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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 .نعم 
والصالة والسالم على أشرف األنبیاء  ،الحمد هلل رب العالمین ،سم هللا الرحمن الرحیم�

 وعلى آله وصحبه أجمعین. ،والمرسلین نبینا محمد
 وسلم و�ارك على نبینا محمد. صل   اللهم 

 : (�اب الكفاءة والخیار).-رحمه هللا تعالى و��اكم -قال المؤلف
والكفاءة في الدین معتبرة؛ فال �حل تزوج مسلمة �كافر  ،أو المماثلة ،"الكفاءة: المساواة

 إجماع ا".
و�ذلك ال �جوز أن ینكح الم سلم  ،اإلجماع قائم على أنه ال �جوز أن ینكح الكافر الم سلمة ،نعم

م ن وا   ؛والنص ظاهر ،� ستثنى من ذلك نساء أهل الكتاب ،م شر�ة ت ى ی ؤ  ر � ین  ح  {و ال  ت نك ح وا  ال م ش 
}و   ر ك  ی ر  م  ن م ش  م ن  خ  }. ]221[البقرة:ل ع ب د  م ؤ  م ن  ت ى ی ؤ  ات  ح  ر �   .]221[البقرة:{و ال  ت نك ح وا  ال م ش 

 ،فالمكافأة بهذا االعتبار م جمع علیها ،وهو اإل�مان ،البد من وجود الغا�ة التي ع ل ق علیها الجواز
 .او�عد ذلك �أتي الكالم فیه

 .....طالب: ......
 ین؟أ

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
 .الكفاءة

 .و�صدد أن � حارب ،هؤ األصل أن غیر الكتابي ال �جوز �قا ،المفسدة الظاهرة
 ".-صلى هللا علیه وسل م  –قال: قال  رسول  هللا   -رضي هللا  عنهما–"عن اب ن  ع م ر  

  على محمد.اللهم صل   
ه م أ ك  ال ع ر ب  «" ه م  أ ك ف اء  �ع ض   ،ض  ف اء  � ع  �عض  ام ا ،إال حائك ا ،والمو الي �ع ض  رواه  . »أو حج 

ت ن ك ر ه  أب و حاتم". ،وفي إسناده  ر او  لم  � سم   ،الحاك م    واس 
 .فال أصل له ،حكم جمع من أهل العلم بوضعه ،حدیث م نكر

ن د  ال ب ز ار  ع ن  م   ب ل  "ول ه  شاهد  ع   ع".� سن د  م ن ق ط  عاذ بن  ج 
 .حدیث واه   ،وال ینجبر مثل هذا ،ا ال �جبرهذا ضعیف جد  
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وقال في موضع آخر:  ،فقال: هذا �ذب ال أصل له ،"وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحدیث أ�اه
 �اطل. ورواه ابن عبد البر في (التمهید) قال".

{إ ن   ؛المیزان الشرعي هو التقوى  ،أن المیزان هو التقوى �خالف ما ع ل م من الدین �الضرورة �
اك م } ند  للاا   أ ت ق  م ك م  ع   .المیزان الشرعي هو هذا ،] 13[الح ج رات:أ ك ر 

 "ورواه ابن عبد البر في (التمهید).
أو «زاد فیه �عد: ف ،وحد ث �ه هشام بن ع بید هللا الراوي  ،قال الدارقطني في (العلل): ال �صح

 فاجتمع علیه الد�اغون وهم وا �ه". ؛»أو د�اغ ا« :»حجام ا
وال یزاولها  ،فیها وضاعة ال شك أن هذه المهن ،ألن هذا �ضع من شأنهم ؛هم وا أن یوقعوا �ه

فهو �فؤ  لنكاح المسلمة  ،لكن مع ذلكم إذا توافرت الشروط من اإلسالم والعفة ،أشراف الناس
 .مهما �ان عمله

 طالب: ...........
 نعم.

 ..طالب: .........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
 ،ولذلك جاء �سب الحجام خبیث ،نسان أن �عمل ما یلیق �هاإل علىلكن  ،ما ت سمى قوادح ،ال

 .نعم
 طالب: ...........

 نعم.
 طالب: ...........

 كیف؟
 طالب: ...........

 وضاعتها ع رفیة. ،یةمهن وضیعة ع رف ،والد�اغ ،الحجام
 طالب: ...........

 .لكنهم عندهم في ع رفهم فیها وضاعة ،يءش هما فی
 "قال ابن عبد البر: هذا م نكر".

ا من ی زاول النجاسات ا فیها مزاولة النجاسات أ�ض   ،عمله �قتضي مزاولة النجاسات ،الجز ار أ�ض 
ن یثور ا� ،تقدم شخص �متهن شفط البی ارات :لكن لو تقول ،فیها وضاعة ،وضاعة عند األسو�اء

لیة القوم.أقالوا: هذا  ،في مختبر :تقول لوو  ،الناس علیك  ین؟ هذا من ع 
 طالب: ...........
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 فرق. هفی ،نعم
 طالب: ...........

 نعم.
 طالب: ...........

ا ،نفس الشيء ا ،أبد   .ما هنا فرق؟ ما هنا فرق أبد 
 طالب: ...........

 نعم.
 الب: ...........ط

ا  . الم ستعانهللا� ،دراسةال  ،ال ،ال نظافة وال شيء أبد 
 طالب: ...........

