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 هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات 
وعلى آله  الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمدٍ 

 .وصحبه أجمعین
َز َعَلى َلِبَنَتْینِ " :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري   .َ�اُب َمْن َتَبرَّ

َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسَف، َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلـٌك، َعـْن َ�ْحَیـ  ـِد ْبـِن َ�ْحَیـى ْبـِن َحدَّ ى ْبـِن َسـِعیٍد، َعـْن ُمَحمَّ
ِ ْبـِن ُعَمـرَ  ِه، َواِسِع ْبِن َحبَّاَن، َعـْن َعْبـِد للااَّ َأنَّـُه َ�ـاَن َ�ُقـوُل:  -رضـي هللا عنهمـا– َحبَّاَن، َعْن َعمِّ

ِ ْبـُن ِإَذا َقَعْدَت َعَلى َحاَجِتَك َفَال َتْسَتْقِبِل الِقْبَلَة وَ  :ِإنَّ َناًسا َ�ُقوُلونَ  َال َبْیَت الَمْقـِدِس، َفَقـاَل َعْبـُد للااَّ
َعَلــى  -َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ُعَمــَر: َلَقــْد اْرَتَقْیــُت َیْوًمــا َعَلــى َظْهــِر َبْیــٍت َلَنــا، َفَرَأْیــُت َرُســوَل للااَِّ 

 ِمَن الَّـِذیَن ُ�َصـلُّوَن َعَلـى َأْوَراِكِهـْم؟ َفُقْلـُت: َال َوَقاَل: َلَعلَّكَ  ،َلِبَنَتْیِن، ُمْسَتْقِبًال َبْیَت الَمْقِدِس ِلَحاَجِتهِ 
 .َأْدِري َ�للااَِّ 

 ".َقاَل َماِلٌك: َ�ْعِني الَِّذي ُ�َصلِّي َوَال َیْرَتِفُع َعِن اَألْرِض، َ�ْسُجُد َوُهَو َالِصٌق ِ�اَألْرضِ  
وعلــــى آلــــه  ،ا محمــــدالحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــ

 ، أما �عد...وأصحا�ه أجمعین
َز َعَلــى َلِبَنَتــْینِ ": -رحمــه هللا تعــالى–فیقــول المؤلــف البخــاري  اللــِبن معــروف هــو مــا  "َ�ــاُب َمــْن َتَبــرَّ

هي من  ،سمنت؛ ألنه قد ُیوجد من ال �عرف اللبنةلكنه من الطین، والُبلك من اإل ،البلك مقام �قوم
 وت.الطین ُتبنى بها البی

َز َعَلى َلِبَنَتْیِن"" أو وضـع عجیزتـه وفخذ�ـه  ،الوضع �حتمل أن �كون وضع قدمیه على اللبنتـین َتَبرَّ
 على اللبنتین، فأیهما أقرب؟

 طالب: األول.
�عني ما �ان الناس �فهمون غیـر ذلـك، مـا �ـان النـاس �فهمـون غیـر  ،هذا هو المتبادر والمعروف

عون ذلـك �فعلـون ذلـك بهـذه الطر�قـة قبـل أن ُتوجـد الُكنـف أنه �ان وضـع رجلیـه، و�ـان النـاس �ضـ
 ،من ینتصر إلـى الطر�قـة اإلفرنجیـة الوافـدة فـي الُكنـف همفي البیوت أو ُترتَّب هذا الترتیب، و�عض

ا، �قـول:  وهي نافعة لبعض الناس السیما من عندهم أمراض في الرُّكب وما أشـبه ذلـك مر�حـة جـد�
وضــع إلیتــه وفخذ�ــه علیهمــا �مــا ُ�صــنع  ،�ــامًال  اقعــد قعــودً  -الســالمعلیــه الصــالة و –ن النبــي إ ،ال

 ا�المقاعــد المعروفــة اآلن الوافــدة، و�قــول: إن هــذا هــو األصــل؛ ولــذلك التفر�ــق بــین �ــون هــذا عر�ی�ــ
 -علیـه الصـالة والسـالم–�صـحیح، هـذا هـو العر�ـي الـذي فعلـه النبـي  لیس ،�قول: ال افرنجی� إوهذا 

�عنـــي اللفـــظ مـــا �أ�ـــاه، لكـــن المعـــروف والمتبـــادر إلـــى  ،�ن �ـــان اللفـــظ �حتمـــلو  ،وهـــذا فهـــٌم غر�ـــب
ـــى اللبنتـــین �مـــا  الـــذهن، ومـــا �ـــان النـــاس �فعلونـــه جـــیًال �عـــد جیـــل إال أنهـــم �ضـــعون أقـــدامهم عل

 �ضعونها على األرض.
 طالب:.........
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 على اللبنتین؟
 طالب:..........

 إن شاء هللا. ،الشرح لكن الكالم على اللبنتین، هذا سیأتي في ،نعم
 طالب:.........

متفــرقتین؛ لیكــون هنــاك فــي مجــال فــي األرض �حیــث ینــزل فیهــا الخــارج وال ُیالمــس البــدن؛  ،ال ال
ولــذلك مــن أراد البــراز �ــأتي إلــى مكــاٍن مطمــئن �حیــث �كــون الخــارج ال یالمــس البــدن هــذا القصــد 

 منه، �عني یرتفع البدن عن األرض.
 طالب:.........

 هي مؤذ�ة. ،وخشنة ومؤذ�ة ،كال ش
َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُیوُسفَ ": -رحمه هللا تعالى–�قول اإلمام   التنیسي." َحدَّ

 وهو اإلمام مالك بن أنس. "َقاَل: َأْخَبَرَنا َماِلكٌ "
بـن سـعید  ىمثل ما روى الحدیث األول الُحمیدي قال: حدثنا مالٌك عـن �حیـ "َعْن َ�ْحَیى ْبِن َسِعیدٍ "
 ألنصاري.ا
ِ ْبـِن ُعَمـَر َأنَّـُه َ�ـانَ " ـِه، َواِسـِع ْبـِن َحبَّـاَن، َعـْن َعْبـِد للااَّ  َعْن ُمَحمَِّد ْبـِن َ�ْحَیـى ْبـِن َحبَّـاَن، َعـْن َعمِّ

وهـذا فیـه  "َ�ُقوُل: ِإنَّ َناًسا َ�ُقوُلوَن: ِإَذا َقَعـْدَت َعَلـى َحاَجِتـَك َفـَال َتْسـَتْقِبِل الِقْبَلـَة َوَال َبْیـَت الَمْقـِدسِ 
 النص الصر�ح �النسبة للقبلة استقباًال واستد�اًرا في الباب الماضي.

