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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.

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

الن ِب ِي م ْن يأ ِ
ِ
ْت ِمْن ُك َّن ِب َف ِ
اح َش ٍة ُمَبِيَن ٍة
اء َّ َ َ
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالي" :-قوله تعالىَ{ :يا ن َس َ
ير ومن ي ْقُن ْت ِمْن ُك َّن َِّ ِ
ف َلها اْلع َذاب ِضع َفي ِن وَكا َن َذلِ َك عَلى َّ ِ ِ
ّلِل َوَر ُسولِ ِه َوَت ْع َم ْل َصالِ ًحا
َ
ُي َض َ
َّللا َيس ًا َ َ ْ َ
ْ ْ َ
اع ْ َ َ ُ
يما}.
ُن ْؤِت َها أ ْ
َجَرَها َمَّرَت ْي ِن َوأَ ْع َت ْدَنا َل َها ِرْزًقا َك ِر ً
اح َش ٍة مبِيَن ٍة} ِف ِ
الن ِب ِي م ْن يأ ِ
ِ
ْت ِمْن ُك َّن ِب َف ِ
يه َث ََل ُث َم َس ِائ َل:
َُ
اء َّ َ َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :يا ن َس َ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلم -رسول َّ ِ
ِ
اء َّ
َّللا -صلى هللا عليه
اءَ :ل َّما ْ
َُ َ
اخ َت َار ن َس ُ
ال اْل ُعَل َم ُ
ْاْلُوَلىَ :ق َ
ِ
ِ
ِ
َن َتَبَّد َل ِب ِه َّن ِم ْن
اء ِم ْن َب ْع ُد َوََل أ ْ
ال َت ْك ِرَم ًة َل ُهنََ { :ل َيح ُّل َل َك الن َس ُ
َّللا َعَلى َذل َكَ ،فَق َ
وسلمَ -ش َكَرُه َّن َّ ُ
أ َْزواج} ْاْلي َة .وبَّين ح ْكمه َّن عن َغي ِرِه َّن َفَقال { :وما َكان َل ُكم أَن ُت ْؤُذوا رسول َّ ِ
َن َتْن ِك ُحوا
َّللا َوََل أ ْ
َ ََ َ ْ ْ
َ ٍ َ ََ َ ُ َ ُ َ ْ ْ
َُ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ط ِ
ِ
ِ ِ ِ
اء
اب َ َ
أ َْزَو َ
اعت ِه َّن َو ِعَق َ
اج ُه م ْن َب ْعده أََب ًدا}َ ،و َج َع َل َث َو َ
الَ { :يا ن َس َ
اب َم ْعصَيت ِه َّن أَ ْك َثَر م َّما ل َغ ْي ِره َّن َفَق َ
ِ ِ
ِ
َّ
اء ِم ْن
َخَبَر َت َعاَلى أ َّ
اب ِض ْع َف ْين}َ ،فأ ْ
اع ْ
الن ِب ِي َم ْن َيأْت مْن ُك َّن ِب َفاح َش ٍة ُمَبِيَن ٍة ُي َض َ
ف َل َها اْل َع َذ ُ
َن َم ْن َج َ
َّللا ع ِ
ِنس ِ
ِ
اء َّ
الس ََل ُمِ -م ْن َذلِ َك َك َما َمَّر
اص ٌم َر ُسوَل ُه َ -عَل ْي ِه َّ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمِ -ب َفاح َش ٍةَ ،و َّ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِفي َحديث ِْ
اب ض ْع َف ْي ِن}؛ ل َشَرف َمْن ِزَلت ِه َّنَ ،وَف ْض ِل َدَر َجت ِه َّنَ ،وَتَقُّدم ِه َّن َعَلى
اع ْ
اإل ْفك {ُي َض َ
ف َل َها اْل َع َذ ُ
ِ ِ ِ
َج َم َعَ .وَك َذلِ َك َبَّيَن ِت َّ
يع ُة ِفي َغ ْي ِر َما َم ْو ِض ٍع َح ْسَب َما َتَقَّد َم َبَياُن ُه َغ ْيَر َمَّرٍة أََّن ُه ُكَّل َما
َسائ ِر الن َساء أ ْ
الش ِر َ
ات َفه ِت َك ْت َت َض ِ
َت َض ِ
ف َحُّد اْل ُح ِر َعَلى اْلع ْب ِد و َّ
ض ِ
الثِي ِب َعَلى
اتَ ،ولِ َذلِ َك ُ
وب ُ
وع َ
َ
َ
اع َفت اْل ُعُق َ
اع َفت اْل ُحُرَم ُ ُ
َ َ
اْل ِب ْك ِر".

نعم ،هذا أمر مضطرد في الشرع أنه كلما كثر الثواب بالنسبة لشخص كثر العقاب عند مخالفته،
وكذلك إذا كثر الثواب بالنسبة لبقعة ،كثر العقاب فيها ،وإذا كثر الثواب بالنسبة لوقت ،عظم العقاب

فيه ،وهذا شيء مضطرد ،فالحسنة في مكة والمدينة ليست كالحسنة في غيرهم ،لكن السيئة كذلك،

الحسنة بالنسبة للعالم الذي يؤدي ما افترض هللا عليه على مراد هللا -جل وعال -ليست كالحسنة من

غيره ،وكذلك المخالفة منه ليست كالمخالفة من غيره ،ولذا يردد أهل العلم :حسنات األبرار سيئات

المقربين ،وفي الحديث الصحيح أن النبي –عليه الصالة والسالم -في مرضه في حديث ابن مسعود
الرجالن م ْنكم ،قال ابن مسعود :ذلك أن لك أجرين؟ قال :أجل» ،وما دام
وعك َّ
وعك َك َما ي َ
» أنه كان ي َ
له أجران ،الرسول -عليه الصالة والسالم -له أجران إ ًذا يوعك كما يوعك الرجالن ،وهكذا.

والغرم مع الغرم هذه قاعدة مضطردة ،وكلما زاد الثواب زاد في مقابله العقاب ،وهذا كما ذكرنا
َّ
المعظمة كما تضاعف
أيضا المشرفة شرًعا،
بالنسبة لألشخاص ،وبالنسبة لألزمان ،وبالنسبة لألماكن ً
فيها الحسنات تعظم فيها السيئات ،وهكذا نساء النبي -عليه الصالة والسالمَ { -م ْن َيأْت م ْنك َّن بَفاح َش ٍة
ٍ
ف َل َها اْل َع َذاب ض ْعَف ْين} ،وبالمقابل {من يقنط} تؤتى أجرها مرتين.
اع ْ
م َبيَنة ي َ
ض َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري


3
3

3
َّللاِ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمِ -في مه ِب ِط اْلوح ِي وِفي مْن ِز ِل أَو ِ
اج َّ
ام ِر َّ
يلَ :ل َّما َك َ
ان أ َْزَو ُ
َْ
َ
َْ َ
" َوِق َ
َ
ِ ِ
ض ِ
َجُر
ِي ْاْل َْمُر َعَل ْي ِه َّن َوَل ِزَم ُه َّن ِب َسَب ِب َم َكاَن ِت ِه َّن أَ ْك َثَر ِم َّما َيْل َزُم َغ ْيَرُه َّنَ ،ف ُ
وع َ
ف َل ُه َّن ْاْل ْ
َوَن َواهيهَ ،قو َ
ول َّ ِ
الضرِر ِفي جرِائ ِم ِه َّن ِبِإي َذ ِ
اء َرس ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم،-
يلِ :إَّن َما َذلِ َك لِ ِع َ
ََ
ظمِ َّ َ
َواْل َع َذ ُ
ُ
ابَ .وِق َ
ول َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ظمِ اْلج ِر ِ ِ
اء َرس ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم."-
َف َكاَنت اْل ُعُق َ
يمة في ِإي َذ ُ
وب ُة َعَلى َق ْد ِر ع َ َ َ
علما بأن الشرط لم يتحقق { َم ْن َيأْت م ْنك َّن
وهذا في حالة ما إذا تحقق الشرط فإنه يتحقق الجزاءً ،
بَفاح َش ٍة م َبيَن ٍة} ما جاء أحد منهن بفاحشة مبينة ،وهلل الحمد والمنة؛ صيانة لعرض النبي -عليه الصالة
ٍ
منتف.
والسالم ،-ال الفاحشة بالمعنى الخاص وال الفاحشة بالمعنى العام ،فالجزاء

ِ
َّللا ِفي ُّ
الدْنَيا َو ْاْل ِخَرِة}".
ال َت َعاَلىِ { :إ َّن َّالذ َ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َل َعَن ُه ُم َّ ُ
ين ُي ْؤُذو َن َّ َ
" َوَق َ
إلكيا إلكيا ،واختار هذا القول إلكيا.
ِ
َّللا ِفي ُّ
اخ َت َار َه َذا اْلَق ْو َل ِإْل ِكَيا
الدْنَيا َو ْاْل ِخَرِة}َ .و ْ
ال َت َعاَلىِ { :إ َّن َّالذ َ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َل َعَن ُه ُم َّ ُ
ين ُي ْؤُذو َن َّ َ
" َوَق َ
َّ
ِي".
الطَبرُّ
إْلكيا َّ
الط َبري الهراسي من الشافعية له كتب مما طبع منها أحكام القرآن ،مطبوع متداول ،ومعروف أنه
َ
قيها ،وبينه وبين الحنابلة شيء ،وعلى
فقيها ،ليس ممن يرى اإلمام أحمد ف ً
بالنسبة لإلمام أحمد ال يراه ً

كل حال المفردات إنما ألفت ردا عليه ،نعم مفردات المذهب إنما هي رد عليه.
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ظمِ
َّللا ِم ْن َذلِ َك َل َكاَن ْت ُت َحُّد َحَّد ْي ِن لِ ِع َ
ال َق ْوٌمَ :ل ْو ُقدَر ال ِزَنى م ْن َواح َد ٍة مْن ُه َّن َوَق ْد أَ َعا َذ ُه َّن َّ ُ
"الثانَي ُةَ :ق َ
ِ
َق ْد ِرَهاَ ،كما ُي َزُاد َحُّد اْل ُحَّرِة َعَلى ْاْلَم ِةَ .واْل َع َذ ُ ِ
ط ِائ َف ٌة
َّللا َت َعاَلىَ { :وْلَي ْش َه ْد َع َذ َاب ُه َما َ
ال َّ ُ
اب ب َم ْعَنى اْل َحدَ ،ق َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
ال أَُبو ُعَب ْي َد َةِ :ض ْع ُ
م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين}َ ،و َعَلى َه َذا َف َم ْعَنى الض ْع َف ْي ِن َم ْعَنى اْلم ْثَل ْي ِن أ َِو اْل َمَّرَتْي ِنَ .وَق َ
ان َح َّتى َي ُكو َن َث ََل َث ًة .وَقاَل ُه أَُبو َعم ٍرو ِفيما َح َكى ال َّ
اف ِإَل ْي ِه َع َذ َاب ِ
الشي ِء َش ْيَئ ِ
َّ
ان ِم ْثُل ُه
طَبرُّ
ِي َعْن ُهَ ،فُي َض ُ
َ
ْ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َع ِذَب ٍة .و َض َّع َف ُه َّ
ق ِاَل ْح ِتم ِ
ال.
الطَبرُّ
يح َوإ ْ
َفَي ُكو ُن َث ََل َث َة أ ْ
ِن َك َ
ِيَ .وَك َذل َك ُه َو َغ ْيُر َصح ٍ
ان َل ُه ِبالَّل ْفظ َت َعُّل ُ
َ
َ
ِ
َن اْلع َذاب ِفي اْل َف ِ ِ ِ
ِ
ِ
َج ِر ِفي َّ
اع ِةَ ،قال َه ْاب ُن
اح َشة ِبِإ َزاء ْاْل ْ
َوَك ْو ُن ْاْل ْ
الط َ
َج ِر َمَّرَت ْي ِن م َّما ُي ْفس ُد َه َذا اْلَق ْو َل؛ ْل َّ َ َ
ِ
ال َّ
ف لِْل ِمَر ِار اْل َك ِث َيرِة.
اع ُ
ف َوُي َض َّع ُ
اع ُ
الُ :ي َض َ
َّاسَ :فَّر َق أَُبو َع ْم ٍرو َب ْي َن ُي َض َ
النح ُ
فَ ،ق َ
َعطَّي َةَ .وَق َ
ف) مَّرَتي ِن .وَق أَر (ي َض َّع ُ ِ
اب} ُي ْج َع ُل َث ََل َث َة
اع ُ
ال أَُبو ُعَب ْي َد َةُ { :ي َض َ
(ي َض َّع ُ َ ْ
َ َ ُ
َو ُ
ف َل َها اْل َع َذ ُ
ف) ل َه َذاَ .وَق َ
َع ِذَب ٍة".
أْ

المعروف في األقيسة والموازين اللغوية أن التضعيف في تشديد العين عين الكلمة هو الذي يقتضي

التكثير ،أما مجيء الفعل على المفاعلة فال يقتضي التكثير ،عكس ما ذكروه.
ِ
الت ْف ِر َّ ِ
َه ِل ُّ
ال َّ
الل َغ ِة َعلِ ْم ُت ُه،
َحٌد ِم ْن أ ْ
اء ِبه أَُبو َع ْم ٍرو َوأَُبو ُعَب ْي َد َة ََل َي ْع ِرُف ُه أ َ
َّاسُ َّ :
النح ُ
يق الذي َج َ
" َق َ
ِ
ِ
ف وي َض َّع ُ ِ
ولِ :إ ْن َد َف ْع َت ِإَل َّي ِدْرَه ًما َد َف ْع ُت ِإَل ْي َك
َواْل َم ْعَنى في ُي َض َ
اع ُ َ ُ
َي ُي ْج َع ُل ض ْع َفْي ِنَ ،ك َما َتُق ُ
ف َواحٌد ،أ ْ
ِضع َفي ِه ،أ ِ ِ ِ ِ
اب أَ ْك َثَر ِم َن
َي م ْثَل ْيهَ ،ي ْعني دْرَه َم ْي ِنَ .وَي ُد ُّل َعَلى َه َذا {ُن ْؤِت َها أ ْ
ْ ْ
َجَرَها َمَّرَت ْي ِن}َ ،وََل َي ُكو ُن اْل َع َذ ُ
ْ
ْاْلَج ِر .وَقال ِفي مو ِضع َ ِ
ِ
ِ
ِ
َي ِم ْثَل ْي ِنَ .وَرَوى َم ْع َمٌر َع ْن َق َت َاد َة
َْ ٍ
ْ
آخَر{آت ِه ْم ض ْع َف ْي ِن م َن اْل َع َذاب} أ ْ
َ َ
الظ ِ
ِ
ِ
ِي أَُبو َن ْصرٍَّ :
اب ُّ
اهُر أََّن ُه
ال اْلُق َش ْيرُّ
اع ْ
{ ُي َض َ
الدْنَيا َو َع َذ ُ
الَ :ع َذ ُ
اب ْاْلخَرةَِ .ق َ
ف َل َها اْل َع َذا ُب ض ْع َفْي ِن} َق َ
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ِ ِ4
ِ ِ
ان
َجَرَها َمَّرَتْي ِن}َ .فأ َّ
َما ِفي اْل َو َص َاياَ ،ل ْو أ َْو َصى ِِإل ْن َس ٍ
الُ{ :ن ْؤِت َها أ ْ
أََرَاد بالض ْع َف ْي ِن اْلم ْثَل ْي ِنْ ،ل ََّن ُه َق َ
ِب ِضع َفي َن ِص ِ ِ ِ
اتَ ،فِإ َّن اْل َو َص َايا َت ْجرِي َعَلى
طى ِم ْث َل َن ِصي ِب ِه َث ََل َث َمَّر ٍ
َن ُي ْع َ
يب َوَلده َف ُه َو َو ِصَّي ٌة ِبأ ْ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
يما َب ْي َن َّ
َّللا ُيَرُّد َت ْف ِس ُيرُه ِإَلى َك ََلمِ اْل َعَر ِب".
اسَ ،وَك ََل ُم َّ
اْل ُعْرف ف َ
ال يجزم بأنه يعطى ثالث مرات ،إنما ينظر في العرف ،على أي وجه يستعمل الناس الضعفين ،إن
مثال ،أعطي ثالث أمثال،
كان المراد به المثلين ،أعطي مثلين ،وإن كان المراد به المثل ثالثة أمثال ً
فإن الوصايا مجراها على األعراف ،ولذا ينبغي أن يهتم باأللفاظ التي عرضة لالند ارس ،في أعراف

الناس ألفاظ عرضة ألن تدرس؛ ألن اللغات واللهجات تتجدد ،ويترك كلمات ويستحدث كلمات أخرى؛
بسبب موت األجيال األولى واختالط األجيال السابقة وقدوم ووفود بعض الناس من الجهات األخرى،

وتالقح األفكار.

