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نعم.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

اج َك َّ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :يا أَُّي َها َّ
ورُه َّن َو َما َمَل َك ْت َي ِميُن َك ِم َّما
الَّل ِتي َ
الن ِب ُّي ِإَّنا أ ْ
آتْي َت أ ُ
َحَلْلَنا َل َك أ َْزَو َ
ُج َ
ات َخ َاَل ِتك َّ ِ
ات َخالِك وبَن ِ
ات ع َّم ِاتك وبَن ِ
ِ
ِ ِ
اجْر َن َم َع َك
َ
الَّل تي َه َ
َ ََ
َّللا َعَل ْي َك َوَبَنات َعم َك َوَبَن َ َ َ َ
اء َّ ُ
أَ َف َ
َن َي ْس َتْن ِك َح َها َخالِ َص ًة َل َك ِم ْن ُدو ِن
امَأَر ًة ُم ْؤ ِمَن ًة ِإ ْن َو َهَب ْت َن ْف َس َها لِ َّلن ِب ِي ِإ ْن أََرَاد َّ
الن ِب ُّي أ ْ
َو ْ
ِ
ين َق ْد َعلِمَنا ما َفَر ْضَنا َعَل ْي ِه ْم ِفي أ َْزَو ِ
ج
اج ِه ْم َو َما َمَل َك ْت أ َْي َماُن ُه ْم لِ َك ْي ََّل َي ُكو َن َعَل ْي َك َحَر ٌ
اْل ُم ْؤ ِمن َ
ْ َ
َّللا َغ ُف ا ِ
يما}.
َوَك َ
ً
ان َّ ُ
ور َرح ً
ِف ِ
الس ِد ُّي َع ْن أَِبي َصالِح » َع ْن أُمِ َه ِانئ ِبْن ِت أَِبي
يه ِت ْس َع َع ْشَرَة َم ْسأََلةًْ :اْلُوَلىَ :رَوى ُّ
ِ
طب ِني رسول َّ ِ
َِ
ِ
َّللا
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ف ْ
اع َت َذْر ُت ِإَل ْيه َف َع َذَرني ،ثُ َّم أَْن َز َل َّ ُ
طالب َقاَل ْتَ :خ َ َ َ ُ ُ
ِ
ِ
اج َك َّ
َّللا َعَل ْي َك
الَّل ِتي َ
َت َعاَلىِ{ :إَّنا أ ْ
آت ْي َت أ ُ
َحَلْلَنا َل َك أ َْزَو َ
ُج َ
اء َّ ُ
ورُه َّن َو َما َمَل َك ْت َيميُن َك م َّما أَ َف َ
ات َخ َاَل ِتك َّ ِ
ات َخالِك وبَن ِ
ات ع َّم ِاتك وبَن ِ
ِ
ِ ِ
َك ْن
اجْر َن َم َع َك} َقاَل ْتَ :فَل ْم أ ُ
َ
الَّل تي َه َ
َ ََ
َوَبَنات َعم َك َوَبَن َ َ َ َ
ِ
ِِ
ُّ ِ
ِ
أِ
ُه ِ
يث َح َس ٌن ََل
الَ :ه َذا َح ِد ٌ
َح ُّل َل ُه؛ ْلَني َل ْم أ َ
اجْرُ ،كْن ُت م َن الطَلَقاء»َ ،خَّر َج ُه أَُبو ع َ
يسى َوَق َ
ِ
ْت ه َذا اْلح ِد ِ
ِ
َّ ِ
يث
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :و ُه َو َض ِع ٌ
يف ِجداَ ،وَل ْم َيأ َ
َ
َن ْع ِرُف ُه ِإَل م ْن َه َذا اْل َو ْجهَ .ق َ
اْل َح ِديث ،اْل َح ِديث.
"وَلم يأ ِ
ط ِريق َص ِحيح ُي ْح َت ُّج ِب َها".
يث ِم ْن َ
ْت َه َذا اْل َح ِد ُ
َ ْ َ
جدا ،فال يثبت بمثله خبر .نعم.
أما رواية صاحب الكتاب من طريق السدي ،فالسدي ضعيف ً
الث ِاني ُةَ :ل َّما َخَّير رسول َّ ِ
ِ
اخ َتْرَن ُهُ ،ح ِرَم َعَل ْي ِه َّ
ج
اء ُه َف ْ
الت َزُّو ُ
" َّ َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -ن َس َ
َ َُ ُ
ِب َغي ِرِه َّن و ِاَلس ِتب َدال ِب ِه َّن ،م َكا َفأَ ًة َله َّن عَلى ِفعلِ ِه َّن .و َّ ِ
يل َعَلى َذلِ َك َق ْوُل ُه َت َعاَلىََ{ :ل َي ِح ُّل َل َك
ُ َ
ْ
ْ
َ
الدل ُ
َ ْ ْ ُ
ُ
ِ
ِ
اء م ْن َب ْع ُد} ْاْلَيةَ.
الن َس ُ
طلِق و ِ
اح َد ًة ِمْن ُه َّن َب ْع َد َذلِ َك؟
ان َي ِح ُّل َل ُه أ ْ
َو َه ْل َك َ
َن ُي َ َ َ
اخ ِتي ِارِه َّن َله .وِقيلَ :كان ي ِح ُّل َله َذلِك َك َغي ِرِه ِمن ِ
ِ
ِ
ِ
الناس
َ
ُ َ ْ
ُ َ َ َ َ
اء َل ُه َّن َعَلى ْ َ
يلََ :ل َيح ُّل َل ُه َذل َك ج َز ً
َفق َ
ِ ِ
النس ِ
ِ
ِ
ج َب َدَل َها .ثُ َّم ُن ِس َخ َه َذا َّ
اء،
اح َل ُه أ ْ
يم َفأََب َ
َوَلك ْن ََل َي َت َزَّو ُ
اء َعَل ْي ِه َّن م َن َ
َن َي َت َزَّو َج ب َم ْن َش َ
الت ْح ِر ُ
ِ
و َّ ِ
اج َك}َ ،و ِْ
اْل ْح ََّل ُل َي ْق َت ِضي َتَقُّد َم َح ْظرَ .وَزْو َج ُات ُه
يل َعَل ْيه َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ{ :إَّنا أ ْ
َحَلْلَنا َل َك أ َْزَو َ
َ
الدل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ان ُح ِرَم َعَل ْيه َّ
ف
َجَن ِبَّياتَ ،فاْن َصَر َ
يج ِب ْاْل ْ
الَّل تي في َحَياته َل ْم َي ُك َّن ُم َحَّرَمات َعَل ْيهَ ،وإَِّن َما َك َ
الت ْز ِو ُ
ِْ
اْل ْح ََّل ُل ِإَل ْي ِه َّن".
والتعبير بقوله :أزواجك ،يعني باعتبار ما سيكون ،بعد الخطبة والصداق والعقد يكن أزواجه،
فبهذا االعتبار يحل له من األزواج المستحدثات الجدد غير األزواج األوليات؛ فإن هذا ال

يحتاج إلى إحالل ،فاإلحالل إنما يكون بعد المنع ،كما أن الترخيص واإلباحة كلها تكون بعد

منع.
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال ِفي ِسَي ِ
َحٌد
وم أََّن ُه َل ْم َي ُك ْن َت ْح َت ُه أ َ
اق ْاْلَيةَ { :وَبَنات َعم َك َوَبَنات َع َّمات َك} ْاْلَيةََ .و َم ْعُل ٌ
" َوْل ََّن ُه َق َ
ِ ِِ
ات َخالِ ِه وََل ِم ْن بَن ِ
ات ع َّم ِات ِه وََل ِم ْن بَن ِ
ِ
ِ
ِ
ات َخ َاَل ِت ِهَ ،ف َثب َت أََّن ُه أ ِ
ُح َّل َل ُه
م ْن َبَنات َعمه َوََل م ْن َبَن َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِِ
ِن َكاَن ْت مَقَّدم ًة ِفي ِ
ِ
الت ََّل وِة َف ِهي م َتأ ِ
الن ُز ِ
َخَرُة ُّ
َّ
ول َعَلى ْاْلَي ِة
اءَ .و َهذه ْاْلَي ُة َوإ ْ
الت ْز ِو ُ
َ
يج ِب َه َذا ْابت َد ً
َ ُ
ُ َ
وخ ِة ِبهاَ ،كآي َت ِي اْلوَف ِ
اة ِفي (اْلَبَقَرِة)".
َ
اْل َمْن ُس َ َ
َ
اعا ِإَلى اْل َح ْو ِل َغ ْي َر ِإ ْخ َراج}
{متَ ً
آية الوفاة واالعتداد بالحول منسوخة بالنسبة للمتوفى عنها َ
[البقرة ،]240:منسوخة بأربع أشهر وعشرة ،مع أن آية الحول متأخرة في التالوة ،متأخرة في
التالوة وإن كانت متقدمة في النزول كهاتين اآليتين اللتين معنا.

ِ
ِ
ِ
اس ِفي َتأ ِْو ِ
ف َّ
َّللا –
يل :اْل ُمَرُاد ِب َها أ َّ
" َوَقد ا ْخَتَل َ
يل َق ْولِه َت َعاَلىِ{ :إَّنا أ ْ
َحَلْلَنا َل َك أ َْزَو َ
الن ُ
َن َّ َ
اج َك} َفق َ
َّاكَ .ف َعَلى َه َذا َت ُكو ُن
يها َم ْهَرَهاَ ،قاَله ْاب ُن َزْيد َو َّ
َح َّل َل ُه أ ْ
الضح ُ
َت َعاَلى -أ َ
امَأرَة ُي ْؤِت َ
َن َي َت َزَّو َج ُك َّل ْ
ِ
النس ِ
ِ
َي
اج َك} ،أ ِ
اء َح َ
اشا َذ َو َ
يل :اْل ُمَارُد {أ ْ
َحَلْلَنا َل َك أ َْزَو َ
ْاْلَي ُة ُم ِب َ
يح ًة َجم َ
يع َ
ات اْل َم َح ِارمَِ .وِق َ
اْل َك ِائَن ِ
الدْنيا و ْاْل ِخرِةَ ،قاَله اْلجمهور ِمن اْلعَلم ِ
اءَ .و ُه َو
ات ِعْن َد َك؛ ِْل ََّن ُه َّن َق ِد ْ
اخ َتْرَن َك َعَلى ُّ َ َ َ
ُُْ ُ َ ُ َ
لظ ِ
آتي َت أُجورُه َّن} ماض ،وََل ي ُكو ُن اْل ِفعل اْلم ِ
ا َّ
اضي ِبم ْعَنى ِاَل ْس ِت ْقَب ِ
ال ِإََّل
اهُر؛ ِْل َّ
َ َ
َن َق ْوَل ُهَ ُ ْ َ { :
َ
ُْ َ
َ

التأ ِْو ِ
ِ
ِ
يل َض ِيًقا َعَلى َّ
يء ْاْل َْمُر َعَلى َه َذا َّ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمَ .-وُي َؤِي ُد
ب ُشُروطَ .وَيج ُ
التأ ِْويل ما َقاَله ابن عَّباس َكان رسول َّ ِ
الن ِ
َي َّ
اس
ج ِفي أ ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ي َت َزَّو ُ
ُ ُْ َ
َ َُ ُ
َه َذا َّ َ َ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
ان ي ُش ُّ ِ
اء ِإََّل َم ْن
اءَ ،وَك َ َ
ق َذل َك َعَلى ن َسائهَ ،فَل َّما َن َزَل ْت َهذه ْاْلَي ُة َو ُح ِرَم َعَل ْيه ِب َها الن َس ُ
َش َ
اؤُه ِب َذلِ َك.
ُس ِم َيُ ،سَّر ِن َس ُ
َّت ِه ما َخَّرجه ِ
ِ ِ
ِ
طاء
التْرِم ِذ ُّي َع ْن َع َ
َُ
ُقْل ُتَ :واْلَق ْو ُل ْاْل ََّو ُل أَ َص ُّح ل َما َذ َكْرَن ُ
اهَ ،وَي ُد ُّل أ َْي ًضا َعَلى صح َ
َقالَ » :قاَل ْت ع ِائ َش ُة -رضي هللا عنها :-ما مات رسول َّ ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ح َّتى
َ
َ َ َ َُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يح".
الَ :ه َذا َحد ٌ
يث َح َس ٌن َصح ٌ
أَ
َّللا َت َعاَلى َل ُه الن َساء» َق َ
َح َّل َّ ُ
العلة التي أبديت للقول الثاني أنه كان يشق على نسائه بأن يتزوج من سائر النساء من غير
المذكورات في اآلية ،فهو تعليل عليل ضعيف؛ ألنه ما الفرق أن يتزوج على زوجته بنت عمه
أو بنت خاله أو بنت خالته أو بنت عمته أو امرأة أجنبية بعيدة كل البعد عنه؟ ال فرق ،وقد
يكون تضررها بالقريبة من الزوج أكثر من تضررها باألجنبية عنه ،فعلى هذا فالمعول عليه

هو القول األول ،وأنه منع ثم نسخ المنع.
طالب..................... :

شهر ،واعتزل في المشربة ،ثم بعد ذلك نزل بعد مضي
يعني بعد اإليالء حينما آل من نسائه ًا
يوما {أحللنا أزواجك}؟ ما يحتاج إلى إحالل ،ما يحتاج إلى إحالل؛ ألنه منع
تسعة وعشرين ً

مؤقت ،اإليالء مؤقت بشهر ،وانتظر حتى تم الشهر ،لو أحلت له في أثناء الشهر ،اتجه ما
قلت ،لكن مادام أتم الشهر فال وجه لإلحالل بعده ،هو منحل تلقائيا.
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طالب......................:

نعم؟

طالب......................:

نعم ،لكنه بعد ذلك أحل له ذلك ،هو منع من الزيادة مكافأة لنسائه على اختيارهن له ،ثم بعد
ذلك أحل له َمن ذكر في اآلية.
ِ
" َّ ِ
ِي لَِن ِب ِي ِه -صلى هللا عليه
السَرارَّ
َّللا َت َعاَلى َّ
الثال َث ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َما َمَل َك ْت َيميُن َك} أ َ
َح َّل َّ ُ
وسلم -وِْل َّ ِ ِ
اج لَِن ِب ِي ِه -عليه الصَّلة والسَّلمُ -م ْطَلًقاَ ،وأَ َحَّلهُ لِْل َخْل ِ
ق
َح َّل ْاْل َْزَو ُ
ُمته ُم ْطَلًقاَ ،وأ َ
َ
ِب َع َدد.

َّللا عَلي َك} أَي رَّده عَلي َك ِمن اْل ُك َّف ِار .واْل َغ ِنيم ُة َق ْد ُتس َّمى َفيًئا ،أ ِ
ِ
اء
َ
ْ
ْ َ ُ َْ
اء َّ ُ َ ْ
َ
َ
َي م َّما أَ َف َ
ْ
َوَق ْوُل ُه{ :م َّما أَ َف َ
َ
ِ ِ
النس ِ
اء ِباْل َم ْأ ُخوِذ َعَلى َو ْج ِه اْلَق ْه ِر َواْل َغَلَب ِة".
َّللا َعَل ْي َك م َن َ
َّ ُ
طالب.........................:

ما الفرق بين كونه يتزوج بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وخالته أو األجنبية عنه؟ فيه فرق؟
خالص ،علله بأنه ح ِدد له في إطار معين ،فكان هذا يسر زوجاته لما خفف عنه أو ضِيق
شخصا أراد أن
عليه في االختيار .هل هذا مؤثر بالنسبة للزوجات أم غير مؤثر؟ لو أن
ً
ِ
عليك من خارج هذه البالد ،يؤثر أم ما يؤثر؟ يعني يتزوج من
يرضي زوجته يقول :لن أتزوج
هذه البالد ال يأخذ عشرة أو مائة على أال يجمع فوق األربع ،وهل فيه فرق بين بلد وبلد؟ ما

فيه فرق ،فيه فرق بين القريبة والبعيدة؟ المهم أنها ضرة ،فهذا تعليل ما له وجه.
ِ
ِ
ِ ِ
" َّا ِ
َحَلْلَنا َل َك َذلِ َك َزِائ ًدا ِم َن ْاْل َْزَوا ِج
َي أ ْ
الرب َع ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَبَنات َعم َك َوَبَنات َع َّمات َك} أ ْ
آتيت أُجوره َّن وما مَل َك ْت ي ِميُنك ،عَلى َقو ِل اْلجمه ِ ِ
َّ ِ
امَأرَة
ور؛ ْل ََّن ُه َل ْو أََرَاد أ ْ
َ َ َ
ْ
ُُْ
َحَلْلَنا َل َك ُك َّل ْ
الَّل تي َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ات ع َّم ِات َك} ؛ ِْل َّ ِ
ِ
يما
َت َزَّو ْج َت َو َ
آت ْي َت أ ْ
ال َب ْع َد َذل َك { َوَبَنات َعم َك َوَبَن َ
َجَرَهاَ ،ل َما َق َ
َن َذل َك َداخ ٌل ف َ
َتَقَّد َم.
ِ ِ ِ
يهما َف ِ
ِ
اك َه ٌة َوَن ْخ ٌل
ُقْل ُتَ :و َه َذا ََل َيْل َزُمَ ،وإَِّن َما ُخ َّ
ص َه ُؤََلء بالذ ْك ِر َت ْش ِري ًفاَ ،ك َما َق َ
ال َت َعاَلى{ :ف ِ َ
َعَل ُم".
َوُرَّم ٌ
َّللا أ ْ
ان} [الرحمن َ ،]68:و َّ ُ
خص من ذكر في هذه اآلية ال على سبيل الحصر ،وإنما هو من باب االهتمام بشأنهن،

