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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أنا ما قرأت في هذا الكتاب فال أستطيع الحكم عليه.
يقول :عند االستماع للدروس والمحاضرات المسجلة وعند دعاء الشيخ للمحاضرة ،هل ُيشرع

لنا التأمين؟

أحيانا.
إذا دعا وأمنت فأنت دا ٍع ،و ً

إذا كنا مجموعة نستمع للمحاضرة ،فهل التأمين على دعاء الشيخ يكون التأمين لنا من الذكر

الجماعي؟

يسمى
ال ،التأمين إذا ُسمع الدعاء ولو صدر من أشخاص ،كما هو الحاصل في الصالة ال ُ
جماعيا ،وإن اتفقوا في هذا.
ما المقصود بالغناء المحرم؟ هل هو الذي بالمعازف؟ وهل ثمة فرق بين المعازف ومحسنات

الصوت التي يصاحبها قصائد؟

الغناء المحرم هو ما اشتمل على لفظ محرم ،من سب وهجاء ،أو غزل وتشبيب ،أو فخر وخيالء،

منظوما ،وأُدي بصوت ولحن ،هذا ُيحرم من
محرما فهو محرم ،وكان
وما أشبه ذلك ،إذا كان لفظه
ً
ً
مباحا ،وكذلك إذا أُدي
أجل احتماله على اللفظ المحرم ،أما إذا صحبته آلة َح ُرم ولو كان لفظه
ً

مباحا ُيمنع للتشبه بهم ،وما عدا ذلك فالشعر كالم،
بلحون األعاجم وأهل الفسق ،ولو كان لفظه ً
مباحا ،ولم تصحبه آلة ،وأُدي بلحون العرب فال شيء
حسنه حسن ،وقبيحه قبيح ،فإذا كان لفظه ً
فيه ،وأنشد بين يدي النبي -عليه الصالة والسالم.-

يقول :هل ثمة فرق بين المعازف ومحسنات الصوت التي يصاحبها قصائد؟

محسنات الصوت إذا أثرت في النفوس تأثير المعازف واآلالت أخذت حكمها.

قد أنكر علي أحد اإلخوة ألنني قلت كفارة المجلس ،وقال :إن األحاديث الخاصة بكفارة المجلس

ضعيفة ،مع أنه لدي أدلة صحيحة والحديث الذي أشرت إليه ذكره اإلمام أحمد في مسنده،

والترمذي في ُسننه ،ولفظ رواية الترمذي« :من جلس في مجلس ،فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم

من مجلسه ذلك :سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ،إال غفر
له ما كان من مجلسه ذلك» ،وصححه الشيخ األلباني وروى أبو داود عن أبي برزة قال» :كان

دك
قول بأخرة إ َذا َأرَاد ْ
وب َح ْم َ
وم م َن اْل َمجلسُ :س ْب َح َان َك الل ُهم َ
رسول -صلى هللا عليه وسلم -ي ُ
أن َيُق َ
وب إَل ْي َك» ،صححه الشيخ األلباني ،الحديث مصحح من قبل
ْ
أش ُ
هد ْ
أن ال َ
َستَ ْغف ُر َك وأتُ ُ
إله إال ْأن َت أ ْ
جمع من أهل العلم ،أعله اإلمام البخاري ،لكن غيره صححه ،فالمتجه قبوله ،إن شاء هللا تعالى.
يقول :قولهَ { :وال ُت َص ِّعر} [لقمان ]18:هل تأتي بمعنى التذلل للناس أي بعكس التكبر؟
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علما بأن
أما في سياقها في اآلية فال يمكن أن تأتي على هذا المعنى؛ ألن السياق سياق ذمً ،
تصعير الخد من سمات المتكبرين.

هل يجوز معاشرة الشيعة الذين يسبون الصحابة؟!

ال يجوز معاشرتهم وال مخالطتهم إال بنية دعوتهم إلى هللا -جل وعال.-
يقول :ما أهم التفاسير التي ينبغي أن يقتنيها الطالب وتكفيه عن غيرها؟

الطالب على مراتب؛ منهم المبتدئ ،ومنهم المتوسط ،ومنهم المنتهي ،وكلهم في دائرة الطلب،
والكالم على التفاسير وتقسيمها إلى طبقات المتعلمين موجودة في أشرطة ُسميت "كيف يبني طالب
العلم مكتبته؟".
يقول» :الحمد هلل الذي تواضع لعظمته كل شيء ،الحمد هلل الذي استسلم لقدرته كل شيء،

الحمد هلل الذي ذل لعزته كل شيء ،الحمد هلل الذي خضع لملكه كل شيء»؟

الكالم هذا صحيح ،معناه صحيح ،لكن رفعه إلى النبي -عليه الصالة والسالم -مع ما ُرتب عليه
من أجر ،ال يثبت وال يصح» ،من قال هذا الدعاء مرة واحدة تُكتب له ألف حسنة ،ويرفع به ألف

ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة» ،من يسمع هذا الدعاء يعلمه
درجة ،ويوكل له سبعين ألف ً
لغيره ،والدال على الخير كفاعله ،هذا الحديث ال يثبت.
هذه تقول :ما معنى البيع بالعينة؟ وما معنى ربا النسيئة ،وربا الفضل؟

البيع بالعينة أن يشتري زيد من عمرو سلعة ،نسيئة بأكثر من قيمتها ،يأتي فيشتري منه سيارته

ألفا ،فيقول :اشتريتها بستين لمدة سنة ،ويتفقان على هذا ،ثم بعد ذلك يشتريها
التي قيمتها خمسون ً
صاحبها األول بالخمسين ،هذه مسألة العينة ،لكن إن باعها على طرف ثالث فهي التورق ،والعينة

محرمة ،والتورق جائزة.

ربا النسيئة :ربا التأخير ألف بألف لمدة سنة هذا ربا النسيئة ،صاع بصاع لمدة شهر ،وغير ذلك

من الربويات ،وإن اقترنت به الزيادة في أحد العوضين اجتمع فيه ربا الفضل ،وربا النسيئة ،ألف

بألف ومائة لمدة سنة ،هذا ربا فضل ،زيادة ،وربا نسيئة يعني تأخير وتأجيل.

ما التفسير الذي تنصحون به للمبتدئين في طلب العلم؟

تفسير الشيخ ابن سعدي مناسب جدا للمبتدئين ،وكذلك تفسير الشيخ فيصل بن مبارك "توفيق
أيضا مناسب ،لوال ما فيه من المخالفات العقدية ،وما عدا
الرحمن لدروس القرآن" ،تفسير الجاللين ً
ذلك فهو مناسب جدا.

نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصل هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه.
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ِّ
ِّ
َّللا
ال َص َد ُقوا َما َع َ
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالي" :-قوله تعالى { :م َن ال ُمؤ ِّمن َ
ين ِّر َج ٌ
اه ُدوا ه َ
َّللا ه ِّ ِّ
عَلي ِّه َف ِّمنهم من َق َضى َنحب ُه و ِّمنهم من ين َت ِّظر وما بهدُلوا َتب ِّد ا ِّ
ين ِّب ِّصد ِّق ِّهم
الصادق َ
َ
يًل لَيجزَ
َ َ ُ َ َ ُ ََ َ
ِّي ه ُ
ُ َ
ِّ
ِّ ِّ
ان َغ ُف ا ِّ
يما}.
َّللا َك َ
َوُي َعذ َب ال ُمَنافق َ
ا
اء أَو َي ُت َ
وب َعَلي ِّهم ِّإ هن ه َ
ين ِّإن َش َ
ور َرح ا
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َن َص َد ُقوا ِّفي َمو ِّض ِّع
اء ِّبالهن ِّكَرِّة؛ ِِّل ه
َقوُل ُه َت َعاَلى { :م َن ال ُمؤ ِّمن َ
ين ِّر َج ٌ
ال} ُرِّف َع باالبت َداءَ ،و َصُل َح االبت َد ُ
الهنع ِّت".
مؤخر عن الخبر يسوغ االبتداء به ،ولو كان نكرة ،ولو لم
ًا
مؤخر عن الخبر ،كونه
ًا
أيضا كونه
و ً
يوصف للزم تأخيره.
ونحو عندي درهم ولي وتر

ملتزم فيه تقدم الخبر

ألن المبتدأ نكرة ال يجوز االبتداء به إال بهذا المسوغ.
"{ َف ِّمن ُهم َمن َق َضى َنحَب ُه} ( َمن) ِّفي َمو ِّض ِّع َرف ٍع ِّب ِّاالب ِّت َد ِّاء".
قوله :صدقوا في موضع النعت ،نعم الجمل بعد النكرات صفات ،ولو كان معرف ًة لقلنا :حال.
"(من) ِّفي مو ِّض ِّع رفع ِّب ِّاالبِّتَد ِّ
اءَ .وَك َذا ( َو ِّمن ُهم َمن َين َت ِّظُر)َ ،وال َخَبُر ِّفي ال َمجُر ِّ
ور".
َ ٍ
َ
َ
نعم الخبر الجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف.
الش ِّ
ال ه
ول ِّمن ُهَ :ن َحب ُت أَن ُح ُبِّ ،ب ه
اعُر
الضمَِّ .ق َ
" َوالهنح ُب :الهنذُر َوال َعه ُدَ ،تُق ُ
اا الم ِّ
َحَََََََ ج ِّ
النَََََََ َ ِّ
َوِّإ َذا َن َحَبَََََََ َت َكلَََََََ َ ٌب َعَلَََََََ َى ه
اجَََََََ ِّد ال ُم َت َكَََََََ ِّرمِّ
اس
أَ
ا ب َتَََََََ ِّ َ
ِّإهن ُهََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََم

آخُر:
ال َ
َوَق َ
َقََََََََََََََََََََََََََََََََ َد َن َحََََََََََََََََََََََََََََََََ َ َب ال َمجََََََََََََََََََََََََََََََََ َ ُد َعَليَنََََََََََََََََََََََََََََََََ َا َنحَبََََََََََََََََََََََََََََََََ َا
آخُر:
ال َ
َوَق َ
أََنحَََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َب َ يق َضَََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َى أَم َضَََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َ ًَل ل وب ِّ
اطَََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َ ُل
ٌ ََ
ٌ ُ
ِّي ومسلِّم و ِّ
ِّ
س ب ُن الهنضر ُس ِّمَيت ِّب ِّه َوَلم
الترِّم ِّذ جيَ ،عن أََن ٍ
ال َعمي أََن ُ
َوَرَوى الُب َخارج َ ُ ٌ َ
الَ :ق َ
س َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ف َكبر عَلي ِّه َفَقال :أ هَول مشه ٍد َش ِّه َده رسول ه ِّ
ول ه ِّ
َيش َهد َبداار م َع َرس ِّ
َّللا
َُ َ
ُ َ َ
َ ُ
َُُ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا مش َه ادا م َع َرس ِّ
َّللا -صلى هللا
ول ه
َما َو ه
َ ُ
َّللا َلئن أََراني ه ُ َ
-صلى هللا عليه وسلم -غب ُت َعن ُه ،أ َ

َّللا َما أَصَن ُع".
عليه وسلمَ -لَيَرَي هن ه ُ
يما َب ْع ُد؟
يما َب ْع ُد ،عندك ف َ
فَ
طالب................ :

ماذا؟

طالب................ :
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ول ه ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا مش َه ادا م َع َرس ِّ
ال:
َ ُ
َّللا َما أَصَن ُعَ .ق َ
يما َبع ُد َلَيَرَي هن ه ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -
"َلئن أََراني ه ُ َ
ول ه ِّ
اب أَن َيُقول َغيَرَهاَ ،ف َش ِّه َد م َع َرس ِّ
ُح ٍد ِّم َن ال َعامِّ الَق ِّاب ِّل،
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -يوَم أ ُ
َف َه َ
َ ُ
َ
ِّ
يح ال َجهن ِّة! أ ِّ
ُحدٍَ ،فَق َات َل
اها لِّ ِّر ِّ
الَ :و ا
َج ُد َها ُدو َن أ ُ
الَ :يا أََبا َعم ٍرو أَي َن؟ َق َ
َفاس َتقَبَل ُه َسع ُد ب ُن َمال ٍك َفَق َ
الرَب ِّي ُع ِّبن ُت
طعَن ٍة َوَرمَي ٍةَ .فَقاَلت َع همِّتي ج
َح هتى ُق ِّت َلَ ،ف ُو ِّج َد ِّفي َج َس ِّد ِّه ِّبض ٌع َوَث َماُنو َن َما َبي َن َضرَب ٍة َو َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َّللا َعَلي ِّه َف ِّمن ُهم
ال َص َد ُقوا َما َع َ
الهنض ِّرَ :ف َما َعَرف ُت أَخي ِّإهال ِّبَبَنانهَ .وَن َزَلت َهذه اْلَي ُة { ِّر َج ٌ
اه ُدوا ه َ
يًل} هذا َلف ُ ِّ ِّ
يث َح َس ٌن
الَ :ه َذا َح ِّد ٌ
َمن َق َضى َنحَب ُه َو ِّمن ُهم َمن َين َت ِّظُر َو َما َبهدُلوا َتب ِّد ا
ظ الترِّمذ ِّيَ ،وَق َ
يح.
َص ِّح ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا
ال َص َد ُقوا َما َع َ
َوَقاَلت َعائ َش ُة -رضي هللا عنها -في َقولِّه َت َعاَلى { :م َن ال ُمؤ ِّمن َ
ين ِّر َج ٌ
اه ُدوا ه َ
ِّ
ول ه ِّ
طلح ُة بن عبي ِّد ه ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -ح هتى أ ِّ
ِّ
َّللاَ ،ثَب َت م َع َرس ِّ
ُص َيبت
َ
َعَليه} اْلَي َة :من ُهم َ َ ُ ُ َ
َ ُ
طل َح ُة ال َجهن َة».
ال الهن ِّب جي -صلى هللا عليه وسلم» :-أَو َج َب َ
َي ُد ُهَ ،فَق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -قاُلوا ِِّلَعرِّابي ج ِّ
ول ه ِّ
وِّفي ِّ
اب َرس ِّ
اه ٍلَ :سل ُه
الترِّم ِّذ ِّي َعن ُه :أ ه
َ ٍ َ
َ
َن أَص َح َ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َع همن َق َضى َنحَب ُه َمن ُه َو؟ َوَكاُنوا َال َيج َت ِّرُئو َن َعَلى َمسأََلتهُ ،ي َوقُروَن ُه َوَي َه ُابوَن ُه".
نهاهم النبي -عليه الصالة والسالم -عن كثرة المسائل ،نهاهم عن ذلك ،فصاروا يهابون السؤال؛
لئال يكون من المنهي عنه ،لئال يكون من المنهي عنه ،فكانوا يعجبهم الرجل العاقل يأتي من

البادية فيسأل النبي -عليه الصالة والسالم ،-فيستفيدون من جوابه -عليه الصالة والسالم.-
ض َعن ُهُ ،ث هم ِّإ ِّني ا ه
طَلع ُت ِّمن َب ِّ
اب ال َمس ِّج ِّد َو َعَل هي
ض َعن ُهُ ،ث هم َسأََل ُه َفأَعَر َ
" َف َسأََل ُه اِلَعَرِّاب جي َفأَعَر َ
آني الهن ِّبي -صلى هللا عليه وسلمَ -قال» :أَين ه ِّ
ِّثياب ُخضرَ ،فَل هما ر ِّ
ال
ج
َ
ٌ
َ ٌ
َ
السائ ُل َع همن َق َضى َنحَب ُه؟ َق َ
َ
اِلَعرِّابي :أََنا يا رسول ه ِّ
ِّ
يبَ ،ال َنع ِّرُف ُه
الَ :ه َذا َح ِّد ٌ
َ ج
يث َح َس ٌن َغ ِّر ٌ
الَ :ه َذا م همن َق َضى َنحَب ُه »َ ،ق َ
َّللاَ .ق َ
َ َُ َ
ِّ ِّ ِّ
س ب ِّن ُب َكيرٍ.
ِّإهال من َحديث ُيوُن َ
َن رسول ه ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -حين انصر َ ِّ
ِّ
ُحدٍَ ،مهر
ف من أ ُ
َ ََ
َوَرَوى الَبي َهق جي َعن أ َِّبي ُهَريَرَة»أ ه َ ُ َ

َعَلى ُمص َع ِّب ب ِّن ُع َمي ٍر".
المقصود بقول هذا ومن قضى نحبه ،يعني طلحة ،في الحديث السابق ،قال وفي الترمذي عنه.
نعم المراد به طلحة المشهود له في الحديث السابق ،وهذا الحديث ماذا قال عنه؟

طالب............................ :
كالهما؟

طالب...................:

نعم.