ظا
المقصود أن مثل هذا واضح ،وكنا نسمع كلمات قبل ثالثين سنة اآلن ما نسمعها ،صرنا نسمع ألفا ً

أخرى ،فمعرفة مثل هذه األلفاظ ال شك أنه يفيد في هذا الباب ،في باب الوصايا واألوقاف وبعض

العقود ،ومما ألف في الباب وهو طريف في بابه ،وإن كان بعض الناس يظنه أنه قليل الفائدة ،للشيخ
محمد العبودي كتاب في مجلدين اسمه "كلمات انقضت" كلمات انقضت يعني انتهت ،من الديار
النجدية انتهت ،هي موجودة في الوصايا وفي العقود ،فكيف يصنع القاضي إذا عرضت عليه مثل

هذه األلفاظ التي لم يدركها؟ يرجع إلى مثل هذا الكتاب أو إلى كبار السن ويستفسر ،كما في هذه
الكلمة يتضاعف ،هل المراد به ثالث مرات ،أو المراد مرتين؟ كل هذا يرد إلى العرف ،وأما كالم هللا-

جل وعال -فمرده إلى اللغة؛ ألن األعراف متجددة ،وإذا رددنا الحقائق الشرعية إلى الحقائق العرفية ما

ثبت لنا تفسير ،وكل من جاء يجدد في التفسير ،وهذا ال يجوز في القرآن أن يعرض للتغيير والتبديل

ان َع َرب ٌّي
ومعانيه تغير وما يفهم منه ويكون عرضة للتبديل والتغيير ،هذا ال يجوز ،القرآن ب{ ل َس ٌ
وجوها ،وتحتمل
ين}[النحل ]103:ال بد أن يرجع فيه إلى لغة العرب ،مع أن لغة العرب تحتمل
مب ٌ
ً
معاني كثيرة ،والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد من هذه المعاني.
طالب...........................:

المقصود الكالم المدون ،الكالم المدون في المعاجم وفي غيرها ،كالم العرب المدون وإال معروف أن
االحتجاج باألشعار ،أشعار العرب ،يقولون إلى بشار بن برد؛ من بعده ما يحتج به .من بعده ال يحتج
به.

"وَك ََلم َّ ِ
ِ
الضع ُ ِ
ِ
ِ
ور
ص ٍ
َّللا ُيَرُّد َت ْفس ُيرُه ِإَلى َك ََلمِ اْل َعَر ِبَ ،و ْ
ف في َك ََلمِ اْل َعَر ِب اْلم ْث ُل ِإَلى َما َزَادَ ،وَل ْي َ
س ِب َم ْق ُ
َ ُ
الضع ُ ِ
ِ
ف َه َذا ،أَي ِم ْثُل ُه .و َه َذا ِضع َفاه ،أ ِ
ِ
َص ِل ِزَي َادةٌ
الَ :ه َذا ِض ْع ُ
َي م ْث ََل ُهَ ،ف ْ
ف في ْاْل ْ
َ
ْ ُ ْ
ْ
َعَلى م ْثَل ْي ِنُ .يَق ُ
الضع ِ
َّللا َتعاَلىَ { :فأُوَل ِئ َك َلهم ج َزاء ِ
ف}َ ،وَل ْم ُي ِرْد ِم ْث ًَل َوََل ِم ْثَل ْي ِنُ .ك ُّل َه َذا
ْ
ال َّ ُ َ
َغ ْيُر َم ْح ُ
ُْ َ ُ
صوَرٍةَ ،ق َ
اح َد ًة ِمْنه َّن ،واْلحم ُد َِّ ِ
ور) ِاَل ْخ ِت ََل ِ ِ
فوِ
ِي َ .وَق ْد َتَقَّد َم ِفي ُّ
(الن ِ
َق ْو ُل ْاْل َْزَهرِ
ّلِل".
ُ
ف في َحد َم ْن َق َذ َ َ
ُ َ َْ
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والنبي -عليه الصالة والسالم -لما نزلت براءة عائشة من السماء وتال اآليات على المنبر ،نزل فحد

تورط في هذه الجريمة ،نسأل هللا السالمة والعافية.
َمن َّ
ِ
َّ ِ
َح َز ِ
اب ِفي
ان ُع َمُر -رضي هللا عنهَ -ك ِث ًا
وس َ
ف َو ُسوَرَة ْاْل ْ
ال أَُبو َراف ٍعَ :ك َ
ير َما َي ْقَأرُ ُس َ
ورَة ُي ُ
"الثال َث ُةَ :ق َ
ِ
ِ
ِ ِ
اء َّ
ال( :أُ َذ ِكرُه َّن اْل َع ْهد) َ ،قَأَر
ال ُّص ْب ِحَ ،وَك َ
يل َل ُه في َذل َك َفَق َ
الن ِب ِي} َرَف َع ِب َها َص ْوَت ُهَ ،فق َ
ان ِإ َذا َبَل َغ { َيا ن َس َ
ِ
اْلجمهور :م ْن يأ ِ
ْت ِباْلي ِ
وت َّ
اع ُةَ ،وَق ْد َتَقَّد َمَ .وَقَأَر
اءَ .وَك َذلِ َك َم ْن َي ْقُن ْت َح ْم ًَل َعَلى َل ْفظ َم ْنَ .واْلُقُن ُ
الط َ
َ
ُُْ ُ َ َ
يعُقوب( :م ْن َتأ ِ
(ت ْقُن ُت) ِب َّ ِ ِ
ق ،حم ًَل عَلى اْلمعَنى .وَقال َقوم :اْل َف ِ
اح َش ُة ِإ َذا َوَرَد ْت
ْت) َو َ
التاء م ْن َف ْو ِ َ ْ َ
َْ
َ َ ٌْ
َْ ُ َ
الزَنى َو ُّ
ُم َعَّرَف ًة َف ِهي ِ
الل َواطَُ .وِإ َذا َوَرَد ْت ُمَن َّكَرًة ".
َ
هي معرفة ومنكرة.
"وِإ َذا ورَد ْت مَن َّكرًة َف ِهي س ِائر اْلمع ِ
ق َّ
الزْو ِج َوَف َس ُاد ِع ْشَرِت ِهَ .وَقاَل ْت
اصيَ .وِإ َذا َوَرَد ْت َمْن ُع َ
وت ًة َف ِه َي ُعُقو ُ
ُ َ
َ ََ
َ َ ُ ََ
اح َش ٍة مبِيَن ٍة} َتع ُّم ج ِميع اْلمع ِ
اصي .وَك َذلِ َك اْل َف ِ
ِفرَق ٌة :بل َقوُل ُهَ { :ف ِ
ير:
ف َوَرَد ْتَ .وَقَأَر ْاب ُن َك ِث ٍ
اح َش ُة َك ْي َ
ْ
َْ ْ
َُ
َ
ُ َ َ ََ
َت ِفرَق ٌة :ي َض ِ
ِ
ِ
ف ِب َك ْس ِر اْل َع ْي ِن َعَلى ِإ ْسَن ِاد
اع ْ
( ُمَبَّيَن ٍة) ِب َف ْت ِح اْلَياءَ .وَقَأَر َناف ٌع َوأَُبو َع ْم ٍرو ِب َك ْس ِرَهاَ .وَقَأر ْ ْ
ُ
ِ
َّللا َتعاَلى .وَق أَر أَبو عم ٍرو ِفيما روى َخ ِارج ُةُ( :ن َض ِ
ِ
ف) ِب ُّ ِ
وم ِة َوَن ْص ِب
اع ْ
َ
َ ََ
اْلف ْع ِل ِإَلى َّ َ
َ َ ُ َْ
النون اْل َم ْض ُم َ
(اْلع َذاب) ،و َه ِذ ِه ِقراء ُة اب ُن محي ِص ٍن .و َه ِذ ِه م َفاعَل ٌة ِم ْن و ِ
ط َارْق ُت َّ
ص".
الن ْع َل َو َعا َق ْب ُت اللِ َّ
اح ٍدَ ،ك َ
ُ َ
َ َ ْ ُ َْ
َ
َ
َ َ َ
األصل في المفاعلة أنها تكون بين طرفين كالمضاربة والمكاتبة ،بين طرفين ،وقد تأتي من طرف
واحد كما هنا ،المضاعفة من طرف واحد ،الذي يضاعف هو هللا -جل وعال ،-وكذلك قولهم :سافر

وطارق وعاقب ،فالمسافرة من طرف واحد ،والمطارقة مطارقة النعل من طرف واحد ،وكذلك معاقبة

اللص.

ِ ِ
ِ
ِ
اب) َرْف ًعاَ .و ِهي ِقَار َء ُة اْل َح َس ِن َو ْاب ِن
اع ْ
" َوَقَأَر َناف ٌع َو َح ْم َزُة َواْلك َسائ ُّيُ( :ي َض َ
ف) ِباْلَياء َوَف ْت ِح اْل َع ْي ِن( ،اْل َع َذ ُ
َ
ِ
ِ
ير وابن ع ِ
ام ٍرُ( :ن َض ِع ْف) ِب ُّ ِ
اب) َن ْصًبا.
َك ِث ٍ
يسىَ .وَقَأَر ْاب ُن َكث ٍ َ ْ ُ َ
النون َوَك ْس ِر اْل َع ْي ِن اْل ُم َشَّد َدة( ،اْل َع َذ َ
ير َو ِع َ
ال ُمَق ِات ٌلَ :ه َذا َّ
َج ِر َمَّرَت ْي ِن أ َْي ًضا ِفي ْاْل ِخَرِة.
يف ِفي اْل َع َذا ِب ِإَّن َما ُه َو ِفي ْاْل ِخَرِة؛ ِْل َّ
َن ِإ َ
الت ْض ِع ُ
يتا َء ْاْل ْ
َق َ
وه َذا حس ٌن؛ ِْل َّ ِ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمََ -ل يأ ِْت َ ِ ِ
ِ
اء َّ
ال ْاب ُن
َ
ََ ََ
ين ب َفاح َش ٍة ُتوج ُب َحدًّاَ .وَق ْد َق َ
َن ن َس َ
ان و َّ
اس :ما َب َغ ِت امَأَرةُ َن ِب ٍي َق ُّ
طَ ،وإَِّن َما َخاَن ْت ِفي ِْ
اع ِة.
الط َ
يم ِ َ
ْ
اإل َ
َعَّب ٍ َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
اب ُّ
اب ْاْل ِخَرِةَ ،ف َك َذلِ َك
ال َب ْع ُ
ض اْل ُم َف ِس ِر َ
الدْنَيا َو َع َذ ُ
اب الذي ُت ُوع ْد َن ِبه ض ْع َف ْي ِن ُه َو َع َذ ُ
ين :اْل َع َذ ُ
َوَق َ
يفَّ ،
اج َّ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمََ -ل
َجُرَ .قال ْاب ُن َع ِطَّي َةَ :و َه َذا َض ِع ٌ
الل ُه َّم ِإََّل أ ْ
ْاْل ْ
َن َي ُكو َن أ َْزَو ُ
ِ
اس عَلي ِهِ ،بح ْكمِ ح ِد ِ
ِ ِ
ال َّ
ود ُّ
يث ُعَب َاد َة ْب ِن
َتْرَف ُع َعْن ُه َّن ُح ُد ُ
َ
ُ
الن ِ َ ْ
الدْنَيا َع َذ َ
اب ْاْلخَرةَ ،عَلى َما ه َي َح ُ
الص ِ
ام ِت".
َّ
الحدود كفارات ،الحدود كفارات ،من عوقب على ذنبه في الدنيا فإنه ي َّ
كفر عنه هذا الذنب وال يعاقب
عليه في اآلخرة؛ ألن الحدود كفارات ،فإذا حمل هذا ،يعني ما جاء في حق أمهات المؤمنين أزواج

النبي -عليه الصالة والسالم -أن الضعفين ضعف في الدنيا كسائر الناس وضعف في اآلخرة قلنا:
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إن الحد لم يكفر هذه المعصية ،وكل هذا على سبيل التنزل ،إنه لو حصل شيء من ذلك ،وإال فاألمر

واضح ،وأن المسألة مقطوعٌ بها أنه لم يحصل شيء من ذلك.
َمٌر َل ْم ُيْرَو ِفي أ َْزَوا ِج َّ
الت ْف ِس ِ
َه ُل َّ
َن
ير َعَلى أ َّ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمَ -وََل ُح ِف َ
ظ َتَقُّرُرُهَ .وأ ْ
" َو َه َذا أ ْ
يم اْل َجَّن ُةَ ،ذ َكَرُه َّ
ِ
َّاس.
النح ُ
الرْز َق اْل َك ِر َ
الن ِب ِي َلس ُت َّن َكأ ِ ِ
ِ
اء ِإ ِن َّاتَقي ُت َّن} يع ِني ِفي اْل َف ْض ِل و َّ ِ
النس ِ
اء َّ
ال:
َ
ْ
َْ
َ
ْ
َح ٍد م َن َ
الشَرفَ .وَق َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :يا ن َس َ
اح ِد واْلجم ِ
ِ
ِ
ِ
َكأَح ٍد ،وَلم يُقلَ :كو ِ
ال َعَلى َما
اح َد ٍة؛ ِْل َّ
َح ًدا َن ْف ٌي م َن اْل ُم َذ َّك ِر َواْل ُم َؤَّنث َواْل َو َ َ َ َ
َن أ َ
َ َ ْ َ ْ َ
اعةَ .وَق ْد ُيَق ُ
النساء ِب ِ
ِ
الذ ْك ِر؛ ِْل َّ ِ
ِ
ِ
آد ِمي ،يَقالَ :لي ِ
يم ْن
يها أ َ
س ف َ
َحٌدََ ،ل َشا َة َوََل َبع َيرَ .وإَِّن َما ُخص َ
س ِب َ ٍ ُ ُ ْ َ
َل ْي َ
ص َ ُ
َن ف َ
(آل ِعمر ِ ِ
ِ
َتَقَّدم ِ
الت ْف ِض ِ
ف ِفي َّ
يل َب ْيَن ُه َّن،
آسَيةَ َو َمْرَي َمَ .وَق ْد أ َ
ان) اَل ْخت ََل ُ
َش َار ِإَلى َه َذا َق َت َاد ُةَ ،وَق ْد َتَقَّد َم في ِ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن اْل َفضيَل َة ِإَّن َما َتت ُّم َل ُه َّن ِب َشْرط َّ
الت ْق َوى ،ل َما
َّللاَ .فَبَّي َن أ َّ
َف َتأ َّ
َمْل ُه ُهَن َ
َي خ ْف ُت َّن َّ َ
اك .ثم قالِ{ :إ ِن َّاتَق ْي ُت َّن} أ ْ
ِ
مَنحه َّن َّ ِ
ول َو َع ِظيمِ اْلم َح ِل ِمْن ُهَ ،وُن ُز ِ
الرس ِ
ول اْلُقْر ِ
آن ِفي َح ِق ِه َّن.
َ َُ
َّللا م ْن ُ
ص ْحَبة َّ ُ
ُ
َ
النه ِيِ ،إََّل أََّن ُه مب ِن ٌّي َكما بِني اْلم ِ
ِ
ِ
اضيَ ،ه َذا
َْ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف ََل َت ْخ َض ْع َن ِباْلَق ْو ِل} في َم ْوض ِع َج ْزٍم ِب َّ ْ
َ ُ َ َ
ِ
ِ
َي ََل ُتلِ َّن اْلَق ْو َل".
َم ْذ َه ُب س َيب َوْيه ،أ ْ
ض ْع َن} ،ال ناهية ،وتخضعن فعل مضارع فيه نون النسوة ،المضارع إذا اقترنت به
كيف بني { َف َال تَ ْخ َ
نون اإلناث ،نون النسوة ،أو نون التوكيد فإنه يبنى.
نون
َوع ْن
م َباش ٍر
تَ ْوكي ٍد
ع ْن
َعرَيا
إ ْن
َع َربوا
ضارعاً
مَ
َوأ ْ
نون إن ٍ
اث َك َير ْع َن َم ْن فت ْن
َ
هو مبني ،مبني على ماذا؟ السكون ،وهنا محله الجزم ،فهل نقول :إنه مجزوم بال الناهية أو نقول

مبني على السكون في محل جزم؟ لو قلنا :النسوة يخضعن بدون ال الناهية فهذا مبني على السكون؛

ض ْع َن} هو محله الجزم ،والجزم ظاهر هنا ،ال ناهية ،وتخضعن فعل
التصاله بنون اإلناث { َف َال تَ ْخ َ
مضارع مجزوم بال الناهية ،وهو في حقيقة أمره مبني على السكون ،هل يطرد القول بالجزم أو ينفك
البناء إلمكان الموافقة مع الحرف الداخل؟ ظاهر أم ليس بظاهر؟

هو مبني إذا اتصل بنون اإلناث مبني على السكون ،وهو هنا مجزوم بال الناهية ،فهل سكونه هذا

سكون بناء أو سكون إعراب؟

طالب.......................... :
نعم.