 هو بیت حفصة أم المؤمنین. "َفَقاَل َعْبُد للااَِّ ْبُن ُعَمَر: َلَقْد اْرَتَقْیُت َیْوًما َعَلى َظْهِر َبْیٍت َلَنا"
وهــو  "ى َلِبَنَتـْیِن، ُمْسـَتْقِبًال َبْیـَت الَمْقـِدِس ِلَحاَجِتـهِ َعَلــ -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َفَرَأْیـُت َرُسـوَل للااَِّ "

 لكعبة.لأ�ًضا من الزمه أن �كون مستدبًرا 
�عنـي إذا سـجد �كـون �طنـه  "َوَقاَل: َلَعلََّك ِمـَن الَّـِذیَن ُ�َصـلُّوَن َعَلـى َأْوَراِكِهـْم؟ َفُقْلـُت: َال َأْدِري َ�للااَِّ "

 مالصًقا لألرض.
وقــد �كــون  : َ�ْعِنــي الَّــِذي ُ�َصــلِّي َوَال َیْرَتِفــُع َعــِن اَألْرِض، َ�ْســُجُد َوُهــَو َالِصــٌق ِ�ــاَألْرِض"َقــاَل َماِلــكٌ "

معـــروف �یفیـــة الصـــالة علـــى الـــورك �معنـــى أنـــه ُ�خـــرج الـــرجلین  ،حتـــى أ�ًضـــا فـــي حـــال الجلـــوس
�عنـــي  ظـــتینو�قعـــد علـــى مقعدتـــه قر�ًبـــا مـــن التـــورك، و�عضـــهم ُ�خـــرج الـــرجلین مـــن الجهت ،امـــهتیكل

 الرجالن عنده مطاوعة؛ ألن �عض الناس فیهم شبه رخاوة في األقدام تتثنى على حسب إرادتهم.
ن یتصرف فیهمـا �یـف أفال �ستطیع  ظتهو �ل ما �ُبر اإلنسان تصلب رجاله ظتعلى �ل حال

 �شاء.
ا �ـه عـن �نـو  ،ل من البراز �فتح الموحـدة وهـو الفضـاء الواسـعبوزن تفعَّ " �اب من تبرز" :وله"ق

واستعملوا البراز �مـا اسـتعملوا الغـائط فـي الخـارج مـن �ـاب  "الخارج من الدبر �ما تقدم في الغائط
 إرادة إطالق المحل و�رادة الحال.



 
 

  
 

F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì=}àè۱۹۹=i_k‘=EÚÈóÈÿ^=== ٤ 

صــنع مــن وهــي مــا �ُ  ،�فــتح الــالم و�ســر الموحــدة وفــتح النــون تثنیــة لبنــة "علــى لبنتــین" :قولــه"
 .اق صار فخارً إذا ُأحرِ  "حرق الطین أو غیره للبناء قبل أن �ُ 

  ....... طالب:
هو األنصاري المدني التا�عي و�ـذا شـیخه وشـیخ شـیخه فـي األوصـاف  "�حیى بن سعید" :قوله"

�حیــى بــن ســعید، �محمــد بــن �حیــى بــن  ،�عنــي �لهــم تــا�عیون أنصــار�ون مــدنیون تــا�عیون  "الثالثــة
 �ل الثالثة تا�عیون مدنیون أنصار�ون. ،حبان، عن عمه واسع

 وعلى هذا �كون فیه تا�عیان وصحابیان. "ر لذلك في الصحا�ةكِ فذُ  ،إن لواسع رؤ�ة :لولكن قی"
وقـد تقـدم فـي المقدمـة أنـه �فـتح المهملـة  ،بن منقذ بن عمر له وألبیه صـحبةاوأبوه حبان هو "

 حَبان." الموحدةو�الباء 
 طالب:.......

 ابن عمر أو ابن عمرو؟
 طالب:........

 عندك أنت؟  ماذا "منقذ ابن"في واو 
 طالب:........

 ".له وألبیه صحبة"
 طالب: بدون واو.

 عبد هللا؟ اعندك واو �ا أ�
 طالب:.........
 ال هو بدون واو.
 طالب:.........

 تصو�ب.  هتصحیح، ما فی همائتین وسبعة وأر�عین ما فی
 انظر التقر�ب ماذا �قول؟

فأمـا  ،اوسیأتي لفظـه قر�ًبـ ،في روایته بن عمر �ما صرح �ه مسلمٌ ا :أي "نه �ان �قول"أ :قوله"
 ".ا لواسعبن عمر جوا�ً افقال  :ولیس قوله ،منه من زعم أن الضمیر �عود على واسع فهو وهمٌ 

 طالب:........
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 فیه واو؟
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فأمـا مـن  ،اوسـیأتي لفظـه قر�ًبـ ،فـي روایتـه بن عمر �مـا صـرح �ـه مسـلمٌ ا :أي "نه �ان �قول"أ
بـن عمـر بن حبان، عـن عبـد هللا عمه واسع أنه �ان �قول عن  "ضمیر �عود على واسعزعم أن ال

 فهو �عود إلى ابن عمر. ،ن �قول، فالضمیر �عود في األصل إلى أقرب مذ�وراأنه �
"إن أورد القـول األول  "ا لهبن عمر أورد القول األول منكرً األن  ؛فقال سببیة :بل الفاء في قوله"

 ًرا له. منك ناًسا �قولون"
علیـه الصـالة -�عني من فعلـه  "-صلى هللا علیه وسلم-ن سبب إنكاره �ما رواه عن النبي ثم بیَّ "

 .-والسالم
ولكن الـراوي عنـه وهـو واسـع أراد التأكیـد �إعـادة  ى آخره،إل ..فلقد رأیت :و�ان �مكنه أن �قول"

الـذي أوقـع فـي اللـبس المـذ�ور فقال عبد هللا بن عمـر: لقـد ارتقیـت، و  "قال عبد هللا بن عمر :قوله
هــو أن الضــمیر �عــود إلــى واســع، قولــه: فقــال عبــد هللا بــن عمــر، �عنــي الفصــل بــین الكــالم األول 
والثاني و�الهما من �الم ابن عمـر �قولـه: فقـال عبـد هللا بـن عمـر، �ـان الكـالم األول مـا هـو مـن 

بتدأ �ـالم ابـن عمـر، فقـال: عبـد ن الكالم من �الم واسع، ثم اإكالمه، وهذا الذي جعل من �قول: 
 هللا بن عمر.
 طالب:.......

ِ ْبـِن ُعَمـرَ " ِ ْبـُن ُعَمـرَ ...َأنَّـُه َ�ـاَن َ�ُقـوُل: ِإنَّ َناًسـا َ�ُقوُلونَ  َعْن َعْبِد للااَّ �عنـي قولـه: " َفَقـاَل َعْبـُد للااَّ
�عـود  "َأنَّـُه َ�ـاَن َ�ُقـولُ "میر فـي هو الذي أوقع في هذا اللبس، وجعل الضـ َفَقاَل َعْبُد للااَِّ ْبُن ُعَمَر""

 .َفَقاَل َعْبُد للااَِّ ْبُن ُعَمَر""إلى واسع، �الم ابن عمر یبتدئ من قوله: 
 ....... طالب:

 .نعم
 طالب:.......

 حافظ، لكن القول األول من �الم ابن عمر.ال�أتي �الم 
ه، وسـیأتي لفظـه قر�ًبـا، فأمـا مـن أي: ابن عمر �مـا صـرح �ـه مسـلٌم فـي روایتـ "َأنَُّه َ�اَن َ�ُقوُل"

بـل ، زعم أن الضمیر �عود على واسع فهو وهٌم منه، ولیس قوله: فقـال ابـن عمـر جواً�ـا لواسـع
ثم بـیَّن سـبب إنكـاره �مـا  ،فقال سببیة؛ ألن ابن عمر أورد القول األول منكًرا له :الفاء في قوله

 ."-صلى هللا علیه وسلم-رواه عن النبي 
 �عني من فعله. 
و�ان �مكنه أن �قـول: فلقـد رأیـت إلـى آخـره، ولكـن الـراوي عنـه وهـو واسـع أراد التأكیـد �إعـادة "

 �عني األول عن عبد هللا بن عمر أنه �ان �قول. "قوله: قال عبد هللا بن عمر
 ".�شیر بذلك إلى من �ان �قول �عموم النهي �ما سبق "اإن ناسً "قوله "

 طالب:........



