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  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا
 .نعم

وعلـى للـ   ،بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمـد
 وصحب  والتابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الدين.

ـ : "قولـ  تعـالى:-رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر  وَن َوَاَواج  َِرت ْتَم َوَيـ ـَن ـَوَن مي يَن يتَتَوََّّ ا }َوالَّـِي
ْتَم َّييَما َََّعلَ  َناَح َعَلَي ٍر َوَعَشر ا ََّإيَذا َبَلَغَن َوَجَلهتنَّ ََّال جت نَّ َوَرَبَعَة َوَشهت هي نَّ َيَتَربََّصَن بيَأَنفتسي هي َن َّيي َوَنفتسي

ت بيَما َتَعَملتوَن َخبييٌر{ وفي َوَّللاَّ  . [234]البقرة: بياَلَمَعرت
ي ليلن يَساءي ال َن َّللاَّ ا َوَمٌر مي َِ ٍر َوَعَشـَر َلَيـالٍ َه َأَن َوَرَبَعـَة َوَشـهت : َوَن َتَعَتـدي ـنَّ هت َّى َعـَنهتنَّ َوَاَواجت تيـي يتَتـو   ،الَّ

نَّ باإلجماع ولي بيهي نَّ َوَغَيَر اَلَمَدخت وَل بيهي َوَجاتي اَلَمَدخت مت َتَشَملت الزَّ َْ ا اَلحت َِ  ".َوَه
عدة عليها، وأما من توفي عنها زوجها بخالف من ُطل ِّقت قبل الدخول، َمن ُطل ِّقت قبل الدخول ال 

 ، وترث من زوجها، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.قبل الدخول فعليها العدة ولها المهر كاماًل 
ذل  خِّ أما غير المدخول بها من المطلقات فال عدة عليها بخالف المتوفى عنها، وهذذا اذامل لمذن ُِ

ماء، فعدة األمة نصف عذدة الحذرة، وهذذا إلف ابها ومن لم ُيدَخل بها هذه عدتها من الحرائر بخال
ر.  للحوائل الالتي هن غير حوامل، وأما الحامل فعدتها تنقضي بوضع حملها تقدم أو تأخَّ

وسذيأتي فذي حذديُ ُسذبيعة األسذذلمية أنهذا وضذعت بعذد أاذام مذذن وفذاة زوجهذا، وت مَّلذت للُخطذذا ، 
: أراكِّ تت ملين للُخطا ، وأقسم أنه ال وهذا الحديُ في الصحيحين، ِخل عليها أبو السنابل، قال

 -صذلى هللا عليذه وسذلم–اكون ذلك؛ حتى امر عليها أربعة أاهٍر وعشذر، فذذهبت ىلذى رسذول هللا 
 فأخبرها أن عدتها وضع الحمل.

 ويقول العلماء: أنها تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو بمدٍة اسيرة.  
ولي بيَها عتمتوم اَل  ومستنده َّي غير" َمامت َوَحَمدت َوَوَهلت اَلَمَدخت ي َرَواهت اإَلي يثت الَِّي ا اَلَحدي َِ ، َوَه يَمةي َْري َتةي اَل

ٍل َتَزوََّج اَمَرَوة   ئيل َعَن َرجت : َونَّ اَبَن َمَسعتوٍأ ست يُّ ِي َح ت الت يَرمي َنني َوَصحَّ َل بيَها، َوَلـَم  ،السُّ َََّماَت َوَلَم َيَدخت
وا إيَليَ  ،َتَفريَض َلَها أت ي، َو يَن  ،َّيي َذليكَ  شهر ا ي َََّتَرأَّ ـَن َّللاَّ ْتـَن َصـَواب ا ََّمي َََّقاَل: َوقتولت َّييَها بيَرَوييي، ََّـإيَن َت

. َوَّيـي َلَفـٍ : لَ  ََ َكـاميال  ـَدا َنـ ت: َلَهـا الصَّ يَئـاني مي ولت ت َبري ت َوَرست ، َوَّللاَّ َيَطاني َن الشَّ ن يي َومي َهـا تكتن َخَطأ  ََّمي
َثليَها، ََل  َت مي . َََّقاَم َمَعقيلت َبنت َصَدا يَراثت ةت، َوَلَها اَلمي دَّ  ،اَْلََشـَجعييُّ  تسارٍ َوَكَس، َوََل َشَطط، َوَعَلَيَها اَلعي

ي  وَل َّللاَّ َعتت َرست ت َعَلَي ي وسلم-َََّقاَل: َسمي قٍ  -َصلَّى َّللاَّ  ".َقضى بي ي َّيي َبَرَوع بيَنتي َواشي
 طالب: ..........

. َََّقاَم َمَعقيلت َبنت تسارٍ َوَلهَ " عندنا معقل بن اسار يَراثت  ".ا اَلمي
 طالب: ..........

نان؟ ما الطبعة التي معك؟  سِّ



 

 

 

 

 

 

3  
3 

 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طالب: ..........
 ما عليه تعليق بالحااية؟

 طالب: ..........
 انظر الحديُ.

 طالب: ..........
ه، فذذي ملذذل هذذذا أهذذل الحذذديُ فريقذذان، اعنذذي ىذا صذذه  الخبذذر لكذذن ال ُبذذد أن اكذذون واحذذًدا المذذرجَّ

 باالسمين اصه السند ىلى االثنين، فأهل الحديُ لهم مسلكان:
 ولو كان الراوي ثقة. ،منهم: من احكم بالصوا  الراجه، ويحكم على اللاني بأنه خطأ

 ومنهم: من ُاصحه الطريقين، ويصحه تبًعا لهذا االسمين.
فأحذدهما وهذم، الفريذق وهذا مذهٌب مشهور، واآلخر مشهور، اقول: ما يلبت اسمان بهذذه الطريقذة 

اللذذاني يهذذا  تذذوهيم الذذرواة اللقذذات، فذذيحكم بالصذذحة لالثنذذين، وعلذذى كذذل حذذال معلذذوٌم أن الصذذوا  
 والحق ال يتعدِ.
 طالب: ..........

 مسلم.
 طالب: ..........

 معقل بن سنان اصير المكتو  صه خالص.
 طالب: ..........

 هي الصوا  سنان.   
ي  ،َناٍن اَْلََشَجعييُّ َََّقاَم َمَعقيلت َبنت سي " وَل َّللاَّ َعتت َرست ت َعَلَي ي وسلم-َََّقاَل: َسمي َّيـي  َقضى بي ي  -َصلَّى َّللاَّ

قٍ   ".َبَرَوع بيَنتي َواشي
السبب في وجوِ ملل هذا الوهم أن معقل بن اسار أاهر من معقل بن سنان، فتسبق ىليه األلسن 

ة فهو الصوا ، ال اِة: مالذك، عذن نذافع، عذن ملل ما قيل: ىذا روى الراوي الخبر على غير ال اِ
ابن عمر، لو جاء اإلسناِ مالك عن نافع عن ابن عباس، قالوا: روايته عن ابن عبذاس أقذر  ىلذى 
الصذذوا ؛ ألن اللسذذان اسذذبق ىلذذى ابذذن عمذذر، ال ذذاِة: مالذذك، عذذن نذذافع، عذذن ابذذن عمذذر، فاللسذذان 

  اسبق ىليه، فإذا عدل اللسان عن ال اِة ِل على التلبت.
ََ، َََّقـالتوا:" ـَن َوَشـَج َواَتـٍة: َََّقـاَم ريَجـاٌل مي ا. َوَّيـي ري يد  ا َشـدي ليَك َََّرح  َِ ي بي ـوَل  َََّفريَح َعَبدت َّللاَّ َنَشـَهدت َونَّ َرست

