
 
 

 شرح تفسري ابن كثري
 سورة البقرة

 

 معالي الشيخ الدكتور

 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 جعفر الطيارمسجد  المكان: هـ20/01/1440 تاريخ المحاضرة:

 



 

 

 
 

2 

 (88البقرررررر    117شرررررس  ابرررررري ابررررن كررررر ري  

 

 

2 

  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.

ـا لاـ: "قول  تعالى: -رحم  هللا تعالى–قال اإلمام ابن كثيٍر  اءا ما لاْيُكْم ِإْن طالَّْقُتُم النِ سا ْم }َلا ُجنااحا عا
ـــ تااعع ُرُت ما ـــى اْلُمْقِتــِر قاــدا لا ُرُت واعا ـــى اْلُموِســِل قاــدا لا تِ ُعــوُهنَّ عا ما ــِّع وا ــوُهنَّ واْو تاْفِرُضــوا لاُهـــنَّ ةاِريما ا تاماسُّ

} لاى اْلُمْحِسِنينا ا عا قًّ ْعُروِف حا  .[236]البقرة: ِباْلما
ْعدا اْلعاْقِد  قا اْلماْرواِة با تاعاالاى طاَلا كا وا اوابااحا تاباارا ُخوِل ِبها قاْبلا الدُّ ا وا لاْيها  .عا

طاـا بَّاٍس، وا كاـاحُ وُ قاالا اْبُن عا : النِ  : اْلماـاُّ ـُن اْلباْرـِر ُّ سا اْلحا ِإْبـرااِهيُم، وا ـا  ،ٌس، وا ها ياُجـوُ  واْن ُططالِ قا ـْل وا با
ـانا ِةـَ هاـ ا  ِإْن كا ـِّع، وا ضا وَّ اناْت ُمفا ا ِإْن كا ْرِض لاها اْلفا ا، وا ُخوِل ِبها ا واماـرا قاْبلا الدُّ ـ ا ِلها ـاو وا ْلِبها ـاٌر ِلقا ا اْنِكسا

ٍء ُتعْ  َْ ا ِبشا ا عامَّا ةااتاها ا، واُهوا تاْعِويُمها اتاعاالاى ِبِإْمتااِعها ْوِجها  ".طااُت ِمْن  ا
ضة  ضة؟أم مفوَّ  مفو ِّ

ضِّ؟   طالب: مفوِ 
 ، هذا الذي يظهر. ائ  ولم ُتحدد شي ،اولم ُتحدد مهر   ،ضت ولي أمرهاكأنها فو  

ــْل " و ِ با ــْت ُمفا انا ــا ِإْن كا ــْرِض لاها اْلفا ــا، وا ُخوِل ِبها ــلا الــدُّ ــا قاْب ها ياُجــوُ  واْن ُططالِ قا ــ اا وا ــانا ِةــَ ها ِإْن كا ــِّع، وا ضا
ٍء ُتعْ  َْ ـ ـا ِبشا ا عامَّا ةااتاها ا، واُهوا تاْعِويُمها ا وامارا تاعاالاى ِبِإْمتااِعها ِلها ا او وا ْلِبها اٌر ِلقا ـا اْنِكسا ْوِجها طاـاُت ِمـْن  ا

ُرُت. لاى اْلُمْقِتِر قادا ُرُت واعا لاى اْلُموِسِل قادا اِلِ ، عا ْسبا حا  ِبحا
بَّـاٍس قاـالا: ُمْتعاـُِّ الطَّـ يَِّّا، عاْن ِعْكِرماِّا، عاِن اْبـِن عا ، عاْن ِإْسمااِعيلا ْبِن ُومِ  قاالا ُسْفيااُن الثَّْوِر ُّ ِق وا َلا

دُ  ِرُق، وا ُدونا ذاِلكا اْلوا اِدُم، وا ُت اْلخا  ونا ذاِلكا اْلُكْسواُة.واْعَلا
اِدٍم، واْو  ا ِبخا تَّعاها انا ُموِسرعا ما بَّاٍس: ِإْن كا ِّا، عاِن اْبِن عا َُّ ْبُن واِبَ طاْلحا ِل قاالا عا انا  نحووا ِإْن كا ، وا ذاِلكا

ثاِِّ واْثوااٍب. ا ِبثاَلا  ُمْعِسرعا واْمتاعاها
ِخمااٌر  : ِدْرٌع وا ُط ذاِلكا : واْوسا َُّ ْعِب قاالا الشَّ ِجْلباابٌ وا ٌِّ وا فا ِمْلحا ٍِّ. ،وا ْمِسِمائا تِ ُل ِبخا ْيٌح ُطما انا ُشرا كا  قاالا: وا

ــاِدِم، واْو  ــانا ُطمتــل ِباْلخا ــالا: كا ــِن ِســيِرينا قا ــِن اْب ، عا ــوبا ــْن وايُّ ــر، عا ْعما ــا ما نا ــُد الــرَّ َّاِق: واْخبارا ْب ــالا عا قا وا
تَّـلا اْلحا  ما ِِّ، واْو ِباْلِكْسـواِة، قاـالا: وا قا فٍ ِبالنَّفا ـراِة لَلا ٍَ  ِبعاشا ِلـ ـُن ْبـُن عا ـْرواةا قاالاـْت: سا ُيـْروا  وانَّ اْلما متـاٌع  وا

ِبيٍب ُمفاارق   ".قليٌل ِمْن حا
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.
هةةا العلةةم  آلي ا يةةة وردة ب ةةي ة متعةةة القةةالت التةةي ُنةةف عليهةةا فةةي هةةذه ا يةةة م تلةة    ةةين أ 

اآلمةر، واآلمةر أصةله الوجةوب، وعنةةد كنيةرل مةن أهةا العلةم علةةى  لة  يمةع عليةه أي ُيمتعهةا علةةى 
بةأي هةذا أمةر اسةتحباب  آلي الواجةع  بحسع غناه وفقره، قةا  بعهةهمحسع قدرته واستقاعته، و 
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يتمةه الوجةوب فةي منةا ، فُتمتع المهر وقد دفعه، وإي كاي في ا ية تفويض التي لم ُيدَفع لها مهر
ةةةر فةةةي غيةةره أنهةةةم متَّعةةةوا  ةةةر هنةةا، وُ كِّ هةةذه الحالةةةة، ول حةةد لهةةةذه المتعةةةة وُأمِّةةر عةةةن السةةةل  مةةا ُ كِّ

 المقلقاة.
وكنير  من الناس اليوم ل يعرف هذا الحكم، ُيقلقها ويقردها مع أنةه ل يمةول لةه أي ُي رجهةا مةن 

وُيكني عن القالت بالحقي بأهل  أو اخرجي وهكذا، وهذا   يته ما لم تأةِّ بفاحشةل ُمبينة، فُي رجها
 وأمر هللا  ها. ،فإنه ل ُ د من المتعة التي أوجع هللا ،جها

والمتعة على حسع القةدر  والقاقةة، وحسةع وضةع اننسةاي القت ةادي، فةال ني ُيمت ِّةع ممةا أعقةاه 
 هللا، والفقير على حسع قدرته وطاقته.