 
 

  
 

F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì=}àè۱۹۹=i_k‘=EÚÈóÈÿ^=== ٦ 

 عند�م؟ماذا 
  فس العبارة.طالب: ن

 ،وأبي هر�ـرة ،عن أبي أیوب وهو مرويٌ  ،�شیر بذلك إلى من �ان �قول �عموم النهي �ما سبق"
 .ومعقل األسدي وغیرهم

 "أن ناًسا �قولون: إذا قعدت" "لكونه الغالب و�ال فحال القیام �ذلك ؛ذ�ر القعود "إذا قعدت" :قوله
ال �سـتدبرها وال بیـت المقـدس علـى هـذا القـول، و�ن �عني ال �ستقبل القبلـة و  ،و�ال فحال القیام �ذلك

 كان فیه ما فیه.
 بل أشد." لكونه الغالب و�ال فحال القیام �ذلك ؛ذ�ر القعود "إذا قعدت" :قوله"

 طالب:.......
  أشد؛ ألنه قد یوجد سواتر في حال القعود تنتفي في حال القیام.

 .�نى بهذا عن التبرز ونحوه "على حاجتك" :قوله"
بـن عمـر: لقـد ارتقیـت، �أنـه قـال: �هللا لقـد، قـال عبـد هللا  "الـالم جـواب قسـم محـذوف "لقـد" :لهقو 

 �عني مؤ�دة وموطئة لقسٍم محذوف.
وفـي روا�ـة عبیـد هللا بـن  "علـى ظهـر بیتنـا"وفـي روا�ـة یز�ـد اآلتیـة  "لنـا على ظهر بیتٍ " :قوله"

والبـن خز�مـة  ،روا�ـة مسـلم أختـه �مـا صـرح �ـه فـي :أي "علـى ظهـر بیـت حفصـة"عمر اآلتیـة 
إضـافته البیـت إلیـه  :قالوطر�ق الجمع أن �ُ  ،دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البیت

وحیـث أضـافه إلـى حفصـة �ـان �اعتبـار أنـه  ،فلـه منـه سـبب ،لكونها أختـه ؛على سبیل المجاز
ث تـت فـورِ فیـه واسـتمر فـي یـدها إلـى أن ما -صلى هللا علیـه وسـلم-البیت الذي أسكنها النبي 

 .عنها
 ."مس إن شاء هللا تعالىوسیأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحدیث في �تاب الخُ  

 .......  طالب:
علـى  أموال ُیوَرث، لكنـه آل إلیهـا علـى سـبیل الملـك  -علیه الصالة والسالم–هو من بیوت النبي  

 سبیل االختصاص؟
 طالب: االختصاص.

 -صـلى هللا علیـه وسـلم-أنه البیت الذي أسـكنها النبـي  وحیث أضافه إلى حفصة �ان �اعتبار"
علیـه –وال �منـع أن �كـون مـن �ـاب الهبـة منـه  ،"ث عنهـاواستمر في یدها إلى أن ماتت فـورِ  ،فیه

 ال اإلرث. -الصالة والسالم
ثالثـة  بـرقم وسیأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحدیث في �تاب الُخمـس إن شـاء هللا تعـالى""
 واثنین. الف ومائةآ
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ألنـه ورث حفصـة دون إخوتـه لكونهـا  ؛وحیث أضافه إلى نفسه �ان �اعتبار ما آل إلیـه الحـال"
 ال أب وال ولد. "ولم تترك من �حجبه عن االستیعاب ،كانت شقیقته

 طالب:........
 الف ومائة واثنین.آثالثة 

وهو علـى  -لیه وسلمصلى هللا ع-فأشرفت على رسول هللا "والبن خز�مة  ،"على لبنتین" :قوله"
صـحیح  وللحكیم الترمذي �سندٍ  "ا علیه بلبنفرأیته �قضي حاجته محجو�ً " :له وفي روا�ةٍ  "خالئه

 ".وهو �فتح الكاف و�سر النون �عدها �اء تحتانیة ثم فاء "فرأیته في �نیف"
 ....... طالب:

 هو �اب الُخمس؟ فرض الُخمس. ألیسهو من الحدیث عن أبیه 
ــ"�قــول:  ــاُب َم ــِه َوَســلَّمَ -ا َجــاَء ِفــي ُبُیــوِت َأْزَواِج النَِّبــيِّ َ� َوَمــا ُنِســَب ِمــَن الُبُیــوِت  -َصــلَّى ُهللا َعَلْی
}: -عزَّ وجلَّ –َقْوِل للااَِّ ، وَ ِإَلْیِهنَّ  {َال َتـْدُخُلوا ُبُیـوَت النَِّبـيِّ ِإالَّ ] ٣٣[األحـزاب:  {َوَقـْرَن ِفـي ُبُیـوِتُكنَّ

وُنِسـبت إلـیهن �اعتبـار  ،-علیه الصـالة والسـالم–هي بیوت النبي  "]٥٣ألحزاب: [ا َأْن ُیْؤَذَن َلُكْم}
 أنهن أخص الناس �ه.

َوَمـا ُنِسـَب ِمـَن الُبُیـوِت  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َ�اُب َما َجاَء ِفي ُبُیوِت َأْزَواِج النَِّبيِّ "ولذلك قال: 
}: -عزَّ وجلَّ –َقْوِل للااَِّ ، وَ ِإَلْیِهنَّ  {َال َتـْدُخُلوا ُبُیـوَت النَِّبـيِّ ِإالَّ و] ٣٣[األحزاب:  {َوَقْرَن ِفي ُبُیوِتُكنَّ

 .]٥٣[األحزاب:  َأْن ُیْؤَذَن َلُكْم}
حقـق دوام اسـتحقاقهن للبیـوت بین أن هذه النسـبة تُ غرضه بهذه الترجمة أن یُ  :بن المنیراقال  

ــین ــي  ؛مــا �ق ــتهن وســكناهن مــن خصــائص النب ــه وســلمصــل-ألن نفق ــ -ى هللا علی ــه والسِّ ر فی
}�معنــى أنــه ال �جــوز لهــن أن یتــزوجن �عــده �عنــي " حبســهن علیــه  ]٣٣[األحــزاب:  {ِفــي ُبُیــوِتُكنَّ

 اإلضافة هنا للملك أو لالختصاص؟
 طالب: لالختصاص.

 صح.
 أو وهبه لها؟ -علیه الصالة والسالم–لكن هل ورثته من النبي 

 طالب:........
 ؟ماذا

 ....... طالب:
}نعم لكـن  ال ُیـوَرث هـذا مجمـوٌع علیـه، وفیـه الـنص الصـحیح أنـه ال  ]٣٣[األحـزاب:  {ِفـي ُبُیـوِتُكنَّ

 ُیوَرث، لكن ما �قي إال أن �كون هبة؛ ألنه وِرث �عدها، ورثه عبد هللا.
 طالب:........

 االحتمال الثاني؟ مایبقى غیره؟ ماذا تستمر النفقة، لكن 
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 طالب:.......
 مال الثاني أنه إرث، وال إرث.االحت هما فی

 طالب:........
 –فیه، لن تخرج؛ ألنها محبوسـة علیـه -علیه الصالة والسالم–هو بیتها الذي أسكنها النبي  ،ال ال

 ونفقتها مستمرة، والصواب... -علیه الصالة والسالم
 طالب:.......