فأقاربه -عليه الصالة والسالم -بنات عمه وعماته وخاله وخاالته ،هذا لهن من الشرف بقدر

أيضا مزية على من لم
أيضا من هاجر معه له ً
قربهن منه -عليه الصالة والسالم ،-و ً
يهاجر.
ِ ِ
يه َقوََل ِنْ :اْل ََّولََ :ل ي ِح ُّل َلك ِم ْن َقراب ِتك َكبَن ِ
امس ُةَ :قوُله َتعاَلىِ َّ { :
ِ
ات
َ
الَّل تي َه َ
اجْر َن} ف ْ
ََ َ َ
ُ َ
ْ ُ َ
"اْل َخ َ
طلِب ،وبَن ِ
طلِب ،وبَنا ِت أَوََل ِد بَن ِ
ِ
ات َع ْب ِد اْلم َّ
اس و َغ ْي ِرِه ِم ْن أ َْوََل ِد َع ْب ِد اْلم َّ
ات اْل َخ ِ
ال ِم ْن
ََ
ْ َ
ََ
َعم َك اْل َعَّب ِ َ
ُ
ُ
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ِ ِ ِ
ِ
َسَل َم؛ لَِق ْولِ ِه -صلى هللا عليه وسلم» :-اْل ُم ْسلِ ُم َم ْن
َوَلد َبَنات َع ْبد َمَناف ْب ِن ُزْهَرَة ِإََّل َم ْن أ ْ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى َعْن ُه».
َسل َم اْل ُم ْسل ُمو َن م ْن ل َسانه َوَيدهَ ،واْل ُم َهاجُر َم ْن َه َجَر َما َن َهى َّ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
آمُنوا َوَل ْم
اجَر ِإَلى اْل َمديَنة؛ لَِق ْولِه َت َعاَلىَ { :و َّالذ َ
الثانيََ :ل َيح ُّل َل َك مْن ُه َّن ِإََّل َم ْن َه َ
ين َ
اجُروا} َ ،وم ْن َل ْم ُي َه ِ
اجُروا ما َل ُك ْم ِم ْن َوََلَيِت ِه ْم ِم ْن َشيء َح َّتى ُي َه ِ
ُي َه ِ
اجْر َل ْم َي ْك ُم ْلَ ،و َم ْن َل ْم
َ
َ
ْ
ِ
ف َو َعظُ َم- ،صلى هللا عليه
َي ْك ُم ْل َل ْم َي ْصُل ْح لِ َّلن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلم -اَّلذي َك ُم َل َو َشُر َ

5

5

وسلم."-

نعم ،الهجرة في زمنه -عليه الصالة والسالم -واجبة إليه ،واجبة إليه ،فمن أخل بهذا الواجب

محظور وأخل بواجب ليست بأهل أن تكون أما
ًا
أما للمؤمنين ،من ارتكب
ليس بأهل أن تكون ً
للمؤمنين.
" َّ ِ
ِ ِ
اك ِفي اْل ِهجرِة ََل ِفي ُّ ِ ِ
يهاَ ،ف َم ْن
الساد َس ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :م َع َك} اْل َم ِعَّي ُة ُهَنا اَل ْشتَر ُ
الص ْحَبة ف َ
َْ
ِِ
ِ
ِ
َهاجر ح َّل َل ُهَ ،ك ِ
َي
َ
ص ْحَبته ِإ ْذ َه َ
ََ َ
ان في ُ
الَ :د َخ َل ُف ََّل ٌن َمعي َو َخَر َج َمعي ،أ ْ
اجَر أ َْو َل ْم َي ُك ْنُ .يَق ُ
َكان عمُله َكعملِي وإِن َلم ي ْق َت ِر ْن ِف ِ
يه َع َمُل ُك َماَ .وَل ْو ُقْل َتَ :خَر ْجَنا َم ًعا ََل ْق َت َضى َذلِ َك اْل َم ْعَنَيْي ِن
َ ََ ُ ََ َ ْ ْ َ
ِ
ِ ِ
ج ِميعاِ :اَل ْش ِتر َ ِ ِ
ان ِفيه".
اك في اْلف ْع ِلَ ،واَل ْقتَر َ
َ
َ ً
يعني مثلما يقال :دخل فالن معنا في مساهمة أو في شركة أو في شيء من هذا ال يلزم أن
يكون دخولهما بأبدانهما في وقت واحد ،ال يلزم أن يكون دخولهما في وقت واحد ،نعم .لكن

معا يعني في آن واحد وفي وقت واحد .نعم
لو قال :دخلنا ً
ِ
ِ
َّ ِ
الَ { :خاُل َك}،
َّللا َ -تَب َار َك َوَت َعاَلى{ -اْل َع َّم} َفْرًدا َواْل َع َّمات َج ْم ًعاَ .وَك َذل َك َق َ
الساب َع ُةَ :ذ َكَر َّ ُ
الش ِ
الر ِ
ال ِفي ِْ
اس ُم ِجْنس َك َّ
اْل ْط ََّل ِ
اج ِز،
{ َو َخ َاَل ُت َك} َواْل ِح ْك َم ُة ِفي َذلِ َك :أ َّ
اع ِر َو َّ
ق ْ
َن اْل َع َّم َواْل َخ َ
اْل ْش َك ِ
ان لَِرْف ِع ِْ
اء اْل َك ََّل ُم َعَل ْي ِه ِب َغ َاي ِة اْلَبَي ِ
ال،
س َك َذلِ َك اْل َع َّم ُة َواْل َخاَل ُةَ .و َه َذا ُعْر ٌ
َوَل ْي َ
ف ُل َغوِيَ ،ف َج َ
ِ
ِي".
وهَ ،قاَل ُه ْاب ُن اْل َعَرب ِ
يق َف َتأ َّ
َو َه َذا َدق ٌ
َمُل ُ
إغراء لفهم هذه الفائدة وحفظها وإلقاء السمع والبصر إليها لتفهم؛ ألنها دقيقة .قد يقول قائل:
لماذا أفرد العم والخال وأجمع العمات والخاالت؟ إذا أفرد المذكر فالمراد به الجنس وليس

كذلك المؤنث.
َّ ِ
امَأرَة َت َه ُب
امَأَر ًة ُم ْؤ ِمَنةً} َع ْط ٌ
َحَلْلَنا} اْل َم ْعَنى َوأ ْ
ف َعَلى {أ ْ
َحَلْلَنا ُك َّل ْ
"الثامَن ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و ْ
اخُتلِ َ ِ
الَ :ل ْم َت ُك ْن
َن ْف َس َها ِم ْن َغ ْي ِر َص َداقَ .وَق ِد ْ
ف في َه َذا اْل َم ْعَنىَ ،فُرو َ
ِي َع ِن ْاب ِن َعَّباس أََّن ُه َق َ
ول َّ ِ
ِعْن َد َرس ِ
َما اْل ِهَب ُة َفَل ْم
امَأَرةٌ ِإََّل ِب َع ْق ِد ِن َكاح أ َْو ِمْل ِك َي ِمينَ .فأ َّ
ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمْ -
ِ
ِ
ِ
وب ٌة.
َي ُك ْن عْن َد ُه مْن ُه َّن أ َ
ال َق ْوٌمَ :كاَن ْت عْن َد ُه َم ْو ُه َ
َحٌدَ .وَق َ
ُقْل ُت :و َّال ِذي ِفي َّ ِ
ض ُد ُهَ ،رَوى ُم ْسلِ ٌم َع ْن َع ِائ َش َة -رضي هللا
يح ْي ِن ُيَق ِوي َه َذا اْلَق ْو َل َوَي ْع ُ
الصح َ
َ
ول َّ ِ
الَّل ِتي َو َه ْب َن أَْن ُفس ُه َّن لَِرس ِ
عنها -أََّن َها َقاَل ْتُ » :كْن ُت أَ َغ ُار َعَلى َّ
َّللا -صلى هللا عليه
ُ
َ
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ِ
ِ
ِ
اء
َّللا َت َعاَلى { ُتْرجي َم ْن َت َش ُ
امَأَرةٌ َت َه ُب َن ْف َس َها لَر ُجل! َح َّتى أَْن َز َل َّ ُ
َما َت ْس َتحي ْ
وسلمَ -وأَ ُق ُ
ول :أ َ
ِمْنه َّن وُتْئوِي ِإَليك من َت َشاء} َفُقْلت :و َّ ِ
اك»".
َّللا َما أََرى َرَّب َك ِإََّل ُي َس ِار ُ
ْ َ َْ
ع ِفي َه َو َ
ُ َ
ُ َ
ُ

صالحا وهبة نفسها له من أجل صالحه
رجال
كون الهبة ،هبة المرأة نفسها لرجل إن كان ً
ً
واستقامته من غير نظر إلى أمر آخر ،فهذه ال تالم ،لكن إن كانت امرأة جلست وانصرف

عنها الرجال فنظرت إلى رجل فتي شاب ال ميزة له غير الشباب ،فوهبت نفسها له ،هذه التي

يتأتى أن يقال فيها :امرأة تهب نفسها لرجل لما عنده مما يقضي به وطرها ،هذه التي فيها

مثال أو نظرت إلى دنياه أو نظرت إلى شبابه وفتوته وقوته
الكالم ،أو وهبت نفسها لرجل لغناه ً
تشبع به رغبتها ،هذه تالم وهي التي يتأتى ويتنزل عليها كالم عائشة -رضي هللا عنها، -

تهب نفسها لرجل ،يعني كأنها ما استطاعت أن تصبر دون الرجال ،هذا تالم عليه المرأة ،وإن
كانت الغريزة تبعثها وتدفعها إلى مثل هذا ،لكن هو خير لها على كل حال من التعرض

للفتنة ،لكن هبة النفس إنما تكون كمن وهبت نفسها للنبي -عليه الصالة والسالم ،-أو هبة
عثمان -رضي هللا عنه -بنته إلى ابن مسعود شيخ كبير ال نظر له في أمور الدنيا وال في

النساء ،هذا نظره فيه إلى الدين والفضل ،ال إلى شيء غيره من مال أو شباب أو قوة أو فتوة،

فالمرأة حينما تهب نفسها لرجل فتي شاب ،المنظور إليها أنها تريد قضاء وطرها من هذا

الشاب ،وإن كان وراء ذلك ما وراءه من اإلعفاف وعدم التعرض للفتن ،لكن هذا الذي يظهر

عند الناس ،ما يظهر عند الناس إال أنها تريد هذا الشاب ليقضي وطرها ،فعلى هذا يتنزل

عليها كالم عائشة ،بخالف من وهبت نفسها كالنبي -عليه الصالة والسالم -في الستين من

عمره ،نظرت فيه إلى أنه لفضله ومزيته على الخلق وتريد أن تكون زوجة له في الدنيا
واآلخرة ،هذه ما تالم.

ِي َع ْن َع ِائ َش َة أََّن َها َقاَل ْت َ »:كاَن ْت َخ ْوَل ُة ِبْن ُت َح ِكيم ِم َن َّ
الَّل ِئي َو َه ْب َن أَْن ُف َس ُه َّن
" َوَرَوى اْلُب َخارُّ
ول َّ ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ »-ف َد َّل َه َذا عَلى أََّنه َّن ُك َّن َغير و ِ
لَِرس ِ
َّللاُ َت َعاَلى
اح َدةَ .و َّ
َ
ُ
َْ َ
ُ

َعَل ُم.
أْ

ات أَربع :ميموَن ُة ِبْن ُت اْلح ِارث ،وَزيَنب ِبْن ُت ُخ َزيم َة أ ُُّم اْلمس ِ
ِ
اك ِ
قال َّ
ين
الزَم ْخ َشرُّ
َ
َ ْ ُ
ََ
ِيَ :وِق َ
َْ
يل اْل ُموهَب ُ ْ َ ٌ َ ْ ُ
ْاْلَ ْن َص ِارَّي ُةَ ،وأ ُُّم َش ِريك ِبْن ُت َجا ِبرَ ،و َخ ْوَل ُة ِبْن ُت َح ِكيم.
ُقْل ُتَ :وِفي َب ْع ِ
ال َق َت َاد ُةِ :هي َم ْي ُموَن ُة ِبْن ُت
ض َه َذا ْ
اخ ِت ََّل ٌ
فَ .ق َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّ
ال َعلِ ُّي ْب ُن
امَأَرةٌ م َن ْاْلَ ْن َص ِارَ .وَق َ
الش ْع ِب ُّي :ه َي َزْيَن ُب ِبْن ُت ُخ َزْي َم َة أ ُُّم اْل َم َساكي ِن ْ
اْل َح ِارثَ .وَق َ
الضحَّاك ومَق ِاتلِ :هي أ ُُّم َش ِريك ِبْنت جا ِبر ْاْل ِ
اْل ُح َس ْي ِن َو َّ
ال ُعْرَوةُ ْب ُن ُّ
الزَب ْي ِر :أ ُُّم َح ِكيم
ُ َ
َ
َسدَّي ُةَ .وَق َ
ُ َُ ٌ َ
ِبْن ُت ْاْل َْوَق ِ
السَل ِمَّي ُة".
ص ُّ
منهم من يذكر الجميع ومنهم من يقتصر على واحدة ومنهم من يزيد ،فإن اقتصر على واحدة
يختلف مع غيره وال ينفي ما ذكره غيره ،وإذا جمع ما ورد في الطرق اجتمع هؤالء األربع .نعم
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طالب......................:

7

7

نعم؟

طال......................:

تزوج ميمونة وزينب .نعم.
اخُتلِف ِفي اسمِ الو ِ
ِ
الت ِ
" َّ
يلِ :هي أ ُُّم ُشَرْيك ْاْلَ ْن َص ِارَّيةُ،
اهب ِة نفسها ،ف ِق
اس َع ُةَ :وَقد ْ َ
ْ َْ َ َْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ين
يل :ه َي َم ْي ُموَن ُة ِبْن ُت اْل َح ِارث ِح َ
ْ
يلَ :لْيَلى ِبْن ُت َحكيمَ .وِق َ
يلُ :غ َزْيَل ُةَ .وِق َ
اس ُم َها ُغ َزَّي ُةَ ،وِق َ
الن ِبي -صلى هللا عليه وسلمَ ،-فجاءها اْل َخ ِ
اط ُب َو ِهي َعَلى َب ِع ِ
يرَها َفَقاَل ْت :اْلَب ِع ُير َو َما
َخ َ
َ ََ
طَب َها َّ ُّ
َ
ول َّ ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم .-وِقيلِ :هي أ ُُّم َش ِريك اْلع ِ
َعَل ْي ِه لَِرس ِ
ام ِرَّيةَ ،وَكاَن ْت ِعْن َد أَِبي
َ
ُ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
اْلع َك ِر ْاْل َْزِد ِي .وِقيل :عْن َد ُّ
َّللا -صلى
ول َّ
الط َفْي ِل ْب ِن اْل َح ِارث َف َوَل َد ْت َل ُه َش ِر ً
َ
يلِ :إ َّن َر ُس َ
يكاَ .وِق َ
َ َ
ِ
َعَل ُمَ ،ذ َكَرُه أَُبو ُع َمَر ْب ُن َع ْب ِد
َّللا َت َعاَلى أ ْ
هللا عليه وسلمَ -ت َزَّو َج َهاَ ،وَل ْم َي ْثُب ْت َذل َكَ .و َّ ُ
الشع ِب ُّي وعروة :و ِهي َزيَنب ِبْن ُت ُخ َزيم َة أ ُُّم اْلمس ِ
اك ِ
َعَلم.
َّللا َت َعاَلى أ ْ
ال َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ
ََ
ينَ .و َّ ُ
اْلَب ِرَ .وَق َ
َْ
ف ،وه َذا ي ْق َت ِضي ِ
ِِ
ِ
الن ِ
ور َّ
َي ِإ ْن
استْئَن َ
اسِ :إ ْن َو َهَب ْت ِب َك ْس ِر ْاْلَل َ َ َ
اْل َعاشَرةَُ :قَأَر ُج ْم ُه ُ
ْ
اف ْاْل َْم ِر ،أ ْ
وَقع َفهو ح ََّل ل َله .وَق ْد روِي ع ِن اب ِن عَّباس ومج ِ
اهد أََّن ُه َما َق َاَلَ :ل ْم َي ُك ْن ِعْن َد َّ
الن ِب ِي -صلى
ََُ
َ َ َُ َ ٌ ُ َ ُ َ َ ْ َ
ط ِر ِ
يق َس ْهل َو َغ ْي ِرِه
وبةٌَ ،وَق ْد َدَّلْلَنا َعَلى ِخ ََّل ِف ِهَ .وَرَوى ْاْل َِئ َّم ُة ِم ْن َ
امَأَر ٌة َم ْو ُه َ
هللا عليه وسلمْ -
ول َّ ِ
ِفي ِ
الص َحا ِح » :أَ َّن امَأَر ًة َقاَل ْت لَِرس ِ
َه ُب َل َك َن ْف ِسي،
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِ :-جْئ ُت أ َ
ُ
ْ
ِ
اج ٌة»".
يها ِإ ْن َل ْم َي ُك ْن َل َك ِب َها َح َ
الَ :ز ِو ْجن َ
ام َر ُج ٌل َفَق َ
َف َس َك َت َح َّتى َق َ
القصة في الصحيحين وغيرهما ،وهي غير الواهبة في اآلية ،غير الواهبة في اآلية ،كما ذكر
ذلك أهل العلم سواء من قبلها أو لم يقبلها ،فهذه المذكورة في الصحيح من حديث سهل بن

سعد ،وهبت نفسها للنبي -عليه الصالة والسالم ،-صعد النظر فيها وصوب فلما طال المقام،
عرف أحد الصحابة أنه ليس له بها حاجة ،فقال :زوجنيها إذا لم يكن بك لها حاجة ،قال له:
خاتما من حديد» إلى آخر القصة .المقصود
»أتجد ما تصدقها؟» قال :ال ،قال» :التمس ولو ً
أن هذه غير المشار إليها في اآلية.
" َفَلو َكاَن ْت ه ِذ ِه اْل ِهب ُة َغير ج ِائ َزة َلما س َكت رسول َّ ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِْ -ل ََّنهُ ََل ُي ِقُّر
َ
َ َْ َ
ْ
َ َ َ َُ ُ
ِ
ِ
الت ْحلِ ِ
وت ُه ُمْن َتظًار َبَياًناَ ،فَن َزَل ِت ْاْلَي ُة ِب َّ
يل
َن َي ُكو َن ُس ُك ُ
َعَلى اْلَباط ِل ِإ َذا َس ِم َع ُهَ ،غ ْيَر أََّن ُه َي ْح َت ِم ُل أ ْ
ِ ِ ِ
الت ْخِي ِ
َو َّ
ام
يرَ ،ف ْ
اخ َت َار َتْرَك َهاَ ،وَزَّو َج َها ِم ْن َغ ْي ِرِهَ .وَي ْح َت ِم ُل أ ْ
َن َي ُكو َن َس َك َت َناظًار في َذل َك َح َّتى َق َ
َن) ِب َف ْت ِح ْاْلَلِ ِ
ِي َوأَُب ُّي ْب ُن َك ْعب َو َّ
ف.
طالًِباَ .وَقَأَر اْل َح َس ُن اْلَب ْصرُّ
َّ
الر ُج ُل َل َها َ
الش ْع ِب ُّي( :أ ْ
امَأَر ًة ُم ْؤ ِمَن ًة َو َهَب ْت}".
َع َم ُ
َوَقَأَر ْاْل ْ
شَ { :و ْ
بدون إن وال أن.

ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ال َّ
ان اْل َم ْعَنى َعَلى
َّاسَ :وَك ْسُر ِإ ْن أ ْ
يلِ :إَّن ُه َّن ن َسا ٌءَ .وِإ َذا ُفت َح َك َ
النح ُ
َج َم ُع لْل َم َعاني؛ ْلََّن ُه ق َ
" َق َ
ِ ِ
وِ
َن".
امَأرَة ،أ َْو ِب َم ْعَنى ِْل َّ
اح َدة ِب َع ْي ِن َها؛ ِْل َّ
َ
َن اْل َف ْت َح َعَلى اْلَب َدل م ِن ْ


8

تفسري القرطيب)007( -

8
يال وعلة؛ ألنها امرأة.
إما أن تكون مبدلة من امرأة أو تكون تعل ً
َن اْل َك ِ
افَرَة ََل َت ِح ُّل َل ُهَ .ق َ ِ
ام اْل َحَرَم ْي ِن:
"اْل َح ِادَي َة َع ْشَرَةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :م ْؤ ِمَن ًة} َي ُد ُّل َعَلى أ َّ
ال إ َم ُ
ِ
اخُتلِ َ ِ
ِي :و َّ ِ
ِ ِِ
يح ِعْن ِدي َت ْح ِرُي ُم َها َعَل ْي ِه.
َوَق ِد ْ
الصح ُ
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ َ
ف في َت ْح ِريمِ اْل ُحَّرة اْل َكافَرة َعَل ْيهَ .ق َ
وبِه َذا ي َتمَّي ُز عَليَناَ ،فِإَّنه ما َكان ِمن ج ِان ِب اْل َف َض ِائ ِل واْل َكرام ِة َفح ُّ ِ ِ
ان من
ظ ُه فيه أَ ْك َثُرَ ،و َما َك َ
َ ََ َ
ُ َ َ ْ َ
َ َ َ َ َْ
َجا ِن ُب ا َّلنَق ِائ ِ
ص َف َج ِانُب ُه َعْن َها أَ ْظ َهُر".

ط َهر.
أَ ْ
" َف َج ِانُبهُ َعْن َها أَ ْط َهُر".
النبي -عليه الصالة والسالم -أولى من غيره بكل كمال ،وأبعد من غيره من كل نقص ،وأبعد
من غيره من كل نقص ،يعني حينما يقول النبي -عليه الصالة والسالم» :-غط فخذك؛ فإن

الفخذ من عورته» ويقول :أنس -رضي هللا عنه :-حسر النبي -صلى هللا عليه وسلم -عن
فخده ،منهم من يقول :إن الحسر على الفخذ من خصائصه -عليه الصالة والسالم ،-إذا

طبقنا هذه القاعدة وجدنا أن القول ضعيف ،لماذا؟ بداي ًة ،كشف الفخذ أكمل أم ستره؟ الستر

أفضل ،فالنبي -عليه الصالة والسالم -أولى به من أمته ،وعلى هذا ال يكون من خصائصه

كشف الفخذ ،فإما أن يقال في حق الجميع ،وأن النبي -عليه الصالة والسالم -فعل ذلك لبيان

الجواز ،والنهي إنما هو لمجرد الكراهة ،أو يقال :إن األصل :غط فخذك ،وكون النبي -عليه
الصالة والسالم -حسر عن فخذه يعني انحسر لما ركب دابة في حديث أنس :انحسر وال بد
أن يقع مثل هذا عند الركوب وعند النزول وما أشبه ذلك ،وهذا ال يؤثر في الحكم؛ ألنه غير

مقصود ،فقد ينحسر من بدن اإلنسان ما ال يحصره بطوعه واختياره ،وقد يخرج من بدن المرأة
شيء عند الركوب وعند النزول ،وال يعني هذا أنه مباح أن تكشفه.

ونظير هذا النبي -عليه الصالة والسالم -قبل أن يقبض بعام رآه ابن عمر يقضي حاجته

مستدبر الكعبة ،قال بعضهم :إن هذا من خصائصه -عليه الصالة والسالم ،-أن له أن
ًا
يستدبر الكعبة ،ومن عداه ال يجوز له أن يستقبل أو يستدبر ،إذا أردنا أن ِ
نطبق هذه القاعدة
نقول :إن هذا الكالم ليس بصحيح؛ ألن تعظيم الكعبة من تعظيم شعائر هللا ،وهو كمال،

فالنبي -عليه الصالة والسالم -أولى به من غيره ،ما نقول :يمنع سائر الناس من استقبال أو
استدبار الكعبة ،والنبي -عليه الصالة والسالم -يجوز له ذلك؛ ألن النبي -عليه الصالة

والسالم -أولى بهذا الخلق من غيره .وهذا الكالم الذي ذكره المؤلف هنا يعض عليه بالنواجذ،
نعم.

" َفج ِوَز َلَنا ِن َكاح اْلحرِائ ِر اْل ِك َتا ِبَّي ِ
اتَ ،وُق ِصَر ُه َو -صلى هللا عليه وسلم-؛ لِ َج ََّل َل ِت ِه َعَلى
ُ
ُ ََ
ِ
ان ََل َي ِح ُّل َل ُه م ْن َل ْم ُت َه ِ
اجْر؛ لُِن ْق َص ِ
َحَرى أَََّل َت ِح َّل َل ُه
ان َف ْض ِل اْل ِه ْجَرِةَ ،فأ ْ
اْل ُم ْؤ ِمَناتَ .وِإ َذا َك َ
َ
اْل َك ِ
افَرُة اْل ِك َتا ِبَّي ُة لُِن ْق َص ِ
ان اْل ُك ْف ِر".
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ألن الفسق أسهل من الكفر كما هو معلوم.
الث ِاني َة ع ْشرَةَ :قوُله َتعاَلىِ{ :إ ْن وهب ْت َن ْفسها} َدلِيل عَلى أ َّ ِ
" َّ
اح َع ْق ُد ُم َع َاو َضة َعَلى
َن الن َك َ
ٌ َ
ََ
َ ََ
َ َ َ ْ ُ َ
ِص َفات م ْخصوصةَ ،ق ْد َتَقدَّم ْت ِفي ِ
(النس ِ
اء) َو َغ ْي ِرَهاَ .وَقالَ َّ
َّاجَ :م ْعَنى {ِإ ْن َو َهَب ْت َن ْف َس َها
الزج ُ
َ ُ َ
َ
َ
ِ
ِ
َن) في َم ْوض ِع َن ْصب.
َن َو َهَب ْت) ِب َف ْت ِح اْل َه ْم َزِةَ .و(أ ْ
لِ َّلن ِب ِي} َحَّل ْتَ .وَقَأَر اْل َح َس ُن( :أ ْ
الزجَّاج :أ ِ
َن وهب ْت) ب َدل ْ ِ
ِ
(امَأَر ًة)".
اشت َمال م ْن ْ
ال َغ ْيُرُه( :أ ْ َ َ َ َ ُ
َي ْلَ ْنَ .وَق َ
ال َّ ُ ْ
َق َ
على ما تقدم قر ًيبا ،نعم.
ِ
" َّ
الثالِ َث َة َع ْشَرَةَ :ق ْوُلهُ َت َعاَلىِ{ :إ ْن أََرَاد َّ
َي ِإ َذا َو َهَب ِت اْل َمْ أَرةُ َن ْف َس َها َوَق ِبَل َها
الن ِب ُّي أ ْ
َن َي ْس َتْنك َح َها} أ ْ
َّ
ِن َل ْم َي ْقَبْل َها َل ْم َيْل َزْم َذلِ َكَ .ك َما ِإ َذا َو َه ْب َت لَِر ُجل
الن ِب ُّي -صلى هللا عليه وسلمَ -حَّل ْت َل ُهَ ،وإ ْ
ِ
ق َنِبِيَنا أَن ي ْقبل ِمن اْلو ِ
ِ
اه ِب ِهَب َت ُهَ .وَيَرى
َخ ََّل ِ
ولَ ،ب ْي َد أ َّ
َن ِم ْن َم َك ِارمِ أ ْ
ْ َ ََ َ َ
َش ْيًئاَ ،ف ََّل َيج ُب َعَل ْيه اْلَقُب ُ
َن َرَّد َها ُه ْجَن ٌة ِفي اْل َع َاد ِة".
َك ِارُم أ َّ
ْاْل َ
ومع ذلك إذا قبل هذه الهبة يثيب عليها -عليه الصالة والسالم ،-ال يقبل الهبات ويأخذ أموال
الناس بدون مقابل ،لكن يقبل الهدية ،ويثيب عليها ،ولما رد على أبي جهيم أنبجانيته طلب

منه غيرها مما هو دونها؛ ألن هذه كادت أن تفتنه في صالته ،فلو ردها من غير مقابل ألثر

ذلك في نفسه ،فطلب ما ال يفتنه في صالته ،وهكذا ،إذا قبل اإلنسان الهدية ،ال شك أنه من

جبر لخاطر صاحبها ،ثم إذا قبلها يثيب عليها كما هو
الكمال أن يثيب عليها ،أوًال :يقبلها ًا
شأنه وديدنه -عليه الصالة والسالم.-
طالب.................:

هدايا العمال غلول معروف ،إذا أهدي لعامل من العمال فإنها غلول؛ ألن هذا العامل لو

جلس في بيت أمه ما أهدي إليه ،وبعض الموظفين السيما في المؤسسات العلمية مدير

جامعة ،أو وكيل ،أو عميد كلية ،أو وكيل أو رئيس قسم ،وما أشبه ذلك ،يهدى إليهم باستمرار
كتب مطبوعات ومجالت من جهات أخرى تأتيهم باستمرار ،وهذه مدونة في سجالت

أيضا هذه الجامعة تهدي إلى الجهات األخرى لمنسوبها ويقال :لوكيل
الجامعات األخرى ،و ً
كلية كذا ،أو لمدير جامعة كذا ،أو هذه الهدية إنما هي لوصفه ال لشخصه ،هذه الهدية ما

يردها ويقول :هدايا العمال غلول ،ال هذه الهدية إنما هي لوصفه ال لشخصه ،وعلى هذا عليه
أن يضع في مكتبه دواليب لمثل هذه الهدايا ،فإذا ترك العمل يتركها ،ما يظهر بها ويخرج بها

إلى بيته ،ال ،يتركها؛ ألنه أهديت للوصف ،للمدير للعميد للوكيل ،ما أهديت لفالن أو عالن
أو ما أشبه ذلك فهذه أوًال ال تدخل في هدايا العمال فال ترد ،واألمر الثاني :أن المهدى إليه
بالوصف ال يملكها ،وإنما هي لمن ينتقل إليه هذا الوصف.

طالب...........................:
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الدروع هذه ليست من الهدايا ،إنما هي من باب التكريم المعنوي ،وهذه ال تأتي من أشخاص،

إنما تأتي تكرمة لهذا الرجل؛ لما قام به من عمل كالشهادة االعتبارية له ،هذه ليست هدية،
أحدا يبيع أو يستفيد من هذه الدروع؟! ما تباع ،وهللا المستعان.
ولذلك هل رأيت ً
طالب...........................:

نفعا ،هذا الربا بعينه ،وال يجوز.
هذا قرض جر ً
طالب........................ :
نفعا.
قرض جر ً

طالب........................ :

أيضا :هدايا العمال وفي حديث ابن اللتبيةَ :ه َذا َلك ْمَ ،و َه َذا أ ْه ِد َي
يقبل الهدية ،معروفة ،وجاء ً
ِإَلي ،فقال» :هال جلس ِفي َب ْي ِت أ ِم ِه فينظر هل ي ْه َدى ِإَل ْي ِه» ،واضح هذا األمر.
طالب...........................:

عامال يخشى من تأثره تعين عليه ردها ،إال إذا أهدي له بالوصف فإنه
على كل حال إذا كان
ً

يقبل ،وليست له ،إنما هي لهذا الوصف.

طالب :عمال جمع الزكاة يكون ……………………..
ال ال أي موظف ،أي موظف ،كلهم عمال.

طالب :ولو كان جاًار يا شيخ؟
إذا كان هناك تبادل للهدايا قبل الوظيفة ،فهذا شيء ،إذا كان هناك صلة من قرابة أو جوار أو
ما أشبه ذلك ،وأهدي إليه لهذا المعنى من غير نظر إلى وظيفته ،وليست للمهدي حاجة

للمهدى إليه فال مانع.
طالب.……………………:
تقاويم؟

طالب........................ :

تقاويم؟

طالب........................ :

أحدا بعينه ،هذه أقرب ما تكون إلى الدعاية منها إلى الهدية ،التقاويم هذه
يعني ال يخص بها ً
الغرض منها الدعاية لمصلحته ولمؤسسته ،ما فيها إشكال إن شاء هللا.
ق َن ِبِيَنا أَن ي ْقبل ِمن اْلو ِ
َخ ََّل ِ
َن َرَّد َها ُه ْجَن ٌة ِفي
َك ِارُم أ َّ
"َب ْي َد أ َّ
َن ِم ْن َم َك ِارمِ أ ْ
اه ِب ِهَب َت ُهَ .وَيَرى ْاْل َ
ْ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
َّللا َذلِ َك ِفي َح ِ
ق َر ُسولِ ِه -صلى هللا عليه
اْل َع َادةَ ،و َو ْص َم ٌة َعَلى اْل َواهب َوأَذَّي ٌة لَقْلبهَ ،فَبَّي َن َّ ُ
الن ِ
وسلمَ ،-و َج َعَل ُه ُقْرآًنا ُيْتَلى؛ ِلَيْرَف َع َعْن ُه اْل َحَر َجَ ،وُيْب ِط َل ُب ْط َل َّ
اس ِفي َع َاد ِت ِه ْم َوَق ْوِل ِه ْم.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

الر ِب َع َة َع ْشَرَةَ :ق ْوُل ُه
َّا
َن
وزَ ،ف ََّل َي ُج ُ
َت ُج ُ
وز أ ْ



{خالِص ًة َلك} أ ِ
ِ
النس ِ
اء أَْن ُف َس ُه َّن َخالِ َص ًة َو َم ِزَّي ًة ََل
َي هَب ُة َ
َت َعاَلىْ َ َ َ :
َتهب اْلم أَر ُة َن ْفسها لِرجل .ووج ُه اْل َخ ِ
ض".
اصَّي ِة أََّن َها َل ْو َ
طَلَب ْت َفْر َ
َ َ َ ُ ََ ْ
َ َ َْ
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يعني ال يجوز أن تهب نفسها لرجل مسقطة لجميع حقوقها ،كما يوهب الرجل المتاع بدون

مقابل ،لكن إن وهبت نفسها لرجل اختارته مثل هذا ،وكان هذا مع توافر الشروط ،ومع

الصداق ال إشكال فيه ،لكن الخالص للنبي -عليه الصالة والسالم -أن تسقط جميع الحقوق،
أن تقول :وهبت لك نفسي كما تهب المتاع بدون مقابل ،بغير صداق ،بغير توافر للشروط،

فهذا للنبي -عليه الصالة والسالم -خاصة.
طالب........................ :

نعم.