ف مةع شة ف، قةالواس اسةمع لآلف، عشةر  آن، وأرسا المتعةة عشةر  الحسن  ن علي طلَّق امرأتي
العشر  النانيةة  أخذة العشر  وسكتت، وسلَّم ،تسكتلواحد  هاتاي المرأتاي، فسلَّم العشر   ما ا تقو 
ِبيٍب ُمفاارق "وكاي ردها ما ُ كِّر هناس  ،للمرأ  النانية لف ليست بقليلةة، آالعشر   ،"متاٌع قليٌل ِمْن حا

 ،ائ  صةارة مةا تسةاوي شةي -صلى هللا عليةه وسةلم–لفقدها سبط رسو  هللا   القِّلة والكنر  نسبيةلكن 
ارق" ِبيٍب ُمفا  ."متاٌع قليٌل ِمْن حا

دة  هةةذا الكةةالم أرجعهةةا الحسةةن، وأمةةا تلةة  لحسةةن فأرجعهةةا، هةةذه المةةرأ  التةةي ر نقةةا هةةذا الكةةالم ل
 فتركها.

 ،بولهم للواقع، وفي تعةاملهم معةه، وفةي ردهةم عليةهل ش  أي النساء والناس عموم ا ي تلفوي في ق
لف أليسةةت بمةةا ي كنيةةر مةةن أوسةةا  النةةاس مةةا يملةة  عشةةر  آهةةذه امةةرأ  قالةةتس مةةا   قليةةا، عشةةر  

 لف.آ
ارق"" ِبيٍب ُمفا  ،أنهةا مالالةت المةود  موجةود  -رضةي هللا تعةالى عنةه وأرضةاه–عرف الحسن  ِمْن حا

 أى أنها تستحق أي ُتسترَجع.وعبَّرة عن  ل ، وأظهرته ل يرها، فر 
، فةةأبقى طالقهةةا، وهةةذا مةةن التعامةةا ائ  هةةذه كأنهةةا مةةا خسةةرة شةةيف تتكوسةةأمةا التةةي أخةةذة الةةدراهم 

نرد بالكالم الحسن، وأي نتقبَّا اآلمور بأحسن ما ُيمكن تقبلهةا  بالحسنى، واآلدب الذي أدَّ نا هللا به
  به.

قلقة ي در مةنهم ألفةاو وأشةياء وأفعةا ، ويمكةن ومع اآلس  أي بعض الناس سواء المقل ِّق أو الم
 تكسير أواني، ويمكن شتم وسع، هذا كله خالف ما أدَّ نا به الشرع.

لبتةة، والنانيةة قالةت هةذا أ ئ امةا  كةرة شةي ،ائ  فانظر الفرت  ةين المةرأتين، المةرأ  اآلولةى مةا قالةت شةي
مةن هةذا اآلدب فةي اآلسةلوب، أي يردهةا  لِّمةا ات ةفت بةه  -رضةي هللا عنةه–الكالم، فرأى الحسةن 

وفي التعاما، وفي بقاء المود  والمحبة، المرأ  إ ا ُطل ِّقت نسيت كا شيء لسيما في اآليام اآلولى 
قةد يكةوي شة ف أ اهةا ووالنت  ين الم ةال  والمفاسةد، وبةين مةا قدمةه لهةا،  ،إ ا عاد عليها عقلها

م ةيبة عنةد النسةاء، القةالت عنةدهن من هذا، لكن هذه المرأ  في أو  الوقت فةي وقةت ال أو شيء
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هذه تستحق أي ُتَرد، وُتعاَما باآلحسن، وأما التي سكتت يبدو أنه  ،م يبة، وتقو  منا هذا الكالم
 ما بقي في قلبها شيء أو على اآلقا ما ُوف ِّقت، فأمهى طالقها، وهللا المستعاي.

 طالب: ..........
لةةن أنفسةةهن مةةا ل يةةتحملن  آلي امةةرأ   عاقلةةة، وب ،ي سةةكتت هةةذه تكةةوي عاقلةةةالتةة عةةض النسةةاء ُيحم ِّ

، ويهةةر نفسةه قبةا أي يهةةر غيةره  ولةةذا ئاننسةاي يةي ي نفسةةه قبةا أي يةي ي غيةةره بةالكالم السةي
جرح محمد  ن صةال  الم ةري،  -رحمه هللا–ُيذكر في ُكتع التراجم تراجم كتع الحديث النسائي 
نفسةه  ي النسةائي آ ىإين أتةوا بعةدهم يقولةويس وهو إمام معروف مقةة عنةد أهةا العلةم، فالعلمةاء الةذ

ي هةةو محمةةد  ةةن صةال  الم ةةري، علةةم مةةا يهةةره منةةا هةةذا الكةةالم، بمةرح هةةذه انمةةام الكبيةةر الةةذ
 .-رحمه هللا-وكذل  انمام النسائي من أعالم انسالم ومن كذا، لكن اجتهاد، هذا اجتهاده 

 طالب: ..........
 ي يظهر أنها درهم.الذ

ير أصدت عائشة  نت طلحة ألة  ألة  صةدات، يعنةي كةم؟ مليةوي، أصةدقها ألة  م عع  ن الزب
والةةدينار امنةةا  ،افترضةةنا أنهةةا فهةةة ،ألة  حتةةى لةةو دراهةةم فهةةة مةةا هةةي  ةةورت، فهةة ليسةةت سةةهلة

ة أو عشةر  دراهةةم عبةر اخةتالف اآلوقةةاة، يعنةي مائةة ألة  دينةةار  هةع، اضةربها فيمةةا  اعشةر درهم 
ا.يستحقه الدينار من الذهع في ع ر   نا هذا، كم ال دات؟ كبير جدًّ

  طالب: ..........
 أين؟

 طالب: ..........
 قبا؟

 طالب: ..........
 في هذا انكسار.

 طالب: ..........
لت  أما إ ا ُ دئ  ها... ،همز  وصا إ ا وصِّ

 طالب: ..........
 لكن إ ا ُ دئ  ها.
 طالب: ..........

ق بالهمز    .المق ود أنها إ ا ُ دئت  ها ُنقِّ
 طالب: ..........

لت بالكالم بالنكسار وكذا في وصا.  لكن إ ا وصِّ
 طالب: ..........
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 حتى الكتابة؟
 طالب: ..........

 على كا حا  اآلمور سهلة.
ِّا " ِنيفا ذاهابا واُبو حا لاْيـِ  ِنْرـ وا ـا عا ـبا لاها جا اِر اْلُمْتعاـِِّ وا اِن ِةـَ ِمْقـدا ْوجا ْهـِر ِإلاى وانَُّ  ماتاى تاناا اعا الزَّ ُف ما

ـ ـا طاقا لاـى واقاـلِ  ما ْعُلـوٍم، ِإَلَّ عا لاـى قاـْدٍر ما ُُ عا ْو ِديِد: َلا ُطْجباُر الـزَّ َُّ ِةَ اْلجا اِةِع قاالا الشَّ ا. وا لاْيـِ  ِمْثِلها ُل عا
ََّ واْن طاُكونا واقالُُّ  ماا  بُّ ذاِلكا إل قاالا ِةَ طُ اْسُم اْلُمْتعاِِّ، واواحا ُة. وا َلا ِدطِم: َلا واْعِرُف ِةَ ْجِزُئ ِةيِ  الرَّ اْلقا

 وقتعا". اْلُمْتعاِِّ 
 قدر ا.

