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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

وعلى آله  سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد،"�
 اَءُكمُ جَ  ِإَذا آَمُنوا لَِّذینَ ا َأیَُّها َ�ا{: َقْوُلُه َتَعاَلى :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام القرطبي  وصحبه.
  :َرَة َمْسَأَلةً ِفیِه ِستَّ َعشْ   ]٠١[الممتحنة: }َفاْمَتِحُنوُهنَّ  ُمَهاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ 

َلمَّا َأَمَر  ]١٠ة:[الممتحن }اتُ ْلُمْؤِمنَ ا َجاَءُكمُ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا{: : َقْوُلُه َتَعاَلىاْألُوَلى
ْرِك ِإَلى ِبَالِد  ِبَال یَن َعنْ ْلُمْسِلمِ ااْلُمْسِلِمیَن ِبَتْرِك ُمَواَالِة اْلُمْشِرِ�یَن اْقَتَضى َذِلَك ُمَهاَجَرَة  ِد الشِّ

 :اْبُن َعبَّاسٍ  َقالَ . َهاَجَرِة النَِّساءِ َأْحَكاَم مُ  نَ َفَبیَّ ، ةَوَ�اَن التََّناُكُح ِمْن َأْوَ�ِد َأْسَباِب اْلُمَواَال  ،ْسَالمِ اْإلِ 
ْلحُ  َجَرى  هُ  َمكَّةَ  َأْهلِ  ِمنْ  اهُ َأتَ  َمنْ  َأنَّ  َعَلى اْلُحَدْیِبَیِة، َعامَ  ُقَرْ�شٍ  ُمْشِرِ�ي َمعَ  الصُّ  .ِإَلْیِهمْ  َردَّ

  ..."ِبْنتُ  َسِعیَدةُ  َفَجاَءْت 
 في جعل �عض المسلمین یتردد لح، وهذا هو الذيمقتضى الُص ولو �ان مسلًما، هذا  ني�ع
الظاهر على المسلمین، وهم ال �عرفونها  یه غضاضة فيفِ  نهذا الُصلح، ألمثل لالم سستالا

 ، ثم �عد ذلك الخالف فيلهم ذلك -صلى هللا علیه وسلم- لهم النبي بینالحكم والمصالح حتى 
 هرد؟ یمسلًما لى المدینة ولو �انهل مكة إمن جاء من أ  �عني الُصلح هل یتناول النساء ِ�ُعُموِمه

 ن شاء هللاذ�رُه إ سیأتي ؟�الرجال خاٌص هذا أو  لصالة والسالم هل یتناول النساءعلیه ا النبي
 تعالى.

 َلْیهِ عَ  للااَُّ  َصلَّى َوالنَِّبيُّ  ْلِكَتاِب،ا ِمنَ  اْلَفَراغِ  َ�ْعدَ  اْألَْسَلِمیَّةُ  اْلَحاِرثِ  ِبْنتُ  َسِعیَدةُ  اَءْت َفجَ "
 ".َ�اِفًرا َوَ�انَ  َزْوُجَها ْقَبلَ أفَ  َ�ْعدُ  ِ�اْلُحَدْیِبَیةِ  َوَسلَّمَ 

 معروفة. یعةلكتب ُسبدار اطبعة من  ولىن الطبعة األأل ؟سعیدة ها�لالطبعات الثانیة 
 ،ُمَحمَّدُ  َ�ا :َفَقالَ  - اْلَمْخُزوِميُّ  ُمَساِفرٌ  :َوِقیلَ  .الرَّاِهِب  ْبنُ  َصْیِفيُّ  َوُهوَ  -َ�اِفًرا َوَ�انَ  َزْوُجَها َبلَ َفَأقْ "

 َهِذهِ  َتَعاَلى للااَُّ  َفَأْنَزلَ  ،َ�ْعدُ  َتِجفَّ  َلمْ  اِب اْلِكتَ  ِطیَنةُ  َوَهِذهِ  !َذِلكَ  َشَرْطتَ  َفِإنَّكَ  اْمَرَأِتي، َعَليَّ  اْرُددْ 
 "ُأمُّ ُ�ْلُثوِم ِبْنُت ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْیٍط. : َجاَءْت َوِقیلَ  اْآلَ�ة.

أخرجت �ة ما �شمل الرجال والنساء؛ فهذه اآلالصلح م �ة مخصصة لما جاء فيفتكون هذه اآل
 تفاق. الرجال على اال يالنساء و�ق

ُ َعَلْیهِ وَن َرُسوَل للااَِّ َأْهُلَها َ�ْسَألُ  ُ�ْلُثوِم ِبْنُت ُعْقَبَة ْبِن َأِبي ُمَعْیٍط، َفَجاءَ ُأمُّ  : َجاَءْت َوِقیلَ "   َصلَّى للااَّ
َها  َفَردَّ  َواْلَوِلیُد، ُعَماَرةُ  َأَخَواَها َوَمَعَها صِ اْلَعا ْبنِ  َعْمِرو َزْوِجَها ِمنْ  َهَرَ�ْت  :َوِقیلَ  .َوَسلََّم َأْن َیُردَّ

َهارُ  :َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  ىلَّ َص  لنَِّبيِّ لِ  اُلواَفقَ  ،َوَحَبَسَها َأَخَوْ�َها َسلَّمَ وَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  ولُ َرسُ   ْیَناَعلَ  دَّ
ْرطِ  ْرطُ  َكانَ « :َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  لَّىَص  َفَقالَ  ،ِللشَّ  ىَتَعالَ  للااَُّ  َأْنَزلَ فَ  »اءِ النِّسَ  ِفي َال  َجالِ الرِّ  يفِ  الشَّ

  ".اْآلَ�ةَ  َهِذهِ 
 طالب:................
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، تفاق والُصلُح وما جاء فیه، صیغته ُعُموماال نأ األصلالنساء،  الرجال ال في كان الشرُط في
�ة، من هذا العموم بهذه اآل اُء خرجنصیغته ُعُموم والعموم یتناول الرجال والنساء، فالنس من جاء
 مخصصة للصلح.  �ةوهذه اآل

ــالَ  ُعــْرَوةَ  َوَعــنْ " ــا اْشــَتَرطَ َق ــاَن ِممَّ ــنُ  ُســَهْیلُ  : َ� ــوْ  َعْمــٍرو ْب ــِه َوَســلََّم َی ُ َعَلْی ــيِّ َصــلَّى للااَّ ــى النَِّب  مَعَل
ــة ــ : اْلُحَدْیِبَی ــى ِدیِن ــاَن َعَل ــا َأَحــٌد َوِ�ْن َ� ــَك ِمنَّ ــُه إِ َك ِإالَّ َأالَّ َ�ْأِتَی ــا َرَدْدَت ــىَلْیَن ــ ، َحتَّ ــَأْن ــاَلى ِف ُ َتَع ي َزَل للااَّ

ْرَط ِفي رَ َزلَ اْلُمْؤِمَناِت َما َأنْ  ُأَمْیَمُة  : ِإنَّ الَِّتي َجاَءْت یلَ َذِلَك. َوقِ بِ  ُنِسَخ دِّ النَِّساءِ ; ُیوِمُئ ِإَلى َأنَّ الشَّ
ْمَراخِ  ِبْنُت ِ�ْشٍر، َ�اَنْت ِعْندَ   "ْت ِمْنُه.هر�فَ  َثاِبِت ْبِن الشِّ

 الكتاب. برة �ما فيواحد لكن الع عنىوالم ؟هر�تأو  فرت
ْت ِمْنهُ " َجَهاَوُهَو َیْوَمِئٍذ َ�اِفرٌ  َفَفرَّ . َزْ�ـُد ْبـُن َحِبیـٍب  هَعْبـَد للااَِّ، َقاَلـ َفَوَلَدْت َلهُ  فٍ َسْهُل ْبُن ُحَنیْ  ، َفَتَزوَّ

ـْمَراخِ َثاِبـِت ْبـنِ  َكاَنـْت ِعْنـدَ  ُأَمْیَمُة ِبْنـُت ِ�ْشـرٍ  :اْلَماَوْرِديُّ  َقالَ َكَذا  اْبـُن  َوَرَوى  :اْلَمْهـَدِويُّ  َوَقـالَ    الشِّ
ــدٍ  َعــنْ  َوْهــٍب  ــْت ِفــي َخاِل ــَة َنَزَل ــِن َعــْوفٍ ُأَمْیَمــَة ِبْنــِت ِ�ْشــ َأنَّ َهــِذِه اْآلَ� َوِهــَي   .ٍر ِمــْن َبِنــي َعْمــِرو ْب
َجَهــا َ�ْعــَد ِهْجَرِتَهــا اْمــَرَأةُ  ْحــَداِح، َوَتَزوَّ ــاَن ْبــِن الدَّ َســِعیَدُة  ِإنََّهــا: ُمَقاِتــلٌ  َوَقــالَ  . ُحَنْیــفٍ َســْهُل ْبــنُ  َحسَّ

 ".ةوِم ِبْنُت ُعْقبَ ُأمُّ ُ�ْلثُ  ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َأنََّها َواْألَْكَثرُ  َأْهِل َمكَّةَ  ُمْشِرٍك ِمنْ  َزْوَجُة َصْیِفيِّ ْبِن الرَّاِهِب 
 .اآل�ةبهذه  الصلح مخصٌص  فيفما جاء  ،تلك فالمعنى ال یتغیر أو�انت هذه  ءً اوسو  
اِئَفٌة َفَقاَلْت طَ   ;اْلُمَهاَدَنِة َلْفًظا َأْو ُعُمومً َهْل َدَخَل النَِّساُء ِفي َعْقِد ا : َواْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِمالثَّاِنَیةُ "

ِهنَّ ِفي َعْقِد اْلُمَهاَدَنِة َلْفًظا َصِر�ِمْنُهمْ  ُ رَ ًحا َفَنسَ : َقْد َ�اَن َشْرُط َردِّ هُ َخ للااَّ َع نَّ ِمَن اْلَعْقِد َوَمنَ دَّ
 ".ِمْنهُ 
 لذيوا؛  ، لفظ صر�ح ثم ُنسخإلیكمرددناه  أو امرأةً من جاءنا منكم رجًال �ان  �عنىصر�ًحا  لفًظا

 العموم. یتناولهننه �ظهر أ
 طالب:................

هو ما  جزئيالحقیقة تخصیص رفع  في �ال هو، و انه نسخو المتقدمین ُ�سمُ  اصطالحهو على  ،ال
 .يرفع ُ�ل

 طالب:................
 �تب هذا في العقد. -علیه الصالة والسالم-ال، الرسول 

 طالب:................
 �ة. �اآل

 طالب:................
 ما فیه شيء. خبرهم بذلكأ إذالهم على سفر،  لیبین

ُهنَّ ِمَن اْلَعْقِد َوَمَنَع ِمنْ " ُ َردَّ لنَِّبيِّ َهَذا َیُدلُّ َعَلى َأنَّ لِ وَ . ى َما َ�انَ َجاِل َعلَ ِفي الرِّ  اهُ ، َوَ�قهُ َفَنَسَخ للااَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َأْن َ�ْجَتِهَد َرْأَ�ُه ِفي اْألَْحَكاِم، وَ   " َعَلى َخَطأ.للااَُّ  ُ�ِقرُُّه َلِكْن َال َصلَّى للااَّ
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راد �ه یُ  الذيمن العموم  نهأ إال�ان لفظُه العموم  نو�لح الُص  فيما جاء  أن :قد �قول قائل
لى ع واألمثلة�ه الخصوص،  ُیرادُ  و�نماُعموُمه  اللفظ عام لكن ال ُیرادُ  �أتيقد  ألنهالُخصوص، 

ناس لفظ ُعموم ال ]١٧٣ران:[آل عم} النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكمْ  {الَِّذیَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ  :�ثیرةذلك 
َمُعوا  النَّاَس َقْد جَ {ِإنَّ  :-علیه الصالة والسالم- للنبيقالوا  لناسلكن هل �ل اوضعین، الم في
 -علیه الصالة والسالم- يلنبلقال  هو الذينعیم بن مسعود واحد  ،]١٧٣[آل عمران:} َلُكمْ 

 علیه-لحر�ه من الكفار جتمع او�نما من  ُع الناسجمی ، لیسالثانيالموضع  فيا �ًض أوالناس هذا 
ُیراد �ه  الذيوالفرق بین العموم  .موم ُیراد �ه الُخصوصعُ ا لفظُه فهذ -الصالة والسالم

 یتكلُم �العام الذيما �خرُج منُه من خاص ُمراد عند الُمتكلم  أنوالعموم المخصوص  ،الُخصوص
نه من العام ُقلنا أ و�ذا .ُیراد �ه الُخصوص الذيمراد للمتكلم �العام  المخصوص، وغیرُ 

ُیراد �ه  الذينه من العموم قلنا أ و�ذاالعقد ثم ُخصص،  في ةدمراء النسا�انت المخصوص 
 اللفظ العام. في ردنو أما  أصًال النساء ال یدُخلَن  أنُقلنا الخصوص 

 طالب:................
�ه  ُیرادُ  الذينه من العام قلنا أ إذالكن  على سواء،إلیه ینبذ  أنالبد  ُنِبَذ على سواء، فإذا

 .شيء فيقد وال ن في �فصلالخصوص ما 
ُهنَّ ِفي الْ : َلْم َ�ْشَتِرْط رَ َطاِئَفٌة ِمْن َأْهِل اْلِعْلمِ َوَقاَلْت "  َمْن َعْقَد ِفي َردِّ الْ  ا َأْطَلقَ ، َوِ�نَّمَ ًظاَعْقِد َلفْ دَّ

ُ َتعَ  َبیَّنَ فَ . ُه َعَلْیِهنَّ َمَع الرَِّجالِ ; َفَكاَن َظاِهَر اْلُعُموِم اْشِتَمالُ َأْسَلمَ  َلى ُخُروَجُهنَّ َعْن اللااَّ
َق َبْیَنُهنَّ وَ   .ُعُموِمهِ  : ِنيَ�ْحُرْمَن َعَلْیِهْم. الثَّا  َذَواُت ُفُروج : َأنَُّهنَّ َ�ْیَن الرَِّجاِل ِألَْمَرْ�ِن: َأَحُدُهَماَوَفرَّ

  ".َأنَُّهنَّ َأَرقُّ ُقُلوً�ا َوَأْسَرُع َتَقلًُّبا ِمْنهُ 
�فتنها عن دینها  أوال تحل له،  هيو  طءعلى الو  �كرهها أن أسلمت إذامن زوج الكافر  فیخشى

 فتستجیب له.
 ".َفَأمَّا اْلُمِقیَمُة ِمْنُهنَّ َعَلى ِشْرِكَها َفَمْرُدوَدٌة َعَلْیِهمْ "

 .شيءال ُ�خشى علیها من  ألنه
: ْضَراَر َزْوِجَها َفَقاَلْت  إِ  ِمْنُهنَّ  َأَراَدْت : ِإنَُّه َ�اَن َمنْ ِقیلَ  }َفاْمَتِحُنوُهنَّ { :الثَّاِلَثُة: َقْوُلُه َتَعاَلى"

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َص  ُمَحمَّدٍ  ِإَلى َسُأَهاِجرُ  ُ َعَلیْ ; َفِلَذِلَك َأَمرَ لَّى للااَّ  ".نِهنّ اْمِتَحاِه َوَسلََّم �ِ  َصلَّى للااَّ
یر ، فلذا ال ُتقبل مباشًرا من غن �ل واحدة صارت بینها و�ین زوجها مشكلة قالت أُهاجرأل

 .امتحان
لُ  :َواْخُتِلَف ِفیَمـا َ�ـاَن َ�ْمَتِحـُنُهنَّ ِ�ـِه َعَلـى َثَالَثـِة َأْقـَوالٍ  "  َأنْ  اْلِمْحَنـةُ  َكاَنـتِ  :َعبَّـاسٍ  اْبـنُ  َقـالَ  :اْألَوَّ

 اْلِتَمــاَس  َال وَ  ،َأْرضٍ  ِإَلــى َأْرضٍ  ِمــنْ  ْغَبــةً رَ  َوَال  ،َزْوِجَهــا ُ�ْغــضِ  ِمــنْ  َخَرَجــْت  َمــا َأنََّهــا ِ�ــاهللَِّ  ُتْســَتْحَلفَ 
 ،َذِلـكَ  َعَلـى ُهـوَ  ِإالَّ  ِإَلـهَ  َال  الَّـِذي ِ�ـاهللَِّ  َحَلَفـْت  َفِإَذا .َوِلَرُسوِلهِ  هللَِِّ  ُحب�ا لْ بَ  ;ِمنَّا ِلَرُجلٍ  ِعْشًقا َوَال  ُدْنَیا،

َهـا َوَلمْ  َهاَعَلیْ  قَ َأْنفَ  َوَما َمْهَرَها َزْوَجَها َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى النَِّبيُّ  َأْعَطى  :َتَعـاَلى َقْوُلـهُ  َفـَذِلكَ  ;َیُردَّ



 
 

 
 
 

