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 ..نعمنعم
 .�سم هللا الرحمن الرحیم

له وصحبه أجمعینوعلى آلـه وصـحبه أجمعـین  ،،وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمدوصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد  ،،لمینلمینرب العارب العا  لحمد هلللحمد هللاا     ،،وعلى آ
 أما �عد:أما �عد:

ْیَلميِّ َعـْن أبیـِه -رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–بن حجر بن حجر ااقال الحافظ قال الحافظ  اك بـِن فْیـُروَز الـدَّ یِه : "وعن الضحَّ ْن أب ْیَلميِّ َع لدَّ ُروَز ا بِن فْی اك  رضي رضـي –: "وعن الضحَّ
صلى هللا علیه صلى هللا علیه –ِهللا ِهللا رُسوُل رُسوُل فقال فقال   ،،إني َأْسَلْمُت وتحتي ُأختانإني َأْسَلْمُت وتحتي ُأختان  ،،قال: قلُت: �ا رسوَل هللاِ قال: قلُت: �ا رسوَل هللاِ   -هللا عنههللا عنه

اَرُقْطنيُّ   ،،َرَواُه أْحَمُد واألْر�عُة إال الّنسائيّ َرَواُه أْحَمُد واألْر�عُة إال الّنسائيّ   ..»»طلِّْق َأّیَتُهما شْئتَ طلِّْق َأّیَتُهما شْئتَ ««: : -وسلموسلم اَرُقْطنيُّ َوَصّحَحُه ابُن ِحّبـاَن والـدَّ لدَّ اَن وا َوَصّحَحُه ابُن ِحّب
".  ،،والَبْیَهِقيُّ والَبْیَهِقيُّ  ".وَأعّلُه اْلُبَخاريُّ  وَأعّلُه اْلُبَخاريُّ

 ::-ىىتعالتعال–  لقولهلقوله  ؛؛في مثل هذه الحالة إذا أسلم الشخص وتحته أختان ال �جوز له االستمرارفي مثل هذه الحالة إذا أسلم الشخص وتحته أختان ال �جوز له االستمرار  ،،نعمنعم
ِحیًما} ِحیًما}{َوَأن َتْجَمُعوْا َبْیَن اُألْخَتْیِن َإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ للاّاَ َ�اَن َغُفوًرا رَّ  ..]]2323[النساء:[النساء:{َوَأن َتْجَمُعوْا َبْیَن اُألْخَتْیِن َإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ للاّاَ َ�اَن َغُفوًرا رَّ

األولى األولـى   ننإإ  ::لكن هل ُ�قاللكن هل ُ�قال  ،،اإلسالم یهدم ما �ان قبلهاإلسالم یهدم ما �ان قبلهفف  إذا أسلمإذا أسلم  ،،سلف ومضى ال حكم لهسلف ومضى ال حكم له  �عني ما�عني ما
 أو یتخیر منهما؟ أو یتخیر منهما؟   ،،ىىاألولاألول  سكسكممفیُ فیُ   ،،والثانیة نكاحها �اطلوالثانیة نكاحها �اطل  ،،نكاحها صحیحنكاحها صحیح  اامنهممنهم

 ..یریرخخطالب: یتطالب: یت
 ومثله من أسلم عن أر�ع نسوة.ومثله من أسلم عن أر�ع نسوة.  ،،التخییرالتخییر  ، له، لهنعمنعم

ما أسلمفــي قصــة تیمــور لمــا أســلم یه الزوجاتوقــد وِرث مــن أبیــه الزوجــات  ،،في قصة تیمور ل یهزوجــات أبیــه  ،،ةةثالثة أو أر�عثالثــة أو أر�عــ  ،،وقد وِرث من أب ما أسلم لمــا أســلم   ،،زوجات أب ل
 ُ�فارق؟ُ�فارق؟  أمأمُ�مسك ُ�مسك أن أن یلزمه یلزمه 

 
 طالب: ...........طالب: ...........

 . ]22[النساء:� م}ك ح  آ� اؤ  وا  م ا ن  {و ال  ت نك ح   ،مفارقةالعلیه 
  ،،وتضرر المسلمین �سببهوتضـرر المسـلمین �سـببه  ،،وطغیانهوطغیانه  ،،وجبروتهوجبروته  ،،وظلمهوظلمه  ،،في وضعهفي وضعههو معروف هو معروف و و   ،،یلزمه أن ُ�فارق یلزمه أن ُ�فارق 

 وفعل ما فعل �المسلمین.وفعل ما فعل �المسلمین.  ،،ارتد عن اإلسالمارتد عن اإلسالم  قال �عض أهل العلم: لو ُأمر �فراق الزوجاتقال �عض أهل العلم: لو ُأمر �فراق الزوجات
بوادر بـوادر   رأوارأوالما لمـا   ،،العلمالعلـم  ه �عض أهله �عـض أهـلل لل لقاقا  ،،لضرر�نلضرر�نفمن �اب ارتكاب أخف افمن �اب ارتكاب أخف ا  ،،ر مفروغ منهار مفروغ منهاهذا أمهذا أمو و 

بةطیبــة  غیرغیــر عةأصــل نكــاح األب �اطــل لهــذه األر�عــةقال: قــال:   ،،طی هذه األر� طل ل كاح األب �ا كاح االبن صحیحإًذا نكــاح االبــن صــحیح  ،،أصل ن طل نكــاح الباطــل فف  ،،إًذا ن كاح البا ن
 یلزم العدم.یلزم العدم.

سالم شـــیخ اإلســـالم  عالىرحمـــه هللا تعـــالى–شیخ اإل مه هللا ت كاحفـــي حقیقـــة النكـــاح  -رح قة الن لوطء؟ واخـــتالفهم فیـــه هـــل هـــو العقـــد أو الـــوطء؟   ،،في حقی قد أو ا هو الع هل  یه  ختالفهم ف وا
فون �ختلفــون  فيهــل النكــاح حقیقــة فــي  ،،�ختل قة  كاح حقی قدالعقــد  هل الن شیقــة فــي الــوطء؟ شــحقحق  أوأو  ،،الع لوطء؟  في ا قة  عالىه هللا تعــالىرحمرحمــ–یخ اإلسالم یخ اإلســالم ی   -ه هللا ت

والمنهي عنه یتحقق بوجود والمنهـي عنـه یتحقـق بوجـود   ،،من اجتماع األمر�نمـن اجتمـاع األمـر�ن  ههالمأمور �ه ال بد فیالمأمور �ه ال بد فی  ،،�قول: النكاح المأمور �ه�قول: النكاح المأمور �ه
حدهماأحــدهما یفیــ  ،،أ یمــا فیــأم أم فرق فــرق   ههف �هفــرق؟ المــأمور �ــه  ههما ف مأمور  باءة �ــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة ««  ،،فرق؟ ال منكم ال ستطاع  من ا شباب  شر ال �ا مع
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ال بد من ال بـد مـن   ،،هذا مأمور �ههـذا مـأمور �ـه  ::نقولنقـول  ،،وأطلقوأطلقأعقد أعقد   ،،ججمر فلیتزو مر فلیتزو لهذا األلهذا األ  الً الً أنا امتثاأنا امتثا  ::ما �قولما �قول  ،،»»فلیتزوجفلیتزوج
 ..تحقق األمر�نتحقق األمر�ن

� م} } ،]22[النساء:{و ال  ت نك ح وا  م ا ن ك ح  آ� اؤ  ت ی ن  م ع وا  ب ی ن  األ خ   .]23[النساء:{و أ ن ت ج 
قول�قــول   قدعقــد  ::� قدهــذا مجــرد عقــد  ،،ع جرد ع لوطءوالنكــاح حقیقتــه فــي الــوطء  ،،هذا م في ا ته  كاح حقیق خت زو وهــذه األخــت أخــت زو   ،،والن سكینةجتــه مســكینةوهذه األخت أ ته م   ،،ج

ها ولــیس لهــا  هامــن �عولهــاولیس ل طمــا أطــ  ،،مجرد عقدمجــرد عقــد  نينــي�ع�ع  ،،من �عول قدالعتبــار النكــاح هــو العقــد  ؛؛أأما أ هو الع كاح  بار الن قول: النقــول: ال  ،،العت كاح النكــاح   ،،ن الن
 والوطء على حدة.والوطء على حدة.  ،،المنهي عنه یتناول العقد على حدةالمنهي عنه یتناول العقد على حدة

ال ال   القائل هذاالقائـل هـذا�جعل �الم �جعل �الم   ،،من دقة نظره في النصوصمن دقة نظره في النصوص  -رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–هذا من شیخ اإلسالم هذا من شیخ اإلسالم   
مة قیمــة  منلعقــد مــنمجرد امجــرد ا  ،،لهلــهقی قد  ــ  لع ــل األب بِقَب ل األ سب�جعــل هــذه النســب  ننِقَب هذه الن بدولكــن یبــدو  ،،لى االبنلــى االبــنمحرمات عمحرمــات ع  ةة�جعل  كن ی �هللا �هللا   -ل
  ،،من �اب السیاسةمـن �ـاب السیاسـة  ،،هذه الفتوى من �اب السیاسة فقطهـذه الفتـوى مـن �ـاب السیاسـة فقـط  شرعي، �عنيشـرعي، �عنـي  منطلقمنطلـق  منمـن  لیسلیس  أنهأنه  -أعلمأعلم

 ..ولیس من �اب الحكم الشرعي الُملِزمولیس من �اب الحكم الشرعي الُملِزم
بن"قــال: وعــن الضــحاك: تــا�عي معــروف روى عــن أبیــه ابــن یه ا عن أب عروف روى  تا�عي م ضحاك:  قال: وعن ال ُرْوزَفْیــُرْوز  " ف�فــتح الفــ  ،،َفْی فتح ال ناة اء وســكون المثنــاة � اء وسكون المث

وُ�قال: الحمیري؛ لنزوله وُ�قال: الحمیري؛ لنزولـه   ،،هو أبو عبد هللا الدیلميهو أبو عبد هللا الدیلمي  ،،خره زايخره زايالتحتیة وضم الراء وسكون الواو وآالتحتیة وضم الراء وسكون الواو وآ
رِحْمَیــر صنعاءوهــو مــن أبنــاء فــارس مــن فــرس صــنعاء  ،،ِحْمَی فرس  من  فارس  ناء  من أب بي �ــان ممــن وفــد علــى النبــي   ،،وهو  لى الن من وفد ع یه صــلى هللا علیــه –�ان م صلى هللا عل
 ".".-وسلموسلم

  على محمد. على محمد.اللهم صلِّ اللهم صلِّ 
  –وأتى حین قتله النبيوأتى حین قتله النبي  ،،النبوة في سنة إحدى عشرةالنبوة في سنة إحدى عشرةذي ادَّعى ذي ادَّعى لكذَّاب اللكذَّاب ال"وهو الذي قتل العنسي ا"وهو الذي قتل العنسي ا

شهرو�ـان بـین ظهـوره وقتلـه أر�عـة أشـهر  ،،مرض موتهمـرض موتـه  ،،وهو مر�ضوهو مـر�ض  - علیه وسلم علیه وسلمهللاهللا  صلىصلى عة أ له أر� بین ظهوره وقت عن عـن   ،،و�ان 
یهأبیــه �ا رسول هللاقــال: قلــت �ــا رســول هللا  ،،أب لت  تانإنــي أســلمت وتحتــي أختــان  ،،قال: ق تي أخ سلمت وتح ني أ قال رسول هللا فقــال رســول هللا   ،،إ یه صــلى هللا علیــه –ف صلى هللا عل
لدارقطني وصححه ابن حبـان والـدارقطني   ،،ر�عة إال النسائير�عة إال النسائيحمد واأل حمد واأل رواه أرواه أ  ..»»َطلِّْق َأّیَتُهَما شْئتَ َطلِّْق َأّیَتُهَما شْئتَ ««: : -وسلموسلم وصححه ابن حبان وا

 وأعله البخاري.وأعله البخاري.  ،،ييوالبیهقوالبیهق
یه�أنــه رواه الضــحاك عــن أبیــه عن أب ضحاك  نه رواه ال شانيورواه عنــه أبــو وهــب الَجْیشــاني  ،،�أ بو وهب الَجْی نه أ جیم�فــتح الجــیم  ،،ورواه ع فتح ال ناة وســكون المثنــاة   ،،� وسكون المث

 قال البخاري: ال نعرف سماع �عضهم من �عض.قال البخاري: ال نعرف سماع �عضهم من �عض.  ..التحتیة والشین الُمعجمة فنون التحتیة والشین الُمعجمة فنون 
فارحـة الكفـاراعتبار أنكاعتبار أنكوالحدیث دلیل على والحدیث دلیل على  كاح اإلسالمو�ن خالفـت نكـاح اإلسـالم  ،،حة الك فت ن موأنهـا ال ُتخـِرج المـرأة مـ  ،،و�ن خال مرأة  خِرج ال ها ال ُت ن ن وأن

 وأنه یبقى �عد اإلسالم بال تجدید عقد".وأنه یبقى �عد اإلسالم بال تجدید عقد".  ،،سالمسالمالزوج إال �طالق �عد اإلالزوج إال �طالق �عد اإل
عمنعـــم ـــه لـــ  ،،ن ـــار وأنكحـــتُهم ُتجـــرى مجـــرى الصـــحیح؛ ألن ـــود الكف لعق نه  صحیح؛ أل جرى ال جرى م حتُهم ُت فار وأنك قود الك ـــي   أنأن  هدهـــدُ�عُ�ع  ممع بي النب ـــه الصـــالة –الن صالة علی یه ال عل

أو في ملك �مین أو أو فـي ملـك �مـین أو   ،،النكاحالنكـاح  من أثر هذامـن أثـر هـذانسبة ولد نسبة ولـد   أمر بتجدید عقد نكاح أو شكك فيأمر بتجدید عقد نكاح أو شكك في  -والسالموالسالم
 ..فعقودهم مجراها على الصحةفعقودهم مجراها على الصحة  ،،هلیة قبل اإلسالمهلیة قبل اإلسالمفي الجافي الجاشتر�ت شتر�ت اُ اُ في ملك سلعة في ملك سلعة 

 طالب: ...........طالب: ...........
 أسلمت والثانیة؟ أسلمت والثانیة؟ 

 ؟ ؟ الالأم أم بینهم نسب بینهم نسب 
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 طالب: ...........
 ما �جوز نكاحهم.ما �جوز نكاحهم.  ،،الال  ،،�ختار�ختار  

   طالب: ............طالب: ............
  من �ابمـن �ـابواالستمرار واالسـتمرار   ،،�جوز إنكاحها ابتداء�جـوز إنكاحهـا ابتـداء  ،،نكاحهانكاحهـا  لكن الثانیة �جوزلكن الثانیة �جـوز  ،،للفضفضال شك أن اإلسالم أال شك أن اإلسالم أ

قال لمن أراد أن یتزوج �تابیة�ما ُ�قـال لمـن أراد أن یتـزوج �تابیـة  �قال: ال، المسلمة أولى وأنفع،�قال: ال، المسلمة أولى وأنفع،  لكن من �اب النصیحةلكن من �اب النصیحة  ،،أولىأولى   ،،�ما ُ�
 نعم.نعم.

 "قال: وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعیة وداود."قال: وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعیة وداود.
فق اإلسالموعند الهادو�ـة والحنفیـة أنـه ال ُ�قـر منـه إال مـا وافـق اإلسـالم ما وا نه إال  قر م نه ال ُ� یة أ مراوتـأولوا هـذا الحـدیث �ـأن المـرا  ،،وعند الهادو�ة والحنف �أن ال حدیث  هذا ال د د وتأولوا 

 خرى التي �قیت عنده �عقد جدید.خرى التي �قیت عنده �عقد جدید.األخت األاألخت األو�مساك و�مساك   ،،االعتزالاالعتزال�الطالق �الطالق 
یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–و�یف �خاطب رسول هللا و�یـف �خاطـب رسـول هللا   ،،وال �خفى أنه تأول متعسفوال �خفى أنه تأول متعسـف في مـن دخـل فـي   -صلى هللا عل من دخل 

 اإلسالم".اإلسالم".
  وسلم على محمد. وسلم على محمد.اللهم صلِّ اللهم صلِّ 

 "ولم �عرف األحكام �مثل هذا؟ و�ذلك تأولوا مثل هذا قوله."ولم �عرف األحكام �مثل هذا؟ و�ذلك تأولوا مثل هذا قوله.
یهِ وعن َساِلم َعْن أبیـهِ  هُ عْنـهُ   رضَي هللاُ رضـَي هللاُ   -وعن َساِلم َعْن أب َوةٍ بـَن َسـَلَمَة َأْسـَلَم وَلـُه َعْشـُر ِنْسـَوةٍ   ْیالنْیالن غَ  َغـ: أنَّ : أنَّ -عْن ُر ِنْس ُه َعْش َلَم وَل َلَمَة َأْس َلْمَن فَأْسـَلْمَن   ،،بَن َس فَأْس

بيُّ فـــَأَمَرُه الّنبـــيُّ   ،،معَهُ مَعـــهُ  سلمصـــلى هللا علیـــه وســـلم–فَأَمَرُه الّن یه و ُد والتِّرمذيُّ أْن َیَتَخّیـــَر ِمـــْنُهنَّ َأْر�ًعـــا. َرَواُه أْحَمـــُد والتِّرمـــذيُّ   -صلى هللا عل ْنُهنَّ َأْر�عًا. َرَواُه أْحمَ   ،،أْن َیَتَخیَّر مِ
 َوصّحَحهُ  ابُن ِحّباَن والَحاِكُم".َوصّحَحهُ  ابُن ِحّباَن والَحاِكُم".