ي  ت َعَلَي ي َوَسلَّمَ  -َّللاَّ ق. -َصلَّى َّللاَّ  َقَضى بي ي َّيي َبَرَوع بيَنتي َواشي
ـَن َذليـَك إيَلَّ اَلمت  ، َوَلـَو َلـَم َوََل َتَخرتجت مي َي اَلَحَمـلي َتَها بيَوَضـ ـدَّ ـٌل، ََّـإينَّ عي ـَي َحامي َهـا، َوهي َتـَوََّّى َعَنَهـا َاَوجت

 : َوى َلَحَظٍة؛ ليعتمتومي َقَولي ي ْتَث َبَعَدهت سي {َتَم : }َووتوَلتت اْلَحَمالي َوَجلتهتنَّ َوَن َتَضَعَن َحَمَلهتنَّ َي  .[4]الطَّاَل
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ٍر َوَعَشرٍ  َوَكاَن اَبنت َعبَّاٍس َيَرى: ، َوَو َوَرَبَعةي َوَشهت َي َن اَلَوَض  ؛َوَن َعَلَيَها َوَن َتَتَربََّص بيَأَبَعدي اَْلََجَلَيني مي
يثي  ـنَّةت َّيـي َحـدي َبَتـَت بيـ ي السُّ ، َلـَوََل َمـا ََ ـٌد َوَمَسـَلٌك َقـوييل ٌِ َجي ي ا َمَأَخ َِ ، َوَه َي َبَيَن اَلَيَتَيني ـَبَيَعَة  ليَلَجَم ست

 ".يَّةي اَْلََسَلمي 
ذا، فاالحتيذاط فذي تذرك  لو لم يِر نص لكان االحتياط أن ُاقال بهذا، لكن االحتيذاط ىذا عذارن نص،
  هذا االحتياط.

َن َغَيـري َوَجـ" يَحَيني مي حي يَّةي اَلمتَخرَّجي َّيي الصَّ َبَيَعَة اَْلََسَلمي يثي ست نَّةت َّيي َحدي َبَتَت بي ي السُّ ٍ : َونَّـ ت َلَوََل َما ََ
َّ ي  ٌل، َََّلَم َتَنَشَب َوَن َوَضَعَت َحَمَلَهاتتوت َي َحامي َها َسَعدت َبنت َخَوَلَة، َوهي  ".َي َعَنَها َاَوجت
 .اعني: تلبُ" َتَنَشَب "
َواَتٍة: َََّوَضَعَت َحَمَلَها َبَعَدهت بيَلَياٍل، َََّلمَّا " ، َوَّيي ري َن َتَعلَّ َََّلَم َتَنَشَب َوَن َوَضَعَت َحَمَلَها َبَعَد َوََّاتي ي َت مي

َها َتَجمََّلَت للختطَّاب َفاسي  ".ني
 اعني: طهرت." َتَعلََّت "
لـة" ِي متَتَجم ي َْك، َََّقاَل َلَها: َما ليـي َوَرا َنابيلي َبنت َبَع ـاحَ جرَ َلَعلَّـكي تتـ ،َََّدَخَل َعَلَيَها َوبتو السَّ َْ ي  ؟يَن الن ي َوَّللاَّ

ٍر وَعَشرحتى تمر َعَلَيكي َوَرَبَعةت َوشَ  َما َوَنتي بناكحٍ  َبَيَعةت: َََّلمَّا َقاَل ليي َذليَك َجَمَعـتت علـيَّ  ،هت َقاَلَت ست
ي  وَل َّللاَّ ، َََّأَتَيتت َرست يَن َوَمَسَيتت ت َعَلَي ي َوَسلَّمَ -َيَيابيي حي َََّسَأَلتت ت َعـَن َذليـَك، َََّأَََّتـانيي بيـَأن يي  -َصلَّى َّللاَّ
، َوَوَمَرنيي بيالتَّ  يَن وضعتت  ".َزوييجي إيَن َبَدا لييَقَد حَلَلتت حي

قال أهل العلم: لها أن تتزوج ىذا طهرت من نفاسها، لكن ىذا طهرت مذن النفذاس، وانقطذع النفذاس، 
 وعاِ عليها ال ُيلحق بالنفاس ِم فساِ، لها تتزوج وِمها فيها مما ليس من ِم النفاس.

 طالب: ..........
 استحاضة نعم.

 طالب: ..........
 لها ذلك.
 ..........طالب: 

دة فال فرق بذين ِم النفذاس  ،ال النفاس ال، ولو بدمها ولو بدم النفاس؛ ألنها بالوالِة خرجت من العِّ
 وِم االستحاضة، لها أن تتزوج بدمها.

ـَبيعة، َتَعنيـي لَ " يثي ست ََ إيَلى َحـدي ويَي َونَّ اَبَن َعبَّاٍس َرَج : َوَقَد رت ـا اَحـتتجَّ َقاَل َوبتو عتَمَر َبنت َعَبدي اَلَبر ي مَّ
ـَبَيَعَة، َكَمـا هتـَو َقـَولت َوَهـلي الَ  يثي ست حت َذليـَك َعَنـ ت َونَّ َوَصـَحاَب ت َوَََّتـَوا بيَحـدي . َقـاَل: َويتَصـح ي َلـمي َعَلَي ي بي ي عي

َبة .  َقاطي
َتَها َعَلى الن ي  دَّ َوَجةت إيَذا َكاَنَت َوَمة ، ََّإينَّ عي َن َذليَك الزَّ ليَك تتَسَتَثَنى مي َِ ةي اَلحترَّةي، َشَهَراني َوَك دَّ َن عي َصفي مي

َِليكَ  ـ َْ ََّ ، ـرَّةي َّيـي الَحـد  ـَن اَلحت ـا َكاَنـَت َعَلـى الن يَصـفي مي َهـا َلمَّ ؛ ْليَنَّ ـوري َمهت  َوَخَمست َلَياٍل، َعَلـى َقـَولي اَلجت
ةي. دَّ َنَها َّيي اَلعي ْتَن َعَلى الن يَصفي مي  َََّلَت



 

 

 

 

 

 

5  
5 

 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

َن اَلعتَلَماءي  يَّةي َكمتَحمَّدي َبني -َومي ري يَن َوَبَعضي الظَّاهي يري َمـاءي  -سي َوَجـاتي اَلَحَراِيـري َواإَلي َمَن تتَسـو يي َبـَيَن الزَّ
ا اَلَمَقامي؛ ليعتمتومي اَلَتةي  َِ َبل ييَّةي الَّتيي َتَسَتويي َّييَها اَلَخلييَقةت  ؛َّيي َه َن َبابي اَْلتمتوري اَلجي َة مي دَّ  ".َوْليَنَّ اَلعي

بلية استوي فيها األحرار والعبيد، لكن عامة أهل  وال اختلف فيها األمر بين حرٍة وأمة، هي أمور جِّ
 العلم الصحابة وغيرهم قالوا: ىن عدتها نصف عدة الحرة.

 طالب: ..........
 تعبداة حق الرجل.