٥  
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ــــِإنْ { ــــوُهنَّ  َف ــــا َعِلْمُتُم ــــَال  تٍ ُمْؤِمَن ــــوُهنَّ  َف ــــى َتْرِجُع ــــارِ  ِإَل ــــنَّ  َال  اْلُكفَّ ــــلٌّ  ُه ــــمْ  ِح ــــمْ  َوَال  َلُه ــــونَ  ُه  َ�ِحلُّ
ُ َوَأنَّ َأنَّ اْلِمْحَنَة َ�اَنـْت َأْن َتْشـَهَد َأْن َال   :الثَّاِني .]١٠[الممتحنة: }َلُهنّ  ـًدا ِإَلـَه ِإالَّ للااَّ َرُسـوُل  ُمَحمَّ
وَرِة َ�ْعُد ِمْن َقْوِلِه َتَعاَلى: .َأْ�ًضا اْبُن َعبَّاسٍ  ; َقاَلهُ للااَِّ   ِإَذا النَِّبـيُّ  َأیَُّهـا َ�ا{ الثَّاِلُث: ِ�َما َبیََّنُه ِفي السُّ

ُ َعْنَهـاَرِضـيَ  َعاِئَشـةُ  َقاَلـْت  ]١٢[الممتحنـة: }اْلُمْؤِمَنـاتِ  َجاَءكَ   للااَُّ  َصـلَّى للااَِّ  َرُسـولُ  َ�ـانَ  َمـا:  للااَّ
ـــــــهِ  ـــــــلَّمَ  َعَلْی ـــــــَتِحنُ  َوَس ـــــــةِ  ِإالَّ  َ�ْم ـــــــي ِ�اْآلَ� ـــــــالَ  الَِّت ـــــــكَ { :للااَّ  َق ـــــــاُت ُیَباِ�ْعَن ـــــــاَءَك اْلُمْؤِمَن  .}ِإَذا َج

َجهُ  .َعاِئَشة َعنْ  الزُّْهِريِّ  َعنِ  َمْعَمرٌ  َرَواهُ   ".: َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیحٌ لَ َوَقا التِّْرِمِذيُّ  َخرَّ
 ل الثالثة.اقو من األ هذا هو الراجح

ُقَرْ�ًشا، ِمْن  َالُم َعاَهَد َعَلْیهِ َالُة َوالسَّ ْیِه الصَّ : َأْكَثُر اْلُعَلَماِء َعَلى َأنَّ َهَذا َناِسٌخ ِلَما َ�اَن َعلَ الرَّاِ�َعةُ "
نَِّة َنْسَخ السُّ  ْذَهُب َمْن َیَرى . َوَهَذا مَ ءُ َك النَِّساَفُنِسَخ ِمْن َذلِ ; ْم ُمْسِلًماَمْن َجاَءُه ِمْنهُ َأنَُّه َیُردُّ ِإَلْیِهْم 

َماُم اْلَعُدوَّ یُ َ�ُجوُز َأْن  ، َوَال النَِّساءِ وٌخ ِفي الرَِّجاِل وَ : ُ�لُُّه َمْنسُ َوَقاَل َ�ْعُض اْلُعَلَماءِ  .ِ�اْلُقْرآنِ   َهاِدَن اإلِْ
ْركِ ِإَقاَمَة اْلُمسْ  ، ِألَنَّ ْیِهْم َمْن َجاَءُه ُمْسِلًمالَ َعَلى َأْن َیُردَّ إِ  َمْذَهُب  َوَهَذا. َال َتُجوزُ  ِلِم ِ�َأْرِض الشِّ

ْلِح َعَلى َذِلَك َجاِئٌز ِعْندَ اْلُكوِفیِّینَ  ْن َذِلَك مِ َوَقِد اْحَتجَّ اْلُكوِفیُّوَن ِلَما َذَهُبوا ِإَلْیِه  .َماِلكٍ  . َوَعْقُد الصُّ
 لَّىَص  للااَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  اْلَوِلیِد، ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  َحاِزمٍ  َأِبي ْبنِ  َقْیسِ  َعنْ  ِإْسَماِعیَل ْبِن َأِبي َخاِلدٍ  یثِ ِ�َحدِ 
ُجودِ �ِ  ُمواَفاْعَتَص  َخْثَعمَ  ِمنْ  َقْومٍ  ِإَلى َ�َعَثهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ   للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولُ  َفَوَداُهمْ  ،َفَقَتَلُهمْ  السُّ

َ�ِة، ِبِنْصفِ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ   َال  اْلَحْرِب  َدارِ  ِفي ِركٍ ُمشْ  َمعَ  َأَقامَ  مٍ ُمْسلِ  ُ�لِّ  ِمنْ  َبِريءٌ  َأَنا« َوَقاَل: الدِّ
 ".»َناُرُهَما َتَراَءى

باعدة ، بل البد من الُمفاصلة والمُ یرى ناره و�رى المشرُك نارهًبا من المشر�ین �حیُث �ال �كون قر 
 .عنهم والمهاجرة

 طالب:................
 :ولى�ُة األ، اآلن�عهُ فبا ةمتحان، والثانیة بیعا، �عنى اآل�ة األولى بها البیعة�مقتضى  �متحنون 

 على الثانیة. ] ١٢[الممتحنة:  }ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناِت ُیَباِ�ْعَنكَ {
 طالب:................

البد من ] ٠١:[الممتحنة }ُهنَّ ْمَتِحُنو َفا ُمَهاِجَراتٍ  اْلُمْؤِمَناتُ  َجاَءُكمُ  ِإَذا آَمُنوا ِذینَ الَّ  َأیَُّها َ�ا{الثانیة 
 .متحاناال

 طالب:................
 خر السورة.في آ التيولى، والثانیة �ة األهذه اآل

 طالب:................
}{ ولى مقتضى هذه اآل�ة األال، اآل�ة هذه ىُمقتض ي�عن �ما یدل على صدق إ�مانهن َفاْمَتِحُنوُهنَّ
 }ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ {�مان اإل �عنى مدعیات ]١٢[الممتحنة: }ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناتِ {

ع هر�ت لكذا،  لطم�مانهن؛ ما تكون هر�ت من زوجها، ا یدل على صدق إ�م ]١٠[الممتحنة:
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آ�ة االمتحان ولى بن عباس السابق؛ فاألل قول یتجه القو هذا متجه ولذلك  ؛شيءال لدنیا و ال
 .یعةالب�ة والثانیة آ

 طالب:................
�ة ى اآلق إ�مانها ُبو�عت علصدذا ُعِلَم ، فإ�مانها�إلعلم لقبل  امتحانهاتدخل البیعة لكن البد من 

 الثانیة.
 طالب:................
 .لكن هذه آ�ة وهذه آ�ة

 طالب:................
 هذا مقتضى السیاق.  ،�مانها ثم تبا�عتمتحن على صدق إ الأو  يه
ِرَئ ِممَّْن  َعَلْیِه َوَسلََّم َقْد بَ  َصلَّى للااَُّ ُل للااَِّ ، ِإْذ َ�اَن َرُسوْسِلِمیَن ِإَلى اْلُمْشِرِ�ینَ َفَهَذا َناِسٌخ ِلَردِّ اْلمُ "

 "َمَعُهْم ِفي َداِر اْلَحْرِب. َأَقامَ 
ل صلى هللا علیه وسلم �متحُن ما �ان الرسو  :الترمذيالكالم ما جاء عند  على هذاشكل � لكن
�ة، فتلتقي بهذه اآلو�متحنهن   ]١٢[الممتحنة: }ُیَباِ�ْعَنكَ  اْلُمْؤِمَناِت  َجاَءكَ  إَذا{ :قال هللا التي�ة �اآل
 اهللا عنه رضي، ومن قول عائشة المبا�عة؛ هذا مقتضى حدیث الترمذيو  االمتحان "یتاناآل

 .-علیه الصالة والسالم-منه  ما �ان تحكي
اِفِعيِّ  َماِلكٍ  َوَمْذَهبُ " اِفِعيُّ  لَ . َقاَذا اْلُحْكَم َغْیُر َمْنُسوخٍ َأنَّ هَ  َوالشَّ َوَلْیَس ِألََحٍد َهَذا اْلَعْقُد ِإالَّ  :الشَّ

 .َو َمْرُدودٌ َخِلیَفِة َهَذا اْلَعْقَد َفهُ َد َغْیَر الْ ْن َعقَ مَ . فَ اَل ُ�لََّهااْلَخِلیَفُة َأْو َرُجٌل َ�ْأُمُرُه، ِألَنَُّه َیِلي اْألَْموَ 
 ".}ِ�ِإ�َماِنِهنَّ  َأْعَلمُ  للااَُّ {: َقْوُلُه َتَعاَلى: اْلَخاِمَسةُ 

علیه الصالة والسالم؟  حصل منه نه خاص �ماإلى قیام الساعة؟ أو أ الحكم �اقيهذا هل  �عنى
 يمذهب الُكوِفیین أبمثل ما تقدم.  هذا ؟على مثل هذا �عده أن �عقد العهد وال �جوز ألحد من

 .والشافعينه انتهى، وُ�جوزه مالك وغیرهما أ سفیانحنیفة وال
، �َماِنِهنَّ  َأْعَلُم ِ�إِ ، َ�للااَُّ َأْي َهَذا اِالْمِتَحاُن َلُكمْ  ]١٠[الممتحنة: }ِ�ِإ�َماِنِهنَّ  َأْعَلمُ  للااَُّ {: َقْوُلُه َتَعاَلى"

َراِئرِألَنَُّه   ".ُمَتَولِّي السَّ
 ال الظاهر، والُحكُم �كون على الظاهر.إ ملك �عني ما

 طالب:................
 ه؟ردن من جاء من المسلمین یأن �عقد على مثل هذا أالمسلمین  والةهل ألحٍد من  �عني

 طالب:................
، د �الوحي�ؤَ یُ  الذية والسالم علیه الصال ألن هذا خاص �النبي له وزنه، ین�ِهللا مذهب الُكوف

 .ةمور قد ال تتحقق �غیره من الوالاأل تآَال ومعرفته �م  ،نسخن یأهللا ما شاء  وُ�نسخ فى وقته



 
 

 
 
 

٧  
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َراِئرَ } َأْعَلُم ِ�ِإ�َماِنِهنَّ للااَُّ {" ا َأْي ِ�مَ  ]١٠[الممتحنة: }ُمْؤِمَناتٍ  َعِلْمُتُموُهنَّ  َفِإنْ { .، ِألَنَُّه ُمَتَولِّي السَّ
�َماِن. َوِقیلَ  ْظَهُر ِمنَ �َ   َال  ارِ اْلُكفَّ  ِإَلى ُعوُهنَّ َتْرجِ  َفَال { .ْمِتَحانِ االِ َقْبَل  َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناتٍ ْن : إِ اإلِْ

ُ ُمْؤِمَنًة ِلَكاِفرٍ َلْم َ�ِحلَّ  َأيْ  ]١٠[الممتحنة: }َلُهنَّ  َ�ِحلُّونَ  ُهمْ  َوَال  َلُهمْ  ِحلٌّ  ُهنَّ  َح ُمْؤِمٍن ا، َوَال ِنكَ  للااَّ
. ْجَرُتَهاَالُمَها َال هِ َزْوِجَها ِإسْ  ُمْسِلَمِة ِمنْ َوَهَذا َأَدلُّ َدِلیٍل َعَلى َأنَّ الَِّذي َأْوَجَب ُفْرَقَة الْ  ِلُمْشِرَ�ةٍ 

َق َبْیَنُهمَ : َأُبو َحِنیَفةَ  َوَقالَ  اَر�ْ الَِّذي َفرَّ َبْل ِعَباَرٌة.  َماِلكٍ  َمْذَهِب ٌة ِفي . َوِ�َلْیِه ِإَشارَ نِ ا ُهَو اْخِتَالُف الدَّ
لُ  ِحیُح اْألَوَّ َ َتَعاَلى َقالَ َوالصَّ ِعلََّة َعَدُم َفَبیََّن َأنَّ الْ  }َلُهنَّ  َ�ِحلُّونَ  مْ هُ  َوَال  َلُهمْ  ِحلٌّ  ُهنَّ  َال  {:، ِألَنَّ للااَّ
ْسَالمِ  ارِ  اْلِحلِّ ِ�اإلِْ ُ َأْعَلمَوَلْیَس ِ�اْخِتَالِف الدَّ  ".. َ�للااَّ

ا في �تاب هللا فهذه هي العلة الحقیقیة، المسلم والعكس منصوًص قد جاء تحر�م المشر�ة على و 
 نسخ النكاح. واجبة بال شك لكنها ال تقتضي ةهجر الالدار�ن ف اختالفأما 

اَرْ�ِن َال ِفي اْلِكَتاِب َوَال : َأُبو ُعَمرَ  َوَقالَ " نَِّة ي افِ َال َفْرَق َبْیَن الدَّ   "اِس.ْلِقیَ َال ِفي اوَ لسُّ
اَرْ�ِن � و �عده أص إما قبله أحد ینتزُع هذا الن �أتيفي التأثیر على النكاح، لئال  عنيال َفْرَق َبْیَن الدَّ

ما في شيء  ة. �قولالم �ما ُ�شاع اآلن من �عض الكتبفرق بین دار الكفر ودار اإلسو�قول ال 
�الم بن ُعمر بن عبد البر مقطوًعا النص من ینتزُع هذا سالم انتهى، ثم اسمه دار حرب ودار إ

اَرْ�ِن َال ِفي اْلِكَتاِب َوَال فِ  نَّ عن ما قبلُه وما �عدُه، و�قول ال َفْرَق َبْیَن الدَّ �عني ْلِقَیاِس ِة َوَال ِفي اي السُّ
 الكالم �صدده. لى عقد النكاح الذيثیر عالتأفي 

َمـــا اْلمُ " یَنانِ َوِ�نَّ اِر. ِ�اْجِتَماعِ وَ ُحْكـــُم  الْ اْخِتَالِفِهَمـــا َ�َقـــعُ ، َفبِ َراَعـــاُة ِفـــي َذِلـــَك الـــدِّ  َ�للااَُّ ِهَمـــا، َال ِ�الـــدَّ
 .اْلُمْسَتَعانُ 

اِدَسةُ   ُ َتَعـاَلى ِإَذا ُأْمِسـَكِت اْلَمـرْ ، أَ ]١٠[الممتحنـة: }َوآُتـوُهْم َمـا َأْنَفُقـوا{: َقْوُلُه َتَعاَلى: السَّ َأُة َمـَر للااَّ
 ".َلى َزْوِجَها َما َأْنَفقَ َأْن ُیَردَّ عَ  اْلُمْسِلَمةُ 

 ِفراق زوجِته وخسراٌن لماِله. :مران�جتمُع علیه أ ال
 طالب:................

 .   �أسفال  مكن �ان تصد�قه�البینة، فإن أیًئا ال �مكن تصد�قه ذا ادعى شذا ادعى �البینة، إإ
ْیِه َحتَّى َال دِّ اْلَماِل ِإلَ َأَمَر ِبرَ  ،ْسَالمِ اْإلِ  ُحْرَمةِ ْن َأْهِلِه �ِ ، ِألَنَُّه َلمَّا ُمِنَع مِ َك ِمَن اْلَوَفاِء ِ�اْلَعْهدِ َوَذلِ "

ْوَجِة َواْلَمالْم ُخْسَراٌن ِمَن اْلَوْجَهْینِ َ�َقُع َعَلْیهِ   .: الزَّ
اِ�َعةُ  ْوُج اْلَكاِفرُ : َوَال ُغْرَم ِإالَّ ِإذَ السَّ َنْت . َفِإْن َ�اَها َوَغِرْمَناَنااَلَب َمَنعْ طَ َضَر وَ ، َفِإَذا حَ ا َطاَلَب الزَّ

ْوجِ  َماَتْت َقْبَل ُحُضورِ   ".الزَّ
 ذا طالب �ه أُعِطیُه.ألنها حق له ال �عدوه فإ

ْوِج َلْم َنْغَرِم اْلَمْهَر  َفِإْن َ�اَنْت َماَتْت َقْبَل ُحُضورِ " ِق اْلَمْنعُ ِإْذ لَ الزَّ ُمَسمَّى َخْمًرا ِ�ْن َ�اَن الْ . وَ ْم َیَتَحقَّ
 "ْنِز�ًرا َلْم َنْغَرْم َشْیًئا.َأْو خِ 
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اِفِعيِّ  ِألَنَُّه َال ِقیَمَة َلهُ "  اِفِعيُّ  ال. قَ َحُدُهَما: َأنَّ َهَذا َمْنُسوخٌ ِفي َهِذِه اْآلَ�ِة َقْوَالِن: أَ  َوِللشَّ َوِ�َذا  :الشَّ
َمامِ اِر اْلَحْرِب ًة ِمْن دَ َمًة ُمَهاِجرَ َجاَءْتَنا اْلَمْرَأُة اْلُحرَُّة ِمْن َأْهِل اْلُهْدَنِة ُمْسلِ  َالِم َأْو سَّ ِفي َداِر ال  ِإَلى اإلِْ

ا َطَلَبَها َزْوُجَها . َوِ�ذَ ِعَوضٍ  َها ِبَال َها ُمِنَع ِمنْ ، َفَمْن َطَلَبَها ِمْن َوِليٍّ ِسَوى َزْوجِ ِفي َداِر اْلَحْرِب 
ُ َعزَّ َوَجلَّ.َقْوُل َما قَ ، َوالْ اْلِعَوَض  َالِن: َأَحُدُهَما: ُ�ْعِطيِبَوَ�اَلِتِه َفِفیِه َقوْ َأْو َغْیِرِه  ِلَنْفِسهِ   "اَل للااَّ