ول
" َوَرَوى الَبي َه ِّق جي َعن أ َِّبي ُهَريَرَة أ ه
َن َر ُس َ
ول
َمهر َعَلى ُمص َع ِّب ب ِّن ُع َمي ٍر َو ُه َو َمق ُت ٌ

ه ِّ
ين
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -ح َ
ط ِّر ِّ ِّ
ف َعَلي ِّه َوَد َعا
َعَلى َ
يقهَ ،ف َوَق َ

ف ِّمن
ان َصَر َ
َل ُه ،ثُ هم َت ًَل

ُحدٍ،
أُ
َه ِّذ ِّه
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ِّ
ِّ
يًل} ُث هم
َّللا َعَلي ِّه َف ِّمن ُهم َمن َق َضى َنحَب ُه} ِّإَلى { َتب ِّد ا
ال َص َد ُقوا َما َع َ
اْلَي َة { :م َن ال ُمؤ ِّمن َ
ين ِّر َج ٌ
اه ُدوا ه َ
َّللا يوم ال ِّقي ِّ
ِّ
َقال رسول ه ِّ
َن ه ُؤَال ِّء ُشه َد ِّ
وهم
امة َفأ ُت ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم» :-أَش َه ُد أ ه َ
َ ُ
َ َُ ُ
اء عن َد ه َ َ َ َ
ِّ
وهمَ ،واهل ِّذي َنف ِّسي ِّبَي ِّد ِّه َال ُي َسلِّم َعَلي ِّهم أ َ ِّ
ام ِّة ِّإهال َرجدوا َعَلي ِّه»
ور ُ
َوُز ُ
ُ
َحٌد إَلى َيومِّ القَي َ
ألنهم أحياء ،معلوم أن حياتهم حياة برزخية ،ليست مثل حياة من لم تفارق روحه جسده ،ليسوا من
حياة األحياء الذين أرواحهم في أجسادهم ،وليسوا مثل األموات من بقية األموات الذين ليسوا

بشهداء ،وال أنبياء من باب أولى.
طالب.......................... :

أسلم عام خيبر ،لكنه يروي بواسطة ،متأخر اإلسالم ،والمتأخر في إسالمه أو الصغير في سنه أو

الغائب عن الواقعة ،هذه رواياتهم لما كان قبل ذلك من مراسيل الصحابة ،هي مقبولة عند عامة

العلم.

اسَ .والهنح ُب أَي اضا ال َوق ُت
اه َد َعَلي ِّهَ ،ع ِّن اب ِّن َعهب ٍ
يل :الهنح ُب ال َمو ُت ،أَي َم َ
ات َعَلى َما َع َ
" َوِّق َ
الرهم ِّة:
ال ُذو ج
الَ :ق َضى ُف ًَل ٌن َنحَب ُه ِّإ َذا َم َ
اتَ .وَق َ
َوال ُمهد ُة ُيَق ُ
َق َضَََََََى َنحَبَََََََ ُه ِّفَََََََي ُمل َتَقَََََََى ال َخيَََََََ ِّل
ع ِّشَََََ َهي َة َفَََََ َهر ال َحَََََ َ ِّارِّثجيو َن َبعَََََ َ َد َما
َهوَبُر
ِّ ِّ
ِّ
س ال ُمَرَاد ِّباْلَي ِّةَ .وال َمعَنى
َوالهنح ُب أَي اضا ال َح َ
ول َقائُل ُهمَ :ما لي عن َد ُهم َنح ٌبَ ،وَلي َ
اج ُة َوال ِّه هم ُةَ ،يُق ُ
ِّفي َه َذا المو ِّض ِّع ِّبالهنح ِّب الهنذر َكما َقهدمَنا أَ هواال ،أَي ِّمنهم من ب َذل جه َده عَلى الوَف ِّ
اء ِّب َعه ِّد ِّه َح هتى
ُ َ َ َ ُ ُ َ
َ
ُ َ
َ
ُق ِّت َلِّ ،مث ُل َحم َزَة َو َسع ِّد ب ِّن ُم َعا ٍذ َوأََن ِّ
س ب ِّن الهنض ِّر َو َغي ِّرِّهمَ .و ِّمن ُهم َمن َين َت ِّظُر ه
الش َه َاد َةَ ،و َما َبهدُلوا
َعه َد ُهم َوَنذَرُهم.
ِّ
ِّ
هل
ِّي َع ِّن اب ِّن َعهب ٍ
َوَقد ُرو َ
اس أَهن ُه َقَأَر ( َفمن ُهم َمن َق َضى َنحَب ُه َو ِّمن ُهم َمن َين َتظُر َو ِّمن ُهم َمن َبد َ
َن ِّ ِّ
ود؛ لِّ ِّخ ًَل ِّف ِّه ِّ
يه
اعَ ،وِِّل ه
ال أَُبو َبك ٍر اِلَنَبارج
َتب ِّد ا
ِّيَ :و َه َذا ال َح ِّد ُ
يث ِّعن َد أَه ِّل ال ِّعلمِّ َمرُد ٌ
اإلج َم َ
يًل)َ .ق َ
الرج ِّ ِّ
ِّ
ق والوَف ِّ
ِّ
ف ِّف ِّ
يهم ُم َغِّيٌر،
َ
اءَ ،ف َما ُيعَر ُ
ال اهلذ َ
طعانا َعَلى ال ُمؤ ِّمن َ
ين َو ِّ َ
َّللا َو َشهرَف ُهم ِّبالصد ِّ َ َ
ين َم َد َح ُه ُم ه ُ
ِّ
وما و ِّج َد ِّمن جم ِّ
َّللا ه ِّ ِّ
ِّ
ين ِّب ِّصد ِّق ِّهم} ".
الصادق َ
ََ َ
اعت ِّهم ُمَبد ٌل- ،رضي هللا عنهم{ .-لَيجزَ
ََ ُ
ِّي ه ُ

هذا ال ينفي أنه ُوجد من ارتد بعد وفاة النبي –عليه اللصالة والسالم -من األعراب ،وممن لم يقر
اإليمان في قلبه ،ولم تخالط بشاشته قلبه ،وهم الذين يزادون عن الحوض؛ ألنهم بدلوا.
ِّ
اف ِّق ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الص ِّاد ِّق ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اء
ِّي ه
ين في اْل ِّخَرِّة ِّبصدق ِّهمَ .وُي َعذ َب ال ُمَن َ
َ
َّللا ِّبال ِّج َهاد لَيجزَ
ين في اْلخَرة ِّإن َش َ
َمَر ه ُ
"أَي أ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا
اء أَن ُي َعذَب ُهم َلم ُي َوفق ُهم لل هتوَبةَ ،وإِّن َلم َي َشأ أَن ُي َعذَب ُهم َت َ
اب َعَلي ِّهم َقب َل ال َموت { ِّإ هن ه َ
أَي ِّإن َش َ
ان َغ ُف ا ِّ
يما}.
َك َ
ا
ور َرح ا
ِّ ِّ
َقوُله َتعاَلى{ :ورهد ه ِّ
ال ُم َح هم ُد ب ُن َعم ٍرو َيرَف ُعهُ
َّللا اهلذ َ
ُ َ
ين َك َفُروا ب َغيظ ِّهم َلم َيَناُلوا َخياار} َق َ
ََ ُ
ِّإَلى ع ِّائ َش َةَ :قاَل ِّت{ :اهل ِّذين َك َفروا} هاهَنا أَبو سفيان وعييَن ُة بن بدر ،رجع أَبو سفي ِّ ِّ
امةَ،
ُ َ َََ ُ ُ َ َ
َ
َ ُ ُ ُ َ َ َ َُ
َ ُ
ان إَلى ت َه َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ِّ
ِّ
ودا َح هتى َر َج ُعوا،
يحا َو ُجُن ا
َّللا ال ُمؤ ِّمن َ
ال} ِّبأَن أَر َس َل َعَلي ِّهم ِّر ا
ين الق َت َ
َوَر َج َع ُعَييَن ُة ِّإَلى َنجدٍ { َوَك َفى ه ُ
ظ َة ِّإَلى صي ِّ
اص ِّ
يز َال ُيغَلب.
َّللا َق ِّويا أَمُرُه َع ِّز اا
ظ َة ِّب ج
يهمَ ،ف ُك ِّف َي أَمُر ُقَري َ
َوَر َج َعت َبُنو ُقَري َ
الرعبَ .وَك َ
ََ
ان ه ُ
ِّ ِّ
ِّ
اب ِّمن صي ِّ
وهم ِّمن أَه ِّل ال ِّك َت ِّ
اص ِّ
ين
ين َ
اهُر ُ
ظ َ
يهم} َيعني اهلذ َ
َقوُل ُه َت َعاَلى { َوأَن َز َل اهلذ َ
ََ
ظ َة ،وَقد م َضى َخبرُهم ِّمن صي ِّ
اص ِّ
صوُن ُهم
ابُ :قَري اشا َو َغ َ
ط َف َ
ََ
َُ
َع َاوُنوا اِلَح َز َ
يهم أَي ُح ُ
انَ ،و ُهم َبُنو ُقَري َ َ َ
ِّ
ِّ
يص ٌة".
َواح ُد َها ص َ
صونهم.
أَي ُح ُ
الش ِّ
ِّ
" ِّمن صي ِّ
ِّ
ص ِّ
اص ِّ
ال ه
اعُر:
ََ
ون ِّهم َواح ُد َها ص َ
يهم أَي ُح ُ
يص ٌةَ .ق َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الصي ِّ
اصَََََََََيا
ان َصََََََََََََََََر َعى
اء َت ِّمََََََََ ٍ
َفأَصَََََََََََََََََب َحت الثيََََََََََََََََََر ُ
يم َيب َتََََََََدر َن ه َ
ن َسََََََََ ُ
َوأَصَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََب َحت
و ِّمنه ِّق ِّ ِّ
الس َدا َة والجلحم َةِّ :صيص ٌةَ .قال ُدري ُد بن ِّ
ِّ ِّ ه ِّ ِّ
الص هم ِّة:
ُ
َ َ
َ
َ ُ َ
يل ل َشوَكة ال َحائك التي ب َها ُي َسوِّي ه َ َ
الصي ِّ
َف ِّجئَََََ َ ُت ِّإَليَََََ َ ِّه َو ِّ
وشَََََ َ ُه
اصَََََََََََي ِّفَََََََََََي الهن ِّسَََََََََََي ِّ
الرَمَََََ َا ُ َتُن ُ
َك َوقَََََََََََ ِّع ه َ
ال ُم َمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََهد ِّد
و ِّمنهِّ :صيص ُة ِّ
يك اهل ِّتي ِّفي ِّرجلِّ ِّه .وصي ِّ
الد ِّ
اصي الَبَق ِّر ُقُروُن َها؛ ِِّلَ هن َها َتم َتِّن ُع ِّب َهاَ .وُرهب َما َكاَنت ُتَرهك ُب
َ ُ
َ ََ
َ
ِّ ِّ
ه
ِّفي ِّ
الرع َب َف ِّر ايقا
ف ِّفي ُقُلوب ِِّّه ُم ج
َّللا ِّصئ ِّصَئ ُه ،أَي أَصَل ُه { َوَق َذ َ
الرَما ِّ َم َك َ
الَ :جذ ه ُ
ان اِلَسهنةَ ،وُيَق ُ
ِّ
ِّ
َتقُتُلو َن} َو ُه ُم ِّ
اء َوال جذ ِّرهي ُةَ ،عَلى َما َتَقهد َمَ { .وأَوَرَث ُكم أَر َض ُهم
الَ { .وَتأسُرو َن َف ِّر ايقا} َو ُه ُم الن َس ُ
الر َج ُ
ان َواب ُن َزي ٍد َو ُمَق ِّات ٌلَ :يع ِّني ُحَني َنَ ،وَلم
َوِّدَي َارُهم َوأَم َواَل ُهم َوأَر اضا َلم َت َ
ال َي ِّز ُ
طُئ َ
وم َ
وها} َبع ُدَ .ق َ
يد ب ُن ُر َ

ال َق َت َادةُ :كهنا
َّللا ِّإهي َ
َي ُكوُنوا َناُل َ
اهاَ .وَق َ
وهاَ ،ف َو َع َد ُه ُم ه ُ
ِّ
ض ُتف َت ُح ِّإَلى َيومِّ
س َو ج
ال ِّعك ِّرَم ُةُ :ك جل أَر ٍ
ال ال َح َس ُن :ه َي َف ِّار ُ
ومَ .وَق َ
َن َت َحهد ُثَ هن َها َم هك ُةَ .وَق َ
الر ُ
ِّ
ام ِّة".
القَي َ
ما يه قول أنها أرض خيبر؟

األقوال في هذا كثيرة ،لكن ال يجزم بواحد منها؛ ألنه أمر مستقبل ،لم يقع وقت التنزيل ،وما ُذكر

كله أمثلة مما وقع بعد ذلك ،كله أمثلة مما وقع بعد ذلك.
ير} ِّ ِّ
يه َوج َه ِّ
َح ُد ُه َماَ :عَلى َما أََرَاد ِّب ِّعَب ِّاد ِّه ِّمن ِّنق َم ٍة أَو َعف ٍو
َّللا َعَلى ُك ِّل َشي ٍء َق ِّد اا
"{ َوَك َ
ان :أ َ
ان ه ُ
ِّ
ه ِّ
ِّ
صو ِّن َوالُقَرى َق ِّد ٌير،
َقد ٌيرَ ،قاَله ُم َح هم ُد ب ُن ِّإس َح َ
اق :الثانيَ :عَلى َما أََرَاد أَن َيف َت َح ُه م َن ال ُح ُ
ِّ
وز َعَلي ِّه
وه َق ِّد اا
ير َال ُتَرجد ُقدَرُت ُه َوَال َي ُج ُ
َقاَل ُه الهنهق ُ
يل َ :وَك َ
َّللا َعَلى ُك ِّل َشي ٍء م هما َو َع َد ُك ُم ُ
ان ه ُ
اش َوِّق َ
ِّ
العج ُز َتعاَلى .ويَقالَ :تأ ِّسرو َن وَتأسرو َن ( ِّب َكس ِّر ِّ
الس ِّ
اء".
ين َو َضم َها) َح َك ُ
َ ُُ
ُ
َ
َ
اه ال َفهر ُ
َُ ُ
ٍ
ير} فاهلل -جل
ان َّللاُ َعَلى ُكل َشيء َقد ًا
واألية باقية على عمومها محفوظة من التخصيص { َك َ
ْ
وعال -قادر على كل شيء ،ال ُيحد بشيء دون شيء ،وهذا من النصوص التي لم يدخلها
التخصيص ،باقية على عمومها ،وبعضهم يستثني من ذلك ما يستحيل وقوعه ،كقدرته على نفسه،
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أصال ،ليس بشيء ،ولذا لما
يعني ما هو داخل تحت القدرة ،ومعلوم أن المستحيل ال ُيسمى بشيء ً
قال بعضهم ،بعض المفتونين طرح سؤ ًاال قال :هل يستطيع الرب ،هل يقدر على خلق صخرٍة ال
يقدر على تفتيتها؟ هذا تناقص ،هذا السؤال فيه تناقص ،فيه إثبات للنقيض ،ورفع له في آن واحد،

فهذا تناقض ،والتناقض مستحيل ،والمستحيل ليس بشيء ،كما قرر ذلك شيخ اإلسالم وغيرهم من
أهل العلم ،فال يمكن أن يرد مثل هذا السؤال .يعني هل يمكن أن يوجد شيء ليس بشيء؟! ما

يمكن ،يعني لو قال شخص :هل يقدر الرب -جل وعال -على خلق شيء ليس بشيء؟! أو على

خلق رجل ليس برجل؟ أو على خلق امرأة ليست بامرأة؟! هذا كله تناقض ،هذا من المحال ،من
الذي ليس بشيء عند أهل العلم.
طالب................ :

نعم.