طالب.........................:

بالنسبة لغير النبي –عليه الصالة والسالم -بدون الصداق.
ول َلم ي ُك ْن َلها َذلِ َكَ ،فأ َّ ِ
"ووجهُ اْل َخ ِ
يما َب ْيَنَنا
اصَّي ِة أََّن َها َل ْو َ
طَلَب ْت َفْر َ
ََ ْ
َ
ض اْل َم ْه ِر َقْب َل ا ُّلد ُخ ِ ْ َ
َما ف َ
ِ
الد ُخ ِ
الد ُخ ِ
ولَ ،و َم ْهُر اْل ِم ْث ِل َب ْع َد ُّ
طَل ُب اْل َم ْه ِر َقْب َل ُّ
ول.
َفلِْل ُم َف ِو َضة َ
ِ
َن َه َذا َّ
ظ ِم َن
َن ِهَب َة اْل َمْ أر َِة َن ْف َس َها َغ ْيُر َج ِائزَ ،وأ َّ
اء َعَلى أ َّ
الل ْف َ
اْل َخام َس َة َع ْشَرَة :أ ْ
َج َم َع اْل ُعَل َم ُ
ِ ِ
ِ ِ
احِ ،إََّل ما روِي ع ْن أَِبي ح ِني َف َة وص ِ
احَب ْي ِه".
اْل ِهَبة ََل َيت ُّم َعَل ْيه ن َك ٌ
َ
َ ُ َ َ
َ َ
الهبة الجائزة هي ما يكون بمثابة الخطبة من الرجل ،كأن هذه المرأة خطبت هذا الرجل
لنفسها ،ثم بعد ذلك يتم جميع اإلجراءات الشرعية من مهر وولي وشهود ،وما أشبه ذلك،

وإعالن ،وجميع ما يطلب شرًعا يكون لهذه الصورة ،لكن العادة جرت أن الرجل هو الذي
يخطب المرأة ،وفي حال الهبة المرأة هي التي تخطب الرجل.
"ِإََّل ما روِي ع ْن أَِبي ح ِني َف َة وص ِ
احَب ْي ِه َفِإَّن ُه ْم َقاُلوا".
َ
َ ُ َ َ
َ َ
طالب........................:
نعم ،معروف هذا ال يجوز ،المهر على الزوج ،المهر على الزوج ،المهر على الزوج.
طالب...........................:

شيئا فهذا بينهما وما
الزواج ال بد من المهر عليه ولو كان ً
قليال ،أما كونها تعطيه أو تهب له ً
فيه إشكال ،لكن ال بد لها من مهر ولو قل.
"ِإََّل ما روِي ع ْن أَِبي ح ِني َف َة وص ِ
َش َه َد ُه َو َعَلى َن ْف ِس ِه ِب َم ْهر
احَب ْي ِه َفِإَّن ُه ْم َقاُلواِ :إ َذا َو َهَب ْتَ ،فأ ْ
َ
َ ُ َ َ
َ َ
َف َذلِ َك َج ِائٌز.
يز اْل ِعبارِة وَل ْف َ ِ
َقال ابن ع ِطَّي َةَ :فَلي ِ
ِ َّ
وها
ال َّال ِتي ْ
اش َتَرطُ َ
َ ُْ َ
س في َق ْولِ ِه ْم ِإََّل َت ْج ِو ُ َ َ َ
َْ
ظة اْل ِهَبةَ ،وإَِل َف ْاْلَ ْف َع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِهي أَ ْفعال ِ
الن َكا ِح ِب َعْي ِنهَ ،وَق ْد َتَقَّد َم ْت َهذه اْل َم ْسأََل ُة ِفي (اْلَق َص ِ
ص) ُم ْس َت ْوَفا ًةَ .واْل َح ْم ُد َّلِل.
َ َ ُ
َّللا َت َعاَلى َر ُسوَل ُه".
الس ِاد َس َة َع ْشَرَةَ :خ َّ
َّ
ص َّ ُ
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عند أبي حنيفة ينعقد النكاح بمثل هذا؛ ألنه ال يشترط ولي ،ألنه ال يشترط ولي ،فبلفظ الهبة

كأنها قالت :أنكحتك نفسي ،فقال :قبلت؛ ألنه ال يشترط وليا ،فإذا قالت :وهبت لك نفسي،

وقال :قبلت ،عنده يتم النكاح ،مع بقية ما يشترطه هو لصحة النكاح ،أما عند غيره فال بد من

الولي؛ ألنه هو الذي يبرم العقد ،وهو الذي يوجب النكاح.
لش ِر ِ
ِ
ِ
َحٌد ِفي
الس ِاد َس َة َع ْشَرَةَ :خ َّ
" َّ
َّللا َت َعاَلى َر ُسوَل ُه في أ ْ
يها أ َ
يعة ِب َم َعان َل ْم ُي َش ِارْك ُه ف َ
َح َكامِ ا َّ َ
ص َّ ُ
الت ْحلِ ِ
َب ِ
اب اْل َفْر ِ
الت ْح ِريمِ َو َّ
ض َو َّ
ص ِب َهاَ ،ف ُف ِر َض ْت َعَل ْي ِه
ُم ِة ُو ِهَب ْت َل ُهَ ،و َمْرَتَب ًة ُخ َّ
يل َم ِزَّي ًة َعَلى ْاْل َّ
ِ
اء َل ْم ُت َحَّل ْل
ال َل ْم ُت َحَّرْم َعَل ْي ِه ْمَ ،و ُحلَِل ْت َلهُ أ ْ
أْ
اء َما ُف ِر َض ْت َعَلى َغ ْي ِرِهَ ،و ُح ِرَم ْت َعَل ْيه أَ ْف َع ٌ
َشَي ُ
َشَي ُ
َلهمِ ،مْنها م َّت َفق عَلي ِه وم ْخَتَلف ِف ِ
يه".
َ ُ ٌ َْ َُ ٌ
ُْ
يعني كتب الخصائص مملوءة بمثل هذا.
اللْي ِلُ ،يَقالِ :إ َّن ِقَيام َّ
الت َهجُّد ِب َّ
ان َو ِ
ض َعَل ْي ِه َفِت ْس َع ٌةْ :اْل ََّو ُلَّ :
اجًبا َعَل ْي ِه ِإَلى
" َفأ َّ
َما َما ُف ِر َ
اللْي ِل َك َ
ُ
َ
ِ ِ
ِ
َّ
ان،
َن َم َ
أْ
وص أََّن ُه َك َ
ص ُ
ات؛ لَق ْولِه َت َعاَلىَ{ :يا أَُّي َها اْل ُم َّزم ُل ُقمِ اللْي َل} [المزملْ ]2:اْلَيةََ .واْل َمْن ُ
َّد ِب ِه َن ِ
اجًبا َعَل ْي ِه ثُ َّم ُن ِس َخ ِبَق ْولِ ِه َت َعاَلىَ { :و ِم َن َّ
َو ِ
افَل ًة َل َك}َ ،و َسَيأ ِْتي.
اللْي ِل َف َت َهج ْ
الض َحىَّ .
َّ
الث ِانيُّ :
الثالِ ُث".
سيأتي في سورة المزمل ،أما آية اإلسراء فتقدم الكالم فيها ،وفي معنى قوله :نافلة ،هل المراد
به النفل االصطالحي ،وهو ما ال يأثم بتركه أو المراد به الزيادة عن الخمس؟ زيادة على

الفرائض الخمس ،ويحتمل أن تكون واجبة ،وأن تكون مستحبة ،إال أن األمر في قوله{ :ق ِم

اللْي َل} ظاهر في الوجوب.
الر ِبع :اْل ِوْتر ،وهو ي ْد ُخل ِفي ِقسمِ َّ ِ
ِ
الض َحىَّ .
" َّ
الث ِانيُّ :
س:
الث ِال ُثْ :اْل ْ
َض َحىَّ .ا ُ
الت َهجُّد .اْل َخام ُ
ْ
ُ َ َُ َ ُ
السواكِ َّ .
ات ُم ْع ِسًار".
اء َد ْي ِن َم ْن َم َ
َِ ُ
الساد ُ
سَ :ق َض ُ

ماال فلورثته» ،تحمل النبي -عليه الصالة
»من مات وعليه دين فعلي قضاؤه ،ومن ترك ً
والسالم -الديون عمن مات بعد أن وسع هللا على األمة ،وإال فقد رفض الصالة على من عليه
دين ،ثالثة دراهم؛ ألن الدين شأنه عظيم ،حتى تحملها من تحملها.

المقصود أنه في نهاية األمر قال» :من مات وعليه دين فعلي قضاؤه» ،وعلى هذا فقضاء

سببا شرعيا لم ينتج عن طريق تالعب وأكل
المديونين في بيت المال إذا كان سبب الدين ً
أموال الناس بالباطل؛ ألن مثل هؤالء ال تجوز إعانتهم ،ال تجوز إعانتهم ،وهذا ي ِ
جرئ غيرهم
على مثل أفعالهم ،أما من لحقه الدين بسبب من األسباب الشرعية فمثل هذا قضاء دينه من

بيت المال متجه ،نعم ،وإن كان المؤلف كجمع من أهل العلم يرون أن هذا من خصائص

النبي -عليه الصالة والسالم ،-وأنه ال يلزم غيره من الخلفاء والوالة واألمراء أن يقضوا ديون

الناس.

طالب........................:
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طالب :اْلضحية؟
هذا الذي يظهر.

أما قرينة الوتر في كثير من األمور يعني عند الحنفية حكمهم الوجوب على الجميع،
والجمهور يرى أنه استحباب.
طالب.....................:

نعم.

طالب :أنا والد من َل والد له.
ماذا؟

طالب :أنا والد من َل والد له.

»أنا لكم بمنزلة الوالد» ،هذا تقدم » .أنا لكم بمنزلة الوالد» ،نعم.

طالب................... :
وجوبها .وجوبها ،نعم.

ِ
السا ِبع :م َشاورُة َذوِي ْاْلَح ََّلمِ ِفي َغي ِر َّ ِ
النس ِ
َّ ِ
الت ِ
اءَّ .
اس ُعِ :إ َذا َع ِم َل
ْ
ْ
" َّ ُ ُ َ َ
الشَرائعِ .الثام ُنَ :ت ْخِي ُير َ
َن ِإ ْقَرَارُه لِ َغ ْي ِرِه َعَلى َذلِ َك
ان َي ِج ُب َعَل ْي ِه ِإ َذا َأرَى ُمْن َكًار أَْن َكَرُه َوأَ ْظ َهَرُه؛ ِْل َّ
َع َم ًَّل أَ ْثَب َت ُهَ .زَاد َغ ْيُرُهَ :وَك َ
ي ُد ُّل عَلى جوا ِزِهَ ،ذ َكره ص ِ
اح ُب اْلَبَي ِ
ان".
َ َ ََ
َُ َ
البيان لمن؟
طالب...........................:
ما فيه تعليق؟ ما فيه شيء؟

طالب........................ :

الذي يظهر أنه البيان في شرح المهذب للعمراني ،أو البيان والتحصيل من كتب المالكية ،كلها
ذكرت فيها الخصائص.
ِ
الزَك ِ
اة َعَل ْي ِه و َعَلى آلِ ِهَّ .
يم َّ
الث ِانيَ :ص َد َق ُة
" َوأ َّ
َ
َما َما ُح ِرَم َعَل ْيه َف ُج ْمَل ُت ُه َع َشَرٌةْ :اْل ََّو ُل َت ْح ِر ُ
ِ
ِِ ِ
اخ ِت ََّلفَّ .
َّ
ف َما
الت َ
يل ِب ْ
َعُي ِنَ ،و ُه َو أ ْ
َن ُي ْظ ِهَر ِخ ََّل َ
الثالِ ُثَ :خائَن ُة ْاْل ْ
ط ُّوِع َعَل ْيهَ ،وِفي آله َت ْفص ٌ
ض اْل ُك َّفا ِر ِعْن َد ِإ ْذ ِن ِه ،ثُ َّم أَََل َن َل ُه اْلَق ْو َل ِعْن َد ُد ُخولِ ِه".
ع َع َّما َي ِج ُبَ .وَق ْد َذ َّم َب ْع َ
ُي ْض ِمُر ،أ َْو َيْن َخ ِد ُ
عند إذنه يعني عند استئذانه ،عند استئذانه لما استأذن عن النبي -عليه الصالة والسالم-

قال» :بئس أخو العشيرة » ،فلما أذن له ودخل انبسط له في الكالم وسمعت عائشة –رضي
هللا عنها -ضحك النبي –عليه الصالة والسالم -له ،ثم قالت له :قلت :بئس أخو العشيرة
ذممته ثم انبسطت له؟ فقال» :يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره» ،وفي هذا

مشروعية المداراة ،المداراة دون مداهنة ،المداهنة ال تجوز ،والمدا ارة جائزة ،المداهنة التنازل عن
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{ودوا َل ْو ت ْد ِهن
واجب أو ارتكاب محظور؛ من أجل فالن أو عالن ال يجوز بحال َ
َفي ْد ِهنو َن}[القلم ،]9:وأما المدا ارة فمن هذا الحديث تجوز مداراة الناس ،وبما ال يترتب عليه ترك

لواجب أو ارتكاب لمحظور.
َّللا بيَنه وبين مح ِارب ِ
ِ
" َّا ِ
ِه".
ْم َت ُه أ ْ
َن َي ْخَل َع َها َعْن ُه ،أ َْو َي ْح ُك َم َّ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ
َّللا َعَل ْيه ِإ َذا َل ِب َ
الرب ُعَ :حَّرَم َّ ُ
س َْل َ
إذا لبس آلة الحرب من السالح ،من الدروع ،من العتاد ال يرجع ،وال يخلعها حتى يقضى بينه

وبين خصمه -عليه الصالة والسالم.-
ِ
سْ :اْلَ ْك ُل ُم َّت ِكًئا".
"اْل َخام ُ
متكئا» وهذا ال يعني أنه يحرم عليه ،ويقول أهل العلم في
جاء في الحديث الصحيح» :ال آكل ً
متكئا ،كما
مثل هذا ،في مثل األسلوب :إنما هو خالف األولى ،وال إلى درجة المكروه األكل ً
أن الرسول -عليه الصالة والسالم -ما أكل على ِخوان ،وال أكل على سكرجة ،ومع ذلكم
الصحابة لما توسعوا في الدنيا أكلوا على خوان ،وهذا خالف األولى كله.
ِ ِ
" َّ ِ
الرِائ َحة".
يه ِة َّ
س :أَ ْك ُل ْاْلَ ْطع َمة اْل َك ِر َ
الساد ُ
معل ًال ذلك بأنه يناجي من ال نناجي ،ال يأكلها مطلًقا ،وأما غيره فيأكلها ،ال في وقت الصالة

بصال فال يقربن َم ْس ِج َدَنا« ؛ لئال يؤذينا ،فإذ وجدت األذية
وما أو
ً
في المسجدَ » ،م ْن َ
أك َل ث ً
وكون ذلك في المسجد فإنها ال تؤكل ،ومع ذلكم في صحيح مسلم» :قيل :أحرام هي يا رسول
هللا؟ قال :ال ،أنا ال أحرم ما أحل هللا« ،وأمر بإخراج من أكل الثوم من المسجد ،على كل حال

إذا وجد من يتأذى بذلك في المسجد منع.
التبُّدل ِبأ َْزوا ِج ِه ،وسيأ ِْتيِ ِ َّ .
ص ْحَب َت ُه".
" َّ
الثام ُن :ن َك ُ
َ ََ
السا ِب ُعَ ُ َ َّ :
امَأرَة َت ْكَرُه ُ
اح ْ
أما التبدل باألزواج على طريقة الجاهلية ،أعطني زوجتك وخذ زوجتي ،وقد يقول :وأزيدك ،هذا
ال يجوز له وال لغيره -عليه الصالة والسالم ،-أما التبدل واالستبدال بمعنى أن يطلق زوجته

ويتزوج غيرها ،فهذا جائز.
ِ ِ
ِ ِ
امنِ :ن َكاح ام أرَة َت ْكره صحب َتهِ ِ َّ .
" َّ ِ
َم ِة".
َُ ُ َْ ُ
الث ُ
اح اْل ُحَّرِة اْلك َتا ِبَّية .اْل َعاشُر :ن َك ُ
التاس ُع :ن َك ُ
ُ َْ
اح ْاْل َ
كل هذا محرم عليه؛ ألن مقامه -عليه الصالة والسالم -ال يليق به أن يتزوج بغير مسلمة،

وال يليق بغير المسلمة أن تكون زوجة له في الدنيا واآلخرة ،وأن تكون أما للمؤمنين ،فلذلك ال
يتجوز الكافرة.