طالب.......................... :

ال ،ما يمكن ،هو مبني باستمرار ،لو قلنا :النساء يخضعن بالقول ،مبني على السكون.
طالب..........................:

ال ،ما يجتمع بناء وإعراب ،فهل نقول :إنه مبني أم معرب؟
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طالب......................:

يعني مبني على السكون في محل جزم ،يعني هل لمثل هذا الكالم من أثر ،أو من أجل طرد القواعد؟

هو من أجل طرد القواعد؛ لئال تختل القاعدة يقول :مبني في محل جزم وإال فاألمر ال يختلف.
َن َي ُكو َن َق ْوُل ُه َّن َج ًْزَل َوَك ََل ُم ُه َّن َف ْص ًَلَ ،وََل َي ُكو ُن َعَلى َو ْج ٍه ُي ْظ ِهُر ِفي اْلَقْل ِب َع ََل َق ًة ِب َما
َّللا أ ْ
َمَرُه َّن َّ ُ
"أ َ
ينَ ،كما َكاَن ِت اْلحال عَلي ِه ِفي ِنس ِ
ِ ِ ِ
الر َج ِ
اء اْل َعَر ِب ِم ْن ُم َكاَل َم ِة ِ
الص ْو ِت
ال ِب َتْر ِخيمِ َّ
َ ُ َْ
َ
َي ْظ َهُر َعَل ْيه م َن الل ِ َ
ِ
ِ
ِ
اه َّن َع ْن ِم ْث ِل َه َذا.
َولِينهِ ،م ْث ِل َك ََلمِ اْل ُم ِر َيبات َواْل ُمو ِم َساتَ .فَن َه ُ
َق ْوُلهُ َت َعاَلىَ { :فَي ْطم َع} ِبالَّن ْص ِب َعَلى َج َو ِ
اب َّ
الن ْه ِي".
َ

وجوبا بعد ال الناهية والفاء؟ والفاء هذه سببية ،كما أنه
يطمع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة
ً
ينصب بأن المضمرة بعد واو المعية إذا وقع في جواب النفي أو النهي أو االستفهام أو العرض أو

التحضيض ،تسعة أشياء.
َي َش ٌّك
"{ َّال ِذي ِفي َقْل ِب ِه َمَر ٌ
ض} أ ْ
ِ
َص َو ُب،
َواْل َغ َز ُلَ ،قاَل ُه ع ْك ِرَم ُةَ .و َه َذا أ ْ

وِن َفاق ،عن َق َت َاد َة و ُّ ِ
ِ
ف اْل ُف ُج ِ
ق
َ ٌ َْ
يلَ :ت َش ُّو ُ
ورَ ،و ُه َو اْلف ْس ُ
َ
السديَِ .وِق َ
س لِ ِلن َف ِ
اق َم ْد َخ ٌل ِفي َه ِذ ِه ْاْلَي ِة".
َوَل ْي َ

ألن المرض ناتج عن شهوة ،ناتج عن شهوة ال عن شبهة ،فهو مرض فسق.
ِ
َن ْاْلَعرج َق أَرَ ( :في ْط ِمع) ِب َف ْت ِح اْلي ِ
اء َوَك ْس ِر اْل ِميمِ .قال َّ
طا،
َح َس ُب َه َذا َغَل ً
َّاس :أ ْ
َ َ
َ
" َو َح َكى أَُبو َحات ٍم أ َّ ْ َ َ َ
النح ُ
وز
َن َي ُكو َن َقَأَرَ ( :فَي ْط َم ِع) ِب َف ْت ِح اْل ِميمِ َوَك ْس ِر اْل َع ْي ِن ِب َع ْط ِف ِه َعَلى َت ْخ َض ْع َنَ ،ف َه َذا َو ْج ٌه َجِيٌد َح َس ٌنَ .وَي ُج ُ
َوأ ْ
ع أ َِو اْلَق ْو ُل".
( َفُي ْط ِم َع) ِب َم ْعَنى َفُي ْط ِم َع اْل ُخ ُ
ضو ُ
طالب.......................... :

نعم.

طالب....................:

الخلل كبير ،يعني وجود معاشرة النساء وعملهن مع الرجال َّ
خفف كل هذه األمور ،ورفع الحجب،

وهون من شأنها حتى وقعت الكوارث ،وهللا
وسهل االحتياطات الشرعية الشديدةَّ ،
سهل أمرهاَّ ،

المستعان ،ولذلك تجد في مثل ما ذكرت عن االستقبال وغيره والردود على الزبائن ينتقى له أجمل
النساء وأرقهن صوتًا ،كل هذا محادة ومخالفة ألمر هللا -جل وعال -وأمر الرسول -عليه الصالة
والسالم.-
اس :أَمرُه َّن ِب ْاْلَم ِر ِباْلمعر ِ
وف َو َّ
الن ْه ِي َع ِن اْل ُمْن َك ِر.
َ ُْ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ َ َ
ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وُقْل َن َق ْوًَل َم ْعُروًفا} َق َ
واْلم أَر ُة ُتْن َدب ِإ َذا َخا َ ِ
ظ ِة ِفي اْلَق ْو ِلِ ،م ْن َغ ْي ِر
اهَرِة ِإَلى اْل ِغْل َ
َج ِان َب َوَك َذا اْل ُم َحَّرَم ُ
ات َعَل ْي َها ِباْل ُم َص َ
طَبت ْاْل َ
َ َْ
ُ
ِ
ِ
ورةٌ ِب َخ ْف ِ
اب َّال ِذي ََل
وفُ :ه َو َّ
ض اْل َك ََلمَِ .و َعَلى اْل ُج ْمَلة َفاْلَق ْو ُل اْل َم ْعُر ُ
ْم َ
الص َو ُ
َرْف ِع َص ْو ٍتَ ،فإ َّن اْل َمْ أَر َة َمأ ُ
يع ُة َوََل ُّ
ُتْن ِكُرُه َّ
وس.
الن ُف ُ
الش ِر َ
اهلَِّي ِة ْاْلُوَلى} ِف ِ
َقوُله َتعاَلى { وَقر َن ِفي بيوِت ُك َّن وََل َتبَّرجن َتبُّرج اْلج ِ
يه أَْرَب ُع َم َس ِائ َل".
َ َ َْ َ َ َ
َ ْ
ُُ
ْ ُ َ
طالب.................................:
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ماعدا األجر مرتين والضعفين ،فالعلل الموجودة في أمهات المؤمنين موجودة في نساء المسلمين،

فالتطهير المطلوب من أمهات المؤمنين مطلوب لجميع نساء المؤمنين .ولو قيل :إن أمهات أو نساء
المسلمين من باب أولى في هذه االحتياطات؛ ألن احترام المسلمين ألمهات المؤمنين من الحواجز

التي تمنع من الوقوع في المحظور ،بخالف غيرهن من النساء ،فاالحتياط لهن أكثر ،وإن كان من

جهة أخرى أن االحتياط لما يخدش شرف النبي -عليه الصالة والسالم -يجب أن يكون أعظم وأكثر،
لكن كل هذا ال يعني أن غيرهن يتساهلن في هذه الوسائل وهذه االحتياطات؛ ألن الغاية واحدة ،خشية

وقوع المحرم ،والمحرم محرم على أمهات المؤمنين ،ومحرم على جميع نساء المسلمين.
اصم وَن ِ
ِ
ِ
َما
اف ٌع ِب َف ْت ِح َهاَ .فأ َّ
" ْاْلُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَقْر َن}َ ،قَأَر اْل ُج ْم ُه ُ
ور { َوِقْر َن} ِب َك ْس ِر اْلَقافَ .وَقَأَر َع ٌ َ
ِ
اء ُة ْاْلُوَلى َف َت ْح َت ِم ُل َو ْج َه ْي ِن :أَ َح ُد ُه َما".
اْلقَر َ

َحده َما} [النحل.]76:
ض َر َب َّ
َحده َماَ { ،و َ
َّللا َمثَ ًال َرجَل ْين أ َ
َحده َما أفصح ،أ َ
أَ
ار أَي س َكن ،و ْاْلَمر ِقر ،ولِ ِلنس ِ
ِ
ِ
اء ِقْر َنِ ،م ْث ُل ِع ْد َن
َح ُد ُه َما :أ ْ
"أ َ
ولَ :وَقَر َيقُّر َوَق ًا ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َن َي ُكو َن م َن اْل َوَق ِارَ ،تُق ُ
ِ
الر ِ
ِ
و ِز َّن .واْلو ْج ُه َّ
ولَ :قَرْر ُت ِباْل َم َك ِ
اء) أ َِقُّر،
ان ( ِب َف ْت ِح َّ
الث ِانيَ :و ُه َو َق ْو ُل اْل ُمَب ِرد ،أ ْ
َ َ
َ
َن َي ُكو َن م َن اْلَقَر ِارَ ،تُق ُ

الر ِ
ظَلْل ُتِ :ظْل ُتَ ،و َم َس ْس ُت:
اءَ ،ف ُح ِذ َف ِت َّ
َص ِل أَ ْق ِرْر َنِ ،ب َك ْس ِر َّ
اء ْاْلُوَلى َت ْخ ِفي ًفاَ ،ك َما َقاُلوا ِفي َ
َو ْاْل ْ
الر ُ
اف ،و ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِمس ُت ،وَنَقُلوا حرَك َتها ِإَلى اْلَق ِ
ال أَُبو َعلِيٍَ :ب ْل َعَلى
ََ َ
َ
َ ْ
ْ
اس ُت ْغن َي َع ْن أَلف اْل َو ْصل ل َت َحُّرك اْلَقافَ .ق َ
اء حرَك ُة اْلحر ِ
ِ ِ
ِ
الت ْض ِع ِ
اه َة َّ
ف
يفَ ،ك َما أ ُْب ِدَل ْت ِفي ِق َير ٍ
َن أ ُْب ِدَل ِت َّا
أْ
اء َكَر َ
َْ
اط َوِديَن ٍارَ ،وَيص ُير لْلَي َ َ
الر ُء َي ً
اْلمب َد ِل ِمْنهَ ،ف َّ ِ
اه َة َتحُّرِك اْلي ِ
ِ
ِ
اء ِباْل َك ْس ِرَ ،ف َت ْسُقطُ
ُ
الت ْقد ُيرِ :إ ْقِيْر َن ،ثُ َّم ُتْلَقى َحَرَك ُة اْلَياء َعَلى اْلَقاف؛ َكَر َ َ
ُْ
َ
اكَني ِن ،وَتسُقطُ َهم َزةُ اْلوص ِل؛ لِ َتحُّرِك ما بع َد َهاَ ،في ِصير ِ
اْلياء؛ َِلج ِتما ِع َّ ِ
َما
(قْر َن)َ .وأ َّ
َ
الس ْ
َ َْ
َ ُ
َ ْ
َ ْ
ْ
َ ُ
ْ َ
ان ِإ َذا أَ َقمت ِف ِ
َه ِل اْلم ِديَن ِة وع ِ
ِ
اص ٍمَ ،ف َعَلى ُل َغ ِة اْل َعَر ِبَ :ق ِرْر ُت ِفي اْل َم َك ِ
يه".
ُْ
ََ
قَر َ
اء ُة أ ْ َ
أقمت.
َ

الر ِ
اء) أَ َقُّر".
أقمت فيهِ ( ،ب َك ْس ِر َّ
"إذا َ

أَقر أقر ،قررت أقر.

يب اْلمصَّن ِ
ِ
"أَ َقُّر( ِب َف ْت ِح اْلَق ِ
اب ح ِم َد ي ْحم ُد ،و ِهي ُل َغ ُة أ ْ ِ
اف)ِ ،من ب ِ
ف)
َه ِل اْلح َج ِاز َذ َكَرَها أَُبو ُعَب ْي ٍد في (اْل َغ ِر ِ ُ َ
ْ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ
ِ
َج ِل َم َشايِ ِخ ِهَ ،وَذ َكَرَها َّ
اء ْاْلُوَلى؛
َص ُل (ِإ ْقَرْر َن) ُح ِذ َف ِت َّ
الزج ُ
َع ِن اْلك َسائ ِيَ ،و ُه َو م ْن أ َ
َّاج َو َغ ْيُرُهَ ،و ْاْل ْ
الر ُ
ِ
ِ
لِ ِثَق ِل َّ ِ ِ
َح ْس َت
ول :أ َ
اءُ :ه َو َك َما َتُق ُ
ولَ :قْر َنَ .قال اْل َفَّر ُ
الت ْضعيفَ ،وأُْلقَي ْت َحَرَك ُت َها َعَلى اْلَقاف َف َتُق ُ

ص ِ
ان اْل َم ِازِن ُّيَ :ق ِرْر ُت ِب ِه َع ْيًنا ( ِباْل َك ْس ِر ََل َغ ْيَر)ِ ،م ْن ُقَّرِة
اح َ
َي َه ْل أ ْ
ال أَُبو ُع ْث َم َ
َ
َح َس ْس َت؟ َوَق َ
بك؟ أ ْ
الر ِ
وز َق ِرْر ُت ِفي اْل َم َك ِ
اء)َ ،و َما أَْن َكَرُه ِم ْن َه َذا ََل
ان ( ِباْل َك ْس ِر)َ ،وإَِّن َما ُه َو َقَرْر ُت ( ِب َف ْت ِح َّ
اْل َع ْي ِنَ .وََل َي ُج ُ
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الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمَ ،-فيس َتد ُّل ِبما َثبت عْنه ِمن اْل ِقراءةِ
ِ
ي ْق َد ِ
اء ِة ِإ َذا َثَب َت ْت َع ِن َّ
َ ُ
ُْ َ َ ََ َ ُ َ َ َ
ح في اْلقَر َ
عَلى ِصح ِ
َّة ُّ
الل َغ ِة".
َ

نعم ،يعني النصوص الشرعية من نصوص الكتاب والسنة يستدل بها وال يستدل لها ،ستدل بها وال
يستدل لها فمث ًال نصوص القرآن هذا محل إجماع؛ ألنها حجة في اللغة ،ويجب أن تصحح عليها

القواعد ،وأما بالنسبة لألحاديث وما ثبت عن النبي -عليه الصالة والسالم -فاالحتجاج بها على إثبات

القواعد القواعد العربية محل خالف بين أهل العلم ،والسبب في ذلك تجويز جمهور أهل العلم الرواية
بالمعنى ،أهل العلم يجيزون الرواية بالمعنى ،فال نضمن أن هذا كالم النبي -عليه الصالة والسالم-
وحروفه لنحتج به ،قد يكون الراوي المتأخر روى الخبر بالمعنى ،وإذا كان من أهل ذلك بشرطهم

المعروف عند أهل العلم يجوز أن يورد المعنى ،وال يلتزم باللفظ ،فال حجة به ،وهذه المسألة طويلة

الذيول ،ومسألة كبيرة عند أهل العربية ،وممن بحثها صاحب الخزانة ،خزانة األدب في مقدمته بحث

افيا ،وفيها رسالة االحتجاج بالحديث في القواعد العربية فيه رسالة المرأة عراقية،
هذه المسألة بحثًا و ً
رسالة دكتوراه في مجلد مطبوع ومتداول.
ِ
ِ
ال َّ
َما َق ْو ُل أَِبي َح ِات ٍمََ :ل
" َوَذ َه َب أَُبو َح ِات ٍم أ َْي ًضا أ َّ
َّاسَ :وأ َّ
النح ُ
َن َقْر َن ََل َم ْذ َه َب َل ُه في َك ََلمِ اْل َعَربَ .ق َ
يه ،وِف ِ
م ْذهب َله َفَقد ُخولِف ِف ِ
يه َم ْذ َهَب ِ
اه اْل ِك َس ِائ ُّيَ ،و ْاْل َخُر َما َس ِم ْع ُت َعلِ َّي ْب َن
َ ََ ُ ْ
َ
ان :أ َ
َح ُد ُه َما َما َح َك ُ
َ
الَ :و ُه َو ِم ْن َق ِرْر ُت ِب ِه َعْيًنا أَ َقُّرَ ،واْل َم ْعَنىَ :وا ْقَرْر َن ِب ِه َع ْيًنا ِفي ُبُيوِت ُك َّنَ .و ُه َو َو ْج ٌه
ُسَل ْي َم َ
ولَ ،ق َ
ان َيُق ُ
ِ
ال لِ َع ِائ َش َة -رضي هللا عنها:-
ِي أَ َّن َع َّم ًا
َح َس ٌنِ ،إََّل أ َّ
َن اْل َح ِد َ
يث َي ُد ُّل َعَلى أََّنهُ م َن ْاْل ََّو ِلَ .ك َما ُرو َ
ار َق َ
ق! َفَقال :اْلحم ُد َِّ ِ
ظانَ ،ما ِزْل َت َق َّو ًاَل ِباْل َح ِ
ّلِل
َن َتَقرِي ِفي َمْن ِزلِ ِكَ ،فَقاَل ْتَ :يا أََبا اْلَي ْق َ
َمَرِك أ ْ
َ َْ
ِإ َّن َّ َ
َّللا َق ْد أ َ
َّ ِ
ِ
ِِِ
ِ ِِ
ِ
ورٌة.
اء ْي ِنْ ،اْلُوَلى َم ْك ُس َ
الذي َج َعَلني َك َذل َك َعَلى ل َسانكَ .وَقَأَر ْاب ُن أَِبي َعْبَل َةَ ( :وا ْق ِرْر َن) بأَلف َو ْص ٍل َوَر َ
َّ
الث ِانَي ُةَ :م ْعَنى َه ِذ ِه ْاْلَي ِة".
يعني هذا األصل بالنسبة للمرأة المسلمة أن تقر في بيتها ،وال تخرج إال لحاجة ال يمكن أن يقوم بها

غيرها ،األصل القرارَ { ،وَق ْرَن في بيوتك َّن} ،هذا األصل بالنسبة للمرأة ،وعملها بين أسوار دارها ،المرأة
العاملة هي التي تربي أوالدها ،وتنشئهم نشأة صالحة ،بعكس ما يعلن على ألسنة مريدي الفتنة
بالمسلمين ،نسأل هللا السالمة والعافية ،التي تربي أوالدها عاطلة يسمونها ،بخالف التي تربي أوالد

سمى عاطلة ،تربي أوالد الناس هذه عاملة ،فهم يريدون إخراجها
غيرها هذه هي العاملة ،تربي أوالدها ت َّ

من بيتها؛ لتأتي بمن يربي أوالدها ،وتذهب لتربي أوالد الناس ،وهكذا ،ووهللا ما أر َيد بهذا وجه هللا ،وال
إصالح الناس ،وال إصالح المجتمعات ،وال القضاء على بطالة ،وال رفع اقتصاد ،وإنما أر َيد بذلك
إفساد المجتمع.