�لت وُ  يالتالسابق  طفق نهأما خسره على زوجته  .]١٠[الممتحنة: {َوآُتوُهْم َما َأْنَفُقوا}بال شك، 
 .هذه النفقة مقابلنه استمتع �أل ال ماًال وال مهًرا،ال ال  .وانتهت

 ..........طالب:......
  .فیعطها مهرها فقط �الخلع له اوخدمته مقابل استمتاعه فيلنفقة ن اود أالمقص

ْوُج اْلُمْشِرُك الَِّذي َجاءَ َوِفیِه َقْوٌل آَخرُ " . َفِإْن َشَرَط  اْلِعَوَض ُتُه ُمْسِلَمةً َزْوجَ ْت : َأنَُّه َال ُ�ْعَطى الزَّ
ْرُط  َماُم َردَّ النَِّساِء َ�اَن الشَّ ُ عَ اإلِْ ُط َمْن  ُیَردَّ النَِّساَء َ�اَن َشرْ َسلََّم َأالَّ َلْیِه وَ َوَرُسوُل للااَِّ َصلَّى للااَّ

ْرطَ ُسوًخا َوَلْیَس َعَلْیِه ِعَوٌض َشَرَط َردَّ النَِّساِء َمنْ    ".َال ِعَوَض ِلْلَباِطلوَ وَخ َ�اِطٌل اْلَمْنسُ  ، ِألَنَّ الشَّ
مام رد النساء شرط اإل نفإ، ان �ان المقصود منه واضح، و�براضطمن اال ذا �الم فیِه شيءه

لق علیه عو ؛ إلى آخره �ان شرطهأال یرد النساء  -صلى هللا علیه وسلم-كان الشرط، والرسول 
رد مام اإلن شرط وأ :ها فیهبى جعفر النحاس، ونصألمن �تاب الناسخ والمنسوخ منقول نه أل

هل أل -صلى هللا علیه وسلم-شرط رسول ن أ :قال النساء �ان الشرُط ُمنَتقًدا، فمن قال هذا
، وضالعِ  ردو نسخُه هللا فمن جاَء منهم و�ان النساُء منهم �اَن شرًطا صحیًحا ن یُرَد أالُحدیبیة فیه 

من  ن ال یرد النساء �ان َشرطُ أ -علیه الصالة والسالم-ثم رسوله  -لوج عز–فلما قضى هللا 
 .المنسوخ �اطل وال عوَض للباطل هشرط نوض، ألن �عه أ رد النساء منسوًخا ولیس علیرطَ شَ 

ء شرط أن ترد استحق سبق هذا الَمِجي د الكفر فإن �انمن بالذا جاءت المسلمة ُمهاجرة �عني إ
ن الشرط الموجود منسوخ، شرط فإنها ال تستحق أل الِعَوض، و�ن لم یتقدم هذا المجيء زوجها

 على الباطل �اطل، هذا مقتضى �الم النحاس. وما یترتب ،فتكراره فیما �عد ذلك  �اطل
 طالب:................
 لكن ما�ه الشر�عة  تأتين مثل هذا ألیف ِلُقلُوب الكفار، ال شك أسالم، وتهذا من �اب عدل اإل

 دام الحكم منسوخ.
ُ َتَعاَلى ِبَردِّ ِمْثِل مَ الثَّاِمَنةُ " َمامُ اْلمُ َوَأنَّ  ،ْزَواجِ ا َأْنَفُقوا ِإَلى اْألَ : َأَمَر للااَّ َنفُِّذ ِممَّا ، یُ َخاَطَب ِبَهَذا اإلِْ

 ".َبْیَن َیَدْ�ِه ِمْن َبْیِت اْلَماِل الَِّذي َال َیَتَعیَُّن َلُه َمْصِرفٌ 
 �افرة تحت �افر امرأة وجد و سالم، سافر إلى بالد الكفر في اإل ةَرَغَب �افر  امسلمن ألكن لو 

 .هیُنرِض  .هر لزواجكدفع الموأ بالديأتیني في ت وقال سالمها في اإلرغبو 
 طالب:................

 .كافرالمسلمة على ال تخبیب
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 طالب:................
برد مر هللا تعالى أ :ولذلك �قول .المهرلها دفع في بالدي وأ تینيوأ َأسلميكانت �افرة قال 

 .دترتب علیه مفاسی ألن افراد الناس أن �فعلوا مثل هذلیس أل .ماموأن المخاطب بهذا اإل ...مثل
ألن یهدي هللا �ك رجًال واحدًا خیر لك من أن « هاجر أسلمت لك أو سالم دعوت إلى اإل وأنت إذا

بالد المسلمین وحصل ما حصل مع اإلمام ذا جاءت إلى ثم �عد ذلك إ ،»�كون لك حمر النعم
 .ن �ملك تزوجیهامن تخطبها مفلك أ

ُجَها ِمنَ َیُردُّ اْلَمهْ : ُمَقاِتلٌ  َوَقالَ " ْجهَ ، َفِإْن َلمْ  اْلُمْسِلِمینَ َر الَِّذي َیَتَزوَّ ا ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َأَحٌد  َیَتَزوَّ
َداِق ِإنََّما هُ ااْلُحْكُم ِفي َردِّ  : َقَتاَدة َوَقالَ . َفَلْیَس ِلَزْوِجَها اْلَكاِفِر َشْيءٌ  ; ِل اْلَعْهدِ َو ِفي ِنَساِء َأهْ لصَّ

  .ْمُر َ�َما َقاَلهَواْألَ   َداقُ ِهُم الصَّ ْهَد َبْیَنُه َوَ�ْیَن اْلُمْسِلِمیَن َفَال ُیَردُّ ِإَلیْ َفَأمَّا َمْن َال عَ 
ا َأْسَلْمَن َ�ْعِني ِإذَ  ]١٠[الممتحنة: }َتْنِكُحوُهنَّ  َأنْ  َعَلْیُكمْ  ُجَناحَ  َوَال {: َقْوُلُه َتَعاَلى: التَّاِسَعةُ 

ُتُهنَّ ِلَما َثبَ  ُخوِل ثَ . َفِإْن أَ ةِ ْلُمْعَتدَّ اْلُمْشِرَ�ِة َوا َت ِمْن َتْحِر�ِم ِنَكاحِ َواْنَقَضْت ِعدَّ َبَت ْسَلَمْت َقْبَل الدُّ
 . النَِّكاُح ِفي اْلَحاِل َوَلَها التََّزوُّجُ 

; ِألَنَّ ِط اْلَمْهر ِنَكاَحَها ِ�َشرْ َأَ�احَ  ]١٠[الممتحنة: }ُأُجوَرُهنّ  آَتْیُتُموُهنَّ  ِإَذا{ :: َقْوُلُه َتَعاَلىاِشَرةُ اْلعَ 
َق َبْیَنَها َوَ�ْیَن َزْوِجَها اْلَكاِفر ْسَالَم َفرَّ  .اإلِْ

 الحاد�ة عشر: قوله تعالى...:
 المسألة .خرهثبت إلى آ مالعدُتهن  وانقضتسلمن �عني إذا أ } َأْن َتْنِكُحوُهنَّ  َعَلْیُكمْ َوَال ُجَناَح {

�انت تحت  -علیه الصالة والسالم- نت النبيإسالم ز�نب بئلة مس ، فيتفصیل �ثیر فیها �أتي
علیه -ثم جاءها مسلًما فردها إلیه النبي سلمت قبله �مدة متطاولة، أو العاصم بن الر�یع  أبي

ر حتى �سلم زوجها ما لم ماأل و یبقيفهل ینقضي الحكم �انقضاء العدة؟ أ، -الصالة والسالم
 .هذا �أتي ؟تنكح

ـــَرةَ " ـــَة َعْش ـــهُ : اْلَحاِدَ� ـــاَلىَقْوُل ـــُكوا َوَال { : َتَع ـــمِ  ُتْمِس ـــَوافِ  ِ�ِعَص ـــة: }رِ اْلَك ـــرَ ] ١٠[الممتحن ـــِة ِق اَءُة اْلَعامَّ
ــــ ْمَســــاكِ ِ� ــــارُ التَّْخِفیِف ِمــــَن اإلِْ ــــدٍ  . َوُهــــَو اْخِتَی ــــِه تَ  َأِبــــي ُعَبْی  }ِ�َمْعــــُروفٍ  َفَأْمِســــُكوُهنَّ { :َعــــاَلىِلَقْوِل

ــُكوا{: َعْمــرَوَأُبــو  اْلَعاِلَیــةِ  َوَأُبــو اْلَحَســنُ  َوَقــَرأَ  دَ ُمَشــ }َوَال ُتَمسِّ ــكِ دَّ ــَك �َ . ُ�َقــالُ ًة ِمــَن التََّمسُّ  كَ َمُســ: َمسَّ
ًكا  ..."َتَمسُّ

ًكا ُك َتَمسُّ َك ُ�َمسِّ  َمسَّ
ًكا"�قال:  ُك َتَمسُّ َك ُ�َمسِّ  ".َأْمَسَك ُ�ْمِسكُ   ِ�َمْعَنى َمسَّ

 .رالتشدید هذا للتكثیو �ما هو معلوم،  رلكن التضعیف للتكثی
ُكواْي َال َتَتمَ ; أَ ِبَنْصِب التَّاءِ ] ١٠[الممتحنة: ُكوا}سَّ مَ {َوَال تَ ِرَئ َوقُ " َو ; َوهُ ْلِعْصَمةِ َواْلِعَصُم َجْمُع ا .سَّ

َكاُح. َ�ُقولُ  . َواْلُمَرادُ َما اْعُتِصَم ِ�هِ   ِبَها، دَّ َفَال َ�ْعتَ  ِ�َمكَّةَ  َ�اِفَرةٌ  ُه اْمَرَأةٌ اَنْت لَ �َ : َمْن ِ�اْلِعْصَمِة ُهَنا النِّ
ارَ َفَلْیَسْت َلُه اْمَرَأةٌ   "ْ�ن.، َفَقِد اْنَقَطَعْت ِعْصَمُتَها ِالْخِتَالِف الدَّ
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 الِدیَنین على ما تقدم ترجیحه. الختالف هنوالصحیح أ
ــيِّ  َوَعــنِ " ــ  :النََّخِع ــِلَمُة َتْلَح ــَي اْلُمْس ــرُ ِه ــْرِب َفَتْكُف ــَداِر اْلَح ــانَ ُق ِب ــارُ  ; َوَ� ــ اْلُكفَّ ُج ــِلَماِت ونَ َیَتَزوَّ  اْلُمْس

ُجوَن ا ِحیَنِئـٍذ  ُعَمـُر ْبـُن اْلَخطَّـاِب  . َفَطلَّـقَ اْآلَ�ـةِ  ِسَخ َذِلـَك ِفـي َهـِذهِ ; ُثمَّ نُ ْلُمْشِرَ�اتِ َواْلُمْسِلُموَن َیَتَزوَّ
َجَهـا ُقَرْ�َبـُة ِبْنـُت َأِبـي ُأَمیَّـةَ : ُمْشـِرَ�َتْینِ  ِ�َمكَّـةَ  اْمَرَأَتْیِن َلـهُ  َوُهَمـا َعَلـى  ُسـْفَیانَ  يَأِبـ ْبـنُ  ةُ ُمَعاِوَ�ـ َفَتَزوَّ

ــةَ  ِشــْرِكِهَما ــُة ُأمُّ عَ  ِ�َمكَّ ِ ْبــِن الْ َوُأمُّ ُ�ْلُثــوِم ِبْنــِت َعْمــٍرو اْلُخَزاِعیَّ َجَهــا ;ُمِغیــَرةِ ْبــِد للااَّ  ْبــنُ  َجْهــمِ  َأُبــو َفَتَزوَّ
ـــةَ  ـــْرِكِهَما ُحَذاَف ـــى ِش ـــا َعَل ـــا. َوُهَم ـــيَ  َفَلمَّ ـــرُ  َوِل ـــالَ  ُعَم ـــو َق ـــ َأُب ـــةَ  انَ ْفیَ ُس ـــقْ : ِلُمَعاِوَ� ـــةَ  َطلِّ ـــَئالَّ  ُقَرْ�َب ِل

َأْرَوى ِبْنـُت  للااَِّ  ُعَبْیـدِ  ْبـنِ  َطْلَحـةَ  ِعْنـدَ  . َوَ�اَنـْت ِمـْن َذِلـكَ  ُمَعاِوَ�ـةُ  ، َفـَأَبىِفـي َبْیِتـكَ  َسـَلَبهُ  ُعَمـرُ  َیَرى 
سْ  َرِ�یَعَة ْبِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب  َق اإلِْ َجَها ِفي اْإلِ ُهَماَبْینَ  َالمُ َفَفرَّ  َسـِعیدِ  نُ ْبـ اِلـدُ خَ  ْسَالم، ُثمَّ َتَزوَّ

ــْن َفــرَّ ِإَلــى النَِّبــيِّ اْلَعــاص ْبــنِ  ُ َعَلْیــهِ -، َوَ�اَنــْت ِممَّ ــارِ ِمــْن ِنَســاءِ  -لَّمَ  َوَســَصــلَّى للااَّ ، َفَحَبَســَها  اْلُكفَّ
َجَها  اْلَعـاصِ  َأِبـي ِمـنْ  -َوَ�اَنـْت َ�ـاِفَرًة  -اْبَنَتـهُ  َزْ�َنبَ  َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َوَزوََّج النَِّبيُّ َصلَّى للااَُّ  َخاِلًدا َوَزوَّ

ِ�یع ْبنِ  زَّاقِ  . َذَكرَ َوَأْسَلَم َزْوُجَها َ�ْعَدَها ، ُثمَّ َأْسَلَمْت الرَّ ْبـِن ا َعـْن َرُجـٍل َعـنِ  ُجـَرْ�جٍ  اْبـنِ  َعـنِ  َعْبُد الـرَّ
ُ َعَلْیـِه وَ َزْ�َنُب ِبْنتُ  َأْسَلَمْت : َقالَ  ِشَهاٍب  ُ َعَلْیـِه �َ َوَهـاَجَرْت  َسـلَّمَ  النَِّبيِّ َصـلَّى للااَّ ْعـَد النَِّبـيِّ َصـلَّى للااَّ

ِ�یعِ  ، َوَزْوُجَهالََّم ِفي اْلِهْجَرِة اْألُوَلىَوسَ  : اْلَحِدیُث. َوِفیـهِ  ِ�َمكَّةَ  ُمْشِركٌ  َعْبُد اْلُعزَّى  َأُبو اْلَعاِص ْبُن الرَّ
ْعِبيُّ  َوَ�َذِلَك َقالَ  ْعَدَها.َأنَُّه َأْسَلَم �َ  ْعِبيُ  َقالَ . الشَّ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى للااَِّ  َرُسـولِ  ِبْنـتُ  َزْ�َنبُ  َوَ�اَنْت : الشَّ

ِ�یــع ْبــنِ  اْلَعــاصِ  َأِبــي اْمــَرَأةَ  َوَســلَّمَ   َأَتــى ، ُثــمَّ  َعَلْیــِه َوَســلَّمَ لَّى للااَُّ يِّ َصــِ�ــالنَّبِ  ، َفَأْســَلَمْت ُثــمَّ َلِحَقــْت الرَّ
ِبــــيُّ  اْلَمِدیَنــــةَ  َزْوُجَهــــا َهــــا َعَلْیــــِه النَّ َنْتــــُه َفَأْســــَلَم َفَردَّ ُ َعَلْیــــ َفَأمَّ َأُبـــــو  َوَقــــالَ  .ِه َوَســــلَّمَصــــلَّى للااَّ

ــاسٍ  َعــنِ  ِعْكِرَمــةَ  َعــنْ  َداُودَ  لِ  اْبــِن َعبَّ َكــاِح اْألَوَّ ــُد ْبــُن ُعَمــ :َقــالَ  ْحــِدْث َشــْیًئا.; َوَلــْم �ُ ِ�النِّ ِفــي  رَ ُمَحمَّ
 ..".َحِدیِثهِ 
 علیه الصالة- أسلمت ولحقت �النبي ما �عني سالم؟�عد اإل اهَ ر�ِ على شِ �م َمَكَثت ز�نب  �عني

�انت نها قبل ذلك أسلمت ولحقت �ه، َفدل على أ هاجر أنو�عد �عد الهجرة، ال إ -والسالم
 �ه ثابت ما �ه سلمت ولحقت�ما أ .�قلیلُعمرها لیس  شر�ة  وتحت مشرك، وهى متزوجة �عنيم
 شكال.إ

 طالب:................
تحت مشرك قبل تحر�م المسلمة على المشرك، فلما نزَل التحر�م لحقت و ن تكون ُمسلمة أ احتمال

   .هذا وارد، نها حرمت علیهبیها أل�أ
  طالب:...............