َّللا َعَل ْي ِه اْل ِك َت َاب َة
يها َل ُه َوَت ْط ِه ًا
َّللا َعَل ْي ِه أ ْ
اء َل ْم ُي َح ِر ْم َها َعَلى َغ ْي ِرِه؛ َتْن ِز ً
يرَ .ف َحَّرَم َّ ُ
َشَي َ
" َو َحَّرَم َّ ُ
ِ ِ ِِ
يمه؛ َتأ ِْك ِ ِ ِ
الشع ِر وَتعلِ ِ
وَقول ِ
َّللا َت َعاَلىَ { :و َما ُكْن َت َتْتُلو ِم ْن َقْبلِ ِه
ً
ْ َ ْ
ال َّ ُ
يدا ل ُحجَّته َوَبَياًنا ل ُم ْعج َزتهَ ،ق َ
َ َْ
طه ِبي ِم ِ
ِ ِ
َن َّ
ين َك}َ .وَذ َكَر َّ
ات َح َّتى
اش أ َّ
النَّق ُ
الن ِب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ما َم َ
م ْن ك َتاب َوََل َت ُخ ُّ ُ َ

ور".
َك َت َبَ ،و ْاْل ََّو ُل ُه َو اْل َم ْش ُه ُ
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بناء على أن معنى كتب أمر بالكتابة ،ولم يكتب بيده،
وبهذا يقول أبو الوليد الباجي ،وبدعوهً ،
{و َما
ولم يكتب {وَل تخطه بيمينك} ،ال يق أر وال يكتب ،أمي ،وهذا ثابت بالدليل القطعيَ ،

ِ
ِ
أيضا ليس بشاعر ،ومع ذلكم يأتي من ينظم
َعل ْم َناه الش ْع َر َو َما َي ْنَبغي َله } [يس ،]69:فالنبي ً
الحديث ،ويحوله من النثر إلى الشعر ،فبلوغ المرام نظم ،وح ِول من النثر إلى النظم ،وهو
كالم النبي -عليه الصالة والسالم ،-وقد نفي عنه قول الشعر ،فمثل هذا ال ينبغي ،ويجب

نثرا ،حفظ عنه -عليه الصالة والسالم -بلفظه
إبقاء الحديث على هيئته وعلى صفته من كونه ً
أو بمعناه ،أما تحويله إلى شعر ويقال هذا من كالم النبوة ،فهذه محادة ومناقضة للنص

الصريح.

ِ
َن َي ُمَّد َع ْيَنْي ِه ِإَلى َما ُم ِت َع ِب ِه َّ
َّللا َت َعاَلىََ{ :ل َت ُمَّد َّن َع ْيَنْي َك ِإَلى َما
" َو ُح ِرَم َعَل ْيه أ ْ
الن ُ
ال َّ ُ
اسَ ،ق َ
م َّتعَنا ِب ِه أ َْزو ِ
َما ما أ ِ
ُح َّل َل ُه -صلى هللا عليه وسلمَ -ف ُج ْمَل ُت ُه ِس َّت َة َع َشَر:
َ ً
َ ْ
اجا مْن ُه ْم} ْاْلَيةَ .وأ َّ َ
ْاْلَ َّول :ص ِف ُّي اْلم ْغَنمَِّ .
س أ َِو اْل ُخ ُم ِ
س اْل ُخ ُم ِ
الث ِانيِ :اَل ْس ِت ْب َد ُاد ِب ُخ ُم ِ
س.
ُ َ
َ
َّ ِ
ال.
الثال ُث :اْل ِو َص ُ
اْل ِهب ِةِ َّ .
س:
َ
الساد ُ
ِْ
اْل ْحَرام".

ِ
ِ
ِ
الر ِب ُعِ :
اح ِبَل ْف ِظ
َّا
س :الن َك ُ
الزَي َادةُ َعَلى أَْرَب ِع ن ْس َوة .اْل َخام ُ
الن َكاح ِب َغي ِر ص َداقِ ِ َّ .
السا ِبعِ :
ِ
احهُ ِفي َحاَل ِة
الثامن :ن َك ُ
الن َك ُ
اح ِب َغ ْي ِر َولِيُ َّ .
ُ ْ َ

بناء على حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصالة والسالم -تزوج ميمونة وهو محرم،
هذا ً
لكن الصواب ما جاء من حديثها أنه تزوجها وهو حالل ليس بمحرم ،ومحفوظ من حديثها
ومن حديث أبي رافع السفير بينهما.

ِ
ِ
" َّ ِ
امَأرَة َو َج َب
التاس ُعُ :سُقوطُ اْلَق ْسمِ َب ْي َن ْاْلَ ْزَوا ِج َعْن ُهَ ،و َسَيأْتي .اْل َعاشُرِ :إ َذا َوَق َع َب َصُرُه َعَلى ْ
ِ
ِيَ :ه َك َذا َق َ ِ
ام اْل َحَرَم ْي ِنَ ،وَق ْد َم َضى
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
َعَلى َزْو ِج َها َ
ط ََّل ُق َهاَ ،و َح َّل َل ُه ن َك ُ
اح َهاَ .ق َ
ال إ َم ُ
ما لِْلعَلم ِ
اء ِفي ِق َّص ِة َزْيد ِم ْن َه َذا اْل َم ْعَنى".
َ ُ َ
عرفنا أن مثل هذا ال يصح ،وال يليق بمقام النبوة ،أنه رآها فأعجبته فأضمر في نفسه ما

أضمر وأخفى في نفسه ما هللا مبديه ،وبينا وجه ذلك ،وأن هذا ال يرجع إلى كونه -عليه
أبدا ،أخبر بأن
الصالة والسالم -رآها متبذلة ،ودخلت في نظره ،ثم بعد ذلك حصل ما حصلً ،

ز ًيدا يطلقها ،وأنه يتزوجها بعد زيد ،من أجل تقرير حكم شرعي ،وأن زوجة الولد من التبني
تحل لمن تبنى ،وأن التبني ال يثبت البنوة وال ينشر المحرمية.
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ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ول َم َّك َة ِب َغ ْي ِر
"اْل َحادي َع َشَر :أََّن ُه أ ْ
َع َت َق َصفَّي َة َو َج َع َل ع ْتَق َها َص َدا َق َها .الثاني َع َشَرُ :د ُخ ُ
ِإحرام ،وِفي ح ِقَنا ِف ِ
ِ
اخ ِت ََّل ٌ َّ ِ
ور ُثَ .وإَِّن َما
ال ِب َم َّك َةَّ .ا
يه ْ
َ
الر ِب َع َع َشَر :أََّن ُه ََل ُي َ
َْ َ
ف .الثال َث َع َشَر :اْلق َت ُ
الت ْحلِ ِ
الر ُج َل ِإ َذا َق َار َب اْل َم ْو َت ِباْل َمَر ِ
ُذ ِكَر َه َذا ِفي ِق ْسمِ َّ
ال َعْن ُه أَ ْك َثُر ِمْل ِك ِهَ ،وَل ْم َي ْب َق
يل؛ ِْلَ َّن َّ
ض َز َ
ول َّ ِ
َل ُه ِإََّل ُّ
الثُل ُث َخالِ ًصاَ ،وَب ِقي ِمْل ُك َرس ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -عَلى َما َتَقَّرَر َبَياُن ُه ِفي
ُ
َ
آي ِة اْلمو ِار ِ
يثَ ،وس َ ِ
(مْرَي َم) َبَياُن ُه أ َْي ًضا".
َ ََ
ُ
ورة َ
ِ
ِ ِ
وب} [مريم ،]6:فهو نبي من
تقدم بالنسبة إلرث األنبياء عند قولهَ { :ي ِرثني َوَي ِرث م ْن آل َي ْعق َ
األنبياء ،أما المراد بالوراثة هنا فتقدم هذا في سورة مريم.
طالب...........................:
هكذا قال المالكية والحنفية ،معللين بأنه أعتقها ،وجعل عتقها صداقها ،وهذا خاص بالنبي -
متقدما على النكاح فقد صارت حرة هي
عليه الصالة والسالم -لماذا؟ ألنه إن كان العتق
ً
أملك بنفسها ،وتملك الرفث ،ظاهر أم ال؟
أعتقها ،ثم تزوجها في مقابل هذا العتق ،فلها أن تقول :أنا حرة ،أعتقتني فإذا قال :تزوجتك،
قالت :ال ،ال قبول ،هذا إذا تقدم العتق على النكاح ،وإن تقدم النكاح على العتق فهو نكاح
أمة ،وال يجوز إال بالشروط المعروفة عند أهل العلم أال يجد طول الحرة.
وعلى كل حال كل هذه تعليالت في مقابل نص ،ال قيمة لها ،وهذا قول المالكية والحنفية،
لكن الشافعية والحنابلة ما يمنع عندهم من أن يعتق األمة ويجعل إعتاقها صداقها ،يعني
قيمتها الحقيقية التي لو كاتبها عليه هي صداقها ،مثل المقاصة ،مثل من نوع المقاصة ،يعني
مثال ،وجدت معه سيارة وفاوضته عليها فقال :أبيعها لك
لو أن لك في ذمة زيد خمسين ألف ً
ألفا ،ثم أخذت السيارة وانتهت ،ال تريد منه وال يريد منك ،هذه المقاصة ،في مقابل ما
بخمسين ً
في ذمته ،هل تقول :إن المبلغ الذي في ذمتك إنما أسقطه قبل أن تستحقه؛ ألن البيع ما ثبت
وثبت؟ كل هذه تعليالت ال قيمة لها.

امس ع َشر :بَقاء َزو ِجَّي ِت ِه ِمن بع ِد اْلمو ِتِ َّ .
ِ
س َع َشَرِ :إ َذا ََّ
امَأَر ًة َت ْبَقى ُحْرَم ُت ُه
ْ َ ْ َْ
"اْل َخ َ َ َ َ ُ ْ
الساد َ
طل َق ْ
َعَل ْي َها َف ََّل ُتْن َك ُح.

ِ
ِِ
ِ
و َه ِذ ِه ْاْلَ ْقسام َّ
يح
الث ََّل َث ُة َتَقَّد َم ُم ْع َ
َّللا َت َعاَلىَ .وأُِب َ
َ
اء َّ ُ
ظ ُم َها ُم َف َّص ًَّل في َم َواضع َهاَ .و َسَيأْتي ِإ ْن َش َ
َ ُ
َخ ُذ َّ
الشَر ِ
اب ِم َن اْل َج ِائ ِع َواْل َع ْط َش ِ
الط َعامِ َو َّ
ان َم ْن ُه َو
َل ُه -عليه الصَّلة والسَّلم -أ ْ
انَ ،وإ ْ
ِن َك َ
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ِ
اف َعَلى َن ْف ِس ِه اْل َه ََّل َك؛ لَِق ْولِ ِه َت َعاَلىَّ { :
ين ِم ْن أَْن ُف ِس ِهم}َ .و َعَلى ُك ِل
َم َع ُه َي َخ ُ
الن ِب ُّي أ َْوَلى ِباْل ُم ْؤ ِمن َ
َن َي ِقي َّ
الن ِب َّي -صلى هللا عليه وسلمِ -بَن ْف ِس ِه".
أَحد ِمن المسلِ ِمين أ
َ َ ُْْ َ ْ َ
هذا خطاب للمسلمين ،أن ي ِقدموه على أنفسهم ،وليس بخطاب للنبي -عليه الصالة والسالم-
أن يأخذ ما بأيدي الناس مما احتاجوا إليه ،وليس هذا من شمائله وال من صفاته وال من
أخالقه ،لكن عموم المسلمين يجب عليهم تقديم النبي -عليه الصالة والسالم -على أنفسهم.
نعم.

ِ ِ ِ ِ
َّللا ِب َت ْحلِ ِ
يل اْل َغَن ِائمِ".
يح َل ُه أ ْ
" َوأُِب َ
َن َي ْحم َي لَن ْفسهَ .وأَ ْكَرَم ُه َّ ُ
مع أنه ليس له مال يحمي من أجله ،وإنما حماه من أجل إبل الصدقة.

َّللا ِب َت ْحلِ ِ
ان ِم َن ْاْلَ ْن ِبَيا ِء َم ْن
ط ُه ًا
ُمِت ِه َم ْس ِج ًدا َو َ
ض َل ُه َوِْل َّ
يل اْل َغَن ِائمَ ،و ُج ِعَل ِت ْاْل َْر ُ
ورَ .وَك َ
" َوأَ ْكَرَم ُه َّ ُ
ََل َت ِص ُّح َص ََّل ُت ُه ْم ِإََّل ِفي اْلم َس ِ
ان َي َخا ُف ُه اْل َع ُد ُّو ِم ْن َم ِس َيرِة َش ْهرَ .وُب ِع َث
اج ِدَ .وُن ِصَر ِب ُّ
الر ْعبَ ،ف َك َ
َ
ِإَلى َك َّ ِ
ِ
ِ
اء يبع ُث اْلو ِ
الن ِ
اح ُد ِإَلى َب ْع ِ
اس ُدو َن
ض َّ
افة اْل َخْلقَ ،وَق ْد َك َ
ان َم ْن َقْبَل ُه م َن ْاْلَ ْن ِبَي ُ ْ َ َ
ِ
ِ
الس ََّل ُم-
وسىَ -عَل ْي ِه َّ
ُم ْع ِج َز ُات ُه َك ُم ْع ِج َزات ْاْلَ ْن ِبَياء َقْبَل ُه َو ِزَي َاد ًةَ .وَكاَن ْت ُم ْع ِج َزُة ُم َ
اْلم ِ
ق اْلَق َمُر لِ َّلن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلمَ ،-و َخَر َج
الص ْخَرِةَ .وَق ْد اْن َش َّ
اء ِم َن َّ
َ

َب ْعضَ .و ُج ِعَل ْت
اْل َع َصا َواْن ِف َج َار
اْلماء ِمن بي ِن أ ِ ِ ِ
ِ
يسى -صلى هللا عليه
َ ُ ْ َْ َ
َصابعه -صلى هللا عليه وسلمَ ، -وَكاَن ْت ُم ْع ِج َزةُ ع َ
اء ْاْلَ ْك َم ِه َو ْاْل َْبَر ِ
صَ .وَق ْد َسَّب َح اْل َح َصى ِفي َي ِد َّ
الن ِب ِي -صلى هللا
اء اْل َم ْوَتى َوإ ِْبَر َ
وسلمِ -إ ْحَي َ

آن ُم ْع ِج َزًة َل ُه،
عليه وسلمَ ،-و َح َّن اْل ِج ْذ ُ
َّللا َعَل ْي ِه ْم ِبأ ْ
َن َج َع َل اْلُقْر َ
ع ِإَل ْيهَ ،و َه َذا أَْبَل ُغَ .وَف َّضَل ُه َّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ام ِةَ ،ولِ َه َذا ُج ِعَل ْت ُنُب َّوُت ُه ُم َؤَّب َد ًة ََل ُتْن َس ُخ ِإَلى َي ْومِ
َو َج َع َل ُم ْعج َزَت ُه فيه َباقَي ًة إَلى َي ْومِ اْلقَي َ
ِ
ام ِة".
اْلقَي َ
يعني معجزات األنبياء تنتهي بموتهم ،وهو معجزته الكبرى الخالدة القرآن باقية إلى قيام

الساعة.
طالب.....................:
أمور اختيارية يمتنع منها ،خلق على
هذه خلقة ،هذه جبلية ليس للمرء اختيار ،ليست هذه ًا

هذا.

طالب :وج ِعَل ْت مع ِج َز ُاته َكمع ِج َز ِ
ات ْاْلَ ْن ِبي ِ
اء َقْبَل ُه َو ِزَي َاد ًة ،زيادة على معجزات اْلنبياء؟
َُ
ُْ ُ ُْ
َ
نعم ،بال شك.

طالب :سليمان -عليه السَّلم-؟
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ِ ِ18
َحد ِم ْن َب ْع ِدي} [ص ،]35:يعني هل حصل للنبي -عليه الصالة والسالم-
{مْل ًكا ال َي ْن َبغي أل َ
جميع ما حصل لألنبياء من معجزات؟

نعم حصل لبعض أتباعه ما حصل لبعض األنبياء ،يعني حصل ألبي مسلم الخوالني أنه
أدخل النار ولم يتأثر ،كما حصل إلبراهيم ،وحصل لبعض التابعين من أحيي له فرسه كما
أيضا من أمته من مشي على البحر كما حصل لموسى ،المقصود أنه
حصل لعيسى ،وحصل ً
حصل ألمتي ما حصل لغيره من األنبياء ،وأما معجزاته وخصائصه -عليه الصالة والسالم-

فلم تحصل ألحد قبله ،وهذا على سبيل اإلجمال ال على سبيل التفصيل.
طالب........................:
هذا معروف ،نعم.
طالب........................ :

جنبا من غير احتالم هذا بيان الواقع ،ال مفهوم له.
ً
ِ
ِ
اس َتْن َك َحِ ،م ْث ُل َع ِج َب
" َّ
السا ِب َع َة َع ْشَرَة :قوله تعالى{ :أ ْ
الَ :ن َك َح َو ْ
َي َيْنك َح َهاُ ،يَق ُ
َن َي ْس َتْنك َح َها} أ ْ
طَل ِب ِ
ِ ِ
الن َكا ِح".
اح ِب َم ْعَنى َ
اس َت ْع َج َلَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ِرُد اَل ْستْن َك ُ
اس َت ْع َج َبَ ،و َع ِج َل َو ْ
َو ْ

كما هو األصل؛ ألن السين والتاء للطلب.

ِ
ِ
ِ
ِ
"أ َْو َ ِ
ال َّ
ال ِم ْن َض ِمير ُم َّت ِصل
الزج ُ
يلَ :ح َ
َّاجَ .وِق َ
طَلب اْل َو ْطءَ .و{ َخال َص ًة} ُنص َب َعَلى اْل َحالَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
اها
َحَلْلَن َ
امَأَر ًة ُم ْؤ ِمَن ًة أ ْ
اج َكَ ،وأ ْ
ِبف ْعل ُم ْض َمر َد َّل َعَل ْيه اْل ُم ْض َمُرَ ،ت ْقد ُيرُه :أ ْ
َحَلْلَنا َل َك أ َْزَو َ
َحَلْلَنا َل َك ْ

َخالِ َص ًةِ ،بَل ْف ِظ اْل ِهَب ِة َوبِ َغ ْي ِر َص َداق َوبِ َغ ْير َولِي.
ِ
ِ
َّ ِ
ين
ين} َف ِائ َد ُت ُه أ َّ
ِن َكاُنوا ُم َخا َ
َن اْل ُك َّف َار َوإ ْ
ط ِب َ
الثامَنة َع َشَرةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :م ْن ُدو ِن اْل ُم ْؤ ِمن َ
الش ِر ِ ِ
ِ ِ
َح َكامِ ِإَّن َما َي ُكو ُن ِف ِ
يه ْم َعَلى
ول؛ ِْل َّ
َن َت ْص ِر َ
يف ْاْل ْ
يعة عْن َدَنا َفَل ْي َ
ِب ُفُروِع َّ َ
س َل ُه ْم في َذل َك ُد ُخ ٌ
ير ِْ
َت ْق ِد ِ
اْل ْس ََّلمِ.

َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ق ْد َعلِمَنا ما َفَر ْضَنا َعَل ْي ِه ْم ِفي أ َْزَو ِ
اج ِه ْم}".
ْ َ
نعم الكفار عندما قال :من دون المؤمنين ،هل يخرج بذلك الكفار؟ أو أن الكفار مثل المؤمنين
ألنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ لكن التنصيص على المؤمنين؛ ألنهم هم الذين يتدينون
بأحكام الدين.
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ق ْد َعلِمَنا ما َفَر ْضَنا َعَل ْي ِه ْم ِفي أ َْزَو ِ
اج ِه ْم} أي ما أوجبنا على المؤمنين َو ُه َو
ْ َ
ِ
ِ
َّ
َّ
اه أَُب ُّي ْب ُن َك ْعب َوَق َت َادةُ َو َغْيُرُه َما.
ال َم ْعَن ُ
أََل َي َت َزَّو ُجوا ِإَل أَْرَب َع ن ْس َوة ب َم ْهر َوَبِيَنة َوَوِليَ .ق َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ِ
ج} أَي ِض ِ
ِ
َّ ِ
اج
َمر أَْن َت ِفيه ُم ْح َت ٌ
ٌ
يق في أ ْ
التاس َعة َع َشرة :قوله تعالى { :ل َك ْي ََّل َي ُكو َن َعَل ْي َك َحَر ٌ ْ
ِإَلى َّ ِ
ان َو َشَر ْحَنا َه َذا َّ
ف {ِل َك ْي ََّل}
ج} َ
الشْر َح { لِ َك ْي ََّل َي ُكو َن َعَل ْي َك َحَر ٌ
َي َبَّيَّنا َه َذا اْلَبَي َ
الس َعة ،أ ْ
ِ
ِ
ِ
يق َقْلُب َك َح َّتى َي ْظ َهَر ِمْن َك أََّن َك َق ْد أ َِث ْم َت ِعْن َد
ق ِبَق ْولِهِ{ :إَّنا أ ْ
َحَلْلَنا أ َْزَو َ
ُم َت َعل ٌ
َي َف ََّل َيض ُ
اج َك} أ ْ
ِِ
ربِك ِفي َشيء .ثُ َّم آَنس َتعاَلى ج ِميع اْلم ْؤ ِم ِن ِ ِ ِ
َّللا
َ َ
ال َت َعاَلىَ { :وَك َ
َ
َ َ
ان َّ ُ
ين ب ُغ ْفَرانه َوَر ْح َمته َفَق َ
َ َ ُ
ْ
َغ ُف ا ِ
يما}.
ً
ور َرح ً
َقوُل ُه َتعاَلىُ { :ترِجي م ْن َت َش ِ
اء َو َم ِن ْاب َت َغْي َت ِم َّم ْن َع َزْل َت َف ََّل
ْ
ْ
َ
اء مْن ُه َّن َوُتْئوِي ِإَل ْي َك َم ْن َت َش ُ
ُ
َ
ُّ
َّللا َي ْعَل ُم َما ِفي
َعُيُن ُه َّن َوََل َي ْح َز َّن َوَيْر َض ْي َن ِب َما َ
اح َعَل ْي َك َذلِ َك أ َْدَنى أ ْ
َن َتَقَر أ ْ
ُجَن َ
آت ْي َت ُه َّن ُكل ُه َّن َو َّ ُ
ِ
ان َّ ِ
يما}.
ُقُلوب ُِك ْم َوَك َ
يما َحل ً
َّللاُ َعل ً
ِف ِ
يه ِإ ْح َدى َع ْشَرَة َم ْسأََلةً:
وز َو َغ ْيَر َم ْه ُموزَ ،و ُه َما ُل َغ َت ِ
ان".
ِئ َم ْه ُم ًا
ْاْلُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :تْرِجي َم ْن َت َشا ُء} ُقر َ
ترجي وترجئ ،مهموز ترجئ من أرجأ يرجئ وهو مهموز ،وقد يسهل فيقال :ترجي كما في

نظائره من المهموزات والشأم والشام والتأريخ والتاريخ.

ِ ِ
ود َة ْاْلَلِ ِ
ال :أَْر َج ْي ُت ْاْل َْمَر َوأَْر َجأ ُْت ُه ِإ َذا أ َّ
ف) َض َم
َخْرُت ُهَ .وُتْئوِي َت ُ
(م ْم ُد َ
الَ :
ض ُّمُ ،يَق ُ
"ُيَق ُ
آوى إَل ْيه َ
ِإَلي ِه .وأَوى (م ْقصورَة ْاْلَلِ ِ
ف) اْن َض َّم ِإَل ْي ِه.
ْ ََ َ ُ َ
يل َه ِذ ِه ْاْلي ِة ،وأَص ُّح ما ِق ِ
َّ
ف اْل ُعَلماء ِفي َتأ ِْو ِ
يهاَّ .
الت ْو ِس َع ُة َعَلى الَّن ِب ِي -
الث ِانَيةَُ :و ْ
اخَتَل َ
يل ف َ
َ َ َ َ َ
َ ُ
ِ
ِ
ان ََل َي ِج ُب َعَل ْي ِه اْلَق ْس ُم َب ْي َن َزْو َج ِات ِهَ .و َه َذا اْلَق ْو ُل
صلى هللا عليه وسلم -في َتْرك اْلَق ْسمَِ ،ف َك َ
ِ
ِ
ِ
الص ِحي ِح َع ْن َع ِائ َش َة -رضي هللا
اه ِفي َّ
ُه َو َّالذي ُيَناس ُب َما َم َضىَ ،و ُه َو َّالذي َثَب َت َم ْعَن ُ
ول َّ ِ
الَّل ِئي َو َه ْب َن أَْن ُفس ُه َّن لَِرس ِ
عنهاَ ،-قاَل ْتُ » :كْن ُت أَ َغ ُار َعَلى َّ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم-
ُ
َ
ِ
ِ
اء ِمْن ُه َّن َوُتْئوِي
َّللا َعَّز َو َج َّل { ُتْرجي َم ْن َت َش ُ
ول :أ ََوَت َه ُب اْل َمْ أَرةُ َن ْف َس َها لَر ُجل؟ َفَل َّما أَْن َز َل َّ ُ
َوأَ ُق ُ
ِإَليك من َت َشاء وم ِن اب َت َغيت ِم َّمن ع َزْلت} َقاَل ْتُ :قْلت و َّ ِ
ع ِفي
َّللا َما أََرى َرَّب َك ِإََّل ُي َس ِار ُ
ْ َ َ
ُ ََ ْ َْ
ْ َ َْ
ُ َ
ال ْاب ُن اْل َعَربِيَ :ه َذا َّال ِذي".
َه َو َ
اك«َ .ق َ

على ما تقدم ،تقدمت اإلشارة إلى مثل هذا.
ِ
َن ُي َع َّو َل َعَل ْي ِهَ .واْل َم ْعَنى
ال ْاب ُن اْل َعَربِيَ :ه َذا َّال ِذي َثَب َت ِفي َّ
الص ِحي ِح ُه َو َّالذي َيْنَب ِغي أ ْ
" َق َ
ِِ
ِ
َن َّ
َن َي ْق ِس َم
اْل ُمَرُادُ :ه َو أ َّ
اء أ ْ
الن ِب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ك َ
ان ُم َخَّيًار في أ َْزَواجهِ ،إ ْن َش َ
ص َّ
َن ُج ِع َل ْاْل َْمُر
َن َي ْتُر َك اْلَق ْس َم َتَر َكَ .ف ُخ َّ
الن ِب ُّي -صلى هللا عليه وسلمِ -بأ ْ
اء أ ْ
َق َس َمَ ،وِإ ْن َش َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ض َذلِ َك َعَل ْي ِهَ ،ت ْطِي ًيبا لُِن ُف ِ
وس ِه َّنَ ،و َص ْوًنا
َن َفَر َ
ان َي ْق ِس ُم ِم ْن ِقَب ِل َن ْف ِسه ُدو َن أ ْ
ِإَل ْيه فيهَ ،لكَّنهُ َك َ
َل ُه َّن َع ْن أَ ْق َو ِ
ال اْل َغ ْيَرِة َّال ِتي ُت َؤِدي ِإَلى َما ََل َيْنَب ِغي.
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ِ
َ 20و ِ
اجًبا َعَلى َّ
وب َعْن ُه ِب َه ِذ ِه
ان اْلَق ْس ُم
يلَ :ك َ
الن ِب ِي -صلى هللا عليه وسلم -ثُ َّم ُنس َخ اْل ُو ُج ُ
َوِق َ
ِ
ينَ :كان رسول َّ ِ
ق َب ْع ِ
ط ََّل ِ
ض ِن َس ِائ ِه َفُقْل َن َل ُه :ا ْق ِس ْم َلَنا َما ِشْئ َت.
َّللا َق ْد َه َّم ِب َ
ال أَُبو َرِز ٌ
َ َُ ُ
ْاْلَيةَ .ق َ
ِ ِ ِِ
ِ
َف َكان ِم َّم ْن آوى ع ِائ َش َة وح ْفص َة وأ َُّم سَلم َة وَزيَنبَ ،ف َك ِ
اء
َ
َ
َ َ
ََ َ َ َ َ َ ْ
ان ق ْس َم ُت ُه َّن م ْن َن ْفسه َو َماله َس َو ً
ِ
بيَنه َّن .وَك ِ
ان َي ْق ِس ُم َل ُه َّن َما
ان م َّم ْن أَْر َجى َس ْوَد ُة َو ُج َوْي ِرَي ُة َوأ ُُّم َح ِب َيب َة َو َم ْي ُموَن ُة َو َصفَّي ُةَ ،ف َك َ
َْ ُ َ َ
ِ
ات.
يل :اْل ُمَرُاد اْل َواهَب ُ
اءَ .وِق َ
َش َ
قوله أبي رزين ،كان رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قد هم بطالق بعض نسائه ،فقلن له:
اقسم لنا ما شئت ،يعني يكفينا ما يأتي ولو شرف االنتساب ،ونظيره قول هللا -جل وعال:-
صلِ َحا َب ْيَنه َما صْل ًحا
{وإِ ِن ا ْم َأرَةٌ َخاَف ْت ِم ْن َب ْعلِ َها نش ًا
اح َعَل ْي ِه َما أ ْ
وز أ َْو ِإ ْع َر ً
اضا َفال جَن َ
َن ي ْ
َ
َوالصْلح َخ ْيٌر} [النساء ،]128:يعني إذا رأت المرأة رغبة زوجها عنها ،وتنازلت عن بعض

حقوقها فاألمر ال يعدها ،لو تنازلت عن قسمها كما فعلت سودة ،فتنازل صحيح ،سواء تنازلت

للزوج أو تنازلت إلحدى نسائه وقالت :تكون ليلتي لفالنة أو ما أشبه ذلك ،هذا كالم ال إشكال
فيه ،وهو جائز ،المسألة مسألة معاوضة ،إذا رأى الزوج أن هذه المرأة ال تحقق رغبته ،وأراد
أن يستبدلها بغيرها ثم قالت له :أنت في حل مما يلزمك من ِقبلي ،وتزوج ما شئت ،وال تقسم
لها ،هذه األمر ال يعدوها ،وما يظن من يفعل ذلك والناس السيما مجتمعات النساء ،تعده من
أعظم الظلمة ،بل من أعظم أنواع الظلم إذا قال لزوجته األولى التي كبرت سنها وصارت ال
ِ
ظلما ،إذا
تلبي رغبته ،قال :إن أردت البقاء على الزوجية وليست لكي ليلة وال قسم ،تظن هذا ً
رأت من زوجها هذا النشوز واإلعراض تنازلت ،فال شيء في هذا ،وتب أر ذمته بها لم يعضلها،
بمعنى أنه يعلقها ليست ذات زوج وال مطلقة ،إذا قال لها :إن ِ
بقيت فاألمر إليك ،وإن ذهبت
وبحثت عمن تسعدين معه أكثر من سعادتك معي فاألمر إليك ،وهذا دليله قصة سودة ،واآلية
كالصريحة في مثل هذا.
وال يظن أن هذا من طبع الرجال دون النساء ،النساء فيهن شيء من ذلك ،فالرجل إذا ضعف
أمام المرأة صارت تفرض عليه أشياء لم تكن الزمة له قبل ذلك ،في مقابل هذا الضعف
تحتاج ما ِ
يعوضها عنه ،وال ترضى بوضعها الذي صار آل إليه األمر عند زوجها ،فالمسألة
كما يقال عرض وطلب ،والمحتاج هو الذي يتنازل ،واآلية أصل المسألة وصنيع سودة يدل
على أن هذا ال إشكال فيه.

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء ِمْن ُهن} َقاَل ْتَ :ه َذا
ام ْب ُن ُعْرَوَة َع ْن أَِبيه َع ْن َعائ َش َة في َق ْولِهُ { :تْرجي َم ْن َت َش ُ
" َرَوى ه َش ُ
اهبات أَْن ُفسه َّنَ ،ت َزَّوج رسول َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال َّ
َّللا -صلى هللا
الش ْع ِب ُّيُ :ه َّن اْل َو َ ُ
َُ
ََُ ُ
في اْل َواهَبات أَْن ُف َس ُه َّنَ .ق َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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َن رسول َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُّ
َّللا -صلى هللا عليه
الزْهرُّ
ِيَ :ما َعل ْمَنا أ َّ َ ُ َ
عليه وسلم -مْن ُه َّنَ ،وَتَر َك مْن ُهنََ .وَق َ
وسلم -أَرجأَ أَحدا ِمن أ َْزو ِ ِ
اه َّن ُكَّل ُه َّن".
آو ُ
اجهَ ،ب ْل َ
ْ َ ًَ ْ َ
ألنهن اخترنه -عليه الصالة والسالم.-
ق م ْن َشاء ِم َّم ْن حصل ِفي ِعصمِت ِه ،وإِمس ِ
اك َم ْن
" َوَقالَ ْاب ُن َعَّباس َو َغ ْيُرُه :اْل َم ْعَنى ِفي َ
ْ َ َ َْ
ََ َ
َ
ط ََّل ِ َ
ول َّ ِ
الت ْو ِس َع ُة َعَلى َرس ِ
اها َّ
َّللا -صلى هللا
يل َغْيُر َه َذاَ .و َعَلى ُك ِل َم ْعًنى َف ْاْلَي ُة َم ْعَن َ
ُ
اءَ .وِق َ
َش َ
عليه وسلمَ -و ِْ
َعَلم.
اح ُةَ .و َما ْ
َّللا أ ْ
اْلَب َ
اخ َتْرَن ُ
اه أ َ
َص ُّحَ ،و َّ ُ
الثالِ َثةَُ :ذهب ِهب ُة َّ ِ
َن َقوَلهُُ { :ترِجي م ْن َت َشاء} ْاْليةََ ،ن ِ
َّللا ِفي َّ ِ
َّ
اس ٌخ
ْ
الناس ِخ َواْل َمْن ُسو ِخ ِإَلى أ َّ ْ
َ
ََ َ
ُ
َ
اب َّ ِ
ِ
النس ِ
ِ
َّللا َن ِ
ِ
س ِفي ِك َت ِ
وخ
اس ٌخ َتَقَّد َم اْل َمْن ُس َ
الَ :ل ْي َ
اء م ْن َب ْعد} ْاْلَيةََ .وَق َ
لَق ْولِهََ{ :ل َيح ُّل َل َك َ ُ
َش ُهر َو َع ْشٌر،
ف ِم ْن ِج َهاتَ .وِفي (اْلَبَقَرِة) ِعَّد ُة اْل ُم َت َوَّفى َعْن َها أَْرَب َع ُة أ ْ
ِس َوى َه َذاَ .وَك ََّل ُم ُه ُي َض َّع ُ
و ُهو َن ِ
اس ٌخ لِْل َح ْو ِلَ ،وَق ْد َتَقَّد َم َعَل ْيه".
َ َ
نعم ،أربعة أشهر وعشر متأخرة في النزول عن الحول ،ومع ذلك هي متقدمة في ترتيب

اآليات في سورة البقرة.

طَل ْب َت ،و ِاَل ْب ِت َغاء َّ
الطَل ُب.
" َّا
الر ِب َع ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َم ِن ْاب َت َغ ْي َت ِم َّم ْن َع َزْل َت} { ْاب َت َغ ْي َت} َ
َ
ُ
َو{ َع َزْل َت} أ ََزْل َتَ ،واْل ُع ْزَل ُة ِْ
امَأَر ًة ِم َّم ْن عزلت".
َي ِإ ْن أََرْد َت أ ْ
َن ُتْئو َ
ِي ِإَل ْي َك ْ
اْل َازَلةُ ،أ ْ
عزلتهن.

