي َضا ِإَلى اْل َمْن ِز ِل َفَي ْف َع ُل ِم ْث َل َذ ِل َك".
يه ْمَ ُث َّم َي ْس ِب ُ
َُ َ ُ
َ
نعةةم ليقةةدم البدمة إلخجانةةه ،بينمةةا بعة

النةةاس يسةةبق يلةةى المنةةزل ليبجةةار المنةةزل المناسة

وهللا المسجعا .
21

األفضةةل قبةةل قيةره،

تفسري القرطيب -سورة النور ()11
ِ
ِ
ذضَ
ضذَنا َعَلذى َب ْع م
ذل َب ْع ُ
َفَقاُلواِ :إ َّن َه َذا َّالذي َت ْصَن ُ ُكُّلَنا ُن ِح ُّب أ ْ
َن َن ْصَن َ م ْثَل ُهَ َف َت َعذاَل ْوا َن ْج َع ْذل َبْيَنَنذا َش ْذيَئا َ َي َت َف َّض ُ
ِ
ِن َلذ ْذم
ذان ُّ
ذح ُاب ُهَ َوإ ْ
اهذ ُذدوا َت َحذَّذرى أَ ْف َض ذُل ُه ْم أ ْ
اء ِإ َذا َتَن َ
َن َي ِزيذ َذد َعَلذذى َمذذا ُي ْخ ِر ُجذ ُ
َف َو َضذ ُذعوا الن ْهذ َذد َبْي ذَن ُه ْمَ .وَكذ َ
َصذ َ
ذه أ ْ
الص ذَل َح ُ
ِ ِ
ِ
وه َف َعَل ُه ِسًّار ُدوَن ُه ْم.
َيْر َض ْوا ِب َذل َك مْن ُه ِإ َذا َعل ُم ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا مَب َارََ َة َ ِ
َّللا َل ُك ُذم
العاشرة :قوله تعالىَ { :فِإ َذا َد َخْل ُتم ُبُي َ
طيَب َة َك َذل َك ُيَبي ُن َّ ُ
وتا َف َسل ُموا َعَلى أَن ُفس ُك ْم َتحَّي َة م ْن عند َّ ُ
َي اْلبيذذو ِ أَرادَ َفَقذ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ذي َواْل َحسذ ُذن :أََرَاد اْلمسذ ِ
يم َّ
ذاج َدَ
ََ
الن َخ ِعذ ُّ
ْاْلَيذذا َل َعَّل ُكذ ْذم َت ْعقُلذذون} ا ْخَتَلذ َ
ذف اْل ُم َت ذأ َِوُلو َن فذذي أ ِ ُ ُ
ََ
َ
َ
ذال إْبذَذراه ُ
واْلمعَنى :س ِلموا عَلى من ِفيها ِمن َضي ِف ُكمَ .فِإن َلم ي ُكن ِفي اْلمس ِ ِ
الس َذا ُم َعَلذى
ول اْل َمْرُءَّ :
َحٌد َف َّ
الس َا ُم أ ْ
َ ُ َ َْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ
اجد أ َ
َ َْ
ََ
َن َيُق َ
الس َام عَليَنا وعَلى ِعب ِاد َّ ِ
ِ
َّللا َّ ِ
َرس ِ
ول َّ ِ ِ
ينَ .وَذ َََر
ولَّ :
الس َا ُم َعَلْي ُك ْمَ ُي ِر ُ
الصال ِح َ
ولَ َ ْ َ ُ َّ :
َ
ُ
يد اْل َم َا ئ َكةََ ُث َّم َيُق ُ
يلَ :يُق ُ
َّللاَ .وق َ
ِ
الرَّز ِ
َّللا َعْن ُه َماِ -في قوله تعالىَ { :فِإ َذا َد َخْل ُتم
َعْب ُد َّ
اا أ ْ
َخَبَرَنا َم ْع َمٌر َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن ِديَن مار َع ِن ْاب ِن َعَّب م
اس َ-رض َي َّ ُ
ذاد َّ ِ
السذ َذام عَليَنذذا وعَلذذى ِعبذ ِ
َّللا َّ ِ
ِ
ِ
ين.
ُبُي َ
ذالِ :إ َذا َد َخْلذ َ
الصذذال ِح َ
ذت اْل َم ْسذ ِذج َد َفُقذ ِذلَ َ ْ َ ُ َّ :
َ
وتذذا َف َسذذل ُموا َعَلذذى أَن ُفسذ ُذك ْم}ْ ..اْلَيذةََ َقذ َ
وِقيل :اْلمراد ِبذاْلبيو ِ اْلبيذو اْلمس ُذكوَنةَُ أَي َفس ِذلموا عَلذى أَْن ُف ِس ُذكمَ .قاَلذه جذا ِبر بذن عب ِذد َّ ِ
ذاس أَْي َضذا
َّللا َو ْاب ُذن َعَّب م
ْ َ ُ َ
ُ َ ُ ْ ُ َْ
َ َ َُ ُ ُ ُ
ُُ ُ َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ذول:
َو َع َ
يهذا َعَلذى َن ْف ِسذه ِبذأ ْ
اء ْب ُن أَِبي َرَب م