هـي  لتـيأزواجـه البیـت امـن  لـك �ـال� مَ  -صـلى هللا علیـه وسـلم-�ـان النبـي  :قیـل :قال الطبـري "
 هـةألن ذلـك مـن ج ؛إنمـا لـم ینـازعهن فـي مسـاكنهن :وقیـل ،فكن �عده فیهن بذلك التملیك ،فیه

استثناها لهن مما �ان بیـده أ�ـام حیاتـه حیـث  -صلى هللا علیه وسلم-مؤنتهن التي �ان النبي 
 ،ن ورثتهن لم یرثن عنهن منـازلهنو�ؤ�ده أ ،وهذا أرجح :قال »َما َتَرْكُت َ�ْعَد َنَفَقِة ِنَساِئي« :قال

 �خالف ما عندنا أنه آل إلى عبد هللا �اإلرث." ا لهن النتقلت إلى ورثتهنولو �انت البیوت ملكً 
 طالب:.......

  إجماع المجموع.�هو 
ولهذا ز�دت بیوتهن فـي  ؛على ذلك وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها داللةٌ  ،النتقلت إلى ورثتهن"

ــد  ــوي �ع ــه للمســلمین ؛مــوتهنالمســجد النب ــان �صــرف لهــن مــن  ،لعمــوم نفع �مــا فعــل فیمــا �
 .�هللا أعلم ،النفقات

مـا  الو �انت حبًسـ" س علیهن بیوتهن�ان حبَّ  -صلى هللا علیه وسلم-وادعى المهلب أن النبي 
 .ا�صیر وقفً  ،ُوِرث

لمنیـر بـن ااوتعقبـه  ،س دارا جـاز لـه أن �سـكن منهـا فـي موضـعثم استدل �ه على أن مـن حـبَّ "
ثم على التنزل ال یوافق ذلـك مذهبـه إال إن صـرح �االسـتثناء ومـن أیـن لـه  ،�منع أصل الدعوى 

 ".ذلك
 على �ل حال هذا الحاصل فكونه قال: بیٍت لنا �عني �اعتبار المآل، ومن رواه.

 طالب:........
 من رواه.

 طالب:........
 ال.

لكونهـا  ؛ل؛ ألنه ورث حفصـة دون إخوتـه"وحیث أضافه إلى نفسه �ان �اعتبار ما آل إلیه الحا
�عنــي �ونــه ُأِلحــق �المســجد �عــد التوســعة  "كانــت شــقیقته، ولــم تتــرك مــن �حجبــه عــن االســتیعاب

 ُینافي هذا.
 طالب:........
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ُألِحـق فـي زمـن  صـود أنـهفي زمن عمـر أو فـي زمـن عثمـان أو فـي زمـن مـن �عـده مـن الـوالة، المق
 ذلك حجرة عائشة التي فیها القبر.في �ما  ،الذي أدخل الحجراتالولید، الولید بن عبد الملك هو 

 طالب:........
 النفقة من خیبر.
 طالب:........

 ورث حفصة، لكن هل من هذا البیت؟
 طالب:........

أســكنهن هــذه  ،�غیرهــا مــن نســائه -علیــه الصــالة والســالم–اإلشــكال فــي هــذه الــدار �انــت للرســول 
علیــه الصــالة –�االســتمرار �عنــي محبوســة علیــه  ،تخلیــة ال �ــاإلرثالبیــوت، ثــم آل إلــى حفصــة �ال

 فبقیت في بیتها، ونفقتها جار�ة �غیرها من أمهات المؤمنین. -والسالم
 كیف انتقل إلى عبد هللا؟ إضافة البیت لها إضافة تملیك أو اختصاص؟

فـال ُیـوَرث،  اتصاًصـفال ُبد من أن یوجد نص یدل على أنـه وهبـه إ�ـاه، و�ن �ـان اخ اإن �ان تملیكً 
 االختصاص ال ُیوَرث، لو ُیوَرث االختصاص ترى فیه االختالف، و�بقى �ما �ان في السابق.

  طالب:.........
 من أجل االنتفاع.

 طالب:.......
مـا هـو ملـك  ،هـي اختصـاص اما ُیوَرث؟ �عني شخص ُأقِطع مـن اإلمـام أرًضـ أمهل ُیوَرث  ،ال ال

متـى مـا أراد ولـي األمـر أن  ،لكها، و�ال فهو مجرد اختصاص ووضع یدإذا أحیاها م ،حتى ُ�حییها
 ومضت هذه المدة قبل اإلحیاء أخذها منه. ،�أخذها منه أخذها، و�ن ضرب له مدة

 طالب:.......
 االختصاص معروف. إرثالخالف في  ،ال ال

 طالب:.......
 تكون هبة! شيء، نحن قلنا ال؟ نحن رفضنا أننفس ال

إنــا «ال �مكــن �ــالنص الصــحیح الصــر�ح  ،مــا فیــه إال اإلرث ،مســألة �مــا تــرون علــى �ــل حــال ال
وهذا هو  ا،ما �قي إال أن �كون اختصاًص  فلیس �إرث »ما تر�نا صدقة ،معاشر األنبیاء ال ُنوَرث

 فیكون ملًكا لهن. -علیه الصالة والسالم–أو �كون وهبه إ�اهن قبل موته  ،الظاهر
 طالب:........  

هــذه  ؟هــل ورثهــا إرث تملیــك أو إرث اختصــاص ،�ــون عبــد هللا بــن عمــر ورثهــا ،بقیــةنعــم علــى ال
 مسألة ثانیة، و�ل ذلك مبني على أن عبد هللا بن عمر ورثها هذا البیت �عینه.

 طالب:........
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 ي عندك.ذانظر ال
 .إن شاء هللا تعالى ،وسیأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحدیث في �تاب الُخمس"قال: 
لكونهـا  ؛ث أضافه إلى نفسه �ان �اعتبار ما آل إلیه الحـال؛ ألنـه ورث حفصـة دون إخوتـهوحی

 .كانت شقیقته، ولم تترك من �حجبه عن االستیعاب
وهــو  -صــلى هللا علیــه وســلم-فأشــرفت علــى رســول هللا " :والبــن خز�مــة ،"علــى لبنتــین" :قولــه"

 وللحكـیم الترمـذي �سـندٍ  ،"ا علیـه بلـبنفرأیته �قضي حاجته محجو�ً " :له وفي روا�ةٍ  "على خالئه
وانتفـى  ،وهو �فتح الكـاف و�سـر النـون �عـدها �ـاء تحتانیـة ثـم فـاء ،"فرأیته في �نیف" :صحیح

و�ونـه رآه علـى  ،�حتمـل أن �كـون رآه فـي الفضـاء :ابهذا إیراد من قال ممن یـرى الجـواز مطلًقـ
 .لیرتفع بهما عن األرض ؛الحتمال أن �كون جلس علیهما ؛لبنتین ال یدل على البناء

�ما  ،بن عمر �ان یرى المنع من االستقبال في الفضاء إال �ساتراا أن و�رد هذا االحتمال أ�ًض  
صـلى هللا -بـن عمـر اإلشـراف علـى النبـي اولـم �قصـد  ،ال �أس �ـه رواه أبو داود والحاكم �سندٍ 

فحانت منه  ،له �ما في الروا�ة اآلتیة و�نما صعد السطح لضرورةٍ  ،في تلك الحالة -علیه وسلم
 .بن عمرا�ما في روا�ة للبیهقي من طر�ق نافع عن  ،التفاتةٌ 

فحفـظ  ،خلي ذلك من فائـدةأحب أن ال �ُ  لما اتفقت له رؤ�ته في تلك الحالة عن غیر قصدٍ  ،نعم
من غیر ساغ له تأمل الكیفیة المذ�ورة  حتىرآه من جهة ظهره  و�أنه إنما ،هذا الحكم الشرعي

 ".محذور
 والذي ینظر إلى الشخص الذي �قضي حاجته من علو ال �طلع على عورته.