طالب.............................:

نعم ،طيب.

طالب.............................:

عموما في عصره -عليه
في هذه الغزوة غزوة الخندق نشأ وترتب عليه الفرار ،وفي الحروب
ً
الصالة والسالم -الرعب محقق ،بوعد هللا ،وهذا من خصائصه -عليه الصالة والسالم ،-لكن بعده
ألمته من هذا الرعب بقدر إرثهم من علمه وعمله ،وهذا يوجد في الجماعات ،ويوجد في األفراد،

ضعيفا ،لكن إذا سلم عليه أكبر الشخصيات ترتعد فرائسه ،هذا من
بعض الناس تجده في تركيبه
ً
جيوشا وال شي ًئا ،تجده من أهل العلم الذين لم يؤتوا بسطة
جنودا وال
ً
حرسا وال ً
الرعب ،وال تجد عنده ً
ضعيفا جدا يرتعش من ضعف قواه ،ومع
تحمال وال شيًئا ،تجده
في الجسم ،وال قوة في البدن ،وال
ً
ً
ذلك من سلم عليه من المأل هابه ،حتى إن العرق يوجد في أيديهم في الشتاء ،هذا أمر موجود،

وعمال وتحقيًقا ،هذا موجود في علماء
علما
ً
وذلك بقدر اإلرث من النبي -عليه الصالة والسالمً -
اإلسالم.
" َقوُل ُه َت َعاَلىَ { :يا أَجي َها الهن ِّب جي ُقل ِِّلَزَو ِّ
اج َك ِّإن ُكن ُت هن ُت ِّرد َن ال َحَيا َة ج
ُم ِّتع ُك هن
الدنَيا َو ِّزيَن َت َها َف َت َعاَلي َن أ َ
َّللا أَعهد لِّلمح ِّسَن ِّ
ِّ ِّ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َو ه
ات ِّمن ُك هن
احا َج ِّم ا
ُس ِّرح ُك هن َسَر ا
َوأ َ
يًل َوإِّن ُكن ُت هن ُت ِّرد َن ه َ
الد َار اْلخَرَة َفإ هن ه َ َ ُ
ِّ
يما}
أَجاار
َعظ ا
ِّ ِّ
يه َث َم ِّاني َم َس ِّائ َل:
ِّ ِّ
اؤَناَ :ه ِّذ ِّه اْلَي ُة ُم هت ِّصَل ٌةِّ :ب َمعَنى َما َتَقهد َم
ال ُعَل َم ُ
اِلُوَلىَ :قوُل ُه َت َعاَلىَ { :يا أَجي َها الهن ِّب جي ُقل ِلَزَواج َك} َق َ
ض ه ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ان َقد َتأَ هذى ِّبَبع ِّ
يلَ :سأَلَن ُه
من ال َمن ِّع من ِّإي َذاء الهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلمَ ،-وَك َ
الزو َجات .ق َ
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ِّ
ِّ
َشيائا ِّمن َعَر ِّ
ض ج
يل:
يل :آ َذيَن ُه ِّب َغيَرِّة َبع ِّض ِّه هن َعَلى َبع ٍ
ضَ .وِّق َ
يلِّ :زَي َاد اة في الهن َفَقةَ .وِّق َ
الدنَياَ .وِّق َ
أ ِّ
ُمَر -صلى هللا عليه وسلمِّ -ب ِّت ًَل َوِّة َه ِّذ ِّه اْلَي ِّة َعَلي ِّه هنَ ،وَتخِّي ِّ
يرِّه هن َبي َن ج
الدنَيا َواْل ِّخَرِّة.
اف ِّع جي -رحمه هللا َتعاَلىِّ :-إ هن من مَل َك َزوج اة َفَليس عَلي ِّه َتخِّييرَها .أ ِّ
الش ِّ
ال ه
ُمَر -صلى هللا عليه
َ َ
َ
ُ
َ
َوَق َ
َ َ
ِّ
اء ُه َفاخ َترَن ُه ".
وسلم -أَن ُي َخِّيَر ن َس َ
عقد وميثاق قوي ،يستحل بها ما يحرم على غيره
ألن التخيير أوًال العقد الذي استباح به هذه المرأة ٌ

منها ،وتخييرها فيه تخفيف من هذا العقد ،تخفيف من هذا العقد ،األصل أن العقد ثابت وقوي

وموثق بما توثق به العقود ،وأن هذا أحق وأولى العقود والعهود ،وأوثق العقود ،ثم إذا قال لها :إن
شئت أن تمكثي معي فلك ذلك ،وإن شئت أن تذهبي ألهلك فاألمر إليك ،فهذا ال شك أن فيه
إضعاًفا لهذا العقد ،لكنه مع ذلك مادام فعله النبي– عليه الصالة والسالم -وخير أزواجه بهذه
الصيغة التي جاءت في هذه اآلية يبقى أنه تسهيل وتليين للعقد مشروط أو معلق باالختيار؛ ال أنه
تليين مطلق ،إنما هو تليين معلق بهذا الشرط بحالة االختيار ،ومادام معلًقا بشرط حتى لو قال لها:
إن فعلت كذا فأنت طالق ،فلم تفعله ،ال يتأثر العقد ،ويبقى على قوته ،وإن كان فيه تليين في هذا
االختيار وهذا التعليق ،كسائر العقود المعلقة على شروط ،ولذا الشافعي يقول :إن ما ملك زوجة
إنسانا رأى أن
فليس عليه تخييرها ،يعني هذا خاص بالنبي –عليه الصالة والسالم ، -لكن لو أن
ً

نفسه ال تميل إلى أحد زوجاته ،وخشي من ظلمها وقال لها :إن رغبتي في البقاء على هذه الحال،

وأنا ال أستطيع أكثر من ذلك ،وإن شئت أن تذهبي إلى أهلك فاألمر إليك ،هذا تخييرـ وتب أر ذمته
َن
ام َأرَةٌ َخاَف ْت م ْن َب ْعل َها نُ ُش ًا
اح َعَل ْيه َما أ ْ
وز أ َْو إ ْع َر ً
اضا َفال ُج َن َ
بهذا ،إذا اختارت ما يناسبهاَ { ،وإن ْ
الصْل ُح َخ ْيٌر}[النساء ،]128:نعم.
صْل ًحا َو ُّ
ُي ْ
صل َحا َب ْيَن ُه َما ُ

ض
" َو ُجمَل ُة َذلِّ َك أ ه
َّللا ُسب َحاَن ُه َخهيَر الهن ِّب هي -صلى هللا عليه وسلمَ -بي َن أَن َي ُكو َن َن ِّبيا َمَل اكاَ ،و َعَر َ
َن ه َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
يح َخ َزِّائ ِّن ج
َش َار َعَلي ِّه بالسكينة".
يلَ ،فأ َ
َعَليه َم َفات َ
الدنَياَ ،وَبي َن أَن َي ُكو َن َن ِّبيا مسكياناَ ،ف َش َاوَر جب ِّر َ
بالمسكنة.
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا َ -ع هز َو َج هل -أَن ُي َخِّيَر َزو َج ِّات ِّه،
َمَرُه ه ُ
"بال َمس َكَنة َفاخ َت َارَهاَ ،فَل هما اخ َت َارَها َوه َي أَعَلى ال َمن ِّزَل َتي ِّن ،أ َ
ِّ ِّ
السَب َب اهل ِّذي أ ِّ
ان ِّف ِّ
ُوج َب
يلِّ :إ هن ه
َفُرهب َما َك َ
ام َم َع ُه َعَلى الشهدة؛ َتن ِّزي اها َل ُهَ .وِّق َ
يه هن َمن َيكَرُه ال ُمَق َ
َن ام أَر اة ِّمن أَزو ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
غ َل َها َحلَق اة ِّمن
غ َل َها َحلَق اة ِّمن َذ َه ٍبَ ،ف َصا َ
صو َ
ال هتخِّي ُير ِلَجله ،أ ه َ
َ
اجه َسأََلت ُه أَن َي ُ
ِّ
ِّ ه ِّ
الزع َفَر ِّ
آي ُة ال هتخِّي ِّ
يلِّ :ب ه
ير َف َخهيَرُه هن،
ِّف هض ٍة َو َ
انَ ،فأََبت ِّإهال أَن َت ُكو َن من َذ َه ٍبَ ،فَن َزَلت َ
ط ًَل َها بالذ َهب َوِّق َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اَّلل أَعَل ُم".
يلِّ :إ هن َواح َد اة من ُه هن اخ َت َارت الفَر َ
اقَ .ف ه ُ
َّللا َوَر ُسوَل ُهَ .وِّق َ
َفُقل َن :اخ َترَنا ه َ
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هذه القصة التي هي سبب النزول على ما ذكر المؤلف ،طلبت حلقة من ذهب فصاغ لها حلقة

تمويها عليها.
من فضة ،ثم طالها بالذهب ،هذا ال شك أن فيه
ً
طالب................ :
ماذا قال؟

طالب..........................:

نعم ،على ما سيأتي.
ِّي َو ُمسلِّ ٌم َوالهلفظُ".
"َرَوى الُب َخارج
نعم.

طالب.........................:

مسكينا».
فقير نعم ،أما مسكين صح» ،اللهم أحيني
ً
طالب........................:

مسكينا» المسكين الذي يجد بعض الشيء.
نعم ،استعاذ من الفقر قال» :اللهم أحيني
ً
ِّي ومسلِّم والهلفظُ لِّمسلِّم عن ج ِّاب ِّر ب ِّن عب ِّد ه ِّ
الَ :د َخ َل أَُبو َبك ٍر َيس َتأ ِّذ ُن على َر ُسول
َ
َ َ
"َرَوى الُب َخارج َ ُ ٌ َ
َّللا َق َ
ُ
ه ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ ،-فوج َد الهناس جُلوسا ِّببا ِّب ِّه َلم يؤَذن ِِّل ِّ
الَ :فأُِّذ َن ِِّل َِّبي
َ
ََ
ُ
َ ُ ا َ
َح ٍد من ُهمَ ،ق َ
ِّ
اء ُع َمُر َفاس َتأ َذ َن َفأُذ َن َلهَُ ،ف َو َج َد الهن ِّب هي -صلى هللا عليه وسلمَ -جالِّ اسا َحوَلهُ
َبك ٍر َف َد َخ َل ،ثُ هم َج َ
َّللا َِلَ ُقوَل هن َشيائا أُض ِّحك رسول ه ِّ
اك اتاَ .قالَ :فَقال :و ه ِّ
اجما س ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم،-
ِّن َس ُ
َ َ
اؤُه َو ِّ ا َ
ُ َُ َ
َ
َفَقال :يا رسول ه ِّ
َّللاَ ،لو َأرَي َت ِّبن َت َخ ِّار َج َة َسأََلت ِّني الهن َفَق َة َفُقم ُت ِّإَلي َها َف َو َجأ ُت ُعُنَق َهاَ ،ف َض ِّح َك
َ َ َُ َ

رسول ه ِّ
ِّ
ام أَُبو
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -وَق َ
َُ ُ
الُ » :ه هن َحولِّي َك َما َتَرى َيسأَلَنني الهن َفَق َة َفَق َ
ِّ
ِّ
ام ُع َمُر ِّإَلى َحف َص َة َي َجأُ ُعُنَق َها".
َبك ٍر إَلى َعائ َش َة َي َجأُ ُعُنَق َهاَ ،وَق َ
يعني يضرب ،نعم.
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -ما َليس ِّعن َده!! َفُقلن :و ه ِّ
ِّك ًَلهما يُقولَ :تسأَلن رسول ه ِّ
َل
ُ
َ َ
َ َ
َّللا َال َنسأ ُ
َ َُ َ
َُ َ ُ
رسول ه ِّ
ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -شيائا أَب ادا َلي ِّ
ين ُث هم
س عن َد ُهُ .ث هم اع َت َزَل ُه هن َشهاار أَو تس اعا َو ِّعش ِّر َ
َ
َ
َُ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
اجك} ح هتى بَل َغ { لِّلمح ِّسَن ِّ
ات ِّمن ُك هن أَجاار
َن َزَلت َعَليه َهذه اْلَي ُة { َيا أَجي َها الهن ِّب جي ُقل ِلَزَو ِّ َ َ َ
ُ
ُح جب أهَال َتعجلِّي ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ض عَلي ِّك أَم ار أ ِّ
يه
الَ :يا َع ِّائ َشةُِّ ،إ ِّني أ ُِّر ُ
َ
يد أَن أَع ِّر َ َ
ا
الَ :فَب َدأَ ب َعائ َش َة َفَق َ
يما}َ .ق َ
َعظ ا
َّللا؟ َف َت ًَل عَليها اْلي َةَ .قاَلت :أَ ِّ يك يا رسول ه ِّ
ح هتى َتس َت ِّشيرِّي أَبوي ِّك َقاَلت :وما هو يا رسول ه ِّ
َّللا
َ
َ َ َ
ََ
َ َ َُ َ
َ َ َُ َ َ ُ َ
ِّ
هار اْل ِّخَرَةَ ،وأَسأَُل َك أهَال ُتخ ِّبَر أَمَأَر اة ِّمن ِّن َس ِّائ َك ِّباهل ِّذي
َّللا َوَر ُسوَلهُ َوالد َ
أَس َتش ُير أََب َو هي! َبل أَخ َت ُار ه َ
ِّ
ِّ
ه
َّللا َلم َيب َعث ِّني ُم َعِّن اتا َوَال ُم َت َع ِّن اتا َوَل ِّكن َب َع َث ِّني
الَ :ال َتسأَُلني امَأَر ٌة من ُه هن ِّإال أَخَبرُت َهاِّ ،إ هن ه َ
ُقل ُتَ .ق َ
ُم َعلِّ اما ُمَي ِّساار».
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ُمر رسول ه ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّللا -صلى هللا عليه
َوَرَوى الترِّمذ جي » َعن َعائ َش َة -رضي هللا عنهاَ -قاَلتَ :ل هما أ َ َ ُ ُ
اج ِّه ب َدأَ ِّبي َفَقال :يا ع ِّائ َشةُِّ ،إ ِّني َذ ِّ
وسلمِّ -ب َتخِّي ِّ
اكٌر َل ِّك أَماار َف ًَل َعَلي ِّك أهَال َتس َتع ِّجلِّي َح هتى
َ َ َ
ير أَزَو ِّ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
َّللا
َتس َتأ ِّمرِّي أََب َوي ِّك َقاَلتَ :وَقد َعلِّ َم أ ه
الِّ :إ هن ه َ
َن أََب َو هي َلم َي ُكوَنا لَيأ ُمَراني بفَراقهَ ،قاَلت :ثُ هم َق َ
ِّ
اجك ِّإن ُكن ُت هن ُت ِّردن الحيا َة ا جلدنيا و ِّزيَن َتها َف َتعاَلين أ ِّ
ُس ِّرح ُك هن
ولَ{ :يا أَجي َها الهن ِّب جي ُقل ِلَزَو ِّ َ
َ ََ
ُمتع ُك هن َوأ َ
َيُق ُ
َ َ َ َ َ َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يد
احا َج ِّم ا
يما} َفُقل ُت :أ َِّفي َه َذا أَس َتأ ِّمُر أََب َو هي! َفِّإ ِّني أ ُِّر ُ
َسَر ا
يًل} َح هتى َبَل َغ {لل ُمحسَنات من ُك هن أَجاار َعظ ا
ِّ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َو ه
الَ :ه َذا
الد َار اْلخَرَةَ ،وَف َع َل أَزَو ُ
اا الهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلمَ -مثلما َف َعَلت»َ ،ق َ
هَ
يح.
َح ِّد ٌ
يث َح َس ٌن َص ِّح ٌ
ِّ
اءَ :وأَ هما أَمُر الهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ع ِّائ َش َة أَن ُت َش ِّ
ان ُي ِّحجب َها،
اوَر أََب َوي َها؛ ِلَ هن ُه َك َ
ال ال ُعَل َم َ
َق َ
الشَب ِّ
اب َعَلى أَن َتخ َت َار ِّفَار َق ُهَ ،وَيعَل َم ِّمن أََب َوي َها أَهن ُه َما َال ُي ِّش َير ِّ
اف أَن َيح ِّمَل َها َفرطُ ه
ان
ان َي َخ ُ
َوَك َ
عَليها ِّب ِّفر ِّ
اقه".
َ َ َ
أو ألنها كانت حديثة السن صغيرة ال تستقل بالرأي دون بمشورة بخالف غيرها فإنهن كبار.
"ال هث ِّانَي ُةَ :قوُل ُه َت َعاَلىُ { :قل ِِّلَزَو ِّ
ااِّ ،من ُه هن َمن َد َخ َل
ان لِّلهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلم -أَزَو ٌ
اج َك} َك َ
ِّ ِّ
اح ُه َم َع َها".
ِّب َهاَ ،و ِّمن ُه هن َمن َعَق َد َعَلي َها َوَلم َيد ُخل ِّب َهاَ ،و ِّمن ُه هن َمن َخ َ
طَب َها َفَلم ُيت هم ن َك َ
ذكر المؤلف بالتفصيل أزواج النبي -عليه الصالة والسالم -اللواتي دخل بهن واللواتي عقد عليهن
ولم يدخل ،ومن خطب منهن ولم يعقد ،وأما من تُوفي عنهن فلم يصرح به المؤلف ،يعني ما أفرد
من تُوفي عنهن فإذا حذفنا من ماتت أو طلقت في حياته ظهر لنا أن من توفى عنهن تسع من
النسوة يجمعهن قول الشاعر:

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـوفي رسـ ـ ـ ـ ـ ــول هللا عـ ـ ـ ـ ـ ــن تسـ ـ ـ ـ ـ ــع

إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهن تُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزى المكرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة

وتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

فعائش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ميمونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفية

وحفصـ ـ ـ ـ ــة تتل ـ ـ ـ ـ ـوهن هنـ ـ ـ ـ ــد وزينـ ـ ـ ـ ــب

جويريـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــع رملـ ـ ـ ـ ــة ثـ ـ ـ ـ ــم سـ ـ ـ ـ ــودة

ثـ ـ ـ ـ ــالث وس ـ ـ ـ ـ ــت نظمه ـ ـ ـ ـ ـن مه ـ ـ ـ ـ ــذب

نعم ،فعائشة ميمونة ،عائشة بنت أبي بكر ،وميمونة بنت الحارث ،وصفية بنت حيي بنت أخطب،
وحفصة بنت عمر ،تتلوهن هند أم سلمة ،وزينب بنت حجش ،وجويرية بنت الحارث المصطلقية،

مع رملة التي هي أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم سودة بنت زمعة ،وهي من أقدم نسائه ،لكن النظم
جعلها متأخرة ،ثالث وست نظمهن مهذب.
طالب.........................:

ماذا فيه؟

طالب........................:
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هو يحبها ،ولما سئل عن أحب الناس إليه؟ قال :عائشة ،قالوا :من الرجال؟ قال :أبوها ،كونه

ميال قلبيا ،ويحب أن تختاره ،فهذا أمر جبلي ،هذا ما فيه إشكال ،هذا مستفيض
يحبها ويميل إليها ً
في النصوص ،لكن فيما يقدر عليه العدل ،وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن العدل ليس بواجب
على النبي -عليه الصالة والسالم-؛ ألنه يرجي من يشاء ،ويختار من يشاء ،بخالف غيره ،لكن

النبي -عليه الصالة والسالم -يعدل بين نسائه ،أما الميل القلبي فهذا ما يملكه أحد.
ِّ ِّ
ِّ
َس ِّد ب ِّن َعب ِّد ال ُعزهى ب ِّن ُق َص ِّي ب ِّن ِّك ًَل ٍبَ .وَكاَنت َقبَل ُه ِّعن َد أ َِّبي
" َفأ هَوُل ُه هنَ :خد َ
يج ُة ِّبن ُت ُخ َويلد ب ِّن أ َ
َهاَل َةَ ،واس ُم ُه ُزَرَارُة ب ُن الهنهب ِّ
َس ِّد جيَ ،وَكاَنت َقبَل ُه ِّعنَد َع ِّت ِّ
يا ب ِّن َع ِّائذَ ،وَل َدت ِّمن ُه ُغ ًَل اما
اش اِل َ
طاعو ِّن َفمات ِّ ِّ
يه".
اس ُم ُه َعب ُد َمَن ٍ
افَ .وَوَل َدت ِّمن أ َِّبي َهاَل َة ِّهن َد ب َن أ َِّبي َهاَلةََ ،و َع َ
َ َ
اش ِّإَلى َزَم ِّن ال ه ُ
الطاعون عام ثمان عشرة.
طاعو ِّن ِّهن ُد بن ِّهندٍ ،وس ِّمعت َن ِّادب ُته َتُقول ِّحين مات :و ِّ
اهن ُد
الِّ :إ هن اهل ِّذي َع َ
َ ُ
ُ
اش ِّإَلى َزَم ِّن ال ه ُ
ُ َ َ َ َ
َُ َ
" َوُيَق ُ
ِّ
َّللا .وَلم ي َت َزهوا رسول ه ِّ
بن ِّهن َداه ،واربِّيب رس ِّ ِّ
يج َة َغيَرَها
َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -عَلى َخد َ
ول ه َ َ
ُ ََ َ َُ
َُ ُ
ح هتى م َاتت .وَكاَنت يوم َت َزهوجها رسول ه ِّ
ِّ
ين َسَن اةَ ،وُت ُوِّفَيت
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -بن َت أَرَبع َ
َ
ََ َُ ُ
َ َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
س َو ِّس جتو َن َسَن اة.
ان َل َها ِّح َ
يلَ :عشٌر .وَك َ
َبع َد أَن َم َضى م َن الجنُب هوِّة َسب ُع ِّسن َ
ين ُت ُوفَيت َخم ٌ
ينَ .وِّق َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يم ب ُن
آمَنت ِّبهَ .و َجم ُ
يمَ .ق َ
ال َحك ُ
يع أَوَالده من َها َغيَر إبَراه َ
َوه َي أ هَو ُل امَأَر ٍة َ
ِّح َزامُ :توِّفيت َخ ِّديج ُة َف َخرجَنا ِّبها ِّمن من ِّزلِّها ح هتى َد َفهناها ِّبالحجو ِّن ،وَن َزل رسول ه ِّ
َّللا -صلى هللا
َ
َُ
َ َ َ
َ
َ
ٍ ُ َ
َ
َ ََُ ُ
الص ًَل َة َعَلي َها.
عليه وسلمِّ -في ُحفَرِّت َهاَ ،وَلم َت ُكن َيو َمِّئ ٍذ ُسهن ُة ال ِّجَن َازِّة ه
ِّ
ِّ
َو ِّمن ُه هنَ :سوَد ُة ِّبن ُت َزم َع َة ب ِّن َقي ِّ
يما َوَب َاي َعتَ ،وَكاَنت ِّعن َد
س ب ِّن َعب ِّد َشم ٍ
س ال َعام ِّرهي ُة ،أَسَل َمت َقد ا
ِّ
يعا ِّإَلى أَرض ال َحَب َش ِّة ِّفي
ال َل ُه :ه
السكَر ُ
ان ب ُن َعم ٍروَ ،وأَسَل َم أَي اضاَ ،و َه َ
اجَار َجم ا
اب ِّن َع ٍم َل َها ُيَق ُ
ِّ
ِّ
طبها رسول ه ِّ
ِّ
ه
ات َزو ُج َهاَ .وِّقيل :م َ ِّ
َّللا -
ال ِّهجَرِّة ال هث ِّانَيةَ ،فَل هما َقد َما َم هك َة َم َ
ات بال َحَب َشةَ ،فَل هما َحلت َخ َ َ َ َ ُ ُ
َ َ
اجَر ِّب َها ِّإَلى ال َم ِّديَن ِّةَ ،فَل هما َكِّبَرت أََرَاد
صلى هللا عليه وسلمَ ،-ف َت َزهو َج َها َوَد َخ َل ِّب َها ِّب َم هكةََ ،و َه َ
ط ًَل َق َهاَ ،ف َسأََلت ُه أهَال َيف َع َل َوأَن َي َد َع َها ِّفي ِّن َس ِّائ ِّهَ ،و َج َعَلت َليَل َت َها لِّ َع ِّائ َش َة َحسَب َما ُه َو َمذ ُكوٌر ِّفي
َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ال َسَن َة أَرَب ٍع َو َخم ِّسين".
الص ِّح ِّ
ه
يح َفأَم َس َك َهاَ ،وُت ُوفَيت بال َمديَنة في َش هو َ
كأنها فهمت من حال النبي -عليه الصالة والسالم -ومن وضعها أنها مرغوب عنها لما كبرت
سنها ،امرأة كبيرة في السن ،طاعنة ،فخشيت أن تُطلق ،فوهبت ليلتها ،نوبتها لعائشة ورضيت

بمجرد االنتساب إلى الرسول -عليه الصالة والسالم -ما يتبع ذلك غير العشرة.
"و ِّمنهن :ع ِّائ َش ُة ِّبن ُت أ َِّبي بك ٍر ِّ
الص ِّدياَ ،وَكاَنت ُم َس هماة لِّ ُجَبي ِّر ب ِّن ُمط ِّعم".
َ
َ
َ ُ
موعودا بها من قَبل أبي بكر.
جبير
يعني كأن ًا
ً
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ ،-فَقال أَبو بك ٍر :يا رسول ه ِّ
طبها رسول ه ِّ
ِّ
َسجل َها
َ ُ َ
َّللاَ ،دعني أ ُ
َ َُ َ
" َف َخ َ َ َ َ ُ ُ
ِّمن جبي ٍر سًل رِّ ايقاَ ،ف َت َزهوجها رسول ه ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -ب َم هك َة َقب َل ال ِّهجَرِّة ِّب َسَن َتي ِّن.
َُ َ َ
ََ َُ ُ
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ول
ينَ ،و َم َ
ينَ ،وَبَنى ِّب َها ِّبال َمديَنة َو ِّه َي ِّبن ُت تس ٍعَ ،وَبقَيت عن َد ُه تس َع ِّسن َ
يلِّ :ب َث ًَلث ِّسن َ
ات َر ُس ُ
َوِّق َ
ه ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -و ِّهي ِّبن ُت َث َم ِّاني َعشَرَةَ ،وَلم َي َت َزهوا ِّبكاار َغيَرَهاَ .و َم َاتت َسَن َة ِّتس ٍع
َ
َ
ين".
يلَ :ث َم ٍ
ان َو َخم ِّس َ
َو َخم ِّس َ
ينَ .وِّق َ
طالب......................:

التسمية إذا ُوعد بها أحد ،ما فيه إشكال ،لكن اإلشكال في التحجير الموجود اآلن ،أنها تُحجر مع
غير اتفاق مع أبويها ،أو تُحجر وهي كبيرة تملك أمرها فتُرغم على من ُحجرت له.
اب الُقرِّشهي ُة الع َد ِّوهي ُةَ ،ت َزهوجها رسول ه ِّ
"و ِّمن ُه هنَ :حفص ُة ِّبن ُت ُعمَر ب ِّن ال َخ ه
َّللا -صلى هللا عليه
ط ِّ َ
َ
َ
َ
ََ َُ ُ
َ
ِّ
طهلَق َهاَ ،فأ ََت ُ ِّ
ِّ
ام ٌة
وسلم -ثُ هم َ
الِّ ( :إ هن ه َ
يل َفَق َ
اه جب ِّر ُ
َّللا َيأ ُمُر َك أَن ُتَراج َع َحف َص َةَ ،فإهن َها َص هو َ
اج َع َها".
ام ٌة) َفَر َ
َق هو َ

يختلف أهل العلم في كونه وقع الطالق من النبي -عليه الصالة والسالم -على حفصة ،أو أراد أن

يطلقها ولم يقع ،ماذا يقول عن الخبر هذا؟

طالب :أحسن هللا إليك ،ضعيف أخرجه الحاكم والطبراني ،عن قيس بن زيد ،وهذا مرسل،

وأخرجه الحاكم والطبراني من حديث أنس ،وسكت عليه الحاكم والذهبي ،مع أن يه الحسن بن

أبي جعفر ،وهو ضعيف ،وأخرجه الطبراني من حديث عقبة بن عامر ،و يه عمرو بن صالح ال
ُيعرف ،قاله البيهقي ،وأخرجه الطبراني والبزار من حديث عمار بن ياسر ،و يه الحسن بن أبي

جعفر ،وهو ضعيف ،انتهى كًلمه.

والخًلصة هو حديث ضعيف من حديث أنس وعمار ومداره على الحسن بن أبي جعفر ،وهو

ضعيف جدا ،قال يه البخاري :منكر الحديث ،وضعفه أحمد ،وقال ابن معين :ليس بشيء ،وقال
ابن المديني :ضعيف ضعيف ،انتهى كًلمه.

اويا مجهواال ،وأما مرسل قيس بن زيد فإن المتن منكر ،حيث ذكر
وأما حديث عقبة ،فإن يه ر ا
يه مجيء عثمان بن مظعون ،مع أنه توفي قبل أحد بًل خًلف ،والنبي -صلى هللا عليه

وسلم -تزوا حفصة بعد أحد ،ولكن خبر طًلق حفصة بدون ذكر جبريل -عليه السًلم -قوي.

انظر اإلحسان بتخري اِلرناؤوط.

والحديث حسنه اِللباني بمجموع الطرق ،وقال الذهبي عن حديث قيس بن زيد :حديث مرسل

قوي اإلسناد.

على كل حال الخالف موجود بين أهل العلم هل حصل الطالق أو لم يحصل ،لكنه قريب من

ار كاد النبي -عليه الصالة والسالم -أن يطلق ،لكن هل وقع منه أو لم يقع؟
الحصول ،يعني مرًا
محل خالف بين أهل العلم ،نعم.
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ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين ِّفي ِّخ ًَل َف ِّة ُم َع ِّ
اوَيةََ ،و ِّهي ابَن ُة ِّس ِّتي َن َسَن اة.
ان َسَن َة َخم ٍ
س َوأَرَبع َ
ال ال َواقد جيَ :وُت ُوفَيت في َشعَب َ
" َق َ
َ
ِّ
ِّ
ان ِّبال َم ِّديَن ِّة.
يلَ :م َاتت في ِّخ ًَل َفة ُعث َم َ
َوِّق َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ول
ُمهي َة ُس َهي ٌل َتَزهو َج َها َر ُس ُ
ُمهي َة ال َمخ ُزومهية َواس ُم أَبي أ َ
َومن ُه هن :أُ جم َسَل َم َةَ ،واس ُم َها هن ُد بن ُت أَبي أ َ
ه ِّ
ال ب ِّق ِّ
ِّ
ال َسَن َة أَرَب ٍعَ ،زهو َج َها ِّمن ُه ابُن َها َسَل َم ُة َعَلى
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -في َلَي ٍ َ َ
ين من َش هو َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين،
ان ُعمُر اب ِّن َها َص ِّغ اا
الص ِّح ِّ
ه
ينَ .وِّقي َلَ :سَن َة ثن َتي ِّن َو ِّست َ
يرَ ،وُت ُوفَيت في َسَنة تس ٍع َو َخم ِّس َ
يحَ ،وَك َ
يع َو ِّهي ابَن ُة أَرَب ٍع
يل :أَُبو ُهَريَرَةَ .وُق ِّبَرت ِّبالَب ِّق ِّ
َص جحَ .و َصهلى َعَلي َها َس ِّع ُ
َواِل هَو ُل أ َ
يد ب ُن َزي ٍدَ .وِّق َ
َ
ِّ
ين َسَنة".
َوَث َمان َ
جاء في الخبر أن عمر هو الذي عقد لها ،فقالت :قم يا عمر فأنكح رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم ،-في بعض الروايات.
عندك شيء؟
طالب................ :

نعم.