َكَمَة َّيي " ، َوَوبتو اَلَعاليَيةي َوَغَيرتهتَما: َونَّ اَلحي ٍر َوَقَد َذَكَر سعيدت َبنت اَلمتَسيَّبي ةي اَلَوََّاةي َوَرَبَعَة َوَشهت دَّ َجَعلي عي
و  َة َظَهَر إيَن َكاَن َمَوجت هي اَلمتدَّ مي َعَلى َحَمٍل، ََّإيَذا اَنَتَظَر بي ي َهِي حي َحتيَمالي اَشتيَمالي الرَّ ا، َكَمـا َوَعَشر ا؛ َلي أ 

َما يَحَيني َوَغَيريهي حي ي َّيي الصَّ يثي اَبني َمَسعتوٍأ الَِّي َم تتجمَ َّيي َبَطني وتم ي ي »: َجاَء َّيي َحدي كت إينَّ َخَلَق َوَحدي
َتـمَّ يتَبَعـثت إيلَ  َثـَل َذليـَك،  ْتـونت متَضـَغة  مي َثَل َذليَك، َتمَّ َت ْتونت َعَلَقة  مي يَن َيَوم ا نتَطَفة ، َتمَّ َت َيـ ي الملـك َوَرَبعي

وحَ  يَنـاٍت بيَأَربَ  ،«َََّيَنفتخت َّيي ي الرُّ هي ََاَلثت َوَرَبعي َحتيَيـابت بيَعَشـٍر َبَعـَدَها ليَمـا َقـَد َيـَنقتصت َََّهِي ٍر، َواَلي َعـةي َوَشـهت
ت َوَعَلمت. ، َوَّللاَّ َوحي َّيي ي وري اَلَحَرَكةي َبَعَد َنَفخي الرَّ ، َتمَّ ليظتهت وري هت  َبَعضت الشُّ
 : يَد َبَن اَلمتَسيَّبي وَبَة، َعَن َقَتاَأَة: َسَأَلتت َسعي يدت َبنت َوبيي َعرت َما َبالي اَلَعَشَرةي؟ َقاَل: َّيي ي يتـَنفتخت َقاَل َسعي

ََ اَْلََشهتري اَْلَرَ  هي اَلَعَشرت َم : ليَم َصاَرَت َهِي َت َبنت َوَنٍس: قتَلتت ْليَبيي اَلَعاليَيةي بيي . َوَقاَل الرَّ وحت َبَعةي؟ َقاَل: الرُّ
يٍر. . َرَواهتَما اَبنت َجري وحت  ْليَنَّ ت يتَنفتخت َّييَها الرُّ

َن هَ  ةت اَلحترَّةي َهاهتَناَومي دَّ َة وتم ي اَلَوَلدي عي دَّ َواَتٍة َعَن ت، إيَلى َونَّ عي َمامت َوَحَمَد، َّيي ري  ".اهتَنا َذَهَب اإَلي
نفخ الروح بعد الطور الرابع في تمام المائذة والعشذرين يوًمذا هذذا نفذخ الذروح، والعشذر ليذل هذي مذن 

لمائذة والعشذرين؛ ولذئال ُاخطذأ فذي الحسذا ، فذإذا با  االحتياط؛ ولئال ينقص بعذد العشذر فذال تذتم ا
 تيقنا أن المدة تمت، والروح ُنفِّخت، وترتبت على ذلك األحكام. اصارت أربعة أاهر وعشرً 

 طالب: ..........
 أين؟

 طالب: ..........
حمل، لكن ُاختبر ُاعلم هل في حمل وال ما في في هذذه المذدة؟ واإلاذكال قذائم وهذو قذد  ههنا ما في

ة عن الصحابة ومن بعدهم في هذذااستُ  وقياسذهم  ،شكِّل من قدام، وذكره المؤلف، لكن اآلثار الواِر
 العدة على األحكام المترتبة باأَلمة وكليٌر منها على النصف قال به عامة أهل العلم.

 طالب: ..........
 فيها؟ماذا 

 طالب: ..........
سذتبراء حيضذذة، لكذن مذذع ذلذك مذذن بذذا  لكذن فذذي الحيضذة قذذد ال يتبذين اذذيء، هذو األصذذل فذذي اال

 والنص في القرآن أربعة أاهر وعشرة. ،االحتياط
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 طالب: ..........
هذذي غيذذر مسذذتنبطة، لكذذن األربعذذة األاذذهر لهذذا مناسذذبة فذذي وقذذت نفذذخ الذذروح، أربعذذة أاذذهر لهذذا 

مذل مناسبة؛ ألن النفخ اكون بعد األربعة أاذهر، وكونهذا ُتعطذى أربعذة أاذهر؛ لُي ذزم بيقذين أن الح
 موجوِ.

 طالب: ..........
د الحمل  له أحكام، ىذا ُجزِّم بأنه ال يوجد حمل له أحكذام، ىذا وجذد الحمذل بواحذد ففي الوفاة ىذا وجِّ

د الحمل بأكلر من واحد ف  له حكم.فله حكم، ىذا وجِّ
 طالب: ..........

علذى جميذع هذذه  حمل، وإذا استع لوا فاالحتماالت موجذوِة، وقسذمة التركذة هحتى يتأكد أنه ما في
 االحتماالت ُمسطَّرة.  

َمامت َوَحَمَد، َّيي " َن َهاهتَنا َذَهَب اإَلي َواَتٍة َعَنـ ت، إيَلـى َونَّ عـَومي ـرَّةي َهاهتَنـاري ةت اَلحت َة وتم ي اَلَوَلـدي عـدَّ َهـا  ؛دَّ ْليَنَّ
َمامت َوحَ  ي َرَواهت اإَلي يثي الَِّي ، َوليَلَحدي ا َكاَلَحَراِيري يدي َبـني َصاَرَت َّيَراش  وَن، َعـَن َسـعي يـَد َبـني َهـارت ، َعـَن َيزي َمدت

ِي َونَّـ ت  و َبني اَلَعـا وَبة، َعَن َقَتاَأَة، َعَن َرَجاءي َبني َحَيَوَة، َعَن َقبييَصَة َبني ذتَؤَيٍب، َعَن َعَمري َوبيي َعرت
ةت وتم ي اَلَوَلدي إيذَ  دَّ َنا، عي َة َنبيي ي نَّ ٍر َوَعَشرٌ َقاَل: ََل تتَلبيسوا َعَلَيَنا ست َها َوَرَبَعةت َوَشهت َّ يَي َعَنَها َسي يدت َوَرَواهت  ،ا تتوت

َأ، َعَن قتَتَيَبَة، َعَن غتَنَدر  ".َوبتو َأاوت
أم الولذد التذي أعتقهذا ولذدها، ولكنهذا ال تعتذق ىال بذالموت،  ،هي لها اذبه بذالحرة، ولهذا اذبه باألمذة

ه أنهذا ال ُتبذاأل؛ ألنهذا صذارت حذرة،  اختلفوا في ذلذك، لكذن ،وأجاز جمع من الصحابة بيعها المذرجَّ
 ىال بالموت. أم الولد وعتقها ىنما حصل بموت زوجها، ما تعتق 

 طالب: ..........
غفير من الصحابة والتابعين، فلها أحكامها  م الحرة، وقد ا وز بيعها عند جمعلكن ال ُاقسم له قس

 الخاصة.
 طالب: ..........

 عندهم.ُتباأل  ت السيدامحتى بعد م
َأ، َعَن قتَتَيَبَة، َعَن غتَنَدر" َوَعني اَبني اَلمتَثنَّى، َعَن َعَبدي اَْلََعَلـى. َواَبـني َماَجـَ ، َعـَن ، َوَرَواهت َوبتو َأاوت

 ".َعليي ي َبني متَحمٍَّد، َعَن َوكييَ
 الربيع؟أم وكيع 

 طالب: ..........
 عندك أنت؟ماذا 

 طالب: ..........
 ها، قالوا: عن الربيع.و صححوهنا  في األزهرية وكيع،
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 طالب: ..........
 أبو ِاوِ؟

 طالب: ..........
 الربيع وال وكيع؟ هما في

 طالب: ..........
 فقط.