ِثينا ِدْرهامعا" ـِن اْبـِن ُعماـرا ك ،َلا واْعِرُف ِةَ اْلُمْتعاِِّ قاْدرعا ِإَلَّ وانِ َ واْستاْحِسُن ثاَلا ـا ُرِو ا عا ُ  -ما َا هَّ ِضـ را
ْنُهما   .-اعا

ا: هاْل تاِجُب اْلمُ  قاِد اْختالافا اْلُعلامااُء واْطمع ا وا ٍِّ، واْو ِإنَّماا تاِجُب اْلُمْتعاُِّ ِلغاْيِر اْلماْدُخوِل ِبها ْتعاُِّ ِلُكلِ  ُمطالَّقا
لاى واْقواالٍ  ا؟ عا ْض لاها  ".الَِّتَ لاْم ُطْفرا

 طالب: ..........
 أين؟

 طالب: ..........
 ما ُت لي به، أقلها موب. اما ُيعقيها موب  

 طالب: ..........
 ل ال ما ُيمزئ في ا ،ما يكفي

" ٍِّ ُدهاا: وانَّ ُ تاِجُب اْلُمْتعاُِّ ِلُكلِ  ُمطالَّقا لاى ِلُعُمومِ قاْوِلِ  تاعاالاى:  وواحا ا عا قًّ ْعُروِف حا تااٌع ِباْلما اِت ما ِلْلُمطالَّقا }وا
} راِة: اْلُمتَِّقينا ْوِلِ  تاعاالاى:  ،[241]اْلباقا ِلقا َُّ ُقْل ألْ وااِجكا ِإْن كُ وا ِب ا النَّ ْنياا }طاا وايُّها يااةا الـدُّ ْنُتنَّ ُتِرْدنا اْلحا

ِميَل{ ا جا رااحع ْحُكنَّ سا رِ  تِ ْعُكنَّ واُوسا تاعاالاْينا ُوما ا ةا تاها ِ ينا قاْد كُ  ،[28]اأْلاْحزااِب: وا  ا لهن ومدخوَلع ن مفروضع وا
. وه ا، بهن ِن اْلباْرِر ِ  سا اْلحا ِِّ، وا واِبَ اْلعااِليا ِعيِد ْبِن ُجبير، وا  قاْوُل سا
ُ واْعلاُم.واهُ  ، ةااَّللَّ ِحيحا ِديدا الرَّ عالاُ  اْلجا ِمْنُهْم ماْن جا ، وا  َِ اِةِع َِ الشَّ ُد قاْولا    وا واحا

ــا ــا لاها ــْت ماْفُروضع انا ِإْن كا ــْت قاْبــلا اْلماِســيِا، وا ا ُطلِ قا ــِِّ ِإذا ــا تاِجــُب ِلْلُمطالَّقا ــاِنَ: وانَّها ــْوُل الثَّ اْلقا ــِ   ووا ْوِل ِلقا
ـا لاُكـْم }طاا وا تاعاالاى:  ـوُهنَّ ةاما ـاِت ُثـمَّ طالَّْقُتُمـوُهنَّ ِمـْن قاْبـِل واْن تاماسُّ ِمنا ْْ ا ناكاْحـُتُم اْلُم ُنوا ِإذا ا الَِّ ينا لما يُّها

ِميَل{ ا جا رااحع ُحوُهنَّ سا رِ  سا تِ ُعوُهنَّ وا ا ةاما وناها ٍة تاْعتادُّ لاْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ْيـ ،[49]اأْلاْحزااِب: عا ُرُت، قاالا ُشْعباُِّ واغا
ـُِّ الَِّتـَ ِةـَ اأْلاْحـزااِب اْتطاـِّا الَِّتـَ ِةــَ  ْت هاـِ ِت اْتطا ــخا ـيَِّب قاـالا: ناسا ـِعيِد ْبـِن اْلُمسا ةا، عاـْن سا ـْن قاتاـادا عا

راِة.  اْلباقا
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ـا قاـاَلا  يد وانَُّهما واِبَ وسا ْعٍد، وا ْهِل ْبِن سا ِحيِحِ ، عاْن سا اِر ُّ ِةَ صا وا  اْلُبخا قاْد را ُا را  :وا وَّ ِ تاـزا -ُسـوُل هَّ
لَّما  سا لاْيِ  وا ُ عا لَّى هَّ ـا -صا ُت ِإلاْيها ـدا ـطا يا لاْيـِ  باسا ـا ُوْدِخلاـْت عا لامَّ ـرااِحيلا، ةا ْيماِّا ِبْنـتا شا ِرهاـْت  ،ُوما ـا كا ةاكاأانَّما

ْيِن راِ ِقيَّين ْكُسواهاا ثاْوبا يا زاهاا وا هِ  ، ةاأامارا واباا واِسيٍد واْن ُطجا  .ذاِلكا
ْوُل ا اْلقا ـانا قاـوا ـِإْن كا ـا، ةا لاـْم طاْفـِرْض لاها ـا، وا ـْدُخْل ِبها ا لاـْم يا ـِِّ ِإذا ْد لثَّاِلُث: وانَّ اْلُمْتعاِّا ِإنَّماا تاِجـُب ِلْلُمطالَّقا

و ِ  اناْت ُمفا ا ِإذاا كا ا ماْهُر ِمْثِلها با لاها جا ا وا لا ِبها خا خُ دا ـا قاْبـلا الـدُّ ها طالَّقا ـا وا انا قاـْد ةاـراضا لاها ِإْن كا ِّع، وا وِل، ضا
إِ  ـِن اْلُمْتعاـِِّ، وا ـا عا ـا لاها ضع ـانا ذاِلـكا ِعوا كا ِميـُل، وا رَّ اْلجا ا اْستاقا لا ِبها خا ْطُرُت، ةاِإْن دا لاْيِ  شا ا عا با لاها جا نَّماـا وا

ـا ْل ِبها لاـْم ُيـْدخا ـا وا ْض لاها ُِّ الَِّتَ لاْم ُطْفرا ابا ـُِّ اْلكاِريماـُِّ  ،اْلُمرا لَّـْت هاـِ ِت اْتطا ـِ ِت الَِّتـَ دا لاـى ُوُجـوِب  ةاها عا
ا.  ُمْتعاِتها

اِهٍد.  ُمجا ، وا ا قاْوُل اْبِن ُعمارا  ها ا
ُخوِل: وا  اِرقاـِّا قاْبـلا الـدُّ ـِّا اْلُمفا ضا وَّ ا اْلُمفا ـٍِّ ِممَّـْن عاـدا ا ِلُكلِ  ُمطالَّقا بَّها ِمنا اْلُعلامااِء: ماِن اْستاحا ا لاـْياا وا هاـ ا

ُِّ التَّْخِييِر  لاْيِ  ُتْحماُل لطا ْنُكوٍر عا ا قاـالا تاعاـالاى: ِبما ـ ا ِلها ْعُروِف ِةَ اأْلاْحـزااِبو وا تاـاٌع ِبـاْلما ـاِت ما ِلْلُمطالَّقا }وا
 } لاى اْلُمتَِّقينا ا عا قًّ راِة:حا  [.241]اْلباقا

ا.  ٌِّ ُمْطلاقع بَّ ا ُمْستاحا ِمنا اْلُعلامااِء ماْن طاُقوُل: ِإنَّها  وا
ِثيـُر ْبـُن ِشـ ثاناا كا دَّ اِتٍم: حا ،قاالا اْبُن واِبَ حا َُّ ْزِويِنـ اٍب اْلقا ـاِبٍ ، قـال: ها ـِعيِد ْبـِن سا ـُد ْبـُن سا مَّ ثاناا ُمحا ـدَّ  حا

ثاناا عمرو  قال: دَّ َ اْبنا واِبَ قاْياٍ -حا ْعِن َِ  قاالا: ذاكاُروا لاُ  اْلُمْتعاِّا،  -طا ْعِب ، عاِن الشَّ اقا عاْن واِبَ ِإْسحا
راوا:  ا؟ ةاقا ُرُت واُطْحباُا ِةيها لاى اْلُموِسِل قادا ُرُت{}عا لاى اْلُمْقِتِر قادا  ."[236]البقرة: واعا