 نعم.نعم.  ،،ر�عةر�عةأكثر من أأكثر من أ  ه أن ُ�مسكه أن ُ�مسكلیس للیس ل  ،،�فارق الباقي�فارق الباقي
 َوصّحَحهُ ابُن ِحّباَن والَحاِكُم َوَأَعّلُه اْلُبَخاريُّ وأُبو ُزْرَعة وأبو حاتم.َوصّحَحهُ ابُن ِحّباَن والَحاِكُم َوَأَعّلُه اْلُبَخاريُّ وأُبو ُزْرَعة وأبو حاتم.  ،،"َرَواُه أْحَمُد والتِّرمذيُّ "َرَواُه أْحَمُد والتِّرمذيُّ 

رضي هللا رضي هللا –أن غیالن بن سلمة أن غیالن بن سلمة   -رضي هللا عنهمارضي هللا عنهما–قال: وعن سالم عن أبیه عبد هللا بن عمر قال: وعن سالم عن أبیه عبد هللا بن عمر 
في خالفة ومـات فـي خالفـة   ،،یفیـفأعیان ثقأعیـان ثقوهو من وهو من   ،،ررُیهاجُیهاجولم ولم   ،،طائفطائف: وهو ممن أسلم �عد فتح ال: وهو ممن أسلم �عد فتح ال-عنهعنه ومات 
سوةأســلم ولــه عشــر نســوة  ،،عمرعمــر سلم وله عشر ن عهفأســلمن معــه  ،،أ سلمن م بي فــأمره النبــي   ،،فأ یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–فأمره الن یر أن یتخیــر   -صلى هللا عل أن یتخ

بو زرعةوصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخـاري وأبـو زرعـة  ،،منهن أر�ًعا. رواه أحمد والترمذيمنهن أر�ًعا. رواه أحمد والترمذي خاري وأ بو وأبـو   ،،وصححه ابن حبان والحاكم وأعله الب وأ
 حاتم.حاتم.

 ظ.ظ.ث غیر محفو ث غیر محفو قال الترمذي: قال البخاري: هذا الحدیقال الترمذي: قال البخاري: هذا الحدی
 ) الكالم على الحدیث.) الكالم على الحدیث.في (التلخیصفي (التلخیص  وأطال المصنفوأطال المصنف

بو قال عقب سیاقه له: رواه اإلمامان أبـو   ،،وأخصر منه وأحسن إفادة �الم ابن �ثیر في (اإلرشاد)وأخصر منه وأحسن إفادة �الم ابن �ثیر في (اإلرشاد) قال عقب سیاقه له: رواه اإلمامان أ
له والترمذي وابن ماجـه؛ وهـذا اإلسـناد رجالـه   ،،عبد هللا محمد بن إدر�س الشافعي وأحمد بن حنبلعبد هللا محمد بن إدر�س الشافعي وأحمد بن حنبل جه؛ وهذا اإلسناد رجا والترمذي وابن ما

 هذا حدیث غیر محفوظ.هذا حدیث غیر محفوظ.قول: قول: اري �اري �سمعت البخسمعت البخ  رمذي �قول:رمذي �قول:إال أن التإال أن الت  ،،على شرط الشیخینعلى شرط الشیخین
في: أن والصــحیح مــا روي شــعیب وغیــره عــن الزهــري قــال: حــدثت عــن محمــد بــن شــعیب الثقفــي: أن    شعیب الثق بن  مد  عن مح حدثت  قال:  عن الزهري  یره  شعیب وغ ما روي  صحیح  وال

 غیالن ... فذ�ره.غیالن ... فذ�ره.
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ساءهقال البخاري: و�نما حدیث الزهري عن سالم عن أبیه: أن رجًال من ثقیف طلق نسـاءه له فقـال لـه   ،،قال البخاري: و�نما حدیث الزهري عن سالم عن أبیه: أن رجًال من ثقیف طلق ن قال  ف
 ..الحدیثالحدیث  ،،عمر: لتراجعن نساءك ....عمر: لتراجعن نساءك ....

بن قــال ابــن  ل�ثیــر: قلــقال ا یر: ق قد جت: قــد ج�ث ممــع اإلمــت:  ساءك.... ام أحمــد فــي روایتــه فقــال لــه عمــر: لتــراجعن نســاءك.... مع اإل تراجعن ن مر: ل له ع قال  ته ف في روای مد  ام أح
 الحدیث.الحدیث.

 قال ابن �ثیر: قلت: قد جمع اإلمام أحمد".قال ابن �ثیر: قلت: قد جمع اإلمام أحمد".
 تكرار �ا شیخ.تكرار �ا شیخ.  هههذا فیهذا فی

 ..سطر �املسطر �امل  ،،سطرسطر  ،،نعمنعم
 طالب: ...........

 ؟؟عندكعندك  ماذاماذا
  طالب: ...........
 ؟؟فیهافیها  ذاذااامم  طبعة ابن الجوزي طبعة ابن الجوزي 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..نعمنعم

   ..........طالب: ......طالب: ......
 سقط؟سقط؟  ههفیفی

 طالب: ...........طالب: ...........
 التكرار؟التكرار؟  حتىحتى

 تكرارتكرارطالب: طالب: 
 ..نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..تكرارتكرار

هذا "قال ابن �ثیر: قلت: قـد جمـع اإلمـام أحمـد فـي روایتـه لهـذا الحـدیث بـین هـذین الحـدیثین بهـذا  حدیثین ب هذین ال بین  حدیث  هذا ال ته ل في روای قد جمع اإلمام أحمد  "قال ابن �ثیر: قلت: 
له برجال وسـاق روا�ـة النسـائي لـه برجـال   ،،السند؛ فلیس ما ذ�ره البخاري قادًحاالسند؛ فلیس ما ذ�ره البخاري قادًحا سائي  �ة الن قاتثقـاتوساق روا نه یَ أنـه َیـإال إال   ،،ث   علىعلـى  ِردِردأ

 ابن �ثیر ما نقله األثرم عن أحمد أنه قال: هذا الحدیث غیر صحیح والعمل علیه.ابن �ثیر ما نقله األثرم عن أحمد أنه قال: هذا الحدیث غیر صحیح والعمل علیه.
 ومن تأول".ومن تأول".  ،،وهو دلیل على ما دّل علیه حدیث الضحاكوهو دلیل على ما دّل علیه حدیث الضحاك

سلم هـــو عمـــدة أهـــل العلـــم فـــي إ�قـــاء العقـــد �النســـبة لمـــن أســـلم  من أ سبة ل قد �الن قاء الع في إ� لم  مدة أهل الع من أر�عن أكثـــر مـــن أر�ـــعععـــهو ع ثر  قاءإ�قـــاء  ،،ن أك قد األر�ع عقـــد األر�ـــع   إ� ع
 ..لعمللعملوعلیه اوعلیه ا  ا الحدیثا الحدیثذذههمدوا على مدوا على ، األئمة اعت، األئمة اعتننسواهسواهومفارقة ومفارقة 

 طالب: ...........طالب: ...........
 أكثر من أر�ع؟أكثر من أر�ع؟  ،،األكثراألكثر

 طالب: ...........طالب: ...........
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علیه الصالة علیه الصالة –من �ضمن؟ النبي من �ضمن؟ النبي   ،،�فارقهم إذا وقر اإل�مان في قلبه وحُسن إسالمه�فارقهم إذا وقر اإل�مان في قلبه وحُسن إسالمهمن �ضمن أنه من �ضمن أنه 
 ..�الوحي�الوحي  اامؤ�دً مؤ�دً   �ان�ان  حینما أقرحینما أقر  -والسالموالسالم

 طالب: ...........طالب: ...........
سلم من غلكــن لــو أســلم مــن غ لو أ كن  نا قیــر علمنــا قل سالمبلنــا إســالمیر علم نا إ نامنــاوحكوحك  ،،ههبل لو جاء شخص مسلم وعقد على لكــن لــو جــاء شــخص مســلم وعقــد علــى   ،،�ه�ــه  م كن  ل

و�ین أن �طأ و�ـین أن �طـأ   ،،فرٌق بین أن �عقد على محرمفرٌق بین أن �عقد على محرم  ،،محرممحرم  ذاتذات  أو عقد علىأو عقد على  ،،الحكم سهل �سیرالحكم سهل �سیر  ،،خامسةخامسة
ستحاللألن عقـــده علیهـــا یـــدل علـــى اســـتحالل  ؛؛اامحرمً محرًمـــ لى ا یدل ع ها  قده علی فرواالســـتحالل �فـــر  ،،ألن ع ستحالل � فونســـأل هللا العفـــو-  واال سأل هللا الع خالف �خـــالف   ،،-ن �

 ..لللیس �السهلیس �السه  قر على هذاقر على هذاكوننا نكوننا نفف  ،،ارتكاب المحرمارتكاب المحرم
 أول هذا.أول هذا.تأول ذلك تتأول ذلك ت"قال: ومن "قال: ومن 

ساءهفائدة: سبقت إشارة إلى قصة تطلیق رجل مـن ثقیـف نسـاءه یف ن من ثق اوذلـك أنـه اختـار أر�ًعـا  ،،فائدة: سبقت إشارة إلى قصة تطلیق رجل  نه اختار أر�ًع لك أ �ان فلمـا �ـان   ،،وذ ما  فل
شیطان فلما بلغ ذلك عمـر قـال: إنـي ألظـن الشـیطان   ،،وقسم ماله بین بنیهوقسم ماله بین بنیه  ،،في عهد عمر طلق نساءهفي عهد عمر طلق نساءه ني ألظن ال قال: إ فلما بلغ ذلك عمر 

 ".".لمك أنك ال تمكث إال قلیالً لمك أنك ال تمكث إال قلیالً أعأعو و   ،،في نفسكفي نفسكسمع �موتك فقذفه سمع �موتك فقذفه   ،،مما �سترق من السمعمما �سترق من السمع
ساءكلتـراجعن نسـاءك  ،،وا�م هللاوا�م هللا تراجعن ن لكولتـرجعن مالـك  ،،ل ترجعن ما هن منكأو ألورثهـن منـك  ،،ول ما رجم وآلمـرن �قبـرك فلیـرجم �مـا رجـم   ،،أو ألورث یرجم � برك فل وآلمرن �ق

 قبر أبي رغال... الحدیث.قبر أبي رغال... الحدیث.
 ابن غیالن".ابن غیالن".  ووقع في (الوسیط)ووقع في (الوسیط)

ظاهر قصد الحرمانألن الظــاهر قصــد الحرمــان ساءطلــق النســاء  ،،ألن ال مالوقســم المــال  ،،طلق الن سم ال ظاهرقصــده الحرمــان ظــاهر  ،،وق صده الحرمان  ــ  فإذافــإذا  ،،بینبــین  ق ق ق طلطل
 ..معاملة له بدون قصدمعاملة له بدون قصد  ؛؛ترثترث  ،،قع طالقهاقع طالقهانها من اإلرث ال �نها من اإلرث ال �ن أجل حرمان أجل حرماالمرأة مالمرأة م

 �قر�نة تطلیق جمیع النساء دفعة واحدة.�قر�نة تطلیق جمیع النساء دفعة واحدة.  -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–طالب: �الم عمر طالب: �الم عمر 
عمنعــم مثالً قــد �كــون الشــخص فــي أثنــاء عمــره مــثالً   ،،ةةواضحواضــح  ،،ن ناء عمره  في أث كون الشخص  في آخرهال فــي آخــره  ،،قد � لى یــرى أنــه لــیس �حاجــة إلــى   ،،ال  جة إ لیس �حا نه  یرى أ
وة أر�عة وة أر�عــة النسالنسـمن مـن   ااأو �طلق جمعً أو �طلــق جمًعـ  ،،الصحةالصـحةحال حـال في فـي   ،،اإلرثاإلرثفیطلقها ال �قصد حرمانها من فیطلقهـا ال �قصـد حرمانهـا مــن   ،،امرأة امـرأة 
ندهعنـــده ـــه بهـــن  ،،ع هنیـــرى أنـــه ال حاجـــة ل له ب جة  نه ال حا ـــى عـــدم حرمـــانهن مـــن اإلرث الطـــالق   ،،یرى أ ـــة القـــرائن عل طالق مـــع دالل من اإلرث ال عدم حرمانهن  لى  قرائن ع لة ال مع دال

 صحیح.صحیح.
 بل هو غیالن.بل هو غیالن.  ،،وهو وهموهو وهم  ،،قال: "ووقع في (الوسیط): ابن غیالنقال: "ووقع في (الوسیط): ابن غیالن

 هملة.هملة.وأشد منه وهًما ما وقع في (مختصر ابن الحاجب): ابن عیالن؛ �العین الموأشد منه وهًما ما وقع في (مختصر ابن الحاجب): ابن عیالن؛ �العین الم
بنأبـي داود): أن قـیس بـن  (سنن(سننوفي وفي  قیس  بي داود): أن  مالحـارث أسـلم وعنـده ثمـ  أ سلم وعنده ث حارث أ بي فـأمره النبـي   ،،ان نسوةان نسـوةال صلى هللا صـلى هللا –فأمره الن

 أن �ختار أر�ًعا.أن �ختار أر�ًعا.  -علیه وسلمعلیه وسلم
سلمت وتحتي خمس نسوةوروى الشافعي والبیهقي عن نوفـل بـن معاو�ـة أنـه قـال: أسـلمت وتحتـي خمـس نسـوة قال: أ نه  بن معاو�ة أ فسألت فسـألت   ،،وروى الشافعي والبیهقي عن نوفل 

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–النبي النبي 
 علیه الصالة والسالم.علیه الصالة والسالم.

قال: "فقــال:  حدةاحــدةفارق و فــارق و ««"ف سوأمســ  ،،ا ــاك أر�ك أر�وأم ــى أقــدَ   ،،»»عًاًع قدَ فعمــدت إل لى أ مدت إ نديِمِهنَّ عنــديفع سنةعــاقر منــذ ســتین ســنة  ،،ِمِهنَّ ع ستین  نذ    ،،عاقر م
 ففارقتها.ففارقتها.
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 وعاش نوفل بن معاو�ة".وعاش نوفل بن معاو�ة".
 ؟؟هذا من الوفاءهذا من الوفاء  ،،�عد ستین سنة فارقها�عد ستین سنة فارقها  ،،�عد طول العشرة�عد طول العشرة

 طالب: ...........طالب: ...........
 ؟؟ماذاماذا

 طالب: ...........طالب: ...........
 ....لكنلكن  ،،اءاءشش  ننفارق مفارق م  ،،وفارق وفارق   ااما دام ُمخیرً ما دام ُمخیرً   نكتةنكتة  �عني المسألة�عني المسألة

 وستین في الجاهلیة".وستین في الجاهلیة".  ،،ستین في اإلسالمستین في اإلسالمبن معاو�ة مائة وعشر�ن سنة؛ بن معاو�ة مائة وعشر�ن سنة؛   نوفلنوفل  "وعاش"وعاش
 ..وحكیم بن حزاموحكیم بن حزام  ،،مثل حّسانمثل حّسان

بد وأن الشیطان قد �قذف في قلب العبـد   ،،"وفي �الم عمر ما یدل على إ�طال الحیلة لمنع التور�ث"وفي �الم عمر ما یدل على إ�طال الحیلة لمنع التور�ث وأن الشیطان قد �قذف في قلب الع
بروأنه یـرجم القبـر  ،،ما �سترقه من السمع من أحوالهما �سترقه من السمع من أحواله یرجم الق حو�هانـة وتحـ  ،،عقو�ة للعاصيعقو�ـة للعاصـي  ؛؛وأنه  نة وت ثل ثـل ذیًرا عن مذیًرا عـن مو�ها

 ما فعله.ما فعله.
بيُّ قال: َردَّ الّنبـيُّ   - عنهما عنهمارضَي هللاُ رضَي هللاُ -اٍس اٍس قال: وعن ابن عبّ قال: وعن ابن عبّ  یه وسلمصـلَّى ُهللا علیـه وسـلم-قال: َردَّ الّن َب اْبَنَتـُه َزْ�َنـَب   -صلَّى ُهللا عل ُه َزْ�َن اْبَنَت

لِ  ــَد ســتِّ ســنیَن �النِّكــاح األوَّ ــع َ�ْع �ی ــن الرَّ ــاص اْب ــي الَع ــى أب لِ عل كاح األوَّ سنیَن �النِّ ستِّ  یع َ�عَْد  � ن الرَّ بي العَاص اْب لى أ ــُد   ،،ع ــا. َرَواُه َأْحَم ــدْث ِنكاًح ــم ُ�ْح ُد ول ا. َرَواُه َأْحَم دْث ِنكاًح لم ُ�ْح و
 وصّحَحُه َأْحمُد والحاِكُم."وصّحَحُه َأْحمُد والحاِكُم."  ،،لنسائيَّ لنسائيَّ واألْرَ�عُة إال اواألْرَ�عُة إال ا

  ،،ها علیه �النكاح األول على خالف في ذلكهـا علیـه �النكـاح األول علـى خـالف فـي ذلـكوردَّ وردَّ   ،،حتى أسلمحتـى أسـلم  اا�قي العقد ُمعلقً �قي العقـد ُمعلًقـ  ،،لمت قبلهلمت قبلهألنها أسألنها أس
ة إذا أسـلم ة إذا أسلمأو �عقد جدید ما دامت في العدَّ ة فـال خـالف فـي �ونهـا تـرد علیـه �النكـاح   أو �عقد جدید ما دامت في العدَّ ة فال خالف في �ونها ترد علیه �النكاح فـي أثنـاء العـدَّ في أثناء العدَّ

عدَّ أمــا إذا أســلم �عــد انقضــاء العــدَّ   ،،األولاألول ضاء ال عد انق سلم � ما إذا أ نه الة فإنــه الأ من تجدبــد مــن تجد  ة فإ قد على خالف یــد العقــد علــى خــالف بد  لك ذلــك   فيفــيید الع یذ�ر یــذ�ر ذ
 ..الشارحالشارح

یه وسلمصلَّى ُهللا علیـه وسـلم-قال: َردَّ الّنبيُّ قال: َردَّ الّنبيُّ   -رضَي ُهللا عنهمارضَي ُهللا عنهما-قال: "وعن ابن عّباٍس قال: "وعن ابن عّباٍس  َب اْبَنَتـُه َزْ�َنـَب   -صلَّى ُهللا عل ُه َزْ�َن اْبَنَت
لِ  ــَد ســتِّ ســنیَن �النِّكــاح األوَّ ــع َ�ْع �ی ــن الرَّ ــاص اْب ــي الَع ــى أب لِ عل كاح األوَّ سنیَن �النِّ ستِّ  یع َ�عَْد  � ن الرَّ بي العَاص اْب لى أ ــا. رَ   ،،ع ــدْث ِنكاًح ــم ُ�ْح ا. رَ ول دْث ِنكاًح لم ُ�ْح ــُد َواُه َأحْ َواُه َأحْ و ُد َم َم

 والحاِكُم.والحاِكُم.َأْحمُد َأْحمُد   وصّحَحهُ وصّحَحهُ   ،،َ�عُة إال النسائيَّ َ�عُة إال النسائيَّ واألرْ واألرْ 
�أسولـیس �إسـناده �ـأس  ،،قال الترمذي: حسنقال الترمذي: حسن سناده  بل إسالمه �ست وفـي لفـظ ألحمـد: �ـان إسـالمها قبـل إسـالمه �سـت   ،،ولیس �إ �ان إسالمها ق فظ ألحمد:  وفي ل

هاوعنـي �إســالمها هجرتهـا  ،،سنینسـنین سالمها هجرت ته و�ال فهـي أســلمت مـع سـائر بناتــه   ،،وعني �إ مع سائر بنا سلمت  یه وسلمصـلى هللا علیـه وســلم–و�ال فهي أ   ..-صلى هللا عل
یلو�انت هجرتها �عـد وقعـة بـدر �قلیـل  ،،ثه هللاثه هللالمن منذ �علمن منذ �عوهن أسوهن أس بدر �قل عة  عد وق في رمضووقعـة بـدر �انـت فـي رمضـ  ،،و�انت هجرتها � نت  بدر �ا عة  ان ان ووق

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–هجرته هجرته   من السنة الثانیة منمن السنة الثانیة من
 علیه الصالة والسالم.علیه الصالة والسالم.