، َعـَن َرَجـاءي َبـني َحَيـَوَة، َعـَن َقبييَصـَة، َعـَن " َي وبة، َعَن َمَطر اَلـَورَّا يدي َبني َوبيي َعرت َم َعَن َسعي ََتتهت ََاَل
و َبني  َكَرهت.َعَمري َِ ََّ ، ِي  اَلَعا

ََ َعَمر   يَث، َوقييَل: إينَّ َقبييَصَة َلَم َتَسَم ا اَلَحدي َِ َر َه َْ َمامي َوَحَمَد َونَّ ت َوَن ويَي َعني اإَلي ، َوَقـَد َذَهـَب وَوَقَد رت
 ، يدت َبـنت اَلمتَسـيَّبي َم: َسـعي ـَنهت ، مي ـَلفي ـَن السَّ ِيَفـٌة مي يثي َطا ا اَلَحـدي َِ يدت َبــنت إيَلـى اَلَقـَولي بيَهـ ـٌد، َوَسـعي َومتَجاهي

َياٍض، يَن، َوَوبتو عي يري ، َواَبنت سي َبَيٍر، َواَلَحَسنت . جت ، َوعتَمرت َبنت َعَبدي اَلَعزييزي  َوالزَُّهرييُّ
يرت المؤمنين.  َوبي ي َكاَن َتَأمترت َيزييدت َبنت َعَبدي اَلَمليكي َبني َمَرَواَن، َوهتَو َومي

َواَتٍة َعَن ت. وب  تقول اْلوااعي، و سحاَ بن  َراَهَوي ، َوَوَحَمدت َبنت َحَنَبٍل، َّيي ري
ـرَّةي: َشـَهَراني َوَخَمـست و َوَقاَل َطاوت  ةي اَلحت َها نصـفت عتـدَّ َّ يَي َعَنَهـا َسـي يدت ةت وتم ي اَلَوَلدي إيَذا تتـوت دَّ ٌس َوَقَتاَأةت: عي

، َيضٍ  َلَياٍل. َوَقاَل َوبتو َحنييَفَة َوَوَصَحابت ت، َوالثََّورييُّ : َتَعَتدُّ بيَثاَلثي حي َوهتَو  ،َواَلَحَسنت َبنت َصاليحي َبني َحي 
يَم النَخعي. ، َواَبني َمَسعتوٍأ، َوَعَطاٍء، َو يَبَراهي  َقَولت َعلييٍ 

تتَها َحَيَضةٌ  دَّ وري َعَن ت: عي ، َوَوَحَمدت َّيي اَلَمَشهت اَّيعييُّ  ".َوَقاَل َماليٌك، َوالشَّ
 اعني: ُتستبرأ بحيضة.

". ورت َمهت ، َوَوبتو عتَبَيٍد، َوَوبتو ََور، َواَلجت وٌل، َواللََّيثت حت َْ ، َوَم َعبييُّ ولت اَبنت عتَمَر، َوالشَّ  َوبي ي َتقت
َي َحاِيٌض َوَجَزَوَتَها.وَ  : َوَلَو َماَت َوهي  َقاَل اللََّيثت

ٍر. ََةت َوَشهت يضت َََّثاَل مََّن ََل َتحي  َوَقاَل َماليٌك: َََّلَو َكاَنَت مي
ت َوَعَلمت وَ  . َوَّللاَّ ٌََة َوَحبُّ إيَليَّ : َشَهٌر، َوََاَل ورت َمهت اَّيعييُّ َواَلجت  ".َقاَل الشَّ

ه من المسألة بالنسبة للحرة مذا فذي ىاذكال وال خذالف، وأمذا بالنسذبة لامذة فعامذة أهذل العلذم  المرجَّ
 على أن عدتها نصف عدة الحرة. 

 طالب: ..........
ه اقوله عامة   أهل العلم.هذا المرجَّ

ت بيَما َتَعمَ  َوَقَولت ت:" وفي َوَّللاَّ نَّ بياَلَمَعرت هي ْتَم َّييَما َََّعَلَن َّيي َوَنفتسي َناَح َعَلَي لتـوَن }ََّإيَذا َبَلَغَن َوَجَلهتنَّ ََّال جت
هَ  [234]البقرة: َخبييٌر{ َحَداأي َعَلى اَلمتَتَوََّّى َعَنَها َاَوجت ا وتجتوبت اإَلي َِ َن َه تيَها، ليَما تتَسَتَفاأت مي دَّ َة عي ا متدَّ

 ، يَحَيني حي  ".َن َغَيري َوَج ٍ عَََبَت َّيي الصَّ
 مِّن غير وجه.
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ي "مي  وَل َّللاَّ نييَن، َونَّ َرست ت َعَلَي ي -َن َغَيري َوَجٍ  َعَن وتم ي َحبييَبَة َوَاَيَنَب بيَنتي َجَحٍش وتمَّيي اَلمتَؤمي َصلَّى َّللاَّ
ََ ََـاَلٍث، إيَلَّ َعَلـى  َل تحل َلمروة تؤمن»قال:  -وسلم ـري َوَن تتحـد َعَلـى َمي يـٍت ََّـَو ي َواَلَيـَومي اَلخي بياّلْلَّ

ٍر َوَعَشر ا  .«َاَوٍج َوَرَبَعَة َوَشهت
ــا ــي تتــوَّي َعَنَه ي، إينَّ اَبَنتي ــوَل َّللاَّ ــا َرست ــا، َعــَن وتم ي َســَلَمَة: َونَّ اَمــَرَوة  َقاَلــَت: َت يَحَيني َوَتض  ــحي  َوَّيــي الصَّ

لتها؟ َََّقاَل: َاَوجت  حت َْ ََْت عينتها، وَّن لُّ َذليَك َتقتولت:  «ََل »َها، َوَقدي اَشَت َ ا «ََل »كت َتَيني َوَو ََاَل َتمَّ َقاَل:  ،َمرَّ
ٍر َوَعَشرٌ » َي َوَرَبَعةت َوَشهت َما هي ْتثت َسَنة   إينَّ لييَّةي َتَم تت وتم ي َقاَلـَت َاَيَنـبت بيَنـ «َوَقَد َكاَنَت إيَحَداكتنَّ َّيي اَلَجاهي

َها َأَخَلَت حي  َّ يَي َعَنَها َاَوجت ـا َوََل َسَلَمَة: َكاَنتي اَلَمَرَوةت إيَذا تتوت يب  َيابيَها، َوَلَم َتَمسَّ طي ا، َوَلبيَسَت َشرَّ َي َفش 
َمـاٍر َوَو َشـاٍة َوَو -ٍة َشَيئ ا، َحتَّى َتمترَّ بيَها َسَنٌة، َتمَّ َتَخرتجت ََّتتَعَطى َبَعرة َََّتَرميي بيَها، َتمَّ تتَؤَتى بيَدابَّ  حي

 ".َََّتَفَتضَّ بي ي  -َطَيرٍ 
 تمسه به فرجها. "َََّتَفَتضَّ بي ي "

 طالب: ..........
، وت تمذع عليهذا األوسذاا والذروائه الكريهذة، هذا فعل ال اهلية امر عليها سنة كاملة ما تمس ماءً 

 ضان بهذه الشاة أو الطير أو ما أابهها فإنه في الغالب اموت.فإذا حصل هذا االفت
 طالب: ..........