ا؟" يعنةيس الةذي يةرفض أي يمت ِّةع المقلقةة، مةن رأى أنهةا واجبةة كالةدين فةي  متةه رأى  "واُطْحباُا ِةيها
ـا؟"أنه ُيحبس  حتةى يةدفعها إ ا كةاي قةادر ا علةى الةدفع، ومةن هةذا البةاب قةالواس  يعنةي  "واُطْحـباُا ِةيها

لمتعينة، من الحقوت الاللمة، فُيحةبس مةن أجلهةا  حتةى يةدفع كالةدين إ ا فهي من اآلمور الواجبة ا
ا، أمةةا إ ا كةةاي غيةةر قةةادر أو غيةةةر مسةةتقيع كسةةائر الةةديوي  ـــراٍة{ كةةاي مسةةتقيع  ْيسا ناِظــراٌة ِإلاــى ما  }ةا

 .[280]البقرة:
ا" ِ لاْو كا هَّ ا، وا بااا ِةيها ا حا دع ِ ماا راواْيُت واحا هَّ : وا َُّ ْعِب اةُ قاالا الشَّ ا اْلُقما بااا ِةيها اِجباِّع لاحا  ".           ناْت وا

 طالب: ..........
، إ ا ُطل ِّقت قبا الدخو  ن ة  المهةر، وإ ا دخةا  هةا اسةتقر المهةر، المةدخو  استقر المهر كامال  

 . ها يستقر المهر كامال  
  طالب: ..........

ُكْم{ يقو س -جاَّ وعال–من باب المعروف، من باب التعاما بالفها، وهللا  ْينا ْملا با ُوا اْلفا  }واَل تانسا
 .[237]البقرة:

 طالب: ..........
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ْيــٌر{ يقةةو س -جةةاَّ وعةةال–هللا  ــْلُح خا فانصةةالح مقلةةوب فةةي كةةا شةةيء،  ،[128]النســاء: }واالرُّ
وانصالح  ين الزوجين من أهم اآلمور التي تلتةئم  هةا أمةور النةاس واآُلسةر، وتمشةي اآُلسةر علةى 

 اء هللا.خير إي ش
 طالب: ..........

وطلبةت القةالت  ،كا هذا من باب المعروف ليس من باب اللزوم، لسيما إ ا أخذة المهر كةامال  
مةا لهةا فهي التي تدفع إ ا طلبت القالت، واختاروا الُ لع فهي التي تدفع له، إي دفعةت لةه المتعةة 

 وجه.
ِإْن طالَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قاْبِل "قول  تعالى:  ْضـُتْم }وا ـا ةارا ِنْرـُف ما ِّع ةا ْضُتْم لاُهنَّ ةاِريما قاْد ةارا وُهنَّ وا واْن تاماسُّ

ـُوا الْ  ُب ِللتَّْقـوا  واَل تاْنسا واْن تاْعُفوا واْقـرا كااِح وا ُة النِ  ْعُفوا الَِّ   ِبياِدِت ُعْقدا ْعُفونا واْو طا ُكْم ِإَل واْن طا ْيـنا ْمـلا با فا
ا ِبماا تاْعماُلونا با   .[237]البقرة: ِريٌر{ِإنَّ هَّ

ـُِّ اأْلُولاـى لاْيـِ  اْتطا لَّـْت عا ـا دا ـاِل اْلُمْتعاـِِّ ِبما لاـى اْخِترا ـُدلُّ عا ـا يا ُِّ ِممَّ ُِّ اْلكاِريما ـا  ،واهاِ ِت اْتطا ْيـُث ِإنَّما حا
خُ  ُُ قاْبـلا الـدُّ ْو ِإذاا طالَّـ ا الـزَّ ْهـِر اْلماْفـُروِض، وا ِِّ ِنْرفا اْلما با ِةَ هاِ ِت اْتطا ـانا ثاـمَّ واْوجا ـُ  لاـْو كا وِل، ةاِإنَّ

ُر من اِجٌب لخا الاِِّ  وا اِل اْلُمْتعاِِّ ِبِتْلكا اْلحا ا ِمنا اْخِترا ا ِبماا قاْبلاها ناها قاْد قارا ِسيَّماا وا ا َلا يَّناها ُ  ،ُمْتعاٍِّ لابا هَّ وا
 واْعلاُم.

اِق  دا تاْشِطيُر الرَّ الاُِّ هاِ تِ -وا اْلحا لاْيِ  با  -وا ـُ  واْمٌر ُمْجماٌل عا ، ةاِإنَّ ْيناُهْم ِةَ ذاِلـكا فا با ْينا اْلُعلامااِء، َلا ِخَلا
اقعا دا ا صا مَّى لاها انا قاْد سا ـمَّى ِمـنا  ،ماتاى كا ـا ِنْرـُف ماـا سا ـُ  طاِجـُب لاها ـا، ةاِإنَّ ا قاْبلا ُدُخوِلـِ  ِبها قاها ُثمَّ ةاارا

مِ  ُ  طاِجُب جا ثاِِّ وانَّ اِق، ِإَلَّ وانَّ ِعْندا الثََّلا دا االرَّ ِإْن لاْم ياْدُخْل ِبها ، وا ُُ ْو ا الزَّ َلا ِبها اِق ِإذاا خا دا  ".يُل الرَّ
مةاع،  ممةةرد إسةدا  السةتار وال لةةو   هةا ُيسةةمى أم وال ةالف فةي مفهةةوم الةدخو  هةا مةةن للمةه المِّ

ماع رأيه معروف، ومن قا س يكفي إسدا  السةتاردخول   وهةو  ،؟ هذا محا ال الف، من اشتر  المِّ
فعلةه إل اآلربعة وأكنر أهةا العلةم يقةو س ممةرد مةا ي لةو  هةا، ويفعةا معهةا مةا ل يمنسوب لل لفاء 

  مع إسدا  الستار وال لو   ها، فالمسألة خالفية. ايسير   االزوج مع لوجته ولو شيئ  
} ــوُهنَّ الةةذين قةةالواس المسةةيس هةةو الممةةاع اشةةتر  الممةةاع، ومةةن  [237]البقــرة: }ِمــْن قاْبــِل واْن تاماسُّ

أعةم مةن  لة  ي ةدت بةالمس باليةد أو مةا يحةا إل لةزوجل مةع ال لةو  التةي ُتمكنةه مةن  لة   نهإقا س 
  ل؟أم كفى، وهذا منسوب لل لفاء اآلربعة، ما أدري الميل  يأتي بالمسألة هنا 

ِإْن " ، وا ُُ ْو ا الزَّ َلا ِبها اِق ِإذاا خا دا ِميُل الرَّ ُ  طاِجُب جا ثاِِّ وانَّ اِإَلَّ وانَّ ِعْندا الثََّلا  ".لاْم ياْدُخْل ِبها
 
ا" ِإْن لاْم ياْدُخْل ِبها هةا هةو مةن للمةه الممةاع أو ممةرد  ،" لم ُيمامعهةا هةذا تفسةير لمعنةى الةدخو وا

 ال لو  وإسدا  الستار؟ 
ـ" نا : واْخبارا َُّ ـاِةِع ، لاِكْن قاـالا الشَّ اُء الرَّاِشُدونا ُم اْلُخلافا كا ِبِ  حا ِدطِم، وا َِ  ِةَ اْلقا اِةِع ا ُمْسـِلُم واُهوا ماْ هاُب الشَّ