عد "وحرمت المسلمات على الكفار في الحدیبیة سنة ست من ذي القعدة منهـا؛ فیكـون مكثهـا �عـد  ها � كون مكث ها؛ فی "وحرمت المسلمات على الكفار في الحدیبیة سنة ست من ذي القعدة من
�ة في روا�ـة   ذلك نحًوا من سنتین؛ ولهذا وردذلك نحًوا من سنتین؛ ولهذا ورد بي داود: أبـي داود: في روا عد سنتینردهـا علیـه �عـد سـنتینأ یه � ها عل لك وهكـذا قـرر ذلـك   ،،رد قرر ذ وهكذا 

 أبو �كر البیهقي.أبو �كر البیهقي.
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حدیثل الترمذي: ال ُ�عرف وجه هـذا الحـدیثااقق هذا ال عد ست سنین�شـیر إلـى أنـه �یـف ردهـا علیـه �عـد سـت سـنین  ،،ل الترمذي: ال ُ�عرف وجه  یه � ها عل نه �یف رد لى أ شیر إ أو أو   ،،�
مدةالستبعاد أن تبقى عّدتها هذه المـدة  ؛؛أو سنتین؟ وهو مشكلأو سنتین؟ وهو مشكل  ،،ثالثثالث لى تقر�ر ولـم یـذهب أحـد إلـى تقر�ـر   ،،الستبعاد أن تبقى عّدتها هذه ال حد إ یذهب أ ولم 

 المها.المها.المه عن إسالمه عن إسذا تأخر إسذا تأخر إسالمسلمة تحت الكافر إالمسلمة تحت الكافر إ
برنقل اإلجماع فـي ذلـك ابـن عبـد البـر بن عبد ال لك ا في ذ لى أنوأشـار إلـى أن  ،،نقل اإلجماع  شار إ ظا�عـض أهـل الظـا  وأ هل ال زه�عض أ زههر جـوَّ   ،،�اإلجماع�اإلجمـاع  وُردَّ وُردَّ   ،،هر جوَّ

بي شیبة عنهماأخرجـه ابـن أبـي شـیبة عنهمـا  ،،ب بثبوت الخالف فیه عن علّي والنخعيّ ب بثبوت الخالف فیه عن علـّي والنخعـيّ عقِّ عقِّ وتُ وتُ  بن أ اد و�ـه أفتـى حّمـاد   ،،أخرجه ا تى حّم و�ه أف
فةشــیخ أبــي حنیفــة بي حنی حفــروى عــن علــّي أنــه قــال فــي الــزوجین الكــافر�ن �ســلم أحــ  ،،شیخ أ سلم أ كافر�ن � لزوجین ال في ا قال  نه  لّي أ عن ع هو أدهما: هــو أفروى  لك ملــك دهما:  م

 ما دامت في دار هجرتها.ما دامت في دار هجرتها.  لبضعهالبضعها
 ما لم تخرج من مصرها.ما لم تخرج من مصرها.وفي روا�ة: هو أولى بها وفي روا�ة: هو أولى بها 

سلمتوفي روا�ة عن الُزهـري أنـه: إن أسـلمت نه: إن أ سلم زوجهاولـم �سـلم زوجهـا  ،،وفي روا�ة عن الُزهري أ فرق مـا لـم �فـرق   ،،فهما على نكاحهمافهمـا علـى نكاحهمـا  ،،ولم � لم � ما 
 بینهما سلطان.بینهما سلطان.

ففإن أسلم وهـي فـ  ،،وقال الجمهور: إن أسلمت الحر�یة وزوجها حر�ي وهي مدخوٌل بهاوقال الجمهور: إن أسلمت الحر�یة وزوجها حر�ي وهي مدخوٌل بها عّدةي العـّدةفإن أسلم وهي    ،،ي ال
�اقٍ فالنكــاح �ــاقٍ  كاح  عدتهاو�ن أســلم �عــد انقضــاء عــدتها  ،،فالن ضاء  عد انق سلم � عت الفرقة بینووقعــت الفرقــة بین  ،،و�ن أ ماهمــاووق یه وهــذا الــذي ادعــى علیــه   ،،ه عى عل لذي اد وهذا ا

حر)اإلجمــاع فــي (البحــر) في (الب ماع  برواّدعــاه ابــن عبــد البــر  ،،اإلج بد ال بن ع عاه ا ما عرفت.�مــا عرفــت.  ،،واّد �أن وتــأول الجمهــور حــدیث ز�نــب �ــأن   � نب  حدیث ز� هور  وتأول الجم
قداروهـو مقـدار  ،،وذلك �عد نزول آ�ة التحر�م لبقاء المسلمة تحت الكافروذلك �عد نزول آ�ة التحر�م لبقاء المسلمة تحت الكافر  ،،عدتها لم تكن قد انقضتعدتها لم تكن قد انقضت   وهو م

ها فرّدهـا   ،،حیض قد یتأخر مع �عض النساءحیض قد یتأخر مع �عض النساءهر؛ ألن الهر؛ ألن السنتین وأشسنتین وأش یه علیـه   -یه وسلمیـه وسـلمصلى هللا علصـلى هللا عل–فرّد عل
 نت العّدة غیر منقضیة.نت العّدة غیر منقضیة.لما �الما �ا

 ورد هذا الُمقید".ورد هذا الُمقید".  ،،وال مهروال مهر  ،،أنه لم ُ�حدث ز�ادة شرطأنه لم ُ�حدث ز�ادة شرط  وقیل: المراد �النكاح األولوقیل: المراد �النكاح األول
 ..�عید�عیدهذا هذا   لكنلكن  ،،مثلهمثلهة النكاح األول ة النكاح األول ففة هذا النكاح الثاني �صة هذا النكاح الثاني �صففصص

بي لنبـي �ان ا�ـان اوال وال   ،،ن القیم وقال: ال نعرف اعتبار العّدة في شيء من األحادیثن القیم وقال: ال نعرف اعتبار العّدة في شيء من األحادیـثد هذا ابد هذا ابقال: "ور قال: "ور  –لن
 �سأل المرأة؛ هل انقضت عدتها أم ال.�سأل المرأة؛ هل انقضت عدتها أم ال.  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم

قاء وال ر�ب أن اإلسالم لو �ان �مجرده فرقة؛ لكانت فرقـة �ائنـة ال رجعیـة؛ فـال أثـر للعـدة فـي �قـاء  في � عدة  ثر لل فال أ یة؛  نة ال رجع وال ر�ب أن اإلسالم لو �ان �مجرده فرقة؛ لكانت فرقة �ائ
 لغیر.لغیر.ع نكاحها لع نكاحها لالنكاح و�نما أثرها في منالنكاح و�نما أثرها في من

–ولكن الذي دّل علیه حكمه ولكن الذي دّل علیه حكمـه لو �ان اإلسالم قد نجز الفرقة بینهما؛ لم �كن أحق بها في العّدة لو �ان اإلسالم قد نجز الفرقة بینهما؛ لم �كن أحق بها في العّدة 
 فهي زوجته.فهي زوجته.  فإن أسلم قبل انقضاء عّدتهافإن أسلم قبل انقضاء عّدتهاأن النكاح موقوف؛ أن النكاح موقوف؛   -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم
 ته".ته".و�ن أحبت؛ انتظرته؛ فإن أسلم؛ �انت زوجو�ن أحبت؛ انتظرته؛ فإن أسلم؛ �انت زوج  ،،فلها أن تنكح من شاءتفلها أن تنكح من شاءت  و�ن انقضت عّدتهاو�ن انقضت عّدتها

 ..�عني بینهما�عني بینهما
 نكاح.نكاح.�انت زوجته من حاجة إلى تجدید �انت زوجته من حاجة إلى تجدید   فإن أسلمفإن أسلم  ،،"قال: و�ن أحبت انتظرته"قال: و�ن أحبت انتظرته

ما افتراقهما ونكاحها بل �ان الواقـع أحـد األمـر�ن: إمـا افتراقهمـا ونكاحهـا   ،،لبتةلبتةأأوال ُ�علم أحٌد جّدد �عد اإلسالم نكاحه وال ُ�علم أحٌد جّدد �عد اإلسالم نكاحه  حد األمر�ن: إ قع أ بل �ان الوا
 و�ن تأخر إسالمه.و�ن تأخر إسالمه.  ،،و�ما �قاؤهما علیهو�ما �قاؤهما علیه  ،،غیرهغیره
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عّدةوأما تنجیز الفرقة ومراعاة العـّدة لمفـال ُ�علـم  وأما تنجیز الفرقة ومراعاة ال یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–  أن رسول هللاأن رسـول هللا  فال ُ�ع حد قضـى بواحـد   -صلى هللا عل قضى بوا
 وقرب إسالم أحد الزوجین من اآلخر و�عده منه.وقرب إسالم أحد الزوجین من اآلخر و�عده منه.  ،،دهدهمنهما مع �ثرة من أسلم في عهمنهما مع �ثرة من أسلم في عه

حدهما عن و�ن تأخر إسالم أحـدهما عـن   ،،الزوجین على نكاحهماالزوجین على نكاحهما  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–قال: ولوال إقراره قال: ولوال إقراره  و�ن تأخر إسالم أ
یةاآلخر �عد صـلح الحدیبیـة فتحوزمـن الفـتح  ،،اآلخر �عد صلح الحدیب نا لقلنـا   ،،وزمن ال عّدة؛ م مـن غیـر اعتبـار عـّدة؛ رقة �اإلسالرقـة �اإلسـالبتعجیل الفبتعجیـل الفلقل بار  م من غیر اعت

} لَُّهْم وَ  لَُّهْم وَ َال ُهنَّ ِحلٌّ َال ُهنَّ ِحلٌّ   {َال ُهنَّ {َال ُهنَّ : : -تعالىتعالى–لقوله لقوله  }َال ُهْم َ�ِحلُّوَن َلُهنَّ  ..]]1010[الممتحنة:[الممتحنة:َال ُهْم َ�ِحلُّوَن َلُهنَّ
عالىتعــالى–وقوله وقولــه  ِم اْلَكَواِفِر}{َوَال ُتْمِســُكوا ِ�ِعَصــِم اْلَكَواِفِر}  ::-ت ُكوا ِ�ِعَص نة:[الممتحنــة:{َوَال ُتْمِس ضا�ا تثــم ســرد قضــا�ا ت  ،،]]1010[الممتح سرد ق هب �ــد مــا ذهــب ؤ ؤ ثم  ما ذ �د 

 قوال في المسألة".قوال في المسألة".قرب األقرب األوهو أوهو أ  ،،لیهلیهإإ
إن إن   ،،العّدةالعـّدة  د نها�ةد نها�ـةلكن �علكـن �عـ  ،،أثر واضحأثـر واضـح  ،،العّدة لها أثر في النكاح السابق والالحقالعـّدة لهـا أثـر فـي النكـاح السـابق والالحـق  ،،على �ل حالعلى �ل حال

فالفرقة فالفرقـة   و�ن أرادت أن تتزوج غیرهو�ن أرادت أن تتـزوج غیـره  ،،فاألمر ال �عدوهافـاألمر ال �عـدوها  ،،أرادت أن تنتظر الزوج األول لعله أن ُ�سلمأرادت أن تنتظر الزوج األول لعلـه أن ُ�سـلم
سالمهحصـــلت �مجـــرد إســـالمه جرد إ صلت �م فو�ن أرادت أن تنتظـــره فـــ  ،،ح ظره  سنینولـــو مكثـــت عشـــر ســـنین  ،،عدوهاعـــدوهااألمر ال �األمر ال �و�ن أرادت أن تنت شر  ثت ع   إنإن  ،،ولو مك

النقطاع العّدة النقطاع العّدة شك أن شك أن   لكن اللكن ال  ،،فال مانعفال مانع  ،،ورضیت بذلكورضیت بذلك  وهيوهي  علیهاعلیها  ااواقعً واقعً وصار وصار أرادت أن تنتظره أرادت أن تنتظره 
 ..أثًرا على السابق والالحقأثًرا على السابق والالحق

ه قاَل: ردَّ النبيُّ   ،،َعْن أبیهِ َعْن أبیهِ   ،،"قال: وعن َعمرو بِن ُشعْیٍب "قال: وعن َعمرو بِن ُشعْیٍب  ه قاَل: ردَّ النبيُّ عن َجدِّ یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–عن َجدِّ هُ اْبَنَتـهُ   -صلى هللا عل   اْبَنَت
یدعاص بن الر�یع ِبِنكاٍح َجدیـدعلى أبي الْ على أبي الْ َزْ�نَب َزْ�نَب  : َحـدیُث اْبـِن َعّبـاٍس َأْجـوُد إْسـناًدا  ،،عاص بن الر�یع ِبِنكاٍح َجد ناًداقـال الّترِمـِذيُّ وُد إْس اٍس َأْج ِن َعّب دیُث اْب : َح ِذيُّ   ،،قال الّترِم

 َعَمُل على حدیِث َعْمرو ْبِن ُشَعْیٍب.َعَمُل على حدیِث َعْمرو ْبِن ُشَعْیٍب.الالو و 
ه قاَل: ردَّ النبيُّ   ،،َعْن أبیهِ َعْن أبیهِ   ،،قال الشارح: وعن َعمرو بِن ُشعْیٍب قال الشارح: وعن َعمرو بِن ُشعْیٍب  ه قاَل: ردَّ النبيُّ عن َجدِّ   -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–عن َجدِّ

هُ اْبَنَتــهُ  نَب عَزْ�نــَب ع  اْبَنَت بي الْ لــى أبــي الْ َزْ� یدعــاص بــن الر�یــع ِبِنكــاٍح َجدیــدلى أ كاٍح َجد یع ِبِن بن الر� : َحــدیُث اْبــِن َعّبــاٍس َأْجــوُد   ،،عاص  وُد قــال الّترِمــِذيُّ اٍس َأْج ِن َعّب دیُث اْب : َح ِذيُّ قال الّترِم
 َمُل على حدیِث َعْمرو ْبِن ُشَعْیٍب.َمُل على حدیِث َعْمرو ْبِن ُشَعْیٍب.لعَ لعَ واوا  ،،إْسناًداإْسناًدا

وحجاج لم �سمعه من وحجاج لم �سمعه من   ،،قال الحافظ بن �ثیر في (اإلرشاد): قال اإلمام أحمد: هذا حدیث ضعیفقال الحافظ بن �ثیر في (اإلرشاد): قال اإلمام أحمد: هذا حدیث ضعیف
بن شعیبعمـرو بـن شــعیب ما سمعهو�نمـا سـمعه  ،،عمرو  بمــن محمـد بــ  و�ن ید هللان عبیـد هللامن محمد  ثه والعرزمــي ال �سـاوي حدیثــه   ،، العرزمي العرزمـين عب ساوي حدی والعرزمي ال �

 قال:".قال:".  ،،شیئاشیئا
عم نعــم  یه عن جداالحتجــاج �عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــدو و ن لى عمروإذا صــح الســند إلــى عمــرو  ،،ههاالحتجاج �عمرو بن شعیب عن أب سند إ لم �صح و�ذا لــم �صــح   ،،إذا صح ال و�ذا 

 ..السند إلى عمرو فالالسند إلى عمرو فال
قدم�عنـي المتقـدم  -قال: "والصحیح حدیث ابن عباسقال: "والصحیح حدیث ابن عبـاس ني المت لدارقطني وهكـذا قـال البخـاري والترمـذي والـدارقطني   ،،-�ع خاري والترمذي وا قال الب وهكذا 

 ن حفاظ الحدیث.ن حفاظ الحدیث.اه عاه عوحكوحك  ،،بیهقيبیهقيوالوال
بن وجمـع بینـه و�ـین حـدیث ابـن   ،،فإنه جنح إلى ترجیح روا�ة عمرو بن شعیبفإنه جنح إلى ترجیح روا�ة عمرو بن شعیب  ،،وأما ابن عبد البروأما ابن عبد البر نه و�ین حدیث ا وجمع بی

بعبــ بن عاس؛ فحمــل قولــه فــي حــدیث ابــن عع حدیث ا في  مل قوله  شروطهبــاس: �النكــاح األول؛ أي: �شــروطهاس؛ فح كاح األول؛ أي: � حدث ومعنــى لــم �حــدث   ،،باس: �الن لم � نى  ومع
 وقد أشرنا إلیه آنًفا.وقد أشرنا إلیه آنًفا.  ،،شیئا؛ أي: لم یزد على ذلك شیئاشیئا؛ أي: لم یزد على ذلك شیئا

یدوقـد صـرح فیـه بوقـوع عقـد جدیـد ومهـر جدیـد  ،،ده األصولده األصـولن شعیب تعضن شعیب تعضقال: وحدیث عمرو بقال: وحدیث عمرو ب ید ومهر جد یه بوقوع عقد جد   ،،وقد صرح ف
 واألخذ �الصر�ح أولى من األخذ".واألخذ �الصر�ح أولى من األخذ".
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 ..ُمجملُمجملواألول واألول   ،،هذا حدیث ُمفسرهذا حدیث ُمفسر
یدوقد صـرح فیـه بوقـوع عقـد جدیـد ومهـر جدیـد  ،،قال: "وحدیث عمرو بن شعیب تعضده األصولقال: "وحدیث عمرو بن شعیب تعضده األصول ید ومهر جد یه بوقوع عقد جد   ،،وقد صرح ف

 واألخذ �الصر�ح أولى من األخذ �المحتمل. انتهى.واألخذ �الصر�ح أولى من األخذ �المحتمل. انتهى.
وال صداًقا. وال صـداًقا.   ،،ابن عباس في روا�ة: فلم �حدث شهادةابن عباس في روا�ة: فلم �حدث شـهادة  تصر�حُ تصر�حُ   ث ابن عباسث ابن عباسحدیحدی  تأو�لَ تأو�لَ   قلت: یردقلت: یرد

 ه.ه.ج اإلمام أحمد لج اإلمام أحمد لونسبه إلى إخراونسبه إلى إخرا  ،،رواه ابن �ثیر في (اإلرشاد)رواه ابن �ثیر في (اإلرشاد)
عراقفإنه یر�د عمل أهل العـراق  ،،وأما قول الترمذي: والعمل على حدیث عمرو بن شعیبوأما قول الترمذي: والعمل على حدیث عمرو بن شعیب وال �خفى وال �خفـى   ،،فإنه یر�د عمل أهل ال

قوي أن عملهــم �الحــدیث الضــعیف وهجــر القــوي  ضعیف وهجر ال حدیث ال هم �ال ضعی�قــوي الضــعیال ال   ،،أن عمل قوي ال من مــا ذهبــوا إلیــه مــن   بل �ضعفبــل �ضــعف  فف� یه  بوا إل ما ذه
 العمل.العمل.