مذن هذذه الذدوا  التذي تذذد   ائً اذي أواذاة  أو ااعنذي: حمذارً  "تتـَؤَتى بيَدابَّـةٍ " -تفسذير–حمذار " بيَدابَّـةٍ "
 على األرن.

 ".َََّقلََّما َتَفَتضُّ بيَشَيٍء إيَلَّ َماتَ "
َن تفسير للدابة، معنى هذا أن الدابة ُتطلق على األاياء كلها  ارً أو ااة أو طي ااعني: حمارً  }َوَما مي

َاقتَها{ ي ري يـرت وجاء عطف الطائر علذى الدابذة  ،[6]هوأ: َأابٍَّة َّيي اَْلَرضي إيَلَّ َعَلى َّللاَّ }َوَل َطـاِيٍر َتطي
جذنس مذا يذد   فهذا مذن بذا  عطذف الخذاص علذى العذام، وإال فهذي مذن [38]اْلنعام: بيَجَناَحَي ي{

 على األرن.
ـَي قَ " ـَخٌة ليَ َتـةي الَّتيـي َبَعـَدَها، َوهي هي اَلَتـَة َناسي ـَن اَلعتَلَمـاءي إيَلـى َونَّ َهـِي َن َهاهتَنا َذَهَب َكثييٌر مي َولتـ ت: َومي

ـــا إيَلـــى ا ـــَم َمَتاع  هي ـــيَّة  ْلَاَواجي ـــا َوصي وَن َوَاَواج  َِرت ـــ ْتَم َوَي ـــَن ـــَوَن مي يَن يتَتَوََّّ ـــِي ـــَراٍج{}َوالَّ  َلَحـــَولي َغَيـــَر إيَخ
ا َنَظٌر َكَما َسَيَأتيي َتَقرييرتهت التة [ 240]اَلَبَقَرةي: َِ  .َكَما َقاَل ت اَبنت َعبَّاٍس َوَغَيرتهت، َوَّيي َه

َباَرٌة َعنَ  َحَداَأ هتَو عي ، َولتـَبسي َمـا َيـَدعتوَها إيَلـى ا :َواَلَغَرضت َونَّ اإَلي يبي َن الط ي يَنةي مي ـَن َتَرِي الز ي َْلََاَواجي مي
لييٍ  َوَغَيري َذليكَ  يَّـةي َقـَوَل   ،َيَياٍب وحت َجعي ةي الرَّ ـدَّ ـبت َّيـي عي ا، َوََل َتجي ـد  ةي اَلَوََّاةي َقـَوَل  َواحي دَّ ٌب َّيي عي َوهتَو َواجي

. ؟ َّيي ي َقَوََلني ةي اَلَباِيني دَّ بت َّيي عي ا، َوَهَل َتجي د   َواحي
َي  ي َحَداأت َعَلى َجمي بت اإَلي يَرةت َواَلتيَسـةت َوَيجي غي ، َسَواٌء َّيي َذليَك الصَّ هتنَّ َوَجاتي اَلمتَتَوََّّى َعَنهتنَّ َوَاَواجت  ،الزَّ

َْاَّيَرةت َلحترَّةت َواَْلََمةت، َواَلمتسلَوا . ؛َمَة َواَل  ليعتمتومي اَلَتةي
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ـاَّي  َْ ـَن َوَقاَل الثََّورييُّ َوَوبتـو َحنييَفـَة َوَوَصـَحابت ت: ََل إيَحـَداَأ َعَلـى اَل ٍَ مي ، وابـنت َنـاَّي ـولت وشـهبت َرةي. َوبيـ ي َتقت
هي اَلَمَقاَلةي قولـ ت  ،َوَصَحابي َماليكٍ  ةت َقاِيلي َهِي ت َعَلَيـ ي َوَسـلَّمَ -َوَحجَّ َمـَرَوٍة تتـَؤمينت » :-َصـلَّى َّللاَّ ـلُّ َلي ََل َتحي

ََ ََاَلٍث،  د  َعَلى َمي يٍت َََّو ري َوَن تتحي ي َواَلَيَومي اَلخي ٍر َوَعَشر ابياّلْلَّ  ".«إيَلَّ َعَلى َاَوٍج َوَرَبَعَة َوَشهت
فالكذافرة ليسذت محذذل التكليذف عنذدهم، وال مهذذور علذى أنهذذا ُتحذد كذالحرة المسذذلمة، وأاًضذا ىذا قيذذل 

 بهذا امكن ُاقال: الصغيرة؛ ألنها ليست محل تكليف، فالقول هذا ضعيف.
ا" يَرَة بيَهـاَوَوَلَحَق َوبتو حَ  ،َقالتوا: َََّجَعَل ت َتَعبُّد  ـغي لييـفي  ؛نييَفَة َوَوَصـَحابت ت َوالثَّـَورييُّ الصَّ َْ َوَوَلَحـَق  ،ليَعـَدمي التَّ

ـامي َْ تتـبي اَْلََح ل يـ ي َّيـي كت َها. َوَمَحلُّ َتَقرييري َذليـَك كت ،  َوبتو َحنييَفَة َوَوَصَحابت ت اَْلََمَة اَلمتَسَلَمَة ليَنَقصي وعي َواَلفتـرت
ت اَلمتَوَّ يقت لي  َوابي َوَّللاَّ  ".لصَّ

 طالب: ..........
 من الكتابية.

{َوَقَولت ت: " َت َبنت َوَنسٍ  [234]البقرة: }ََّإيَذا َبَلَغَن َوَجَلهتنَّ بيي ِت َوالرَّ ا حَّ . َقاَل ت الضَّ تتهتنَّ دَّ : اَنَقَضَت عي  .َويي
ْتَم{ َناَح َعَلَي : َوَي: َعَلى َوَوليَيا [234]البقرة: }ََّال جت  .ِيَهاَقاَل الزَُّهرييُّ

. [234]البقرة: }َّييَما َََّعَلَن{ تتهتنَّ دَّ َت عي تيي اَنَقضَّ  َتَعنيي: الن يَساءت الالَّ
تتهَ  ـدَّ ـَت عي َهـا، ََّـإيَذا اَنَقضَّ ا ََّـاَل َقاَل اَلَعَوَّييُّ َعني اَبـني َعبَّـاٍس: إيَذا طتل يَقـتي اَلَمـَرَوةت َوَو َمـاَت َعَنَهـا َاَوجت

َناَح َعَلَيَها َوَن َتَتزَ  وفت جت ليَك اَلَمَعرت َِ ََّ ، َض ليلتََّزوييجي  ".يََّن وتتصنََّ َوَتَتَعرَّ
اعني عطف المتوفى عنهذا عذن المطلقذة فذي هذذا بنذاًء علذى أن المطلقذة يلزمهذا اإلحذداِ كذالمتوفى 
عنها، وسبق أن ذكر المؤلف المتوفى عنها ال خالف فذي وجذو  اإلحذداِ عليهذا، وأن الرجعيذة ال 

 حداِ عليها، والكالم ألهل العلم في المطلقة البائن.خالف في عدم وجو  اإل
ٍد: "وَ  َرَيٍج َعَن متَجاهي ويَي َعَن متَقاتيلي َبني َحيَّاَن َنَحَوهت، َوَقاَل اَبنت جت ْتَم َّييَما َََّعَلَن َّيي رت َناَح َعَلَي }ََّال جت

} وفي نَّ بياَلَمَعرت هي  ".[234]البقرة: َوَنفتسي
 معروف ارًعا، ما ا وز لها فعله ارًعا. اعني مما ُيباح لهن فعله بال