اِلدٍ   ".ْبُن خا
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 الزنمي.
بَّـ"قال:  ـِن اْبـِن عا ـْن لاْيـِث ْبـِن واِبـَ ُسـلاْيٍم، عاـْن طاـاُوٍس، عا ْيٍج، عا ناا اْبُن ُجرا ـُ  قاـالا: ِةـَ واْخبارا اٍس وانَّ

ا ـها ا واَلا طاماسُّ ياْخُلو ِبها ُُ اْلماْرواةا ةا وَّ تازا ُجِل يا ـا ،الرَّ اِقو أِلانَّ قـال:  ،ُثـمَّ ُططالِ ُقها ـدا ـا ِإَلَّ ِنْرـُف الرَّ لاـْياا لاها
ا طاُقوُل:  ْضـُتْم هَّ قاـْد ةارا ـوُهنَّ وا ِإْن طالَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قاْبـِل واْن تاماسُّ ْضـُتْم{}وا ـا ةارا ِنْرـُف ما ـِّع ةا  لاُهـنَّ ةاِريما

:  [237]البقرة: َُّ اِةِع ا واْقوا  وا قاالا الشَّ  واُهوا ظااِهُر اْلِكتااِب. ،ها ا
ـِديِث اْبـِن  ـاُت ِمـْن حا ينا ـْد ُروِ  ْيـرا ُمْحـتاجٍ  ِبـِ ، ةاقا ـانا غا ِإْن كا لاْيـُث ْبـُن واِبـَ ُسـلاْيٍم وا : وا َُّ ِقـ ْيها واِبــَ قاـالا اْلبا

بَّاٍس ةاُهوا طالْ  ِّا، عاِن اْبِن عا ل ل ".حا  ُمقوِ 
 طالب: ...........

 ُمقو ِّ  له؟َفُهَو 
 طالب: ...........

 ُيسموه متابعة، والمتابعة فائدتها التقوية. ،ايعني متابع   ،ل
 طالب: ...........

إلةةى  هةةو يتقةةوى ويرتقةةيفمةةن النةةوع الُمنمبةةر إ ا تابعةةه منلةةه  ،الهةةعي  الةةذي ضةةعفه لةةيس بشةةديد
ا ل ينمبر.عالحسن ل يره، ضعي  مع ض ا إ ا لم يكن الهع  شديد   ي  ُيقوي بعههما بعه 

قاْوُلُ : " {وا ْعُفونا ا ِمنا النِ ْرِف، ةاَلا 237]البقرة: }ِإَل واْن طا ْوِجها لاى  ا ا عا با لاها جا اُء عامَّا وا  [ واِ : النِ سا
ٌء. َْ لاْيِ  شا ا عا   طاِجُب لاها

، دِ  ُّ بَّاٍس ِةَ قاْوِلِ :  قاالا السُّ اِلٍح، عاِن اْبِن عا {عاْن واِبَ صا ْعُفونا [ قاـالا: ِإَلَّ 237]البقرة: }ِإَل واْن طا
ا. ها قَّ ُع حا تادا ُب ةا  واْن تاْعُفوا الثَّيِ 

ــاِتمٍ  ــَ حا ــِد ْبــُن واِب مَّ ــو ُمحا ــاُم واُب ما ــالا اإلِْ ــُ  هَُّ -  قا ِحما ــنِ -را ــِعيِد ْب سا ْيٍح، وا ــْن ُشــرا ــيَِّب، : ُرِو ا عا  اْلُمسا
ــانِ  ــاٍء اْلُخرااسا ــٍد، واعاطا ْي ــِن  ا ــاِبِر ْب جا ةا، وا ــادا قاتا ــاِةٍل، وا نا ــِن، وا سا اْلحا ، وا  َِ ــْعِب ــٍد، واالشَّ اِه ُمجا ــِّا، وا ، واِعْكِرما  َِ

ِبيِل ْبِن واناٍا، واالسُّ  الرَّ ، وا اْبِن ِسيِرينا ، وا يَّانا اِتِل ْبِن حا ُمقا ، وا الزُّْهِر ِ  اِك، وا حَّ .واالمَّ ، ناْحُو ذاِلكا  دِ  ِ 
الا:  َُّ ةاقا ِظ ْعٍب اْلُقرا مَُّد ْبُن كا ُهْم ُمحا الافا خا {قاالا: وا ْعُفونا ـاُل، واُهـوا 237]البقرة: }ِإَل واْن طا جا ْعِنَ: الرِ  [ طا

ُم ُ  َلا ى كا لاْيِ . اْنتاها اذٌّ لاْم ُيتااباْل عا  ".قاْوٌل شا
ْعفُ قد يقو  قائاس النوي هذه أيش  {}ِإَل واْن طا  ؟[237]البقرة: ونا

 طالب: ...........
 نوي النسو ؟

 طالب: ...........
 اصبر شوي. ،ل ل

يمةول التأنيةث والتةذكير لهةم، قةام  ،هةي نةوي النسةو ، ويقةو س يعنةيس الرجةا ، الرجةا  جمةع تكسةير
 ما ي فى عليه أي النوي نوي النسو .فهو من هذا الباب، وإل  ،الرجا ، وقامت الرجا 
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{ا  قوله شا  ومردود، والعفو لمن يملة  العفةو، وقولةهس على كا ح ْعُفـونا  [237]البقـرة: }ِإَل واْن طا
وإنما يق د أولياء النساء  ،ما يق د اآللواج، ل يق د اآللواج ،يعني الرجا ، يعني أولياء النساء

جوا نالذي الهمير يرجةع إ ا عفوا يملكوي  ل  عنده، وإل فال واب أي  ،ملكوا اآلمر في أوله، ولوَّ
 إلى النساء.

قاْوُلُ : " ـاِح{وا كا ُة النِ  ـِدِت ُعْقـدا ْعُفـوا الَّـِ   ِبيا ـاِتٍم: ذُ  [237]البقـرة: }واْو طا ـِن اْبـِن ِكـقاـالا اْبـُن واِبـَ حا را عا
  َِ ِب ِت، عاِن النَّ دِ  ْمُرو ْبُن ُشعاْيٍب، عاْن واِبيِ ، عاْن جا ثاِنَ عا دَّ لا -لاِهيعاِّا، حا ُ عا لَّى هَّ لَّما صا سا قاالا:  -ْيِ  وا

َُّ عْقدِ » ِل ُُ  وا ْو كااِح الزَّ  . «النِ 
ِ ْبِن لاِهيعاِّا، ِب ِ  ْبِد هَّ ِديِث عا ْيِ  ِمْن حا وا ُت اْبُن ماْردا ا واْسنادا  ".واهاكا ا

فتسةتحق كامةا  ،وحينئذل يكوي العفو من قِّبا الزوج عن الن   الناني، فيعفو ويتنال  عن ن يبه
 المهر. 