 .أن �كون  ما یلزم ،ال
 طالب: ...........
في الصحیح: قیل: أحرام  �ا  ،الثوم والبصل ،مثل أن هاتین الشجرتین خبیثتان ،وصف لغوي هذا
 .»ا أحل هللاأحرم م ال« رسول هللا؟ قال:

 طالب: ...........
 .ا�كره لمن أراد أن � صلي إمام  

 وله طرق �لها واهیة. ،ذا م نكر موضوعبد البرك ه"قال ابن ع
 والحدیث دلیل على أن العرب سواء في الكفاءة �عضهم لبعض".

ق رشي  ،العرب ،أن العرب أكفأ لبعض ،ومع ذلك مرتب علیه هذا الحكم ،�عني الحدیث ال یثبت
وغیرهم  ،عض�عني العرب �لهم أكفاء لب ،والعكس ،�اهلي یتزوج قرشیة ،والعكس ،�أخذ تمیمیة

لكن ال حظ  له من  ،قال �ه �عضهم ،هذا على حد �المه ،لبعض اءمن األمم من األعاجم أكف
 ،»انكحي أسامة ،انكحي« ،صحیحة الصر�حة ثبتت �إنكاح القرشیة المولىالألن األدلة  ؛النظر

 وهو مولى فاطمة بنت قیس سیأتي. ،نعم
 طالب: ...........

ا   ..أ�ض 
 طالب: ...........

 نعم. 
 طالب: ...........

أبو طیبة الحجام تزوج من موالیه من  ،العرب تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف أنكحه بالل
 .العرب



 
 

 

 
 
 

5  
 

_≈‹¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ4ò=5 

 طالب: ...........
و�ان  ،تحت المقداد -سالمعلیه الصالة وال–ضباعة بنت الز�یر بن عبد المطلب بنت عم النبي 

 .تحت المقداد -والسالمعلیه الصالة –ابنة عم النبي  ،�ان مولى ،مولى
 طالب: ...........

 نعم. ،مولى
 "وأن الموالي لیسوا أكفاء لهم.

هو ما ذهب إلیه ز�د بن  ى والذي �قو  ،وقد اختلف العلماء في الم عتبر من الكفاءة اختالف ا �ثیر ا
و�روي عن عمر وابن مسعود وابن سیر�ن وعمر بن عبد العز�ز؛ وهو أحد قولي  ، ومالكعلي  
اك م }: -تعالى–صر: أن المعتبر الدین؛ لقوله النا ند  للاا   أ ت ق  م ك م  ع   ".]13[الح ج رات:{إ ن  أ ك ر 

رتب على وت لز م أحیان ا لما یت ،ن هنا أعرافإلكن قد �قول قائل:  ،معول على هذاال ،بال شك
و�قبله الشرع؟  ،ع رففهل �أثم اإلنسان إذا خطب منه الكفء الذي یرده ال ،م خالفت ها من المشاكل

 ،و�ن لم �كن من قبیلته ،مع أنه یتمنى أن �كون هذا الشخص ،ودرء ا للمفاسد ،مع اعتقاد الجواز
 .-إن شاء هللا -ال �أثم ،رده لذلك ،وخشي المفسدة ،أو لم �كن من العرب أصال  

ث أبي أخرجه ابن سعد من حدی .»وآدم من تراب«وتمامه:  ،»الناس �لهم ولد آدم«"ولحدیث: 
 .»ال فضل ألحد على أحد إال �التقوى  ،والناس �أسنان المشط« ،»كلهم«ولیس فیه لفظ  ،هر�رة

 أخرجه ابن الل بلفظ قر�ب من لفظ حدیث سهل بن سعد.
{و ه و  : -تعالى–وقوله  ،قال: �اب األكفاء في الدین وأشار البخاري إلى نضرة هذا القول حیث

ل ق  م ن  ال م اء � ش   فاستنبط من اآل�ة الكر�مة المساواة بین بني  ،اآل�ة ،]54[الفرقان:ر ا}ال ذ ي خ 
 آدم".

 .على �عضمز�ة  ،لبعضهم ، لیسفال فرق  ،وأمهم واحدة ،أبوهم واحد ،ألن أصلهم واحد
 طالب: ...........

 نعم.
 طالب: ...........

 ین؟أ
 طالب: ...........

 .»وآدم من تراب ،كلكم آلدم« األصل:
 .........طالب: ..

 �عني لیس هو عند ابن سعد هذه اللفظة.
 طالب: ...........

 .قال: وأخرجه ،هو �عد أن خ ر جه من �تاب آخر
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 طالب: ...........
 .نعم

 طالب: ...........
 ،هو األصل ینقل الكالم من (بدر التمام) ،ي هو (بدر التمام)ذمن األصل ال لكن هو ینقل، نعم

 .نقصبز�ادة و  و�تعقبه
 طالب: ...........

 .لكنها لیست عند ابن سعد ،و�ن أوردها الشارح ،ندها �اإلسنادال �س
ر�یعة؛ وسالم "ثم أردفه �إنكاح أبي حذ�فة من سالم �ابنة أخیه هند بنت الولید بن عتبة بن 

صلى هللا –وقد خطب النبي  ،»فعلیك بذات الدین«وقد تقدم حدیث:  ،مولى المرأة من األنصار
 -�ضم المهملة و�سرها–الحمد هلل الذي أذهب عنكم ع ب  ی ة «یوم فتح مكة فقال:  -لمعلیه وس

وفاجر شقي  ،إنما الناس رجالن: مؤمن تقي �ر�م على هللا ،�ا أیها الناس ،الجاهلیة وتكبرها
من سره أن �كون أكرم الناس «: -صلى هللا علیه وسلم–وقال  ،ثم قرأ اآل�ة» هین على هللا