َْاحت اَلَحاَللت الطَّي يبت " ي ي َنَحوت َذليَك. ،َقاَل: الن ي د ي ، َوالسُّ ، َوالزَُّهريي ي ويَي َعني اَلَحَسني  َورت
َطَبةي الن يَساءي َوَو َوَكَنَنتتَم َّي  قول  تعالى: َن خي َضتتَم بي ي مي ْتَم َّييَما َعرَّ َناَح َعَلَي ت }َوَل جت َم َعليـَم َّللاَّ كت ي َوَنفتسي

وَّ ا َوَل َتَعزيمتوا عتَقدَ  ولتوا َقَوَل َمَعرت رًّا إيَل َوَن َتقت دتوهتنَّ سي َن ََل تتَواعي ْي وَنهتنَّ َوَل كترت َِ ْتَم َسَت َْاحي َحتَّى َونَّ َة الن ي
ــ َ َتَعَلــمت َمــا َّيـي َوَنفتسي َتــابت َوَجَلــ ت َواَعَلمتـوا َونَّ َّللاَّ ْي ََ اَل ــوٌر َحليــيٌم{َيَبلتـ َ َغفت وهت َواَعَلمتـوا َونَّ َّللاَّ َِرت َم ََّاَحــ  كت

 .[235]البقرة:
ولت َتَعاَلى:  ْتَم{َتقت َناَح َعَلَي ـَن َوََّـاةي َوَن تتَعر ي  [235]البقرة: }َوَل جت نَّ مي تيهي ـدَّ َطَبةي الن يَساءي َّيـي عي ضوا بيخي

َن َغَيري َتَصرييٍح. نَّ مي هي  َوَاَواجي
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:  َقاَل الثََّورييُّ  ـٍد، َعـني اَبـني َعبَّـاٍس َّيـي َقَوليـ ي وٍر، َعَن متَجاهي يٌر َوَغَيرتهتَم، َعَن َمَنصت َعَبةت َوَجري }َوَل َوشت
} َطَبـةي الن يَسـاءي َن خي َضتتَم بي ي مي ْتَم َّييَما َعرَّ َناَح َعَلَي ـي 235]البقـرة: جت ـول: إين ي [ َقـاَل: التََّعـرييضت َوَن َتقت

َن َوَمريَهاوترييدت التََّزوييَج، َو ي  َن َوَمريَها َومي بُّ اَمَرَوة  مي وفي  ،ن يي وتحي  ".تتَعر يضت َلَها بياَلَقَولي بياَلَمَعرت
يذكر صفات تنطبق عليها، اقول: ىنه ُيريد التزويج، وُيريد امرأًة من صفاتها كذا وكذا وكذذا، وهذي 

 منطبقة على هذه المرأة المتوفى عنها.
ال اذك أن لذه حكذم التصذذريه، أمذا ىذا كذان بحيذُ اخفذذى فذلتصذذريه مذن ا اوالتعذري  ىذا كذان قريًبذ

 .اعلى بع  الناس وإن فهمه اللبيب سريع الفهم هذا ما اضر اصير تعريًض 
 طالب: ..........

 ال.
 طالب: ..........

ينيي» ني ينيي» اصذريحً  لذيسهذذا قريذب، لكذن « إيَذا َحَلَلت ََّـذذي ني  امكذن يبحذُ لهذا عذن« إيَذا َحَلَلـت ََّـذذي
 زوج.

ا. َوََل َيَنَص " َِ َ َرَاَقنيي اَمَرَوة  َوَنَحَو َه َأتت َونَّ َّللاَّ َواَتٍة: َوأي َطبة.َوَّيي ري  بت للخي
ـي َوَجـَدتت اَمـَرَوة  َصـاليحٍ  َأتت َون ي ت، َوَلـَوأي يـدت َوَن َوَتـَزوََّج غيـَرِ إيَن َشـاَء َّللاَّ ـي ََل وتري َواَتٍة: إين ي ة ، َوََل َوَّيي ري

تيَها. بت َلهَ َيَنَص  دَّ  ا َما َأاَمَت َّيي عي
ا، َََّقاَل:  ٍد، َعني وَ َوَرَواهت اَلبتَخارييُّ َتَعلييق  وٍر، َعَن متَجاهي ِيَدَة، َعَن َمَنصت َقاَل ليي َطَلقت َبنت َغنَّام، َعَن َاا

{اَبني َعبَّاٍس:  َطَبةي الن يَساءي َن خي َضتتَم بي ي مي ْتَم َّييَما َعرَّ َناَح َعَلَي ـوَل:  [235بقرة:]ال }َوَل جت هتـَو َوَن َتقت
َأتت َون  َن َحاَجتيي، َوَلَوأي ر ليي اَمَرَوٌة َصاليٍحٌة.يت إين يي وترييدت التََّزوييَج، َو ينَّ الن يَساَء َلمي  َيسَّ

ـَعبييُّ  يمت النَخعـي، َوالشَّ بير، َو يَبـَراهي يدت َبنت جت َكريَمةت، َوَسعي ٌس، َوعي ٌد، َوَطاوت ا َقاَل متَجاهي َِ َْ ، َوَه ، والحسـنت
ٍد مي  مت َبنت متَحمٍَّد، َوَغَيرت َواحي ، َوَيزييدت َبنت قتَسيط، َومتَقاتيلت َبنت حيَّان، َواَلَقاسي َلفي َوَقَتاَأةت، َوالزَُّهرييُّ َن السَّ

ِيمَّةي َّيي التََّعرييضي   ".َواَْلَ
َضتتَم بي ي مينَ  واألصل في ذلك اآلاة ْتَم َّييَما َعرَّ َناَح َعَلَي {}َوَل جت َطَبةي الن يَساءي  .[235]البقرة:  خي

 طالب: ..........
 تعري ، ُيريد أن يتزوج؟

 طالب: ..........
 ال.

 طالب: ..........
. ليس ،ال  بالصريه، ما قال: ُأريد أن أتزوجكِّ

 طالب: ..........
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 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

، هذا ما هو بصريه، ىني ال أريد أن أتزوج غيرك هذا تصريه، اقول: ال أريد أن أتزوج غيرك ،ال
َأتت تصريه واضه، لكنه روعي أن اقول...  َواَتٍة: َوأي  روااًة لمن؟ ""َوَّيي ري

 طالب: عن ابن عباس.
 غير هذا؟ هذا تصريه.ماذا " إين يي ََل وترييدت َوَن َوَتَزوََّج غيَرِ"

 طالب: ..........
الم وُيريذد الذزواج معلذوٌم أنذه ىذا قذال ملذل هذذا الكذفكل هذا محافظًة علذى حذق الذزوج السذابق، وإال 

قذى أن حذق الذزوج لن يتزوجها ىال بعد انقضاء عدتها، وإذا انقضت عدتها جذاز لذه ذلذك، ولكذن يبف
وال يذذهب  ،-جلَّ وعذال–؛ فلذا ال ُامَنع الموضوأل من أصله؛ ألنه ليس بحقٍ  هلل السابق الميت باقٍ 
 حق الزوج بالكلية.
 طالب: ..........

 صر ِّح؟
 طالب: ..........

 هذا ما ا وز، التصريه للمعتدة ال ا وز؛ لِّما ُاخشى من أن تدعي تمام العدة قبل وقتها. ،ال
 طالب: ..........

 له ملله.يوك ،أو مع غيره
 طالب: ..........

 في اإلثم.ن ال ناحنفي 
 طالب: ..........
 لو صرَّح اأثم به.
 طالب: ..........