قاْد " ِ وا ُسـولا هَّ ْمـِرو ْبـِن ُشـعاْيٍب وانَّ را ِريٍر، عاِن اْبِن لاِهيعاِّا، عاـْن عا ُت اْبُن جا لاْيـِ  -واْسنادا ُ عا ـلَّى هَّ صا
لَّما  سا تِ  ،ةا اكاراتُ  -وا دِ  لاْم طاُقْل: عاْن واِبيِ ، عاْن جا ُ واْعلامُ  ،وا  .ةااَّللَّ

اِتمٍ  ثاناا ُيونُ  :ُثمَّ قاالا اْبُن واِبَ حا دَّ ِبيٍب، حا ، قال: ُا ْبُن حا اُودا ثاناا واُبـو دا دَّ ثاناا قـال: حا ـدَّ ْعِنـَ -جـابر حا طا
اِ مٍ  ى -اْبنا حا ْعِنَ اْبنا عااِصمٍ  ،عاْن ِعيسا  ".طا

 عندك يا إ راهيم؟ما ا  "جرير طعنَ ابن وبَ حا م"عندنا جرير، في نس ة جا ر، والمنبت عندنا 
 طالب: جابر.
 ؟...جرير في 

 ...طالب: .......
    

ى " ْعِنَ اْبنا عااِصمٍ -عاْن ِعيسا َُّ ْبـُن طالـب -طا ِلـ ـأالاِنَ عا ا طاُقـوُل: سا ْيحع ِمْعُت ُشرا ـِن الَّـِ    قاالا: سا عا
كااحِ  ُة النِ  َُّ اْلماْرواةِ  ،ِبياِدِت ُعْقدا ِل . ،ةاُقْلُت لاُ : ُهوا وا ُُ ْو ْل ُهوا الزَّ : َلا با ٌَّ ِل الا عا  ةاقا
ِةَ ِإحْ  ْيٍح ُثمَّ قاالا: وا ُشرا يَِّب، وا ِعيِد ْبِن اْلُمسا سا ْيِر ْبِن ُمْطِعٍم، وا ُجبا بَّاٍس، وا اطااِت عاِن اْبِن عا وا -دا  الرِ 
ـِد قاْولاْيـ ِ  ،  -ِةَ واحا ـِد ْبـِن ِسـيِرينا مَّ ُمحا ـاِةٍل، وا نا ، واِعْكِرماـِّا، وا  َِ ـْعِب اِهـٍد، واالشَّ ُمجا ْيـٍر، وا ـِعيِد ْبـِن ُجبا سا وا

ُمحا  اِك، وا حَّ ِإطاـاِس ْبـِن واالمَّ ِبيـِل ْبـِن واناـٍا، وا الرَّ واِبَ ِمْجلز، وا ْيٍد، وا اِبِر ْبِن  ا جا ، وا  َِ ِظ ْعٍب اْلُقرا مَِّد ْبِن كا
. ُُ ْو ُ  الزَّ : وانَّ يَّانا اِتِل ْبِن حا ُمقا ْكُحوٍل، وا ما  ُمعااِوياِّا، وا

ماْ هابُ  ، وا  َِ اِةِع َِ الشَّ ِديُد ِمْن قاْولا اْبِن ُشْبُرماِّا،  ُقْلُت: واها اا ُهوا اْلجا ، وا الثَّْوِر ِ  اِبِ ، وا واْصحا ِّا وا ِنيفا واِبَ حا
ِريٍر. اْختااراُت اْبُن جا ، وا  َِ اأْلاْو ااِع  وا

ِإبْ  هاا وا ، ةاِإنَّ ِبياِدِت عاْقـدا ُُ ْو ِّع الزَّ ِقيقا كااِح حا ُة النِ  ْوِل: وانَّ الَِّ   ِبياِدِت ُعْقدا ا اْلقا ُ  ها ا ماْأخا ـوا ناْقما ـا وا ا رااماها ها
ِِّ ِلْلغاْيِر، ةاكا اِلكا ةِ  ْيئعا ِمْن مااِل اْلُموِليا با شا َِ  واْن ياها ِل ماا وانَُّ  َلا طاُجوُ  ِلْلوا كا ا، وا اماها اْنِهدا اِق.وا دا  َ الرَّ

ثاناا واِبَ،  :قاالا  دَّ ْجُ  الثَّاِنَ: حا اْلوا ثاناا اْبُن واِبَ ماْرياما قال: وا دَّ  ".حا
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{}والزوجة، قةد ُنةف علةى الزوجةة  يعني أركاي الزواجس الزوج ْعُفـونا ومةن  ،[237]البقـرة: ِإَل واْن طا
كااِح{ ،بقي؟ الزوج ُة النِ  ْعُفوا الَِّ   ِبياِدِت ُعْقدا كوي الولي هةو الةذي يتةولى العقةد  [237]البقرة: }واْو طا
 ،فيةةهل يعنةةي أي أمرهةةا كلةةه  يةةده، فالمةةا  مةةن حقهةةا أي تت ةةرف  ،رعايةةة  لم ةةلحتها  علةةى المةةرأ  

الةركن النةاني الةزوج لةه أي يتنةال ،  ،والمقا ا لهةا ،مالها، الما  من حقها أي تت رف فيه، فتتنال 
 ي ُعوفي له من أجا عدم دخوله به.نال  عن أيش؟ عن الن   الناني الذيت

 طالب: ..........
 يعفو عنه؟ ما  يده إل الن   الناني.ما ا الزوج 

 طالب: ..........
 ؟ما ا

   .........طالب: .
وهةو الةركن النةاني أو الةركن اآلو  مةن أركةاي النكةاح قلنةاس لةيس  يةده إل الن ة   ،إ ا قلنةاس الةزوج

، إ  لهةةا أي تتنةةال  عةةن الن ةة  الةةذي النةاني الةةذي اسةةتحقه بعةةدم الةةدخو ، فُيعقيهةةا المهةةر كةةامال  
 ، أمةا الن ة  الةذي استحقته بالعقد، وله أي يتنال  عن الن   الناني الذي استحقه بعدم الدخو 

 ليس  يده منه شيء، فيكوي الولي أقرب من الزوج في الن   الذي استحقته المرأ .فاستحقته 
 طالب: ..........

 ا ي هذه مدخو   ها أو غير مدخو   ها؟
 طالب: ..........

ةة، نعةم ين ، وتسةةتحقاهةةذا الكةةالم الةةذي أقولةةه، حتةةى لةةو لةةم ُيسةلَّم، وقةةا س أنةةا فرضةةت لةة  خمسةةين ألف 
 أحد يمنعه. هأحد يمنعه؟ ما في هفي ؟أنا أعقي ِّ ال مسين كاملة، ما الذي يمنعفخمسة وعشرين، 
 طالب: ..........
 عفو وفها كله.  

ثاناا واِبَ، " دَّ ْجُ  الثَّاِنَ: حا اْلوا ثاناا اْبُن واِبَ ماْرياما قال: وا دَّ مَُّد ْبُن ُمْسِلٍم،، قال: حا ثاناا ُمحا دَّ ثا  قال: حا ـدَّ ناا حا
بَّـاٍس  ْمُرو ْبُن ِدينااٍر، عاِن اْبِن عا كاـاحِ -عا ُة النِ  ـِدِت ُعْقـدا ُ ِبيا قاـالا: ذاِلـكا واُبوهاـا واْو  -ِةـَ الَّـِ   ذاكاـرا هَّ

الزُّْهــرِ  ــاُوٍس، وا طا ــاٍء، وا ــِن، واعاطا سا اْلحا ــِّا، وا ما ْلقا ــْن عا ُرِو ا عا ــْنكاُح ِإَلَّ ِبِإْذِنــِ ، وا ــْن َلا ُت ــا، واْو ما ، واُخوها  ِ 
، واِعْكِرماِّا   َِ ِع ِإْبرااِهيما النَّخا ْيِد ْبِن واْسلاما، وا ِبيعاِّا، وا ا را ِد قاْولاْيـ ِ -وا ـِد ْبـِن ِسـيِرينا  -ِةَ واحا مَّ ُمحا ِةـَ  -وا