اْلرج ِ
ِ
ِ ِ
اءَ ،ف َد َّل
"ممن َع َزْل َت ُه َّن ِم َن اْل ِق ْس َم ِة َوَت ُ
ْس َعَل ْي َك في َذل َك .وَك َذل َك ُح ْك ُم ِْ ْ َ
ض َّم َها ِإَل ْي َك َف ََّل َبأ َ
الطرَف ْي ِن َعَلى َّ
الث ِاني.
أَ
َح ُد ََّ
امسةَُ :قوُلهُ َتعاَلىَ { :ف ََّل جَناح عَلي َك} أَي ََل ميل ،يَقال :جَنح ِت َّ ِ
ِ
َي َماَل ْت ِإَلى
ْ َْ َ ُ ُ َ َ
ُ َ َْ
ْ
َ
اْل َخ َ
السفيَن ُة أ ْ
ض .أَي ََل مْيل َعَل ْي َك ِب َّ
الل ْومِ َو َّ
الت ْوبِي ِخ".
ْاْل َْر ِ ْ َ َ

ال جناح عليك يعني ال إثم عليك ،رفع الجناح يعني رفع اإلثم ،وال لوم.
" َّ ِ
َي َذلِ َك َّ
الت ْخِي ُير َّال ِذي
الساد َسةَُ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ذلِ َك أ َْدَنى أ ْ
َن َتَقَّر أ ْ
ال َق َت َاد ُة َو َغ ْيُرُه :أ ْ
َعُيُن ُه َّن} َق َ
َن اْل ِفعل ِمن َّ ِ
َخَّيرَناك ِفي صحب ِت ِه َّن أ َْدَنى ِإَلى ِر َضاه َّن ِإ ْذ َك ِ ِ ِ ِ
َّللا
ُ
ْ َ
ان م ْن عْندَناْ ،ل ََّن ُه َّن ِإ َذا َعلِ ْم َن أ َّ ْ َ َ
َ
ُ َْ
ق َل ُه ِفي َشيء َكان ر ِ
ِ
اضًيا ِب َما أُوِتي
ين؛ ِْل َّ
َن اْل َمْرَء ِإ َذا َعلِ َم أََّن ُه ََل َح َّ
َقَّر ْت أَ ْعُيُن ُه َّن ِب َذلِ َك َوَرض َ
َ َ
ْ
َ
اش َتَّد ْت َغيرُت ُه عَلي ِه وع ُ ِ
ص ُه
ِن َعلِ َم أَ َّن َل ُه َحقا َل ْم َي ْقَن ْع ُه َما أُوِت َي ِمْن ُهَ ،و ْ
ِن َق َّلَ .وإ ْ
ِمْن ُه َوإ ْ
َْ َ ْ َ َ
ظ َم حْر ُ
ال أ َْزو ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّللا لَِر ُسولِ ِه ِم ْن َت ْف ِو ِ
اه َّن
اجه أَ ْقَر َب ِإَلى ِر َض ُ
يض ْاْل َْم ِر ِإَل ْيه في أ ْ
فيهَ .ف َك َ
َح َو ِ َ
ان َما َف َع َل َّ ُ
ِ
معه ،وِإَلى ِ
ِئ:
َعُي ِن ِه َّن ِب َما َي ْس َم ُح ِبه َل ُه َّنُ ،دو َن أ ْ
وب ُه َّن ِبأَ ْك َثَر ِمْن ُه َوُقر َ
است ْقَر ِار أ ْ
َن َت َت َعَّل َق ُقُل ُ
ََُ َ
ْ
اء وَنص ِب ْاْلَعي ِن .و( ُتَقَّر أَعيُنه َّن) عَلى اْل ِبَن ِ
(ت ِقَّر أَعيَنه َّن) ِب َضمِ َّ ِ
اء لِْلم ْف ُع ِ
ول".
ُ
َ
ُْ ُ
ُْ ُ
الت َ ْ
ُْ َ
َ
ط َمع ألحد فيما زاد عليه ،ال
وعا به،
مجزوما به من ِقَبل هللا ورسوله فال َم ْ
إذا كان الحكم مقط ً
ً
الدا يقول :ال يكفيني الربع ،أو
مطمع ألحد ما فيه زوج من األزواج إذا ماتت زوجته وتركت أو ً
أمر مقرر ومحدد شرًعا ،لكن إذا حضر القسمة أولو
تقول الزوجة :ال يكفيني الثمن ،هذا ٌ
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22ا يسيراِ ،
طمعوا فيما هو أكثر منه؛ ألن هذا ليس بأمر مجزوم محدد ال يزيد
شيئ
القربى وأعطوا ً
ً
وال ينقص ،وهذا جار في جميع األمور ،إذا كان األمر فيه مجال لألخذ والرد أخذ ،وإذا كان
ما فيه مجال خالص انتهى ما فيه مجال.
الس ََّل ُمَ -م َع َه َذا ُي َش ِد ُد َعَلى َن ْف ِس ِه ِفي ِر َع َاي ِة َّ
الت ْس ِوَي ِة َبْيَن ُه َّن؛ َت ْطِي ًيبا لُِقُلوب ِِه َّن
ان َ -عَل ْي ِه َّ
" َوَك َ
ِ ِ
ِ
الله َّم َه ِذ ِه ُق ْدرِتي ِفيما أ ِ
َملِ ُك «".
ولُ َّ » :
َك َما َقَّد ْمَن ُ
َ
يما َت ْمل ُك َوََل أ ْ
َ ْ
اه َوَيُق ُ
َمل ُك َف ََّل َتُل ْمني ف َ
يعني هذا قسمي فيما أملك هذا الذي يقدر عليه ،وأما الذي ال يملكه من الميل القلبي وما

يتبعه من أمور من ِجماع ونحوه فهذا ال يملك ،وأما ما يمَلك من النفقة والكسوة والسكنى فمثل

هذا ال يجوز الزيادة فيه وال النقص.
َن َي ُكو َن َي ْظ َهُر َذلِ َك ِفي َشيء ِم ْن ِف ْعلِ ِه.
"َي ْع ِني َقْلَب ُهِِْ ،لي َث ِارِه َع ِائ َش َة -رضي هللا عنهاُ -دو َن أ ْ
ْ
ِ
ِ ِ
طاف ِب ِه محموًَل عَلى بي ِ
وت أ َْزَو ِ
اج ِهِ ،إَلى أ ِ
َن
اس َت ْأ َذَن ُه َّن أ ْ
ان ِفي َمَر ِضه َّالذي ُت ُوِف َي ِفيه ُي َ ُ
َوَك َ
َ ْ ُ َ ُُ
َن ْ
اش َت َكى رسول َّ ِ
ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم-
يم ِفي َب ْي ِت َع ِائ َش َةَ .قاَل ْت َع ِائ َش ُة » :أ ََّو ُل َما ْ
َُ ُ
ُيق َ
ِ
ِ
ض ِفي َب ْي ِت َها َي ْع ِني ِفي َب ْي ِت َع ِائ َش َة َفأ ُِذ َن َلهُ«
َن ُي َمَّر َ
اجهُ أ ْ
اس َت ْأ َذ َن أ َْزَو َ
في َبْيت َم ْي ُموَنةََ ،ف ْ
يثَ ،خَّرج ُه َّ ِ
الص ِحي ِح أ َْي ًضا َع ْن َع ِائ َش َة -رضي هللا عنهاَ -قاَل ْت:
يحَ .وِفي َّ
اْل َح ِد َ
الصح ُ
َ
»ِإن َكان رسول َّ ِ
َّ
ول :أ َْي َن أََنا اْلَي ْوَم أ َْي َن أََنا َغ ًدا
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -لَي َت َفق ُدَ ،يُق ُ
ْ َ َُ ُ
ِ
َّللا َت َعاَلى َب ْي َن
اس ِت ْب َ
اء لَِي ْومِ َعائ َش َة -رضي هللا عنهاَ .-قاَل ْتَ :فَل َّما َك َ
ْ
ان َي ْو ِمي َقَب َض ُه َّ ُ
طً
َس ْحرِي َوَن ْحرِي- ،صلى هللا عليه وسلم.« -
َن يع ِدل بي َن ِنس ِائ ِه لِ ُك ِل و ِ
ال َّسا ِب َعةَُ :عَلى َّ ِ
اح َدة ِمْن ُه َّن َي ْو ًما َوَلْيَلةًَ ،ه َذا َق ْو ُل َعا َّم ِة
َ
الر ُجل أ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ِ
وب َذلِ َك ِفي َّ
ض ُهم ِإَلى ُو ُج ِ
اللْي ِل ُدو َن َّ
الن َه ِار".
اْل ُعَل َماءَ .وَذ َه َب َب ْع ُ ْ

دون النهار؛ ألنه ثبت النبي -عليه الصالة والسالم -كان يطوف على نسائه في النهار بعد
صالة العصر ،لكن هذا ال يمنع وال ينافي وجوب القسم بالليل والنهار ،إذا اتفقوا على ذلك

فاألمر ال يعدوهم ،يعني لو اتفقوا على أن الليل كل واحدة لها ليلتها الخاصة بها ،وأما بالنسبة

للنهار فيكون للجميع ،األمر ال يعدوهم ،ولو اتفقوا على أن الظهر يكون لواحدة ،والعصر

لواحدة ،والقيلولة لواحدة ،والليل كله لصاحبة النوبة ،واتفقوا على ذلك ،فاألمر ال يعدوهم ،ولو
مثال ،هذه لها أسبوع ،وتلك لها أسبوع ،والثالثة لها أسبوع ،والرابعة لها
كان القسم باألسبوع ً

أسبوع ،وفي كل شهر يمر أسبوع كامل لواحدة ،اتفقوا على ذلك فاألمر ال يعدوهم ،لكن القسم
لكل ليلة هو فعله -عليه الصالة والسالم ،-القسم بالليلة الواحدة ،مع أنه يمر على نسائه في
كل يوم بعد صالة العصر ،لكن ال يجوز أن يكون الليل لهن ،والنهار لي أصرفه لمن شئت،

ال .له أن يصرفه في أعماله وتجارته وفي علمه وتعليمه ،وال يمر على واحدة منهن ،له ذلك،

لكن ال يجوز له أن يمر على فالنة ،ويترك فالنة ال في ليل وال في نهار .ال بد من العدل في

هذا.
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نعم؟

طالب..................... :

ماذا فيه؟

طالب......................:

كيف؟

طالب..................... :

ال يلزم العدل فيه ،ال يلزم العدل فيه؛ ألنه تابع للمودة القلبية ،وبعض النساء تشتَهى ،وبعض
النساء ال تشتهى ،والكبيرة ليست كالصغيرة ،وما أشبه ذلك.
على كل حال الحد الذي ال يجوز تجاوزه أال يحيج المرأة إلى غيره ،وال يجعلها تتطلع للرجال،

وإن كان كثير من العلماء يرى أن الحد الفاصل أربعة أشهر كاإليالء ،لكن المحقق في هذا
أنها ال تحتاج إلى غيره ،فإذا خشي عليها من الفتنة لزمه أن يجامعها ،إذا كان يطيق ذلك،

جميال.
احا
ً
وإذا كان ال يطيق ذلك يسرحها سر ً
طالب......................:

نعم.

طالب..................... :

كيف؟

طالب..................... :

نعم معروفة.

طالب..................... :

مسألة الرسول -عليه الصالة والسالم -وكونه هل هو ملزم بالقسم أو غير ملزم؟ فهذه مسألة
مثال وقال :كل واحدة لها ليلة
معروفة عند أهل العلم ،لكن غيره إذا اتفق مع زوجاته األربع ً

من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ،انتهينا على هذا ،ما فيه مساومة ،وأما من صالة الفجر

مثال فلفالنة ،ثم يذهب إلى عمله ،وإذا رجع بقدر هذه الساعات يجلس عند فالنة،
إلى السابعة ً
الظهر عند فالنة ،والعصر عند فالنة ،واتفقوا على هذا ،اتفق الجميع على هذا فما فيه

إشكال؛ ألن األمر ال يعدوهم ،ولهم األمر أن يرجعوا بعد ذلك .يعني ليس بالزم ،ولهم أن
يرجعوا بعد ذلك.

طالب.........................:

طيب.

طالب..................... :
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واألخرى في مكان.
طالب..................... :
يعني في بلدين؟

طالب..................... :
وقد رضيت بذلك؟

طالب..................... :

رضيت يعني أن يكون وقت الدوام عند واحدة ،ووقت اإلجازة عند واحدة؟ إذا رضوا فاألمر ال

يعدوهم.
طالب.....................:

الحياة وما الحياة ،هذا األمر لها ،إذا استحيت تتحمل.
طالب..................... :

المقصود أنها تتحمل ،يعني كل شيء له ضريبته ،شخص يتزوج امرأة على ثالثة ،وعلى
اثنتين ،لهن أوالد في المدارس ،وال يستطعن السفر في أثناء الدوام ،ثم يخيرهن ،أنا أريد أن

أسافر في هذا األسبوع إلى مكة ،إلى المدينة ،إلى كذا ،إلى كذا ،من ترغب في السفر تمشي،

معروف أن األولى والثانية عندهما أوالد يدرسون ،ولن يسافرن ،إذا قال هذا يالم أم ما يالم؟

أبدا ،إذا قال بهذا
بطوعهم واختيارهم جلسوا ،وآثروا مصلحة أوالدهم ،ما يالم على هذا ً
اإلطالق ،من أراد السفر فليتفضل ،فقالت األولى :أنا وهللا ما أستطيع ،أوالدي يدرسون ،وقالت

الثانية :أنا ال أستطيع ،أوالدي يدرسون ،أو قالت الثانية :أنا ما عندي أوالد يدرسون ،وقالت
الثالثة :أنا أدرس ،ما عين واحدة بعينها وقال :أنت اذهبي ،وأنت ال تذهبي ،وال يستطيع أن
أحدا على مثل هذه األسفار ،السيما إذا اشترطن البقاء في بلدانهن.
يلزم أو أن يكره ً
طالب......................:

نعم؟

طالب..................... :

كيف؟

طالب..................... :

هذا إذا تساوين في المزايا ،كلهن ما عندهن أوالد ،أو كلهن عندهن أوالد يدرسون ،يعني

قرع
يتساوين في المميزات ،وتشاحن في السفر ،كلنا نسافر ،وما عليهن من مصالح أوالدناَ ،ي َ
بينهن ،هو ال يريد إال واحدة.
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ق َّ
ام ِعْن َد َها ِفي َي ْو ِم َها َوَلْيَل ِت َهاَ ،و َعَل ْيه
" َوََل ُي ْس ِقطُ َح َّ
ض َها َوََل َح ْي ُ
الزْو َج ِة َمَر ُ
ض َهاَ ،وَيْل َزُم ُه اْل ُمَق ُ
َن يع ِدل بيَنه َّن ِفي مر ِض ِهَ ،كما ي ْفعل ِفي ِصح ِ
ِ ِ
َّت ِهِ ،إََّل أ ْ ِ
يم َح ْي ُث َغَل َب
أ ْ َ ْ َ َْ ُ
ََ
َ َ َُ
َن َي ْعج َز َع ِن اْل َحَرَكةَ ،فُيق َ
ف اْلَق ْس َم".
َعَل ْي ِه اْل َمَر ُ
اس َت ْأَن َ
ضَ ،فِإ َذا َص َّح ْ
إذا كان ال يستطيع ،مرض في بيت فالنة ،ال يستطيع ،ما يمشي ،وغلب عليه المرض ،فهذا

بغير طوعه وال اختياره ،فال يالم عليه ،فإن استطاع االنتقال يلزمه االنتقال.
ِ
ات واْلمسلِم ُ ِ ِ
ِ ِ
" َو ِْ
اء".
ات في َذل َك َس َو ٌ
اْل َم ُ
اء َواْل َحَرائُر َواْلك َتابَّي ُ َ ُ ْ َ
ألنهن زوجات .نعم.
ال َع ْب ُد اْل َمِل ِكِ :لْل ُحَّرِة َلْيَل َت ِ
انَ ،ولِ ْلَ َم ِة َلْيَل ٌة".
" َق َ
األمة يعني الزوجة األمة ،يعني ليست ملك يمين ،ال ،إنما هي زوجة ،عنده زوجتان إحداهما

حرة ،واألخرى أمة ،يقول عبد المالك بن ماجشون :الحرة لها ليلتان ،واألمة لها ليلة واحدة،
بناء على تنصيف العذاب واألقراء والحيض ،وما أشبه ذلك.
ً
طالب :عدد اْلمة المحدد في ...؟

زوجات؟

طالب :نعم.

الزوجات أربع ما يزيد ،ما يزيد على أربع زوجات ،ولو كان منهن إماء ،وأما السراري فال حد
لهن.