 طالب:........
 لیرتفع عن األرض.

 طالب:.......
ن عــن األرض، لكــن ال شــك إذا اال، حتــى لــو جلــس علــى فخذ�ــه ارتفــع عــن األرض، ترفعــه اللبنتــ

 جلس على قدمین �ان أرفع وأكثر.
ساغ له تأمل الكیفیـة المـذ�ورة مـن غیـر  تىإنما رآه من جهة ظهره حو�أنه ": -رحمـه هللا-قال 

 -صـلى هللا علیـه وسـلم-ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحـوال النبـي ، محذور
علیـه -�عني معـروف عبـد هللا بـن عمـر بتتبـع أفعالـه وآثـاره  "-رضي هللا عنه-و�ذا �ان  ،لیتبعها

 .-الصالة والسالم
 ".بن عمرا :يأ "قال" :قوله"

 طالب:.........
 نعم، الكنیف بناء.

 طالب:........
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 هللا أعلم ما رؤي إال هذه المرة، عندك شيء؟
 طالب:........

فـي وقتـه و�ـان أصـحا�ه �خرجـون إلـى  -علیـه الصـالة والسـالم–هو ما ُنِقل غیـر هـذا، �ـان النبـي 
اُتخـذ �عـد واسـتمر أو هـذا  االكنیـف ممـالبراز قبل أن ُتتخـذ الُكنـف، ثـم اُتخـذت فیمـا �عـد، فهـل هـذا 

 شيٌء مؤقت لبنات وُصفت، ثم ُأز�لت؟ 
 هللا أعلم. 

 .وغلط من زعم أنه مرفوع ،الخطاب لواسع ،لعلك :بن عمرا :أي "قال" :قوله"
 ،مـن یلصـق �طنـه بور�یـه إذا سـجد :أي "�صـلون علـى أوراكهـم" :المراد �قولـه ر مالكٌ وقد فسَّ  

 ،�مـا سـیأتي بیانـه فـي موضـعه ،وهـي التجـافي والتجـنح ،المشـروعةوهو خالف هیئـة السـجود 
 .ا على ور�یهفیصیر معتمدً  ،ج ر�بتیهفرِّ ر �أنه �ُ سِّ وفُ  :وفي النها�ة

�حتمـل أن �كـون أراد  :فقیـل ،بـن عمـر لهـذا مـع المسـألة السـا�قةاشـكلت مناسـبة ذ�ـر وقد استُ 
أو  :ا بها لعرف الفرق بین الفضاء وغیرهرفً إذ لو �ان عا ،ةنَّ بذلك أن الذي خاطبه ال �عرف السُّ 

ـ ،الفرق بین استقبال الكعبة و�یت المقدس ة �الـذي �صـلي علـى نَّ و�نما �نـى عمـن ال �عـرف السُّ
وال �خفـى مـا فیـه  ،وهذا الجواب للكرمـاني ،ةنَّ �السُّ  ألن من �فعل ذلك ال �كون إال جاهالً  ؛ور�یه

بـن عمـر عـن المسـألة األولـى حتـى ینسـبه إلـى ال ا سأولیس في السیاق أن واسعً  ،من التكلف
 .عدم معرفتها

العلـم  ألن ؛"نن الخـالءا �ُسـألنه قد �سجد على ور�یه من �كون عارًفـ ؛ثم الحصر األخیر مردود
 �ما هو معلوم. ،وتخفى علیه األخرى  ،�عرف هذه المسألة ،یتجزأ

�نــت  :قــال ده عــن واســعٍ ففــي أولــه عنــ ،والــذي �ظهــر فــي المناســبة مــا دل علیــه ســیاق مســلم"
 ،فلما قضیت صالتي انصرفت إلیه مـن شـقي ،فإذا عبد هللا بن عمر جالس ،أصلي في المسجد

ا لـم بـن عمـر رأى منـه فـي حـال سـجوده شـیئً افكـأن  ،فـذ�ر الحـدیث �قول الناس :فقال عبد هللا
یتـه المرفوعـة ألنهـا مـن روا ؛و�أنـه بـدأ �القصـة األولـى ،فسأله عنـه �العبـارة المـذ�ورة ،یتحققه

ل ِقـوال یبعد أن �كون قر�ب العهـد �قـول مـن نُ  ،فقدمها على ذلك األمر المظنون  ،المحققة عنده
علــى أنــه ال �متنــع إبــداء  ،لینقلــه عنــه ؛ف الحكــم لهــذا التــا�عيعــرِّ فأحــب أن �ُ  ،قــلعــنهم مــا نُ 

لعـل الـذي  :قـالا �ـأن �ُ وأن إلحـداهما �ـاألخرى تعلًقـ ،بین هاتین المسألتین �خصوصـهما مناسبةٍ 
�عنـي �صـفد علـى �طنـه  "كان �سجد وهو الصق �طنـه بور�یـه �ـان �ظـن امتنـاع اسـتقبال القبلـة

 لُیغطي فرجه عن القبلة.
 طالب:.......
 یهم إذا سجد. 

 هذا اجتهاد." لعل الذي �ان �سجد :قالا �أن �ُ وأن إلحداهما �األخرى تعلقً 
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�فرجـه فـي �ـل  ان �ظن امتنـاع اسـتقبال القبلـة�طنه بور�یه � لعل الذي �ان �سجد وهو الصقٌ "
 ،وســجودٌ  ،ور�ــوعٌ  ،قیــامٌ  :�مــا قــدمنا فــي الكــالم علــى مثــار النهــي وأحــوال الصــالة أر�عــة ،حالــةٍ 
وانضمام الفرج فیها بین الور�ین ممكن إال إذا جافى في السجود فرأى أن فـي اإللصـاق  ،وقعودٌ 
فـي ذلـك �مـا أن  والتسـتر �الثیـاب �ـافٍ  ،ة �خالف ذلـكنَّ والسُّ  ،اا وتنطعً ا للفرج ففعله ابتداعً ضم� 

 ."إن مثار النهي االستقبال �العورة :إن قلنا ،بین العورة والقبلة في �ونه حائالً  الجدار �افٍ 
 �العورة �عني فقط من دون الخارج.  
ظنـه  ا لـه علـى مـابن عمر التا�عي �ـالحكم األول أشـار لـه إلـى الحكـم الثـاني منبًهـاث فلما حدَّ "

علـى أنـه ال شـعور عنـده  فـدالٌ  ،ال أدري  :وأما قـول واسـع ،منه في تلك الصالة التي رآه صالها
 ."�هللا أعلم ،بن عمر له في الزجراغلظ ولهذا لم �ُ  ؛مما ظنه �شيءٍ 

ــ  ــا ُ�خیــل إلیــك أن المصــلي �جــوارك فعــل شــیًئا مخالًف ــم تتحقــق، فــال �منــع أن  اأحیاًن للُســنة وأنــت ل
وهـو أسـلوٌب لطیـف ال شـك، و�ن ذ�ـر الحكـم مـن  ،لت �ذا أو �ذا مـن �ـاب الترجـيتقول: لعلك فع

 غیر إشارٍة إلیه هو �عینه مما �ستفید منه و�ن لم یدل أنه هو المراد والمقصود �ان أولى.
 طالب:.........