ُ تُ  ماْأخا ِدطِمو وا َِ  ِةَ اْلقا اِةِع قاْوُل الشَّ . واها اا ماْ هاُب مااِلٍك، وا َُّ ِل ُ  اْلوا ِد قاْولاْيِ : وانَّ ََّ ُهوا الَِّ    واحا ِل وانَّ اْلوا
ا. اِئِر مااِلها ِف سا ُف ِةيِ  ِبِخَلا رُّ لاُ  التَّرا ا ِإطَّاُت، ةا باها  واْكسا

 ، ِبيِل الرَّاِ  ُّ ِعيُد ْبُن الرَّ ثاناا سا دَّ ِريٍر: حا قاالا اْبُن جا ـاٍر، عاـْن قال: وا ْمـِرو ْبـِن ِدينا ثاناا ُسـْفيااُن، عاـْن عا دَّ حا
ـا ِعْكِرماِّا قاالا:  ـنَّْت عافا ضا ْت وا ـحَّ ـِإْن شا ـا ا عاْفُوهاـا، ةا ـْت جا وامارا ِبِ ، ةاأا ُّ اْمراواٍة عافا ُ ِةَ اْلعاْفِو وا واِذنا هَّ

ا ِليُّها ا ا عاْفُوُت. ا وا  جا
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ْيحٍ  ـْن ُشـرا ــْرِو ٌّ عا ةع، واُهـوا ما ِشـيدا ــْت را انا ِإْن كا ، وا  َِ ِل ِّا عاْفـِو اْلـوا ا طاْقتاِمـَ ِصــحَّ لاْيــِ  لاِكــْن وا  ،واهاـ ا ْنكاـرا عا
 ُُ ْو ُ  الزَّ ارا ِإلاى وانَّ صا ، وا لا عاْن ذاِلكا جا ، ةارا َُّ ْعِب لاْيِ . ،الشَّ انا ُيبااِهُل عا كا  وا

قاْوُلُ :  ُب ِللتَّْقوا {وا واْن تاْعُفوا واْقرا اُل، 237]البقرة: }وا جا ْعُمُهْم: ُخوطب ِبِ  الرِ  ِريٍر: قاالا با [ قاالا اْبُن جا
اُء. النِ سا  وا

ـِن اْبـِن حا  ـاٍح، عا با ُُ عاـْن عاطاـاِء ْبـِن واِبـَ را ـدِ  ْيٍج ُطحا ِمْعُت اْبنا ُجرا ناا اْبُن واْهٍب، سا ثاِنَ ُيوُنُا، واْخبارا دَّ
 ".عابَّاسٍ 

يقولويس إي هذا يقتهي صحة عفو الولي وإي كانةت رشةيد ، وهةو مةروي  عةن ُشةري ، ولكنةه أنكةر 
 عليه الشعبي فرجع عن  ل .

ـارا ِإلاــى " صا لاْيــ ِ وا ــانا ُيبااِهـُل عا كا ُُ وا ْو ـُ  الــزَّ ة ،"وانَّ بةةالقو   ايعنةةي رجةع مةةن قةو  إلةةى قةو ، كةةاي مقتنع 
كةاي ُيباهةا عليةه، يعنةي اقتنةع  ،  ةااآلو ، مم لما ُنوقِّش رجع وما يكفيه أنه رجع وصةار ُيفتةي بةه

 قناعة تامة ل تحتما النقيض، صار ُيباها عليه.
أق ةةى اليمةةين إلةةى أق ةةى  وأنةةه سةةها التةةأمير عليةةه، ومةةن وهةةذا قةةد ينتقهةةه بعةةض ُطةةالب العلةةم،

قع فيه، لكنه الحق إ ا اقتنع به رجع إليه، هذه عاد  أها العلم أنهم يرجعوي إلةى الحةق، الشما  وي
والرجوع إلى الحةق خيةر  مةن التمةادي بالباطةا، وإي كةاي القةو  الةذي يةراه أول  مةرده إلةى الجتهةاد، 

 ل ُي روي على ما يتبين لهم أنه خقأ. ،لكن هذه عاد  أها العلموهو ليس  باطا من كا وجه، 
 طالب: ..........

 وهللا في المسألة كونه الولي أقرب.
بَّاٍس: " ُب ِللتَّْقوا {عاِن اْبِن عا واْن تاْعُفوا واْقرا ْعُفو.237]البقرة: }وا ُبُهماا ِللتَّْقوا  الَِّ   طا  [ قاالا: واْقرا

ا ُرِو ا عاِن ا كا ا يَّانا وا اِتُل ْبُن حا ُمقا اُك، وا حَّ اِهٌد، واالمَّ قاالا ُمجا ْيرِِت، وا َِ  واغا ْعِب  ".لشَّ
 والن عي، مماهد والن عي.

 طالب: ..........
 الن عي عندكم؟ هما في

 مجاهد والمحاك.طالب: 
 موجود بالنس ة؟

 طالب: ..........
 كله موجود إل هو؟
 طالب: ..........
 ؟اوجود  م ليس أو  المققع كله

 طالب: ..........
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اكُ " حَّ اِهٌد، واالمَّ قاالا ُمجا ْيرِِت، وا َِ  واغا ْعِب ا ُرِو ا عاِن الشَّ كا ا حتى ما ُأشير إلى أنه في بعض النُّسخ،  "وا
 ما ُأشير عندنا.

اِهٌد،" قاالا ُمجا يَّانا  والنخعَ، وا اِتُل ْبُن حا ُمقا اُك، وا حَّ ِبيُل ْبُن واناٍا، وا  ،واالمَّ الرَّ ْمُل هااُهناـا وا : اْلفا الثَّْوِر ُّ
ــا اقا لاها ــدا ــِل الرَّ ُج ــاُم الرَّ ــْطِرهاا، واْو ِإْتما ــْن شا ــْرواُة عا ــوا اْلما ــالا:  وواْن تاْعُف ا قا ــ ا ِلها ْمــلا{وا ــُوا اْلفا  }واَل تاْنسا

ِعيٌد.237]البقرة: ، قاالاُ  سا انا ْحسا  [ واِ : اإلِْ
ُة، واالسُّ  قاتاادا اُك، وا حَّ قاالا المَّ واُبود ِ وا ، وا ُكْم.  ُّ ْينا ِل اْستاْعماُلوُت با ْعِنَ: َلا ُتْهِمُلوُت با ْعُروُف، طا اِئٍل: اْلما  وا

مَُّد ْبُن واْحمادا ْبِن ِإْبرااِهيما، ثاناا ُمحا دَّ ْيِ : حا وا ْكِر ْبُن ماْردا قاْد قاالا واُبو با ى ْبُن إسحاق، قال: وا ثاناا ُموسا دَّ  حا
ــنُ قــال:  ــُِّ ْب ثاناا ُعْقبا ــدَّ ٍم، حا ــرا ــال:  ُمْك ــٍر، ق ْي ــُن ُبكا ــوُنُا ْب ثاناا ُي ــدَّ ــال: حا ــِد ق ِلي ــُن اْلوا ِ ْب ــُد هَّ ثاناا ُعبا ــدَّ حا

َِ  ْبِن واِبَ طااِلٍب  ِل ْيٍد، عاْن عا ِ ْبِن ُعبا ْبِد هَّ ، عاْن عا َُّ اِة صَّ  ".اْلوا
 عندك؟ما ا  ،الرَّصافي

 طالب: الوصاةَ.
َمَنا ُعب" ِّ ْ ُن الْ يَ َحدَّ  ".َولِّيدِّ ُد َّللاَّ

 طالب: الوصاةَ.
 الرصافي.