 َبْتُكْم}ْیٌر ِمْن ُمْشِرَ�ٍة َوَلْو أَْعجَ خَ َمٌة ُمْؤِمَنٌة {َوَألَ والعكس  ]١٠[الممتحنة:  }اْلَكَواِفرِ  ِ�ِعَصمِ  ُتْمِسُكوا َوَال {
 .]٢٢١[البقرة:

علــى  مــراأل، �ــاَن -علیــه الصــالة والســالم- كــافر لِحقــت �ــالنبيالت علــى َمــرِ نهــا لمــا حُ صــود أالمق 
، انقطــاعهــذا فیــه  عــن بــن شــهاب، عــن رجــل ...هاســالمُ خر إأتــنهــا ألة أجــواز ذلــك، ثــم ال یــرد مســ
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وال �متنــع أن تكــون  -علیــه الصــالة والســالم- وهــاجرت �عــد النبــي ،علــى أنهــا أســلمت وهــذا یــدل
ُحرمـت المسـلمة و صل وزوُجها �افر لعدم وجود ما �منع، ثم لما ُوجد ما �منع وُنسـخ ُمسلمة من األ

 بیها.فرت من زوجها ولحقت �أ .على الكافر والعكس، لحقت هاجرت �أبیها
َأُبو  . َقالَ َ�ْعَد َسَنَتْینِ  :ُن ْبُن َعِليٍّ اْلَحسَ  . َوَقالَ ِفي َحِدیِثِه: َ�ْعَد ِستِّ ِسِنینَ  ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمرَ  َقالَ "

 "َفِإْن َصحَّ َهَذا. :ُعَمر
 .محمد بن عمر الواقدي

َقْوِل ْمَر ِفیَها َمْنُسوٌخ �ِ اْألَ  ِ�مَّا َأنَّ وَ ، ْوُجَهاتَّى َأْسَلَم زَ : ِإمَّا َأنََّها َلْم َتِحْض حَ َفَال َ�ْخُلو ِمْن َوْجَهْینِ "
ِهنّ  َأَحقُّ  َوُ�ُعوَلُتُهنَّ { :للااَِّ َعزَّ َوَجلّ  ِتِهنَّ  ]٢٢٨:[البقرة }َذِلكَ  ِفي ِبَردِّ . َوَهَذا َما َال َ�ْعِني ِفي ِعدَّ

ةَ ِخَالَف ِفیِه َبْیَن اْلُعَلَماءِ  ُ ِفي  الزُّْهِريُّ  ِشَهاٍب  اْبنُ  . َوَقالَ  َأنَُّه َعَنى ِ�ِه اْلِعدَّ َرِحَمُه للااَّ
ةِ  تَّْوَ�ِة َكاَن َهَذا َقْبَل َأْن َتْنِزَل ُسوَرُة " ال :َقَتاَدة . َوَقالَ ْبَل َأْن َتْنِزَل اْلَفَراِئُض : َ�اَن قَ َهِذهِ  َزْ�َنبَ  ِقصَّ

ُ َأْعَلمُ َنُهْم َوَ�ْیَن اْلُمْشِرِ�ینَ "ِ�َقْطِع اْلُعُهوِد َبیْ   .. َ�للااَّ
َثاِن اْلُمَراُد ِ�اْلَكَواِفِر ُهَنا َعَبَدُة اْألَوْ ] ١٠[الممتحنة: }اْلَكَواِفرِ  ِ�ِعَصمِ {: : َقْوُلُه َتَعاَلىَرةَ الثَّاِنَیَة َعشْ 

ٌة ِ�اْلَكَواِفرِ  َمْن َال َ�ُجوُز اْبِتَداًء ِنَكاُحَها ، ، ةٌ َل: ِهَي َعامَّ ِر َأْهِل اْلِكَتاِب. َوِقی ِمْن َغیْ َفِهَي َخاصَّ
 "َوْجٍه.بِ  َ�اِفَرٌة ْم َتِحلَّ لَ . َوَلْو َ�اَن ِإَلى َظاِهِر اْآلَ�ِة َها ِنَساُء َأْهِل اْلِكَتاِب نْ ُنِسَخ مِ 

َوال { :جماع، لكن دخوُلهم فىأهل الكتاب بهذه اآل�ة هذا ال إشكال فیه ألنهم �فار �اإلدخول نساء 
 { هل ى أ علطالق الشرك الخالف فى إهو محل  ]٢٢١[البقرة:َتنِكُحوا اْلُمْشِرَ�اِت َحتَّى ُیْؤِمنَّ

 جماع، لكن یبقى؟ فمن �قول ُمشر�ون هم ُ�فار �اإل�قال فیهم شرك ور�ون أ، هل �قال ُمشالكتاب
ُخصص  التحر�م ثم یدخلون في :مشر�ون �قولهم  �قول هل هم مشر�ون أو فیهم شرك؟ الذي

ال نحُن  :قول�فیهم شرك  ل�قو  ومن .ما یدل على ذلك� لكم حل همئنسا املكتاٍب مهل انساُء أ 
نهم �فار أل ُمشر�ین، لكن ُدخولهم في هذه اآل�ة قطعي� وانهم لیسألالتخصیص نحتاج إلى 

 تفاق.�اإل
 طالب:................

 . عصمته یدل على أنها فيمساك اإل
   طالب:................
 .ستمرارا اال�ًض اآل�ة تتناول أنها أ هذا له وجه لكن یبقي

ِل ِإَذا َوَعَلى" َق َبْیَنُهَمـا َوَهـَذا َقـْوُل َ�ْعـِض  ْسـِلِم اْمَرَأُتـهُ تُ َأْسَلَم َوَثِنـيٌّ َأْو َمُجوِسـيٌّ َوَلـْم  اْلَقْوِل اْألَوَّ ُفـرِّ
ِة فَ  ُق َمـْن َقـاَأْهِل اْلِعْلِم. َوِمْنُهْم َمْن َقاَل: َیْنَتِظُر ِبَها َتَمـاَم اْلِعـدَّ ْنَتِظـُر یَ ِت َوَال اْلَوْقـ ْیَنُهَمـا ِفـيبَ َل ُ�َفـرِّ

ِة ِإَذا َعــــــــَرَض َعَلْیَهــــــــا ْســــــــَالَم َوَلـــــــْم ُتْســــــــِلم َتَمـــــــاَم اْلِعــــــــدَّ َوُهــــــــَو   َماِلــــــــُك ْبــــــــُن َأَنــــــــس- اإلِْ
ــِه َتَعــالَ  َوَقَتــاَدةَ  َوِعْكِرَمــةَ  َوَعَطــاءٍ  َوُمَجاِهــدٍ  َوَطــاُوسٍ  اْلَحَســنِ  َقــْولُ  ــوا ِ�َقْوِل  َوَال { : ىَواْلَحَكــِم، َواْحَتجُّ

َة َوُهَو َقْولُ َیْنَتِظُر ِبَها اْلعِ : الزُّْهِريُّ  َوَقالَ  }اْلَكَواِفرِ  ِ�ِعَصمِ  اُتْمِسُكو  اِفِعيِّ  دَّ  "َوَأْحَمد. الشَّ
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 ة ولم �سلم الرجل ینتظر تمام العدة.رأ سلمت الم، �ما لو أ�العكس �عني
وا ِ�َأنَّ " ِ�َمرِّ  ، َوَ�اَن ِإْسَالُمهُ اْمَرَأِتهِ  ُعْتَبةَ  ْنتِ ِهْنِد بِ  َأْسَلَم َقْبلَ  َحْرٍب  ْبنَ  ُسْفَیانَ  َأَ�ا َواْحَتجُّ

ُلوا اَلِت: اْقتُ َوقَ  ، َفَأَخَذْت ِبِلْحَیِتهِ ى ُ�ْفِرَهاَرٌة ُمِقیَمٌة َعلَ ِبَها َ�افِ  َوِهْندٌ  َمكَّةَ  ُثمَّ َرَجَع ِإَلى الظَّْهَرانِ 
الَّ  ْیَخ الضَّ َتَها َلْم َتُكِن اْنَقَضْت عِ َما ِألَنَّ ِنَكاِحهِ  َتَقرَّا َعَلى، َفاسْ َأْسَلَمْت َ�ْعَدُه ِ�َأ�َّامٍ  . ُثمَّ الشَّ : . َقاُلوادَّ

اِفِعيُّ  . َقالَ اِحِهَمااَنا َعَلى ِنكَ ْعَدُه َفكَ �َ ، ُثمَّ َأْسَلَمْت َأْسَلَم َقْبَل اْمَرَأِتهِ  َحِكیُم ْبُن ِحَزامٍ  َوِمْثُلهُ  َوَال  :الشَّ
َة ِلَمِن اْحَتجَّ ِ�َقْوِلهِ  َماٌت َعَلى  نَّ ِنَساَء اْلُمْسِلِمینَ ألَِ  }اِفرِ اْلَكوَ  ِ�ِعَصمِ  ُتْمِسُكوا َوَال { :َتَعاَلى ُحجَّ ُمَحرَّ

ارِ   ال{ :زَّ َوَجلّ عَ ُجوِسیَّاُت ِ�َقْوِل للااَِّ ُت َوَال اْلمَ َثِنیَّا; َ�َما َأنَّ اْلُمْسِلِمیَن َال َتِحلُّ َلُهُم اْلَكَواِفُر َواْلوَ اْلُكفَّ
نَُّة أَ  }َلُهنَّ  َ�ِحلُّونَ  ُهمْ  َوَال  َلُهمْ  ِحلٌّ  ُهنَّ  َ�ِحلُّ َ�ْعُضُهْم  َذا َأنَُّه َال نَّ ُمَراَد للااَِّ ِمْن َقْوِلِه هَ ُثمَّ َبیََّنِت السُّ

ةِ ِلَبْعٍض ِإالَّ َأْن ُ�ْسِلَم الْ  َوَأْصَحاُ�ُه  َحِنیَفةَ  وَوَأبُ  ُسْفَیانُ  َن َوُهمْ ُكوِفیُّو. َوَأمَّا الْ َباِقي ِمْنُهَما ِفي اْلِعدَّ
یِّینَ َفِإنَُّهْم َقاُلوا فِ  مِّ ْسَالمُ ُعرِ  َأةُ َأْسَلَمِت اْلَمرْ  : ِإَذاي اْلَكاِفِر�َن الذِّ ْوِج اإلِْ َم َوِ�الَّ ْن َأْسلَ ، َفإِ َض َعَلى الزَّ

َق َبْیَنُهَما. َقاُلوا ي َیٍض ِإَذا َ�اَنا َجِمیًعا فِ یَض َثَالَث حِ َتحِ تَّى : َوَلْو َ�اَنا َحْرِ�یَّْیِن َفِهَي اْمَرَأُتُه حَ ُفرِّ
ْسَالمِ َداِر اْلَحرْ  سْ . َوِ�ْن َ�اَن َأَحُدُهَما ِفي َدارِ ِب َأْو ِفي َداِر اإلِْ ُر ِفي َداِر َالِم َواْآلخَ  اإلِْ

ارَ  اْنَقَطَعِت اْلِعْصَمةُ  اْلَحْرِب  متَ . َوَقْد ْيءٍ َلْیَس ِ�شَ ; وَ َبْیَنُهَما َفَراُعوا الدَّ      ".َقدَّ
ذا إ رضعتو  سلم الزوج والزوجة ِذمیةالثانیة أنه لو أ الصورة في یبقي .ینالدِ هو  ةالُمَراعألن 

ا، مَ هِ ِنكاحِ  على همافالعدة  انقضاءفإن أسلم قبل سالم ة والزوج ذمي ُیدعى إلى اإلأسلمت المرأ 
 نه أ ابتداءوِمثل  ؟النكاح ار�استمر ذمیة على ُ�فرها، هل �قال سلم الزوج و�قیت لكن العكس إذا أ

 ؟�جوز
   طالب:................

ة أ سلمت المر ، إذا أینی�ن الذمو الكافر أ ،ن الذمیین�الكافر  في نهم قالوافإ ؟عرض علیها�ینفسخ؟ 
ذا أسلم إالعكس،  ة هنا یر�دسلمت المرأ إذا أ .بینهما ال ُفِرقَ إن أسلم و�سالم على الزوج فُعِرَض اإل

 ستمرار.بتداء، فال �حُل له االا له ذمیة �ِحلُ وهى ن ینكحها له أالزوج و�حل 
   طالب:................

 ستمراًرا.ا�جوز له و   ؟ن ینكحهاما �جوز أ ابتداءً ته ذمیة أسلم وامرأ ذميزوج 
   طالب:................

 ستمرار معها.نع من اال�م ما ما في .ولى�عني من �اب أ
   طالب:................

 .فال ةمكفر  هتذا �انت بدع، و�يَیبق سالماإل عنال ُتخرجُه  نت بدعتهذا �اإ
   ..".ا: َهَذا اِالْخِتَالُف ِإنََّما ُهَو ِفي اْلَمْدُخوِل ِبهَ الثَّاِلَثَة َعْشَرةَ "

 .عخالت .ُخلعالالحل  ها من أن تتأثر �ه فیهاو ها، وخشي أهُلها وذوُ ها إذا خشیت على نفسنأ یبقي



 
 

 
 
 

١
٣ 
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َة َعَلْیَهـَمِة َبْیَنهُ  اْلِعْص ِقَطاعِ ْن َ�اَنْت َغْیَر َمْدُخوٍل ِبَها َفَال َنْعَلُم اْخِتَالًفا ِفي انْ َفإِ " . َ�ـَذا اَما; ِإْذ َال ِعـدَّ
ُتـاَمـِعْصـَمُة َبْیَنهُ : اْنَقَطَعـِت الْ َتْرَتـدُّ َوَزْوُجَهـا ُمْسـِلمٌ  ِفـي اْلَمـْرَأةِ  َماِلـكٌ  َ�ُقـولُ   ُتْمِسـُكوا َوَال  {  :هُ . َوُحجَّ

 ْبـــــــــنِ  اِلحِ َصـــــــــ ْبـــــــــنِ  َواْلَحَســـــــــنِ  اْلَبْصـــــــــِريِّ  اْلَحَســـــــــنِ  َوُهـــــــــَو َقـــــــــْولُ  }اْلَكـــــــــَواِفرِ  ِ�ِعَصـــــــــمِ 
اِفِعيِّ  َوَمْذَهبُ  .ٍ َحيّ  ِة.َأنَُّه َیْنَتِظُر ِبَها َتَماَم ا َوَأْحَمدَ  الشَّ  "ْلِعدَّ

عنه  من محاولة ِلتنفصلكنها ما ُ�م جمیع �ذلتو اق فلم یوافق الزوج رَ رادت الفِ ، أةإذا ارتدت حیل
ى الُسبل �شتالِفَراق حاولت امرأة  الثانیة  المائةِ  فينه ُوجد ِلتنفصل عنه، أل ةرتدت ِحیلا فرفض ثم

بن ا�قول  .رقة بینهمال الفلتحص ،ل هللا العافیةنسأ ،ن ترتدها أاها من أفتالوسائل فعجزت فأفتوا
ن ترتد أوهي بهذه الفتوى  هاافتأمن  .یةسأل هللا العافن .فهو �افربهذه الفتوى  هاافتأمن  :المبارك

ها ن الشیطان ال �عرفُ أ :القیم عنها قالها ابن التيوهذه من الحیل  .رهذا �اف أن تفارق من أجل 
 ل هللا العافیة.نسأ .ُه إلیها هذا المفتيهحتى نب

ــــَرةَ " ــــَة َعْش ــــَراِنیَّْیِن فَ الرَّاِ�َع ــــاِن َنْص ْوَج ــــاَن الزَّ ــــِإْن َ� ــــَلَمتِ : َف وْ  َأْس ــــالزَّ ــــاَج ــــِتَالفٌ  ُة َفِفیَه ــــا اْخ . َأْ�ًض
اِفِعيِّ  َوَأْحَمدَ  َماِلكٍ  َوَمْذَهبُ  اْلـَوَثِنيُّ ُتْسـِلُم  َوَ�ـَذا  .ٍ ُمَجاِهـد . َوُهـَو َقـْولُ ةِ ُقوُف ِإَلـى َتَمـاِم اْلِعـدَّ اْلوُ  َوالشَّ

ــُه ِإْن َأْســَلَم ِفــي  ِتَها َفُهــَو َأَحــقُّ ِبَهــاَزْوَجُتــه، ِإنَّ ــةَ  نَ ; َ�َمــا َ�ــاِعــدَّ  َأِبــي ْبــنُ  َوِعْكِرَمــةُ  َصــْفَواُن ْبــُن ُأَمیَّ
َتْیِهَماَأَحقُّ ِبَزْوَجَتْیِهَما َلمَّ  َجْهلٍ  . ِفـي اْلُمَوطَّـأِ  َماِلـكٌ  َذَكَرهُ   .اْبِن ِشَهاٍب  یثِ ; َعَلى َحدِ ا َأْسَلَما ِفي ِعدَّ
ــالَ  ــَهاٍب  َق ــُن ِش ــانَ   :اْب ــَالمِ  َك ــْیَن ِإْس ــَال  َصــْفَوانَ  َب ــْیَن ِإْس ــْهرِم َزوْ َوَ� ــْن َش ــٌو ِم ــِه َنْح ــالَ  .َجِت ــُن  َق اْب

ُ عَ َیْبُلْغَنا َأنَّ اْمـَرَأًة َهـاَجَرْت ِإَلـى َرُسـوِل للااَِّ َصـ  َوَلمْ  :ِشَهاٍب   َوَزْوُجَهـا َ�ـاِفٌر ُمِقـیٌم َلْیـِه َوَسـلَّمَ لَّى للااَّ
ـــْرِب ِإالَّ َفرَّ  ـــَداِر اْلَح ـــْت هِ ِب ـــاَق ـــُه َوَ�ْیَنَه ـــا َبْیَن ـــدَ ; ِإالَّ َأنْ ْجَرُتَه ـــا  َ�ْق ـــمُ َم َزْوُجَه ـــَل َأْن َتْنَقِض ـــاِجًرا َقْب َي َه

ُتَها ي َوَلمْ  :َیِز�ُد ْبُن َعْلَقَمةَ  الَ قَ  .: َیْنَفِسُخ النَِّكاُح َبْیَنُهَماُعَلَماِء َمْن َقالَ َوِمَن الْ  .ِعدَّ  ُتْسـِلْم َأْسَلَم َجدِّ
ِتي ــــــدَّ قَ  َج ــــــرَّ ــــــرُ  َفَف ــــــهُ  ُعَم ُ َعْن ــــــا َرِضــــــَي للااَّ ــــــْولُ  ؛َبْیَنُهَم ــــــَو َق ــــــاُوسٍ  َوُه ــــــُرُه  .َط ــــــٌة َغْی َوَجَماَع

 ."  ِ�ُخْطَبةَقاُلوا: َال َسِبیَل َعَلْیَها ِإالَّ  .َوِعْكِرَمةُ  َواْلَحَسنُ  َعَطاءٌ  ِمْنُهمْ 
سلم ذا أرد اختالف الدین، ثم إالفرقة �مج مساك ِ�عصمِتَها فتقعاإل عن ا، ومنعارقتهفمأمور �مُ نه أل
على هذا  ةَبیُنون الدین اختالفذلك إال �خطبة جدیدة، ألن الفرقة الناتجة عن  ال یتمخر اآل

 .القول
   طالب:................