يبً  يًبا لكن له رائحةوُيمَنع منه ال اعلى الخالف في كونه طِّ األصذل أن  ،ُمحرِّم لذلك، وإذا لم اكن طِّ
يذب كالنعنذذاأل مذلاًل  ،ُتمَنذع منذه يذب، أمذذا مذا بُعذد مذذن الط ِّ مذذا اضذر، وإن كانذذت فلذذه رائحذٌة ُتشذذبه الط ِّ

 رائحته طيبة.
 طالب: ..........

 اِعاء انقضاء العدة، ُاخشى من اِعاء انقضاء العدة فُيحسم البا .  
يٍح َوَغَيرت َواحي " َن َغَيري َتَصري َها مي وات ليَلمتَتَوََّّى َعَنَها َاَوجت : َونَّ ت َتجت ِيمَّةي َّيي التََّعرييضي َلفي َواَْلَ َن السَّ ٍد مي

 . َطَبةي  َلَها بياَلخي
بيــيُّ  ــوات التََّعـرييضت َلَهــا، َكَمـا َقــاَل النَّ ــمت اَلمتَطليَقـةي اَلَمَبتتوَتــةي َتجت َْ ا حت َِ ـ َْ ت -َوَه  - َعَلَيــ ي َوَســلَّمَ َصـلَّى َّللاَّ

َها َوبتـو َعَمـرو َبـنت َحَفـص: لَخـرت ََـاَلثي َتَطلييَقـاٍت. َََّأَمَرَهـا َوَن  يَن َطلََّقَها َاَوجت َمَة بيَنتي َقَيٍس، حي ليَفاطي
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تتوٍم، َوَقاَل َلَها:  َْ ينيي»َتَعَتدَّ َّيي َبَيتي اَبني وتم ي َم ني َب َعَلَيَهـا وتَسـاَمَة َََّلمَّـا حلَّـَت َخَطـ ،«ََّإيَذا َحَلَلت ََّـذذي
جها إيتَّاهت   . َبَن َاَيٍد َمَوََلهت، ََّزو 

َطَبتيَهـا وَ  َهـا التََّصـرييحت بيخي وات ليَغَيري َاَوجي اَلَف َّيي َونَّ ت ََل َتجت يَّةت ََّاَل خي َجعي ََل التََّعـرييضت َََّأمَّا اَلمتَطلََّقةت الرَّ
ت َوَعَلمت   ".َلَها، َوَّللاَّ

 هي في حكم الزوجات.فزوجات ماِامت رجعية ألنها زوجة في حكم ال
 طالب: ..........

 هذا ضمن ما ُاشاأل وُيذاأل وُيحاك حول المرأة، وهللا المستعان. 
َم{َوَقَولت ت: " ـكت َم  [235]البقـرة: }َوَو َوَكَنَنـتتَم َّيـي َوَنفتسي ـكت ـن َوَي: َوَضـَمَرتتَم َّيـي َوَنفتسي ا  ،خَطَبـَتهتن  مي َِ َوَهـ

دتورتهتَم َوَمـا تتَعلينتـوَن{ َلى: َكَقَولي ي َتَعا ْينُّ صت :}َوَربَُّك َتَعَلمت َما تت :  ،[69]اَلقيَصـصي }َوَوَنـا َوَعَلـمت َوَكَقَوليـ ي
ا َقـاَل: } ،[1]المتحنـة: بيَما َوَخَفَيتتَم َوَما َوَعَلَنتتَم{ َِ {َوليَهـ وَنهتنَّ كترت َِ ْتـَم َسـَت ت َونَّ  [235]البقـرة: َعليـَم َّللاَّ

ْتَم َّيي َذليكَ َوَي: َّيي وَ  ََ اَلَحَرَج َعَن َم، َََّرََّ كت  ".َنفتسي
 كل هذا من حديُ النفس، وحديُ النفس معفٌو عنه.

رًّا{َتمَّ َقاَل: " دتوهتنَّ سي َن ََل تتَواعي ْي َعَثاءي  [235]البقرة: }َوَل َجَلز، َوَوبتو الشَّ -َجابيرت َبنت َاَيدٍ -َقاَل َوبتو مي
، َو ي  ــيُّ َواَلَحَسـنت اَلَبَصــرييُّ يمت النََّخعي ،  ،َبـَراهي ــيُّ ــَلَيَمانت التََّيمي َت َبــنت َوَنـٍس، َوست بييــ ، َوالرَّ ِت ا ـحَّ َوَقَتــاَأةت، َوالضَّ

َواَتةي الَعوَّي عن ابن عبـاس، واختـاره ابـن  : َتَعنيي الز يَنا. َوهتَو َمَعَنى ري يُّ د ي َومتَقاتيلت َبنت َحيَّاَن، َوالسُّ
  جرير.

رًّا{ي َطَلَحَة، َعني اَبني َعبَّاٍس: َوَقاَل َعلييُّ َبنت َوبي  دتوهتنَّ سي َن ََل تتَواعي ْي َل َلَها:  [235]البقرة: }َوَل ََل َتقت
بيـــر،  يدي َبـــني جت وي َعـــَن َســعي ا رت َِ ا. َوَكـــ َِ ــي َغَيـــريي، َوَنَحـــَو َهــ جي ينيي َوَلَّ َتَتَزوَّ ـــدي ـــٌق، َوَعاهي ــي َعاشي إين ي

َكريَمَة، َوَوبيي ال ، َوعي َعبيي ي يَثاَقَهـا َوالشَّ َِ مي : هتَو َوَن َتَأخت ٍد، َوالثََّوريي ي ، َومتَجاهي ، َوالزَُّهريي ي ِي ا حَّ َحى، َوالضَّ ضُّ
ن يي َناكي  ، ََّإي كي لي ليَلَمَرَوةي: ََل َتفتوتيينيي بيَنَفسي جت ٍد: هتَو َقَولت الرَّ  ".حتكي َوَلَّ َتَتَزوََّج َغَيَرهت، َوَعَن متَجاهي

 طالب: ..........
 الضحى.

 الب: ..........ط
 ما اسمه؟

 طالب: ..........
ت َعـنَ " َح َغَيَرهت، َََّنَهى َّللاَّ ْي تيَها َوَلَّ َتَن دَّ َي َّيي عي َِ َعَهَد اَلَمَرَوةي، َوهي َم َوَقاَل َقَتاَأةت: هتَو َوَن َتَأخت  َذليـَك َوَقـدَّ

. وفي َطَبَة َواَلَقَوَل بياَلَمَعرت ، َوَوَحلَّ اَلخي  َّيي ي
ـرًّا{ َاَيـٍد: َوَقاَل اَبـنت  ـدتوهتنَّ سي ـَن ََل تتَواعي ْي ـرًّا، ََّـإيَذا  [235]البقـرة: }َوَل ةي سي ـدَّ َجَهـا َّيـي اَلعي هتـَو َوَن َيَتَزوَّ

 َحلََّت َوَظَهَر َذليَك.
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ــاَل:  ا َق َِ ــ ــَك؛ َوليَه َي َذلي ــ ي ــي َجمي ــة  َّي ــةت َعامَّ ــوَن اَلَت ْت ــَد تتَحَتَمــلت َوَن َت ــَوَل َوَق ولتــوا َق ــا{}إيَل َوَن َتقت وَّ   َمَعرت
، َواَبـنت َاَيـٍد: َتَعنيـي  [235]البقرة: ، َوالثَّـَورييُّ يُّ ـد ي َبَيـٍر، َوالسُّ يدت َبنت جت ٌد َوَسعي َقاَل اَبنت َعبَّاٍس، َومتَجاهي