ظ َله َّن ِف ِ
ِ
يه.
السَرارُّ
َما َّ
" َوأ َّ
ِي َف ََّل َق ْس َم َب ْيَن ُه َّن َوَب ْي َن اْل َحَرائ ِرَ ،وََل َح َّ ُ
الث ِ
امَنةُ :وََل ي ْجمع بيَنه َّن ِفي مْن ِزل و ِ
َّ
ُخَرى
اه َّن ِفي َي ْومِ ْاْل ْ
اه َّنَ ،وََل َي ْد ُخ ُل ِِْل ْح َد ُ
احد ِإََّل ِب ِر َض ُ
َ َ َ ُ َْ ُ
َ
َ
اخُتلِ َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ورةَ ،ف ْاْلَ ْك َثُرو َن
اجةَ .و ْ
ف في ُد ُخولِه ل َح َ
َوَلْيَلت َها ل َغ ْي ِر َح َ
اجة َو َضُر َ

َعَلى َج َو ِازِهَ ،مالِ ٌك َو َغ ْيُرُه".
منهم من يخص ذلك الدخول على المرأة في غير نوبتها أنه ال يجوز إال إذا كانت منزوًال بها،
يعني تحتَضر ،وماعدا ذلك فال .إذا كانت تحتَضر يحضر ِ
يلقنها ،وماعدا ذلك فال ،وعلى كل
َ
حال على ما يعرف من حال النساء وأنفسهن؛ ألن بعض النساء أمرها سهل ،عنده إذن مطلق
شدد في مثل هذا ،هذه أمرها أشد ممن كانت ِ
ببعض األمور ،ويعرف منها أنها ال ت ِ
تشدد وال
ترضى بشيء ألبتة.
طالب :أحسن هللا إليك ،مفهوم البيت الواحد ،فيه رجل عنده عمارة من دورين ،وكل واحدة
منهن لها دور مستقل؟

احدا.
ال ،هذا ببيتين ،بيتين ،لكن إذا اشتركوا بالمدخل والمرافق صاروا ببيتًا و ً
" َوِفي ِك َت ِ
اب ْاب ِن َح ِبيب َمْن ُع ُهَ .وَرَوى ْاب ُن َب ِكير".
ب َكير.
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امَأر ََت ِ
ان َي ْو ُم
"ابن ُب َك ْير َع ْن َمالِك َع ْن َي ْحَيى ْب ِن َس ِعيد أ َّ
انَ ،فِإ َذا َك َ
َن ُم َعا َذ ْب َن َجَبل َكاَن ْت َل ُه ْ
ال ْاب ُن ُب َك ْيرَ :و َحَّد َثَنا َمالِ ٌك َع ْن َي ْحَيى ْب ِن
َه ِذ ِه َل ْم َي ْشَر ْب ِم ْن َب ْي ِت ْاْل ْ
اءَ .ق َ
ُخَرى اْل َم َ
ِ
َن معا َذ ْب َن َجَبل َكاَن ْت َل ُه امَأَر َتا ِن م َات َتا ِفي َّ
الط ُ ِ
َس َه َم َب ْيَن ُه َما أَُّي ُه َما ُت ْدَلى أ ََّوًَل".
َسعيد أ َّ ُ َ
اعون َفأ ْ
ْ
َ
أيهما تنزل في القبر أوًال؟ أيهما تدلى في القبر أوًال؟ ماتتا في يوم واحد ،وصلِي عليهما في
وقت واحد ،ون ِقال إلى المقبرة في وقت واحد ،ومع ذلك أيهما تنزل أوًال .هللا المستعان.
َس َه َم َب ْيَن ُه َما أَُّي ُه َما ُت ْدَلى أ ََّوًَل.
" َفأ ْ
َّ ِ
الن َفَق ِة َواْل ِك ْس َوِة ِإ َذا ُك َّن م ْع َت ِدََل ِت اْل َح ِ
ال َمالِكٌَ :وَي ْع ِد ُل َب ْيَن ُه َّن ِفي َّ
الَ ،وََل َيْل َزُم َذلِ َك
التاس َع ُةَ :ق َ
ُ
ِفي اْلم ْخَتلِ َف ِ
ات اْلمَن ِ
اص َب".
َ
ُ
يعني إذا كانت إحدى هذه النسوة من بيت غنى ،والثانية من بيت فقر ،ينفق على هذه

ويكسوها على حسب منزلتها عند أهلها ،وينفق على تلك بحسب منزلتها عند أهلها ،وهذا كالم
ليس بصحيح ،إنما المرد في ذلك إلى منزلته هو ،إذا تساوتا عنده فيتساوين في النفقة

والسكنى ،هناك مالحظ ممكن أن يكون لها أثر ،عنده زوجة أولى عمرها ستون سنة ،والثانية
مثال ،فهذه تحتاج من المالبس غير ما تحتاجه تلك،
عمرها أربعون ،والثالثة عمرها عشرون ً

وهذه تحتاج من المالبس غير ما تحتاجه الصغيرة ،وهكذا ،هذه تعطى حاجتها ،الكبيرة أم

الستين هذه تلبس من المالبس غير المكلفة المناسبة لسنها وجيلها ،والثانية أكثر منها تكلفة،

واألخيرة أكثر ،فهل يلزم التعديل في مثل هذا ،أو نقول :إن هذه حاجة كاألكل والشرب ،فكما

ياال ،والصغير يأكل ما قيمته عشرة
أن الكبير من األوالد يأكل في اليوم ما قيمته خمسون ر ً

حليبا ،وهذه تحتاج ذه ًبا ،فهل يلزم العدل في كل هذا؟ ال
ً
مثال ،وهذا يحتاج سيارة ،وهذا يحتاج ً
يلزم.
لكن بالنسبة للمالبس قد تقول الكبيرة :أنا أريد ثوبين في مقابل ثوب ،فالعدل في مثل هذا في

الدراهم ،الكسوة معروفة ،كم تحتاجين في الشهر؟ خمسمائة ريال ،خذي الخمسمائة ،ثم يعمم
على الجميع فيما يكفيهم ،وإذا زاد عند الكبرى شيء؛ ألنها ال تحتاج إلى األشياء الغالية

والموديالت المكلفة تصرفه بمصارف أخرى ،فتوزيع مثل هذه األمور بالدراهم أقرب إلى العدل.

نعم.

ض
اه َما ِفي اْل ِك ْس َوِة َعَلى َغ ْي ِر َو ْج ِه اْل َمْي ِلَ .فأ َّ
َما اْل ُح ُّب َواْلُب ْغ ُ
َج َاز َمالِ ٌك أ ْ
َن ُي َف ِض َل ِإ ْح َد ُ
" َوأ َ
ان َع ِن اْل َك ْس ِب َف ََّل َي َتأ ََّتى اْل َع ْد ُل ِف ِ
َف َخ ِار َج ِ
يه َماَ ،و ُه َو اْل َم ْع ِن ُّي ِبَق ْولِ ِه -صلى هللا عليه وسلمِ -في
ِ ِ
ِ
ِ
الله َّم َه َذا ِفعلِي ِفيما أ ِ
َخَر َج ُه َّ
الن َس ِائ ُّي َوأَُبو
َملِ ُك« أ ْ
ْ
َق ْسمهِ » َّ ُ
يما َت ْمل ُك َوََل أ ْ
َ ْ
َمل ُك َف ََّل َتُل ْمني ف َ
َد ُاوَد َع ْن َع ِائ َش َة -رضي هللا عنهاَ .-وِفي ِك َت ِ
اب أَِبي َد ُاودَ( :ي ْع ِني اْلَقْل َب)َ ،وِإَل ْي ِه ِْ
اْل َش َارُة
ِ
ِ
ِ
ِ
النس ِ
اء َوَل ْو َحَر ْص ُتم}[النساءَ ،]129:وَق ْوِل ِه
يعوا أ ْ
ِبَق ْولِه َت َعاَلىَ { :وَل ْن َت ْس َتط ُ
َن َت ْعدُلوا َب ْي َن َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يها ِمْن ُه َلَنا َعَلى
َّللا َي ْعَل ُم َما في ُقُلوب ُِك ْم}َ ،و َه َذا ُه َو َو ْج ُه َت ْخصيصه ِبالذ ْك ِر ُهَنا؛ َتْنِب ً
َت َعاَلىَ { :و َّ ُ
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ِ ِ
ِ
النس ِ
أََّن ُه َي ْعَل ُم َما ِفي ُقُلوبَِنا ِم ْن َمْي ِل َب ْع ِضَنا ِإَلى َب ْع ِ
اء ُدو َن َب ْعضَ ،و ُه َو
ض َم ْن عْنَدَنا م َن َ
السم ِ
ِ
اْل َعالِ ُم ِب ُك ِل َشيء { ََل َي ْخ َفى َعَل ْي ِه َشي ٌء ِفي ْاْل َْر ِ
اء} [آل عمرانَ{ ، ]5:ي ْعَل ُم
ض َوََل في َّ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َقْلَب ُه َع ْن َذِل َك
السَّر َوأ ْ
يع اْل َع ْب ُد أ ْ
َن َي ْص ِر َ
َخ َفى} [طهَ ]7:لكَّن ُه َس َم َح في َذل َك؛ ِإ ْذ ََل َي ْس َتط ُ
َّللا َغ ُف ا ِ
يما} .
اْل َمْي ِلَ ،وِإَلى َذلِ َك َي ُع ُ
ود َق ْوُل ُهَ { :وَك َ
ً
ان َّ ُ
ور َرح ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َذلِ َك أَ ْقَر ُب أَََّل َي ْح َز َّن ِإ َذا َل ْم
يل ِفي َق ْولِهَ { :ذلِ َك أ َْدَنى أ ْ
َن َتَقَّر أ ْ
َعُيُن ُه َّن} َوه َي اْل َعاشَرُة :أ ْ
َوَق ْد ق َ
ُخَرىَ ،وُي َعاِي َّن ْاْلَ َثَرَة َواْل َمْي َلَ .وَرَوى أَُبو َد ُاوَد َع ْن أَِبي ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
الن ِب ِي-
اه َّن َم َع ْاْل ْ
َي ْج َم ْع ِإ ْح َد ُ
ِ
امَأر ََت ِ
ام ِة
ال ِإَلى ِإ ْح َد ُ
اه َما َج َ
ان َف َم َ
صلى هللا عليه وسلمَ -قالَ » :م ْن َكاَن ْت َلهُ ْ
اء َي ْوَم اْلقَي َ
َو ِشُّق ُه َم ِائ ٌل«.
يد لِ َّ
لض ِم ِ
ير".
{ َوَيْر َض ْي َن ِب َما َ
آت ْي َت ُه َّن} ُكُّل ُه َّن َت ْوِك ٌ
غلبة الظن في العدل شرط للتعدد ،فإذا لم يغلب على ظنه أنه يعدل فإنه ال يجوز له أن يعدد
{َفِإ ْن ِخْفتم أَال تَع ِدلوا َفو ِ
اح َدةً} [النساء ،]3:فال يجوز التعدد مع ظن الميل ،ومع ذلك ال يتوقع
ْ
َ
ْ
ِ
َن
أن اإلنسان سوف يعدل ً
عدال تاما ال ميل فيه البتة بمعنى أنه مائة بالمائة { َوَل ْن تَ ْستَطيعوا أ ْ
ِ
ِ ِ
صتم َفال تَ ِميلوا كل اْل َمْي ِل} [النساء.]129:
تَ ْعدلوا َب ْي َن الن َساء َوَل ْو َح َر ْ
التوِك ِ
َج َاز أَُبو َح ِاتم َو َّ
يد لِْل ُم ْض َم ِر
{وَيْر َض ْي َن ِب َما َ
الزج ُ
َي َوَيْر َض ْي َن ُكُّل ُه َّنَ .وأ َ
آت ْي َت ُه َّن} َعَلى َّ ْ
َّاج َ
"أ ْ
ِ
آتي َته َّن} .واْل َفَّراء ََل ي ِج ُ ِ
ِ ِ
ان اْل َم ْعَنىَ :وَتْر َضى ُك ُل
س َعَل ْيهِ ،إ ْذ َك َ
َ ُ ُ
َّالذي في { َ ْ ُ
يزُه؛ ْلَ َّن اْل َم ْعَنى َل ْي َ
ِ ِ
ط ْي َت ُه َّن ُّ
كلهن".
َع َ
س اْل َم ْعَنى ِب َما أ ْ
َواح َدة مْن ُه َّنَ ،وَل ْي َ
كلهن.
َّاسَ :و َّال ِذي َقاَل ُه َح َس ٌن".
" ُكَّل ُهن .قال ا َّلنح ُ
اْل َح ِادَي َة َع ْشَرَة َ :ق ْوُل ُه َت َعاَلى".

التوكيد للراضيات ،يرضين كلهن وليس للمعطيات .نعم.

ِ
َّللا َي ْعَل ُم َما ِفي ُقُلوب ُِك ْم} َخَبٌر َعامَ ،و ِْ
اْل َش َارةُ ِإَلى َما ِفي َقْل ِب
"اْل َحادَي َة َع ْشَرَةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َّ ُ
ول َّ ِ
َرس ِ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمِ -م ْن َم َحَّب ِة َش ْخص ُدو َن َش ْخصَ .وَك َذلِ َك َي ْد ُخ ُل ِفي اْل َم ْعَنى
ُ
أَْي ًضا اْل ُم ْؤ ِمُنو َن.

ش َذ ِ
الن ِب َّي -صلى هللا عليه وسلمَ -ب َع َث ُه َعَلى َج ْي ِ
ِي َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن اْل َع ِ
َن َّ
َوِفي اْلُب َخارِ
ات
اص أ َّ
َح ُّب ِإَل ْي َك؟ َفَقالَ ( :ع ِائ َش ُة) َفُقْل ُتِ :م َن ِ ِ
الن ِ
َي َّ
ال:
َّ
الس ََّل ِس ِلَ ،فأ ََت ْي ُت ُه َفُقْل ُت» :أ ُّ
اس أ َ
الر َجال؟ َق َ
وها) ُقْل ُت :ثُ َّم م ْن؟ َقالُ :عمُر ْب ُن اْل َخ َّ
ط ِ
اب َف َعَّد ِر َج ًاَل« َ ،وَق ْد َتَقَّد َم اْلَق ْو ُل ِفي اْلَقْل ِب ِب َما
(أَُب َ
َ َ
َ
ِف ِ
ورِة.
يه ِك َف َاي ٌة ِفي أ ََّو ِل (اْلَبَقَرِة)َ ،وِفي أ ََّو ِل َه ِذ ِه ُّ
الس َ
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ال َل ُه َسِي ُد ُه :ا ْذَب ْح َشا ًة َواْئ ِت ِني ِبأَ ْطَي ِب َها َب ْض َع َت ْي ِن،
ان َع ْب ًدا َنج ًا
يم َك َ
َ َ
ُْ َ
َّار َق َ
ان اْل َحك َ
ِ
اه ِباللِ َس ِ
ال َل ُه :أَْل ِ
ان
ق أْ
َمَرُه ِب َذ ْب ِح َشاة أ ْ
َخَب َث َها َب ْض َع َت ْي ِنَ ،فأَْلَقى ا ِلل َس َ
َفأَ َت ُ
ُخَرى َفَق َ
ان َواْلَقْلبُ .ث َّم أ َ
ِ
َن َتأ ِْتَيِني ِبأَ ْطَيِب َها َب ْض َع َت ْي ِن َفأ ََت ْي َتِني ِباللِ َس ِ
َن ُتْل ِقي
َمْرُت َك أ ْ
َمْرُت َك أ ْ
َواْلَقْل َبَ .فَق َ
ان َواْلَقْلبَ ،وأ َ
ال :أ َ
َ
ِ
َخَب َث
س َش ْي ٌء أَ ْطَي َب ِمْن ُه َما ِإ َذا َ
ط َاباَ ،وََل أ ْ
ِبأَ ْخَبث َها َب ْض َع َت ْي ِن َفأَْلَق ْي َت اللِ َس َ
الَ :ل ْي َ
ان َواْلَقْل َب؟ َفَق َ
ِمْن ُه َما ِإ َذا َخُب َثا".
وهذا تقدم في سورة لقمان.

قد يستشكل بعض طالب العلم ما حدث في حجة النبي -عليه الصالة والسالم -من قوله
لعائشة -رضي هللا عنها -حينما حاضت » :إن هذا شيء كتبه هللا على بنات آدم« يطيب
قلبها وخاطرها ،ويسكن روعها ،ولما حاضت صفية قال» :عقرى حلقى ،أحابستنا هي؟«،
فيظن أن هذا فيه شي ًئا من الميل الظاهر ،يعني فيما يملك ،لكن مرد ذلك أن حيض عائشة ال
أثر له في حبسهم ،مثل هذا ال يثير ،إذا كان الشيء ال أثر له ،إذا كانت تطهر قبل رجوعهم
فهذا أمر سهل ،لكن إذا كان يترتب على ذلك حبس النبي -عليه الصالة والسالم ،-حاضت
أسبوعا ،وتأخر معه
يوم العيد ،وعلى هذا يلزم عليه تأخر النبي -عليه الصالة والسالم-
ً

أصحابه ،وهذا ال شك أنه مؤثر ،وهذا يليق بقوله :أحابستنا هي؟ عقرى حلقى ،مع أن مثل
هذا الدعاء ال يراد به حقيقته ،كما قرر ذلك أهل العلم ،فالعرب يطلقون ذلك وال يريدون به
الدعاء.
فعلى هذا ما قاله لصفية مناسب لظرفها ،وأنه يلزم منه حبس النبي -عليه الصالة والسالم-
والصحابة ،وأما حيض عائشة فباعتباره ال يلزم منه الحبس فاألثر فيه أخف وأقل ،فإنما هي
مصيبة عليها ال عليهم فتحتاج إلى من يطيب خاطرها ،بينما مصيبة صفية على الجميع
فتحتاج إلى مثل هذا الكالم ،وإن كان ال يراد حقيقته.
وهذا هو السبب في اختالف األسلوبين منه -عليه الصالة والسالم -بالنسبة لعائشة ،وإلى
صفية.
صلى هللا عليه وسلم.