واألمم والشعوب المتقدمة في هذا الباب كلهم اآلن يعضون أصابع الندم ،وبدأ الرجوع في أسوأ بالد

الكفر ،في روسيا بدأ الرجوع عن هذه األنظمة ،وصاروا يجعلون خدمة المرأة في بيتها وراتبها مبني
ٌ
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على تربية أوالدها ،وإال فما الفرق أن تخرج الم أرة من بيتها وتوظف في حضانة تربي أوالد الناس
وتترك أوالدها لمربية أخرى ،كل هذا ال يراد به وجه هللا ،وهذا أمر ال يحتاج إلى نوايا وال غير نوايا،

هذا أمر مكشوف وواضح ،هذا أمر مكشوف وواضح ما يحتاج إلى أن يقال :إن هذا دخول في نوايا

الناس ،هذا كالم ليس بصحيح .هناك أمور وضوحها مثل الشمس ال تحتاج إلى دالئل ،وهللا
المستعان.
طالب.................:
نعم ،ماذا؟

طالب....................:

سيأتي اإلشارة إليها .نعم.
ِ
ِِ
طاب لِ ِنس ِ
ِن َك َ ِ
" َّ
اء َّ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلم-
الث ِانَي ُةَ :م ْعَنى َهذه ْاْلَية ْاْل َْمُر ِبُل ُزومِ اْلَب ْي ِتَ ،وإ ْ
ان اْلخ َ ُ َ
َفَقد د َخل َغيره َّن ِف ِ
ِ
طِ
النس ِ
يه ِباْلمعَنىَ .ه َذا َلو َلم ي ِرْد َدلِيل ي ُخ ُّ ِ
ف َو َّ
اف َح ٌة ِبُل ُزومِ
يع ُة َ
اءَ ،ك ْي َ
ْ َ َ ُْ ُ
ص َجم َ
َْ
ٌَ
ْ ْ َ
الش ِر َ
يع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
النس ِ
ِ
َّللا
اء ُبُي َ
وت َه َّنَ ،واَل ْنك َفاف َع ِن اْل ُخُرو ِج مْن َها ِإََّل ل َضُر َ
َ
َمَر َّ ُ
ورٍةَ ،عَلى َما َتَقَّد َم في َغ ْي ِر َم ْوض ٍعَ .فأ َ
ِ
اء َّ
اه َّن
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمِ -ب ُم ََل َزَم ِة ُبُيوِت ِه َّنَ ،و َخا َ
طَب ُه َّن ِب َذلِ َك َت ْش ِري ًفا َل ُه َّنَ ،وَن َه ُ
َت َعاَلى ن َس َ
اهلَِّي ِة ْاْلُوَلى َفَقال{ :وََل َتبَّرجن َتبُّرج اْلج ِ
التبُّر ِج ،وأَعَلم أََّنه ِفعل اْلج ِ
اهلَِّي ِة ْاْلُوَلى}".
َ َ َْ َ َ َ
َ ْ َ ُ ُْ َ
َع ِن َّ َ

يعني يوجد اآلن طرفان ،طرف يريد أن يخرج المرأة ال لشيء ،طرف يريد أن يخرج المرأة ال لغاية وال
لهدف إال اإلفساد والفساد ،وطرف يريد أن يمنع المرأة من َّ
تعلم الخير ،ويرى أن خروجها لدور التحفيظ
ومدارس التحفيظ ومدارس العلم الشرعي هذا بدعة؛ ألن األصل القرار في البيوت ،نقول :كالم وجيه،

لكن يبقى أنها هل تقر في بيتها إذا منعت من دار التحفيظ فهل تقر في بيتها؟ أو تخرج مرتين ثالثًا
إلى األسواق ،وإلى الزيارات التي ليست شرعية ،وال مأمور بها شر ًعا ،وإلى الفرج وترويح النفس ،وإذا

جاءت دور التحفيظ قالَ { :وَق ْرَن في بيوتك َّن} أو حضور الدروس العلمية والمحاضرات النافعة ،ال
شك أن المصلحة راجحة في مثل هذا المصلحة راجحة بالشرط الشرعي { َوَال تََبَّر ْج َن تََبرَج اْل َجاهليَّة
َّللا» ،النهي
َّللا َم َساج َد َّ
اء َّ
ْاألوَلى} ،وجاء النهي عن منع النساء بيوت هللا -جل وعال» -ال تَ ْم َنعوا إ َم َ
عن منعهن من الخروج إلى المساجد »ليخرجن وهن تفالت»» ،متلفعات بمروطهن» ،بهذا تتحقق
المصالح وتد أر المفاسد ،لكن إخراجها في غاية زينتها وجمالها وأطيابها إلى عمل ال يطلب منها شرًعا،
هذا يحقق المفسدة ،وال يترتب عليه المصلحة عكس الصورة األولى.

خروجا يعني هو في أصله ال لمصلحة راجحة وال لمفسدة ظاهرة ،هناك كثير من
ويبقى أن هناك
ً
النساء ابتلين بحب الخروج ،واألزواج طوعهن حتى إنه يستغرب أن يوجد امرأة في ليلة الخميس في
بيتها محبوسة ،هذا كالم يسمع باستمرار ،أو ليلة جمعة وفي البيت محبوسات! هذا يوجد على ألسنة

الناس بكثرة ،والناس يستغربون كيف ليلة خميس ونجلس بالبيت؟ هذا شيء معروف مع األسف وربي
الناس عليه ،واألصل { َوَق ْرَن في بيوتك َّن} إال لمصلحة راجحة مع د أر المفسدة ،لو وجد مصلحة

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ومفسدة ،لقلنا :د أر المفاسد م َّ
قدم على جلب المصالح ،امرأة ال تتعلم إال أن تتعرض لمفاسد ،نقول لها:

ال تتعلم ،كونها تعيش أمية أفضل من كونها تتعلم مع غيرها ،يسأل في بالد المسلمين مع األسف
وفي بالد الكفر يسألون يقولون :تعلم العلم ،ولكن ال يمكن أن نتعلم إال باختالط ،نقول :ال تتعلم،

العيش وراء أذناب البقر أفضل من هذا العلم الذي يجنى بما ال يرضي هللا -جل وعال ،-ما عند هللا

ال ينال بسخطه ،العلم بما يطلب من هللا -جل وعال -ثوابه فما عند هللا ال ينال بسخطه ،ال بد أن

درس األمور بعناية.
تَ
أمور ال تحتاج إليها
األمر الثاني كون النساء تدرس ما ال حاجة لهن فيه ،يعني ماليين النساء تدرس ًا
ال في دينها وال في دنياها ،هذا ال شك أنه ضياع وتضييع وتفريط في األمانة ،اللهم إال إذا كان
التخطيط ألمر ال ندركه ،فنسأل هللا العافية.
ِ
التَبُّر ِج ِفي ُّ
" َوَق ْد َتَقَّد َم َم ْعَنى َّ
الس َع ِة،
َح َس ُنَ ،و ُه َو َم ْأ ُخوٌذ ِم َن َّ
(النور)َ .و َحق َيق ُت ُه ِإ ْظ َه ُار َما َس ْتُرُه أ ْ
يَقالِ :في أ ِ ِ
الناس ِفي الج ِ
يلِ :هي
اهلِي ِة اْلُولى ف ِق
ج ِإ َذا َكاَن ْت ُم َت َف ِرَق ًةَ ،قاَل ُه اْل ُمَب ِرُدَ .و ْ
اخَتَل َ
َسَنانه َبَر ٌ
ف َّ ُ
ْ
ُ ُ
ْ َ َّ ْ َ َ َ َ
ِ
الس ََلمَ ،-كاَن ِت اْلم أَرةُ َتْلبس ِ
ِ ِِ ِ
َّ ِ
الدْر َع ِم َن ُّ
َّ
ط
الل ْؤُل ِؤَ ،ف َت ْم ِشي َو َس َ
َْ
َُ
يم َ -عَل ْيه َّ ُ
الزَم ُن الذي ُولِ َد فيه إ ْبَراه ُ
َّ
ض َن ْفس َها َعَلى ِ ِ
الط ِر ِ
ال اْل َح َك ُم ْب ُن ُعيين َة".
يق َت ْع ِر ُ
َ
الر َجالَ .وَق َ
عتيبة عتيبة.
ُعتيبة؟

عتيبة نعم الحكم بن عتيبة.

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ْاب ُن
ال اْل َح َك ُم ْب ُن ُعتيب َةَ :ما َب ْي َن َ
يم ٌةَ .وَق َ
" َوَق َ
آد َم َوُنوحَ ،وه َي َث َمانم َائة َسَنةٍَ ،و ُحكَي ْت َل ُه ْم سَيٌر َذم َ
ِ ِ
س ا ِلدْر َع
َعَّب ٍ
يس ،قال اْل َكْل ِب ُّيَ :ما َب ْي َن ُن ٍ
اسَ :ما َب ْي َن ُن ٍ
يلِ :إ َّن اْل َمْ أَر َة َكاَن ْت َتْلَب ُ
وح َوإ ِْد ِر َ
وح َوإ ِْبَراهيمَ .ق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِم َن ُّ
اب ِ
اقَ ،وََل ُت َوارِي َب َدَن َها".
الرَق َ
الل ْؤُل ِؤ َغ ْيَر َمخيط اْل َجانَب ْي ِنَ ،وَتْلَب ُ
س الثَي َ
شيئا من هذا ،تلبس القميص ويفتح من الجانبين ،ويتفاوت
مع األسف أن بعض نساء المؤمنين تصنع ً
الناس في هذا ،منهم من يجعل الفتحة إلى نصف الساق ،ومنهم من يجعلها إلى الركبة ،فيتفاوتون في
مثل هذا ،وهي موجودة مع األسف تباع في أسواق المسلمين وتخاط في مشاغل المسلمين ،وكل هذا

من تطبيق قول الرسول -عليه الصالة والسالمَ» :-لتَتَّبع َّن َس َن َن َم ْن كان َقْبَلك ْم حذو القذة بالقذة» غير
مخيط الجانبين ،الكالم هذا القرطبي يقول هذا الكالم من ثمانمائة سنة أو سبعمائة سنة ،سبعمائة

وخمسين سنة ،وهو من فعل الجاهلية األولى ،هذا تبرج الجاهلية األولى ،ونساء المسلمين يفعلنه اآلن

من غير نكير ،وتجد بعض نساء طالب العلم وغيرهم يخرجن إلى األسواق ،وإذا رفعت رجلها لتركب

إلى السيارة رئي ما تحت الثياب ،نسأل هللا العافية ،وهللا المستعان.
ِ
ِ
يسىَّ .
يسى َو ُم َح َّم ٍد -صلى هللا عليه وسلم-
الش ْع ِب ُّيَ :ما َب ْي َن ع َ
وسى َو ِع َ
" َوَقاَل ْت فْرَق ٌةَ :ما َب ْي َن ُم َ
وقال أَُبو اْل َعالَِي ِة".
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على كل حال الجاهلية هي التي يكثر فيها الجهل ،وينطمس فيها معالم العلم والدين والنور اإللهي،
هذه هي الجاهلية سواء كانت ما بين آدم ونوح أو بين نوح ومن بعده في عصر إبراهيم ،في أي عصر
وجدت وما أعظم الجاهلية التي يعيشها الناس في هذه القرون ،وإن ادعوا الحضارة ،وإن ادعوا العلم
وزعموا وادعوا ،وكل هذا ال يغنيهم شيًئا؛ ألن هذا في حقيقته ليس بعلم ،وقد نفاه هللا -جل وعال -في

سورة الروم { َوَلك َّن أَ ْكثَ َر َّ
الناس ال َي ْعَلمو َن} [الروم ]6:ال يعلمون ثم أثبت لهم العلم الدنيوي { َي ْعَلمو َن
ظاه ًار م َن اْل َح َياة الد ْنَيا} [الروم ،]7:لكنه ليس بعلم أنه نفي عنهم العلم ،ثم أثبت ما يعرفونه من أمور
َ
الدنيا ،هذا جهل والعلم الذي ال يوصل إلى هللا وإلى مرضاته وإلى جناته هذا ليس بعلم ولو حملهم من
حملهم ممن ينتسب إلى العلم .وهللا المستعان ،فالجاهلية نسبة إلى الجهل ،ووصفها باألولى يعني
لتقدمها على هذا الدين.
"وقال أَُبو اْل َعالَِي ِة:
ِ
ال أَُبو
اْل َجانَب ْينَ .وَق َ

الد ِر َغير م ِخ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
يص ِم َن ُّ
يط
انَ ،ك َ
ان َد ُاوَد َو ُسَل ْي َم َ
ه َي َزَم ُ
ان فيه لْل َمْ أرَة َقم ٌ
ُْ َ
اهلَِّي ُة ْاْلُوَلى َكما َتُقول :اْلج ِ
اس اْلمب ِرُد :واْلج ِ
اهلَِّي ُة اْل َج ْه ََل ُء".
ُ َ
اْل َعَّب ِ ُ َ َ َ
َ

يعني األعظم في الجهالة ،يعني إذا قلنا :الجاهلية ترتيبها ،الجاهلية ترتيبها األول بين الجاهليات فهي

أعظم الجاهليات .نسأل هللا العافية.
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
النس ِ
ِ
س َم َع
الَ :وَك َ
اء في اْل َجاهلَّية اْل َج ْه ََلء ُي ْظ ِهْر َن َما َي ْقُب ُح ِإ ْظ َه ُارُهَ ،ح َّتى َكاَنت اْل َمْ أَرةُ َت ْجل ُ
ان َ ُ
" َق َ
َعَلىَ ،وَيْن َف ِرُد َزْو ُج َها ِب َما ُدو َن ِْ
َزْو ِج َها َو ِخلِ َهاَ ،فَيْن َف ِرُد ِخُّل َها ِب َما َف ْو َق ِْ
َسَف ِل،
اإل َز ِار ِإَلى ْاْل ْ
اإل َز ِار ِإَلى ْاْل ْ
ِ
ِ
ِ
الر َج ِ
اء َي َت َم َّشْي َن َب ْي َن ِ
الَ ،ف َذلِ َك َّ
ج".
ال ُم َجاهٌدَ :ك َ
التَبُّر ُ
َل أ َ
ان الن َس ُ
َح ُد ُه َما َصاحَب ُه اْلَب َد َلَ .وَق َ
َوُرَّب َما َسأ َ
يعني مجرد المشي بين الرجال هذا تبرج ،هذا تبرج ،معلوم أن األصل أن المرأة تبقى في بيتها ،وخير
للمرأة أال ترى الرجال وال يرونها ،لكن إذا وجدت الحاجة التي ال يكون بقضائها جاز لها الخروج

بشرطه ،بشرطه الشرعي المعتبر ،وجاء األمر بلعن النساء المتبرجات »إذا رأيتموهن فالعنوهن ،فإنهن

ملعونات» ،هذا على سبيل العموم ال على سبيل التخصيص ،يعني ما يقال المرأة متبرجة :لعنك هللا،
ْ
مأمور به،
وإنما يقال للعموم؛ ألن اللعن المعين مسألة خالفية بين أهل العلم ،فلعن العموم سائغ ،بل
ٌ

محصور وقد حصل ،ذكر في بلد من البلدان قد حصل اجتماع كله تبرج ،نسأل
ًا
ولو جاء هذا العموم
هللا العافية ،فلعنهن من لعنهن وقالوا :عليهن لعنة هللا ،فباعتبار العموم أنه ال يقصد امرأة بعينها من

هؤالء النسوة هذا ينطبق عليه الحديث ،وباعتبار الحصر في أن العدد محصور ،عدد قليل يعني عشرة

أو عشرون امرأة يقرب من التعيين ،لكن مع ذلك ال تثريب على من لعن ،ال تثريب على من لعن؛