 ".»فلیتق هللا
ن  للاا   ف م ا ل ه  م ن م ك ر م } م ن ی ه  الذین أدر�وا  -علیه الصالة والسالم–أعمام النبي  ، ]18[الحج:{و 

�ا فاطمة « وهو الذي �قول: -علیه الصالة والسالم-ماذا نفعهم؟ ماذا نفعهم  ،ولم یتبعوه ،دعوته
 .»افإني ال أملك لك من هللا شیئ   ،أنقذي نفسك ،بنت محمد

فكیف  ،االلتفات إلى األنساب من عبیة الجاهلیة وتكبرها -صلى هللا علیه وسلم–عل "فج
 ا؟�عتبرها المؤمن و�بني علیها حكم ا شرعی  

 .»ثم ذ�ر منها الفخر �األنساب ،یة ال یتر�ها الناسأر�ع من أمور الجاهل«وفي الحدیث: 
 أخرجه ابن جر�ر من حدیث ابن عباس.

 -صلى هللا علیه وسلم–وقد أمر  ،بهاذم االلتفات إلى الترفع  وفي األحادیث شيء �ثیر في
ه على الوجه فنب   .»إنما هو امرؤ من المسلمین«وقال:  ،بني بیاضة �إنكاح أبي هند الحجام

 وهو االتفاق في وصف اإلسالم". ،ساواتهمالمقتضي لم
 .من الوصف الم عتبر شرع ا هو اإلسالم
وال إله إال هللا �م  ،الترفع تدور على دلیل غیر الكبر�اء و "وللناس في هذه المسألة عجائب ال

ح رمت المؤمنات النكاح؛ لكبر�اء األولیاء واستعظامهم أنفسهم! اللهم  إنا نبرأ إلیك من شرط 
ه الهوى ور�اه الكبر�اء.و    ل د 
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 ولقد م ن عت الفاطمیات في جهة الیمن ما أحل هللا لهن من النكاح؛ لقول �عض أهل مذهب
ولیس مذهب ا إلمام  ،الهادو�ة: إنه �حرم نكاح الفاطمیة إال من فاطمي من غیر دلیل ذ�روه

 بل زوج بناته من الطبر�ین. ،-علیه السالم-المذهب الهادي 
فقالوا  ،وتبعهم بیت ر�استها ،هذا القول من �عده في أ�ام اإلمام أحمد بن سلیمانو�نما نشأ 

 ،وال هدى ،و�ل ذلك من غیر علم ،لفاطمیین إال من مثلهمبلسان الحال: تحرم شرائفهم على ا
 �ما دل له. بل ثبت خالف ما قالوه عن سید البشر ،وال �تاب منیر

م ة  بن ت  قی س   ا رضي هللا  –وعن ف اط   ".-صلى هللا علیه وسلم–: أن  الن بي  -عن ه 
 صلى هللا علیه وسلم.

 ل م .رواه  م س   .»ان ك حي أ سام ة  «"قال  لها: 
�انت ذات جمال  ،وهي من المهاجرات األول ،أخت الضحاك بن قیس ،وفاطمة قرشیة فهر�ة

أبو عمرو بن �عد أن طلقها  -صلى هللا علیه وسلم–جاءت إلى رسول هللا  ،وفضل و�مال
تها منه ،حفص بن المغیرة فأخبرته أن معاو�ة بن أبي سفیان وأ�ا جهم  ،�عد انقضاء عد 

 ".-هللا علیه وسلم صلى–هللا  فقال رسول ،خطباها
 على محمد. صل   اللهم 

فصعلوك ال مال له. انكحي أسامة  ،وأم ا معاو�ة ،فال �ضع عصاه عن عاتقه ،أم ا أبو جهم«"
 ".»یبببن ز�د بن الح

فأشار  -علیه الصالة والسالم–فاستشارت النبي  ،وأبو جهم ،خطبها معاو�ة ،القصة في الصحیح
علیه الصالة –فقبلت المشورة واغتبطت لزوجها الذي رشحه النبي  ،علیها في األصلح لها

 وهنا سؤال: هل الفقر عیب ی رد �ه الخاطب؟  ،»أما معاو�ة فصعلوك ال مال له« -والسالم
 ب: ...........طال
 .نعم

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
اق أمر ال بد منه د  إن استطاع أن  ،كنى واجبةوالس   ،وجة واجبةوالنفقة للز  ،الفقر ال شك أن الص 

ألنه اآلن �ستطیع أن یؤمن ؛ اولو �ان في ع رف الناس فقیر   ،یؤم  ن �ل هذه األمور ال �جوز رده
ألنه �جد من  ؛ألنه �ملك هذه األشیاء أو �القوة القر�بة من الفعل ؛ان �الفعلهذه األمور سواء �

 �جد. ،�جد من یتصدق علیه ،یوقظه
و�ال  ،ولو �انت في عصمته ،فإن �انت في عصمته لها أن تفسخ ،ن ال �ستطیع �حالذا �اأما إ

صاحب ر �أنه وف س    ،»أبو جهم ال �ضع عصاه عن عاتقه« ،فالفقر في حد ذاته لیس �عیب
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�ونه �ضع العصا عن  ،وتفسیر آخر أنه ضراب للنساء ،و�ثرة األسفار ت ضر �الزوجة ،أسفار
 ین �ضع العصا؟ إذاأإذا نام  ،ال بد ،م بالغة و�ال ال بد أن �ضع عصاهعاتقه هذا من �اب ال

علیه الصالة –وأشار إلیه النبي  ،صلى أین �ضع العصا؟ المقصود أن هذا من �اب الم بالغة
 .-سالموال
 ،ال �أس �هفوالمصلحة الراجحة  ،والقدح في اآلخر�ن إذا �ان الباعث علیه المشورة والنصیحة 

ا إلى هذا الخبر ،العلم مثل هذا هلأ  زولذا جو   مصلحة لزوا القدح في الرواة والشهود لوجو   ،استناد 
 .ةالراجح

 طالب: ..........
 نعم.