�ا رسوَل فجاء ِزْوُجها فقـال: �ـا رسـوَل   ،،قال: َأْسَلَمِت اْمَرَأٌة َفَتَزوجْت قال: َأْسَلَمِت اْمَرَأٌة َفَتَزوجْت   -رضي هللا عنهمارضي هللا عنهما–وعن ابِن َعّباٍس وعن ابِن َعّباٍس  قال:  فجاء ِزْوُجها ف
ي ُ�ْنُت َأْسَلْمُت َوَعِلَمْت �إْسالِمي.  ،،هللاِ هللاِ  ي ُ�ْنُت َأْسَلْمُت َوَعِلَمْت �إْسالِمي.ِإنِّ  ِإنِّ

 ِر".ِر".َجَها اآلخَ َجَها اآلخَ ِمْن َزوْ ِمْن َزوْ   -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–َفاْنَتَزَعَها رسوُل هللا َفاْنَتَزَعَها رسوُل هللا 
 قف اآلن.قف اآلن.  ،،قف اآلنقف اآلن

 طالب: ...........
شربللشــــرب شربللشــــرب  ،،لل شرباألوانــــي للشــــرب  ..........  ،،لل ني لل شاحةلكــــن إذا وجــــدت ُمشــــاحة  ،،األوا كن إذا وجدت ُم ني موجو �عنــــي موجــــو   ،،ل ناسالنــــاس  ..........د د �ع   ال
   ..هه�قدر حاجت�قدر حاجت  إالإال  أخذأخذما �ما �  والماء ما �كفي؛والماء ما �كفي؛  ،،�شر�ون �شر�ون 

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........
 طیب.طیب.

 طالب: ...........طالب: ...........
 ُینقل إلى جهٍة ُمماثلة.ُینقل إلى جهٍة ُمماثلة.  له أنهله أنه  األصلحاألصلح  ،،قلقلُینُین  ،،�عني تعطلت مصلحته�عني تعطلت مصلحته

 طالب: ...........طالب: ...........
صار صـار   ،،ى جهة ال �صلح الوقف علیهاى جهـة ال �صـلح الوقـف علیهـاوقف علوقـف علـ  لكن لولكن لـو  ،،إلى جهٍة ُمماثلة ُینقلإلى جهٍة ُمماثلة ُینقل  ،،ال إلى مسجدال إلى مسجد  ،،الال

بر مثالً قبــر مــثالً   ،،على ضر�حعلــى ضــر�ح  ،،على جهةعلــى جهــة  ااوقفً وقًفــ بر فالنمصــحف علــى قبــر فــالن  أوأو  اا�تاب البخاري مخطوطً �تــاب البخــاري مخطوًطــ  ،،ق   ،،مصحف على ق
  ،،الوقف �طلالوقـف �طـل  ::نقولنقـول  ،،�مكناس مثًال �مكنـاس مـثًال   التیجانیةالتیجانیـة  الزاو�ةالزاو�ةب وقف على ب وقف على �تب من المغر �تب من المغر   ،،الال  ..هذا موجودهذا موجود

تبوُتبــاع هــذه الكتــب هذه الك باع  هأو ُینقــل مــا ُ�حقــق هــدف الواقــف إلــى جهــ  ،،وُت لى ج قف إ هدف الوا ما ُ�حقق  قل  هاة ُینتفــع بهــاأو ُین فع ب سجدمســجد  ،،ة ُینت بةمكتبــة  أوأو  ،،م   أوأو  ،،مكت
   ..الوقف أصله �اطل؛ ألنه على جهة ال �صح الوقف علیهاالوقف أصله �اطل؛ ألنه على جهة ال �صح الوقف علیها  ،،�ان الوقف أصله �اطًال �ان الوقف أصله �اطًال   ،،شيءشيء
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 م�سم هللا الرحمن الرحی
 وعلى آله وصحبه أجمعین.وعلى آله وصحبه أجمعین.  ،،وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمدوصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد  ،،ب العالمینب العالمینالحمد هلل ر الحمد هلل ر 
اٍس "وعن ابـِن َعّبـاٍس   ::-رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–بن حجر بن حجر ااقال الحافظ قال الحافظ  بِن َعّب َلَمِت قـال: َأْسـَلَمِت   - عنهما عنهمـارضي هللارضـي هللا–"وعن ا قال: َأْس

ي ُ�ْنُت َأْسَلْمُت َوَعِلَمْت �إ  ،،فجاء َزْوُجها فقال: �ا رسوَل هللاِ فجاء َزْوُجها فقال: �ا رسوَل هللاِ   ،،اْمَرَأٌة َفَتَزوجْت اْمَرَأٌة َفَتَزوجْت  ي ُ�ْنُت َأْسَلْمُت َوَعِلَمْت �إِإنِّ  ْسالِمي.ْسالِمي.ِإنِّ
رِ ِمـْن َزْوَجَهـا اآلَخـرِ   -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–اْنَتَزَعَها رسوُل هللا اْنَتَزَعَها رسوُل هللا فَ فَ  ا اآلَخ ْن َزْوَجَه هـا إلـى َزْوِجَهـا األوَّ   ،،ِم ا األوَّ وردَّ لى َزْوِجَه ها إ ِل. َرَواُه ِل. َرَواُه وردَّ

 وَصّحَحُه ابُن ِحبَّاَن والحاِكُم".وَصّحَحُه ابُن ِحبَّاَن والحاِكُم".  ،،اوَد واْبُن ماَجهاوَد واْبُن ماَجهأْحَمُد وَأُبو دَ أْحَمُد وَأُبو دَ 
 ..ما زالت فیه عصمة الزوج األولما زالت فیه عصمة الزوج األول  ااألنهألنه  ؛؛تبین ُ�طالن العقد الثانيتبین ُ�طالن العقد الثانيألنه ألنه 

اٍس : "وعن ابـِن َعّبـاٍس -هللاهللا  رحمهرحمه–رح رح قال الشاقال الشا بِن َعّب َرَأٌة َفَتَزوجْت قـال: َأْسـَلَمِت اْمـَرَأٌة َفَتَزوجـْت   -رضي هللا عنهمارضـي هللا عنهمـا–: "وعن ا َلَمِت اْم   ،،قال: َأْس
ي ُ�ْنُت َأْسَلْمُت َوَعِلَمْت �إْسالِمي.  ،،ل: �ا رسوَل هللاِ ل: �ا رسوَل هللاِ ُجها فقاُجها فقافجاء َزوْ فجاء َزوْ  ي ُ�ْنُت َأْسَلْمُت َوَعِلَمْت �إْسالِمي.ِإنِّ  ِإنِّ

رِ ِمـْن َزْوَجَهـا اآلَخـرِ   -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–َفاْنَتَزَعَها رسوُل هللا َفاْنَتَزَعَها رسوُل هللا  ا اآلَخ ْن َزْوَجَه لى زَ هـا إلـى زَ وردَّ وردَّ   ،،ِم ا اْوِجَهـا اها إ ِل. َرَواُه ْوِجَه ِل. َرَواُه ألوَّ ألوَّ
 وَصّحَحُه ابُن ِحبَّاَن والحاِكُم.وَصّحَحُه ابُن ِحبَّاَن والحاِكُم.  ،،أْحَمُد وَأُبو َداوَد واْبُن ماَجهأْحَمُد وَأُبو َداوَد واْبُن ماَجه

لزوجالحــدیث دلیــل علــى أنــه إذا أســلم الــزوج سلم ا نه إذا أ لى أ یل ع حدیث دل سالمهوَعِلمــت امرأتــه �إســالمه  ،،ال ته �إ مت امرأ حهفهــي فــي عقــد نكاحــه  ،،وَعِل قد نكا في ع هي  و�ن و�ن   ،،ف
 ُتنتزع من الزوج اآلخر.ُتنتزع من الزوج اآلخر.  ،،تزوجت؛ فهو تزوج �اطلتزوجت؛ فهو تزوج �اطل

عد أسـلم �عـد   ُ�حتمل أنهُ�حتمل أنهوقوله: وعلمت �إسالمي: وقوله: وعلمت �إسالمي:  سلم � هاأو قبلهـا  ،،انقضاء عدتهاانقضـاء عـدتهاأ یه على وأنهـا ُتـرد إلیـه علـى   ،،أو قبل رد إل ها ُت وأن
یرهجه �غیـرهوأن علمها �إسالمه قبل تزوّ وأن علمها �إسالمه قبل تزوّ   ،،كل حالكل حال ایبطـل نكاحهـا ُمطلًقـا  ،،جه �غ طل نكاحها ُمطلًق عّدتها أم سـواء انقضـت عـّدتها أم   ،،یب سواء انقضت 

یه وسلمصلى هللا علیـه وسـلم–فهو من األدلة لكالم ابن القیم الذي قدمناه؛ ألن تر�ه فهو من األدلة لكالم ابن القیم الذي قدمناه؛ ألن تر�ه   ،،الال   االستفصالاالستفصـال  -صلى هللا عل
 ؟ دلیل على أنه ال حكم للعّدة".؟ دلیل على أنه ال حكم للعّدة".الال  أوأو  ،،العّدةالعّدةهل علمت �عد انقضاء هل علمت �عد انقضاء 

مال ال االحتمــال فصال من مجفصــال مــن مجــترك االستتــرك االست  ،،�ما قال اإلمام الشافعي وغیره�مــا قــال اإلمــام الشــافعي وغیــره  ،،ُ�حمل على العمومُ�حمــل علــى العمــوم  ،،نعمنعــم ال االحت
إن �ان قبل العّدة أو إن �ـان قبـل العـّدة أو   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–ولم �ستفصل النبي ولم �ستفصل النبي   ،،ُینزل منزلة العموم في المقالُینزل منزلة العموم في المقال

 ..�عدها�عدها
تتم ال تـتم   ،،نها �عد انقضاء عدتها َتَزوَُّج من شاءتنها �عد انقضاء عدتها َتَزوَُّج مـن شـاءتي قدمناه أي قدمناه أالقیم الذالقیم الذ  قال: "إال أنه على �الم ابنقال: "إال أنه على �الم ابن ال 

 ..-رحمه هللارحمه هللا–ه الشارح ه الشارح قالقال  �ذا�ذا  ،،جها في العدةجها في العدةهذه القصة إال على تقدیر تزو هذه القصة إال على تقدیر تزو 
من األول فنكاحها صحیحوال �خفى أنه ُمْشِكل؛ ألنه إن �ان عقد اآلخـر �عـد انقضـاء عـّدتها مـن األول فنكاحهـا صـحیح عّدتها  عد انقضاء    ،،وال �خفى أنه ُمْشِكل؛ ألنه إن �ان عقد اآلخر �

عّدةأسلم وهـي فـي العـّدةقال: إنه قال: إنه ل إال أن �ُ ل إال أن �ُ فهو �اطفهو �اط  ،،و�ن �ان قبل انقضاء عدتهاو�ن �ان قبل انقضاء عدتها في ال سلم وهي و�ذا أسـلم وهـي   ،،أسلم وهي  و�ذا أ
 فتزوجها".فتزوجها".  ،،فالنكاح �اٍق بینهمافالنكاح �اٍق بینهما  ،،فیهافیها

 ..فالنكاح الثاني �اطلفالنكاح الثاني �اطل  ،،ااما زال النكاح األول سار�ً ما زال النكاح األول سار�ً   ،،تمرتمرالنكاح األول �اٍق ومسالنكاح األول �اٍق ومس
�اٍق بینهمافالنكاح �ـاٍق بینهمـا  ،،و�ذا أسلم وهي فیهاو�ذا أسلم وهي فیها  ،،"قال: إال أن ُ�قال أنه أسلم وهي في العّدة"قال: إال أن ُ�قال أنه أسلم وهي في العّدة وجها وجهـا فتز فتز   ،،فالنكاح 

 ؛ ألنها �اقیة في عقد نكاحها؛ فهذا أقرب.؛ ألنها �اقیة في عقد نكاحها؛ فهذا أقرب.سالمه �اطلسالمه �اطل�عد إ�عد إ
 ".".-رضي هللا عنهرضي هللا عنه–َرَة َعْن َأبیِه َرَة َعْن َأبیِه : وعن َزْ�د بن َ�ْعِب بِن ُعجْ : وعن َزْ�د بن َ�ْعِب بِن ُعجْ -رحمه هللارحمه هللا–ثم قال الحافظ ثم قال الحافظ 
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 طالب: ...........طالب: ...........
فإن فـإن   ،،ُینتظر الزوج حتى ُ�سلمُینتظـر الـزوج حتـى ُ�سـلم  ،،فُینتظر الزوجفُینتظر الـزوج  ،،نشاءنشاءاالستدامة �غتفر فیها ما ال �غتفر في اإلاالستدامة �غتفر فیها ما ال �غتفر في اإل  ،،نعمنعم

عدةأســلم مــا دامــت فــي العــدة في ال مت  ما دا سلم  هو أولى فهــو أولــى   أ هابهــاف سلمو�ن خرجــت مــن العــدة قبــل أن ُ�ســلم  ،،ب بل أن ُ� عدة ق من ال ما فالمســألة مثــل مــا   ،،و�ن خرجت  ثل  فالمسألة م
 ..سبقسبق

یِه بِن ُعْجَرَة َعـْن َأبیـِه   : "وعن َزْ�د بن َ�ْعِب : "وعن َزْ�د بن َ�ْعِب -رحمه هللارحمه هللا–قال الحافظ قال الحافظ  ْن َأب َزّوَج قـال: َتـَزّوَج   -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–بِن ُعْجَرَة َع قال: َت
ارالَعالیـَة ِمـْن بنـي ِغَفـار  -هللا علیه وسلمهللا علیه وسـلم  ىىصلصل–رسوُل هللا رسوُل هللا  ني ِغَف ْن ب یَة ِم یِه و َفَلمـا َدَخَلـْت َعَلیـِه و   ،،الَعال ْت َعَل ما َدَخَل ااَبَهـاَوضَعْت ثیَوضـَعْت ثیَفَل   ،،اَبَه

اَرَأى ِ�َكْشــحَها َبَیاًضــا حَها َبَیاًض قاَل:فقــاَل:  ،،َرَأى ِ�َكْش كِ اْلَبِســي ِثَیاَ�ــكِ ««  ف ي ِثَیاَ� كِ َواْلَحِقــي ِ�َأْهِلــكِ   ،،اْلَبِس ي ِ�َأْهِل ا وَأَمــَر َلَهــا   ،،»»َواْلَحِق َر َلَه حاكمُ َداق. َرَواُه الحــاكمُ َص َصــ��وَأَم   ،،َداق. َرَواُه ال
 واْخُتِلَف َعَلْیِه في شْیِخِه اْخِتالًفا �ثیًرا.واْخُتِلَف َعَلْیِه في شْیِخِه اْخِتالًفا �ثیًرا.  ،،وفي إْسَناِدِه جمیُل بُن زْ�ٍد؛ وهو َمْجُهولٌ وفي إْسَناِدِه جمیُل بُن زْ�ٍد؛ وهو َمْجُهولٌ 

 رة".رة".�عب بن عج�عب بن عج  قال الشارح: عن ز�د بنقال الشارح: عن ز�د بن
 صحیح؟ صحیح؟   ؟؟حكمهحكمه  ماذا قال عنماذا قال عن

 طالب: ...........طالب: ...........
 ؟؟ماذاماذا

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..�الخارج�الخارجي ي ذذالالالكالم الكالم   ررننظننظلكن لكن   ،،ُمضعفُمضعف

 طالب: ...........طالب: ...........
   نعم.نعم.  ،،ااجزاك هللا خیرً جزاك هللا خیرً 

 على السند.على السند.ب: الكالم ب: الكالم طالطال
 ؟؟�قول�قول  ماذاماذا  ..َمضعفَمضعف

بد هللاطالــب: هــذا فیــه توضــیح األحكــام للشــیخ عبــد هللا شیخ ع كام لل یه توضیح األح هذا ف لب:  سامالبســام  طا مه هللارحمــه هللا–  الب ضعیفحــدیث ضــعیفالالقال: قــال:   -رح   ،،حدیث 
قول: وجملـة القـول:   ::األلبانياأللباني  قالقال  ،،فذ�ر الحدیثفذ�ر الحدیث  ،،أو ز�د بن �عبأو ز�د بن �عب  ،،أخرجه أحمد �سنده لكعب بن ز�دأخرجه أحمد �سنده لكعب بن ز�د لة ال وجم

من لعلمـاء مـن وقد أكثر اوقد أكثر ا  ،،وقد تفرد �هوقد تفرد �ه  ،،ألن فیه جمیل بن ز�دألن فیه جمیل بن ز�د  ؛؛ااجد� جد� أن الحدیث ضعیف أن الحدیث ضعیف  ماء  في الطعـن فـي لعل الطعن 
لیس وقال النسـائي: لـیس   ،،ي: لیس بثقةي: لیس بثقةوقال ابن عدوقال ابن عد  ،،قال البخاري: ال �صح حدیثهقال البخاري: ال �صح حدیثهفف  ،،میل بن ز�دمیل بن ز�دجج سائي:  وقال الن

غوي البغـوي   وقالوقال  ،،�القوي �القوي  حدیث: ضـعیف الحـدیثالب قال وألجـل اضـطرا�ه فقـد قـال   ،،: ضعیف ال قد  یحـافظ: اضـطرب �ثیـالالوألجل اضطرا�ه ف ا على ا علـى رً رً حافظ: اضطرب �ث
 جمیل بن ز�د.جمیل بن ز�د.