ألنه ال يريد امرأة بعينها من هؤالء النسوة ،وقد جاء األمر بلعنهن.
َشار لِْلج ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اهلَِّي ِة َّال ِتي َل ِح ْقَنهاَ ،فأ ِ
ُمْر َن ِب ُّ
النْقَل ِة َع ْن ِس َيرِت ِه َّن
ال ْاب ُن َعطَّي َةَ :و َّالذي َي ْظ َهُر عْندي أََّن ُه أ َ َ َ
َ
" َق َ
ِ
ِ
ِ
النس ِ
ِفيها ،و ِهي ما َكان َقبل َّ ِ
اء ُدو َن
الشْر ِع م ْن ِس َيرِة اْل َك َفَرِة؛ ْل ََّن ُه ْم َكاُنوا ََل َغ ْيَرَة عْن َد ُه ْمَ ،وَك َ
َمُر َ
ان أ ْ
َ َ َ َ َ َْ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ِ
ِ ِ
ِِ
اس ُم
ِح َج ٍ
ابَ ،و َج ْعُل َها أُوَلى ِبالن ْسَبة ِإَلى َما ُك َّن َعَل ْيهَ ،وَل ْي َ
س اْل َم ْعَنى أَ َّن َث َّم َجاهلَّي ٌة أُ ْخَرى َوَق ْد أُوِق َع ْ
ِِ ِ
اإلس ََلمَِ ،فَقاُلوا :ج ِ
ِ َّ ِ
ِ
اهلِ ٌّي ِفي ُّ ِ
اس ِفي
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َ
اْل َجاهلَّية َعَلى تْل َك اْل ُمَّدة التي َقْب َل ِْ ْ
الش َعَراءَ ،وَق َ
اْلب َخارِي :س ِمعت أَِبي ِفي اْلج ِ
اهلَِّي ِة َيُقولِ ،إَلى َغ ْي ِر َه َذا.
َ ُْ
َ
ُ
َن َّ
التَن ُّع َم َوِإ ْظ َه َار
ف َو َضْن ٍك ِفي اْل َغالِ ِبَ ،وأ َّ
ض ِبأ َّ
َه ُل َق َش ٍ
ُقْل ُتَ :و َه َذا َق ْو ٌل َح َس ٌنَ .وُي ْع َتَر ُ
َن اْل َعَر َب َكاَن ْت أ ْ
السا ِبَق ِة ،و ِهي اْلمرُاد ِباْلج ِ
الزيَن ِة ِإَّن َما َجَرى ِفي ْاْل َْزَم ِ
ِ
ود ِم َن ْاْلَي ِة ُم َخاَل َف ُة
اهلَِّي ِة ْاْلُوَلىَ ،وأ َّ
ان َّ
ص َ
َ
َ َ َُ
َن اْل َم ْق ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ير وِإ ْظه ِار اْلمح ِ
ِ
لر َج ِ
اس ِن لِ ِ
وز
الِ ،إَلى َغ ْي ِر َذلِ َك ِم َّما ََل َي ُج ُ
ََ
َم ْن َقْبَل ُه َّن م َن اْلم ْشَية َعَلى َت ْغن ٍ
يج َوَت ْكس ٍ َ َ
ِ
ِ
اج ُة ِإَلى اْل ُخُرو ِج َفْلَي ُك َّن َعَلى
ال ُكَّل َهاَ ،وَي ُع ُّم َها َفَيْل َزْم َن اْلُبُي َ
وتَ ،فِإ ْن َم َّست اْل َح َ
َشْر ًعاَ .وَذل َك َي ْش َم ُل ْاْلَ ْق َو ُ
ِ
ق.
َتَب ُّذ ٍل َوَت َس ُّت ٍر َت ٍ
َّللا اْل ُم َوف ُ
امَ .و َّ ُ
الثالِ َث ُةَ :ذ َكر َّ
َّ
َت َه ِذ ِه ْاْلَي َة َتْب ِكي َح َّتى َتُب َّل
الث ْعَل ِب ُّي َو َغ ْيُرُه :أ َّ
َن َع ِائ َش َة -رضي هللا عنهاَ -كاَن ْت ِإ َذا َقَأر ْ
َ
ِ
ِ
َخ َو ُات ِك؟ َفَقاَل ْتَ :ق ْد َح َج ْج ُت
ِخ َم َارَهاَ .وَذ َكَر أ َّ
ين َك َما َي ْف َع ُل أ َ
ين َوََل َت ْع َتم ِر َ
يل َل َها :لِ َم ََل َت ُح ِج َ
َن َس ْوَد َة ق َ
ِ
َن أ َِقَّر ِفي َب ْيِتي".
َّللا أ ْ
َو ْ
اع َت َمْر ُتَ ،وأَ َمَرني َّ ُ
ألنها عجوز كبيرة طاعنة ،ومع ذلك مأمورة بالقرار ،فلم تحج ولم تعتمر بعد النبي -عليه الصالة

استدالال بها.
احتجاجا باآلية ،و
والسالم -كما حج غيرها من أمهات المؤمنين؛
ً
ً
ُخ ِرج ْت ِجَن َازُتهاِ -.ر ْضوان َّ ِ
ِ
َّللا ما َخَر َج ْت ِم ْن َب ِ
ال ْاب ُن
" َقا َل َّ
َ ُ
اب ُح ْجَرِت َها َح َّتى أ ْ َ
َ
َّللا َعَل ْي َهاَ ،-ق َ
الراوِيَ :ف َو َّ َ
ف َقري ٍةَ ،فما أرَي ُت ِنساء أَصو َن ِعي ًاَل وََل أَع َّ ِ
ِيَ :لَق ْد َد َخْل ُت َن ِي ًفا عَلى أَْل ِ
اء ِم ْن
اْل َعَرب ِ
َ
َ
َ َْ
َْ
َ َ
َ ً َْ
ف ن َس ً
ِ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يل -صلى هللا عليه وسلمِ -ب َّ
امَأَر ًة
الن ِارَ ،فِإني أَ َق ْم ُت ف َ
يها َف َما َأرَْي ُت ْ
ن َساء َن ُابُلس ،التي ُرِم َي ِب َها اْل َخل ُ
ِ
ِ
يق َن َه ًا
ِفي َ
ئ اْل َم ْس ِج ُد ِمْن ُه َّنَ ،فِإ َذا ُق ِضَي ِت ال َّص ََلةُ
ط ِر ٍ
ار ِإََّل َي ْوَم اْل ُج ُم َعةَ ،فِإَّن ُه َّن َي ْخُر ْج َن ِإَل ْي َها َح َّتى َي ْمَتل َ
واْنَقَلب َن ِإَلى مَن ِازلِ ِه َّن َلم َتَق ْع عيَن َّي عَلى و ِ
ُخَرىَ .وَق ْد َأرَْي ُت ِباْل َم ْس ِج ِد
اح َد ٍة ِمْن ُه َّن ِإَلى اْل ُج ُم َع ِة ْاْل ْ
َْ
َ ْ
َ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ف َما َخَر ْج َن ِم ْن ُم ْع َت َك ِف ِه َّن َح َّتى ا ْس ُت ْش ِه ْد َن ِفيه".
ْاْلَ ْق َصى َع َفائ َ
نعم يعني على يد النصارى ،لما دخلوا بيت المقدس ،واستولوا عليه ،وقتلوا من قتلوا من المسلمين.
نعم.

الر ِب َع ُةَ :قال ْاب ُن َع ِطَّي َةُ :ب َكاء َع ِائ َش َة -رضي هللا عنهاِ -إَّنما َك َ ِ ِ
ام اْل َج َم ِلَ ،و ِحيَن ِئ ٍذ
" َّا
ُ
َ
ان ب َسَبب َس َف ِرَها أََّي َ
َ
َن َت ِقرِي ِفي َبْي ِت ِك.
َمَر ِك أ ْ
ال َل َها َع َّم ٌارِ :إ َّن َّ َ
َق َ
َّللا َق ْد أ َ
ِ
اف َض ُة َلعَنهم َّ ِ ِ
ِ
الر ِ
ين َع ِائ َش َة -رضي هللا عنهاِ ،-إ ْذ
ِيَ :ت َعَّل َق َّ
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
َّللا ِب َهذه ْاْلَية َعَلى أُمِ اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ ُُ ُ
َق َ
ول َّ ِ
َقاُلواِ :إَّن َها َخاَل َف ْت أَمَر َرس ِ
وش،
ود اْل ُجُي َ
ين َخَر َج ْت َتُق ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِ -ح َ
ُ
ْ
ِ
ِ
وُتب ِ
اشُر اْل ُحُروب ،وَت ْق َتحم مأ ِْز َق َّ
الط ْع ِن َو َّ ِ
وز َل َهاَ .قاُلواَ :وَلَق ْد
يما َل ْم ُي ْفَر ْ
ض َعَل ْي َها َوََل َي ُج ُ
َ َ
َ َ
الضْرب ف َ
ُ َ
احلِها َفُق ِرب ْت لِ َت ْخرج ِإَلى م َّكةََ ،فَقال َلها مروان :أ َِق ِ
ح ِصر ع ْثما ُنَ ،فَل َّما أر ْ ِ
ِ
يمي ُهَنا َيا
َ َ َْ َ ُ
َُ
َ
َمَر ْت ِبَرَو َ
َ
َ
َت َذل َك أ َ
ُ َ ُ َ
ِ
الن ِ
اعَ ،فِإ َّن ِْ
اإل ْص ََل َح َب ْي َن َّ
اس َخ ْيٌر ِم ْن َح ِج ِك.
ينَ ،وُرِدي َه ُؤََل ِء َّ
الر َع َ
أ َُّم اْل ُم ْؤ ِمن َ
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14م ُاؤَنا -رحم ُة َّ ِ
َّللا َعَل ْي ِه ْمِ :-إ َّن َع ِائ َش َة -رضي هللا عنهاَ ، -ن َذَر ِت اْل َح َّج َقْب َل
ال ْاب ُن اْل َعَربِيَِ :ق َ
َق َ
ََْ
ال ُعَل َ
ِ ِ
الت َخُّلف ع ْن َن ْذ ِرها ،وَلو َخرج ْت ِفي ِتْلك َّ ِ
وج َها ِإَلى
ان َذلِ َك َص َو ًابا َل َهاَ .وأ َّ
َ
الثائَرِة َل َك َ
َما ُخُر ُ
َ َ ْ ََ
اْلف ْتَنةَ ،فَل ْم َتَر َّ َ َ
َحْر ِب اْل َج َم ِل َف َما َخَر َج ْت لِ َحْرٍبَ ،وَل ِك ْن َت َعَّل َق َّ
اس ِب َهاَ ،و َش َك ْوا ِإَل ْي َها َما َص ُاروا ِإَل ْي ِه ِم ْن َع ِظيمِ اْل ِف ْتَن ِة
الن ُ
ط ِمعوا ِفي ِاَلس ِتحي ِ
الن ِ
َوَت َه ُار ِج َّ
اء ِمْن َها ِإ َذا َوَق َف ْت".
ْ َْ
اسَ ،وَر َج ْوا َبَرَك َت َهاَ ،و َ ُ
وقفت وقفت.

طالب :إذا.

إذا وقفت.
ظَّن ْت ِهي َذلِكَ ،ف َخرج ْت م ْق َت ِدي ًة ِب َّ ِ
ط ِمعوا ِفي ِاَلس ِتحي ِ
اء ِمْن َها ِإ َذا َوَق َف ْت ِإَلى اْل َخْل ِ
اّلِل ِفي َق ْولِ ِه:
قَ ،و َ
َ َ
ََ ُ َ
ْ َْ
" َو َ ُ
ير ِم ْن َن ْج َو ُ َِّ
الن ِ
ف أَ ْو ِإ ْص ََل ٍح َبْي َن َّ
اس}".
َمَر ِب َص َد َق ٍة أ َْو َم ْعُرو ٍ
{ ََل َخ ْيَر ِفي َك ِث ٍ
اه ْم إَل َم ْن أ َ
خير لها من المشاركة،
على كل حال هي مجتهدة في المسألتين فيما يتعلق بعثمان رأت أن العزلة ٌ
وفي وقعة الجمل رأت أن المشاركة والخروج مع الناس؛ من أجل أن تصلح بينهم ،وأن يرتدعوا إذا

رأوها ،وهي مثابة على كل حال إن شاء هللا تعالى ،وليس بينها وبين علي شيء ألبتة ،اللهم إال أنها ال
تنطق باسمه؛ بسبب ما حصل منه حينما استشاره النبي -عليه الصالة والسالم -في قصة اإلفك

فقال :النساء غيرها كثير ،النساء غيرها كثير ،فكانت تقول :خرج النبي -عليه الصالة والسالم -بين
العباس وآخر ،ما تقول علي ،ومع ذلك لما قتل عثمان جاء الناس يستشيرونها فتشير بعلي ،كل من
جاء يستشير من نبايع؟ قالت :علي ،ما فيه غيره ،هو الرابع؛ ألنها تحفظ من النصوص ما تحفظ،
وهللا المستعان.

طالب...........................:

هي خرجت إلى الجمل ،على جمل يقاد بها ال تقوده هي ،إنما يقاد بها ،وهي في هودج ال ترى ،ويقاد
بها ال تقود ،هي ال تقود الجمل ،إنما يقاد بها ،وهذا شأن النساء من أول األمر إلى آخره ،يقاد بهن

الجمال ،وتركب في هودج يسترها عن رؤية الرجال ،هذا األصل.
ِ
ِ
ط ِائ َف َت ِ ِ
َصلِ ُحوا َب ْيَن ُه َما} ".
ِن َ
" َوَق ْولِهَ { :وإ ْ
ان م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين ا ْق َتَتُلوا َفأ ْ
يعني كونه ال يوجد هودج عند بعض الناس ،يعني نظير السيارات الموجودة اآلن ،بعض الناس
عندهم جمس مستور تركب فيه النساء ،وبعضهم ما عندهم إال ونيت ،فماذا يفعل بحريمه؟ تركب
النساء مع الرجال في سياراتهم ،يعني مع محارمهم ،فإذا لم يوجد ما يسترهن تستَّرن وركبن كما تركب

المرأة بدون هودج ،وإال فاألصل أن المرأة مستورة ال تركب إال بهودج .المرأة ال تركب إال بالهودج،

فإذا تيسر فهو األصل ،وإن لم يتيسر تستَّرت وركبت كما يركب الناس اآلن في الونيتات ،المسألة

مسألة حاجة ،والحاجة ال تكون هي األصل ،إنما الحاجة ت َّ
بقدرها.
قدر ْ
الن ِ ِ
ِ ِ
ِ
" َو ْاْل َْمُر ِب ِْ
يع َّ
َّللا َت َعاَلى ِب َسا ِب ِ
ق
اإل ْص ََل ِح ُم َخا َ
ط ٌب ِبه َجم ُ
اس م ْن َذ َك ٍر َوأُْن َثىُ ،ح ٍر أ َْو َع ْب ٍد َفَل ْم ُي ِرد َّ ُ
ِ
َق َض ِائ ِه وَن ِ ِ
اتَ ،ح َّتى َك َاد َي ْفَنى اْل َف ِر َيق ِ
انَ ،ف َع َمَد
حَ ،وَل ِك ْن َجَر ْت ُم َ
اح ٌ
اعَن ٌ
افذ ُح ْك ِمه أ ْ
َن َيَق َع ِإ ْص ََل ٌ
ات َو ِجَر َ
ط َ
َ
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ِ ِِ
ِ
ِ
َّللا
ض ُه ْم ِإَلى اْل َج َم ِل َف َعْرَقَب ُهَ ،فَل َّما َسَق َ
َب ْع ُ
ط اْل َج َم ُل ل َجْنبه أ َْدَر َك ُم َح َّم ُد ْب ُن أَِبي َب ْك ٍر َعائ َش َة َ-رض َي َّ ُ
ِ
ِ
وها
امَأَر ًةَ ،قَرَن ُه َّن َعلِ ٌّي ِب َها َح َّتى أ َْو َصُل َ
َت َعاَلى َعْن َهاَ ،-ف ْ
اح َت َمَل َها ِإَلى اْلَب ْصَرِةَ ،و َخَر َج ْت في َث ََل ث َ
ين ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يما َف َعَل ْت؛ ِإ ْذ ُك ُّل ُم ْج َت ِه ٍد ِفي
يما َتأ ََّوَل ْتَ ،مأ ُ
ْج َ
ورًة ف َ
إَلى اْل َمديَنة َبَّرًة َتقَّي ًة ُم ْج َت ِهَد ًةُ ،مص َيب ًة ُم َث َاب ًة ف َ
ِ
يب.
ْاْل ْ
َح َكامِ ُمص ٌ
ِ
َوَق ْد َتَقَّد َم ِفي َّ
ف َذلِ َك اْلَي ْوم".
اس ُم َه َذا اْل َج َم ِلَ ،وبِه ُي ْعَر ُ
(الن ْح ِل) ْ
مصيب نصيبه من األجر ،أما اإلصابة التي تقابل الخطأ فال
قوله :كل مجتهد في األحكام مصيب،
ٌ
شك أن المصيب واحد ،والمخطئ الثاني ،والحق واحد ال يتعدد ،ويدل عليه حديث» :إذا إجتهد الحاكم

فأصاب فله أجران ،وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» ،فأحدهما مصيب ،والثاني مخطئ ،وأما إصابة

الثواب فالكل مصيب للثواب ،فالمصيب له أجران ،والمخطئ له أجر واحد.
ِ
ِ
َّللا ورسوَل ُه} أ ِ
ين َّ
َّللا
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وأ َِق ْم َن َّ
َمَر َوَن َهىِ { ،إَّن َما ُي ِر ُ
الص ََل َة وآت َ
الزَكا َة َوأَط ْع َن َّ َ َ َ ُ
يد َّ ُ
ْ
يما أ َ
َي ف َ
ِِ ِ
ِ
اء َّ
لُِي ْذ ِه َب َعْن ُك ُم ِ
ير} َقالَ َّ
الن ِب ِي -صلى هللا
ط ِهَرُك ْم َت ْط ِه ًا
َه َل اْلَب ْي ِت َوُي َ
س أْ
الزج ُ
الر ْج َ
يل ُيَرُاد به ن َس ُ
َّاج :ق َ
ِ
ِ
ِ
َه َل
َه ُل َب ْيِتهَ ،عَلى َما َيأ ِْتي َبَياُن ُه َب ْع ُدَ ،و{أ ْ
ين ُه ْم أ ْ
يلُ :يَرُاد ِبه ِن َس ُاؤُه َوأ ْ
َهُل ُه َّالذ َ
عليه وسلمَ .-وِق َ
ِ ِ
ِ
ِ
ض".
وز َّ
الرْف ُع َواْل َخ ْف ُ
الَ :وَي ُج ُ
الَ :وِإ ْن شْئ َت َعَلى اْلَب َدلَ .ق َ
اْلَب ْيت} ُنص َب َعَلى اْل َم ْد ِحَ .ق َ
َه َل
أما دخول نساء النبي -عليه الصالة والسالم -في قوله { :إَّن َما يريد َّ
َّللا لي ْذه َب َع ْنكم الر ْج َس أ ْ
اْل َب ْيت} فهو قطعي ،دخوله قطعي والسياق إنما سيق ألمهات المؤمنين ،السياق كله ألمهات المؤمنين،
فدخولهن في أهل البيت قطعي كما جاء في حديث الصالة اإلبراهيمية »اللهم صل على محمد وعلى

آل محمد» ،وفي بعض الروايات» :اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» ،فدخول األزواج قطعي

في كونهن أهل البيت ،وأما دخول غيرهم فبأدلة أخرى.
ض عَلى أََّن ُه ب َدل ِمن اْل َك ِ
ِ
ال َّ
اف َواْل ِميمِ َل ْم َي ُج ْز
وز َّ
الرْف ُع َواْل َخ ْف ُ
الَ :وَي ُج ُ
َ ٌ َ
َّاسِ :إ ْن ُخف َ َ
النح ُ
ضَ .ق َ
" َق َ
طب ِة وََل ِمن اْلم َخا َ ِ
ِ
ِعْن َد أَِبي اْل َعَّب ِ
اجا ِن
اس ُم َح َّم ِد ْب ِن َي ِز َ
ط ِب؛ ْل ََّن ُه َما ََل َي ْح َت َ
يدَ ،ق َ
الََ :ل ُي ْب َد ُل م َن اْل ُم َخا َ َ َ َ ُ
ِ ِ
التوِك ِ
يد".
ط ِهَرُك ْم َت ْط ِه ًا
ينَ { .وُي َ
ِإَلى َت ْبِي ٍ
ير} َم ْص َدٌر فيه َم ْعَنى َّ ْ

المخاطب مواجه ،والمواجه مدرك بالبصر ،مدرك بالبصر والمدرك بالبصر ال
المخاطب مواجهَ ،
ألن َ
حتاج إلى وصف ،الذي يحتاج إلى وصف أو إلى بيان هو الذي يمكن أن يخفى على السامع ،أما

المخاطب ال يمكن أن يخفى ،ولذلك منع محمد بن يزيد أبو العباس المبرد من مثل هذا ،لكن غيره ال
يمنع منه.