 طالب: ...........
 .عنده مال �مكن ،�مكن عنده ،ال

 طالب: ...........
 .�ستطیع أن �عیش و�عیش ،المولى �موالیه

 طالب: ...........
 نعم. 

 ...طالب: ........
 ین؟ أ

 .ستر ق ا  ز�د بن حارثة عر�ي لكنه  ،اما هو ما یلزم قد �كون عر�ی  
وال ع ل م أنه  ،ممن ذ كر وقد مه على أكفائها ،وهي قرشیة ،"فأمرها بنكاح أ سامة مواله ابن مواله

 طلب من أحد من أولیائها إسقاط حقه.
یث األول؛ لإلشارة إلى أنه أورد هذا الحدیث �عد بیان ضعف الحد -رحمه هللا–و�أن المصنف 

 �ما أورد لذلك قوله: ،ال عبرة في الكفاءة �غیر الدین
 ".-علیه وسل م   صل ى هللا–: أن  النبي -رضي هللا  تعالى عن ه  –وعن أبي ه ر� رة 

  على محمد.اللهم صل   
ام ا. ر   .»ان ك حوا أ�ا ه ن د  وأنك حوا إلی ه   ،�ا بني ب ی اضة«"قال:  الحاك م  �سن د  و اه  أبو داود  و و�ان ح ج 
.  جی  د 

 ".-رضي هللا  عن ه  –وعن أبي ه ر� رة 
 طالب: ...........

 نعم.
 طالب: ...........
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 ،�الشخصحق یل أنه �العار ،على حد ع ر ف الناس واصطالحهم تفاوت في النسبال إال أن هذا
 �مكن ،ال ت عرف قبیلته اشخص   ،اآلن لو ی زوج شخص من القبائل المعروفة ،م تصور اآلنهو و 

هم  .من �عیدك واحد ئلكن �جی ،الرا�ع ،الثالث ،�عني إلى الجد الثاني ،یرضى �ل األقاربال  أن
 هذه نظرتهم إلى هذه المسألة. ،ما �ملكه شخص واحد ،الحق م شاع في القبیلةیرون أن هذا 

 ،ه ال عبرة �اعتراضهملى أندل ع ،أن یتنازل لم �طلب من أحد -علیه الصالة والسالم–النبي 
 .ألنه اعتراض غیر شرعي

 طالب: ...........
 نعم.

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
 ؟ دحأ �عرفهاهل   ،ما أعرفها

 طالب: ...........
 .ما أدري �هللا ،ما أعرفها

 ".-صل ى هللا علیه وسل م  –: أن  النبي -رضي هللا  عن ه  –"وعن أبي ه ر� رة 
  على محمد.اللهم صل   

صلى هللا علیه –وهو الذي حجم النبي  ،اسمه: �سار .»ان ك حوا أ�ا ه ن د   ،�ا بني ب ی اضة«"قال: 
ن د   .»وأنك ح وا إلی ه  « ،و�ان مولى لبني بیاضة -وسلم و اه  أبو داود  والحاك م  � س  ام ا. ر  و�ان حج 
.  جی  د 

أخت عبد  ،وقد صح أن بالال  نكح هالة بنت عوف ،سابفهو من أدلة عدم اعتبار �فاءة األن
 وعرض عمر بن الخطاب". ،الرحمن بن عوف

تزوجت أخته هذا ومع ذلك  ،ز هري من صمیم العرب من أقحاحهم ،عبد الرحمن بن عوف
علیه –حفصة أم المؤمنین قبل أن یتزوجها النبي  -رضي هللا عنه–وعرض عمر  ،المولى

 .د منهمعلى عد -الصالة والسالم
 "وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان الفارسي.

 وعن عائشة ".
الناس الیوم هم  ،ومخالف هم  الناس الی� ،هؤالء همهم ونظرهم األول واألخیر إلى الدین ،نعم

لكن  ،و�وجد من المسلمین الیوم م ن هم ه دینه ،و�لى المال ،و�لى الم رتب ،ینصرف إلى الوظیفة
 ما واصل؟أم ما درس؟ واصل أم �م راتبه؟ درس  ،�سألون  عموم الناس
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ذهب یبحث في سجالت صندوق التنمیة  ،�عني من حرص �عض الناس لما تقدم إلیه شخص 
 مر؟ ما عأم  ار بیت  م  ع ،العقار�ة

 ما عندك؟ أم عندك بیت  ،�عني لو سأله اختصر الطر�ق ،انظر �یف
 طالب: ...........