"و ِّمنه هن أُ جم ح ِّبيب َة ،واسمها رمَل ُة ِّبنت أ َِّبي سفيان .بع َث رسول ه ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم-
ُ
َ ُ
َ َ َ َُ َ
ُ َ َ ََ َ ُ ُ
ِّ
ِّي ِّإَلى الهنج ِّ
ُمهي َة ه
اها".
الضمره
اش ِّي ،لَِّيخطُ َب َعَليه أُ هم َح ِّب َيب َة َف َزهو َج ُه ِّإهي َ
َ
َعمَرو ب َن أ َ

ألنها في بلده ،وليس لها ولي في الحبشة ،والسلطان ولي من ال ولي له.
ول ه ِّ
"وَذلِّ َك سَن َة سب ٍع ِّم َن ال ِّهجرِّة ،وأَص َدق الهنج ِّ
اش جي َعن َرس ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -أَرَب َع ِّم َائ ِّة
َ َ
َ َ
َ
ُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
هارُقطنيَُ :كاَنت أُ جم
يل ب ِّن َح َسَنةََ ،وُت ُوفَيت َسَن َة أَرَب ٍع َوأَرَبع َ
ينَ .وَقا َل الد َ
ديَن ٍارَ ،وَب َع َث ِّب َها َم َع ُشَرح ِّب َ
ح ِّبيب َة َتحت عبي ِّد ه ِّ
ض الحب َش ِّة عَلى الهنصرِّانهي ِّةَ ،ف َزهوجها الهنج ِّ
اش جي الهن ِّب هي -
َّللا ب ِّن َجح ٍ
ش َف َم َ
َ
َ
ََ
ات ِّبأَر ِّ َ َ
َ َُ
َ َ
َ
ِّ
يل ب ِّن َح َسَن َة.
آال ٍ
صلى هللا عليه وسلمَ ،-وأَم َهَرَها َعن ُه أَرَب َع َة َ
فَ ،وَب َع َث ِّب َها ِّإَليه َم َع ُشَرح ِّب َ
اب اِلَس ِّدهي ُة ،وَكان اسمها بهرَةَ ،فس هماها رسول ه ِّ
َو ِّمن ُه هنَ :زيَن ُب ِّبن ُت َجح ِّ
َّللا -صلى هللا
َ َ َُ َ
ش ب ِّن ِّرَئ ٍ َ
َ َ َُ ُ
عليه وسلمَ -زيَنب ،وَكان اسم أ َِّبيها بهرَةَ ،فَقاَلت :يا رسول ه ِّ
َّللاَ ،ب ِّد ِّل اس َم أ َِّبيَ ،فِّإ هن الُبهرَة َح ِّق َيرٌة،
َ َ َ ُ َ ُ
َ َُ َ
ِّ
اه ِّباسمِّ َر ُج ٍل ِّمهنا أَه َل الَبي ِّت،
ال َل َها الهن ِّب جي -صلى هللا عليه وسلمَ :-لو َك َ
ان أَُبوك ُمؤ ِّمانا َس هميَن ُ
َفَق َ
هارُقط ِّن جي".
ش ِّم َن الُبهرِّةَ ،ذ َكَر َه َذا ال َح ِّد َ
َوَل ِّك ِّني َقد َس همي ُت ُه َجح اشاَ ،وال َجح ُ
يث الد َ
البرة أو أكبر؟
الجحش من ُ
ماذا فيه عندكم؟

طالب :أحسن هللا إليك ،قال عزاه المصنف للدارقطني ،ولم أجده في سننه وال في اإلصابة وال
االستيعاب ،وال يص  ،فإن زينب كانت ُتدعى بنت جحش قبل هجرة النبي -صلى هللا عليه
وسلم.-
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جحشا والجحش من البرة ،ال ،يعني أكبر كأنها
لكن السياق على أنه لم يصح ،ولكني قد سميته
ً
تصاغرت وتضاءلت االسم ،برة يعني حبة صغيرة ،والجحش كبير ،كأن القصد مسألة حجم ،وليس
بمؤمن ،وليس بمسلم؛ ُلينتقى له االسم الطيب .ماذا يقول؟
ماذا عندك؟ فيه شيء؟
طالب.........................:

كبير.
اسما ًا
أكبر؟ نعم ،هذا المتوقع؛ ألنها تصاغرت البرة ،يعني حبة من البر صغيرة ،فاختار لها ً
وهللا المستعان.
طالب :جاء نهي النبي -صلى هللا عليه وسلم  -عن سب اِلموات حتى ال يؤذي اِلحياء.

نعم ،لكن مثل هذا التسمية مألوفة عندهم ،مألوفة عندهم ،هذا على صحة الخبر ،مع أن الخبر

ليس بصحيح ،والتسمية بهذا مألوفة.
هارُقط ِّن جي ".
" َذ َكَر َه َذا ال َح ِّد َ
يث الد َ
وما زال ُيسمى به ،البادية يسمون .والتصغير أكثر من التكبير ،أكثر ما يقولون :جحيش ،البادية

أكثر ما يسمون بالتصغير ،وكليب.
" َت َزهوجها رسول ه ِّ
س ِّم َن ال ِّهجَرِّةَ ،وُت ُوِّفَيت َسَن َة
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -بال َم ِّديَن ِّة ِّفي َسَن ِّة َخم ٍ
ََ َُ ُ
ِّ
ينَ ،و ِّهي ِّبن ُت َث ًَل ٍث َو َخم ِّسين.
عش ِّر َ
َ
و ِّمنه هن َزيَنب ِّبنت ُخزيم َة ب ِّن الح ِّار ِّث ب ِّن عب ِّد ه ِّ
اف ب ِّن ِّه ًَل ِّل ب ِّن ع ِّ
َّللا ب ِّن عم ِّرو ب ِّن عب ِّد مَن ِّ
ام ِّر
ُ ُ
َ
َ
َ
َ
َ ُ
َ َ
َ
ب ِّن صعصع َة ال ِّه ًَل لِّهي ُةَ ،كاَنت ُتس همى ِّفي الج ِّ
ين؛ ِِّّإلطع ِّ
اهلِّهي ِّة أُ هم المس ِّ
اك ِّ
ول
ام َها ِّإهي ُ
َ
َ
َ َ َ
ََ
َ
اهمَ .ت َزهو َج َها َر ُس ُ
ه ِّ
ِّ
ِّ
س و ِّ
ين َشهاار ِّم َن ال ِّهجَرِّةَ ،ف َم َك َثت ِّعن َد ُه
اح ٍد َوَث ًَل ث َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -في َرَم َض َ
ان َعَلى َأر ِّ َ
ِّ
آخ ِّر ربِّيع اِل هَو ِّل عَلى أر ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ين َشهاار،
َث َمانَي َة أَش ُه ٍرَ ،وُت ُوفَيت في َحَياته في ِّ َ ٍ
س تس َع ٍة َوَث ًَل ث َ
َ َ
يع".
َوُد ِّفَنت ِّبالَب ِّق ِّ
طالب :خذيمة أم خزيمة؟

خزيمة ،ما عندك الطبعات محققة؟

زينب بنت ،ماذا عندك؟ زينب بنت َمن؟

طالب................ :

خزيمة بالزاي؟

طالب................ :

نعم ،هذا هو األصل .والطباعة هذه كانت في مصر ،والمصريون يبدلون الذال ازًيا ،ويحتاطون
لهذا األمر إذا أرادوا أن يتفاصحوا ،فيقعوا في العكس ،فيقولون في المرأة الناس يقولون :معذبة،

وهم يقولون معزبة؛ ألنهم يخشون أن يقعوا في تصحيفهم الذي وقعوا فيه بكثرة ،ومن شدة احتياطهم
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لهذا التصحيف خشية أن يقعوا فيه يقلبون
أحيانا ،وهذا شيء مشاهد ،وكثير عندهم ،كثير
ً
كثير من هذا النوع ،يعني ازملناهم ويحتاطون لهذا التصحيف الذي
شيئا ًا
عاشرناهم ،ووجدنا منهم ً

يقعون فيه ،فتجدهم يقلبون الزاي از ًال؛ خشية أن يكون هذا أصلها وانقلبت عليهم ،وقل مثل هذا في

غيره.

طالب.....................:

على كل حال ُيتغير من األصل ...هم يقولون :صدقتم وهللا إن الزوجة معذبة ،أخذوها من أنها
كانت تعذب الرجل ،يظنون أن األصل ذال؛ ألنهم اعتادوا قلب الذال إلى زاي .المعنى مضطرد

كثير منهم نعمة من هللا -جل وعال.-
سواء بهذا أو بهذا ،وال شك أن بعض النساء وباء ،لكن ًا
امها ِّإهياهمَ .ت َزهوجها رسول ه ِّ
" َكاَنت ُتس همى ِّفي الج ِّ
ِّ
اهلِّهي ِّة أُ هم المس ِّ
اك ِّ ِّ
َّللا -صلى هللا عليه
ُ
َ
ين؛ ِّإلط َع َ
ََ
َ
ََ َُ ُ
ِّ
ِّ
س و ِّ
ين َشهاار ِّم َن ال ِّهجَرِّةَ ،ف َم َك َثت ِّعن َد ُه َث َم ِّانَي َة أَش ُه ٍر،
اح ٍد َوَث ًَل ث َ
وسلم -في َرَم َض َ
ان َعَلى َأر ِّ َ
ِّ
آخ ِّر ربِّيع اِل هَو ِّل عَلى أر ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
يع.
ين َشهاار َ ،وُد ِّفَنت ِّبالَب ِّق ِّ
َوُت ُوفَيت في َحَياته في ِّ َ ٍ
س تس َع ٍة َوَث ًَل ث َ
َ َ

و ِّمنه هن :جوي ِّري ُة ِّبن ُت الح ِّار ِّث ب ِّن أ َِّبي ِّضر ٍار ال ُخ َز ِّ
اعهي ُة المص َ ِّ ِّ
َص َاب َها ِّفي َغزَوِّة َب ِّني
َ
َُ َ
َ ُ
َ
طلقهي ُة ،أ َ
ُ
اس َف َك َاتبهاَ ،فَق َضى رسول ه ِّ
اَ ،ف َوَق َعت ِّفي َسهمِّ َث ِّاب ِّت ب ِّن َقي ِّ
طلِّ ِّ
َّللا -صلى هللا
ال ُمص َ
س ب ِّن َش هم ٍ
ََ
َُ ُ
عليه وسلمِّ -ك َتاب َتها وَت َزهوجها ،وَذلِّك ِّفي َشعبان سَن َة ِّس ٍت ،وَكان اسمها بهرَةَ ،فس هماها رسول ه ِّ
َّللا
َ َ َ ََ َ َ
َ َ َُ َ
َ َ َ
َ َ َُ ُ
ِّ ِّ
يلَ :سَن َة
صلى هللا عليه وسلمُ -ج َوي ِّرَيةََ ،وُت ُوفَيت في َرب ٍِّيع اِلَ هو ِّل َسَن َة ِّس ٍت َو َخم ِّس َ
ينَ .وِّق َ
َخم ِّسين ،و ِّهي ابَن ُة َخم ٍ ِّ
ين.
س َو ِّست َ
َ َ َ
ط َب ال َه ُار ِّ
اها الهن ِّب جي -صلى هللا عليه وسلم-
َو ِّمن ُه هنَ :ص ِّفهي ُة ِّبن ُت ُحَي ِّي ب ِّن أَخ َ
ونهيةَ ،سَب َ
يح :أَهن َها َوَق َعت
الص ِّح ِّ
اها لَِّنف ِّس ِّهَ ،وأَسَل َمت َوأَع َتَق َهاَ ،و َج َع َل ِّعتَق َها َص َدا َق َهاَ .وِّفي ه
َيوَم َخيَبَرَ ،واص َ
ط َف َ
ِّفي سهمِّ ِّدحي َة ال َكل ِّبيَِّ ،فاش َتراها رسول ه ِّ
سَ ،و َم َاتت ِّفي
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -ب َسب َع ِّة أَرُؤ ٍ
َ
َ
َ َ َُ ُ
ِّ
ينَ ،وُد ِّفَنت ِّبالَب ِّقيع.
يلَ :سَن َة اثَن َتي ِّن َو َخم ِّس َ
َسَنة اثَن َتي ِّن َو َخم ِّس َ
ينَ .وِّق َ
و ِّمنه هن :ريحاَن ُة ِّبنت َزي ِّد ب ِّن عم ِّرو ب ِّن ُخَنا َف َة ِّمن بِّني الهن ِّضير ،سباها رسول ه ِّ
َّللا -صلى هللا
ُ
َ
َ ُ َ َ
َ
ََ َ َ ُ ُ
عليه وسلم -وأَع َتَقها ،وَت َزهوجها ِّفي سَن ِّة ِّس ٍت ،وم َاتت مرِّجعه ِّمن حج ِّ
اع،
هة ال َوَد ِّ
َ َُ
َ
َ َ ََ
َ
َ
ََ
ِّ ِّ
ِّ
ه
ال أَُبو ال َفَر ِّا
َف َد َفَن َها ِّبالَب ِّق ِّ
ال ال َواقد جيَ :م َاتت َسَن َة س هت َعشَرَةَ ،و َصلى َعَلي َها ُع َمُرَ .ق َ
يعَ .وَق َ
ِّ
ط ُؤ َها ِّب ِّمل ِّك الَي ِّم ِّ
ين َوَلم ُيع ِّتق َها.
ال َجوزج
ان َي َ
ولِّ :إهن ُه َك َ
ِّيَ :وَقد َسمع ُت َمن َيُق ُ
َّللا أَعَلمَ -لم يذ ُكرَها أَبو الَق ِّ
اا الهن ِّب ِّي -
الس َهيلِّ جي ِّفي ِّع َد ِّاد أَزَو ِّ
اسمِّ َعب ُد ه
الرح َم ِّن ج
ُ
َ
ُقل ُتَ :ولِّ َه َذا َ -و ه ُ ُ
صلى هللا عليه وسلم."-

السهيلي له شرح السيرة ،سيرة ابن هشام اسم كتابه "الروض األنف" في شرح السيرة النبوية ،ما
عدها من األزواج ،وال عد كثير ممن ذكر أزواج النبي -عليه الصالة والسالم ،-كما أنهم لم يعدوا

مارية؛ ألنها ملك يمين ،ما يعدونها في التسع.
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"و ِّمنهن :ميموَن ُة ِّبنت الح ِّار ِّث ال ِّه ًَل لِّهيةَ ،ت َزهوجها رسول ه ِّ
ف َعَلى
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -ب َس ِّر َ
ُ َ
ََ َُ ُ
َ ُ َ ُ
ال ِّمن م هكةَ ،وَذلِّ َك ِّفي سَن ِّة سب ٍع ِّم َن ال ِّهجرِّة ِّفي عمرِّة الَق ِّضهي ِّة ،و ِّهي ِّ
آخُر امَأَر ٍة َت َزهو َج َها
َع َشَرِّة أَمَي ٍ
ُ َ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
ِّ ِّ
َّللا َتعاَلى أَهنها م َاتت ِّفي الم َك ِّ ه ِّ
رسول ه ِّ
ول
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ ،-وَقهدَر ه ُ َ
ان الذي َبَنى يه َر ُس ُ
َُ ُ
َ
َ َ
ه ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -ب َها،
بسرف نعم.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين".
" َوُدفَنت ُهَنالِّ َكَ ،وَذلِّ َك في َسَنة ِّإح َدى َو ِّست َ
يعني بعد أكثر من نصف قرن ،ماتت في المكان الذي بنى بها الرسول -عليه الصالة والسالم-

فيه ،فهو مكان الفرح ،وهو مكان الحزن ،وهللا المستعان.
ِّ
ِّ
ِّ
اا الهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه
ات ِّمن أَزَو ِّ
يلَ :ث َم ٍ
ور ُ
ان َو ِّست َ
يلَ :ث ًَل ٍث َو ِّست َ
ينَ .ف َه ُؤَالء ال َمش ُه َ
ينَ .وِّق َ
" َوِّق َ
وسلمَ ،-و ُه هن ه
الًل ِّتي َد َخ َل ِّب ِّه هن- ،رضي هللا عنهنَ .-فأَ هما َمن َت َزهو َج ُه هن َوَلم َيد ُخل ِّب ِّه هن
َف ِّمن ُهن :ال ِّك ًَل ِّبهي ُةَ .واخَتَل ُفوا ِّفي اس ِّم َها،
ِّيَ :ت َزهوا َف ِّ
ِّ
الضح ِّ
ِّ
ِّ
اط َم َة ِّبن َت ه
ال ج
هاك
الزهرج
َ
يل :ال َعالَي ُةَ .ق َ
يلَ :عمَرُةَ .وِّق َ
يلَ :فاط َم ُةَ .وِّق َ
َفق َ
ال ِّك ًَل ِّبهي َةَ ،فاس َت َعا َذت ِّمن ُه َف َه
ول :أََنا ه
ان ِّم َن
الش ِّقهي ُةَ .ت َزهو َج َها ِّفي ِّذي الَقع َد ِّة َسَن َة َث َم ٍ
طلَق َهاَ ،وَكاَنت َتُق ُ
ِّ
ِّ
ين".
ال ِّهجَرِّةَ ،وُت ُوفَيت َسَن َة ِّست َ
معروف أن التي استعاذت منه هي الجونية ابنة الجون ،لما أرادها قالت :أعوذ باهلل منك ،ويقال:
إنها ُغرت بذلك ،قيل لها :إن المرأة ال تحظى عنده إال إذا قالت :أعوذ باهلل منك ،فقالت ذلك،
فقال :لقد ُعذت بعظيم كما في بعض الروايات ،الحقي بأهلك ،وإن كان مثل هذا التغرير قد يغلب

عليها أنها تعرف معنى الكلمة ،عربية تعرف كيف تستعيذ ،وأن المودة ال تستجلب بمثل هذا اللفظ.