احَ .وَقاُلواَ :ي ْد ُخ ُل في َذل َك اْلُبُيو ُ ََْيُر اْل َم ْس ُذكوَنةَ َوُي َسذل ُم اْل َم ْذرُء ف َ
َن َيُق َ
طُ
الس َام عَليَنا وعَلى ِعب ِاد َّ ِ
َّللا َّ ِ
ين.
الصال ِح َ
َّ ُ َ ْ َ َ
َ
ِي :اْلَقول ِباْلعمو ِم ِفي اْلبيو ِ ُهو َّ ِ
يح ".
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
الصح ُ
ُُ
َ
َق َ
ْ ُ ُُ
أل (بيجتا) نكرة في سيال ال رط فةجعم ،لكةن هةل تعةم المقةابر مةالال الجةي هةي بيةج ومسةاكن األمةجا ؟ ال ةجاب:
ال ،ال تدخل في البيج أل السالم مب ج بأهلها ،السالم عليكم نهل الديار ،وال يسلم على النفس فيها.
ِ
ِ
الت ْخ ِص ِ
يل َعَلى َّ
ان ِلْل َوْي ِر أ َْو ِلَن ْف ِس ِهَ َفِإ َذا َد َخ َل َبْي َتا
يصَ َوأَ ْطَل َق اْلَق ْو َل لَي ْد ُخ َل َت ْح َت َه َذا اْل ُع ُمو ِم ُك ُّل َبْي مت َك َ
" َوَ َدل َ
الس َام عَليَنا وعَلى ِعب ِاد َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ َّ
ِ
َّللا
ولَ َ ْ َ ُ َّ :
َ
ل َوْي ِرِه ْ
اس َت ْأ َذ َن َك َما َتَقَّد َمَ َفإ َذا َد َخ َل َبْي َتا لَن ْفسه َسل َم َك َما َوَرَد في اْل َخَب ِرَ َيُق ُ
الص ِال ِحينَ َقاَله ابن عمر .وه َذا ِإ َذا َكان َف ِار ََاَ َفِإن َكان ِف ِ
ان
َّ
يه أهله وخدمه َفْلَيُق ْلَّ :
الس َا ُم َعَلْي ُك ْمَ .وإ ْ
ُ ْ ُ ُ ََ َ َ
ِن َك َ
ْ َ
َ
َ
الس َام عَليَنا وعَلى ِعب ِاد َّ ِ
َّللا َّ ِ
ِي:
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ينَ .و َعَلْي ِه َح َم َل ْاب ُن ُع َمَر اْلَبْي َت اْل َف ِار َ
الصال ِح َ
َم ْس ِج َدا َفْلَيُق ْلَ َ ْ َ ُ َّ :
َ
غَ .ق َ
ِ
ِ
ا اْل َعْب َد
ان اْلَبْي ُت َف ِار ََا أََّ َيْل َزَم َّ
َو َّال ِذي أ ْ
ص ُ
ود اْل َم َا ئ َك َة َفاْل َم َا ئ َك ُة َ ُت َف ِار ُ
الس َا ُمَ َفِإَّن ُه ِإ ْن َك َ
َخ َت ُارُه ِإ َذا َك َ
ان اْل َم ْق ُ
َّللا َ ُق َّوَة ِإَّ ِب َّ ِ
َما ِإَّنه ِإ َذا د َخْلت بي َتك يس َتح ُّب َلك ِذ ْكر َّ ِ
ِ
ورِة"
ِب َح م
َّللا ِبأ ْ
الَ أ َّ ُ
َ َ َْ َ ُ ْ َ
اّلِلَ .وَق ْد َتَقَّد َم في ُس َ
َ ُ
اء َّ ُ
ولَ :ما َش َ
َن َتُق َ
الكهف.
ول ُك ِل بي متَ َفِإن َكان ِف ِ
ام ِفي ُد ُخ ِ
يه
ال ِإ َّن َه َذا َع ٌّ
وقال القشيري في قوله{ :إذا َد َخْل ُتم ُبُي َ
وتا} َو ْاْل َْو َج ُه أ ْ
ْ َ
َْ
َن ُيَق َ
ِ ِ
الس َام عَلي ُكم ورحم ُة َّ ِ
يه س ِ
ِ
ِ
اَ ٌن يقول :السام علينا وعلى عباد
َّللا َوَبَرََ ُات ُهَ َوإ ْ
ِن َل ْم َي ُك ْن ف َ
َساَ ٌن ُم ْسل ٌم َيُق ُ
ول َّ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ
ِن َكان ِفي اْلبي ِت م ْن َلي ِ ِ
الس َا ُم َعَلْيَنا َو َعَلى
الس َا ُم َعَلى َم ِن َّاتَب َ اْل ُه َدىَ أ َِو َّ
الَّ :
هللا الصالحينَ َوإ ْ َ
َْ َ ْ َ
َ ب ُم ْسل مم َق َ
ِعب ِاد َّ ِ
َّللا َّ ِ
ين".
الصال ِح َ
َ
وهذه الجحي تحي قير المسلمين ،السالم على من اتب الهدى ،اما اج