ير} ِف ِ
ات َّ ِ ِ ِ
"قوُله َتعاَلى { :وا ْذ ُكر َن ما ي ْتَلى ِفي بيوِت ُك َّن ِم ْن آي ِ
يه َث ََل ُث
ان َل ِطي ًفا َخ ِب ًا
َّللا َك َ
َ
ُُ
َ ْ َ ُ
ْ ُ َ
َّللا َواْلح ْك َمة ِإ َّن َّ َ
َم َس ِائ َل

ات َّ ِ
ْاْلُوَلىَ :قوُله َتعاَلى{ :وا ْذ ُكر َن ما ي ْتَلى ِفي بيوِت ُك َّن ِم ْن آي ِ
َه َل
َّللا َواْل ِح ْك َم ِة} َه ِذ ِه ْاْلَ ْل َفا ُ
ظ ُت ْعطي أَ َّن أ ْ
َ
ُُ
َ ْ َ ُ
ْ ُ َ
اؤُه".
اْلَب ْي ِت ِن َس ُ
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َه ِل اْلَب ْي ِتَ ،م ْن
" َه ِذ ِه ْاْلَ ْل َفا ُ
اؤُهَ .وَق ِد ْ
َه َل اْلَب ْي ِت ِن َس ُ
َه ُل اْل ِعْلمِ ِفي أ ْ
ف أْ
ظ ُت ْع ِطي أَ َّن أ ْ
اخَتَل َ
َن اْلَب ْي َت أ ُِري َد
اصةًََ ،ل َر ُج َل َم َع ُه َّنَ .وَذ َهُبوا ِإَلى أ َّ
اسُ :ه ْم َزْو َج ُات ُه َخ َّ
ال َع َ
اء َو ِع ْك ِرَم ُة َو ْاب ُن َعَّب ٍ
طٌ
ُه ْم؟ َفَق َ
ِب ِه مس ِ
اك ُن َّ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلم-؛ لَِق ْولِ ِه َت َعاَلىَ { :وا ْذ ُكْر َن َما ُيْتَلى ِفي ُبُيوِت ُك َّن}".
ََ

وهذا بالنسبة للمراد بأهل البيت في هذه اآلية وفي هذا السياق النساء خاصة ،النساء خاصة؛ ألنه ليس

ببيوته -عليه الصالة والسالم -من الذكور أحد ،وأما بالنسبة للنصوص األخرى» :أذكركم هللا في أهل
َج ًار إ َّال اْل َم َوَّد َة في اْلق ْرَبى} [الشورى ،]23:فهذا يدخل فيه النساء وغير
َسأَلك ْم َعَل ْيه أ ْ
بيتكم» {ق ْل ال أ ْ
النساء.
"وَقاَل ْت ِفرَق ٌة ِمْنهم اْل َكْل ِبي :هم علِي وَف ِ
َح ِادي ُث َع ِن
اط َم ُة َواْل َح َس ُن َواْل ُح َس ْي ُن َخ َّ
اص ًةَ ،وِفي َه َذا أ َ
ْ
ُّ ُ ْ َ ٌّ َ
َ
ُُ
َّ
الن ِب ِي– صلى هللا عليه وسلم."-
نسله -عليه الصالة والسالم.-
يث َع ِن َّ
اح َت ُّجوا ِبَق ْولِ ِه َت َعاَلى{ :لُِي ْذ ِه َب َعْن ُك ُم
َح ِاد ُ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمَ ، -و ْ
" َوِفي َه َذا أ َ
ِ
ط ِهَرُك ْم}".
َه َل اْلَب ْي ِت َوُي َ
سأْ
الر ْج َ

نعم.
ِ
ط ِهرُكم} ِباْل ِميمِ وَلو َكان لِ ِلنس ِ
"{لُِي ْذ ِه َب َعْن ُك ُم ِ
ط ِهَرُك َّن)،
اء َخ َّ
ان ( َع ْن ُك َّن َوُي َ
سأْ
اص ًة َل َك َ
الر ْج َ
َ ْ َ َ
َه َل اْلَب ْيت َوُي َ َ ْ
الرجل لِص ِ ِ
امَأر َُت َك
ف أْ
َن َي ُكو َن َخَر َج َعَلى َل ْف ِظ ْاْل ْ
ِإََّل أََّن ُه ُي ْح َت ِم ُل أ ْ
اح ِبهَ :ك ْي َ
َه ِلَ ،ك َما َيُقو ُل َّ ُ ُ َ
َهُل َك ،أَ ِي ْ
َّللا رحم ُة َّ ِ
ِ
َّللا َتعاَلى { :أ ََتعج ِب ِ
ِ
َه َل
َوِن َس ُ
َّللا َوَبَرَك ُات ُه َعَل ْي ُك ْم أ ْ
َْ َ
ال َّ ُ َ
ين م ْن أ ْ
ولُ :ه ْم ب َخْي ٍرَ ،ق َ
اؤ َكَ ،فَيُق ُ
َم ِر َّ َ ْ َ
ِ ِ
ام ٌة ِفي َج ِمي ِع أ ْ ِ
ِ
ال:
اْلَب ْي ِت} َو َّال ِذي َي ْظ َهُر ِم َن ْاْلَي ِة أََّن َها َع َّ
َهل اْلَب ْيت م َن ْاْل َْزَوا ِج َو َغ ْي ِره ْمَ .وإَِّن َما َق َ
َن رسول َّ ِ
ِ
ان ِف ِ
يه ْم".
{ َوُي َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -و َعلًِّيا َو َح َسًنا َو ُح َس ْيًنا َك َ
ط ِهَرُك ْم} ؛ ْل َّ َ ُ َ
ين} [التحريم]12:
فغلب الذكور كما هو األصل والمرأة تدخل في خطاب الرجالَ { ،وَك َان ْت م َن اْلَقانت َ
فتغليب الذكور معروف ،لكن السياق في اآليات التي بين أيدينا ال شك أن دخول النساء فيه قطعي.

نعم.

الزوج ِ
َن ْاْلَي َة
ات ِم ْن أَ ْه ِل اْلَب ْي ِت؛ ِْل َّ
اج َت َم َع اْل ُم َذ َّكُر َواْل ُم َؤَّن ُث ُغلِ َب اْل ُم َذ َّكُرَ ،فا ْق َت َض ِت ْاْلَي ُة أ َّ
َوِإ َذا ْ
َن َّ ْ َ
ِ ِ
ِف ِ
َما أَنَ »أ َُّم َسَل َم َة َقاَل ْتَ :ن َزَل ْت َه ِذ ِه ْاْلَي ُة
يه َّنَ ،واْل ُم َخا َ
َعَل ُم .أ َّ
َّللا أ ْ
طَب َة َل ُه َّن َي ُد ُّل َعَل ْيه سَي ُ
اق اْل َك ََلمَِ .و َّ ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -علًِّيا وَف ِ
ِفي بي ِتيَ ،ف َدعا رسول َّ ِ
اط َم َة َو َح َسًنا َو ُح َس ْيًناَ ،ف َد َخ َل َم َع ُه ْم َت ْح َت
َْ
َ َ
َ َُ ُ
ِ
َهل َب ْي ِتي َوَقَأَر ْاْلَي َة َوَقالَّ :
الل ُه َّم أَ ْذ ِه ْب َعْن ُه ُم ِ
ير
ط ِهْرُه ْم َت ْط ِه ًا
ِك َس ٍ
س َو َ
اء َخ ْيَبرٍ
الر ْج َ
َ
الَ :ه ُؤََلء أ ْ ُ
ِي َوَق َ
َفَقاَل ْت أ ُُّم سَلم َة :وأََنا معهم يا رسول َّ ِ
ال :أَْن ِت َعَلى َم َك ِان ِك َوأَْن ِت َعَلى
َ َ َ
َّللا؟ َق َ
ََُْ َ َ ُ َ
ِ
ِ ِ
يب".
الَ :ه َذا َحد ٌ
َخ ْي ٍر» أ ْ
يث َغ ِر ٌ
َخَر َج ُه التْرِمذ ُّي َو َغ ْيُرُه َوَق َ
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مخرج؟

ماذا يقول؟

طالب :أخرجه الترمذي والطبري من حديث عمر بن أبي سلمة ،وورد من حديث أم سلمة أخرجه

الطبري والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ،وفيه ُشريك سيئ الحفظ.
َشريك شريك.

طالب :وفيه شريك سيئ الحفظ ،والمستنكر من الحديث آخره فقط ،وهو عند مسلم من حديث
وعليا
عائشة دون عجزه ،فاْلية سباقها وسياقها يتناول اْلزواج ،والحديث يضيف إليهن فاطمة
ًّ
وحسًنا وحسيًنا -رضي هللا عنهم أجمعين ،-وهو الذي اختاره ابن كثير في تفسيره.
وأما ما في آخره من إخراج أم سلمة من اْلل فهو منكر ،تفرد به مجاهيل وضعفاء.

نعم ،الداللة على ما دلت عليه اآلية صحيح ،أما ما عدا ذلك من إخراج أم سلمة من أهل البيت فهذا

معارض ومناقض لما جاء في القرآن.

ِمْن ُه ْم
ُيَرُاد

يا رسول َّ ِ
ال:
َّللا؟ َق َ
َ َُ َ
ِب ِه َبْي ُت َّ
الن َس ِب،

ِي » :وَقاَل ْت أ ُُّم سَلم َة أ َْد َخْل ُت ْأر ِسي ِفي اْل ِكس ِ
اء َوُقْل ُت :أََنا
ال اْلُق َش ْيرُّ
َ
َ
َ
َوَق َ
َ َ
الثعَل ِب ُّيُ :هم بُنو َه ِ
َن اْلَب ْي َت
اش ٍمَ ،ف َه َذا َي ُد ُّل َعَلى أ َّ
ال َّ ْ
ْ َ
َن َع ْم»َ ،وَق َ
ِِ ِ
ِي َن ْح ُوُه َع ْن َزْي ِد ْب ِن أَْرَق َم -رضي هللا عنه ْم-
اس َوأ ْ
ام ُه َوَبُنو أَ ْع َمامه مْن ُه ْمَ .وُرو َ
َفَي ُكو ُن اْل َعَّب ُ
َع َم ُ
طب َة أَم ِر َّ ِ
طب ِة َّ ِ
ِ
أ ِ
َّللا -
ْ
َج َمع َ
ينَ .و َعَلى َق ْو ِل اْل َكْل ِب ِي َي ُكو ُن َق ْوُل ُهَ { :وا ْذ ُكْر َن} ْابت َدا َء ُم َخا َ َ
َي ُم َخا َ َ ْ
َّللا َت َعاَلى ،أ ْ
ِ
ظ ِة وَتع ِد ِ
يد ِ
اج َّ
الن ْع َم ِة ِب ِذ ْك ِر َما ُي ْتَلى
َع َّز َو َج َّل -أ َْزَو َ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمَ ،-عَلى ِج َهة اْل َم ْو ِع َ َ ْ
ِ ِ
ات َّ ِ
ات َّ ِ
التأ ِْوي ِل( :آي ِ
ِفي بيوِت ِه َّن ِم ْن آي ِ
َه ُل اْل ِعْلمِ ِب َّ
َّللا) اْلُقْرآ ُنَ { .واْل ِح ْك َم َة}
ال أ ْ
َ
َ
ُُ
َّللا َت َعاَلى َواْلح ْك َمةَ ،ق َ
السَّنةُ .و َّ ِ
ق َعَلى َما َقْبَلهُ".
يح أ َّ
ُّ
َن َق ْوَلهَُ { :وا ْذ ُكْر َن} َمْن ُسو ٌ
الصح ُ
َ
يعني معطوف عليه ،يعني معطوف على ما قبله .نعم.
ِ
الت ْذ ِك ِ
اس ِم َّ
يرَ ،فلِ َذلِ َك َص َار
الَ { :عْن ُك ْم} لَِق ْولِه {أ ْ
اهن َوإ ْ
َه َل}َ ،ف ْاْلَ ْه ُل ُم َذ َّكٌرَ ،ف َس َّم ُ
ِن ُك َّن ِإَنا ًثا ِب ْ
" َوَق َ
{عْن ُكم} .وََل اع ِتبار ِبَقو ِل اْل َكْل ِب ِي وأ ْ ِ ِ
الت ْف ِس ِ
اء ِفي َه َذا َّ
ان ِفي َزَم ِن
وج ُد َل ُه أ ْ
ير َما َل ْو َك َ
َشَباههَ ،فِإَّن ُه ُت َ
َ ْ َ ْ ََ ْ
َ
َشَي ُ
السَل ِ
الصالِ ِح َل َمَن ُعوُه ِم ْن َذلِ َكَ ،و َح َجُروا َعَل ْي ِهَ ،ف ْاْلَيا ُت ُكُّل َها ِم ْن َق ْولِ ِه:
ف َّ
َّ
ف َص َار ِفي
ِإَلى َق ْولِ ِه:
ض َها َعَلى َب ْع ٍ
ق َب ْع ُ
َمْن ُسو ٌ
ضَ ،ف َك ْي َ
َن َّ
الس ََل ُمَ -ل َّما َن َزَل ْت
َخَب ِار »أ َّ
الن ِب َّي َ -عَل ْي ِه َّ
اْل َو َس ِط َك ََل ًما ُمْن َف ِص ًَل لِ َغ ْي ِرِه َّنَ ،وإَِّن َما َه َذا َش ْي ٌء َجَرى ِفي ْاْل ْ
عَلي ِه ه ِذ ِه ْاْلي ُة َدعاعلًِّيا وَف ِ
اط َم َة َواْل َح َس َن َواْل ُح َس ْي َنَ ،ف َع َم َد َّ
اء
الن ِب ُّي -صلى هللا عليه وسلمِ -إَلى ِك َس ٍ
َْ َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
َفَل َّفها عَلي ِهم ،ثُ َّم أَْلوى ِبي ِد ِه ِإَلى َّ ِ
َهل َب ْيِتي َّ
َّ
س
َ َ
الل ُه َّم أَ ْذه ْب َعْن ُه ُم ال ِر ْج َ
َ َْ ْ
ال :الل ُه َّم َه ُؤََلء أ ْ ُ
الس َماء َفَق َ
ِ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمَ -ل ُهم َب ْع َد ُن ُز ِ
ير» َف َه ِذ ِه َد ْع َوةٌ ِم َن َّ
َن
ط ِهْرُه ْم َت ْط ِه ًا
َو َ
َح َّب أ ْ
ول ْاْلَية ،أ َ
ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اجَ ،ف َذ َه َب اْل َكْل ِب ُّي َو َم ْن َوا َفَق ُه َف َصَّيَرَها َل ُه ْم َخ َّ
اص ًةَ ،و ِه َي َد ْع َوةٌ
ُي ْدخَل ُه ْم في ْاْلَية َّالتي ُخوط َب ِب َها ْاْل َْزَو ُ
َل ُه ْم َخ ِار َج ٌة ِم َن َّ
التْن ِزيل".
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تفسري القرطيب)005( -

18
نعم ،فيكون دخول أزواج النبي -عليه الصالة والسالم -في أهل البيت ثابت بالقرآن ،ودخول غير

األزواج ثابت بالسنة ممن ذكر.