خاري أنوقد صح الحدیث بلفٍظ آخر وهو ما جاء في صحیح البخـاري أن   جون بنـة الجـون اا  وقد صح الحدیث بلفٍظ آخر وهو ما جاء في صحیح الب نة ال ما دخلت على مـا دخلـت علـى لل  ب
ها: فقـال لهـا:   ،،ودنا منها قالت: أعوذ �اهلل منكودنا منها قالت: أعوذ �اهلل منـك  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–النبي النبي  قال ل ذت �عظیملقـد ُعـذت �عظـیم««ف قد ُع   ،،ل

 ..»»الحقي �أهلكالحقي �أهلك
 نعم.نعم.  ،،إشكالإشكال  ههما فیما فی

تزوج رسول هللا عن أبیه قال: تـزوج رسـول هللا   ،،: "وعن ز�د بن �عب بن عجرة: "وعن ز�د بن �عب بن عجرة-رحمه هللارحمه هللا–قال الشارح قال الشارح  صلى صـلى –عن أبیه قال: 
ارالعاِلَیَة مـن َبنـي ِغَفـار  -هللا علیه وسلمهللا علیه وسلم ني ِغَف من َب غین المعجمة ف�كسـر الغـین المعجمـة ف  -العاِلَیَة  لفاء خفیفـة فـراء �عـد األلـفففـ�كسر ال عد األ فراء � فة    ،،اء خفی
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لة معروفةقبیلــة معروفــة شحهافلمــا دخلــت علیــه ووضــعت ثیابهــا؛ رأى �َكشــحها  ،،قبی ها؛ رأى �َك یه ووضعت ثیاب لت عل ما دخ شین معجمة �فــتح الكــاف فشــین معجمــة   -فل كاف ف فتح ال �
لةملـةفحاء مهفحاء مه لى الضلعهـو مـا بـین الخاصـرتین إلـى الضـلع  ،،م بین الخاصرتین إ ما  قا�مـا فـي (القـا  ،،هو  في (ال ما  قال: موس) بیاًضـا فقـال: � ا ف سي اْلَبسـي ««موس) بیاًض اْلَب

 وأمر لها �الصداق.وأمر لها �الصداق.  ،،»»ِثَیاَ�ك واْلَحِقي �َأْهِلكِ ِثَیاَ�ك واْلَحِقي �َأْهِلكِ 
یًراواختلف علیه في شـیخه اختالًفـا �ثیـًرا  ،،وهو مجهولوهو مجهول  ،،وفي إسناده جمیل بن ز�دوفي إسناده جمیل بن ز�د  ،،رواه الحاكمرواه الحاكم   ا �ث   ،،واختلف علیه في شیخه اختالًف

بن عمروقیل: عن ابـن عمـر  ،،نفنفصص�ما قال الم�ما قال الم  ،،اختلف في الحدیث عن جمیل؛ فقیل عنهاختلف في الحدیث عن جمیل؛ فقیل عنه یل: عن وقیـل: عـن   ،،وقیل: عن ا وق
 : عن �عب بن ز�د.: عن �عب بن ز�د.وقیلوقیل  ،،كعب بن عجرةكعب بن عجرة

كاح صر�ًحا؛ وال یـدل الحـدیث علـى أنـه ُ�فسـخ �ـه النكـاح صـر�ًحا؛   ،،والحدیث فیه دلیل على أن البرص ُمَنفِّروالحدیث فیه دلیل على أن البرص ُمَنفِّـر �ه الن نه ُ�فسخ  حدیث على أ یدل ال وال 
طالقأنـه قصـد �ـه الطـالق  »»الحقي �أهلكالحقي �أهلك««: : -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–الحتمال قوله الحتمال قوله  �ه ال نه قصد  قد روى إال أنـه قـد روى   ،،أ نه  إال أ

فلما دخلت فلما دخلت   ،،غفارغفارتزوج امرأة من بني تزوج امرأة من بني   -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–لفظ: أنه لفظ: أنه ببهذا الحدیث ابن �ثیر هذا الحدیث ابن �ثیر 
ها إلى أهلها وقال:   ،،رأى �كشحها وضًحارأى �كشحها وضًحا  ،،علیهعلیه ها إلى أهلها وقال: فردَّ  فهو دلیل على الفسخ.فهو دلیل على الفسخ.  ،،»»دلسُتم عليّ دلسُتم عليّ ««فردَّ

 وهذا الحدیث ذ�ره ابن �ثیر في: �اب الخیار في النكاح والرد �العیب".وهذا الحدیث ذ�ره ابن �ثیر في: �اب الخیار في النكاح والرد �العیب".
من العیوب مـن العیـوب   ،،وجد بها عیب مما ُترد �هوجـد بهـا عیـب ممـا تُـرد �ـهأة أة ولو تزوج شخًصا امر ولـو تـزوج شخًصـا امـر   ،،حدیث ضعیفحـدیث ضـعیفالالعلى �ل حال على �ل حال 

فإن �ان قد فـإن �ـان قـد   ،،أو رأى ذلك العیب قبل الوطءأو رأى ذلك العیب قبل الوطء  ،،فال �خلو إما أن �كون قد وطئهافال �خلو إما أن �كون قد وطئها  ،،المرأة المرأة   ااالتي ُترد بهالتي ُترد به
ها؛ فیأخذ هـا؛ فیأخـذ ئئو�ن لم �كن قد وطو�ن لـم �كـن قـد وط  ،،و�أخذ ما دفع؛ ألن هذا تدلیسو�أخـذ مـا دفـع؛ ألن هـذا تـدلیس  ،،أرش البكارةأرش البكـارة  ،،له األرشلـه األرشفف  ،،هاهـائئوطوط

�امًال المهــر �ــامًال  ی؛ ألنــه قــد ُغــّر بــذلك مــن العیــالمهر  من الع بذلك  ّر  قد ُغ هاتــي ُتــرد بهــاوب الوب ال؛ ألنه  رد ب ها هنــاك عیــوب ُ�مكــن اغتفارهــا؛ ألنهــا   ،،تي ُت هناك عیوب ُ�مكن اغتفارها؛ ألن
 رة.رة.�سی�سی

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..�عجبه، فما علیه شيء�عجبه، فما علیه شيءولم ولم   ،،لما خال بها رأى ما رأىلما خال بها رأى ما رأى

لى ثبوتهقال: "وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح �ـالعیوب؛ فـذهب أكثـر األمـة إلـى ثبوتـه ثر األمة إ فذهب أك �العیوب؛  فوا و�ن اختلفـوا   ،،قال: "وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح  و�ن اختل
 في التفاصیل.في التفاصیل.

من الجنون  مـن أر�ـع: مـن الجنـون نساء إالنساء إالفروي عن علّي وعمر أنها ال ُترد الفروي عن علّي وعمر أنها ال ُترد ال من أر�ع:  جذاموالجـذام  ،،  برصوالبـرص  ،،وال لداء والـداء   ،،وال وا
 و�سناده منقطع.و�سناده منقطع.  ،،الفرجالفرج  فيفي

باس وروى البیهقــي �إســناد جیــد عــن ابــن عبــاس  بن ع عن ا ید  سناد ج قي �إ نهرضــي هللا عنــه–وروى البیه یع: أر�ــع ال �جــزن فــي بیــع-رضي هللا ع في ب جزن  وال وال   ،،: أر�ع ال �
 والعفالء.والعفالء.  ،،والبرصاءوالبرصاء  ،،والمجذومةوالمجذومة  ،،نكاح: المجنونةنكاح: المجنونة

 والرجل ُ�شارك المرأة في ذلك".والرجل ُ�شارك المرأة في ذلك".
أن مثل هذا أن مثل هـذا أو وجد بها من األمراض الُمعد�ة ال شك أو وجد بها من األمراض الُمعد�ة ال شك   ،،من نكاحهامن نكاحهاُیَنفر ُیَنفر على �ل حال إذا ُوِجد ما على �ل حال إذا ُوِجد ما 

إذا ُوجد العیب البّین الُمنفر عن النكاح أو المرض الُمعدي أو المرض الذي �عوق إذا ُوجد العیب البّین الُمنفـر عـن النكـاح أو المـرض الُمعـدي أو المـرض الـذي �عـوق   ،،ُترد �ه المرأة ُترد �ه المرأة 
 ..مثل هذا ُترد �همثل هذا ُترد �ه  ،،من االنتفاع بهامن االنتفاع بها

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.  ،،ألن هذا ُینافيألن هذا ُینافي
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 طالب: ...........طالب: ...........
 ه؟ه؟لل  ما ُبینما ُبین

 طالب: ...........طالب: ...........
وُمكن من الرؤ�ة وُمكن من الرؤ�ـة   ،،جاء إلى الرؤ�ةجاء إلى الرؤ�ة  ،،: النظارة: النظارةكن قد �قول قائل مثالً كن قد �قول قائل مثالً لل  ،،ال بد من بیانهال بد من بیانه  ،،عیبعیب  ،،عیبعیب

 ما ُترد؟ما ُترد؟أم أم ُترد ُترد   ،،إال بنظارةإال بنظارة  رى رى تتما ما   ،،ثم �عد ذلك لما دخل علیهاثم �عد ذلك لما دخل علیها  ،،رآها بدون نظارةرآها بدون نظارة  ،،بدون نظارةبدون نظارة
 طالب: ...........طالب: ...........

 نعم.نعم.
 طالب: ...........طالب: ...........

تي ُ�مكن أن تستمر الِعشرة معه بتؤدهایســیرة التــي ُ�مكــن أن تســتمر الِعشــرة معــه بتؤدهــار الر الكاألمو كــاألمو  ته ولــو عرفتــه   ،،اائً ئً ال �مكن أن تتوقع شیال �مكــن أن تتوقــع شــی  ،،یسیرة ال ولو عرف
  ،،وقد تجد أفضل مما توقعتوقـد تجـد أفضـل ممـا توقعـت  ،،ال بد من وجود خللال بـد مـن وجـود خلـل  ،،من قرب ثم تجد ما توقعت مائة في المائةمن قرب ثم تجد مـا توقعـت مائـة فـي المائـة

 ..فاألمور التي �مكن أن یتعافاها الناس و�تسامحون بها ال ُیرد بهافاألمور التي �مكن أن یتعافاها الناس و�تسامحون بها ال ُیرد بها  ،،نعمنعم
 فیه".فیه".  وُ�رد �الُجب والِعنَّةوُ�رد �الُجب والِعنَّة  ،،في ذلكفي ذلك  رجل ُ�شارك المرأةرجل ُ�شارك المرأةقال: "والقال: "وال
. .�الَجبِّ  �الَجبِّ
" ""�الَجبِّ  "�الَجبِّ

 ..ااإذا �ان مجبو�ً إذا �ان مجبو�ً 
 وفي أنواع من المنفرات خالف.وفي أنواع من المنفرات خالف.  ،،"وُ�رد �الَجبِّ والِعنَّة على خالف في الِعنَّة"وُ�رد �الَجبِّ والِعنَّة على خالف في الِعنَّة

 أن �ل عیب ینفر".أن �ل عیب ینفر".  -رحمه هللارحمه هللا–واختار ابن القیم واختار ابن القیم 
یب موجودً فــرٌق بــین أن �كــون العیــب موجــودً  كون الع بین أن � قدقبــل العقــد  اافرٌق  بل الع عدن أن �طــرأ �عــدو�یو�ــی  ،،ق طرأ � لزواجالــزواج  ن أن � عد فــإذا طــرأ العیــب �عــد   ،،ا یب � طرأ الع فإذا 

امرأة امـرأة   ،،یردها؟ ال �مكنیردها؟ ال �مكـن  ،،أنا ال أر�دها عمیاءأنا ال أر�دها عمیاء  ::قالقال  ،،: عمیت �عد الزواج: عمیت �عد الزواجامرأة مثًال امرأة مثًال   ،، خیار خیارالالففالزواج الزواج 
صیبت بو�اءُأصــیبت بو�ــاء ثل الرجلومثــل الرجــل  ،،ُأ ما حصللــو حصــل لــه مــا حصــل  ،،وم له  هذا قالــت: ال أطیقــه �عــد هــذا   ،،إال إذا أرادتإال إذا أرادت  ،،لو حصل  عد  قه � لت: ال أطی قا

 األمر له.األمر له.  ،،أن ُ�طلقأن ُ�طلق  و�ذا أراد هوو�ذا أراد هو  ،،ر لهار لهااألماألمفف  ،،وأرادتوأرادت  ،،وهذا النقصوهذا النقص  ،،العیبالعیب
  ،،�انت معه مدة طو�لة�انت معه مدة طو�لـة  ،،لیس من المروءة أن ُ�طلق امرأة لیس من المروءة أن ُ�طلق امرأة فف  ،،حصل لها عیب وخلل ونقصحصل لها عیب وخلل ونقصلكن لو لكن لو   

لیس من المروءة لـیس مـن المـروءة   ،،وقال: ال حاجة لي �عمیاء أعولها أناوقال: ال حاجة لي �عمیاء أعولها أنا  ،،ثم �عد عمیتثم �عد عمیت  ،،وخدمته عشرة �المعروفوخدمته عشرة �المعروف
�المعروفوال مــن الِعشــرة �ــالمعروف شرة  من الِع یدهلكــن األمــر بیــده  ،،وال  كن األمر ب ما الــت: أنــا �هللا مــا إذا قإذا ق  ،،والعكسوالعكــس  ،،طلقطلــقله أن �لــه أن �  ،،ل نا �هللا  لت: أ   أر�دأر�ــدا

 ..ةةموجودموجود  ،،الشرعیةالشرعیةتخالع، فالحلول تخالع، فالحلول   ،، تطیقه تطیقهالال�انت �انت   إذاإذا  ،،أعمىأعمى  زوًجازوًجا
�ه مقصود وال �حصل �ـه مقصـود   ،،أن �ل عیب ینفر الزوج اآلخر منهأن �ل عیب ینفر الزوج اآلخر منه  -رحمه هللارحمه هللا–قال: "واختار ابن القیم قال: "واختار ابن القیم  وال �حصل 

 �ما أنَّ الشروط المشروطة".�ما أنَّ الشروط المشروطة".  ،،البیعالبیع  وهو أولى منوهو أولى من  ،،یوجب الخیاریوجب الخیار  ،،النكاح من المودة والرحمةالنكاح من المودة والرحمة
َب عفــإذا َغِلــَب ع هالــى ظــن الــزوج أنَّــه إذا أمســكها ظلمهــافإذا َغِل لزوج أنَّه إذا أمسكها ظلم ستمرت أو غلــب علــى ظــن الزوجــة أنهــا إذا اســتمرت   ،،لى ظن ا ها إذا ا أو غلب على ظن الزوجة أن

قصة امرأة ثابت بن قیس بن قصـة امـرأة ثابـت بـن قـیس بـن   ،،مثل هذا ال بد من الفراقمثـل هـذا ال بـد مـن الفـراقففضیعته ضیعته   ،،معه ظلمته فرطت في حقوقهمعه ظلمته فرطت في حقوقه
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  ،،فخالعتفخالعـت  ،،ُتضیع حقوقه وتأثم �البقاء معهُتضـیع حقوقـه وتـأثم �البقـاء معـهو و   ،،اسمها جمیلة رأت أنها تتضرر ببقائها معهاسمها جمیلة رأت أنها تتضـرر ببقائهـا معـه  ،،شمَّاسشمَّاس
 نعم.نعم.
 "كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى �الوفاء من الشروط في البیع."كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى �الوفاء من الشروط في البیع.  قال:قال:

تهقــال: ومــن تــدبر مقاصــد الشــرع فــي مصــادره ومــوارده وعدلــه وحكمتــه له وحكم في مصادره وموارده وعد شرع  صد ال تدبر مقا من ومــا اشــتملت علیــه مــن   ،،قال: ومن  یه  شتملت عل وما ا
 المصالح لم �خف علیه رجحان هذا القول وقر�ه من قواعد الشر�عة.المصالح لم �خف علیه رجحان هذا القول وقر�ه من قواعد الشر�عة.

قاوقــا بْینل: وأّمــا االقتصــار علــى عیبــْینو لى عی صار ع ثةأو ثالثــة  ،،ل: وأمّا االقت عةأو أر�عــة  ،،أو ثال سةأو خمســة  ،،أو أر� ستةأو ســتة  ،،أو خم سبعةأو ســبعة  ،،أو  أو أو   ،،أو 
 دون ما هو".دون ما هو".  ،،ثمانیةثمانیة

هناك قواعد وضوا�ط إذا �ان �منع من الهدف األصلي من النكاح والُمعاشرة هنـاك قواعـد وضـوا�ط إذا �ـان �منـع مـن الهـدف األصـلي مـن النكـاح والُمعاشـرة   ،،ال �مكن حصُرهاال �مكن حصـُرها
ــهذا هــذا فف �هرد �ــهتُ ُت �ان مرًض إذا �ــان مرًضــ  ،،رد  �ً   ااإذا  �ً ُمعــدِّ عدِّ ــ  ،،مثالً مــثالً   ااُم في األوقأ�ًضــا مثــل األمــراض التــي استشــرت فــي األوق شرت  تي است ثل األمراض ال ا م في ات فــي أ�ًض ات 

وال شك وال شـك   ،،اتجهوا إلى تقر�ر الفحص قبل الزواجاتجهوا إلى تقر�ر الفحص قبـل الـزواجواآلن واآلن   ،،-ةةنسأل هللا العافینسأل هللا العافی–  ُیرد �هُیرد �ه  األزمان األخیرةاألزمان األخیرة
الفحص ُ�حقق المصلحة بال الفحص ُ�حقـق المصـلحة بـال ففـ  ،،مع وجود هذا االختالط بین الشعوب واختالط �عضهم ببعضمع وجود هذا االختالط بین الشعوب واختالط �عضـهم بـبعض  أنهأنه
 ..شكشك

 طالب: ...........طالب: ...........
جبال مــا �جــب ما � یر یبقــى أنــه ولــو غلــب علــى الظــن أنهــم �ــأتون �ــأوالد غیــر   ،،ال  �أوالد غ �أتون  هم  ظن أن لى ال نه ولو غلب ع قى أ سو�اءأســو�اءیب من ضمن �كــون مــن ضــمن   ،،أ كون  �

 ..یؤجرون یؤجرون   ائب التي لو صبروا علیهاائب التي لو صبروا علیهاالمصالمص
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

 ین؟ین؟أأ
 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.  ،،�عد الزواج�عد الزواج  ،،الكالم �عد الزواجالكالم �عد الزواج

یة أو ثمانیـة   ،،أو سبعةأو سبعة  ،،أو ستةأو ستة  ،،أو خمسةأو خمسة  ،،و أر�عةو أر�عةأأ  ،،أو ثالثةأو ثالثة  ،،قال: "وأما االقتصار على عیبْینقال: "وأما االقتصار على عیبْین أو ثمان
فالعمى والخرس والطرش وجـه لـه فـالعمى والخـرس والطـرشفالفـال  ،،أو مساو�هاأو مساو�ها  ،،ما هو أولى منهاما هو أولى منها  دون دون  له  ها مقطوعة و�ونهـا مقطوعـة   ،، وجه  و�ون

غشوالسكوت عنه من أقـبح التـدلیس والغـش  ،،أو إحداهما من أعظم المنفراتأو إحداهما من أعظم المنفرات  ،،أو الرجلینأو الرجلین  ،،الیدینالیدین تدلیس وال قبح ال   ،،والسكوت عنه من أ
 مة فهو �المشروط ُعرًفا.مة فهو �المشروط ُعرًفا.وهو مناٍف للدین. واإلطالق إّنما ینصرف إلى السالوهو مناٍف للدین. واإلطالق إّنما ینصرف إلى السال

مرأةلمن تـزوج امـرأة  -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–ین عمر بن الخطاب ین عمر بن الخطاب قال: وقد قال أمیر المؤمنقال: وقد قال أمیر المؤمن تزوج ا وهو ال ُیولد وهـو ال ُیولـد   ،،لمن 
 له: أخبرها أنك عقیم. فماذا تقول في العیوب التي هذا عندها �مال ال نقص. انتهى.له: أخبرها أنك عقیم. فماذا تقول في العیوب التي هذا عندها �مال ال نقص. انتهى.