 الحاكم، البد من حاكم. .القاضي هو الذي ُیزوجها ،نتهت عدتهااإذا 
   طالب:................

 كمها.لها ح ،ال بتمام العدة، فهذه مثلهابین إجة ال تلمطلقة في عدتها زو ألن ا
   طالب:................
  .}اْلَكَواِفرِ  ِ�ِعَصمِ  ُتْمِسُكوا َوَال { بینهما ُعمر، البد من التفر�ق، فرق 

   طالب:................
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لو �ان بیِه و أل هنسب یثبت ما �النسبة للنسبأ ؟ها �افر�طنها ولد من زوجها وزوج في ول �عني 
 هُ مُ أ سلمت�حكم له �اإلسالم ما دام أ ،ه دیًنابو�خیر أ یتبعفهو  سالمه و�فرهإل ، وأما �النسبةكافًرا
 �طنها. فيوهو 

   طالب:................
ل هللا لع قلنا، امرً أبیت زوجها لعل هللا ُ�حدث �عد ذالك  فيالمطلقة �قاء  يالعلة فلى إذا نظرنا إ

لعل هللا  ،صبها تقدر على التمنع�غتن ال �مكن أمنعة منه  فيو�انت  ذا تمنعت منههد�ه، إی
 هد�ه.ی

   طالب:................
عین  تنها قضیل علیها، المقصود ألعل الحیض ما نز  :سنتین، قالوا قل شيءأ ،جلست سنتین

 هذه.
ُرونَ  }َأْنَفُقوا َما ْسَأُلواْلیَ وَ  َأْنَفْقُتمْ  َما َواْسَأُلوا{  :َقْوُلُه َتَعاَلى :اْلَخاِمَسَة َعْشَرةَ " : َ�اَن َمْن َقاَل اْلُمَفسِّ

اِر ِمْن َأْهلِ  اٍت ِإَلى اْلُكفَّ ارِ  ُ�َقالُ  اْلَعْهدِ  َذَهَب ِمَن اْلُمْسِلَماِت ُمْرَتدَّ . َوُ�َقاُل : َهاُتوا َمْهَرَهاِلْلُكفَّ
ْصًفا نِ . َوَ�اَن َذِلَك اِر َمْهَرَهاَلى اْلُكفَّ وا إِ دُّ : رَ ًة ُمَهاِجَرةً اِفَراِت ُمْسِلمَ ِلْلُمْسِلِمیَن ِإَذا َجاَء َأَحٌد ِمَن اْلكَ 

ًة ِ�إِ َك النَّاِزَلِة َماِن ِفي ِتلْ َك الزَّ . َوَ�اَن َهَذا ُحْكُم للااَِّ َمْخُصوًصا ِبَذلِ َحاَلَتْینِ َوَعْدًال َبْیَن الْ  ْجَماِع َخاصَّ
 .ِ اْلَعَرِ�ي اْبنُ  ; َقاَلهُ اْألُمَّةِ 

اِدَسَة ال   "َذِلُكْم ُحْكُم للااَِّ}؛{ َقْوُلُه َتَعاَلى: :َ َعْشَرةسَّ
علیه الصالة - العقد، ومثل هذا العهد �عد النبي ال �مكن إبرام مثل هذاأنه القول على ،ال ال

األمر إذا ترجحت  ي�أن الحكم محكم، وأن لولتكون هذه المسائل خاصة، و�ذا قیل  -السالمو 
 حكام �اقیة.هذا الشرط فاأل مثل راطاشت يعنده المصلحة ف

   طالب:................
 امها.حكترتبت علیه أذا عقد إ .و ال �عقدمام أن �عقد ألإلا أن لكن تقدم لن، هذا نقلُه ابن العر�ي

اِدَسَة "  َ�للااَُّ  َبْیـَنُكمْ  َ�ْحُكـمُ { .ِذِه اْآلَ�ـةِكـَر ِفـي َهـذُ  َمـا َأيْ  ؛}َذِلُكـْم ُحْكـُم للااَِّ { :َقْوُلُه َتَعـاَلى :َ َعْشَرةالسَّ
َم ِفـي َغْیـِر َمْوِضـع } َحِكـیمٌ  َعِلیمٌ  ـاِر َشـْيٌء ِمـْن َأْزَواِجُكـْم ِإَلـى اْلكُ  {َوِ�ْن َفـاَتُكمْ   :قولـه تعـالى .َتَقـدَّ فَّ

ــــــوا وَ  ــــــا َأنَفُق ــــــَل َم ــــــْم ِمْث ــــــْت َأْزَواُجُه ــــــِذیَن َذَهَب ــــــآُتوا الَّ ــــــاَقْبُتْم َف ــــــوا َفَع ــــــذِ للااََّ اتَُّق ــــــِه  الَّ ــــــُتْم ِ� ي َأْن
   :فیه ثالث مسائل  ]١١ُمْؤِمُنوَن}[الممتحنة:

ار  :قوله تعالى :األولى في الخبر: أن المسلمین قالوا:  }ِ {َوِ�ْن َفاَتُكْم َشْيٌء ِمْن َأْزَواِجُكْم ِإَلى اْلُكفَّ
ِمـْن َأْزَواِجُكـْم ِإَلـى {َوِ�ْن َفـاَتُكْم َشـْيٌء   :; و�تبوا إلى المشر�ین فامتنعوا فنزلترضینا �ما حكم هللا

ــــــــــــوا ــــــــــــا َأنَفُق ــــــــــــَل َم ــــــــــــْم ِمْث ــــــــــــْت َأْزَواُجُه ــــــــــــِذیَن َذَهَب ــــــــــــآُتوا الَّ ــــــــــــاَقْبُتْم َف ــــــــــــاِر َفَع  . }اْلُكفَّ
بینكم فقـال  -عز وجل-: حكم هللا قالت -رضي هللا عنها- عائشة عن عروة عن الزهري  وروى 

: قـد حكـم هللا عـز وجـل فكتب إلیهم المسـلمون  }نَفُقواَواْسَأُلوا َما َأنَفْقُتْم َوْلَیْسَأُلوا َما أَ { :جل ثناؤه
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نـا إلـیكم ، و�ن جاءتنـا امـرأة مـنكم وجهتوجهـوا إلینـا �صـداقها بیننا �أنه إن جاءتكم امرأة منا أن
فـإن �ـان لنـا عنـد�م شـيء فوجهـوا ، اأما نحن فال نعلـم لكـم عنـدنا شـیئً : �صداقها. فكتبوا إلیهم

اِر َفَعاَقْبُتْم َفآُتوا الَِّذیَن َذَهَبْت {َوِ�نْ  :-عز وجل-، فأنزل هللا �ه  َفاَتُكْم َشْيٌء ِمْن َأْزَواِجُكْم ِإَلى اْلُكفَّ
أي بـین  }َ�ْحُكـُم َبْیـَنُكمْ  َذِلُكـْم ُحْكـُم للااَِّ { :في قوله تعـالى ابن عباس وقال }َما َأنَفُقواَأْزَواُجُهْم ِمْثَل 

ولـوال العهـد  :الزهـري  قـال .یرد �عضهم إلى �عض مكة أهل المسلمین والكفار من أهل العهد من
إنمـا أمـروا أن �عطـوا الـذین ذهبـت  :ومجاهـد قتـادة وقـال .اولم یرد إلیهم صداقً   ،ألمسك النساء

هي فیمن بیننا و�ینه عهد ولیس بیننا و�ینـه  :وقاال .أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنیمة
 ".فاقتصصتم )فعاقبتم( :ومعنى :وقاال .عهد
ا من مثل ما أنفقو زواجهم إنما ُأمروا أن �عطوا الذین ذهبت أ :هذا الكالم قال قتادة وُمجاهد �عني

نتظر حتى ما ی .والغنیمة فيءول ما تقدم ُ�عطى زوجها من الأ ،ة، �عني ُمباشر والغنیمةالفيء 
والغنیمة  ءالفي�عده من  يهذا ظاهر لكن یبقى الذ .ولاأل الزوج عطىیمن مهرها ف خذؤ فی تتزوج

د، بیننا و�ینُه عه نفیم يه .ح الحدیبیةمثل ما حصل في ُصل ،فیمن بیننا و�ینُه عهدٌ  يه ال:وقا
یننا لیس ب ما أنفق والذي هیا؟ �عني الذي بیننا و�ینه عهد ُنعط، ما معنى هذولیس بیننا و�ینه عهد

، ولیس بیننا و�ینه عهدبیننا  نفیم :الوقا من: كن هل �ظهرل هذا ظاهر .هیو�ینه عهد ال ُنعط
، هدٌ بیننا و�ینُه عفیمن  هي :قاال .بین المعاهد وغیر المعاهد ن الحكم �ختلفال شك أ ؟و�ینه عهد

 استقام ا...بینن ست فیمن لیستولی ما هو عندنا... ...ولیست فیمن لیَس  واضح، ...ولیست
 الكالم.

 ِمْثـلَ  َأْزَواُجُهـمْ  َذَهَبـْت  لَّـِذینَ ا َفـآُتوا{  .َتَصْصـُتمْ َنـى َفَعـاَقْبُتْم َفاقْ َوَمعْ  :َوَقاَال  .َوَلْیَس َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُه َعْهدٌ "
َدَقاتِ  }َأْنَفُقوا َما ـار .َ�ْعِني الصَّ ـٌة ِفـي َجِمیـِع اْلُكفَّ {َوِ�ْن َفـاَتُكْم َشـْيٌء  :َأْ�ًضـا َقَتـاَدةُ  َقـالَ وَ  .ِ َفِهـَي َعامَّ

ارِ   .}َأْنَفُقـوا َبْت َأْزَواُجُهْم ِمْثَل َمـاالَِّذیَن َذهَ  َفآُتوا{، ُكْم َوَ�ْیَنُهْم َعْهدٌ لَِّذیَن َبْینَ ا }ِمْن َأْزَواِجُكْم ِإَلى اْلُكفَّ
َال  :يُ الثَّـْورِ  ُسـْفَیانُ  . َوَقـالَ اَم اْلَفـْتحِ َعـاْنَقَطـَع َهـَذا  :ّ الزُّْهـِريُ  . َوَقـالَ البـراءةَذا ِفـي ُسـوَرِة ُثمَّ ُنِسَخ هَ 

 .اْلُقَشْیِريُّ  . َحَكاهُ اِبُت اْلُحْكِم اْآلَن َأْ�ًضا: ُهَو ثَ ْوَم. َوَقاَل َقْومٌ َ�ْعَمُل ِ�ِه اْلیَ 
ــةِ  }َفَعــاَقْبُتمْ {: الثَّاِنَیــُة: َقْوُلــُه َتَعــاَلى  َواْألَْعــَرجُ  َوُحَمْیــدٌ  َوالنََّخِعــيُّ  َعْلَقَمــةُ  َقــَرأَ وَ  ،}ْبُتمْ َفَعــاقَ { ِقــَراَءُة اْلَعامَّ

ْبُتمْ  ( ْم َفَعَقْبـتُ  ( الزُّْهِريُّ  . َوَقَرأَ َ�َما َصَنُعوا ِ�ُكمْ َنْعُتْم َص : َوَقالَ  )َفَأْعَقْبُتْم  ( ُمَجاِهدٌ  . َوَقَرأَ َدةً ُمَشدَّ   )َفَعقَّ
 ِ�َكْســِر اْلَقــاِف َخِفیَفــًة. َوَقــاَل: ) َفَعِقْبــُتمْ  ( َســَلَمةَ  ْبــنُ  َوَشــِقیقُ  َمْســُروقٌ  . َوَقــَرأَ َخِفیَفــًة ِ�َغْیــِر َأِلــفٍ  )

َب وَ : َعاَقَب َوَعَقَب وَ َها ُلَغاٌت ِ�َمْعًنى َواِحٍد. ُ�َقالُ . َوُ�لُّ ْمُتمْ َغنِ  ـَب َواعْ َأْعَقَب َوتَ َعقَّ َب ِإَذا َتَقـَب َوَتَعاَقـَعقَّ
 ".ا َ�ْعَد َغْزوٍ َفَغَزْوُتْم ُمَعاَقِبیَن َغْزوً  )َفَعاَقْبُتمْ  (:ّ اْلُقَتِبيُ  . َوَقالَ َغِنمَ 

 ا.�عضه �عًض  یلي لذيا�عني من الغزو المتعاقب 
َة ِ�اْلَقْتِل َفِلَزْوجِ  :ٍ اْبُن َ�ْحر َوَقالَ "   .ِلِمینَ َناِئِم اْلُمسْ غَ َها َمْهُرَها ِمْن َأْي َفَعاَقْبُتُم اْلُمْرَتدَّ

 ." ...بَّاسٍ اْبُن عَ  َقالَ  }َل َما َأنَفُقواَفآُتوا الَِّذیَن َذَهَبْت َأْزَواُجُهْم ِمثْ { :َقْوُلُه َتَعاَلى :الثَّاِلَثةُ 
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 مهرها من بیت المال، ُمقتضى ما تقدم ة �عوض زوجها، إذا ارتدت المرأ المرتدةذا ُقتلت �عني إ
َة ِ�اْلَقْتِل َفِلَزْوِجَها ماذا قال ابن �حر؟ �قول: قر�ًبا. نه أل ،اْلُمْسِلِمینَ  ِمْن َغَناِئمِ  َمْهُرَها َفَعاَقْبُتُم اْلُمْرَتدَّ

هل  ،]١١[الممتحنة: }ُقواَأْنفَ  َما ِمْثلَ  َأْزَواُجُهمْ  َذَهَبْت  الَِّذینَ  َفآُتوا{�صدق علیه وذهبت زوجته 
 ه.صل لأو مقتص منها �ل هذا ال أ ،المرجومة مثالً  يفهذا  مثل وقل ؟المرتدة�شمل 

ِإْن  :َ�ُقولُ  :اْبُن َعبَّاسٍ  َقالَ  َأْنَفُقوا} َما لَ ِمثْ  َأْزَواُجُهمْ  َذَهَبْت  الَِّذینَ  َفآُتوا{ :َتَعاَلىَقْوُلُه  :الثَّاِلَثةُ "
ارِ  ، َلُكْم َفَغِنْمُتمْ ْسِلٌم ِقبَ  مُ ، َوَلَها َزْوجٌ َ�ْیَنُهْم َعْهدٌ َبْیَنُكْم وَ  َأْهِل َمكََّة، َوَلْیَس  َلِحَقِت اْمَرَأٌة ُمْؤِمَنٌة ِ�ُكفَّ

ْوَج اْلُمْسِلَم َمْهَرُه ِمَن اْلَغِنیَمةِ  اِل ُ�ْعَطى ِمْن مَ  :الزُّْهِريُّ  َوَقالَ  .َخمََّس َأْن تُ  َقْبلَ  َفَأْعُطوا َهَذا الزَّ
ْغَرُموا َمْهَر َهِذِه �َ وا ِمْن َأْن ْمَتَنعُ ا: َأْي ِإِن ِمْن َصَداِق َمْن َلِحَق ِبَنا. َوِقیلَ  َوَعْنُه ُ�ْعَطى .اْلَفْيءِ 
. ُذوا َذِلَك ِمْنُهمْ ْرُتْم َفخُ فِ ظَ ى ِإَذا  َحتَّ ، َفاْنِبُذوا اْلَعْهَد ِإَلْیِهمْ ِة الَِّتي َذَهَبْت ِإَلْیِهمْ اْلَمْرأَ 
َم َجِمیُع َهَذا.. وَ َبْل ُحْكُمَها َثاِبتٌ  :َعَطاءٌ  . َوَقالَ ِهَي َمْنُسوَخةٌ   :اْألَْعَمُش  َقالَ   "َقْد َتَقدَّ

   طالب:................
 ال ما هو موجود في .ننا و�ینه عهدبیلیس قوال الثالثة، ولیس فیمن أو من األ ،من لحقت امرأة 

 �الم ابن عباس أو �الم من؟ تصحیح.سمه اهذا معك،  التيالطباعة، النسخة 
   طالب:................