 أغلظ له القول ُ�غلظ.
 اقرأ.

 .َ�اُب ُخُروِج النَِّساِء ِإَلى الَبَرازِ "
َثَنا َ�ْحیَ   َثِني ُعَقْیٌل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعـْن ُعـْرَوَة، َعـْن َحدَّ َثَنا اللَّْیُث، َقاَل: َحدَّ ى ْبُن ُ�َكْیٍر، َقاَل: َحدَّ

ــةَ  ــّي  -رضــي هللا عنهــا- َعاِئَش ــلَّمَ -َأنَّ َأْزَواَج النَِّب ــِه َوَس ــِل ِإَذا  -َصــلَّى ُهللا َعَلْی ــُرْجَن ِ�اللَّْی ــنَّ َ�ْخ �ُ
ْزَن ِإَلى المَ  : اْحُجـْب -َصلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َفَكاَن ُعَمُر َ�ُقوُل ِللنَِّبيِّ  ،َناِصِع َوُهَو َصِعیٌد َأْفَیحُ َتَبرَّ

َفَخَرَجــْت َســْوَدُة ِبْنــُت َزْمَعــَة، َزْوُج  ،َ�ْفَعــلُ  -َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِنَســاَءَك، َفَلــْم َ�ُكــْن َرُســوُل للااَِّ 
َلْیَلًة ِمـَن اللََّیـاِلي ِعَشـاًء، َوَ�اَنـِت اْمـَرَأًة َطِو�َلـًة، َفَناَداَهـا ُعَمـُر: َأَال  -ى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّ -النَِّبيِّ 

ُ آَ�َة الِحَجاِب   .َقْد َعَرْفَناِك َ�ا َسْوَدُة، ِحْرًصا َعَلى َأْن َیْنِزَل الِحَجاُب، َفَأْنَزَل للااَّ
َثَنا َزَكِر�َّا َثَنا َأُبـو ُأَسـاَمَة، َعـْن ِهَشـاِم ْبـِن ُعـْرَوَة، َعـْن َأِبیـِه، َعـْن َعاِئَشـةَ  َقـاَل: َحدَّ رضـي هللا – َحـدَّ

َقـاَل ِهَشـاٌم:  »َقْد ُأِذَن َأْن َتْخُرْجَن ِفي َحـاَجِتُكنَّ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ  -عنها
 ".َ�ْعِني الَبَرازَ 

 براز الفضاء �ما تقدم. ""َ�اُب ُخُروِج النَِّساِء ِإَلى الَبَرازِ : -مه هللا تعالىرح–�قول المؤلف 
َثَنا اللَّْیثُ "قوله:  َثَنا َ�ْحَیى ْبُن ُ�َكْیٍر، َقاَل: َحدَّ  ابن سعد إمام أهل مصر. "َحدَّ

َثِني ُعَقْیلٌ "  وهو ابن خالد. "َقاَل: َحدَّ
 ب الزهري.محمد بن مسلم بن شها "َعِن اْبِن ِشَهاٍب "
 عروة بن الز�یر عن خالته عائشة أم المؤمنین. "َعْن ُعْرَوةَ "
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ْزَن ِإَلـى الَمَناِصـعِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ َأْزَواَج النَِّبّي " �خـرجن  "ُ�ـنَّ َ�ْخـُرْجَن ِ�اللَّْیـِل ِإَذا َتَبـرَّ
 �اللیل والنهار.

 طالب:.........
 هو الخروج �اللیل.

النـاس اضـطروا إلـى المناصـع لقضـاء حاجـة،  أن �النهـار؟ لـو أمهل �مكن ضبط ذلك �اللیل اآلن 
ال ُیوجــد مــا �قتضــي الخــروج فــي �ــل وقــت؛ لقلــة األكــل والشــرب عنــدهم،  ، لكــنهنــاك مــا �قتضــي

 - ُملـحمـا �قتضـي وال �منـع مـن تـأخیره إلـى اللیـل؛ ألن مـا هنـاك داعٍ  هفمـا فیـ ،األكل والشرب قلیـل
 �خالف ما علیه الناس الیوم.  -ستعان�هللا الم

ْزَن ِإَلى الَمَناِصعِ "  �عني إذا أردن قضاء الحاجة. "ُكنَّ َ�ْخُرْجَن ِ�اللَّْیِل ِإَذا َتَبرَّ
لعـل الشـارح یتعـرض لـه؛ ألنـه  ؟وهـل هـو مفـرد أو جمـع ،المناصـع صـعیٌد أفـیح "َوُهَو َصِعیٌد َأْفَیحُ "

ر �المفرد.  ُفسِّ
 –وهـذا مـن شـدة حـرص عمـر ": اْحُجـْب ِنَسـاَءكَ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -وُل ِللنَِّبيِّ َفَكاَن ُعَمُر َ�قُ "

علیـه الصـالة –مـن النبـي  -جـلَّ وعـال–ومع ذلك لـیس �ـأورع وال أتقـى هلل  ،-رضي هللا تعالى عنه
شــرِّع إنمــا یتصــرف إذا نــزل علیــه الــوحي، لــیس �م -علیــه الصــالة والســالم–لكــن النبــي  -والســالم
 و�نما إذا نزل علیه الوحي �ادر. ،مستقل

-َ�ْفَعـُل، َفَخَرَجـْت َســْوَدُة ِبْنـُت َزْمَعـَة، َزْوُج النَِّبــيِّ  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَســلَّمَ -َفَلـْم َ�ُكـْن َرُســوُل للااَِّ "
�عني واضحة ما بین النسـاء  "َرَأًة َطِو�َلةً َلْیَلًة ِمَن اللََّیاِلي ِعَشاًء، َوَ�اَنِت امْ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

 . -رضي هللا عنها وأرضاها-معروفة سبطة طو�لة ضخمة 
عمـر ُیر�ـد أن ُ�شـدد فـي هـذا األمـر، و�ثیـر مـا �كـون سـبًبا  "َفَناَداَها ُعَمُر: َأَال َقْد َعَرْفَناِك َ�ا َسْوَدةُ "

 لنزول أمٍر إما �الحجاب أو ترك األمر على ما هو علیه.
ُ آَ�َة الِحَجاِب  ،َأَال َقْد َعَرْفَناِك َ�ا َسْوَدةُ "  ".ِحْرًصا َعَلى َأْن َیْنِزَل الِحَجاُب، َفَأْنَزَل للااَّ
أمـا  ،مـا فـي خـروج إال لهـذه الحاجـة "أي الفضاء �مـا تقـدم" �اب خروج النساء إلى البراز" :قوله"

} {َوَقـْرَن ِفـي: -جـلَّ وعـال–ما عداها، فالحـال امتثـال قولـه  �خـالف الیـوم،  ]٣٣[األحـزاب: ُبُیـوِتُكنَّ
الیــوم المــرأة تخــرج مــن غیــر حاجــة وال ســبب تجــوب األســواق وتغشــاها بــدون حاجــة، مــا لهــا حاجــة 

 بیع وال شراء وال حاجة وال شيء أبًدا.
 طالب:........