طالب....................:

أيضا تعرف المعنى.
نعم ،هي ً
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اء ِّبن ُت الجنع َم ِّ
ال َق َت َاد ُةَ :ل هما َد َخ َل
ان ب ِّن ال َجون ب ِّن ال َح ِّارث الكندهي ُةَ ،وه َي ال َجونهي ُةَ .ق َ
" َو ِّمن ُه هن :أَس َم ُ
اها َفَقاَلتَ :ت َعال أَن َتَ ،ف َه
ال َغيُرُهِّ :هي اهل ِّتي اس َت َعا َذت ِّمن ُهَ .وِّفي الُب َخارِّ
ال» :
َعَلي َها َد َع َ
ِّي َق َ
طلَق َهاَ .وَق َ
َ
َ
َت َزهوا رسول ه ِّ
ِّ
ط َي َد ُه ِّإَلي َها،
يلَ ،فَل هما أُد ِّخَلت َعَلي ِّه َب َس َ
ُمي َم َة ِّبن َت َشَراح َ
ََُ ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -أ َ
ِّ
ُسي ٍد:
ُسي ٍد أَن ُي َج ِّه َزَها َوَيك ُس َو َها َثوَبي ِّن»َ .وِّفي َلف ٍظ َ
ال أَُبو أ َ
َمَر أََبا أ َ
آخَر َق َ
َف َكأَهن َها َك ِّرَهت َذل َكَ ،فأ َ
ِّ ِّ ِّ
»أ ُِّتي رسول ه ِّ
الَ :ه ِّبي لِّي َنف َس ِّك َفَقاَلت:
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -بال َجونهيةَ ،فَل هما َد َخ َل َعَلي َها َق َ
َ َُ ُ
لسوَق ِّة َفأَهوى ِّبي ِّد ِّه؛ لِّي َضعها عَليها لِّ َتس ُكنَ ،فَقاَلت :أَعوُذ ِّب ه ِّ
اَّلل ِّمن َك
َو َهل َت َه ُب ال َملِّ َك ُة َنف َس َها لِّ ج
َ
ُ
َ ََ َ َ
َ َ
ِّ ِّ
ُسيدٍ ،اك ُس َها َر ِّازِّقهيي ِّن َوأَل ِّحق َها ِّبأَهلِّ َها»".
الَ :يا أََبا أ َ
الَ :قد ُعذت ب َم َعا ٍذ ُث هم َخَر َا َعَليَنا َفَق َ
َفَق َ

طالب .............. :وفي البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد قال ،ثم ذكر في الحاشية قال
وفي البخاري قال ،زيادة يقتضيها السياق ،فإن البخاري ليس هو ...
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نعم.

يعني لو قال البخاري :تزوج رسول -صلى هللا عليه وسلم -لقلنا هذا معلق ،ويكون القائل البخاري

مسندا في الصحيح ،فيكون
ويتجه ،أن يكون البخاري قد حذف الوسائط ،فيكون معلًقا ،وإذا كان
ً
قال ذلك بسنده.
ف
س ،أُخ ُت اِلَش َع ِّث ب ِّن َقي ٍ
" َو ِّمن ُه هنُ :ق َتيَل ُة ِّبن ُت َقي ٍ
اه اِلَش َع ُثُ ،ث هم ان َصَر َ
سَ ،زهو َج َها ِّإهي ُ
ِّ
هها ِّإَلى ِّب ًَل ِّد ِّهَ ،فارَتهد
ِّإَلى َحضَرَموتَ ،ف َح َمَل َها ِّإَليه َفَبَل َغ ُه َوَفا ُة الهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلمَ ،-فَرد َ
ال
َوارَتهدت َم َع ُه .ثُ هم َت َزهو َج َها ِّعك ِّرَم ُة ب ُن أ َِّبي َجه ٍلَ ،ف َو َج َد ِّمن َذلِّ َك أَُبو َبك ٍر َوج ادا َش ِّد ا
يداَ .فَق َ
َّللا ما ِّهي ِّمن أَزو ِّ ِّ
له عمرِّ :إهنها و ِّ
َّللا ِّمن ُه ِّب ِّاالرِّت َد ِّاد.
هب َهاَ .وَلَقد َبهأر َ
اجهَ ،ما َخهيَرَهاَ ،وَال َحجَ
َ
َها ه ُ
َ ُ ُ َُ َ َ ه َ َ
ان ُعرَوةُ ُين ِّكُر أَن َي ُكو َن َتَزهو َج َها.
َوَك َ
يك اِلَزِّدهي ُةَ ،واس ُم َها ُغ َزهي ُة ِّبن ُت َج ِّاب ِّر ب ِّن َح ِّكيمَ ،وَكاَنت َقبَل ُه ِّعن َد أ َِّبي َبك ِّر ب ِّن أ َِّبي
َو ِّمن ُه هن :أُ جم َش ِّر ٍ
ِّ ه ِّ
سلمىَ ،ف َه
يل:
طلَق َها الهن ِّب جي -صلى هللا عليه وسلمَ -وَلم َيد ُخل ِّب َهاَ .وه َي التي َو َهَبت َنف َس َهاَ .وِّق َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
يم.
ِّإ هن اهلتي َو َهَبت َنف َس َها للهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلمَ -خوَل ُة ِّبن ُت َحك ٍ
و ِّمنه هنَ :خوَل ُة ِّبنت اله َزي ِّل ب ِّن هبيرَةَ ،ت َزهوجها رسول ه ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ ،-ف َهَل َكت َقب َل أَن
ُ ُ
َ ُ
َُ َ
ََ َُ ُ
ِّ
اف ِّبن ُت َخلِّي َف َة ،أُخ ُت ِّدحَيةََ ،ت َزهو َج َها َوَلم َيد ُخل ِّب َها.
َت ِّص َل ِّإَليهَ .و ِّمن ُهنَ :شَر ُ
ور َفاس َتَقاَلتهُ َفأَ َقاَل َها.
سَ ،ت َزهو َج َها َوَكاَنت َغُي اا
َو ِّمن ُه هن َليَلى ِّبن ُت ال َخ ِّطيمِّ ،أُخ ُت َقي ٍ
ِّ ِّ
َو ِّمن ُه هنَ :عمَرُة ِّبن ُت ُم َع ِّ
ال ه
الشع ِّب جيَ :ت َزهو َا
اوَي َة الكندهيةَُ ،ت َزهو َج َها الهن ِّب جي -صلى هللا عليه وسلمَ -ق َ
ِّ ِّ
ِّ
ات.
يء ِّب َها َبع َد َما َم َ
امَأَر اة من كن َد َةَ ،فج َ
ضهمَ :ت َزهوجها رسول ه ِّ
ِّ
ه
َّللا َعَلي ِّه
ال َبع ُ ُ
َّللا َ -صلى ه ُ
ََ َُ ُ
َو ِّمن ُه هن :ابَن ُة ُجن ُد َب ب ِّن َضمَرَة ال ُجن َدعهي ُةَ .ق َ
ود َذلِّ َك.
وسلمَ ،-وأَن َكَر َبع ُ
ض ُهم ُو ُج َ
ِّ ِّ
ِّ
اضا
َمَرَها َفَن َز َعت ِّثَي َاب َهاَ ،فَأرَى َبَي ا
ال َبع ُ
َو ِّمن ُه هن :الغ َف ِّارهي ُةَ .ق َ
ض ُهمَ :ت َزهو َا امَأَر اة من غ َفارَ ،فأ َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
اض ِّبال ِّك ًَل ِّبهي ِّةَ .ف َه ُؤَال ِّء ه
الًل ِّتي َعَق َد َعَلي ِّه هن َوَلم َيد ُخل
الِّ :إهن َما َأَرى الَبَي َ
ال :ال َحقي بأَهلكَ .وُيَق ُ
َفَق َ
ِّب ِّه هن- ،صلى هللا عليه وسلم."-
يعني على الخالف في بعضهن ،هل هن ممن تزوج النبي -عليه الصالة والسالم -أو عقد
عليهن؟ الخالف بين أهل السير موجود.

طالب .... :من قيل :إنها هلكت قبل أن تصل إليه ،قال :هذا غير صحيح؛ ِلن النبي -صلى هللا
عليه وسلمُ -ح ِّرم عليه النساء بعد سورة اِلحزاب.
نعم ،على ما سيأتي.
ِّ ِّ
طالِّ ٍب،
اح ُه َم َع ُه هنَ ،و َمن َو َهَبت َل ُه َنف َس َهاَ :ف ِّمن ُه هن أُ جم َه ِّان ٍئ ِّبن ُت أ َِّبي َ
" َفأَ هما َمن َخ َ
طَب ُه هن َفَلم َيت هم ن َك ُ
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واسمها َف ِّ
طَب َها الهن ِّب جي -صلى هللا عليه وسلمَ -فَقاَلتِّ :إ ِّني امَأَر ٌة ُمص ِّبَي ٌةَ ،واع َت َذَرت ِّإَلي ِّه
اخ َت ُةَ .خ َ
َ َُ
َف َع َذَرَها".

نعم ،أم صبيان ،وال تستطيع أن تفي بحقه -عليه الصالة والسالم -مع انشغالها بصبيانها.
ِّ
ِّ ِّ
ضَب َ ِّ
ِّ
طَب َها الهن ِّب جي -صلى هللا
ام َة ب ِّن َنضَلةََ ،خ َ
" َو ِّمن ُه هنُ :
اع ُة بن ُت َعام ٍرَ .ومن ُهنَ :صفهي ُة بن ُت َب َش َ
ِّ
الِّ :إن ِّشئ ِّت أََنا َوإِّن
عليه وسلمَ -وَك َ
َص َاب َها سَب ٌ
ان أ َ
اءَ ،ف َخهيَرَها الهن ِّب جي -صلى هللا عليه وسلمَ ،-فَق َ
اس.
يمَ ،قاَل ُه اب ُن َعهب ٍ
ِّشئ ِّت َزوج ِّك؟ َقاَلتَ :زو ِّجيَ .فأَر َسَل َهاَ ،فَل َعَنت َها َبُنو َت ِّم ٍ

يكَ .وَقد َتَقهد َم ِّذكُرَها.
َو ِّمن ُه هن :أُ جم َش ِّر ٍ
َو ِّمن ُه هنَ :ليَلى ِّبن ُت ال َخ ِّطيمَ ،وَقد َتَقهد َم ِّذكُرَها.
ِّ
ِّ
ِّ
ُمهي َةَ ،و َهَبت َنف َس َها لِّلهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلمَ -فأَر َجأَ َها،
َومن ُه هنَ :خوَل ُة بن ُت َحكيمِّ ب ِّن أ َ
ان ب ُن َمظ ُعو ٍن.
َف َت َزهو َج َها ُعث َم ُ
ف ال ُمرِّ
وها:
َو ِّمن ُه هنَ :جمَرُة ِّبن ُت ال َح ِّار ِّث ب ِّن َعو ٍ
ِّيَ ،خ َ
ال أَُب َ
طَب َها الهن ِّب جي -صلى هللا عليه وسلمَ -فَق َ
الش ِّ
يب ب ِّن البرص ِّ
وها َوَقد َب ِّر َصتَ ،و ِّهي أُ جم َش ِّب ِّ
اء ه
اع ِّر.
وءا َوَلم َي ُكن ِّب َهاَ ،فَر َج َع ِّإَلي َها أَُب َ
َ َ
ِّإ هن ِّب َها ُس ا
َ
طبها رسول ه ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -وَكاَنت ُمصِّبَي اةَ .فَقاَلت:
َو ِّمن ُه هنَ :سوَد ُة الُقَرِّشهيةَُ ،خ َ َ َ َ ُ ُ
اف أَن َيض ُغ َو ِّصبَي ِّتي ِّعنَد َأر ِّس َكَ .ف َح ِّم َد َها َوَد َعا َل َها".
أَ
َخ َ
تخشى من أصواتهم المؤثرة على راحته -عليه الصالة والسالم.-
طب رسول ه ِّ
ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -امَأَر اة
ال ُم َجاهٌدَ :خ َ َ َ ُ ُ
" َو ِّمن ُه هن :امَأَر ٌة َلم ُيذ َك ِّر اس ُم َهاَ .ق َ
َفَقاَلت :أَس َتأ ِّمر أ َِّبيَ .فَل ِّقيت أَباها َفأ َِّذن َلهاَ ،فَل ِّقيت رسول ه ِّ
الَ :ق ِّد
َ َ َ
َ َ
ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -فَق َ
َ َُ َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
السَرارِّي
يع أَزَو ِّ
ان َل ُه ِّم َن ه
اا الهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلمَ .-وَك َ
ال َت َحفَنا ل َحا افا َغيَركَ .ف َه ُؤَالء َجم ُ
ُس ِّرهي َت ِّ
انَ :م ِّارَي ُة ال ِّقب ِّطهيةَُ ،وَري َحاَنةُِّ ،في َقو ِّل َق َت َاد َة.
ريحانه هذه اُختُلف فيها على ما تقدم ،هل كانت زوجة أو سرية؟
ِّ
السب ِّيَ ،و َج ِّارَي ٌة َو َهَبت َها
َص َاب َها ِّفي ه
ال َغيُرُهَ :ك َ
ان َل ُه أَرَب ٌعَ :م ِّارَيةَُ ،وَري َحاَنةَُ ،وأُخَرى َجميَل ٌة أ َ
َوَق َ
ش.
َل ُه َزيَن ُب ِّبن ُت َجح ٍ
ال هثالِّ َث ُةَ :قوُل ُه َت َعاَلىِّ{ :إن ُكن ُت هن ُت ِّرد َن ال َحَيا َة ج
الدنَيا َو ِّزيَن َت َها} ِّإن َشرطٌَ ،و َج َو ُاب ُه { َف َت َعاَلي َن}َ ،ف َعهل َا
ِّ
َن ال هتخِّي َير وال ه
انَ ،فُين َف َذ ِّ
يح ِّ
ان
ال هتخ ِّي َير َعَلى َشر ٍطَ .و َه َذا َي ُد جل َعَلى أ ه
ط ًَل َق ال ُم َعهلَقي ِّن َعَلى َشر ٍط َصح َ
َ
ِّ ِّ ِّ
الرجل ِّإ َذا َقال لِّ َزوج ِّت ِّه :أَن ِّت َ ِّ
انِّ ،خ ًَل افا لِّل ُج هه ِّ
َوَيم ِّضَي ِّ
ا ِّإن َد َخل ِّت
ين َيز ُع ُمو َن أ ه
ال ال ُمب َتد َعة اهلذ َ
َ
طال ٌ
َ
َن ه ُ َ
ِّ
َن ال ه
هار ،أَهن ُه َال َيَق ُع ال ه
هز ِّفي ال َح ِّ
ط ًَل َق ه
ال َال َغيَر".
هار؛ ِِّل ه
الشرِّع هي ُه َو ال ُمَنج ُ
ط ًَل ُ
ق ِّإن َد َخَلت الد َ
الد َ
الطالق إما أن يكون
منجز لم يعلق على شرط ،أو يكون معلًقا على شرط يقع إذا وقع ما علق به،
ًا
يقع إذا وقع ما علق به ،على أن يراد منه ما يراد باليمين من الحث أو المنع ،على خالف بين
أهل العلم في ذلك ،عامة أهل العلم يقولون :إذا وقع الشرط وقع الطالق ،بغض النظر عن إرادته،
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شيخ اإلسالم وجمع من أهل العلم يرون أنه إذا ُقصد به ما يقصد باليمين من حث أو منع أو ما
أشبه ذلك ،فإنه ال يقع ،ويكون فيه كفارة يمين.
طالب..............................:

عموما ينظر إلى المعاني ما ينظر إلى األلفاظ ،يعني كل من نظره إلى المعاني يرى
شيخ اإلسالم
ً
مثل هذا ،والزم قول من يرى أن العبرة بالمعاني ال باأللفاظ ،والمعنى واضح ،أنه إذا أراد الحث أو
المنع ما يقصد الطالق.
طالب.........................:

آنفا .أنت أين أنت؟ ما سمعت؟ خالص يكفي.
هذا الذي ذكرناه ً
طالب..................:

دليال أن النبي -عليه الصالة والسالم -أوحى إليها بشيء من ذلك ،أو أخبرها بشيء من
ما أعرف ً

يكا مع
ذلك ،وإنما عادة الناس إذا رأى اإلنسان أن األمر ليس بصالحه ،يعني لو أن
إنسانا شر ً
ً
آخر ،فرأى أن شريكه قد يستغني عنه في يوم من األيام ،أو موظف من الموظفين رأي أن الدائرة

قد تستغني عنه في يوم من األيام ،يقدم شيًئا من التنازالت إما أن يسمح بشيء من أجره ومرتبه،
أو يزيد ويضاعف من عمله وجهده ،يعني المسألة كلها مسألة عروض وطلب وموازنة بينها ،هذه

أمور الدنيا مبنية على هذا ،كلها ،كثير من الناس اآلن تجده يقول :إما أن تجلسي بدون قسم وإال

فالحقي بأهلك ،فتؤثر أن تجلس بدون قسم ،وترضى بمثل هذا الهضم؛ ألنها على كل حال هي

كسبانة السيما إذا كانت عاشت معه مدة طويلة ،وهي األولى ،ثم جاءتها ضرة تختلف عنها من

كل وجه ،هللا المستعان.
طالب.......................:

ماذا؟

طالب....................:

سرف ،يحتاج إلى إثبات ،ودون إثباته خرط القتاد ،والمبتدعة يتشبثون بأدنى شيء.
الشر ِّط ،وهو ِّفعل جم ِّ ِّ
النس ِّ
اب ه
اءِّ ،من َقولِّ َكَ :ت َعاَلي،
" ه
َ َُ ُ َ َ َ
الر ِّاب َع ُةَ :قوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف َت َعاَلي َن} ُه َو َج َو ُ
اعة َ
ِّ ِّ
ال ِّب َمعَنى أَق ِّبلُ ،و ِّض َع لِّ َمن َل ُه َج ًَل َل ٌة َو ِّرف َع ٌة".
َو ُه َو ُد َع ٌ
الَ :ت َع َ
اء ِّإَلى ا ِّإلقَبال ِّإَليهُ ،يَق ُ

تعال ،يعني اصعد إلى
ألن أصله من العلو؛ ألن المنادي منزلته أعلى من المنادى ،فإذا قيل لهَ :
تعال إلي هذا األصل ،ثم صار ُيطلق على كل شيء ،ولو كان أنزل منه.
جهة العلو،
َ
ِّ ِّ
ال ِّب َمعَنى أَق ِّبلُ ،و ِّض َع لِّ َمن َل ُه َج ًَل َل ٌة َو ِّرف َع ٌة ،ثُ هم َص َار ِّفي
" َو ُه َو ُد َع ٌ
الَ :ت َع َ
اء ِّإَلى ا ِّإلقَبال ِّإَليهُ ،يَق ُ
اإلقَب ِّ
ِّاالس ِّتعم ِّ
اع ِّإَلى ِّ
الَ ،وأَ هما ِّفي َه َذا ال َمو ِّض ِّع َف ُه َو َعَلى أَصلِّ ِّه".
ال لِّ ُك ِّل َد ٍ
َ
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إلى جهة العلو وهو الرسول -عليه الصالة والسالم ،-وقد ارتفعت مكانته ومكانه -عليه الصالة
والسالم.-

هاعي هو رسول ه ِّ
ِّ
ُم ِّتع ُك هن} َقد َتَقهد َم ال َك ًَل ُم ِّفي المتعة في
" َفِّإ هن الد َ ُ َ َ ُ ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم{ .-أ َ
(البَقرِّة) .وُقرِّئ {أ ِّ
اء عَلى ِّاالس ِّتئَن ِّ
ِّ
ِّ
اف".
ُس ِّر ُح ُك هن} ِّب َضمِّ ال َح َ
ُمت ُع ُك هن} ب َضمِّ ال َعي ِّنَ .وَك َذا { َوأ َ
ََ َ َ َ
والجزم بناء على أنه جواب الطلب .جواب الطلب مجزوم ،أو مجزوم بشرط مقدر ،إن تأتين
أمتعكن.

ِّ
لسهن ِّة ِّمن َغي ِّر ِّضَر ٍار َوَال من ِّع َو ِّ
اج ٍب َل َها.
يلُ :ه َو أَن َي ُكو َن َ
ط ًَل اقا لِّ ج
" َو ه
السَار ُ ال َجم ُ
َ
ال َخ ِّ
اء ِّفي َكي ِّفهي ِّة َتخِّي ِّ
اج ُه َعَلى َقوَلي ِّن:
ام َس ُة :اخَتَل َ
ير الهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلم -أَزَو َ
ف ال ُعَل َم ُ
ِّ
َّللا َتعاَلى ِّفي البَق ِّ
الزو ِّجهي ِّة أ َِّو ال ه
اء َعَلى ه
ط ًَل ِّ
اء،
َ
اِل هَو ُل :أَهن ُه َخهيَرُه هن ِّبِّإذ ِّن ه َ
قَ ،فاخ َتر َن الَبَق َ
َقاَلته ع ِّائ َش ُة ومج ِّ
اهٌد َو ِّعك ِّرَم ُة َو ه
الِّ :إهن َما َخهيَرُه هن َبي َن
الشع ِّب جي َواب ُن ِّش َه ٍ
ََُ
ُ َ
اب َوَرب َ
ِّيع ُةَ .و ِّمن ُهم َمن َق َ
ج
الدنَيا َ ُي َف ِّارُق ُه هنَ ،وَبي َن اْل ِّخَرِّة َ ُيم ِّس ُك ُه هن؛ ِّل َت ُكو َن َل ُه هن ال َمن ِّزَل ُة ال ُعلَيا َك َما َكاَنت ِّل َزو ِّج ِّه هنَ ،وَلم
قَ ،ذ َكره الحسن وَق َت َاد ُة .و ِّمن ه ِّ ِّ ِّ
ِّ
ه
اه َعن ُه أَح َم ُد ب ُن َحنَب ٍل أَهن ُه
َ َ
يما َرَو ُ
ُي َخِّيرُه هن في الط ًَل ِّ َ ُ َ َ ُ َ
الص َح َابة َعلي َ
َقالَ :لم ي َخِّير رسول ه ِّ
ِّ
اء ُه ِّإهال َبي َن ج
الدنَيا َواْل ِّخَرِّة.
ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -ن َس َ
َُ ُ
َ
الر ُج ِّل ُي َخِّيُر امَأر ََت ُه
َص جح؛ »لَِّقو ِّل َع ِّائ َش َة -رضي هللا عنهاَ -ل هما ُس ِّئَلت َع ِّن ه
ُقل ُت :الَقو ُل اِل هَو ُل أ َ
َفَقاَلتَ :قد َخهيرَنا رسول ه ِّ
ِّ
اه َفَلم َي ُعجد ُه
ان َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -أَ َف َك َ
ط ًَل اقا» في ِّرَو َاي ٍةَ » :فاخ َترَن ُ
َ َُ ُ
ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -إهال ال هتخِّيير المأمور بين البَق ِّ
ط ًَل اقا» َ ،وَلم َيثُبت َعن َرس ِّ
اء
ول ه
َ
ُ َ ُ ُ َ َ َ
ُ
اكر َل ِّك أَم ار َف ًَل عَلي ِّك أهَال َتعجلِّي ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ط ًَل ِّ ِّ ِّ
وال ه
يه َح هتى َتس َتأ ِّمرِّي
َ
َ
الَ» :يا َعائ َش ُة ِّإني َذ ٌ
ا
َ
ق ،ل َذل َك َق َ
يث".
أََب َوي ِّك» ال َح ِّد َ
ولو كان طالًقا ما احتاج إلى هذا الكالم.
وم أَهن ُه َلم ُي ِّرِّد ِّاالسِّتئ َم َار ِّفي اخ ِّتَي ِّار ج
َن ِّاالس ِّتئ َم َار ِّإهن َما
الدنَيا َو ِّزيَن ِّت َها َعَلى اْل ِّخَرِّةَ .ف َثَب َت أ ه
" َو َمعُل ٌ
ِّ
ِّ
ِّ
َّللا أَعَل ُم.
َوَق َع في ال ُفرَقة ،أ َِّو الن َكا ِّ َ .و ه ُ
ا ه ِّ
السَل ِّ
ف العَلماء ِّفي الم َخهيرِّة ِّإ َذا اخ َتارت َزوجهاَ ،فَقال جمهور العَلم ِّ
ف
اء ِّم َن ه
ََ
َ
ُ َ
لساد َس ُة َ:اخَتَل َ ُ َ ُ
َ ُ ُ ُ ُ َ
ِّ
ط ًَل قَ ،ال و ِّ
اح َد َة َوَال أَك َثَرَ ،ه َذا َقو ُل ُع َمَر ب ِّن
َو َغي ِّرِّهم َوأَئ هم ُة ال َفت َوىِّ :إهن ُه َال َيل َزُم ُه َ ٌ
َ
ال َخ ه
ط ِّ
اس َو َع ِّائ َش َةَ .و ِّم َن
اب َو َعلِّ ٍي َواب ِّن َمس ُعوٍد َوَزي ِّد ب ِّن َث ِّاب ٍت َواب ِّن َعهب ٍ
ِّ
ِّ
ِّي َعن َعلِّ ٍي َوَزي ٍد أَي اضا:
ين َع َ
اء َو َمسُرو ٌ
ق َو ُسَلي َم ُ
ال هت ِّابع َ
ِّيع ُة َواب ُن ش َهابٍَ .وُرو َ
ان ب ُن َي َس ٍار َوَرب َ
طٌ
ِّإ ِّن اخ َتارت َزوجها َفو ِّ
اح َدةٌ َب ِّائَن ٌةَ ،و ُه َو َقو ُل ال َح َس ِّن الَبصرِّ
ِّي َوالهلي ِّث،
َ
ََ َ
اع ال ه
اه ال َخ ه
ط ًَل ِّ
قَ ،فِّإ َذا
اش َعن َم ِّال ٍكَ .وَت َعهلُقوا ِّبأ ه
َن َقوَل ُه :اخ َتارِّيِّ ،كَن َاي ٌة َعن ِّإ َيق ِّ
ط ِّاب جي َوالهنهق ُ
َو َح َك ُ
لص ِّحيح اِل هَول؛ لَِّقو ِّل ع ِّائ َش َةَ » :خهيرَنا رسول ه ِّ
ِّ ِّ ِّ
َّللا -
َضا َف ُه ِّإَلي َها َوَق َعت َ
أَ
َ
طلَقةاَ ،كَقولِّه :أَنت َبائ ٌنَ .وا ه ُ
َ َُ ُ
ُ
ط ًَل اقا» أَخرج ُه ه ِّ
يح ِّ
ال اب ُن
اه َفَلم َي ُعجد ُه َعَليَنا َ
الصح َ
ََ
صلى هللا عليه وسلمَ -فاخ َترَن ُ
انَ .ق َ
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َن
ط ًَل اقاَ ،وَي ُد جل َعَلى أ ه
يث َع ِّائ َش َة َد هل َعَلى أ ه
َن ال ُم َخهيَرَة ِّإ َذا اخ َت َارت َزو َج َها َلم َي ُكن َذلِّ َك َ
ال ُمن ِّذ ِّرَ :و َح ِّد ُ
ِّ
وجب ال ه
َن ال ُم َخهيَرَة ِّإ َذا اخ َت َارت َنف َس َها أَهن َها
ط ًَل َقَ ،وَي ُد جل َعَلى َمعانى َثالِّ ٍثَ ،و ُه َو أ ه
اختَي َارَها َنف َس َها ُي ِّ ُ
طلِّا رسول ه ِّ
ِّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِّ -ب ِّخ ًَل ِّ
ِّ
ِّ
ف
َتطل َيق ٌة َيمل ُك َزو ُج َها َرج َع َت َها؛ ِّإذ َغيُر َجائ ٍز أَن ُي َ َ َ ُ ُ
َّللا".
َمَرُه ه ُ
َما أ َ

يعني إذا اختارت الطالق يقع على أقل مسمى ،وهو الطلقة الواحدة ،السيما وأنها هي الشرعية ،وال

ينصرف إلى طالق بدعي إلى ثالث أو ما يريدونه من زوجية؛ ألن النبي –صلى هللا عليه وسلم-

فعل هذا التخيير ،وال يمكن أن يفعل ما يمكن أن يعلق على بدعة أو ينظر ببدعة أو ُيصرف إلى
بدعة.
ِّ
ال اب ُن أ َِّبي
" َوُرو َ
ِّي َه َذا َعن ُع َمَر َواب ِّن َمس ُعوٍد َواب ِّن َعهباسَ .وبِّه َق َ
الش ِّ
اف ِّع جي .وروِّي عن علِّي أَهنها ِّإ َذا اخ َتارت َنفسها أَهنها و ِّ
ِّي َو ه
اح َد ٌة َب ِّائَن ٌةَ .و ُه َو َقو ُل أ َِّبي
َليَلى َوال هثورج
َُ َ َ َ ٍ َ
َ
ََ َ َ
ِّ
ِّ
اه اب ُن ُخ َوي ِّز َمن َد َاد َعن َم ِّال ٍك.
َحني َف َة َوأَص َح ِّابهَ .وَرَو ُ
ِّ
سها أَهن َها َث ًَل ٌث".
ِّي َعن َزيد ب ِّن َث ِّاب ٍت أَهن َها ِّإ َذا اخ َت َارت َنف َ
َوُرو َ
بائنة يعني ال يملك رجعتها ،كالرجعية في عدتها ،وإنما ال بد من اختيارها كالرجعية إذا انتهت
عدتها ،تكون بائنة ،إذا اختارت نفسها فليس له أن يعيدها دون إذنها وأمرها.
طالب.......................:

أصال ،لكن عند من يقول :إنه يقع ،يقع واحدة.
هذا كونه ال يقع ،فيه داللة على أنه ال يقع ً
ِّ
ِّه َقال مالِّ ٌك والهلي ُث؛ ِِّل ه ِّ
ِّ
ِّي َعن َعلِّ ٍي -
َن المل َك ِّإهن َما َي ُكو ُن ِّب َذل َكَ .وُرو َ
" َو ُه َو َقو ُل ال َح َس ِّن الَبصرِّيَ ،وب َ َ َ
رضي هللا عنه -أَهنها ِّإ َذا اخ َتارت َنفسها َفَليس ِّب َشي ٍء .وروِّي عن ُه أَهنها ِّإ َذا اخ َتارت َزوجها َفو ِّ
اح َدةٌ
َُ َ َ
َ
ََ
َ
َ
َ
ََ َ
َ
َرج ِّعهية".
يعني إذا اختارت نفسها ،فالقول المنسوب لمالك أنها ثالث ومن معه؛ ألنها إما في عصمته أو في
ملكها ويدها ،القول األول أنه ال يقع شيء ،الثاني أنها تقع واحدة بائنة ،بما أنه ال يملك إرجاعها
من غير إذنها ،والقول الثالث ثالث أنها تكون بائنة بينونة كبرى؛ ألنه ال واسطة بين اختياره أو