 في الحالین. وقاال: هي فیمن بیننا و�ینه عهد ولیس بیننا و�ینه عهد.
هذا مجرد الكالم األول صحیح على هذا. والتصحیح لیس في محله.  تصححون النسخة،

 .سترواحا
   طالب:................

ولیس بیننا و�ینه عهد، على  لى بالد الكفار ُ�عطى،ذهبت زوجته إذهبت زوجته ُ�عطى،  الذي
 .عطیناهم أ خذنا من الغنائطالبون إن دفعوا و�ال إذا قدر علیه أ�عطى. � لمسلما ینحال

ْت َوَتَرَكْت َزْوجَ َأِبي ُسْفیَ  ُأمِّ اْلَحَكِم ِبْنتِ  َواْآلَ�ُة َنَزَلْت ِفي :اْلُقَشْیِريُّ قال "  َغـْنمٍ  ْبنَ  ِعَیاَض  َهاان، اْرَتدَّ
ْســَالمِ  مَّ َعــاَدْت ُثــ  ،َغْیُرَهــا ُقــَرْ�شٍ  ، َوَلــْم َتْرَتــدَّ اْمــَرَأٌة ِمــنْ اْلُقَرِشــيَ  اْبــِن  َعــنِ  الثَّْعَلِبــيُّ  . َوَحَكــىِإَلــى اإلِْ
ـــــــاسٍ  ْســـــــَال  :َعبَّ ِنَســـــــاِء  ِرِ�یَن ِمـــــــنْ ِم َوَلِحْقـــــــَن ِ�اْلُمْشـــــــُهـــــــنَّ ِســـــــتُّ ِنْســـــــَوٍة َرَجْعـــــــَن َعـــــــِن اإلِْ
اٍد اْلِفْهــِريِّ  َكاَنــْت َتْحــتَ  ُأمُّ اْلَحَكــِم ِبْنــُت َأِبــي ُســْفَیانَ  :اْلُمَهــاِجِر�نَ  اْلُمــْؤِمِنینَ  . ِعَیــاِض ْبــِن َأِبــي َشــدَّ

ـــا  ْت َتْحـــتَ َوَ�اَنـــ ،َوَفاِطَمــُة ِبْنـــُت َأِبـــي ُأَمیَّــَة ْبـــِن اْلُمِغیـــَرِة ُأْخـــِت ُأمِّ َســَلَمةَ  ُعَمــَر ْبـــِن اْلَخطَّـــاِب، َفَلمَّ
ْت  ُعَمرُ  َهاَجرَ  ْبـَدُة ِبْنـُت َعْبـِد َوعَ  .َشـمَّاِس ْبـِن ُعْثَمـانَ  َوَ�ـْرَوُع ِبْنـُت ُعْقَبـَة، َ�اَنـْت َتْحـتَ  .َأَبْت َواْرَتـدَّ

َوِشـْهَبُة  .ِب ُعَمـَر ْبـِن اْلَخطَّـا َتْحـتَ  َولٍ َوُأمُّ ُ�ْلُثـوِم ِبْنـِت ِجـرْ  .ِهَشـاِم ْبـِن اْلَعـاصِ  اْلُعزَّى، َ�اَنْت َتْحـتَ 
ــْیَالنَ  ــُت َغ ــلََّم مُ  .ِبْن ــِه َوَس ُ َعَلْی ــيُّ َصــلَّى للااَّ ــاُهُم النَِّب ــاِئِهمْ َفَأْعَط ــوَر ِنَس ــَن اْلَغِنیُه ــة ِم ــوا للااََّ { َم  }َواتَُّق

ْوا َما ُأِمْرُتْم ِ�هِ  ِفیَهـا  }ِ�ْعَنـكَ ُیَبا اْلُمْؤِمَنـاتُ  َجـاَءكَ  ِإَذا النَِّبـيُّ  اَهـَأیُّ  َ�ـا{ :َقْوُلـُه َتَعـاَلى .اْحَذُروا َأْن َتَتَعدَّ
 َثَماِني َمَساِئلَ 
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١٧ 

ُ  }َنكَ ُیَباِ�عْ  َناتُ اْلُمْؤمِ  َءكَ َجا ِإَذا النَِّبيُّ  َأیَُّها َ�ا{: َقْوُلُه َتَعاَلى :اْألُوَلى: ـا َفـَتَح َرُسـوُل للااَِّ َصـلَّى للااَّ َلمَّ
ـــِه َوَســـلَّمَ  ـــةَ  َعَلْی ـــةَ  َجـــاَء ِنَســـاءُ  َمكَّ ـــهُ  َأْهـــِل َمكَّ ـــُأِمرَ ُیَباِ�ْعَن ـــْیِهنَّ َأالَّ ُ�ْشـــرِ  َأْن َ�ْأُخـــذَ ، َف ـــي ْ�نَ  َعَل . َوِف

 ِإَلى َهاَجْرنَ  اِإذَ  ُمْؤِمَناتُ الْ  َ�انَ  :َقاَلْت  لَّمَ َوسَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى النَِّبيِّ  َزْوجِ  َعاِئَشةَ  َعنْ  ُمْسِلمٍ  َصِحیحِ 
 اْلُمْؤِمَنـاتُ  َجـاَءكَ  ِإَذا النَِّبـيُّ  اَأیَُّهـ َ�ـا{ :َعـاَلىتَ  للااَِّ  ِ�َقـْولِ  ُ�ْمـَتَحنَّ  َوَسـلَّمَ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى للااَِّ  َرُسـولِ 
َفَمـْن  :َشـةُ َعائِ  . َقاَلـْت ِإَلى آِخِر اْآلَ�ـةِ  }ینَ َیْزنِ  َوَال  َ�ْسِرْقنَ  َوَال  َشْیًئا ِ�اهللَِّ  ُ�ْشِرْ�نَ  َال  َأنْ  َعَلى ُیَباِ�ْعَنكَ 

ْقـَرْرَن ِبـَذِلَك أَ  َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَذا  َصلَّى للااَُّ وُل للااَِّ ، َوَ�اَن َرسُ ِت َفَقْد َأَقرَّ ِ�اْلِمْحَنةِ َأَقرَّ ِبَهَذا ِمَن اْلُمْؤِمَنا
ُ َعَلْیِه َوَسلَّ ِمْن َقْوِلِهنَّ َقاَل َلُهنَّ َرُسوُل للااَِّ َص   "».اَ�ْعُتُكنَّ �َ  َفَقْد ِلْقنَ اْنطَ «: مَ لَّى للااَّ

صلى هللا -هللا رسول  ا�ا�عن :الصحیح ببیعة النساء، وفي حدیث ُعبادة فيوهذه البیعة معروفة 
 علىُمتقدمة فهل بیعة النساء  .النساء �ا�ع علیه على ماالنساء علیه  على ما �ا�ع -علیه وسلم

دة عن بیعة الرجال لكن جرت العاخرة ؟ هي متأم متأخرة عنهاأحتى ُ�حال علیها بیعة الرجال 
ن ألن الخاص والعام، �حال على ما في القرآ عندنه هو المحفوظ القرآن، أل فيعلى ما  حالةلإل

دون ما یُ بیَن فرق  .حادیثالرجال في األالقرآن بیعة  مضبوطة فيبیعة النساء الناس �عرفون ُ�ُلُه 
ال  حادیث التياأل ، و�ین ما یذ�ر فيةصوالخا ةه العام�قرأ  الذي  -جل وعال-�تاِب هللا  في

لماذا  .نهار رمضان علیه �فارة ِظهار فيمن جامع  :�عنى نظیُر ذلك .الخاصةال إعلیها  یتطلع
ر ن �فارة الظهافي الَصحیحین أل فارة ُمجامع في نهار رمضان وهي�قال �فارة ِظهار؟ ما ُ�قال �

 ان فإنها فينهار رمض في�فارة الجماع  ن فُیحال علیها �حال علیها �خالفمثبتة في القرآ
 الحدیث.

ْت َیُد َرُسو" ا َ�للااَِّ مَ   :َعاِئَشةُ  . َقاَلْت اْلَكَالمِ اَ�َعُهنَّ �ِ نَُّه �َ أَ ، َغْیَر ِل للااَِّ َیَد اْمَرَأٍة َقطُّ َوَال َ�للااَِّ َما َمسَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم  ْد قَ «: ِإَذا َأَخَذ َعَلْیِهنَّ  ُهنَّ ُقوُل لَ ; َوَ�اَن �َ اْمَرَأٍة َقطُّ َ�فَّ َأَخَذ َرُسوُل للااَِّ َصلَّى للااَّ

َالُم َ�ا .َكَالًما »َ�اَ�ْعُتُكنَّ  َالُة َوالسَّ  ".ْیِدیِهنَّ َثْوبَن َیَدْ�ِه َوأَ َ�َع النَِّساَء َوَ�یْ َوُرِوَي َأنَُّه َعَلْیِه الصَّ
غیر  ة قط ال �حائل وال منما مست یدُه ید امرأ لكن هذا لیَس ِ�َمحفوظ والمحفوظ أنه ِ�حائل  ي�عن

 اس قد یتورع وقد َیتكا�س فیلبس شيء على یدهن �عض النأل -علیه الصالة والسالم-حائل 
 والحرج وهذا لیس ِ�صحیح. هدةنه �خرُج بذلك من العُ اء یزعُم أ�صافح �ه النس

. َوِقیلَ " َفا  َجَلَس َعَلىَبْیَعِة الرَِّجالِ  َفَرَغ ِمنْ  : َلمَّاَوَ�اَن َ�ْشَتِرُط َعَلْیِهنَّ ، َأْسَفَل ِمْنهُ  ُعَمرُ  َوَمَعهُ  الصَّ
 ".ُ�َصاِفُحُهنّ  َوُعَمرُ  َفَجَعَل َ�ْشَتِرُط َعَلى النَِّساِء اْلَبْیَعةَ 

أجنبي  وهعلیه الصالة والسالم  حظور مثلالم ألن ُعمر في ؛ال یثبت ؛ا لیس �صحیح�ًض وهذا أ
 ة قط؛ ال عمر وال غیر عمر.س ید امرأ عنهن فال �جوز له أن �م

َفا َوُرِوَي َأنَُّه َ�لََّف اْمَرَأًة َوَقَفْت َعَلى"  ".َفَباَ�َعْتُهنَّ  الصَّ
 و�ل هذا ال یثبت.
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ِحیحِ ِو�ُل عَ ، َوِ�نََّما َیْنَبِغي التَّعْ َضِعیفٌ   َوَذِلكَ   :ِ اْلَعَرِ�يّ  اْبنُ  "قال ُأمُّ  َقاَلْت . وَ َلى َما ِفي الصَّ
 ْرَسلَ أَ  ُثمَّ  ،َبْیٍت  ِفي اْألَْنَصارِ  ِنَساءَ  َجَمعَ  اْلَمِدیَنةَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا :یَّةَ َعطِ 
َال  َلْیهِ عَ  َفَرَدْدنَ  َفَسلَّمَ  اْلَباِب  َعَلى َفَقامَ  ،اْلَخطَّاب ْبنَ  ُعَمرَ  ِإَلْیَنا  للااَِّ  َرُسولِ  ولُ َرسُ  َناأَ  :َفَقالَ  َم،السَّ

 َوَمَدْدَنا تِ اْلَبیْ  َخاِرجِ  ِمنْ  َیَدهُ  َفَمدَّ  .َنَعمْ  َفُقْلَن: ًئا.َشیْ  ِ�اهللَِّ  ُتْشِرْ�نَ  َأالَّ  ;ِإَلْیُكنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى
هِ  ْبُن ُشَعْیٍب  َعْمُرو َوَرَوى  .اْشَهد اللَُّهمَّ  :َقالَ  ُثمَّ  اْلَبْیِت; َداِخلِ  ِمنْ  ِدَیَناَأیْ   َأنَّ  َعْن َأِبیِه َعْن َجدِّ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َ�اَن ِإَذا َ�اَ�َع النَِّساَء دَ   َأَمَر  ، َفَغَمَس َیَدُه ِفیِه ُثمَّ ٍح ِمْن َماءٍ َعا ِ�َقدَ النَِّبيَّ َصلَّى للااَّ
  .النَِّساَء َفَغَمْسَن َأْیِدَیُهنَّ ِفیهِ 

ُ  َأنَّ  : ُرِويَ الثَّاِنَیةُ  ِهْنُد ِبْنُت  ، َقاَلْت  َشْیًئاْشِرْ�َن ِ�اهللَِّ  �ُ : َعَلى َأالَّ َقالَ  َعَلْیِه َوَسلََّم َلمَّاالنَِّبيَّ َصلَّى للااَّ
ُ َعَلْیِه وَ  ُعْتَبةَ  َما َ�ْعِرَفَها لِ  َسلََّم َأنْ َوِهَي ُمْنَتِقَبٌة َخْوًفا ِمَن النَِّبيِّ َصلَّى للااَّ

، َوَ�اَن َ�اَ�َع الِ  َعَلى الرِّجَ َك َأَخْذَتهُ ًرا َما َرَأْیتُ َ�للااَِّ ِإنََّك َلَتْأُخُذ َعَلْیَنا َأمْ  :ُأُحدٍ  َیْومَ  ِ�َحْمَزةَ  َصَنَعْتهُ 
ْسَالمِ   ".َواْلِجَهاِد َفَقطْ  الرَِّجاَل َیْوَمِئٍذ َعَلى اإلِْ

صائص، ومن ظلم خ ساء لهنُیبا�ع �ل قوم �ما ُیناسبهم وَ�لیق بهم، فالرجال لهم خصائص والن
 ن ُ�عاملن معاملة الرجال.ُمعاملة النساء، ومن ظلم النساء أن ُ�عاملوا الرجال أ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َفَقاَل النَِّبيُّ َص " ـَرُجـٌل َشـِحیحٌ  َأَ�ا ُسـْفَیانَ  ِإنَّ   :ِهْندُ  َفَقاَلْت  »َوَال َ�ْسِرْقنَ «: لَّى للااَّ ي ، َوِ�نِّ
ُ َعَلْیـهِ ُهـَو َلـِك َحـَاللٌ   :َأُبـو ُسـْفَیانَ  . َفَقـالَ َنـاُأِصیُب ِمْن َماِلِه ُقوتَ   َوَسـلََّم . َفَضـِحَك النَِّبـيُّ َصـلَّى للااَّ

ُ َعمَّا َسَلَف. ُثمَّ َقالَ َفَقاَلْت  »ِهْندُ  َأْنتِ «: َوَعَرَفَها َوَقالَ  َأَوَتْزِنـي  :ِهْنـد َفَقاَلـْت  »َوَال َیْزِنینَ «: : َعَفا للااَّ
ــــــةَ َأْي َال َیِئــــــْدَن اْلَمــــــْوُءوَداتِ  »َوَال َ�ْقــــــُتْلَن َأْوَالَدُهــــــنَّ «:  َقــــــالَ اْلُحــــــرَُّة! ُثــــــمَّ  .  َوَال ُ�ْســــــِقْطَن اْألَِجنَّ

: َأنََّهـا َقاَلـْت  ُمَقاِتـلٌ  . َوَرَوى ، َفـَأْنُتْم َوُهـْم َأْ�َصـرُ َبـْدرٍ  َر�َّْیَناُهْم ِصَغاًرا َوَقَتْلَتُهْم ِ�َباًرا َیـْومَ   :ِهْندُ  َفَقاَلْت 
ــاُهْم ِصــغَ رَ  ــمُ �َّْیَن ــْم َأْعَل ــُتْم َوُه ــاًرا، َوَأْن ــوُهْم ِ�َب ــاِب  . َفَضــِحكَ اًرا َوَقَتْلُتُم ــُن اْلَخطَّ ــُر ْب ــَتْلَقى.  ُعَم ــى اْس َحتَّ

 َبـْینَ  َتِر�َنـهُ َ�فْ  ِبُبْهَتـانٍ  َ�ـْأِتینَ  َوَال { ُثـمَّ َقـال:  .َبـْدرٍ  َوُهَو ِ�ْكُرَها ُقِتَل َیـْومَ  َحْنَظَلُة ْبُن َأِبي ُسْفَیانَ  َوَ�انَ 
. َوَمْعَنـى َأْلِسـَنُتُهنَّ ِ�النَِّمیَمـةِ : ِقیَل: َمْعَنى َبـْیَن َأْیـِدیِهنَّ  }َمْعُروفٍ  ِفي َ�ْعِصیَنكَ  َوَال  َوَأْرُجِلِهنَّ  َأْیِدیِهنَّ 