َن إيَباَحةي التََّعرييضي  َم مي : َما َتَقدَّ بٌ  ،بي ي : إين يي َّييكي ليَراغي  َوَنَحوي َذليَك. ،َكَقَولي ي
: َوَقاَل متَحمَّ  يرييَن: قتَلتت لَعبييدة: َما َمَعَنى َقَولي ي وَّ ا{دت َبنت سي ولتوا َقَوَل َمَعرت ؟ [235]البقرة: }إيَل َوَن َتقت

ولت ليَوليي يَها: ََل تسبيَقني بيَها، َتَعنيي: ََل تتَزو يَجَها َحتَّى تتعلمني. َرَواهت اَبنت َوبيي َحاتيٍم.  َقاَل: َتقت
َتابت َوَجَل ت{}َوَل َتَعزيمت َوَقَولت ت:  ْي ََ اَل َْاحي َحتَّى َيَبلت وا اَلَعَقـَد  [235]البقرة: وا عتَقَدَة الن ي َتَعنيـي: َوََل َتَعقيـدت

ةت. دَّ َي اَلعي َْاحي َحتَّى َتَنَقضي  بيالن ي
َت َبــنت َوَنـٍس، َوَوبتــو َماليـ بييـ ، َوَقَتــاَأةت، َوالرَّ ـَعبييُّ ــٌد، َوالشَّ ٍك، َوَاَيــدت َبـنت َوَســَلَم، َقـاَل اَبــنت َعبَّـاٍس، َومتَجاهي

 : ِت ا ــحَّ ، َوالضَّ ــَورييُّ ، َوالثَّ يُّ ــد ي ، َوالسُّ َراَســانييُّ ــاٌء اَلخت ، َوَعَط ــرييُّ ــاَن، َوالزَُّه ــنت َحيَّ ــلت َب ََ َومتَقاتي ــ ــى َيَبلت }َحتَّ
َتابت َوَجَل ت{ ْي دَّ وَل تعقدوا العقد بالنْاح؛ َتَعنيي:  [235]البقرة: اَل َي اَلعي  ةت.َحتَّى َتَنَقضي

ةي  دَّ حُّ اَلَعَقدت َّيي اَلعي ََ اَلعتَلَماءت َعَلى َونَّ ت ََل َتصي تيَها َََّدَخَل  ،َوَقَد َوَجَم دَّ َواَخَتَلفتوا َّييَمَن َتَزوََّج اَمَرَوة  َّيي عي
: ا؟ َعَلى َقَوَلَيني مت َعَلَي ي َوَبد  َما، َوَهَل َتَحرت َت َبَيَنهت نَّ ت تتَفرَّ  بيَها، ََّإي

ورت  َمهت تتَها.  اَلجت دَّ ، َبَل َل ت َوَن َتَخطتَبَها إيَذا اَنَقَضَت عي مت َعَلَي ي  َعَلى َونََّها ََل َتَحرت
مت َعَلَي ي َعَلى التََّأبييدي  َمامت َماليٌك إيَلى َونََّها َتَحرت ـَهاٍب،  ،َوَذَهَب اإَلي َواَحَتجَّ َّيي َذليَك بيَما َرَواهت َعني اَبـني شي

َلَيَماَن َبني َتَسا ت َعَن ت -ٍر: َونَّ عتَمرَ َوست َي َّللاَّ تيَها، ََّـإينَّ َاَوَجَهـا  -َرضي ـدَّ ْيَحـَت َّيـي عي َمـا اَمـَرَوٍة نت َقـاَل: َوتُّ
َل بيَها، َّت  َجَها َلَم َيَدخت ي َتَزوَّ ، ر ي الَِّي لي َها اَْلَوَّ َن َاَوجي تيَها مي دَّ َت َبقييََّة عي َما، َتمَّ اَعَتدَّ ب ا وَ ََ َبَيَنهت َكاَن َخاطي

ـ ـَن مي تيَها مي ـدَّ ــَة عي َت َبقييَّ َتـمَّ اَعَتـدَّ َمـا،  ََ َبَيَنهت ، َو يَن َكـاَن َأَخـَل بيَهــا َّتـر ي لي اوجهـا َن اَلختطَّـابي َتــمَّ  ،اَْلَوَّ
ا ْيَحَها َوَبد  ، َتمَّ َلَم َيَن َن اَلَخري َت مي  .اَعَتدَّ

َوَج َلمَّا اَسَتَعَجَل َما وَ  ا: َونَّ الزَّ َِ ِت َه هي  لَّ حَقالتوا: َوَمَأَخ ت، عتوقيَب بيَنقييضي َقَصدي  ".َّللاَّ
 طالب: ..........

َوَج َلمَّا اَسَتَعَجَل َما وَ " ا: َونَّ الزَّ َِ ِت َه ت جَّ َوَمَأَخ ل ايًئا قبل أوانه ُعوقِّب بحرمانه.  "ل َّللاَّ  من تع َّ
َوَج َلمَّا اَسَتَعَجَل َما وَ " ت جَّ َونَّ الزَّ ، َكاَلَقاتيـلي  ،هي عتوقيـَب بيَنقيـيضي َقَصـدي  ل َّللاَّ َمـَت َعَلَيـ ي َعَلـى التََّأبييـدي َََّحرت

َََر َعَن َماليٍك. ا اَْلَ َِ اَّيعييُّ َه  تتَحَرمت الميراَث. َوَقَد َرَوى الشَّ
تمي : َوَذَهَب إيَلَي ي َّيي اَلَقدي :  ،َقاَل اَلَبَيَهقييُّ ، ليَقَولي َعلييٍ  يدي ََ َعَن ت َّيي اَلَجدي لُّ لَ إَوَرَج   ت.نََّها َتحي

: ، َعَن وشعث، عن الشعبي، عن مسروَ: قال: قتَلتت ٌَ َعَن عتَمَر. َوَقَد َرَوى الثََّورييُّ  َتمَّ هتَو متَنَقطي
َعاني  َما َتَجَتمي ََ َعَن َذليَك َوَجَعَل َلَها َمَهَرَها، َوَجَعَلهت  ".َونَّ عتَمَر َرَج

 ت توبتهما جاز التزاوج بينهما.ملل من زنا بامرأة فإنها ُتستبرأ من الزنا، فإن تابا وصحَّ 
ـــأن المواعـــدة ســـرًّا تعنـــي: الزنـــاطالـــب:  ـــا حكمهـــم  ،القـــاِلين: ب ـــرًّا{م ـــدتوهتنَّ سي ـــَن ََل تتَواعي ْي  }َوَل
 ؟[235]البقرة:
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 أامل من كونه الزنا قد اكون مواعدة بالخطبة الصريحة سر،ا.
 طالب: لْن حمل  على الزنا؟

 .ما اصير سر،  ألنه في الغالب أنه ىذا كان حالاًل 
وهت{ َوَقَولت ت: " َِرت َم ََّاَح كت َ َتَعَلمت َما َّيي َوَنفتسي َت َّيـي 235]البقرة:}َواَعَلمتوا َونَّ َّللاَّ [ َتَوعََّدهتَم َعَلى َمـا َتَقـ

، َتمَّ َلَم يتؤَ  ر ي وَن الشَّ ، َوَوَرَشَدهتَم إيَلى إيَضَماري اَلَخَيري أت َن وتمتوري الن يَساءي َم مي َمَتـ ت، َضَماِيريهي م َمـَن َرحي ييَسهت
، َََّقاَل:  َن َعاِيَدتي ي َ َغفتوٌر َحلييٌم{َوَلَم تتَقنطهم مي  ".[235]البقرة: }َواَعَلمتوا َونَّ َّللاَّ

 
 
 