طالب :زوج البنت َل يدخل في اْلهل؟

زوج البنت ،ال ،ما يدخل ،هذا األصل ،لكن باعتباره من أهله من قرابته من بني هاشم.

عليا بدخوله.
طالب...........:خصت ًّ
الحديث ،الحديث ،نعم.

طالب :جميل توجيه القرطبي.
نعم ،ما فيه إشكال.

طالب ..... :أحب أن يدخلهم في اْلية مع اْلزواج.

داللة القرآن على األزواج ،وداللة السنة على غيرهم ،فيه ضم هذا إلى هذا ،وال يضرب هذا بهذا ،هذا

األصل أن السنة تفسر القرآن وال تناقض القرآن.
ِ ِ
الث ِاني ُةَ :ل ْفظُ ِ
ِ
وت
َّللا ِفي ُبُي ٍ
َح ُد َها :أ ِ
الذ ْك ِر َي ْح َت ِم ُل َث ََل َث َة َم َع ٍ
ان :أ َ
" َّ َ
َي ا ْذ ُكْر َن َم ْوض َع الن ْع َمة؛ ِإ ْذ َصَّيَرُك َّن َّ ُ
ُت ْتَلى ِفيها آيات َّ ِ
َّللا َواْل ِح ْك َم ُة.
َ َ ُ
ظ َّ ِ
ات َّ ِ
ال لِ َت َّت ِع ْظن ِبمو ِ
ا َّلث ِاني :ا ْذ ُكر َن آي ِ
ِ ِ
َّللا
اع َ
يها َح َّتى َت ُكو َن ِمْن ُك َّن َعَلى َب ٍ
َّللا َوا ْقُدْر َن َق ْدَرَهاَ ،وَفكْر َن ف َ
ْ َ
َ ََ
َن َت ْح ُس َن أَ ْف َعاُل ُه.
ان َه َذا َحاَل ُه َيْنَب ِغي أ ْ
َت َعاَلىَ ،و َم ْن َك َ
امر َّ ِ
ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى،
ولْ :
ا َّلثالِ ُثَ :وا ْذ ُكْر َن ِب َم ْعَنى ْ
اح َف ْظ َن أ ََو َ
اح َف ْظ َن َوا ْقَ ْأر َن َوأَْل ِز ْمَن ُه ْاْلَ ْلسَن َةَ ،ف َكأََّن ُه َيُق ُ
اهيه ،وَذلِك هو َّال ِذي ي ْتَلى ِفي بيوِت ُك َّن ِمن آيا ِت َّ ِ
ِ
َن ُي ْخ ِبْر َن ِب َما
َّللا ُ -سْب َحاَن ُه َوَت َعاَلى -أ ْ
ْ َ
ُُ
ُ
َوَن َو َ ُ َ َ ُ َ
َمَر َّ ُ
َّللاَ .فأ َ
آن ِفي ُبُيوِت ِه َّنَ ،وما َيَرْي َن ِم ْن أَ ْف َع ِ
ُيَن َّز ُل ِم َن اْلُقْر ِ
الس ََل ُمَ ،-وَي ْس َم ْع َن ِم ْن
ال الَّن ِب ِي َ -عَل ْي ِه َّ
الص ََل ُة َو َّ
َ
ول َخب ِر اْلو ِ
الن ِ
أَ ْق َوالِ ِه َح َّتى ُيَبلِ ْغ َن َذلِ َك ِإَلى َّ
اح ِد ِم َن
اسَ ،فَي ْع َمُلوا َوَي ْق َت ُدواَ .و َه َذا َي ُد ُّل َعَلى َج َو ِاز َقُب ِ َ َ
اء ِفي ِ
ِ ِ ِ
النس ِ
الد ِ
ين.
الر َجال َو َ
َّ ِ
ال ْاب ُن اْل َعَربِي".
الثال َث ُةَ :ق َ

قد يقول قائل :إن النسوة عدد وليست واحدة ،واألمر للجميع ،وأمر الجميع متجه إليهن مجتمعات
احدا ،بل يطلق على ما
فردا و ً
ومنفردات ،على أن خبر الواحد في االصطالح أعم من أن يكون راويه ً
معروف
يرويه الواحد واالثنين والثالثة واألربعة واألكثر من ذلك ما لم يصل إلى حد التواتر كما هو
ٌ

عند أهل العلم ،ولوال أنه حجة منزلة لما أمرن بتبليغه ،وال أمرن بذكره للناس.
ِ
ِ ِِ
ِ
َّ ِ
الص ََل ُة
يع ٌةَ ،و ِهي أ َّ
َمَر َن ِبَّي ُه َ -عَل ْي ِه َّ
ال ْاب ُن اْل َعَربِي :في َهذه ْاْلَية َم ْسأََل ٌة َبد َ
َن َّ َ
"الثال َث ُةَ :ق َ
َّللا َت َعاَلى أ َ
َ
آن ،وَتعلِيمِ ما عَّلمه ِمن ِ
ِ ِ
ان ِإ َذا َق أَر عَلى و ِ
الد ِ
اح ٍد أ َْو َما
َو َّ
ينَ ،ف َك َ
الس ََل ُمِ -ب َتْبلِي ِغ َما أَْن َز َل َعَلْيه م َن اْلُقْر ِ َ ْ َ َ َ ُ َ
َ َ َ
َن َي ْذ ُكَرُه لِ َج ِمي ِع
ا َّت َف َق َسَق َ
ط َعْن ُه اْل َفْر ُ
َن ُيَبلِ َغ ُه ِإَلى َغ ْي ِرِهَ ،وََل َيْل َزَم ُه أ ْ
ان َعَلى َم ْن َس ِم َع ُه أ ْ
ضَ ،وَك َ
أصحابه".
الص َح َابة.
َّ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

الص َح َاب ِة؟
َّ


19

19

الص َح َابة.
لجميع َّ

الص َح َاب ِة".
َن َي ْذ ُكَرُه لِ َج ِمي ِع أصحابه َّ
" َوََل َيْل َزَم ُه أ ْ
والدليل على ذلك أن الصحابة يتفاوتون في الروايات والمرويات ،منهم من يروي الحديث الواحد،

ومنهم من يروي االثنين والثالثة إلى أن تبلغ األلوف عند بعضهم ،فمنهم المستكثر ،ومنهم المقل ،ولو

كان مأمو ار بالتبليغ للجميع لحفظوا عنه كلهم.
ِ
ِ
الن ِ
َن َي ْخُر َج ِإَلى َّ
ان َك َذاَ ،ولِ َه َذا
اجهُ أ ْ
ول َل ُه ْم َن َز َل َك َذا َوََل َك َ
" َوََل َك َ
ان َعَل ْيه ِإ َذا َعَّل َم َذل َك أ َْزَو َ
اس َفَيُق ُ
ِ
يج ِ
ضِ
وء ِم ْن َم ِ
س ال َّذ َكر؛ ِْل ََّن َها َرَو ْت َما َس ِم َع ْتَ ،وَبَّل َغ ْت َما
اب اْل ُو ُ
ُقْلَناَ :ي ُج ُ
وز اْل َع َم ُل ِب َخَب ِر ُب ْسَرَة في ِإ َ
َو َع ْتَ .وََل َيْل َزُم أَ ْن ُيَبَّل َغ َذلِ َك ِ
ال أَُبو َح ِني َفةَ ،عَلى أََّن ُه َق ْد ُن ِق َل َع ْن َس ْع ِد ْب ِن أَِبي
الَ ،ك َما َق َ
الر َج ُ
اص َو ْاب ِن ُع َمَر".
َوَّق ٍ
نعم ،إذا حمل الخبر من تقوم به الحجة ال يلزم أن يحمله غيره ،إنما هذا الرجل يبلغه لغيره ،والواجب
سقط بتبليغه إلى غيره ،والذي يليه يبلغه إلى غيره وهكذا.
طالب :شيخ اإلسَلم ابن تيمية  ....لو كان ِ ...
لنقل إلينا بالتواتر.

نعم ،هذا ما تدعو الدواعي إلى نقله ،قالوا :كقتل الخطيب على المنبر ،يعني لو نقله واحد لشك في
خبره ،كيف لم ينقله غيره؟! مع أن من أعظم ما يروى في هذا الباب مما يدخل في جميع العبادات بل

العادات والمعامالت حديث »األعمال بالنيات» ،ما نقله إال عمر خطب به على المنبر ،وما نقله عنه
إال علقمه بن وقاص الليثي ،ثم بعد ذلك ما نقله عنه إال محمد بن إبراهيم التيمي ،وبعد ذلك ما نقله

إال يحيى بن سعيد ،وعنه انتشر ،فال حجة ألحد بمثل هذا.
طالب...........................:

يعني خبر اآلحاد ،خبر الكاف والعام يقصد به التواتر.
ات واْلَق ِان ِتين واْلَق ِان َت ِ
ات واْلم ْؤ ِمِنين واْلم ْؤ ِمَن ِ
" َقوُله َتعاَلىِ { :إ َّن اْلمسلِ ِمين واْلمسلِم ِ
ات و َّ ِ ِ
ين
الصادق َ
َ
َ َ
َ
ْ ُ َ
َ َ ُ
َ ُ
ُْ َ َ ُْ َ
ات واْلم َتص ِد ِقين واْلم َتص ِد َق ِ
اشع ِ
الصا ِب ِرين و َّ ِ
الص ِاد َق ِ
ات و َّ ِ ِ
ات واْل َخ ِ ِ
ِ
ين
ات َو َّ
َو َّ
الصائم َ
اشع َ
َ
ين َواْل َخ َ
الصا ِبَر َ
َ َ
َ ُ َ َ َ ُ َ
ير و َّ ِ ِ
اك ِرين َّ ِ
اف َ ِ
و َّ ِ ِ
ِ
َّ ِ
اف ِظين ُفروجهم واْلح ِ
ِ
َجًار
َّللا َل ُه ْم َم ْغفَرًة َوأ ْ
الذاكَرات أ َ
الصائ َمات َواْل َح َ ُ َ ُ ْ َ َ
َّللا َكث ًا َ
َ
َعَّد َّ ُ
ظات َوالذ َ َ
ِ
يما}.
َعظ ً
ِف ِ
يه َم ْسأََل َت ِ
ان:
وَلى :روى ِ
التْرِم ِذ ُّي » َع ْن أُمِ ُع َم َارَة ْاْلَ ْن َص ِارَّي ِة أََّن َها".
ََ
هذه اآلية يستدل بها أهل العلم على أن الضمير يختصر الكالم{ ،أعد لهم} يعني للعشرين الذين
ظا ،اكتفى بعود الضمير عليهم،
ين َواْلم ْؤم َنات} عشرين لف ً
ين َواْلم ْسل َمات َواْلم ْؤمن َ
تقدموا{ ،اْلم ْسلم َ
َّللا َكث ا َّ
َّ
َّللا للمسلمين والمسلمات
َع َّد َّ
فالضمير كالتصريح ما يحتاج أن يقالَ ( :والذاكر َ
ير َوالذاك َرات أ َ
ين َّ َ ً
والمؤمنين والمؤمنات) ،ال ،أعد هللا لهم ويكفي .وهللا المستعان.
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طالب :لو اقتصر على الذكور؟

تبعا ،لكن أظن في سبب النزول جاء أن
تبعا ،لدخل النساء ً
لو اقتصر على الذكور لدخل النساء ً
النساء قالت :كثر اختصاص الذكور فلما ال يذكر النساء؟

طالب :أقصد إطَلق "لهم"؟

نعم ،إذا اجتمع الذكور واإلناث غلب الذكور ،معروفة.
وَلى :روى ِ
التْرِم ِذ ُّي » َع ْن أُمِ ُع َم َارَة ْاْلَ ْن َص ِارَّي ِة أََّن َها أ ََت ِت َّ
الن ِب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ ،-فَقاَل ْت:
ََ
ِِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ين
اء ُي ْذ َكْر َن ِب َش ْي ٍء» َفَن َزَل ْت َهذه ْاْلَي ُةِ{ :إ َّن اْل ُم ْسلِم َ
َما أََرى ُك َّل َش ْي ٍء ِإَل ل ِلر َجالَ ،و َما أََرى الن َس َ
ات واْلم ْؤ ِمِنين واْلم ْؤ ِمَن ِ
واْلمسلِم ِ
ِ
اس ُم ِإ َّن.
ات} ْاْلَي َةَ .ه َذا َح ِد ٌ
يبَ .و{اْل ُم ْسلِم َ
يث َح َس ٌن َغ ِر ٌ
ين} ْ
َ َ ُ
َ ُ
َ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
يما ََل
وز َرْف ُع ُه َّن عْن َد اْلَب ْص ِريِينَ ،فأ َّ
اء َف ََل َي ُج ُ
ف َعَل ْيهَ .وَي ُج ُ
ات} َع ْط ٌ
{ َواْل ُم ْسل َم ُ
َما اْل َفَّر ُ
وز عْن َد ُه إَل ف َ
ي َتبَّين ِف ِ
يه ا ِْإل ْعَراب".
ََ ُ
العطف على منصوب إن يجوز رفعه بشرط أن تستكمل الخبر ،إذا وجد الخبر يجوز الرفع على
منصوب إن ،وإذا لم تستكمل الجملة خبرها فإنه ال يجوز ،يقول ابن مالك -رحمه هللا:-
منصوب إن بعد أن تستكمله

وجائز رفعك معطوًفا على
يعني بعد أن استكمل الخبر .نعم.
" َّ
اإل ْس ََلمِ َّال ِذي َي ُع ُّم ِْ
الثا ِنَي ُةَ :ب َدأَ َت َعاَلى ِفي َه ِذ ِه ْاْلَي ِة ِب ِذ ْك ِر ِْ
ان
يم َ
يم َ
ان َو َع َم َل اْل َج َو ِار ِح ،ثُ َّم َذ َكَر ا ِْإل َ
اإل َ
ِ
ِ
الص ِادق :معَن ِ
ِ
ِ
يها َعَلى أََّن ُه ُع ْظ ُم ِْ
يما
ام ُت ُهَ .واْلَقان ُت :اْل َعا ِب ُد اْل ُمط ُ
يعَ .و َّ ُ َ ْ ُ
يصا َل ُه َوَتْن ِب ً
َت ْخص ً
اه ف َ
اإل ْس ََلمِ َود َع َ
َن َي ِفي ِب ِه".
عو ِهد علي ِه أ
ُ َ َ َْ ْ َ
ٍ
ٍ
ومعان شرعية ،جاء بمعنى العبادة وجاء بمعنى الطاعة ،وجاء بمعنى طول
معان في اللغة
القنوت له
القيام ،وجمعها الحافظ العراقي في بيتين ،ال أذكرهما اآلن.
ِ
اشع :اْل َخ ِائ ِ ِ
ِ
الصا ِبر ع ِن َّ ِ
الط ِ ِ
ِ
ق
ُ
الش َه َوات َو َعَلى َّ َ
" َو َّ ُ َ
اعات في اْل َم ْكَرِه َواْل َمْن َشطَ .واْل َخ ُ
ف َّّلِلَ .واْل ُم َت َصد ُ
ِِ
اصةً ،و ْاْل ََّول أَمَدح .و َّ ِ
ض َو َّ ِ
يل ِباْل َفْر ِ
ِباْل َفْر ِ
وج ُه ْم
ض َخ َّ
الصائ ُم َك َذلِ َكَ { .واْل َحافظ َ
ين ُفُر َ
َ ُ ْ ُ َ
الن ْفلَ .وِق َ
اف َ ِ
واْلح ِ
َي َع َّما ََل َي ِح ُّل ِم َن ِ
الزَنى َو َغ ْي ِرِه.
َ َ
ظات} أ ْ
ف ي ُد ُّل عَلي ِه اْلم َتَق ِدمَ ،ت ْق ِديره :واْلح ِ
وِفي َقولِ ِه{ :واْلح ِ
ظ ِات َهاَ ،فا ْك ُت ِفي ِب َما َتَقَّد َمَ .وِفي
اف َ
اف َ
ظ ُ
ُُ َ َ
َ َ
َْ
ْ
ات} َح ْذ ٌ َ
َ
ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الذ ِ
{ َّ
اكَرات} أ َْي ًضا ِم ْثُل ُهَ ،وَنظ ُيرُه َق ْو ُل َّ
الشاع ِر:
م ُتوَن َها َجَرى
َل ْو ُن
ُم ْذ َه ِب
اس َت ْش َعَر ْت
َف ْوَق َها
َن
ُم َد َّما ًة
َوُك ْم ًتا
َكأ َّ
َو ْ
ُ

ِ
ِ
َوَرَوى ِس َيب َوْي ِهَ :ل ْو َن ُم ْذ َه ِب ِب َّ
ال:
وز َّ
الن ْص ِبَ .وإَِّن َما َي ُج ُ
الرْف ُع َعَلى َح ْذف اْل َهاءَ ،كأََّن ُه َق َ
الصَلو ِ
اكر ِق ِ
َّ ِ
ِ
ات َو ُغ ُد ًّوا َو َع ِشًّياَ ،وِفي اْلم َض ِ
اج ِع َو ِعْن َد
يل في أ َْدَب ِار َّ َ
يم ْن َرَف َع َل ْوًناَ .والذ ُ َ
َ
ف َ
ِ ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َّ
َح َكامِ".
الن ْومَِ .وَق ْد َتَقَّد َم َه َذا ُكُّل ُه ُم َف َّص ًَل في َم َواضعهَ ،و َما َي َتَرَّت ُب َعَل ْيه م َن اْل َف َوائد َو ْاْل ْ