 طالب: الرصاةَ؟
الرصافة  لد، والوصا ي منسوب إلى الةيمن، الةيمن  عندنا الرصافي، ُعبيد هللا  ن الوليد الرصافي،

 أحد؟ هما في ؟ما ا أمفيه وصا ي نسبة  إلى أيش  لد 
 طالب: ...........

  ؟بالباءأم بالفاء 
 طالب: ...........

 بالباء اليمن.
 طالب: ...........

 وصا ي؟
 طالب: ...........

 ُتراجع ُكتع الرجا . ،على كا حا  اآلمر سها
 طلعوها من الموا .

" ِ ُسـولا هَّ َِ  ْبـِن واِبـَ طااِلـٍب وانَّ را ِلـ ْيٍد، عاْن عا ِ ْبِن ُعبا ْبِد هَّ ـلَّما -عاْن عا سا لاْيـِ  وا ُ عا ـلَّى هَّ قاـالا:  -صا
لاى النَّ » قاـْد قاـالا ليأتينَّ عا ْمـلا، وا ـى اْلفا ْنسا يا ْطِ  وا لاى ماا ِةَ يادا ِمُن عا ْْ اِس  امااٌن عاُموض، طاعاض  اْلُم

ُ تاعاالاى:  ُكْم{هَّ ْينا ْملا با ُوا اْلفا ُسوُل  ،«ِشرااٌر ُيبااِطُعونا ُكلَّ ُمْمطار ٍ [ 237]البقرة: }واَل تاْنسا ى را قاْد ناها وا
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 ِ لايْ -هَّ ُ عا لَّى هَّ لَّما صا سا ْيـٌر ةُعـْد ِبـِ   -ِ  وا كا خا ـانا ِعْنـدا ـِإْن كا ر، ةا ْيِل الغاـرا ، واعاْن با ْيِل اْلُمْمطارِ  عاْن با
ِكِ ، ةاِإنَّ اْلُمْسِلما واُخو اْلُمْسِلِم َلا طاْحُزن  واَلا طاْحِرُم ُ  كعا ِإلاى هاَلا ، واَلا تاِزْدُت هاَلا لاى واِخيكا  ".عا

وبيةةده سةةلعة ُيسةةاومه عليهةةا بةةأب س  ،يحتةةاج إلةةى المةةا  امهةةقرًّ  كنيةةر مةةن النةةاس يفةةرح إ ا وجةةد
، ولةيس مةةن النُّ ةة  لةةيس مةن الفهةةاهةذا اآلممةاي  آلنةةه مهةقر ُيريةةد أي يبيةع بةةأي قيمةة، ولكةةن 

للمسةةلمين، ب ةةةالف ق ةةة جريةةةر  ةةن عبةةةد هللا فةةةي شةةراء الفةةةرس، مةةالا  يزيةةةده مةةن مالممائةةةة إلةةةى 
 ن هذا.ممانمائة، وهو يقو س فرس  يستحق أكنر م

 طالب: ...........
بأربعمائةة ومةا أشةبه  لة ،  يشةتريه ةبال بن، يشتري يتربَّ  ب مسمائليس  ،يتربَّ  بالمعقو  ،يشتري 
 ي؟ي ب مسمائة من أجا أنه مهقر يقو  لهس ب مسينلكن الذ

ولكةةن ا ي بعةةض ال ةةور مةةن البيةةع والشةةراء عنةةةد بعةةض النةةاس تمعةةا اننسةةاي يحتةةا  لنفسةةةه، 
ذا  آلي بعض الناس السلعة عند غيره ب مسين يقةو س ب مسةمائة، ويتةذرَّع بأنةه لةو وي نع منا ه

قا س ب مسين مةا شةريت  آلي النةاس ينظةروي إلةى السةلع مقرونةة  بأممانهةا، البهةائع السةائد  عنةد 
 النساء وأشباه النساء لو تقو  لهس المتر ب مسين قا س ما يلبس هذا.

 طالب: ...........
 ،ل ،ين ومالممائة وعند غيره بعشر ، وهذا يبيع أكنر من هذا، ما ي ل  الةرخيفوعند محا بمائت
 ما يلبسوي.

 طالب: ...........
 وصافي؟ال

 طالب: ...........
 بالواو والفاء.

 طالب: ...........
افي.ال  وصَّ

 طالب: ...........
 .نعم

قاالا ُسْفيااُن، عاْن واِبَ هاـاُرونا قاـالا: راواْيـُت عاـوْ " ـْوٌن وا ، ةاكاـانا عا  َِ ِظـ ِ ِةـَ ماْجِلـِا اْلُقرا ْبـِد هَّ نا ْبـنا عا
ُتُ  ُتراش ِمنا اْلُبكااءِ  ِلْحيا ُثناا وا دِ  ُكْنـُت ِمـْن واْكثاـِرِهْم هامًّـا، ِحـينا راواْيـُتُهْم  ،ُطحا ِحْبُت اأْلاْغِنياـاءا ةا ياُقوُل: صا وا

ــنا مارْ  واْحسا ـا، وا ــبا ِريحع واْطيا ــا، وا ـنا ِثياابع ـَواْحسا ــا ِمنِ  بع ــالا:  ،كا قا ْحُت ِبِهــْم، وا ــرااءا ةااْسـتارا الاْســُت اْلُفقا جا }واَل وا
ُكْم{ ْينا ْملا با ُوا اْلفا اُت اْبـُن واِبـَ 237]البقرة: تاْنسا وا ْلياْدُع لاـُ : را ٌء ةا َْ ُت شا لاْياا ِعْندا اِئُل وا ا واتااُت السَّ [ ِإذا

اِتٍم.  حا
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ــا تاْعماُلــونا باِرــيرٌ  ا ِبما ٌء ِمــْن ومــوركم ووحــوالكم، 237]البقــرة: {}ِإنَّ هَّ َْ ــ لاْيــِ  شا ــى عا [ واْ : َلا طاْخفا
 ".بعمل  وسيجز  كل عاملٍ 

يعني إي نظر اننساي إلى غيره في أمور الدنيا ينب ي أي ينظر إلى من دونه  آلنه إ ا نظةر إلةى 
يسةتقيع  لة ، وأمةا اآلغنياء ل ش  أنه يزدري نعمة هللا عليه، وينظر إلى هيلء يتنعموي وهةو ل 

ةد فةي هةذا  إ ا نظر إلى مةن دونةه فإنةه يشةكر هللا علةى مةا عنةده ول يةزدري نعمةة هللا عليةه كمةا ُوجِّ
ْحُت ِبِهمْ " اآلمر رااءا ةااْستارا الاْسُت اْلُفقا جا  وجالس اآلغنياء وما لاده  ل  إل الهم وال م." وا

 طالب: ...........
 .« تزدر  نعمِّ هللا عليكةإن  وحر  وَل»نعم صحي ، في الب اري 

م  علي  الكن في أمور الدين تنظر إلى من دون  كا يوم تقهي واجب    ، تقو س أنةا ا، وترتكع ُمحرَّ
أفها من فالي، أو أي هذا البلد الفالني كلهم في المنة، انظروا ال ين والهند الكفار كنرتهم، مةا 

 .هو ب حي   آلي أها المنة واحد من أل ، وهللا المستعاي
 طالب: .........

 خالص انتهت ا ية؟
 طالب: .........

 خالص ما ُيمكن ا ية طويلة.
 اللهم صا ِّ على نبينا محمد.

  
 