�عني إذا �عني  ،لكن هذا موجود ،الجمیع :ال نقول ؟هم ها اأ م ة هذ ؟هذا هم   :نقول ،�هللا المستعان
ا �المقابل من یبحث عن  ،ه م عضلةوهذ ،من أجل مرتب البنات اآل�اء وجد عضل یوجد أ�ض 

 المال.
 ،ینسلمن الم اراود �ثیر  ی اصارت العنوسة هم   ،هذه ولدت مشاكل في مجتمعات المسلمین :قولأ 
وسببها النظر إلى مثل هذه األمور التي ال قیمة لها  ،في �ثیر من البیوت ثقیال   ئ اصارت عبو 

 .تعان�هللا المس ،�میزان الشرع
 ،تزوج على خمسمائة درهم -علیه الصالة والسالم–النبي  ،لكن لو نظرنا إلى مقیاس السلف

 �م مهر حواء؟  �م مهر حواء؟ :تسأل ي هذه األ�ام واحدةف ،و� زوج على أر�عمائة
 طالب: ...........

 نعم.
 طالب: ...........

 كیف؟
 طالب: ...........

 �هللا المستعان.كم مهر حواء؟ 
بت ابنته للولید بن عبد الملك وجاءه السفیر �قول له: أتتك الدنیا  ،سعید بن المسیب خ ط 

ت الدنیا ال تزن عند هللا جناح فقال: إذا �ان .أتتك الدنیا �حزافیرها ،ابن الخلیفة �خطب ،افیرهاذ�ح
و� زوجها لواحد من  ،ال تزن عند هللا ا الجناح؟ الدنیا �لهالي من هذفما الذي � قص  ،�عوضة

 .لبتةأال �جد شیئ ا  ،طال�ه فقیر
 طالب: ...........

 نعم.
 طالب: ...........

 نعم. ،الدین
 طالب: ...........

 .الدین هو رأس المال
 طالب: ...........

ا للمحرمات ،لواجباتل مؤد    ،غیر فاسق ،على �ل حال أن �كون م سلم ا  .تار� 
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 طالب: ...........
أما العفیفة  ،والزاني ال ینكح إال زانیة ،الزانیة ال ینكحها إال زان   .ما تزوج العفیفة ،بال شك

ثم  ،هذا من ال بد ،سوالعك ،وال �جوز أن یتزوج العفیف زانیة قبل أن تتوب ،فیتزوجها العفیف
، �هللا المستعان ،اال بد أن �كون مرضی   ،الدین والخ لق واألمانلى مرضي ذلك أن تكون ع�عد 
 نعم.

ة   . م ت فق  علی ه   -رضي  هللا عنها–"وعن  ع ائش  ا حین ع تق ت  ه  ج  و  : خ ی  ر ت  بر�ر ة  ع لى ز  في  ،قالت 
ا" ،حدیث  طو�ل لم  عنها: أن زوجها �ان عبد   .ولم س 

ر عت للمصلحة  ،هي لیست موانع شرعیة ،انعیوجد مو  ،بین المسلمینیوجد موانع اآلن  لكنها ش 
 ،ك أتقى الناس وأورع الناسئ�جی ،ال بد منه افتجد اتحاد الجنسیة أمر   ،على حد زعم من شرعها

 ،األصل الردفو�ال  ،�حتاج إلى تعب شدید ،ومن أورع الناس من بلد آخر ،أتقى الناس من أو
 ى � ستثنى.تح
من  ائ  وال شك أن في هذا شی ،أنه ی الحظ المصلحة عها یزعمومثل هذه األمور من شر  

ا ال یزداد العدد من الرجال أو من  ،أن تكون بنات �ل البلد تكفي ،فیه مصلحة ،المصلحة وأ�ض 
 ،لالخلألنهم إذا اتجهوا إلى بلد من البلدان وتر�وا بلدانهم و�ذا �حصل بهذا شيء من  ؛النساء

 .�هللا المستعان
لم   ا عنها: "ولم س  ل  أث بت".وفي روا�ة عنها: �ان حر   ،أن زوجها �ان عبد   ا. واألو 
و�ن جاء على ما یدل  ،وفي روا�ة األكثر واألحفظ ،اسمه م غیث ازوج بر�رة �ان عبد   ،بال شك

 .على أنه حر
ح  عن  اب ن  عب اس   ا". ند  ع -رضي  هللا  تعالى عن ه  –"وص  اري أن ه  �ان  عب د   الب خ 

 ،�خالف ما إذا ع ت فت تحت حر ،روأنها إذا ع ت قت تحت العبد ت خی   ،جمهور على أنه عبدال ،نعم
ر؛ ألن هذا ت خی   ،اولو �ان ح ر   ،رأبو حنیفة یرى أنها لو ع ت قت تحت حر ت خی   ،لحصول المكافأة

 فبهذه ،جفازدادت عن واقعها یوم الزوا ،حر�ةت �الثم �م ل ،الح ر تزوجها على أساس أنها ناقصة
 .الز�ادة تستحق الخیار

 لحظة.
 طالب: ...........

 .نعم
  طالب: ...........

ال  ،وهذا إذا غلب على الظن السالمة ،-جل وعال–شك أن األصل االعتماد على هللا  هما فی
قد تعوق عن  ها العوارض التيو�ث رت فی ،سیما في مثل هذه الظروف التي �ث رت فیها األو�ئة

 ي هذا الباب.لمهمات فممارسة ما هو من أهم ا



 
 

  
 

==i_|||||k‘=}à|||||è=i_k ‘=}àè=|||||�åÿ^=⁄g|||||�ã� åÿ^=⁄g� ãfl˙fl˙J=i_|||||k‘=i_k ‘=}_|||||’·ÿ^=}_’·ÿ^=
=

12 

ا  �عني قد  ،وانتشرت فیهم أمور ،اتصال الناس المسلمین �غیرهم و�ثر ،ومنها أمور م ستجلبة أ�ض 
ال ف ،فإذا رأى ولي  األمر أنه من المصلحة الفحص ،�كون لها أثر على مستقبل الحیاة الزوجیة

امانع منها أب د�مة لم �ختلطوا اتهم القلو �ان الناس على طر�قتهم وعاد ،صلولو �ان األ ،د 
 .-عز وجل–فاألصل التو�ل على هللا  ،الم نكرات ومن ی زاول ،الم حرمات ن �غیرهم ممن �ستبیحو 
 طالب: ...........