 نن أنفســه�یــر  ات،شــبه مســجون �ــأنهن ،إذا �انــت لیلــة خمــیس أو جمعــة علــى مــا �ــان علیــه العهــد
؛ للنزهـة مـع نـه وِجـد اآلن نسـاء �خـرجن إلـى البـراري والقفـارإ، حتـى نفـي بیـوته قیني سجن إذا �ف

ومشـاكل ترتبـت علـى  ،-�هللا المسـتعان–؟ �أنهـا فـي سـجن ال ُبـد أن تطلـع سائق، لیس معهـا أحـد
 أمور ال أصل لها ال في العقل وال في النقل، �عني إذا لـم تطلـع فـي یـوم مـن األسـبوع علـى األقـل،
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فــي مكــان صــارت مشــكلة،  أوإذا لــم تطلــع فــي یــوم ألكــل وجبــة إمــا غــداء و�مــا عشــاء فــي مطعــم 
خلــوا  ،وُ�شــترط أنهــا تطلــع، والنزهــة والروحــات والجیــات ،و�ــان هــذا ممــا ُیــنص علیــه أثنــاء الخطبــة

األســفار، األســفار أ�ــام الُعطــل و�ــذا للمتنزهــات والمصــا�ف وغیــر ذلــك فــي الــداخل، و�عــض النــاس 
ة وهلل الحمد، ولسـنا فـي حاجـة ،خارج أ�ًضا، �عضهم ال �قتصر على الداخل مع أن فیه �فايفي ال

و�عضـهم تعـدى ذلــك إلـى أن �انـت إجـازاتهم فـي بــالد  ،إلـى أن تخـرج عـن بالدنـا بهــذه الحجـة أبـًدا
 ل هللا العافیة.أالكفر نس

 ....... طالب:
 �خرج معها. ،إذا �انت هناك ثمة حاجة ال �أس

  ....طالب:....
نسـأل  ،صارت السلطة لها لیست له، هذا صار مـن األمـور التـي ال ُتنكـر، بـل إنكارهـا هـو المنكـر

 هللا العافیة.
 طالب:........

" ِحْرًصــا َعَلــى َأْن َیْنــِزَل الِحَجــابُ "وهــذا �ــالم عمــر " َأَال َقــْد َعَرْفَنــاِك َ�ــا َســْوَدةُ "حرًصــا، عمــر قــال: 
 بب �اعث له فُنقل على الراوي عنه.حكا�ة عن عمر؛ ألنه هذا هو الس

 طالب:........
 ي.      و ار نعم ما هو ببعید المقصود أنها لل

ثـم راء و�عـد  ،وهـو �فـتح الموحـدة ،أي الفضـاء �مـا تقـدم" �اب خروج النساء إلى البـراز" :قوله"
 .األلف زايٌ 

البراز �الكسر هو المبارزة ألن  ؛وهو غلطٌ " " الِبرازأكثر الرواة �قولونه �كسر أوله :قال الخطابي"
 .في الحرب

 .ألن �طلق �الكسر على نفس الخارج بل هو موجهٌ  :قلت
ثفـل  "ل الغـذاء وهـو الغـائطفـعـن ث ا �نا�ـةٌ أ�ًضـ زار والِبـ ،البراز المبارزة في الحـرب :قال الجوهري 

 الغذاء �عني: ُثفل.
 طالب:.......

وهـو معـروف مـا  ،جسـم حاجتـه منـه، ثـم �خـرجال، �الفاء،، وهـو مـا یبقـى مـن الغـذاء �عـدما �أخـذ ال
 �حتاج على شرح.

فـإن أطلقـه علـى الخـارج  ،فعلى هذا من فتح أراد الفضاء ،راز �الفتح الفضاء الواسع انتهىوالبَ "
 .ومن �سر أراد نفس الخارج ،فهو من إطالق اسم المحل على الحال �ما تقدم مثله في الغائط

بـن اعـروة و  :وفیه تا�عیان ،ذا اإلسناد برمته في بدء الوحيتقدم ه "حدثنا �حیى بن �كیر" :قوله
 .اللیث وعقیل :وقر�نان ،شهاب
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 ،�ـالنون و�سـر الصـاد المهملـة �عـدها عـین مهملـة جمـع منصـع بـوزن مقعـد "المناصـع" :قوله
 .من ناحیة البقیع وهي أماكن معروفةٌ 

اهر أن التفسـیر مقـول والظـ ،�خلـص :اإلنسـان ینصـع فیهـا أي ؛ ألنسمیت بـذلك :قال الداودي
 .األفیح �الحاء المهملة المتسعو  -هو صعید أفیحو  -عائشة

بدلیل أن عمر �عد نزول آ�ة الحجاب قـال  ،امنعهن من الخروج من بیوتهن :أي "احجب" :قوله
  ؟"َأَال َقْد َعَرْفَناِك َ�ا َسْوَدةُ "ي في الحدیث ذ�عني هو ال "لسودة ما قال �ما سیأتي

 .......  طالب:
 هذا قبل.

ا أن فلمـا وقـع األمـر بوفـق مـا أراد أحـب أ�ًضـ ،األمر �ستر وجـوههن الً و�حتمل أن �كون أراد أو "
وقد �ان  ،وهذا أظهر االحتمالین ،جب ألجل الضرورةفي التستر فلم �ُ  حجب أشخاصهن مبالغةً �ُ 

 .عمر �عد نزول آ�ة الحجاب من موافقاته �ما سیأتي في تفسیر سورة األحزاب
 :هذا فقد �ان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حاالتوعلى 
�ـن  :�مـا قالـت عائشـة فـي هـذا الحـدیث ،ألنهن �ن �خرجن �اللیل دون النهار ؛�الظلمة :أولها

بــل فخرجــت معــي أم مســطح قِ  :وســیأتي فــي حــدیث عائشــة فــي قصــة اإلفــك ،�خــرجن �اللیــل
ــا ،المناصــع ــیالً  ،وهــو متبرزن ــا ال نخــرج إال ل ــل و�ن ــى لی ــزل الحجــاب فتســترن  ،انتهــى .إل ــم ن ث

ولهذا قـال عمـر لسـودة فـي المـرة الثانیـة �عـد نـزول  ؛لكن �انت أشخاصهن ر�ما تتمیز ،�الثیاب
 ستر الشخص.لیس  ،الحجاب المقصود �ه ستر الوجه ."أما �هللا ما تخفین علینا :الحجاب

�ما في حـدیث عائشـة فـي ثم اتخذت الكنف في البیوت فتسترن بها  ،أما �هللا ما تخفین علینا"
قصــة اإلفــك قبــل نــزول آ�ــة  تو�انــ ،تخــذ الكنــفوذلــك قبــل أن تُ  :ا فــإن فیهــاقصــة اإلفــك أ�ًضــ

الف وســبعمائة آســیأتي للحــافظ ابــن حجــر فــي الحــدیث أر�عــة -فــي تعلیــق للشــیخ �قــول  "الحجــاب
 �عني هذا الموضع. "أملیت في أوائل �تاب الوضوء قد و�نت"قوله:  -وخمسین

 حصــلَ والصــواب �عــد نــزول الحجــاب فلیُ  ،اإلفــك وقعــت قبــل نــزول الحجــاب وهــو ســهوٌ  أن قصــة"
 هناك".