اس َت ْش َعَرْت ُه،
َو ْ
ِاَل ْن ِتَب ِاه ِم َن
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ظات} حفظت ماذا؟ هذا األصل فروجهن،
وجه ْم َواْل َحاف َ
الداعي لهذا الكالم في قولهَ { :واْل َحافظ َ
ين فر َ
ومن باب االكتفاء اكتفى به في الموضع األول وتركه في الثاني ،واالكتفاء أسلوب مطروق حتى في
َّ
ين َّ
القرآن ،حتى في القرآن اكتفى بذكر الفروج بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء أمر معروفَ { ،والذاكر َ
َّللاَ
ير و َّ
كثير مثل الذكور.
الذاك َرات} إيش؟ هللا ًا
َكث ًا َ
ِ ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َح َكامَِ ،فأَ ْغَنى َع ِن ِْ
اإل َع َاد ِة.
" َوَق ْد َتَقَّد َم َه َذا ُكُّل ُه ُم َف َّص ًَل في َم َواضعهَ ،و َما َي َتَرَّت ُب َعَل ْيه م َن اْل َف َوائد َو ْاْل ْ
اك ار َِّ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ير َح َّتى َي ْذ ُكَرُه َق ِائ ًما َو َجالِ ًسا
ّلِل َت َعاَلى َك ِث ًا
َواْل َح ْم ُد َّّلِل َرِب اْل َعاَلم َ
ال ُم َجاهٌدََ :ل َي ُكو ُن َذ ً
ينَ .ق َ
ط ِج ًعا".
َو ُم ْض َ

َّ
ودا َو َعَلى جنوبه ْم} [آل عمران ،]191:قال
ين َي ْذكرو َن َّ
اما َوقع ً
كما جاء في أواخر آل عمران {الذ َ
َّللاَ ق َي ً
أبو سعيد.
َهَل ُه ِب َّ
ال أَُبو َس ِعي ٍد اْل ُخ ْدرِ
ات ُك ِتَبا ِم َن
اللْي ِل َو َصَّلَيا أَْرَب َع َرَك َع ٍ
ِي -رضي هللا عنهَ :-م ْن أ َْيَق َ
ظ أْ
" َوَق َ
اك ِرين َّ ِ
الذ ِ
َّ ِ
ير و َّ
اكَار ِت.
َّللا َكث ًا َ
الذ َ َ
َق ْوُل ُه

ِ ِ
َتعاَلى { :وما َك َ ِ
َم ِرِه ْم
َمًار أ ْ
َ
َن َي ُكو َن َل ُه ُم اْلخَيَرُة م ْن أ ْ
َّللا َوَر ُسوُل ُه أ ْ
ان ل ُم ْؤ ِم ٍن َوََل ُم ْؤ ِمَن ٍة ِإ َذا َق َضى َّ ُ
ََ
َي ْع ِ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َفَق ْد َض َّل َض ََلًَل ُم ِبيًنا}.
ص َّ َ

َو َم ْن
ِ ِ
اس ومج ِ
ِ
اهٌد ِفي
فيه أَْرَب ُع َم َسائ َلْ :اْلُوَلىَ :رَوى َق َت َادةُ َو ْاب ُن َعَّب ٍ َ ُ َ
شَ :وَكاَن ْت ِبْن َت
صلى هللا عليه وسلمَ -خ َ
ط َب َزْيَن َب ِبْن َت َج ْح ٍ

ِ
ِ ِِ
َن رسول َّ ِ
ِ
َّللا-
َسَبب ُن ُزول َهذه ْاْلَية :أ َّ َ ُ َ
َن اْل ِخ ْطَب َة لَِن ْف ِس ِهَ ،فَل َّما
ظَّن ْت أ َّ
َع َّم ِت ِهَ ،ف َ
ِ
ام َتَن َع ْتَ ،فَن َزَل ِت ا ْْلَي ُةَ .فأَ ْذ َعَن ْت َزْيَن ُب ِحيَن ِئ ٍذ َوَت َزَّو َج ْت ُهِ .في
َتَبَّي َن أََّن ُه ُي ِري ُد َها ل َزْيدٍَ ،ك ِرَه ْت َوأََب ْت َو ْ
ِرواي ٍةَ :فام َتَنع ْت وام َتَنع أَ ُخوها عب ُد َّ ِ
ان ِب ْاْل َْم ِ
َن َن َزَل ْت
شَ ،وأ َّ
َّللا لَِن َس ِب َها ِم ْن ُقَرْي ٍ
س َع ْب ًداِ ،إَلى أ ْ
َن َزْي ًدا َك َ
َ َْ
ْ َ َ ْ َ
ََ
ِِ
وهاُ :مْرِني ِب َما ِشْئ َتَ ،ف َزَّو َج َها ِم ْن َزْيدٍ.
ال َل ُه أَ ُخ َ
َهذه ْاْلَيةَُ ،فَق َ
وِقيلِ :إَّنها َن َزَل ْت ِفي أُمِ ُكْلثُ ٍ ِ
سها لِ َّلن ِب ِي -صلى هللا عليه
وم ِبْنت ُع ْقَب َة ْب ِن أَِبي ُم َعْي ٍطَ ،وَكاَن ْت َو َهَب ْت َن ْف َ
َ َ َ
وسلمَ ،-ف َزَّوجها ِمن َزي ِد ب ِن ح ِارَث َةَ ،ف َك ِره ْت َذلِك ِهي وأَ ُخوها وَق َاَلِ :إَّنما أَرْدَنا رسول َّ ِ
َّللا -صلى هللا
َ
ََ ْ ْ ْ َ
َ َ َ َ َ
َ َ َُ َ
ِ
ِ
َج َابا ِإَلى َت ْز ِوي ِج َزْيدٍَ ،قاَل ُه ا ْب ُن
عليه وسلمَ -ف َزَّو َجَنا َغْيَرُهَ ،فَن َزَلت ْاْلَي ُة ِب َسَب ِب َذل َكَ ،فأ َ
ِ ِ
ال اْل َح َس ُنَ :ل ْي َ ِ ِ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ -وَر ُسوُل ُه -صلى هللا عليه وسلم-
َمَر َّ ُ
َزْي ٍدَ .وَق َ
س ل ُم ْؤم ٍن َوََل ُم ْؤمَن ٍة إ َذا أ َ
ِبأَم ٍر أ ْ ِ
اه.
َن َي ْعصَي ُ
ْ

َّ
ِ
يء لِ َح ْظ ِر َّ
الشي ِء َواْل ُح ْكمِ
الث ِانَي ُةَ :ل ْف َ
انَ ،و َما َيْنَب ِغي) َوَن ْح ِو ِه َماَ ،م ْعَن َ
(ما َك َ
اها اْل َح ْظُر َواْل َمْن ُعَ .ف َتج ُ
ظ ُة َ
ْ
ِ
ِ
ِ ِِ
اع َذلِ َك َّ ِ
ان َل ُك ْم
امِتَن ُ
الش ْيء َع ْق ًَلَ ،كَق ْولِه َت َعاَلىَ { :ما َك َ
ِبأََّن ُه ََل َي ُكو ُنَ ،ك َما في َهذه ْاْلَيةَ .وُرَّب َما َك َ
ان ْ
ِ
أَن ُتْن ِب ُتوا َشجرها} ورَّبما َكان اْل ِعْلم ِب ِ ِ ِ
ان لَِب َش ٍر أ ْ ِ
َّللا
ْ
امتَناعه َشْر ًعاَ ،كَق ْولِه َت َعاَلىَ { :ما َك َ
ََ َ َ ُ َ َ
َن ُي ْؤتَي ُه َّ ُ
ُ ْ
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اْل ِك َتاب واْلح ْكم و ُّ ِ 22
َّللا ِإََّل وحيا أَو ِم ْن ور ِ
ان لِب َش ٍر أ ْ ِ
اء
َ ًْ ْ
النُب َّوَة}َ ،وَق ْولِه َت َعاَلىَ { :و َما َك َ َ
ََ
َ َ ُ َ َ
َن ُي َكل َم ُه َّ ُ
اب}  .ورَّبما َكان ِفي اْلمْن ُد ِ
النو ِ
اف َلَ ،وَن ْح َو َه َذا".
ان َل َك َيا ُف ََل ُن أ ْ
ولَ :ما َك َ
ِح َج ٍ َ ُ َ َ
َ َ
َن َت ْتُر َك َّ َ
وباتَ ،ك َما َتُق ُ
نعم ،لفظ ما كان ،وما ينبغي ،وما يصلح كلها محتملة لما يراد نفيه على سبيل الجزم أو على سبيل
أيضا على المكروه خالف
التخيير والتخفيف ،فتطلق على المحظور الممنوع المحرم ،كما تترك ً

األولى ،والسياق هو الذي يحدد المراد ،نعم .وبعض من أهل العلم السيما المتقدمين يطلق مثل هذه
األلفاظ من باب الورع ،ال ينبغي ،ال أحب ،أكره ،وهكذا كله ال يريد أن يجزم بالمنع البات يحرم ويجب
وما أشبه ذلك.

َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َحس ِ
ابَ ،وإَِّن َما ُت ْع َتَبُر ِفي ْاْل َْدَي ِ
ان،
ص ِفي أ َّ
يل َب ْل َن ٌّ
"الثال َث ُة :في َهذه ْاْلَية َدل ٌ
اء َة ََل ُت ْع َتَبُر في ْاْل ْ َ
َن اْل َك َف َ
الش ِ
ِخ ََل ًفا لِ َمالِ ٍك َو َّ
شَ ،ت َزَّو َج َزْيٌد َزْيَن َب ِبْن َت
اف ِع ِي َواْل ُم ِغ َيرِة َو َس ْحُنو ٍنَ .وَذلِ َك أ َّ
َن اْل َم َوالِ َي َت َزَّو َج ْت ِفي ُقَرْي ٍ
اطم َة ِبْن ِت اْلولِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اع َة ِبْن َت ُّ
يد
َج ْح ٍ
َس َوِد ُ
ضَب َ
َ
شَ .وَت َزَّو َج اْلم ْق َد ُاد ْب ُن ْاْل ْ
الزَب ْي ٍرَ .وَزَّو َج أَُبو ُح َذ ْي َفة َسال ًما منْ َف َ
ْب ِن ُع ْتَب َة".

زوجه من فاطمة بنت الوليد بن عتبة.
يعني سالم مواله ،سالم مولى أبي حذيفة َّ

فَ .وَق ْد َتَقَّد َم َه َذا اْل َم ْعَنى ِفي َغ ْي ِر َم ْو ِضع".
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْو ٍ
ُخ َت َع ْب ِد َّ
" َوَت َزَّو َج ِب ََل ٌل أ ْ
عرف حقيقة ما يخالف هذه األدلة وهذه الوقائع التي حصلت بعلمه -عليه الصالة والسالم -وإق ارره
وال ي َ
وبإشارته ،وترجم اإلمام البخاري -رحمه هللا تعالى -في كتاب النكاح ،باب األكفاء في الدين ،وذكر

حديث ضباعة بنت الزبير في االستثناء في الحج » ،فقالت :إني أريد الحج وأجدني شاكية ،فقال:
حجي واشترطي؛ فإن لك على ربك ما استثنيت» قال البخاري :وكانت تحت المقداد ،وهذا هو الشاهد،
َّللا أ َْتَقاك ْم} [الحجرات]13:
فاألصل أن الكفاءة إنما هي في الدين ،وبالنسبة للنسب {إ َّن أَ ْك َرَمك ْم ع ْن َد َّ
هذه نصوص قطعية ال مجال فيها لالجتهاد ،لكن لعل من يمنع إنما يريد حزم مادة النزاع والشقاق
والشجار الذي يحصل بين الناس بسبب هذا ،نعم إذا خشي مثل هذه الفتن فالكف ال للتحريم ،إنما
وجها.
لهذه األمور ال شك أن له ً

ِ ِ
َم ِرِه ْم}".
" َّا
الر ِب َع ُة َ :ق ْوُل ُه َت َعاَلى { :أ ْ
َن َي ُكو َن َل ُه ُم اْلخَيَرُة م ْن أ ْ
األصل أنها ليست بشرط .نعم.

َن
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى { :أ ْ
ُعَب ْيد؛ ِْل ََّن ُه َق ْد َفَّر َق

َن ي ُكو َن ِباْلي ِ
ِ
ِ
اخ ِتَي ُار أَِبي
اءَ .و ُه َو ْ
َ
َي ُكو َن َل ُه ُم اْلخَيَرُة م ْن أَ ْم ِرِه ْم} َقَأَر اْل ُكوِفُّيو َن :أ ْ َ
الت ِ
َن َّ
َب ْي َن اْل ُم َؤَّن ِث َوَبْي َن ِف ْعلِ ِه .واْلَبا ُقو َن ِب َّ
يث ِف ْعلِ ِه َح َس ٌن".
اء؛ ِْل َّ
الل ْف َ
ظ ُم َؤَّن ٌث َف َتأ ِْن ُ
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حقيقيا لم يفصل بينه وبين فعله ،أو كان الفاعل ضم ًا
إنما يجب تأنيث الفعل للفاعل إذا كان مؤنثًا
ً

يعود إلى مؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا ،أما إذا كان التأنيث غير حقيقي فيجوز التأنيث والتذكير

ولو لم يفصل ،نقول :طلعت الشمس ،طلع الشمس ،لكن ما تقول :الشمس طلع ،إنما تقول :الشمس
اء كان المؤنث حقيقيا أو
طلعت ،وإذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث جاز التذكير والتأنيث سو ٌ
مجازيا ،على أن سيبويه ذكر في كتابه أنه يجوز التذكير ولو لم يفصل ولو كان التأنيث حقيقيا وقال:
حكى فالنة ،حكى فالنة أو قال فالنة.

الت ْخِي ِ
َن اْل ِخَيَرَة ِب َم ْعَنى َّ
" َو َّ
الس َم ْيَقع:
الت ْذ ِك ُير َعَلى أ َّ
يرَ ،فاْل ِخَيَرةُ َم ْص َدٌر ِب َم ْعَنى ا َِل ْخ ِتَي ِارَ .وَقَأَر ْاب ُن َّ
ِ
ان اْلي ِ
ِ
اءَ .و َه ِذ ِه ْاْلَي ُة ِفي ِض ْم ِن َق ْولِ ِه َت َعاَلىَّ { :
ين ِم ْن أَْن ُف ِس ِه ْم}ُ ،ث َّم
الن ِب ُّي أ َْوَلى ِباْل ُم ْؤ ِمن َ
"اْلخ َيرَة" ِبِإ ْس َك ِ َ
ِ
َن َم ْن َي ْع ِ
ور
َخَبَر أ َّ
َّللا َوَر ُسوَل ُه َفَق ْد َض َّلَ .و َه َذا أ ََد ُّل َدلِ ٍ
َت َو َّع َد َت َعاَلى َوأ ْ
يل َعَلى َما َذ َه َب ِإَل ْيه اْل ُج ْم ُه ُ
ص َّ َ

ِ
الش ِ
ِ
ِ
َن ِصي َغ َة (أ ْفعل) لِْل ُو ُج ِ
َص َح ِ
اف ِع ِي َوَب ْع ِ
اب ِْ
اإل َما ِم َّ
وب ِفي
ينِ ،م ْن أ َّ
ُصولِِي َ
م ْن ُفَق َهائَناَ ،وُفَق َهاء أ ْ
ض ْاْل ُ
َص ِل َو ْض ِع َها".
أْ

افعل ،افعل ،يعني األمر.

َّللا َ -تبار َك وَتعاَلىَ -ن َفى ِخيرَة اْلم َكَّل ِ
َن ِصي َغ َة (ا ْف ِعل) لِْلوج ِ ِ
ف ِعْن َد
َص ِل َو ْض ِع َها؛ ِْل َّ
" ِم ْن أ َّ
ْ ُُ
وب في أ ْ
َن َّ َ َ َ َ َ
ََ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ُد ِ
ور ْاْل َْم ِر
َم ِر َر ُسولِه -صلى هللا عليه وسلم ،-ثُ َّم أَ ْطَل َق َعَلى َم ْن َبقَي ْت َلهُ خَيَرةٌ عْن َد ُ
َس َما ِع أَ ْم ِره َوأ ْ
اسم اْلم ْع ِصَي ِةُ ،ث َّم َعَّل َق َعَلى اْلم ْع ِصَي ِة ِب َذلِ َك َّ ِ
ِ
َعَل ُم".
َّللا أ ْ
الض ََل لَ ،فَل ِزَم َح ْم ُل ْاْل َْم ِر َعَلى اْل ُو ُجوبَ .و َّ ُ
َ
َْ َ
َّ
ين ي َخالفو َن َع ْن
نعم من األدلة على أن األصل في األمر الوجوب قول هللا -جل وعالَ{ :-فْل َي ْح َذر الذ َ

َن تص َيبه ْم ف ْت َنةٌ} النور ،]63:يعني رتَّب عقوبة على ترك األمر ،فدل على أن األمر الوجوب
أ َْمره أ ْ
َن أَش َّق َعَلى أ َّمتي أ َْو َعَلى َّ
الناس َأل ََم ْرته ْم بالس َواك َم َع
ومن ذلكم قوله -عليه الصالة والسالمَ» :-ل ْوَال أ ْ

كل وضوء» أو »عند كل وضوء» ،واألمر الندب موجود ،لكن المنفي لوجود المشقة هو أمر اإليجاب
الذي هو األصل.
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