النبي -عليه ال الة والسالم -لهرقل

في اجابه الم هجر :من محمد بن عبد هللا يلى هرقل ع يم الروم :السالم على من اتب الهدى.
ِ
" وَذ ََر ابن ُخوي ِز مْند ماد َقالَ :ك َتب ِإَلي أَبو العباس اْلصذم قذال :حذدثنا محمذد بذن عب ِذد َّ ِ
ذال:
َ َ ْ ُ َْ َ َ
َْ
َ َّ ُ
َّللا ْب ِذن َعْبذد اْل َح َكذ ِم َق َ
َ
ال :حذدثنا جعفذر بذن ميسذرة عذن زيذد بذن أسذلم أن رسذول هللا -صذلى هللا عليذه وسذلم -قذال:
َحَّد َثَنا ْاب ُن َو ْه مب َق َ

بيوتا فسلموا على أهلها واذكروا اسم هللاَ فإن أحدكم إذا سلم حين يدخل بيته وذكر اسم هللا تعذالى
«إذا دخلتم َ
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معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
على طعامه يقول الشيطان ْلصحابه:

مبيذت لكذم هاهنذا و عشذاءَ وإذا لذم يسذلم أحذدكم إذا دخذل ولذم يذذكر

مرفوعذا
اسم هللا على طعامه قال الشيطان ْلصذحابه :أدركذتم المبيذت والعشذاء» قلذت :هذذا الحذديث ثبذت معنذاه
َ

من حديث جابر خرجذه مسذلمَ وفذي كتذاب أبذي داود عذن أبذي مالذك اْلشذجعي قذال :قذال رسذول هللا -صذلى هللا
عليه وسلم« :-إذا ولج الرجل بيته فليقل :اللهم إني أسألك خير الولوج وخير الخروجَ باسم هللا ولجناَ وباسم
هللا خرجناَ وعلى هللا ربنا توكلناَ ثم ليسلم على أهله».

الحاديذذة عشذذرة :قولذذه تعذذالىَ { :ت ِحَّيذ َة} مصذذدر؛ ْلنذذه قولذذهَ { :فسذ ِذلموا} معَنذذاه َفحُّيذوا .وصذ َفها ِباْلبرََذ ِذة؛ ِْل َّ ِ
يهذذا
َ ُ َْ ُ َ
َن ف َ
َ َ َ ََ
ِ
ِ
الذ ُّذدعاء واسذ ِذتج َاب مذذوَّد ِة اْلمسذ ِذل ِم عَليذ ِذه .ووص ذ َفها أَي َضذذا ِب ِ
ِ
ذاف ِمذ ْذن َق ْوِلذذه:
الطيذ ِذب؛ ِْل َّ
َن َسذذام َع َها َي ْسذ َذتط ُيب َهاَ .واْل َكذ ُ
َ ْ ََ َ َ ْ
َ َ َ ْ ْ َ ََ
ُْ
ِِ
َشذي ِ
ِ ِ ِ
اء ُيَب ِذي ُن َل ُك ْذم
{ ََ َذ ِل َك} كاف تشبيهَ و{ َذ ِل َك} ِإ َش َارٌة ِإَلى َه ِذذ ِه ُّ
َي َك َمذا َب َّذي َن َل ُك ْذم ُس َّذن َة ديذن ُك ْم فذي َهذذه ْاْل ْ َ
السذَن ِنَ أ ْ
ِ
اج ٌة إليه في دينكم".
َسائَر َما ِب ُك ْم َح َ
اللهم صل وسلم على عبدك ورسجلل.
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