وللمسـتملي  "فـأنزل هللا الحجـاب" :قولـه -إن شـاء هللا تعـالى-كما سـیأتي شـرحه فـي موضـعه "
بـن شـهاب فـأنزل هللا الحجـاب ازاد أبو عوانة في صحیحه من طر�ق الز�یدي عن  ،آ�ة الحجاب
}{َ�ا َأیَُّها الَّ   .] اآل�ة٥٣[األحزاب: ِذیَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَِّبيِّ

وتـأخر  ،وسیأتي في تفسـیر األحـزاب أن سـبب نزولهـا قصـة ز�نـب بنـت جحـش لمـا أولـم علیهـا
فنزلت آ�ة  ،أن �أمرهم �الخروج -صلى هللا علیه وسلم-واستحیا النبي  ،النفر الثالثة في البیت

 .الحجاب
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ــ ــتا وســیأتي أ�ًض ــ :حــدیث عمــر قل ــیهن الب ــدخل عل ــا رســول هللا إن نســاءك ی ــو ا� ر والفــاجر فل
 ."فنزلت آ�ة الحجاب ،أمرتهن أن �حتجبن

ر أن   عمــر مــن حرصــه علــى الحجــاب �قــول مثــل هــذا األســلوب مــن �ــاب المبالغــة، و�ال ال ُیتصــوَّ
ن �ــاب تتمــیم لكــن مــن �ــاب المبالغــة، وأ�ًضــا مــ -علیــه الصــالة والســالم–یــدخل فــاجر بیــوت النبــي 

ـــْمَس َواْلَقَمـــَر آَیَتــاِن ِمـــْن آَ�ـــاِت للااَِّ ال إِ «المقابلــة؛ ألنــه أحیاًنـــا ُیــذ�ر اللفـــظ وال یــراد حقیقتــه  نَّ الشَّ
ن الشــمس إأحــد قــال:  ه�ــانوا �قولــون: ینكســف للمــوت مــا فیــ »وال لحیاتــه َیْنَكِســَفاِن ِلَمــْوِت َأَحــدٍ 

علیــه الصــالة –بیوتــه  امــیم مقابلــة الكــالم و�ال حاشــوالقمــر ینكســفان لحیــاة أحــد، لكــن مــن �ــاب تت
الفجـــرة، لكنـــه مـــن �ـــاب التهو�ـــل فـــي األمـــر مـــن أجـــل أن ینـــزل مـــا أراد وهـــو  أن یدخلـــه -والســـالم

 الحجاب.
 المقصود أن لیس الكالم على ظاهره.

 ،فـي تفسـیره مـن طر�ـق مجاهـد بن جر�ـرٍ اوروى  ،فنزلت آ�ة الحجاب ،فلو أمرتهن أن �حتجبن"
إذ  ،�أكــل ومعــه �عــض أصــحا�ه وعائشــة تأكــل معهــم -صــلى هللا علیــه وســلم-بینــا النبــي  ،قــال

 ،فنزلــت آ�ــة الحجــاب ،ذلــك -صــلى هللا علیــه وســلم-فكــره النبــي  ،أصــابت یــد رجــل مــنهم یــدها
 وال مانع أن یتعدد السبب والنازل واحد. "وطر�ق الجمع بینها أن أسباب نزول الحجاب تعددت

والمراد �آ�ة الحجاب فـي �عضـها قولـه  ،للنص على قصتها في اآل�ة ؛هاو�انت قصة ز�نب آخرَ "
} :تعالى  ".]٥٩[األحزاب: {ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِمْن َجالِبیِبِهنَّ
َثَنا َزَكِر�َّا" :-رحمه هللا–قال   ابن أبي زائدة هو" َحدَّ

َثَنا َأُبو ُأَساَمةَ "  واسمه حماد بن أسامة. "َقاَل: َحدَّ
 ابن الز�یر. "ِم ْبِن ُعْرَوةَ َعْن ِهَشا"
 بن الز�یر.عروة  "َعْن َأِبیهِ "
 خالته أم المؤمنین. "َعْن َعاِئَشةَ "
َقـاَل ِهَشـاٌم: َ�ْعِنـي  »َقـْد ُأِذَن َأْن َتْخـُرْجَن ِفـي َحـاَجِتُكنَّ «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّبيِّ "

 الَبَراَز".
 أنا قلت: ابن أبي زائدة الظاهر؟ "بن �حیىاهو  "حدثنا ز�ر�ا"قوله: "

 طالب:........
 أنا قلت: ز�ر�ا ابن أبي زائدة؟ 

 .......  طالب:
 ال هو ابن �حیى.

ــه هــذا فــي التفســیر مطــوالً " أن ســودة خرجــت �عــدما ضــرب الحجــاب  هومحصــل ،وســیأتي حدیث
 ء الوجه.  �عني تغطیة الوجه، المقصود �عدما ضرب الحجاب �عني غطا "لحاجتها
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أمـا �هللا مـا تخفـین  ،�ـا سـودة :فقـال ،فرآها عمر بـن الخطـاب ،لحاجتها و�انت عظیمة الجسم"
 ،وهـو یتعشـى -صلى هللا علیـه وسـلم-فشكت ذلك للنبي  ،فرجعت ،علینا فانظري �یف تخرجین

ــُه َقــْد ُأِذَن َلُكــنَّ َأْن َتْخــُرْجَن ِلَحــاَجِتُكنَّ « :فقــال ،فــأوحي إلیــه �انــت البیــوت مــا فیهــا ُ�ُنــف،  إذا" »ِإنَّ
 هذه ضرورة. ،ال ُبد من الخروج ،فكیف ُتقضى الحاجة

ــال " ــن �طــالاق ــه مــن  :ب ــه �جــوز للنســاء التصــرف فیمــا لهــن الحاجــة إلی ــه هــذا الحــدیث أن فق
ـــإذن زوجهـــا، لكـــن الضـــرورات لهـــا  "مصـــالحهن و�ال فـــال �جـــوز لهـــا أن تتصـــرف فـــي شـــيء إال �

�عني ما تروح مستشفى؟ هذه ضرورة ُتقدر �قدرها،  ،سقطت وانكسرتو  ،أحكامها، الزوج في الدوام
 لكن ما �مكن دفعه ال �جوز لها أن تخرج إال �إذن زوجها.

 .-علیه الصالة والسالم-مراجعة عمر للنبي  "وفیه مراجعة األدنى لألعلى"
�ـالم الرجـال وفیه جـواز  ،لعمر وفیه منقبةٌ  ،وحیث ال �قصد التعنت ،فیما یتبین له أنه الصواب"

 �عني التهمة منتفیة. "َقْد َعَرْفَناِك َ�ا َسْوَدةُ " "للضرورة ؛مع النساء في الطرق 
 ،فهـو أولـى ،و�ن �ان الرفق واللین هو أدعـى للقبـول "وجواز اإلغالظ في القول لمن �قصد الخیر"

 لكن �جوز اإلغالظ في موضعه.
وال �منـع أن �عـظ أمـه " هـات المـؤمنینألن سـودة مـن أم ؛وفیه جواز وعظ الرجل أمه فـي الـدین"

 في النسب أ�ًضا إذا وجد منها ما ُ�خالف، لكن �األسلوب المناسب لها.
�ثیـًرا مـا ُ�سـئل  "�ان ینتظر الوحي في األمـور الشـرعیة -صلى هللا علیه وسلم -وفیه أن النبي"

 حتى ینزل علیه الوحي. -علیه الصالة والسالم–فیسكت 
ــم �ــأمرهن �الحجــ" و�ــذا فــي إذنــه لهــن  ،حتــى نزلــت اآل�ــة ؛اب مــع وضــوح الحاجــة إلیــهألنــه ل

 ".�هللا أعلم ،�الخروج
" 