. َوِقیلَ  : ُفُروُجُهنَّ ـ : َمـا َ�ـاَن َبـْیَن َأْیـِدیِهنَّ ِمـنْ َبْیَن َأْرُجِلِهنَّ َ�ـْیَن َأْرُجِلِهـنَّ اْلِجَمـاُع، ، وَ ةٍ ُقْبَلـٍة َأْو َجسَّ
. َوَ�اَنِت اْلَمـْرَأُة َتْلـَتِقُط َوَلـًدا ِلِهنَّ َوَلًدا ِمْن َغْیِرِهْم. َوَهَذا َقْوُل اْلُجْمُهورِ : اْلَمْعَنى َال ُیْلِحْقَن ِبِرَجاَوِقیلَ 

: َمـا َبـْیَن َیـَدْیَها َن اْلُبْهَتـاِن َواِالْفِتـَراِء. َوِقیـلَ ِمـ. َفَكـاَن َهـَذا ِدي ِمْنـكَ : َهَذا َولَ ْلِحُقُه ِبَزْوِجَها َوَتُقولُ َفتُ 
َهـا الَّـِذي َتِلـُد ِمْنـُه ، َوَفْرجیـِه اْلَوَلـَد َبـْیَن َیـَدْیَها; ِألَنَّ َ�ْطَنَهـا الَّـِذي َتْحِمـُل فِ ْیَها ِ�َناَ�ٌة َعِن اْلَوَلدِ َوِرْجلَ 

ْتَیــااَبــْیَن ِرْجَلْیَهــ ْوِج َوِ�نْ . َوَهــَذا َعــامٌّ ِفــي اإلِْ . َوُرِوَي َســَبَق النَّْهــُي َعــِن الزَِّنــى ِن ِبَوَلــٍد َوِ�ْلَحاِقــِه ِ�ــالزَّ
ـــا َســـِمَعْت َذِلـــَك َقاَلـــْت  ِهْنـــًدا َأنَّ  اِرِم ; َمـــا َتـــْأُمُر ِإالَّ ِ�اْألَْرَشـــِد َوَمَكـــ اْلُبْهَتـــاَن َألَْمـــٌر َقِبـــیحٌ : َ�للااَِّ ِإنَّ َلمَّ

ِمـْنُهنَّ ِإالَّ . َوَال َتْخُلـو اْمـَرَأٌة َال َیـُنْحنَ  :َقَتـاَدةُ  َقـالَ  َمْعـُروٍف} ِفـي َ�ْعِصـیَنكَ  ال{وَ   :! ُثـمَّ َقـالَ اْألَْخـَالقِ 
اِئِب  ْبنُ  َ�ُمَحمَّدُ  اْلُمَسیَّب، ْبنُ  َسِعیدُ  . َوَقالَ ِبِذي َمْحَرمٍ  ُهَو َأالَّ َ�ْخِمْشـَن َوْجًهـا.  :َ َوَزْ�ُد ْبُن َأْسَلم السَّ
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ْثَن الرَِّجـاَل ِإالَّ َذا َمْحـَرمًبـا، َوَال َیـْدُعوَن َوْ�ـًال، َوَال َیْنُشـْرَن َشـْعًراَوَال َ�ْشُقْقَن َجیْ  ُأمُّ  َوَرَوْت  .ٍ ، َوَال ُ�َحـدِّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّ  َعِطیَّةَ   ".اْبِن َعبَّاسٍ  . َوُهَو َقْولُ َم َأنَّ َذِلَك ِفي النَّْوحِ َعِن النَِّبيِّ َصلَّى للااَّ

ة علیه الصال-النبي  ومعروف أن ،}َوال َ�ْعِصیَنَك ِفي َمْعُروفٍ { :المعاصي هذا عام في جمیع
وال مفهوم له ألنه ال �مكن  ،مر إال �معروف فالتصر�ح هنا هو أنه مجرد توضیحال �أ -والسالم

 �غیر معروف. -علیه الصالة والسالم- أن �أمر النبي
َوال َ�ْعِصیَنَك ِفي { َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  ُأمِّ َسَلَمةَ  َعنْ  َحْوَشٍب  ْبنُ  َشْهرُ  َوَرَوى "

  "النَّْوح. ُهوَ  َفَقاَل: }َمْعُروفٍ 
 ماذا قال عنه؟ .وشهر ضعیف

   طالب:................
فراد مألوف ، ولو ثبت فالتفسیر ببعض األاشهر  ن فیهألوقف، ورفعه ال یثبت الصواب  �عني

 العموم. ناولهتمما ی ا عداه م يوهذا ال ینف رمي�القوة ال رتفسیك
ــنْ  َعُجــوًزا َأْدَرْكــتُ  :ُنــوحٍ  ْبــنُ  ُمْصــَعبُ  َوَقــالَ "  َعْنــهُ  َثْتِنيَفَحــدَّ  ،َســلَّمَ وَ  َعَلْیــهِ  للااَُّ  لَّىَصــ النَِّبــيَّ  َ�ــاَ�عَ  ِممَّ

ـــــَالةُ  َعَلْیـــــهِ  ـــــَالمُ  الصَّ ـــــ ِفـــــي َوالسَّ ـــــْوحُ «: َقـــــالَ فَ  }َوال َ�ْعِصـــــیَنَك ِفـــــي َمْعـــــُروفٍ { :هَقْوِل َوِفـــــي  »النَّ
 ِإَلـى }ْیًئاَن ِ�ـاهللَِّ َشـْعَنـَك َعَلـى َأْن ال ُ�ْشـِر�ْ ُیَبا�ِ { :اْآلَ�ـةُ  َهـِذهِ  َنَزَلـْت  َلمَّا َعِطیَّةَ  ُأمِّ  َعنْ  ُمْسِلمٍ  َصِحیحِ 

 ".وَل للااَِّ : َ�ا َرسُ تُ لْ اَلْت: َفقُ اَن ِمْنُه النَِّیاَحُة قَ : �َ َقالَ  }َوال َ�ْعِصیَنَك ِفي َمْعُروفٍ { :َقْوِلهِ 
نها أو بها  دل على االهتمام �شأنها والعنا�ةی من بین سائر المعاصي ةالنیاح تنصیص علىال

 �التنصیص علیها. جتثاثاالمنتشرة في ذلك الوقت فأر�د كانت 
َأْن  دَّ ِلي ِمنْ ; َفَال بُ ِلیَّةِ ي اْلَجاهِ ي فِ ْسَعُدونِ ، ِإالَّ آَل ُفَالٍن َفِإنَُّهْم َ�اُنوا أَ َفُقْلُت: َ�ا َرُسوَل للااَِّ "قالت: 
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ . َفَقاَل َرُسوُل للااَِّ َص ُأْسِعَدُهمْ  : َأَخَذ َعَلْیَنا َرُسوُل ا َقاَلْت َوَعْنهَ  .»نٍ  آَل ُفَال ِإالَّ «: لَّى للااَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّم-للااَِّ   "...َصلَّى للااَّ
 :أم عطیة تقول .�ل ما �حصل لهم من مصائب في مرٍة واحدة وفي �عني »ِإالَّ آَل ُفَالنٍ «
الَّ إِ « :-علیه الصالة والسالم-قال النبي ف أال آل فالن ،ننوح معهم ،ونسعدهم ،نا �الجاهلیةسعدو أ

 .رد علیهم ما حصلواحدة نمرة  أول ما �حصل لهم من مصائب ُنسعدهم � �عني في »آَل ُفَالنٍ 
 ة واحدة .مر نها أ�ظهر  نعم الذي

   طالب:................
 االستثناء منه علیه الصالة والسالم.

 -علیه الصالة والسالم-هذه المرة الواحدة منه ُتثني سا�عني تعاون على هذا الباطل لكن إسعاد 
 .ىتثنأما غیره ال �س

   طالب:................
 نتهى خالص.ا .قطعسعاد أما اإلو  هحكماستمر 
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ُ َعَلْیِه َوَسلَّ َقاَلْت "وعنها  ا اْمَرَأٌة ; َفَما َوَفْت ِمنَّ  َنُنوحَ َعِة َأالَّ ْلَبیْ اَم َمَع : َأَخَذ َعَلْیَنا َرُسوُل للااَِّ َصلَّى للااَّ
 .."اْمَرَأُة ُمَعاٍذ.وَ  َة، َأِبي َسْبرَ َرَأُة ُمَعاٍذ َأِو اْبَنةُ َواْبَنُة َأِبي َسْبَرَة امْ  َوُأمُّ اْلَعَالِء، ُأمُّ ُسَلْیٍم، :ِإالَّ َخْمٌس 

 تان.ثن�عني هنا واحدة أو ا
ِ َوِلَرُسوِلهِ : ِإنَّ اْلَمْعُروَف َهاُهَنا اَوِقیلَ "  للااَِّ  َعْبدِ  ْبنُ  َ�ْكرُ  َوَقالَ   .ِمْهَرانَ  ْبنُ  نُ َمْیُمو ; َقاَلهُ لطَّاَعُة هللَِّ

َعزَّ  ُهَو َعامٌّ ِفي ُ�لِّ َمْعُروٍف َأَمَر للااَُّ  :يُّ اْلَكْلبِ وقال  .َال َ�ْعِصیَنَك ِفي ُ�لِّ َأْمِر ِفیِه ُرْشُدُهنَّ  :اْلُمَزِنيُّ 
 ْنُفِسَنا َأنْ أَ ْسَنا ِفي َمْجِلِسَنا َهَذا َوِفي : َما َجلَ َقاَلْت ِعْنَد َذِلكَ  ِهْنًدا . َفُرِوَي َأنَّ َوَجلَّ َوَرُسوُلُه ِ�هِ 
 .َنْعِصَیَك ِفي َشْيءٍ 

ُ الثَّاِلَثةُ  َالُة َوا: َذَكَر للااَّ َالُم َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسوُلُه َعَلْیِه الصَّ َح ; َصرَّ ْیَعِة ِخَصاًال َشتَّىِة اْلبَ ي ِصفَ فِ لسَّ
یِن َوَلْم َیْذُكْر َأْرَكانَ  َالةُ ِستٌَّة َأ�ْ  . َوِهيَ  اْألَْمرِ ِفیِهنَّ ِ�َأْرَكاِن النَّْهِي ِفي الدِّ َهاَدُة، َوالصَّ ، ًضا: الشَّ

َیاُم، َواْلَحجُّ َوالزََّكاُة، وَ   ".، َواِالْغِتَساُل ِمَن اْلَجَناَ�ةِ الصِّ
ه � ن ُیبدأدرء المفاسد أولى �أو رك مصالح وال شك أن ترك المفاسد یه مفاسد وما تُ عل ن ما نصأل

 .التخلیة قبل التحلیة :هل العلمأ من جلب المصالح �ما �قول 
ائِ َلى اْشتِ ; َفَكاَن التَّْنِبیُه عَ ْزَماِن َوُ�لِّ اْألَْحَوالِ اْألَ   َوَذِلَك ِألَنَّ النَّْهَي َداِئٌم ِفي ُ�لِّ " ِم آَكَد. َراِط الدَّ

ِب، ُهنَّ َعْنَها َشَرُف النَّسَ ا َوَال َ�ْحِجزُ َیْرَتِكُبهَ  : ِإنَّ َهِذِه اْلَمَناِهَي َ�اَن ِفي النَِّساِء َ�ِثیٌر َمنْ َوِقیلَ 
ْكِر ِلَهَذا ْت ِ�الذِّ َالُة وَ . َوَنْحٌو َفُخصَّ َالمُ ِمْنُه َقْوُلُه َعَلْیِه الصَّ  َعنِ  َوَأْنَهاُكمْ «  :ِد اْلَقْیسِ ِلَوْفِد َعبْ  السَّ

�َّاءِ    ".»َواْلُمَزفَّتِ  َوالنَِّقیرِ  َواْلَحْنَتمِ  الدُّ
م �ه وال وال �عل ،ُتِبَذ فیهاان ایتغیر م من األوعیة الصلبة التي ،نتبذ فیهای التي�عني من األوعیة 

 .هذا النهيثم �عد ذلك نسخ  ،نتفختاتغیر من فیها إذا نه فإ مدمن األ قیةُ ساألما وأ .�ه ُ�شعر
َنــْت َشــْهَوَتُهْم َ�ا ، ِألَنََّهــايْلَمَعاِصــْمــِر ُدوَن َســاِئِر اَفَنــبََّهُهْم َعَلــى َتــْرِك اْلَمْعِصــَیِة ِفــي ُشــْرِب اْلخَ "

ـا َال َشـْهَوَة َلـُه ِفیَهـ ُك َسـاِئِرَهاْیـِه َتـرْ ِمـَن اْلَمَعاِصـي َهـاَن َعلَ  ، َوِ�َذا َتَرَك اْلَمْرُء َشْهَوَتهُ َوَعاَدَتُهمْ   .اِممَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم ِفي الْ الرَّاِ�َعةُ   ،للااَِّ  َرُسـولَ  َ�ـا :ِهْنـدُ  َقاَلـْت  »ْقنَ َ�ْسرِ  َال وَ « :َبْیَعةِ : َلمَّا َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى للااَّ

   ..".َحَرجٌ  َعَليَّ  َفَهلْ  ،َمِسیكٌ  َرُجلٌ  ُسْفَیانَ  َأَ�ا ِإنَّ 
 �ونه ممسك للمال. �عني مبالغة فيَمِسیٌك 

 ِإالَّ  َال « :الَ قَ ف َوَوَلِدي؟ ِفیِنيَ�كْ  َما آُخذَ  َأنْ  َحَرجٌ  َعَليَّ  َفَهلْ  ،َمِسیكٌ  َرُجلٌ  ُسْفَیانَ  َأَ�ا ِإنَّ " 
َتُكوَن ِمْن َذِلَك فَ  ، َأْو َتْأُخَذ َأْكَثرَ ا ُ�ْعِطیَها َفَتِضیعَ َعَلى مَ  َأْن َتْقَتِصرَ  ِهْندُ  َفَخِشَیْت  »ِ�اْلَمْعُروفِ 
ِفیَما  َلْیكِ ؛ َأْي َال َحَرَج عَ لََّم: َال َعَلْیِه َوسَ  ى للااَُّ . َفَقاَل َلَها النَِّبيُّ َصلَّ ًة ِلْلَبْیَعِة اْلَمْذُكوَرةِ َساِرَقًة َناِكثَ 

َوَهَذا ِإنََّما ُهَو  ْلَعَرِ�يِّ ا اْبنُ  . َقالَ ْلَحاَجةِ اِإَلى َأْكَثَر ِمَن  ِر اْسِتَطاَلةٍ ، َ�ْعِني ِمْن َغیْ َأَخْذِت ِ�اْلَمْعُروفِ 
ْوَجُة َوَأَخَذْت ِمْنهُ َذا َهَتَكْتهُ نَُّه إِ ِفیَما َال َ�ْخُزُنُه َعْنَها ِفي ِحَجاٍب َوَال َ�ْضِبُط َعَلْیِه ِ�ُقْفٍل َفإِ   َ�اَنْت  الزَّ

 ".ِه َوُتْقَطُع َیُدَهاَساِرَقًة َتْعِصي �ِ 
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٢١ 

ذا إتعد سارقة لكن  خذت منه �غیر إذنهثم أ ،غالق و�حرُزها ِ�حرزإذا �ان ُ�غلق على األموال األ
لكن لها  .�المعروف ولدها ا �كفیها و�كفيخذ متمكنت من األخذ بدون هذه األمور فإن لها أن تأ

 بها ى یدر  الشبهة�ان من محل مغلق ولو  لیه ولدهاحتى لو أخذت ما تحتاُج إلیه و�حتاج إ ةُشبه
 .الحد

ـاِمتِ  : َقالَ اْلَخاِمَسةُ "  َعَلـى َأَخـذَ  َ�َمـا مَ َوَسـلَّ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى للااَِّ  َرُسـولُ  َعَلْیَنـا َأَخـذَ  :ُعَباَدُة ْبُن الصَّ
ــ َأالَّ « :النَِّســاءِ  ــاهللَِّ  ِرُ�واُتْش ــْیًئا، ِ� ــِرُقوا، َوَال  َش ــ َوَال  َتْس ــوا َوَال  ،واَتْزُن ــمْ أَ  َتْقُتُل  ْعُضــُكمْ �َ  َ�ْعَضــهُ  َال وَ  ،ْوَالَدُك
ــْحرُ َ�ْســ  :َ�ْعَضــهُ  َمْعَنــى  .»ِ�ــهِ  َأَمــَرُكمْ  َمْعــُروفٍ  ِفــي َتْعُصــوا َوَال  ،َ�ْعًضــا ا . َوِلَهــذَ َحُر. َواْلَعْضــُه: السِّ

ـْحرُ ِإنَُّه ال }نٍ َوَال َ�ْأِتیَن ِبُبْهَتا{: َغْیُرُه ِفي َقْوِلِه َتَعاَلىوَ  اْبُن َ�ْحر َقالَ  اكُ  . َوَقـالَ سِّ ـحَّ َهـَذا َنْهـٌي   :الضَّ
ُ  ِ�ِسْحرٍ َضْهَن َرُجًال َوَال اْمَرَأًة ِبُبْهَتاٍن َأيْ ، َأْي َال َ�عْ َعِن اْلُبْهَتانِ   ْیـِدیِهنَّ أَ  َبـْینَ  َ�ْفَتِر�َنـهُ { .ْعَلمأَ . َ�للااَّ