بو�أنـه لمـا لـم یثبـ  ،،وذهب داود وابن حزم إلى أنه ال �فسخ النكاح �عیب ألبتةوذهب داود وابن حزم إلى أنه ال �فسخ النكاح �عیب ألبتة لم یث ما  نه ل �هت الحـدیث �ـهو�أ حدیث  وال وال   ،،ت ال
 خ".خ".لم �قولوا �الفسلم �قولوا �الفس  ،،�قولون �القیاس�قولون �القیاس

 ..لعدم ثبوت الحدیثلعدم ثبوت الحدیث  ؛؛ثم ینقض هذا األصل مشكوٌك فیهثم ینقض هذا األصل مشكوٌك فیه  ،،اا�قي النكاح على األصل صحیحً �قي النكاح على األصل صحیحً 
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 �األمثلة؟�األمثلة؟  ،،طالب: تكون أقوال السلف �عنيطالب: تكون أقوال السلف �عني
 ..ألنه قد یوجد في األزمان المتأخرة ما هو أشد منهألنه قد یوجد في األزمان المتأخرة ما هو أشد منه  ؛؛نعمنعم  ،،بال شكبال شك

 ".".-هللاهللارحمه رحمه –"ثم قال الحافظ "ثم قال الحافظ 
 نعم.نعم.

   طالب: ...........طالب: ...........
  ،،سل هدف شرعي من أهداف النكاحســل هــدف شــرعي مــن أهــداف النكــاحالتناالتنا  ،،ن اإلنجاب من األهداف الشرعیةن اإلنجــاب مــن األهــداف الشــرعیةال بد ألال بــد أل  ،،نعمنعــمال بد ال بــد 

قد قـد   ،،أو المرأة التي ترى الزوج العقیم أفضل لها من الُمنجبأو المرأة التي ترى الـزوج العقـیم أفضـل لهـا مـن الُمنجـب  ،،قد ُیوجد من یرى المرأة العقیمةقد ُیوجد من یرى المرأة العقیمة  ،،نعمنعم
و�تمنى الراحة في یوم من و�تمنى الراحة في یوم مـن   ،،طفًال طفًال ن ن و و قد یوجد شخص عنده عشر قد یوجد شخص عنده عشر   ،،لكن على خالف األصللكن على خالف األصل  ،،یوجدیوجد
 ..لهله  �النسبة�النسبة  ااُ�عتبر عیبً ُ�عتبر عیبً   الال  ثل هذاثل هذاممفف  ،،یبحث عن عقیمیبحث عن عقیم  ،،األ�اماأل�ام

حافظ قــال الحــافظ  طاب : "وعــن َســعید بــن الُمَســّیِب: َأنَّ ُعَمــَر بــَن اْلَخطــاب -رحمه هللارحمــه هللا–قال ال بَن اْلَخ َر  ّیِب: َأنَّ ُعَم بن الُمَس عید    -رضي هللا عنهرضــي هللا عنــه–: "وعن َس
اءَ قال: َأ�َُّما َرُجٍل َتَزوََّج اْمـَرَأًة َفـَدَخَل ِبَهـا َفوَجـَدها َبْرَصـاءَ  َدها َبْرَص ا َفوَج َدَخَل ِبَه َرَأًة َف ةً ْجُنوَنـةً أو مَ أو مَ   ،،قال: َأ�َُّما َرُجٍل َتَزوََّج اْم ةً أو َمجذوَمـةً   ،،ْجُنوَن ـداُق   ،،أو َمجذوَم داُق َفَلَهـا اْلصَّ ا اْلصَّ َفَلَه

ْیَبةَ َغرَُّه ِمْنها. َأْخَرَجُه َسـعیُد بـُن َمْنُصـور َوَمالـٌك وابـُن أبـي َشـْیَبةَ وهو َلُه على مْن وهو َلُه على مْن   ،،یِسه إّ�اهایِسه إّ�اها�مِس �مِس  بي َش بُن أ لٌك وا بُن َمْنُصور َوَما عیُد    ،،َغرَُّه ِمْنها. َأْخَرَجُه َس
 وِرَجاُلُه ِثقاٌت.وِرَجاُلُه ِثقاٌت.

طاب قال الشارح: وعن َسعید بـن الُمَسـّیِب: َأنَّ ُعَمـَر بـَن اْلَخطـاب  بَن اْلَخ َر  ّیِب: َأنَّ ُعَم بن الُمَس ٍل َأ�َُّمـا َرُجـٍل قال: قـال:   -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–قال الشارح: وعن َسعید  ا َرُج َأ�َُّم
 ا".ا".َتَزوََّج اْمَرَأًة َفَدَخَل ِبهَ َتَزوََّج اْمَرَأًة َفَدَخَل ِبهَ 

�كون هذا الزوج هذا الخاطب �عرف هذه البنت في ظاهرها �كـون هـذا الـزوج هـذا الخاطـب �عـرف هـذه البنـت فـي ظاهرهـا   ،،اكراكرلكن قد �كون الغش �أسلوب ملكن قد �كون الغش �أسـلوب مـ
شكالمــا فیهــا إشــكال ها إ ها�ــان �عرفهــا  ،،ما فی ــ  ،،�ان �عرف یومــا زال �عــرف عنهــا أنهــا مــن حیــث الظــاهر مــا فی ما ف ظاهر  من حیث ال ها  ها أن عرف عن شكالإشــكال  ههوما زال � ها أنهــا   ،،إ أن

  ،،اءاءوصموصم  ،،البنت عمیاءالبنت عمیاء  ،،ال تورطنيال تورطني  ،،قال: �ا أخيقال: �ا أخي  ،،فإذا جاء خاطب لألبفإذا جاء خاطب لألب  ،،وتسمعوتسمع  ،،مثالً مثالً   ،،ُمبصرةُمبصرة
ا أنها لجزمـه �قیًنـا أنهـا   ؛؛�عد أن قبل هذه الشروط�عـد أن قبـل هـذه الشـروط  ثم یدخل علیهاثـم یـدخل علیهـا  ،،ااو�ذ�ر عیبین أو ثالثة موجودة فیهو�ذ�ر عیبین أو ثالثة موجـودة فیهـ لجزمه �قیًن

ست موجودةلیســت موجـــودة علألنهـــا قورنـــت مـــع عیـــوٍب لیســت موجـــودة �الفعـــل  ؛؛لی ست موجودة �الف یوٍب لی مع ع ها قورنت  قینبیقـــین  ،،ألن عرض مثـــل اآلن فـــي معـــرض   ،،بی في م ثل اآلن  م
سیاراتالســیارات سیاراتأو حــراج الســیارات  ،،ال سیارة الســیارة   ،،أو حراج ال نةتحتــاج إلــى ماكینــةال لى ماكی ها عیو وهــي جدیــدة لكــن فیهــا عیــو   ،،تحتاج إ كن فی یدة ل خرى ب أخــرى وهي جد   ،،ب أ

ها عیو�ً �ضــیف لهــا عیوً�ــ ضیف ل من هــي موجــودة �الفعــل مــن   اا� عل  فت األمور أجــل إ�ــش؟ أن �جــزم بنفیهــا �مثــل مــا انتفــت األمــور هي موجودة �الف ما انت ثل  ها �م جزم بنفی �ش؟ أن � جل إ أ
   ..فإذا أقدم علیها.فإذا أقدم علیها.  ،،األخرى المنصوص علیهااألخرى المنصوص علیها

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........
لزوجأقــول: أقــدم الــزوج قدم ا قول: أ لى األبوجــاء إلــى األب  ،،أ نتالبنــت  هذههــذهل: ل: وقاوقــا  ،،وجاء إ ترى مــا تســمع وال تــرى   الب سمع وال  منوفیهــا �ــذا و�ــذا مــن  ،،ما ت �ذا و�ذا  ها    وفی

یةعیــوب داخلیــة  ،،العیوبالعیــوب هالهــاقال: أقبقــال: أقب  ،،فیها برص مثًال فیهــا بــرص مــثًال   ،،عیوب داخل ماذا قبل البرص؟ أللمــاذا قبــل البــرص؟ أل  ،،ل غلب على ظنه غلــب علــى ظنــه نه نــه ل
 ما یردها؟ ما یردها؟ أم أم فهل یردها فهل یردها   ،،ألن األب أثبت أشیاء غیر موجودةألن األب أثبت أشیاء غیر موجودة  ؛؛عدم وجودهعدم وجوده

 طالب: ...........طالب: ...........
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 نعم.نعم.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ..اان فیها برًص ن فیها برًص أأأخبره أخبره   ،،هو أخبرههو أخبره، ، نعمنعم
 طالب: ...........طالب: ...........

 هیه.هیه.
 ..........طالب: ......طالب: ......

 ؟؟�خیار�خیار  �غیر�غیرأم أم �خیار �خیار 
  ......طالب: .....

نا قالـت: أنـا   ،،وعرض نفسه علیهاوعـرض نفسـه علیهـا  ،،فُفتن بهافُفتن بهـا  ،،امرأة جاءت إلى صاحب محلامرأة جاءت إلى صاحب محل  ،،ال هنا المسألة واقعةال هنا المسألة واقعة   قالت: أ
لدتــروح للوالــد  ننككــلل  ،،موافقةموافقــة وذ�رت وذ�ــرت   ،،عمیاء وُمقعدةعمیــاء وُمقعــدة  سیقول:ســیقول:  ::قالتقالــتو و   ،،فالنفــالنقالت: قالــت: من أبوك؟ مــن أبــوك؟   فقالفقــال  ،،تروح للوا

لد البنتوالــد البنــت  ،،رجلرجــلذهب إلى ذلك الذهــب إلــى ذلــك الجمیع العیوب، جمیــع العیــوب،  ومشلولة ومشــلولة   ،،عمیاءعمیــاء  قال: أر�د البنت. قال: إنهاقــال: أر�ــد البنــت. قــال: إنهــا  ،،وا
�ر ذ�ـــر و و  ها عیو�ً فیهـــا عیوً�ـــذ ها وجدلمـــا دخـــل علیهـــا وجـــد  اافی خل علی ما د ها عبهـــا ع  ل ایوً�ـــاب ما وصف�مـــا وصـــف  یوً� أرادت أن أرادت أن   هيهـــي  ت غیرها،ت غیرهـــا،صار صـــار   ..�

واحدة مجهولة واحــدة مجهولــة   ألنألنما ذنب البنت المخطو�ة مــا ذنــب البنــت المخطو�ــة و و   ؟؟طیب ما ذنب المخطوبطیــب مــا ذنــب المخطــوب  ،،مسألة واقعةمســألة واقعــةالال  ..توقعهتوقعــه
 ما یرجع؟ما یرجع؟أم أم یرجع یرجع   ،،فعلتفعلتذهبت و ذهبت و 

 ..أو أن تضرهأو أن تضره  ،،رادت أن تضحك علیهرادت أن تضحك علیهفالمرأة التي جاءته في المحل أفالمرأة التي جاءته في المحل أ  ،،ُبینت له العیوب الحقیقیةُبینت له العیوب الحقیقیة  
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟نعمنعم
 طالب: ...........طالب: ...........

 عقو�ة له.عقو�ة له.
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟�فعل�فعل  ماذاماذا
 طالب: ...........طالب: ...........

 ما راح ینظر.ما راح ینظر.
 طالب: ...........طالب: ...........

 وأعجبته.وأعجبته.  ،،لكنه ُمحتاج إلى زوجةلكنه ُمحتاج إلى زوجة
 طالب: ...........طالب: ...........

 �الواهبة..�الواهبة..  السالمالسالمعلیه الصالة و علیه الصالة و –�ما فعل النبي �ما فعل النبي   ،،�ه�هوصوَّ وصوَّ عد النظر عد النظر صص
 طالب: ...........طالب: ...........

 فتقدم إلیها.فتقدم إلیها.  ،،رأى ما یدعو لنكاحهارأى ما یدعو لنكاحها  ،،جاءت هذهجاءت هذه  ،،یبحث عن زوجةیبحث عن زوجة  ،،زوجةزوجة  و�ر�دو�ر�د  ،،هو محتاجهو محتاج
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لب: طالــب:  كنلكــنطا بي أن النبــي   فيفــي  ةةسنســنالال  ل یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–أن الن فيصــعد النظــر فــي  -صلى هللا عل ظر  تي وهبت المــرأة التــي وهبــت   صعد الن مرأة ال ال
 جاءت لتشتري فصعد النظر.جاءت لتشتري فصعد النظر.  ،،رضرضجاءت لهذا الغجاءت لهذا الغ  . هذه. هذهنفسها غیر هذهنفسها غیر هذه

مرأة المذه المــرأة المههــ هال شــك أنهــ  ،،جهولةجهولــةذه ال شك أن مةآثمــة  ااال  تي غّرتهوهــي التــي غّرتــه  ،،آث ناولــو وجــدها لقلنــا  ،،وهي ال هایرجــع علیهــا  ::ولو وجدها لقل كن لكــن   ،،یرجع علی ل
بًدا مـا ُیرجـع علـیهم �شـيء؟ مـا ُیرجـع علـیهم �شـيء أبـًدا أم أم   ،،ُیرجع علیهم �شيءُیرجـع علـیهم �شـيء  ،،�النسبة لألب وابنته�النسبة لألب وابنتـه ما ُیرجع علیهم �شيء؟ ما ُیرجع علیهم �شيء أ

 ما �سترسل بهذه الطر�قة.ما �سترسل بهذه الطر�قة.  ،،و�تأكدو�تأكد  ،،و�سألو�سأل  ،،المفترض أنه �حتاطالمفترض أنه �حتاط  ،،ما ُیرجع علیهمما ُیرجع علیهم  ،،ألبتةألبتة
   ......طالب: ........طالب: ........

 نعم.نعم.  ،،هو ُمغفلهو ُمغفل
 طالب: ...........طالب: ...........

 ؟؟ماذاماذافي في 
 طالب: ...........طالب: ...........

یالغوافـل فیــ   ؛؛بال شكبــال شــك  ،،في غفلة عن هذه األمورفــي غفلـة عــن هــذه األمـور  وفي الغالب أن العفیفوفــي الغالـب أن العفیــف  ،،الغافالت الُمحصناتالغـافالت الُمحصــنات  ههالغوافل ف
ال ال   ااو�نبغي أن �كون نبیهً و�نبغـي أن �كـون نبیًهـ  ،،اإلنسان نباهةاإلنسـان نباهـةفي فـي د د نعم یوجنعـم یوجـ  ،،ألنه في الغالب أن االنتباه لهذه األمورألنه في الغالب أن االنتباه لهـذه األمـور

مع یما مــع سســ من أخبار وَقصصســماع مــا �ســمع مــن أخبــار وَقصــصیما  سمع  ما � كن شخًص لكــن شخًصــ  ،،سماع  عات مــا �ســمع عمــا �قــع فــي مجتمعــات   اال في مجتم قع  سمع عما � ما �
 ..التغفیلالتغفیل  فيفيولیس له نظر في هذه األمور �قع ولیس له نظر في هذه األمور �قع   ،،الناسالناس

   ه...ه...سعید بن المسیب، ودعاؤ سعید بن المسیب، ودعاؤ طالب: طالب: 
 ؟؟فیهفیه  ماذاماذا

 طالب: ...........طالب: ...........
 ال �أس.ال �أس.ففها ها ر ر �حتاط و�كس�حتاط و�كسفالذي فالذي   ،،ه دعاه دعاوُ�ذ�ر عنه أنوُ�ذ�ر عنه أن  �الفتح،�الفتح،  والمشهور أنهوالمشهور أنه  ،،ُیذ�ر عنه هذاُیذ�ر عنه هذا
 ............طالب:  .....طالب:  .....