اختيارها ،فإن اختارت نفسها فإنها ال ترجع إليه وال تعود إال كما تعود المطلقة ثالثة ،وكال القولين
ليس بشيء ،والصواب أن مثل هذا التخيير ال يقع به شيء.
ِّ
ِّ
اءَ ،والَق َضا َء َما َق َضت
ين َو َغي ِّرِّهم ِّإَلى أ ه
" ه
َن ال هتملِّ َ
اع ٌة م َن ال َم َدنِّي َ
الس ِّاب َع ُةَ :ذ َه َب َج َم َ
يك َوال هتخِّي َير َس َو ٌ
ِّ
ِّف ِّ
يعاَ ،و ُه َو َقو ُل َعب ِّد ال َع ِّز ِّ
يز ب ِّن أ َِّبي َسَل َم َةَ .قالَ اب ُن َشعَبا َنَ :وَق ِّد اخ َت َارُه َك ِّث ٌير ِّمن
يه َما َجم ا
أَصح ِّابَنا ،و ُهو َقول جماع ٍة ِّمن أَه ِّل الم ِّديَن ِّةَ .قال أَبو عمر :وعَلى َه َذا الَقو ِّل أَك َثر ال ُفَقه ِّ
اء.
َ ُ ُ ََ َ َ
َ َ ُ ََ َ
َ
َ
ُ
َ
الر ُج ِّل ِّالمَأرَِّت ِّهَ :قد
ق َبيَن ُه َماَ ،وَذلِّ َك أ ه
يك ِّعن َد َمالِّ ٍك ُه َو َقو ُل ه
َن ال هتملِّ َ
ور ِّمن َمذ َه ِّب َمالِّ ٍك ال َفر ُ
َوال َمش ُه ُ
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مهلك ُت ِّك ،أَي َقد مهلك ُت ِّك ما جعل ه ِّ ِّ
ق و ِّ
ه
اح َد اة أ َِّو اثَن َتي ِّن أَو َث ًَل اثاَ ،فَل هما َج َاز أَن ُي َملِّ َك َها
َّللا لي م َن الط ًَل ِّ َ
َ َََ ُ
َ
َ
ِّ
ض".
ض َذل َك ُدو َن َبع ٍ
َبع َ
عكس هذه المسألة لو أن المرأة ملكت أمرها لرجل فقالت :زوجني من شئت ،فقال :زوجتك نفسي،

رجال أجنبيا عنها يجوز له
اآلن هو ملكها في الصورة ما ملكه هللا -جل وعال ،-وعكسها تملك ً

نكاحها أن يلي أمرها ،يعني مثل ما في قصة النوار التي تزوجها الفرزدق ،هي ال تريده ،خطبها

شديدا باتا ،ال تريده وال تطيقه ،لكنه من أقرب الناس إليها ،فقالت :زوجني من
ضا ً
فرفضت رف ً
شئت ،فقال :زوجتك نفسي .فسألوا من علماء التابعين فقالوا :الزواج الزم ،تزوجها بهذا ،ثم بعد

ذلك حصل منها ما حصل ،فتعجل وطلق ،ثم قال بعد ذلك :ندمت ندامة الكسعي إلى آخره ،طالقة

مني نوار.

المقصود أنه ندم على ذلك ،فإذا ملكت أمرها أجنبيا فهل له أن يزوجها لنفسه؟ األصل أنها ال

تملك العقد ،فال تملك التفويض به ،إنما الذي يفوض من يتولى العقد ،من له إبرام العقد ،وهو

الولي ،إذا لم يوجد ولي فالسلطان ولي َمن ال ولي له ،إذا لم يوجد سلطان في بلد ما ،فقالوا :للمرأة
أن تقول لرجل مسلم :اعقد لي أو تول نكاحي أو ما أشبه ذلك.
طالب.........................:

األصل أن األب يتولى ،والجد واألخ واالبن ،هؤالء هم األولياء ،لكن من َبعد مثل هذا يحتاج إلى
تولية إما بوصية من األب أو يوليه القاضي.
ض و هادعى َذلِّكَ ،كان الَقول َقوَله مع ي ِّم ِّ
" َفَل هما ج َاز أَن يملِّ َكها بع َ ِّ
اكَرَها.
ين ِّه ِّإ َذا َن َ
َ َ
ض َذل َك ُدو َن َبع ٍ َ َ
َ
ُ َ ََ َ
َُ َ َ
ِّ ِّ
اكرةُ ِّفي ال هتملِّ ِّ
وَقاَلت َ ِّ ِّ
اء ِّفي المد ُخ ِّ
يك َوِّفي ال هتخِّي ِّ
ول ِّب َها".
طائ َف ٌة من أَه ِّل ال َمديَنةَ :ل ُه ال ُمَن َ َ
َ
ير َس َو ٌ
َ
أي له أن يقول :ما قلت لها شي ًئا ،ما خيرتها ،في التمليك وفي التخيير ،ما ملكتها أمرها ،وال قلت

لها :اختاري.

َن لِّ هلزو ِّا أَن يَن ِّ
" َواِل هَو ُل َقو ُل َمالِّ ٍك ِّفي ال َمش ُه ِّ
اكَر ال ُم َخهيَرَة
ورَ .وَرَوى اب ُن ُخ َوي ِّز َمن َد َادَ ،عن َمالِّ ٍك أ ه
ُ
ِّ
ال أَُبو َح ِّني َفة".
ِّفي ال هث ًَل ِّثَ ،وَت ُكو َن َ
طلَق اة َبائَن اةَ ،ك َما َق َ
ألن األصل العدم ،األصل العدم ،فإذا أقر به واتفق عليه انطلق إلى أقله تكون طلقة واحدة.
ِّ
ِّ
ِّ
َن ال ُم َخهيَرَة ِّإ َذا
يل َمذ َه ِّب َمالِّ ٍك :أ ه
ال َسحُنو ٌنَ :و َعَليه أَك َثُر أَص َح ِّابَناَ .وَتحص ُ
ال أَُبو ال َجهمِّ َ .ق َ
" َوبِّه َق َ
اخ َت َارت َنفس َها و ِّهي مد ُخول ِّب َها َف ُهو ال ه
ق ُكجلهَُ ،وإِّن أَن َكَر َزو ُج َها َف ًَل ُنكَرَة َلهَُ .وإ ِّ
ِّن اخ َت َارت
ط ًَل ُ
َ
ٌ
َ َ َ َ
ِّ
ِّ
َن َمعَنى ال هتخِّي ِّ
ال
َخ َذت ُه َوِّإ هما َتَرَكت ُه؛ ِل ه
اتِّ ،إ هما أ َ
س ِّب َشي ٍءَ ،وِّإهن َما ال ِّخَي ُار الَب َت ُ
ير ال هتس ِّر ُ
َواح َد اة َفَلي َ
يحَ ،ق َ
يرَ { :ف َتعاَلين أ ِّ
ِّ
آي ِّة ال هتخِّي ِّ
ات،
يًل} َف َمعَنى ال هتس ِّر ِّ
احا َج ِّم ا
يح الَب َت ُ
ُس ِّرح ُك هن َسَر ا
َّللا َت َعاَلى في َ
ُمتع ُك هن َوأ َ
هُ
َ َ َ
َّللا َتعاَلى { :ال ه
ق َمهرَت ِّ
ان ُه َو
اك ِّب َمعُر ٍ
يح ِّبِّإح َس ٍ
يح ِّبِّإح َس ٍ
ان َفِّإم َس ٌ
وف أَو َتس ِّر ٌ
ان} َوال هتس ِّر ُ
ط ًَل ُ
ال ه ُ َ
َق َ
ِّ
ال ه
ِّي َذلِّ َك َع ِّن الهن ِّب ِّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ك َما َتَقهد َم".
طلَق ُة ال هثال َث ُةُ ،رو َ
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أين تقدم؟ في اآلية ،ماذا يقول؟ روي ذلك عن النبي –عليه الصالة والسالم.-
ِّ
ِّ
ِّ
يل ِّإ َذا
َو ِّمن ِّج َه ِّة ال َمعَنى أ ه
َن َقوَل ُه :اخ َت ِّاريني أ َِّو اخ َتارِّي َنف َسك َيق َتضي أهَال َي ُكو َن َل ُه َعَلي َها َس ِّب ٌ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يم َم َع ُه ِّإ َذا
اخ َت َارت َنف َس َهاَ ،وَال َيمل ُك من َها َشيائا؛ إذ َقد َج َع َل إَلي َها أَن ُتخ ِّر َا َما َيمل ُك ُه من َها أَو ُتق َ
ض ِّم َن ال ه
ط ًَل ِّ
ق َلم َتع َمل ِّب ُمق َت َضى الهلف ِّظَ ،وَكاَنت ِّب َمن ِّزَل ِّة َمن ُخِّيَر َبي َن
اخ َت َارت ُهَ ،فِّإ َذا اخ َت َار ِّت الَبع َ
ير وال هتملِّ ِّ
ِّ
يك ِّإ َذا َزَادت َعَلى
َشيَئي ِّن َفاخ َت َار َغيَرُه َماَ .وأَ هما اهل ِّتي َلم ُيد َخل ِّب َها َفَل ُه ُمَن َ
اكَرُت َها في ال هتخِّي ِّ َ
و ِّ ِّ
ين ِّفي ال َحال".
اح َد ٍة؛ ِلَ هن َها َت ِّب ُ
َ

والقدر الزائد على ذلك ما له قيمة؛ ألنه مادام التبيين بواحدة ،فالواحدة واالثنتان والثالث واحد.
ِّ
ِّ
ِّ
"الثامنة :اخَتَل َف ِّت ِّ
امت ِّفي
الرَو َاي ُة َعن َمال ٍك َم َتى َي ُكو ُن َل َها الخَي ُارَ ،فَق َ
ال َمهراةَ :ل َها الخَي ُار َما َد َ
ِّ
س َقبل ال ِّقَيامِّ أ َِّو ِّاالش ِّت َغ ِّ
اضَ .فِّإن َلم َتخ َتر َوَلم َتق ِّ
اإلعَر ِّ
ال ِّب َما َي ُد جل َعَلى ِّ
ض َشيائا َح هتى اف َتَرَقا
ال َمجل ِّ َ
ِّ
ِّ
طل ما َك َ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ال َمهراةَ :ل َها ال ِّخَي ُار أََب ادا َما
ان من َذل َك ِّإَلي َهاَ ،و َعَلى َه َذا أَك َثُر ال ُفَق َهاءَ .وَق َ
من َمجلس ِّه َما َب َ َ َ
اشَرٍةَ ،ف َعَلى َه َذا ِّإن َمَن َعت َنف َس َها
َلم ُيعَلم أَهن َها َتَرَكتَ ،وَذلِّ َك ُيعَل ُم ِّبأَن ُت َم ِّكَن ُه ِّمن َنف ِّس َها ِّب َوط ٍء أَو ُمَب َ
ان َل ُه َرف ُع َها إلى ال َحا ِّكمِّ لِّ ُت ِّ
ط".
وق َع أَو ُتس ِّق َ
َوَلم َتخ َتر َشيائا َك َ

لئال تُعلق الزوج ،فإذا كان الزوج منهيا أن يعلق المرأة  ،فكذلك المرأة في هذه الصورة منهية أن
تعلق الزوج ،نعم.
ط الح ِّ
َخ َذت ِّفي َغي ِّر َذلِّ َك ِّمن َح ِّدي ٍث أَو َع َم ٍل أَو
يك َهاَ .و َعَلى الَقو ِّل اِل هَو ِّل ِّإ َذا أ َ
اك ُم َتملِّ َ
" َفِّإن أََبت أَسَق َ َ
س ِّفي ال هتخِّي ِّ
ض أَص َح ِّابَنا لِّ َه َذا الَقو ِّل
ير ِّب َشي ٍء َك َما َذ َكرَنا َسَق َ
ط َتخِّي ُيرَهاَ .واح َت ه َبع ُ
َمش ٍي أَو َما َلي َ
يث َغي ِّرِّه}َ ،وأَي اضا َفِّإ هن ه
الزو َا أَطَل َا َل َها
وضوا ِّفي َح ِّد ٍ
ِّبَقوِّل ِّه َت َعاَلىَ { :ف ًَل َتق ُع ُدوا َم َع ُهم َح هتى َي ُخ ُ
الَقول؛ لِّيع ِّرف ال ِّخيار ِّمنهاَ ،فصار َكالعق ِّد بيَنهماَ ،فِّإن َق ِّبَلته وإهِّال سَق َ ه ِّ
ولَ :قد َو َهب ُت َل َك
َ َ َ
ََ َ
َ َ
َُ َ
طَ ،كالذي َيُق ُ
َ َ َُ
أَو بايع ُت َكَ ،فِّإن َق ِّبل وإهِّال َكان ال ِّمل ُك ب ِّ
ِّي
َه َذا َقو ُل ال هثورِّ
اقايا ِّب َحالِّ ِّه.
َ
َ
ََ
َ َ
وفِّيين واِلَوَز ِّ
الش ِّ
اف ِّع ِّي وأ َِّبي َثور ،و ُهو اخ ِّتيار اب ِّن الَق ِّ
اع ِّي َوالهلي ِّث َو ه
اسمَِّ ،وَوج ُه ِّ
الرَو َاي ِّة ال هث ِّانَي ِّة
َُ
َ َ
َ
َوال ُك ِّ َ َ
َن َذلِّك َقد صار ِّفي ي ِّدها ،ومَل َكته عَلى َزو ِّجها ِّب َتملِّ ِّ ِّ
اهاَ ،فَل هما َمَل َكت َذلِّ َك َو َج َب أَن َيبَقى ِّفي
يكه ِّإهي َ
أه َ
َ َ َ ُ َ
َ
َ َ
َي ِّد َها َكَبَق ِّائ ِّه ِّفي َي ِّد َزو ِّج َها.
ِّ
ِّ ِّ
الس ًَلم -لِّع ِّائ َشةَِّ » :إ ِّني َذ ِّ
ُقل ُت :و َه َذا ُهو ه ِّ
اكٌر َل ِّك أَماار َف ًَل َعَلي ِّك أهَال
الصح ُ
يح؛ لَقولِّه َ -عَليه ه ُ َ
َ
َ
الص ِّحيح ،و َخهرجه الب َخ ِّارجي ،وصحهحه ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الترِّم ِّذ جيَ .وَقد َتَقهد َم
َ َ َُ
اه ه ُ َ َ ُ ُ
َتس َتع ِّجلي َح هتى َتس َتأمرِّي أََب َويك»َ ،رَو ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َن َل َها أَن َتق ِّضي ِّفي
الر ُج ُل امَأر ََت ُه أَو َمهل َك َها أ ه
الِّ :إهن ُه ِّإ َذا َخهيَر ه
في أ هَول الَبابَ .و ُه َو ُح هج ٌة ل َمن َق َ
َ
ِّ
ِّ ِّ
َذلِّ َك َوإ ِّ
ِّي َه َذا َع ِّن ال َح َس ِّن َو ج
الزهرِّ
ِّيَ ،وَقاَله َمالِّ ٌك ِّفي ِّإح َدى ِّرَو َاي َتي ِّه.
ِّن اف َتَرَقا من َمجلس ِّه َماُ ،رو َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
اع ج ِّ ِّ
َقال أَُبو ُعَبي ٍدَ :واهل ِّذي ِّعن َدَنا ِّفي َه َذا الَب ِّ
ين َج َع َل
ابِّ ،اتَب ُ
السهنة في َعائ َش َة في َه َذا ال َحديثِّ ،ح َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وجا م َن اِلَم ِّر.
ام َها من َمجلس َها ُخُر ا
َل َها ال هتخي َير إَلى أَن َتس َتأمَر أََب َوي َهاَ ،وَلم َيج َعل قَي َ
اوي ِّل ِّعن ِّدي ،وَقاَل ُه اب ُن المن ِّذ ِّر وال ه
َص جح اِلَ َق ِّ
ط َحاوِّي".
ال ال َمرَوزج
ُ َ
َ
ِّيَ :ه َذا أ َ
َق َ
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مثل هذا التخيير كما أنه ال يقع مجرد البقاء في العقد ،وإنما يستمر إلى أن ُينظر ما ُرتب عليك
أيضا ال يكون مع طول المدة التي فيها اإلضرار بالطرف الثاني .وهللا
كاالستشارة واالستخارةً ،

المستعان.

اللهم صل على محمد.
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