 نعم.
 طالب: ...........

 .�ع منه أشك  ههو إذا صدر شيء؛ نظر ا ألن الغالب �حتاجه �عني ما فی
ة   : خ ی  ر ت  بر�ر   -هللا عنهارضي  –"وعن  ع ائش  . م ت فق  علی ه  ة  ع لى قالت  ا حین ع تق ت  ه  ج  و  في  ،ز 
ا ،حدیث  طو�ل لم  عنها: أن زوجها �ان عبد  ؛ وفي روا�ة عنها: �ان حر   ،ولم س  ل  أث بت  ا. واألو 

ا ح   ،ألنه جزم البخاري أنه �ان عب د  ص  ن د   -ن ه  رضي  هللا  ع–عن  اب ن  عب اس   ولذا قال: و  ع 
اري: أن ه  �ان ا الب خ   فهو أصح. ،و�ذا روى علماء المدینة شیئ ا رأوه ،. ورواه علماء المدینةع ب د 

ا أسود  ،� سمى م غیث ا ،وأخرجه أبو داود من حدیث ابن عباس بلفظ: إن زوج بر�رة �ان عبد 
 وأمرها أن تعتد". -صلى هللا علیه وسلم–فخی رها النبي 

 سلم على محمد. و اللهم صل   
 �عني: زوج بر�رة. ،اك مغیث عبد بني فالنعباس: ذ "وفي البخاري عن ابن

ا أسود � قال له: م غیث.  وفي أخرى عند البخاري: �ان زوج بر�رة عبد 
ا  و�ذا قال جعفر بن ،قال الدارقطني: لم تختلف الروا�ة عن عروة عن عائشة: أنه �ان عبد 

 محمد عن أبیه عن عائشة.
اقال الن ا؛ فأخبرت وهي صاحبة القصة ول عائشةق ،ووي: یؤ�د قول من قال �ان عبد  : �ان عبد 

ا".  �أنه �ان عبد 
 .عرف الناس بهاهي أ ف ،هي التي اشترتها وأعتقتها ،نعم هي صاحبة الشأن

 طالب: ...........
 على �ط رد إال فمع هذا ال ،ي المدینةألن هذه القصة حصلت ف ،ألن القصة حصلت في المدینة

لكن یبقى أن هذه القصة حصلت في  ،عندهم ح جةالمدینة  أهلعمل و  ،-رحمه هللا–قول مالك 
 .بها عرفأ فأهل المدینة  ،لم تحصل في غیرهاو  ،المدینة

ا قو ة و�ثرة وحفظ ا.  "فصح رجحان �ونه عبد 
ا وهو إجماع.ا في زوجها إذا ��عد عتقه ،والحدیث دلیل على ثبوت الخیار للمعتقة  ان عبد 

 وهو قول الجمهور". ،فقیل: ال یثبت لها الخیار ،ن حر اواختلف إذا �ا
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من  اهذا إذا �ان حر   ،وصارت مثله ،هو حر ،تكون قد ساوتهأن ألن غا�ة أمرها  ؛ال یثبت
 ،ت خیر افة: أنهحنی يوهو رأي أب ،ومنهم من �قول ،هأنها ساوتغا�ة ما هناك  ،األصل ثم ع ت قت

 .ن حر اولو �ا
 طالب: ...........

 عم.ن
 : ...........طالب

إذا �ان لها التخییر على رأي أبي  ،وطلبت ز�ادة المهر خ یرت مثال  ت ما و�ن �ان ،ما یز�د ،ال
ال على  ،على رأي أبو حنیفة ،و�ین �ونها حرة ،الفرق بین �ونها أم ة ،وطلبت ز�ادة المهر ،حنیفة

األمر ال ف وقب ل  هذه الز�ادة ،ادةعلیه ز� عرضتفإذا  ،ر تحت الحرخی  أنها ت   ،جمهورقول ال
 .�عدوهم مقابل أن تتنازل عن الخیار الثاني

إذا �ان  ،قالوا: ألن العل ة في ثبوت الخیار ،وهو قول الجمهور ،"فقیل: ال یثبت لها الخیار
ا یار من األحكام؛ فإذا ع ت قت ثبت لها الخ نهو عدم المكافأة من العبد للحرة في �ثیر م ،عبد 

 ألنها في وقت العقد علیها لم تكن من أهل االختیار. أو المفارقة ،لبقاء في عصمتها
� أ ن ه  ق د  واحتجوا  ،او�ن �ان حر   ،وذهبت الهادو�ة والشعبي وآخرون إلى أنه یثبت لها الخیار

و ج  ب ر �ر ة   و ا� ة  أ ن  ز  د  ف ي ر  ر  ان  ح ر او  ه األولون �أنها  ،�   روا�ة مرجوحة ال �عمل بها.ورد 
فإذا أ عتقت  ،و�ن �رهت ،ند تزو�جها لم �كن لها اختیار؛ فإن سیدها یزوجهاوألنها عقالوا: 