 یذ�ر.یذ�ر.
 ..�الفتح�الفتح  واألئمة �لهم تواطئوا على أنهواألئمة �لهم تواطئوا على أنه

 طالب: ...........طالب: ...........
 ؟؟ماذاماذا

 أدرى.أدرى.أهل بلده أهل بلده   ن ن طالب: �قولوطالب: �قولو
 لكن هل ثبت عنه أنه دعا؟ لكن هل ثبت عنه أنه دعا؟   ،،نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........
 كیف؟كیف؟

 طالب: ...........طالب: ...........
 . ولكن عامة أهل العلم على أنه �الفتح.. ولكن عامة أهل العلم على أنه �الفتح.ما یثبتما یثبتال، ال، 
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  ،،ما �ضره شيءمـا �ضـره شـيء  ،،ببُمسیِّ ُمسـیِّ   و�قول:و�قـول:الح الح الدعوة من هذا العبد الصالدعوة من هذا العبد الصـ  هذههذه  ع و�خشى أن تثبتع و�خشى أن تثبتیتور یتور ي ي ذذللواوا
   ؛ ألنه ذات واحدة لو فتحنا أو �سرنا.؛ ألنه ذات واحدة لو فتحنا أو �سرنا.ألنه ما تغیر حقیقتهألنه ما تغیر حقیقته

طاب وعـن َسـعید بـن الُمَسـّیِب: َأنَّ ُعَمـَر بـَن اْلَخطـاب قال: "قـال: " بَن اْلَخ َر  ّیِب: َأنَّ ُعَم بن الُمَس عید  َزوََّج قـال: َأ�َُّمـا َرُجـٍل َتـَزوََّج   -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–وعن َس ٍل َت ا َرُج قال: َأ�َُّم
داقُ   ،،أو َمجذوَمةً أو َمجذوَمةً   ،،أو َمْجُنوَنةً أو َمْجُنوَنةً   ،،َها َفوَجَدها َبْرَصاءَ َها َفوَجَدها َبْرَصاءَ اْمَرَأًة َفَدَخَل بِ اْمَرَأًة َفَدَخَل بِ  داقُ َفَلَها اْلصَّ وهو َلُه وهو َلُه   ،، �مِسیِسه إّ�اها �مِسیِسه إّ�اهاَفَلَها اْلصَّ

 وِرَجاُلُه ِثقاٌت.وِرَجاُلُه ِثقاٌت.  ،،على مْن َغرَُّه ِمْنها. َأْخَرَجُه َسعیُد بُن َمْنُصور َوَمالٌك وابُن أبي َشْیَبةَ على مْن َغرَُّه ِمْنها. َأْخَرَجُه َسعیُد بُن َمْنُصور َوَمالٌك وابُن أبي َشْیَبةَ 
ها؛ أي: نهـا؛ أي: أي: للزوج على من غّره مأي: للزوج على من غّره م  وقوله: وهو؛ أي: المهر لهوقوله: وهو؛ أي: المهر له  ،،تقدم الكالم في الفسخ �العیبتقدم الكالم في الفسخ �العیب ن

 ب الشافعي؛ وذلك ألنه غرم لحقه �سببه.ب الشافعي؛ وذلك ألنه غرم لحقه �سببه.و�لیه ذهب الهادي ومالك وأصحاو�لیه ذهب الهادي ومالك وأصحا  ،،یرجع علیهیرجع علیه
 إال أنهم اشترطوا علمه �العیب".إال أنهم اشترطوا علمه �العیب".

 طالب: ...........طالب: ...........
 غرٌم له.غرٌم له.

 "غرٌم""غرٌم"
   لِحقه.لِحقه.  ،،نعمنعم

 قال: "وذلك ألنه ُغرٌم لحقه �سببه.قال: "وذلك ألنه ُغرٌم لحقه �سببه.
 �ان جاهًال فال ُغرم علیه.�ان جاهًال فال ُغرم علیه.إال أنهم اشترطوا علمه �العیب؛ فإذا إال أنهم اشترطوا علمه �العیب؛ فإذا 

 نه إال مع العلم.نه إال مع العلم.دال على ذلك؛ إْذ ال غرر مدال على ذلك؛ إْذ ال غرر م  ،،وقول عمر: على من غّرهوقول عمر: على من غّره
 إال أن الشافعي قال بهذا في الجدید.إال أن الشافعي قال بهذا في الجدید.  ،،وذهب أبو حنیفة والشافعي إلى أنه ال رجوعوذهب أبو حنیفة والشافعي إلى أنه ال رجوع

رضي رضـي –قال ابن �ثیر في (اإلرشاد): وقد حكى الشافعي في القد�م عن عمر وعلّي وابن عباس قال ابن �ثیر في (اإلرشاد): وقد حكى الشافعي في القد�م عن عمر وعلّي وابن عبـاس 
�المهرفي المغرور: یرجع �ـالمهر  -ممهللا عنههللا عنه غّرهعلـى مـن غـّره  في المغرور: یرجع  من  من قوله و�عتضـد �مـا تقـدم مـن قولـه   ،،على  قدم  ما ت صلى هللا صـلى هللا –و�عتضد �

 ..»»من غشنا فلیس منامن غشنا فلیس منا««: : -علیه وسلمعلیه وسلم
 ثم قال الشافعي في الجدید: و�نما تر�نا".ثم قال الشافعي في الجدید: و�نما تر�نا".

غرّ الرجـــوع علـــى مـــن غـــرّ  من  لى  سیارة: صـــاحب ســـیارةمثالً مـــثالً   ،،الرجوع ع صاحب  حجقاصـــد الحـــج  ،،:  صد ال سیارةقـــال صـــاحب الســـیارةفف  ،،قا صاحب ال نا إذا حاز�نـــا   ::قال  إذا حاز�
قات المیقــات  بر�مخبــر�مأأالمی عدوا او�عــد أن تعــدوا ا  ،،خ عد أن ت ــو قــال لو� قال للمیقــات �عشــر�ن �یل لو  شر�ن �ی قات �ع ــا المیقــات  ::همهــملمی قاتحاز�ن نا المی بروعنــده خبــر  ،،حاز� نده خ   ،،وع

قاتلمیقــات �عــد أن تجــاوزوا المیقــاتفأحرموا دون افــأحرموا دون ا عد أن تجاوزوا المی قات � لزمهم شيءیلــزمهم شــيء  ،،لمی عممــا یلــزمهم؟ نعــمأم أم   ،،ی لزمهم؟ ن لزمهم �عنــي یلــزمهم   ،،ما ی �عني ی
 أو ال یلزمهم شيء ألبتة؟أو ال یلزمهم شيء ألبتة؟  ،،و�رجعون على من غرَّهمو�رجعون على من غرَّهم

 طالب: ...........طالب: ...........
م یرجعون إلى من م یرجعـون إلـى مـن وهم بدورهوهـم بـدوره  ،،حصل منهمحصـل مـنهم  والنقص والخللوالنقص والخلـل  ،،هم الُمكلفون بهذا األمرهم الُمكلفون بهذا األمر  ،،هم یلزمهمهم یلزمهم

بلهمن ِقـبلهمإنما الذ�ح مإنما الذ�ح م  ،،هو الذي غرهمهو الذي غرهم  ،،همهمغرَّ غرَّ  لهـم الـ  ،،ن ِق لذین أخلواهـم الـذین أخلـوا  ،،یذ�حون یـذ�حون   ننییذذهم ا الخطاب متجه الخطـاب متجـه   ،،هم ا
 هذه نظیر مسألتنا.هذه نظیر مسألتنا.  ،،فیرجعون بذلك إلى من غرهمفیرجعون بذلك إلى من غرهم  ،،إلیهمإلیهم

 ..»»من غشنا فلیس منامن غشنا فلیس منا««: : -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–قال: "و�عتضد �ما تقدم من قوله قال: "و�عتضد �ما تقدم من قوله 
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قال اثــم قــال ا ید:لشــافعي فــي الجدیــد:ثم  في الجد شافعي  ــا ذلــك لحــدیث:   ل حدیث: و�نمــا تر�ن لك ل نا ذ ما تر� یر إذأ�مــا امــرأة نكحــت �غیــر إذ««و�ن حت �غ مرأة نك ما ا هان ولیهــاأ�   ،،ن ولی
 ..»»فلها الصداق �ما استحل من فرجهافلها الصداق �ما استحل من فرجها  ،،فإن أصابهافإن أصابها  ،،فنكاحها �اطلفنكاحها �اطل

بال رجوع فـألن �جعـل لهـا الصـداق بـال رجـوع   ،،ال: فجعل لها الصداق في النكاح الباطل وهي التي غرتهال: فجعل لها الصداق في النكاح الباطل وهي التي غرتهقق ها الصداق  فألن �جعل ل
 ولى. انتهى.ولى. انتهى.�طر�ق األ �طر�ق األ   ،،فیه ُمخیرفیه ُمخیرفي النكاح الصحیح الذي الزوج في النكاح الصحیح الذي الزوج   على الغارِّ على الغارِّ 

 ..وقد ُ�قال هذا مطلق مقید �حدیث البابوقد ُ�قال هذا مطلق مقید �حدیث الباب
حافظ وقــال الحــافظ  مه هللارحمــه هللا–وقال ال ليٍّ : وروى ســعیٌد أ�ًضــا عــن علــيٍّ -رح عن ع ا  سعیٌد أ�ًض نهُ رضــَي ُهللا عنــهُ –: وروى  ها نحــوه وزاد: و�هــا   -رضَي ُهللا ع حوه وزاد: و� ن

 فلها المهر �ما استحل من فرجها.فلها المهر �ما استحل من فرجها.  فإن مسهافإن مسها  ،،زوجها �الخیارزوجها �الخیارللفف  ،،قرن قرن 
بن منصور عن عليّ وروى ســعید أ�ًضــا: �عنــي: ابــن منصــور عــن علــيّ  ني: ا ا: �ع سعید أ�ًض حونحــ  -رضي هللا عنهرضــي هللا عنــه–  وروى  ْرٌن: وه وزاد: و�هــا َقــْرٌن: ون ها َق وه وزاد: و�

وهي تخرج وهـي تخـرج   ،،قال: �فتح العین الُمهملة وفتح الفاء والالمقال: �فتح العین الُمهملة وفتح الفاء والالم  ،،الَعَفَلةالَعَفَلة  هوهو  ،،�فتح القاف وسكون الراء�فتح القاف وسكون الراء
 فإن َمّسها".فإن َمّسها".  ،،فزوُجها �الخیارفزوُجها �الخیار  ،،�األدرة في الرجال�األدرة في الرجال  ،،في ُقُبل النساء وحیا الناقةفي ُقُبل النساء وحیا الناقة

 ..لزوجلزوجاامن قبل من قبل   �منع من �مال اللّذة�منع من �مال اللّذة  �كون في الفرج�كون في الفرج  ورمورم
قةج في ُقُبل النساء وحیـا الناقـةقال: "وهي تخر قال: "وهي تخر  في الرجال�ـاألدرة فـي الرجـال  ،،ج في ُقُبل النساء وحیا النا ها �الخیارفزوُجهـا �الخیـار  �األدرة  ها فـإن َمّسـها   ،،فزوُج فإن َمّس

 فلها المهُر �ما اسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها.فلها المهُر �ما اسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها.
قال: قضى عمر ثم قـال الحـافظ: ومـن طر�ـق سـعید بـن المسـیب أ�ًضـا قـال: قضـى عمـر  ا  بن المسیب أ�ًض حافظ: ومن طر�ق سعید  قال ال في فـي   -رضي هللا عنهرضـي هللا عنـه–ثم 

 ..""العنین أنه یؤجل سنة. ورجاله ثقاتالعنین أنه یؤجل سنة. ورجاله ثقات
 هذا.هذا.قف على قف على 

 ..صلى هللا على محمدصلى هللا على محمد
 طالب: ...........طالب: ...........
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 �سم هللا الرحمن الرحیم.
 وعلى آله وصحبه أجمعین.وعلى آله وصحبه أجمعین.  ،،وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمدوصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد  ،،د هلل رب العالمیند هلل رب العالمینالحمالحم

خرى : "ومـن طر�ـق أخـرى -رحمه هللا تعالىرحمه هللا تعالى–بن حجر بن حجر ااقال الحافظ قال الحافظ  بن المسیب عـن سـعید بـن المسـیب   ،،: "ومن طر�ق أ رحمه رحمـه –عن سعید 
 ورجاله ثقات".ورجاله ثقات".  ،،سنةسنةفي العنین أن یؤجل في العنین أن یؤجل   -عنهعنه  رضي هللارضي هللا–قال: قضى عمر قال: قضى عمر   -هللاهللا

یه یؤجــل ســنة؛ لكــي تمــر علیــه  مر عل كي ت یهفــإذا مــرت علیــه الفصــول األر�عــة ُعــرف أنــه ال فائــدة فیــه  ،،فصولفصــولالالیؤجل سنة؛ ل ئدة ف نه ال فا عة ُعرف أ یه الفصول األر�   ..فإذا مرت عل
في الرجالمــرأة ال تســتفید مــن البقــاء معــه إذا �ــان لهــا نظــر فــي الرجــالللاا ظر  ها ن �ان ل قاء معه إذا  من الب ستفید  یه الفصولفــإذا مــرت علیــه الفصــول  ،،مرأة ال ت �عض �عــض   ،،فإذا مرت عل

وقد وقـد   ،،للشتاءللشـتاءیؤَجل یؤَجـل   ،،�ستطیع�سـتطیع  وفي الشتاءوفـي الشـتاء  ،،ففقول: ال أستطیع هذا العمل في الصیقول: ال أستطیع هذا العمل فـي الصـی��  ،،رعرعذذتتییالناس الناس 
 ..ال بد من مرور الفصول األر�عةال بد من مرور الفصول األر�عة  ،،وهكذاوهكذا  ،،الر�یعالر�یع  هو ال �ستطیع في الشتاء یؤجل إلىهو ال �ستطیع في الشتاء یؤجل إلى  �قول�قول

بن منصور : "ومن طر�ق سعید بن المسیب أ�ضـا: أي: وأخـرج سـعید بـن منصـور -رحمه هللارحمه هللا–قال الشارح قال الشارح  خرج سعید  : "ومن طر�ق سعید بن المسیب أ�ضا: أي: وأ
 ورجاله ثقات".ورجاله ثقات".  قال: قضى عمر أن العنین یؤجل سنةقال: قضى عمر أن العنین یؤجل سنة  ،،من طر�ق سعید بن المسیبمن طر�ق سعید بن المسیب

 نعم.نعم.  ،،الذي ال �طأ النساءالذي ال �طأ النساء  ،،العنینالعنین
 "قال �المهملة"."قال �المهملة".

نه لیس �عنینمتــى؟ إذا اّدعــى أنــه لــیس �عنــین  ،،ةةیؤجل سنیؤجــل ســن فقلكــن إذا وافــق  ،،متى؟ إذا اّدعى أ لتقالــت  ،،لكن إذا وا   ،،نعم عنیننعــم عنــین  ::قالقــال  ،،هو عنینهــو عنــین  ::قا
 ..و�لتزم ببطالنهاو�لتزم ببطالنها  ،،فائدة التأجیل من أجل قطع الدعوةفائدة التأجیل من أجل قطع الدعوة  ،،یؤجل سنةیؤجل سنة

 �كون.�كون.  ،،طالب: لكن في حالة اإلقرارطالب: لكن في حالة اإلقرار
 خالص.خالص.  ،،ینینقال: عنقال: عن  إذاإذا  ،،أجیلأجیلما �حتاج تما �حتاج ت، ، نعمنعم

 ؟؟ااأو فسخً أو فسخً   ،،طالب: �كون ُخلًعاطالب: �كون ُخلًعا
لكن إن �ان من األصل وغشهم في هذا لكـن إن �ـان مـن األصـل وغشـهم فـي هـذا   ،،اا�كون ُخلعً �كـون ُخلًعـ  ،،وطرأ علیه �عد النكاحوطرأ علیـه �عـد النكـاح  ،،یتهیتهإذا �انت رضإذا �انت رض

 ..فسخفسخففوغرهم وغرهم 
سكینقــال: "�المهملــة فنــون فمثنــاة تحتیــة فنــون بزنــة: ســكین نون بزنة:  یة ف ناة تحت نون فمث لة ف ساء عجًزاهــو مــن ال �ــأتي النســاء عجــًزا  ،،قال: "�المهم �أتي الن من ال  عدم لعــدم   ؛؛هو  ل

 هن.هن.وال یر�دوال یر�د  ،،انتشار ذ�رهانتشار ذ�ره
 �الكسر".�الكسر".  ،،نانة والتعنین والِعنینةنانة والتعنین والِعنینةواالسم العِ واالسم العِ 

هذاألن هـــذا  أو ال یر�دهن؛أو ال یر�ـــدهن؛ شارنـــوع لعـــدم االنتشـــار  ألن  عدم االنت نوعهـــذا نـــوع  ،،نوع ل ستطیعهـــو یر�ـــد لكـــن ال �ســـتطیع  ،،هذا  كن ال � ثاني النـــوع الثـــاني   ،،هو یر�د ل نوع ال ال
 ..�ستطیع لكن ال یر�د�ستطیع لكن ال یر�د

ا من عنن عن والُعنة �الضم االسـم أ�ًضـا مـن عـنن عـن   ،،�الكسر و�شّدد�الكسر و�شّدد  ،،قال" واالسم العنانة والتعنین والعنینةقال" واالسم العنانة والتعنین والعنینة والُعنة �الضم االسم أ�ًض
بذلكعلیه القاضي بـذلك  حكمحكم  ،،امرأتهامرأته نع �السحرأو ُمنـع �السـحر  ،،علیه القاضي  ثر دالوهـذا األثـر دال  ،،أو ُم ها علـى أنهـا عیـب �فسـخ بهـا   وهذا األ ها عیب �فسخ ب على أن

 النكاح �عد تحققها.النكاح �عد تحققها.
 واختلفوا في ذلك.واختلفوا في ذلك.