نَّ ِهـَوَأْرُجلِ  َخَذْتـُه َلِقیًطـاأَ یِهنَّ َمـا ْیـدِ ِر�َنـُه َبـْیَن أَ ُبْهَتاٍن ِبَوَلٍد َ�ْفتَ َواْلُجْمُهوُر َعَلى َأنَّ َمْعَنى بِ  }َوَأْرُجِلِهنَّ 
مَ َما َوَلَدْتُه ِمْن ِزًنى  .. َوَقْد َتَقدَّ

اِدَسةُ    :َلىَتَعا ِفي َقْوِلهِ  اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  اِريِّ اْلُبخَ  ِفي }َمْعُروفٍ  ِفي َ�ْعِصیَنكَ  َوَال {: : َقْوُلُه َتَعاَلىالسَّ
ي َمْعَنـاُه َعَلـى َمـا ِفـَواْخُتِلـَف  .ِ ِللنَِّسـاء : ِإنََّمـا ُهـَو َشـْرٌط َشـَرَطُه للااَُّ َقالَ  }َمْعُروفٍ  ِفي َ�ْعِصیَنكَ  َوَال {

ِحیُح َأنَُّه َعامٌّ ِفي َجِمیِع َما َ�ْأُمُر ِ�ِه النَِّبيُّ َذَكْرَنا َیـْدُخُل فَ ; َعْنـهُ  ْنَهىِه َوَسلََّم َو�َ  َعَلیْ للااَُّ  َصلَّى . َوالصَّ
ْعِر َواْلَخْلَوُة ِ�َغیْ  الثَِّیاِب  النَّْوُح َوَتْخِر�قُ  ِفیهِ  َهـا َ�َبـاِئُر َوِمـْن ِه ُ�لُّ . َوَهـذِ َمْحَرٍم ِإَلى َغْیِر َذِلكَ  رِ َوَجزُّ الشَّ

ــةِ اِل الْ مــعَ أَ   َســلَّمَ وَ  َلْیــهِ عَ  للااَُّ  َصــلَّى النَِّبــيَّ  نَّ أَ  يِّ َأِبــي َماِلــٍك اْألَْشــَعرِ  َعــنْ  ُمْســِلمٍ  . َوِفــي َصــِحیحِ َجاِهِلیَّ
َأِبي  َعنْ  َ�ِثیرٍ  َأِبي ْبنُ  َیىَ�حْ  َوَرَوى  .»َیاَحةَ النِّ  ِمْنَها َفَذَكرَ  اْلَجاِهِلیَّةِ  َأْمرِ  ِمنْ  ُأمَِّتي ِفي َأْرَ�عٌ « :َقالَ 

ــَرةَ  َأِبــي َعــنْ  َســَلَمةَ  ــَواِئحُ ال َهــِذهِ « :ْیــِه َوَســلَّم َعلَ : َقــاَل َرُســوُل للااَِّ َصــلَّى للااَُّ َقــالَ  ُهَرْ� ــْومَ  ْلــنَ ُ�ْجعَ  نَّ  َی
ْینِ  اْلِقَیاَمــةِ  ا ،َصــفَّ ا ِمــینِ اْلیَ  َعــنِ  َصــف�  َكــانَ  َیــْومٍ  ِفــي ِكــَالبُ الْ  َتْنــَبحُ  اَ�َمــ ْحنَ َیْنــبَ  ،اْلَیَســارِ  َعــنِ  َوَصــف�

 ".»لنَّارِ ا ِإَلى ِبِهنَّ  ُیْؤَمرُ  ُثمَّ  ،َسَنةٍ  َأْلفَ  َخْمِسینَ  َداُرهُ ِمقْ 
 تخر�جه؟

 نها تبعث یوم القیامة علیها سر�ال من قطران ودرع من جرب.جاء التغلیظ في شأن النائحة وأ
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َوَعْنُه َقالَ " .  »نَّـةٍ ُمرِ  َوَال  َناِئَحـةٍ  َعَلـى اْلَمَالِئَكـةُ  ُتَصـلِّي َال «  :: َقاَل َرُسوُل للااَِّ َصلَّى للااَّ

ُ َعْنـُه َأنَّـُه َسـِمَع َناَعْن  َوُرِويَ  رَِّة َحتَّـى وَ اَهـا َفَضـَرَ�هَ ِئَحـًة َفَأتَ ُعَمـَر ْبـِن اْلَخطَّـاِب َرِضـَي للااَّ َقـَع ا ِ�الـدِّ
ُحْرَمـَة  َال : ِإنََّهـا ِخَماُرَها. َفَقـالَ  ! َقْد َوَقعَ َمْرَأةَ ِخَماُرَها َعْن َرْأِسَها. َفِقیَل: َ�ا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن، اْلَمْرَأَة الْ 

ــا َتْخِصــیُص قَ  .َرِحَمــُه للااَُّ  الثَّْعَلِبــيُّ  َأْســَنَد َجِمیَعــهُ  .َلَهــا َوَال {: َمــَع ُقــوَِّة َقْوِلــهِ  }ِفــي َمْعــُروفٍ {: ْوِلــهِ َأمَّ
 ُكـمْ احْ  َربِّ  َقـالَ { :اَل َتَعـاَلىَقـ; َ�َما ِكیدِ ى التَّأْ ِلْلَمْعَنى َعلَ  : َأنَُّه َتْفِسیرٌ َفِفیِه َقْوَالِن: َأَحُدُهَما }َ�ْعِصیَنكَ 
ُ َعَلْیـهِ َبْیَعـِة النَّ  ْلَمْعـُروَف ِفـي: ِإنََّمـا َشـَرَط اُه َلـْو َقـاَل اْحُكـْم َلَكَفـى. الثَّـاِنيِألَنَّ  }ِ�اْلَحقِّ   ِبـيِّ َصـلَّى للااَّ

  .ْإلِْشَكالِ َفى لِ ُه َوَأنْ ْلَزَم لَ َوَسلََّم َحتَّى َ�ُكوَن َتْنِبیًها َعَلى َأنَّ َغْیَرُه َأْوَلى ِبَذِلَك َوأَ 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ=wk›ª^=ÓáÈãÔ·=
 

٢٢ 

اِ�َعُة: َرَوى  اِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ  اْلُبَخاِريُّ  السَّ  :َفَقـالَ  َسـلَّمَ وَ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى النَِّبيِّ  ْندَ عِ  ُ�نَّا :َقالَ  الصَّ
  ".النَِّساءِ  ةَ آ�َ  َرأَ قَ  »واَتْسِرقُ  َوَال  َتْزُنوا َوَال  َشْیًئا ِ�اهللَِّ  ُتْشِرُ�وا َأالَّ  َعَلى َأُتَباِ�ُعوَنِني«

 ؟بیعة النساء �ةسورة النساء وآ آ�ة النساء آ�ة
 بیعة النساء.

 َشـْیًئا َذِلـكَ  ِمـنْ  َأَصـابَ  َوَمنْ  ،للااَِّ  َعَلى َفَأْجُرهُ  ْنُكمْ مِ  َوَفى َفَمنْ   - اْآلَ�ةِ  ِفي َقَرأَ  :ُسْفَیانَ  َلْفظِ  َوَأْكَثرُ "
ـاَرةٌ  َفُهوَ  ُعوِقبَ فَ   َوِ�نْ  َعذََّ�ـهُ  َشـاءَ  ِإنْ  ،للااَِّ  ِإَلـى َفُهـوَ  للااَُّ  هُ َفَسـَترَ  َشـْیًئا َذِلـكَ  ِمـنْ  َأَصـابَ  َمـنْ وَ  ،َلـهُ  َ�فَّ

ِحیَحْینِ   .ِمْنَها َلهُ  َغَفرَ  َشاءَ  َالةَ  َشِهْدتُ  :َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َوِفي الصَّ  َرُسولِ  َمعَ  اْلِفْطرِ  َیْومَ  الصَّ
 َفَنَزلَ  ;َ�ْخُطبُ  ُثمَّ  اْلُخْطَبةِ  ْبلَ قَ  ُ�َصلِّیَها َفُكلُُّهمْ   ؛َوُعْثَمانَ  َوُعَمرَ  َ�ْكرٍ  َوَأِبي َوَسلَّمَ  هِ َعَلیْ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ 
 َحتَّـى ُهمْ َ�ُشـقُّ  َأْقَبـلَ  ُثـمَّ  ،ِبَیـِدهِ  الرَِّجـالَ  ُ�َجلِّـُس  ِحـینَ  ِإَلْیهِ  َأْنُظرُ  َفَكَأنِّي َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َنِبيُّ 
 ِ�ـاهللَِّ  ُ�ْشـِرْ�نَ  َال  َأنْ  َعَلـى ُیَباِ�ْعَنـكَ  اْلُمْؤِمَنـاتُ  َجاَءكَ  ِإَذا النَِّبيُّ  َأیَُّها َ�ا{ :َفَقالَ  ِبَاللٍ  َمعَ  النَِّساءَ  َأَتى

 -}َوَأْرُجِلِهـنَّ  َأْیـِدیِهنَّ  َبـْینَ  َ�ْفَتِر�َنهُ  ِبُبْهَتانٍ  َ�ْأِتینَ  َوَال  َأْوَالَدُهنَّ  َ�ْقُتْلنَ  َوَال  َیْزِنینَ  َوَال  َ�ْسِرْقنَ  َوَال  َشْیًئا
اِحـَدٌة َلـْم ُ�ِجْبـُه َفَقاَلـِت اْمـَرَأٌة وَ  »؟َأْنُتنَّ َعَلى َذِلكَ «: -لَِّها، ُثمَّ َقاَل ِحیَن َفَرَغ َحتَّى َفَرَغ ِمَن اْآلَ�ِة �ُ  

ْقنَ «: ِهـَي. َقـالَ  َمـنْ  اْلَحَسنُ  ; َال َیْدِري َغْیُرَها: َنَعْم َ�ا َرُسوَل للااَِّ  َثْوَ�ـُه َفَجَعْلـَن  ِبـَاللٌ  َوَ�َسـطَ  »َفَتَصـدَّ
   .اْلُبَخاِريِّ  َلْفظُ  . ِبَاللٍ  ُیْلِقیَن اْلَفَتَخ َواْلَخَواِتیَم ِفي َثْوِب 

 ; َواْألَْمـرُ َذاَهـَعَلـْیِهنَّ  ْشـَتِرطَ َس ِلْإلَِمـاِم َأْن �َ َأْجَمَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأنَّـُه َلـیْ   :اْلَمْهَدِويُّ  : َقالَ الثَّاِمَنةُ 
اِر َ�ـا ِمْحَنـِة ِمـنْ ِإَلـى الْ  : ِإَذا اْحِتـیجَ َوَقـاَل َ�ْعـُض َأْهـِل النََّظـرِ . ِبَذِلَك َنـْدٌب َال ِإْلـَزامٌ  َن َأْجـِل َتَباُعـِد الـدَّ

  ".َعَلى ِإَماِم اْلُمْسِلِمیَن ِإَقاَمُة اْلِمْحَنةِ 
علیه - عهده في صلن هذا حرأة تسلم تمتحن بهذا وألو أسلمت امرأة هل تمتحن بهذا؟ �ل ام

 فعل النبي ا یبا�ع �ماحیانً ا یبا�ع الرجال وأحیانً أ ؟ن ُیبا�عیعته وهل لكل إمام أ�و  -الصالة والسالم
فعل من هذا یومنا  إلىسالم والة المسلمین من صدر اإل ما حفظ في -علیه الصالة والسالم-

 .-والسالم علیه الصالة-خاص �ه ن هذا وأهذا 
َوَذِلَك َأنَّ َناًسـا  .ْلَیُهودَ ا َ�ْعِني }ِهمْ َعَلیْ  للااَُّ  ِضبَ غَ  َقْوًما َتَتَولَّْوا َال  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا{ :َقْوُلُه َتَعاَلى"

َذِلَك ِمــْن وَنُهْم َفُیِصــیُبوَن ِبــْؤِمِنیَن َوُ�َواِصــلُ ِ�َأْخَبــاِر اْلُمــ اْلَیُهــودَ  ِمــْن ُفَقــَراِء اْلُمْســِلِمیَن َ�ــاُنوا ُ�ْخِبــُرونَ 
. َناِفُقونَ َوِقیَل: ُهُم اْلمُ   .اْبُن َزْ�دٍ  َقاَلهُ  ودَ اْلَیهُ  َ�ْعِني }اْآلِخَرةِ  ِمنَ  َیِئُسوا َقدْ { .ِثَماِرِهْم َفُنُهوا َعْن َذِلك

آَثـُروا ْآلِخـَرِة وَ َأنَُّهـْم َتَرُكـوا اْلَعَمـَل لِ  اهُ َمْعَنـ :ٍ اْبـُن َمْسـُعود َقـالَ  .َوالنََّصـاَرى  ُهُم اْلَیُهـودُ   :اْلَحَسنُ  َوَقالَ 
ْنَیا. َوِقیلَ       ".ِهدٌ ُمَجا ، َقاَلهُ ِئُسوا ِمْن َثَواِب اْآلِخَرةِ : اْلَمْعَنى یَ الدُّ

 �ل حكمهم وفيد بهم الیهود ن �كون الُمرارجح أ ]١٣[الممتحنة: }َغِضَب للااَُّ َعَلْیِهمْ { ه:قول �عني
الكفار عموًما ال یهود وال غیر یهود لكن  فال �جوز تولي .فرهم وشر�همعلى �ُ  ما ُیوافقهم

 النزول. فيالسبب هم نهم أ �اعتبارنصیص على الیهود الت
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٢٣ 

ــارُ َ�َمــا َیــِئَس  {َوَمْعَنــى" ــاِر. }اْلُكفَّ  ;ِهمْ َأْن َیْرِجُعــوا ِإَلــیْ  }َأْصــَحاِب اْلُقُبــورِ  ِمــنْ { َأِي اْألَْحَیــاُء ِمــَن اْلُكفَّ
ـــــــهُ  ـــــــنُ  َقاَل ـــــــاَدة اْلَحَس ـــــــالَ  .َوَقَت ـــــــةَ  َق ـــــــُن َعَرَف ـــــــاُلوا  :اْب ـــــــِذیَن َق ـــــــُم الَّ ـــــــا{: َوُه ـــــــا َوَم  ِإالَّ  ُیْهِلُكَن
ْهر ارُ َكَما { اْلَمْعَنى  :ُمَجاِهدٌ  َوَقالَ  .}الدَّ : َوِقیـلَ  .ْنَیاُعوا ِإَلى الدُّ ي اْلُقُبوِر َأْن َیْرجِ فِ الَِّذیَن  }َیِئَس اْلُكفَّ

ــالَ  َ َتَع ــنْ ِإنَّ للااَّ ــَدَأَها ِم ــا َب ــوَرَة ِ�َم ــَتَم السُّ ــَواَالةِ ى َخ ــْرِك ُم ــ َت ــَي خِ ارِ  اْلُكفَّ ــابٌ ; َوِه ــِب  َط ــنِ  ِلَحاِط ــي ْب  َأِب
; َرَجَع َواُلوُهْم َوَال ُتَناِصُحوُهمْ َأْي َال تُ  }َتَتَولَّْوا َال  آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َ�ا{ :اْبُن َعبَّاسٍ  َقالَ  .َوَغْیرِهِ  َبْلَتَعةَ 

  ".َعاَلى ِ�ُطوِلِه َوَفْضِلهِ تَ 
 ،وتوجیههم ،ال نصحهمأمر الدین و� فيأمر الدنیا ال  فيما ینفعهم �عني � ؛ال تناصحوهم �عني

وقد  ،دنیاهم لما تناصحوهم تلقوا إلیهم �النصیحة �ما ینفعهم في .طلو�ة شرًعاودعوتهم هذه م
 .هذا معنى التولي  .لى المسلمین فال�كون فیه ضرر ع

ارَ ُیِر�  َبْلَتَعةَ  َأِبي ْبنِ  َحاِطِب  َع َتَعاَلى ِ�ُطوِلِه َوَفْضِلِه َعَلىَرجَ " ْیِر َقْد َیِئُسوا ِمْن خَ  ُقَرْ�شٍ  ُد َأنَّ ُ�فَّ
اُر اْلَمْقُبوُروَن ِمْن َحظٍّ َ�ُكوُن َلُهْم  َمِة للااَِّ َرِة ِمْن َرحْ ي اْآلخِ فِ اْآلِخَرِة َ�َما َیِئَس اْلُكفَّ

ارُ  َیِئَس  َ�َما اْآلِخَرةِ  ِمنَ  ِئُسوایَ  َقدْ { :ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى اْلَقاِسُم ْبُن َأِبي َبزَّةَ  َقالَ وَ   .َتَعاَلى  ِمنْ  اْلُكفَّ
اِر َیِئَس ِمَن اْلَخْیرِ َقالَ  }اْلُقُبورِ  َأْصَحاِب  ُ َأْعَلم .: َمْن َماَت ِمَن اْلُكفَّ   ."َ�للااَّ

وفارقت  ،وحهذا خرجت ر إنما إ .و�دخل في اإلسالم نیبن یتوب و��مكن أ ةرجعالألنه لیس له 
    .على محمد م صلِّ اللهُّ . ان�هللا المستع .بدنه صار میئوًسا منه

   
 