 تجدد لها حال لم �كن قبل ذلك.
وهو  ،ثم ذ�ر الثالث ،وذ�ر مأخذین وضعفهما ،قال ابن القیم: إن في تخییرها ثالثة مآخذ

والعتق  ،منافعها�حكم الملك حیث �ان ذلك لرغبتها و  وتحقیقه: أن السید عقد علیها ،رجحهاأ
ق ب ة  و ال م ن اف ع  �قتضي  ل یك  الر  ، و ه ذ ا ت م  مقصود العتق وحكمته؛ فإذا ملكت رقبتها ملكت  ل ل م ع ت ق 

رها الشارع بین فخی   ،هافال �ملك علیها إال �اختیار  ،ومن جملتها منافع البضع ،�ضعها ومنافعها
ملكت " :یث بر�رةوقد جاء في �عض طرق حد ،أو الفسخ منه ،األمر� ن: البقاء تحت الزوج

 ."نفسك فاختاري 
 ،فهو إشارة إلى علة التخییر ،وهو االختیار على ملكها لنفسها ،علیق الحكموهو من تقلت: 

.  وهذا �قتضي ثبوت الخیار و�ن �انت تحت حر 
 �ما یدل له قوله في الحدیث: خ ی رت. ،بلفظ االختیار؟ قیل: نعموهل �قع الفسخ 

 ذا".وقیل: ال بد من لفظ الفسخ. ثم إ
علیه –ولذا شفع النبي  ،الف رقة لم تحصل �مجرد العتق ،رد العتقلم تحصل الف رقة �مج هألن ؛نعم

�مجرد العتق؛ لو �انت الفرقة حصلت  تلو �ان ،إلى بر�رة أن تبقى مع زوجها -الصالة والسالم
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 ،ا من جدید�عقد علیه ،تتزوجه من جدید ،و�شفع أن تتزوج من جدید ،ال بد من تجدید ،خالص
 .�عد هذه الفرقة

 ........الب: ...ط
 .نعم

 طالب: ...........
 ....ملكت �ل أجزائها �ما في ذلك 

 طالب: ...........
وهي  ا�عني لو �ان عبد   ،ادت علیه�عني ما ز  ،حصلت كفاءةال�قولون ألنها اآلن  ،ما �سلم ،ال

 .اءة اآلن موجودة الحر�ة معهالكن الكف ،زادت علیه وانتفت الكفاءة ،تحررت
 ..........طالب: .

 نعم.
 طالب: ...........

 إذا اختارت نفسها وفسخ؟ 
 طالب: ...........

 نعم. ،فسخ ،فسخ ،انتهى ،خالص
  طالب: ...........

 ین؟أ
 طالب: ...........

 نفي.ح
 .غالب سكان الیمن في عهد الصنعاني وا�انو  ،طائفة من الز�د�ة في الیمن ههذ الهادو�ة

 طالب: ...........
 كیف؟

 ........طالب: ..
 .تا�عة للهادي من الز�د�ة ،الهادي

وال  ،و�نما ی راجعها �عقد جدید إن رضیت �ه ،"ثم إذا اختارت نفسها لم �كن للزوج الرجعة علیها
إذا «: -صلى هللا علیه وسلم–الخیار �عد علمها ما لم �طأها؛ لما أخرجه أحمد عنه یزال لها 

 ".»قت األمةعت
 ،دلیل على رضاها �البقاءففإذا �انت عالمة  ،ما إذا �انت عالمةال سی ،رألن الواطئ �فوت الخیا

 نعم.
 ".»إذا عتقت األمة«"
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 .ن نفسها مع جهلها ال �فوت الخیارأما إذا لم تعلم أن الحكم أنها تخیر إذا عتقت فمكنته م
 ،»یار لهافال خ و�ن وطئها ،فارقته إن تشأ ،إذا عتقت األمة فهي �الخیار ما لم �طأها«"

إن قار�ك؛ فال «وأخرجه أبو داود بلفظ:  .»فال خیار لك إن وطئك«وأخرجه الدارقطني بلفظ: 
 فدل أن الوطء مانع من الخیار و�لیه ذهب الحنابلة. ،»خیار لك

 ،في العتقو  ،واعلم أن هذا الحدیث جلیل؛ قد ذ�ره العلماء في مواضع من �تبهم في الز�اة
 وفي البیع".

أفاضوا بذ�رها أكثر من  اوآدا�   اوأحكام   ،امسائل �ثیرة جد  العلماء بط منه استن ،رةفي حدیث بر�
 ،الكتاب بن حجر في (فتح الباري) في مواضع منالخصها الحافظ  ،هاو مائة فائدة استنبط

 .فلی رجع إلیه
 طالب: ...........

 دلیل على رضاها �ه. .لكنها مكنته
 ........طالب: ...

 وأقرت خالص. ،ورضیت ،ما دام علمت ،الشفعة مثل ،فعةمثل الشفال �و  ،ما �مكن ،ال
 طالب: ...........

ل على الوطء دلی من تمكینه ألن�مكنها؛  ما ،وقبلت خالص ،ما دام رضیت ،لیس لها ،ال
 قبولها.