 والقائلون �الفسخ اختلفوا أ�ًضا في إمهاله؛ لیحصل التحقیق.والقائلون �الفسخ اختلفوا أ�ًضا في إمهاله؛ لیحصل التحقیق.
 ..-رضي هللا عنهمارضي هللا عنهما–وهو مروي عن عمر وابن مسعود وهو مروي عن عمر وابن مسعود   ،،فقیل: ُ�مهل سنةفقیل: ُ�مهل سنة
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 له.له.أنه لم یؤجِّ أنه لم یؤجِّ   ::-رضي هللا عنهرضي هللا عنه–وروي عن عثمان وروي عن عثمان 
 أشهر.أشهر.وعن الحارث بن عبد هللا: یؤجل عشرة وعن الحارث بن عبد هللا: یؤجل عشرة 

 وذهب أحمد والهادي وجماعة إلى أنه ال فسخ في ذلك".وذهب أحمد والهادي وجماعة إلى أنه ال فسخ في ذلك".
  �عني�عنـي  ..ما یلزم أن یتم الرا�عما یلزم أن یـتم الرا�ـع  ،،وشهر من الفصل الرا�عوشهر من الفصل الرا�ع  ،،لتكون الفصول الثالثة �املةلتكون الفصول الثالثة �املة  ؛؛عشرة أشهرعشرة أشهر

یهالفصـل الـذي یلیـه  ،،الال  ::كل فصل �قولكل فصـل �قـول التي قبل فصله التـي قبـل فصـله   نةنةأو �طلب آخر فصل من فصول السأو �طلـب آخـر فصـل مـن فصـول السـ  ،،الفصل الذي یل
 ..الفصلالفصل  �كفي مرور شهر من هذا�كفي مرور شهر من هذا  ،،الذي هو فیهالذي هو فیه

لكقــال: "وذهــب أحمــد والهــادي وجماعــة إلــى أنــه ال فســخ فــي ذلــك في ذ سخ  نه ال ف لى أ عة إ هادي وجما مد وال هب أح ــأن األصــل عــدم   ،،قال: "وذ عدم واســتدلوا � صل  �أن األ ستدلوا  وا
عةلم �خبر امـرأة رفاعـة  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–و�أنه و�أنه   ،،وهذا أثر ال حجة فیهوهذا أثر ال حجة فیه  ،،الفسخالفسخ مرأة رفا وقد شكت وقـد شـكت   ،،لم �خبر ا

 وهو في موضع التعلیم".وهو في موضع التعلیم".  ،،منه ذلكمنه ذلك
 یر.یر.ُ�خُ�خلم لم 

وهو في موضع وهو في موضع   ،،وقد شكت منه ذلكوقد شكت منه ذلك  ،،امرأة رفاعةامرأة رفاعة  لم ُ�خیرلم ُ�خیر  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–قال: "و�أنه قال: "و�أنه 
 التعلیم.التعلیم.

 والظاهر معه.والظاهر معه.  ،،وقد أجاب في (البحر) �قوله: قلنا: لعل زوجها أنكروقد أجاب في (البحر) �قوله: قلنا: لعل زوجها أنكر
قلت: ال �خفي أن امرأة رفاعة لم تشُك من رفاعة؛ فإنه �ان قد طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن قلت: ال �خفي أن امرأة رفاعة لم تشُك من رفاعة؛ فإنه �ان قد طلقها فتزوجها عبد الرحمن بن 

 ..الُز�یر"الُز�یر"
 عبد الرحمن بن الَز�یر.عبد الرحمن بن الَز�یر.  ،،لَز�یرلَز�یراا

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–فجاءت تشكو إلیه فجاءت تشكو إلیه   ،،عبد الرحمن بن الَز�یرعبد الرحمن بن الَز�یرقال: "فتزوجها قال: "فتزوجها 
 صلى هللا علیه وسلم.صلى هللا علیه وسلم.

ثوب"وقالت: إنما معه مثـل هد�ـة الثـوب �ة ال قال فقـال   ،،"وقالت: إنما معه مثل هد یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–ف لى أتر�ـدین أن ترجعـي إلـى ««: : -صلى هللا عل أتر�دین أن ترجعي إ
 ..»»وتذوقي ُعسیلتهوتذوقي ُعسیلته  ،،حّتى یذوق ُعسیلتكحّتى یذوق ُعسیلتك  ،،رفاعة؟ الرفاعة؟ ال

 وفي روا�ة (الموطأ)".وفي روا�ة (الموطأ)".
ثانيلكـن إذا �ــان الــزوج الثــاني ثاني وهــي ال ترجــع إلــى األول حتــى یــذوق الثــاني   ،،ال ُ�مكن لِعنته أن �طأهاال ُ�مكــن لِعنتــه أن �طأهـا  لكن إذا �ان الزوج ال وهي ال ترجع إلى األول حتى یذوق ال

 فال بد أن �طأ.فال بد أن �طأ.  ،،ُعسیلتهاُعسیلتها
ا ثالًثـا طلقها طلقهـا شخص شـخص   ؟؟أو ال بد في البحث عن غیرهأو ال بد في البحث عن غیره  ،،�كفي مجرد العقد�كفي مجرد العقد  ::قولقولنن  هلهل   ال ال   ::فقیلفقیـل  ،،لبتةلبتـةأأثالًث

لهترجعـــي لـــه عي  لال تحلـــ  ،،ترج حي زو حتـــى تنكحـــي زو   ههللـــ  ینینال تح تى تنك یرهًجـــا غیـــرهح ا غ ـــی  ،،ًج شخص عنِّیتزوجهـــا شـــخص عنِّ ها  طأ اال �طـــأ ا  ننتزوج ساءلنســـاءال � قد قـــد و و   ..لن
ها اشــترط الــوطء لحلهــا  لوطء لحل شترط ا قولنقــول  هلهــل  ،،ولولألألللــا ننــه مــا دام أنــإإ  ::ن ما دام أ كنه ال �مكــننه  لوطء الــوطء   ه ال �م قولُیكتفــى �العقــد أو نقــولففا قد أو ن فى �الع   ::ُیكت

طأال بــد مــن زوٍج �طــأ  ،،ا�حثي عن غیرها�حثــي عــن غیــره بد من زوٍج � ا آخرمــا نكحــت زوًجــا آخــر  ،،زواجزواجببــ  لیسلــیسهذا هــذا ففو�ال و�ال   ،،ال  مراد ألن المــراد   ؛؛ما نكحت زوًج ألن ال
 ..إًذا ُیبحث عن زوٍج آخرإًذا ُیبحث عن زوٍج آخر  ،،النكاح المطلوبالنكاح المطلوب  صلصلفلم �حفلم �ح  ،،�النكاح في هذه الصورة الوطء�النكاح في هذه الصورة الوطء

في عهد رسول هللا قال: "وفي روا�ة (الموطأ): أن رفاعة طلق امرأته تمیمة بنت وهـب فـي عهـد رسـول هللا  صلى صـلى –قال: "وفي روا�ة (الموطأ): أن رفاعة طلق امرأته تمیمة بنت وهب 
 ثالًثا".ثالًثا".  -هللا علیه وسلمهللا علیه وسلم
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  على محمد. على محمد.اللهم صلِّ اللهم صلِّ 
هاها ففارقهـاسسـممفلم �ستطع أن �فلم �سـتطع أن �  ،،"فنكحت عبد الرحمن بن الَز�یر فأعرض عنها"فنكحت عبد الرحمن بن الَز�یر فأعرض عنها عةفـأراد رفاعـة  ،،ها ففارق أن أن   فأراد رفا

 الحدیث.الحدیث.  »»أتر�دین...أتر�دین...««: : -وسلموسلمصلى هللا علیه صلى هللا علیه –فقال فقال   ،،حها وهو زوجها األولحها وهو زوجها األولینكینك
لم تطلب الفسخو�هذا ُ�عرف عدم صحة االستدالل �قصة رفاعة؛ فإنها لـم تطلـب الفسـخ ها بـل فهـم منهـا   ،،و�هذا ُ�عرف عدم صحة االستدالل �قصة رفاعة؛ فإنها  هم من صلى صـلى –بل ف

سیلتهافأخبرها أن عبد الرحمن حیث لـم یـذق ُعسـیلتها  ،،أنها تر�د أن ُیراجعها رفاعةأنها تر�د أن ُیراجعها رفاعة  -هللا علیه وسلمهللا علیه وسلم یذق ُع لم    ،،فأخبرها أن عبد الرحمن حیث 
  �حلها لرفاعة. �حلها لرفاعة.الال  ،،یلتهیلتهوال ذاقت ُعسوال ذاقت ُعس

حدیثها على طلبو�یــف ُ�حمــل حــدیثها علــى طلب یف ُ�حمل  سخهــا الفســخو� لم وقــد أخــرج مالــك فــي (الموطــأ): أن عبــد الــرحمن لــم   ،،ها الف لرحمن  بد ا في (الموطأ): أن ع لك  خرج ما وقد أ
عة أن ینكحها وهو زوجها األولفأراد رفاعـة أن ینكحهـا وهـو زوجهـا األول  ،،ها فطلقهاها فطلقهاسسمم�ستطع أن ��ستطع أن � ستفتي رسول فجـاءت تسـتفتي رسـول   ،،فأراد رفا جاءت ت ف

 ".".-صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–هللا هللا 
  على محمد. على محمد.اللهم صلِّ اللهم صلِّ 

 "فأجابها �أنها ال تحل له."فأجابها �أنها ال تحل له.
بي فجاءت إلى النبـي   ،،ُمز�نةُمز�نةوهي: أنه نكح امرأة من وهي: أنه نكح امرأة من   ،،أما قصة أبي ر�انةأما قصة أبي ر�انةقال: و قال: و  یه صـلى هللا علیـه –فجاءت إلى الن صلى هللا عل
شعرة فقالــت: مــا ُ�غنــي عنــي إال �مــا ُتغنــي عنــي هــذه الشــعرة   -وسلموســلم هذه ال ني  ني ع ما ُتغ ني عني إال � ما ُ�غ لت:  سهالشــعرة أخــذتها مــن رأســها-فقا من رأ خذتها  شعرة أ ؛ ؛ -ل

 ق بیني و�ینه.ق بیني و�ینه.ففرِّ ففرِّ 
یه وسلمصـلى هللا علیـه وسـلم–فأخذت النبي فأخذت النبي  نة و�خوتهحمیـة فـدعا بر�انـة و�خوتـه  -صلى هللا عل فدعا بر�ا یة  سائهثـم قـال لجلسـائه  ،،حم قال لجل تأتـ««: : ثم  رون رون أ

�ذا و�ذا�شـبه منـه �ـذا و�ـذا  -�عني ولدا له�عني ولدا له–فالًنا فالًنا  نه  شبه م �ذاوفالًنـا البنـه اآلخـر �شـبه منـه �ـذا  ،،من عبد یز�دمـن عبـد یز�ـد  � نه  شبه م نه اآلخر � ا الب   ،،وفالًن
 لعبد یز�د".لعبد یز�د".  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–قال النبي قال النبي   ،،قالوا: نعمقالوا: نعم  »»و�ذا؟و�ذا؟

 صلى هللا علیه وسلم.صلى هللا علیه وسلم.
 الحدیث. أخرجه أبو داود عن ابن عباس.الحدیث. أخرجه أبو داود عن ابن عباس.» » طلقها! ففعل...طلقها! ففعل...««""

بت عندهوالظاهر أنه لم یثبـت عنـده یه وسلمهللا علیـه وسـلم  صلىصـلى–  والظاهر أنه لم یث من الِعنَّ مـا اّدعتـه المـرأة مـن الِعنَّـ  -هللا عل مرأة  ها خالف ة؛ ألنهـا خـالف ما اّدعته ال ة؛ ألن
 األصل.األصل.
 تعرف".تعرف".  -صلى هللا علیه وسلمصلى هللا علیه وسلم–وألنه وألنه 

  ،،هذا األصلهـذا األصـل  ،،األصل أنه لیس �ِعنیناألصـل أنـه لـیس �ِعنـین  ،،ُیّدعى علیه أنه ِعنینُیّدعى علیه أنه ِعنین  ،،شخص عنده أوالدشخص عنده أوالد  ،،خالف األصلخالف األصل
 ..تتعارض دعواها مع األصل فال بد من الَبیِّنةتتعارض دعواها مع األصل فال بد من الَبیِّنةفف

 ".".-سلمسلمصلى هللا علیه و صلى هللا علیه و –ه ه قال: "وألنقال: "وألن
 نعم.نعم.

 طالب: ...........طالب: ...........
 بیِّنة �ل قضیة �حسبها.بیِّنة �ل قضیة �حسبها.  ،،بیِّنةبیِّنة

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.
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 طالب: ...........طالب: ...........
 ین؟ین؟أأ

 طالب: ...........طالب: ...........
 �صحیح.�صحیح.  لیسلیسله أوالد ُیّدعى علیه أنه ِعنین له أوالد ُیّدعى علیه أنه ِعنین   ااشخًص شخًص لكن لكن   ،،ما أدري ما أدري   ،،هللا أعلمهللا أعلم

 طالب: ...........طالب: ...........
 نعم.نعم.

 ........طالب: .......طالب: .......
 ..كن �كون خالف األصلكن �كون خالف األصللل  ::نقولنقول  ،،أأر ر كیف؟ �طكیف؟ �ط

 لب: ...........لب: ...........طاطا
 ؟؟فیهفیه  ماذاماذا

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..نعمنعم

 طالب: ...........طالب: ...........
 ىى�عني رقیق مول�عني رقیق مول

 طالب: ...........طالب: ...........
 اسمه عبد یز�د.اسمه عبد یز�د.  ،،هذا اسمههذا اسمه  ،،الال

 طالب: ...........طالب: ...........
 ..أبوهأبوه  ،،أبو عبد یز�دأبو عبد یز�د  ،،نعمنعم

نه قــال: "وألنــه  یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–قال: "وأل عرَّ تعــرَّ   -صلى هللا عل فةف أوالده �القیافــةت صحا�ه عنهــا أصــحا�ه وسأل وســأل   ،،ف أوالده �القیا ها أ صلى هللا صــلى هللا –عن
حیث حیث   ،،فأمره �الطالق؛ إرشاًدا إلى أنه ینبغي له فراقهافأمره �الطالق؛ إرشاًدا إلى أنه ینبغي له فراقها  ،،فدل أنه لم یثبت أنه ِعنینفدل أنه لم یثبت أنه ِعنین  -یه وسلمیه وسلمعلعل

 ال أنه �جب علیه".ال أنه �جب علیه".  ،،طلبت ذلك منهطلبت ذلك منه
تئم؛ فال خیر في البقاء وغلب على الظن أن الشمل لن یلتـئم؛ فـال خیـر فـي البقـاء   ،،إذا وجدت المشاكل بین الزوجینإذا وجدت المشاكل بین الزوجین  ،،نعمنعم وغلب على الظن أن الشمل لن یل

ال خیر للزوج في ال خیـر للـزوج فـي   ،،ان األمر من الزوجان األمـر مـن الـزوجولو �ولـو �ـ  ،،لبقاء مع هذه الزوجةلبقاء مع هذه الزوجـةال خیر في اال خیر في ا  ،،ذه الحیاةذه الحیاةمع همع ه
 البقاء مع هذا الزوج.البقاء مع هذا الزوج.

ك یم ا}  ع ا ح  ان  للاا   و اس   �  و 
ع ت ه   .]130[النساء:{و � ن ی ت ف ر ق ا � غ ن  للاا   � ال  م  ن س 

مقــال: "فائــدة: قــال ابــن المنــذر: اختلفــوا فــي المــ في ال فوا  نذر: اختل بن الم قال ا ئدة:  قرأة ُتطالــب الرجــل �الجمــاع؛ فقــقال: "فا ماع؛ ف لب الرجل �الج ثرون: إن ال األكثــرون: إن رأة ُتطا ال األك
هوطئهــ نینا �عــد أن دخــل بهــا مــرة واحــدة لــم یؤجــل أجــل الِعنــینوطئ جل الِع لم یؤجل أ حدة  مرة وا ها  خل ب عد أن د بي وهــو قــول األوزاعــي والثــوري وأبــي   ،،ا � ثوري وأ عي وال قول األوزا وهو 

 حنیفة ومالك والشافعي و�سحاق.حنیفة ومالك والشافعي و�سحاق.
ل لها سنة  ،،وقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلةوقال أبو ثور: إن ترك جماعها لعلة ل لها سنةُأجِّ  فال تأجیل.فال تأجیل.  ،،و�ن �ان لغیر ِعلَّةو�ن �ان لغیر ِعلَّة  ،،ُأجِّ
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ها إذا تزوجت خیـار لهـا إذا تزوجـت فیثبت الفیثبت ال  ،،في الجماعفي الجماع  ة العلماء على أن للمرأة حًقاة العلماء على أن للمرأة حًقاوقال عیاض: اتفق �افوقال عیاض: اتفق �اف خیار ل
 وُ�ضرب للِعنین أجل".وُ�ضرب للِعنین أجل".  ،،المجبوب والممسوح جاهلة بهماالمجبوب والممسوح جاهلة بهما

حیث ال �ستطیع جماعها یثبت له حیـث ال �سـتطیع جماعهـا یثبـت لـه ��  ،،أو قرناءأو قرنـاء  ،،هو أ�ًضا یثبت له الخیار إذا تزوج رتقاءهو أ�ًضا یثبـت لـه الخیـار إذا تـزوج رتقـاءكما أنه كما أنه 
 ..اایثبت لها أ�ًض یثبت لها أ�ًض فف  ،،الخیارالخیار

 تبار زوال ما �ه. انتهى.تبار زوال ما �ه. انتهى.قال: "و�ضرب للِعنین أجل سنة الخقال: "و�ضرب للِعنین أجل سنة الخ
مر إنما یذ�ر الفقهاء أنـه ألجـل أن تمـر   ،،ار األجل �السنة بدلیل ناهضار األجل �السنة بدلیل ناهضقلت: ولم �ستدلوا على مقدقلت: ولم �ستدلوا على مقد نه ألجل أن ت إنما یذ�ر الفقهاء أ

 فیتبین حینئٍذ حاله.فیتبین حینئٍذ حاله.  ،،�ه الفصول األر�عة�ه الفصول األر�عة
 : (�اب ِعشرة النساء).: (�اب ِعشرة النساء).-رحمه هللارحمه هللا–ثم قال ثم قال 

قاَل رسوُل هللا قـال: قـاَل رسـوُل هللا   -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–عْن أبي ُهَرْ�َرَة عْن أبي ُهَرْ�َرَة و و  یصـلى هللا علیـ–قال:  وٌن مَ مْلُعـوٌن َمـ««: : -ه وسلمه وسـلمصلى هللا عل ْن ْن مْلُع
 لكن ُأِعلَّ �االْرساِل".لكن ُأِعلَّ �االْرساِل".  ،،وِرَجاُلُه ِثقاتٌ وِرَجاُلُه ِثقاتٌ   ،،َرَواُه أُبو داوَد والّنسائيُّ واللْفُظ َلهُ َرَواُه أُبو داوَد والّنسائيُّ واللْفُظ َلهُ   ..»»ااَأَتى اْمَرأًة في ُدُبرهَأَتى اْمَرأًة في ُدُبره

شواهدهــو مــروي مــن طــرق �ثیــرة لــه شــواهد له  یرة  من طرق �ث مروي  بت �مجموعهایثبــت �مجموعهــا  ،،هو  مو�ن �انــت مفرداتهــا ال تســلم مــ  ،،یث سلم  ها ال ت نت مفردات   ،،قالقــالممن ن و�ن �ا
 ..ُمحرمُمحرمع بین أهل العلم أنه ع بین أهل العلم أنه الحكم محل إجماالحكم محل إجما  ،،والحكم ُمجمٌع علیهوالحكم ُمجمٌع علیه