 طالب: ...........
 ین؟أ

 طالب: ...........
 إذا عاجز عن النفقة ممكن. ،لنفقةإال إذا عاجز عن ا هما فی

 ........الب: ...ط
 ترجع؟ ،نقصه أر�ده على أنا :لكن إذا رضیت وقالت ،مجرد نقص مخول للتخییر

 طالب: ...........
 .ناء العقدثوقبلته أ ،وتعرفه ،ان �ه عیب�ما لو � ،ما دام رضیت فات ،خالص ،ما تملك

 طالب: ...........
 .نعم

 طالب: ...........
 . فسخ لیس لها. �طأ ما�ان ولو أنا أقبله فقالت:  . �طأال فالن: لها قالوا
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 ،وفي العتق ،قد ذ�ره العلماء في مواضع من �تبهم في الز�اة ،"واعلم أن هذا الحدیث جلیل 
وأطال المصنف في عدة ما استخرج منه من  ،وذ�ره البخاري في البیع ،وفي النكاح ،وفي البیع

 حن �صدده.ب الذي نق �البافنذ�ر ما له تعل   ،ر�ن فائدةحت ى بلغت مائة واثنتین وعش ،الفوائد
 منها: جواز بیع أحد الزوجین الرقیقین دون اآلخر".

  .اال � عد تفر�ق   الزوج والزوجة ،دها�التفر�ق بین األم وول ،وال � عد هذا من التفر�ق المنهي عنه
 "وأن بیع األمة المزوجة ال �كون طالق ا".

 .لثبوت التخییر ؛اتهال �كون طالق ا �حد ذ
ا". ،ون طالق اها ال �ك"وأن عتق  وال فسخ 

 .كذلك
 "وأن للرقیق أن �سعى في فكاك رقبته من الرق".

 .ألنه طلب  للكمال ؛نعم
 رة"."وأن الكفاءة م عتبرة في الح

وال  ،رى ی باع و� شت ،حكمه حكم األموال ،ألنه ناقص التصرف ؛ا للحرةألن العبد لیس �فئ   ؛نعم
 .شك أن هذا م عتبر

وأن  ،فال یتم هذا ،وهو ملكها نفسها �ما عرفت ،شار في الحدیث إلى سبب تخییرهالت: قد أ"ق
�رة: أن زوجها �ان یتبعها ومما ذ�ر في قصة بر  ،اعتبارها �سقط برضا المرأة التي ال ولي  لها

 قالوا". .لفرط محبته لها ؛في سكك المدینة یتحدر دمعه
 .هو یر�دها وال تر�ده ،مسكین .بالشأن أن ت ح   ،لیس الشأن أن ت ح بنعم 

والعكس  ،�م من امرأة م تعلقة �الزوج وهو ال یر�دها ،لو �ان هو الذي ال یر�دها ،ومثلها العكس
 .موجود

 .طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
 كفاءة إ�ش؟

 طالب: ...........
 هذا مال ی باع و� شترى. ،مال ألن هذا ؛ال بد، نعم

 .....: ......طالب
 .الحر�ة والرق شرط �مال ،لكن في الرق  ،في الدین �صح ،في الدین نعم

 طالب: ...........
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ومعلوم أن نكاح الحر األ م ة  ،رطه�عني إذا رضوا تنازل واحد منهم عن ش ،شرط الصحة لیس ،ال
 .مشروط �عدم وجود طول الحرة

 ،�ان �غیر اختیار منه إذا ،ذلكوأنه � عذر من �ان � ،یذهب الحیاء "قالوا: فیؤخذ منه أن الحب
 فی عذر أهل المحبة في هللا".

ي ما دام العقل الذ ،�سقط عنه التكلیف إذا وصل إلى حد �غلب على عقله �حیث � سلب العقل
 .هو مناط التكلیف �اقی ا فهو مؤاخذ

 "فیعذر أهل المحبة في هللا إذا حصل لهم".
فیأثم  ،إال �م قدمات �كون هو السبب فیها ،یه العقلأنه ال �مكن أن �صل إلى حد � سلب فمع 

 .�مقدماته
"فیعذر أهل المحبة في هللا إذا حصل لهم الوجد عند سماع ما �فهمون منه اإلشارة إلى 

 م".أحواله
صل من أهل قد �ح ،تباعمثل هذا ال �حصل من أهل اال ،تباع أصالال �حصل هذا من أهل اال

 نعم. ،االبتداع
 ما ال �حصل عن اختیاره �الرقص ونحوه".فر منهم "حیث �غت

 .وهذا ال �حصل من م تبع
 طالب: ...........

 .یرد علیه الصنعانيس ،یرد علیه ،ال ،ال
 ة �كى من فراق محبه؛ فمحب هللا یبكي شوق ا إلى لقائه"."قلت: ال �خفى أن زوج بر�ر 

 بال شك نعم. ،نعم ،ال شكب
 یبكي عند سماع القرآن". -صلى هللا علیه وسلم–�ما �ان رسول هللا  ،ن سخطه"وخوف ا م
  وسلم على محمد.اللهم صل   

ال  ،العةفشأن أهل الفسق والخ ،وأم ا الرقص والتصفیق ،"و�ذلك أصحا�ه ومن تبعهم �إحسان
ي وذ�ره المصنف ف ،ي أخذوه من الحدیثفاعجب لهذا المأخذ الذ ،ب هللا و�خشاهحشأن من �

وفي �عضها خفاء  ،وأبلغ فوائده إلى العدد الذي وصفناه ،ثم سرد فیه غیر ما ذ�رناه ،)(الفتح
 ".-صلى هللا علیه وسلم–ال یلیق �مثل �الم رسول هللا  ،وتكلف

 .د وسلم على محماللهم صل   
 طالب: ...........

 كیف؟
 ..طالب: .........

 نعم.
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 طالب: ...........
 .نعم
 .......لب: ....طا
 انتهى الحدیث؟  ،قف ،قف على هذا ،ال


