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� ر ة  رضي هللا عنه قال   م ل ع ون  م ن  أ ت ى «: -صلى هللا علیه وسلم-: قال رسول  هللا "ع ن  أ بي ه ر 
ظ  ل ه  ». ام رأ ة  في د ب رها و اه  أبو داود  والن  سائي  واللف  ات   ،ر  ال ه  ث ق  . ،ورج  سال  ل  �االر   لكن أ ع 

و ي  هذا الحدیث بلفظه من طرق  �ثیرة".  ر 
  :عشرة النساء

النساء أي  ،أي األزواج ،أي عیشة الرجال ،مةالمعجوسكون الشین  ،قال: "�كسر العین
 الزوجات".

 ؟لمفعولهأم  ،من إضافة المصدر إلى فاعله ،عشرة النساء
 طالب: مفعوله.

 فالرجل � عاشر  امرأته. ،إلى مفعوله
}طالب:  وف  وه ن  � ال م ع ر  ر   ]. 19[النساء:{و ع اش 

 نعم.
}طالب:  وف  وه ن  � ال م ع ر  ر   .]19اء:نسال[{و ع اش 

 .تكون حینئذ  مصدر ها الم فاعلة ،هذه في الصیغة فاعلة ،عاشروهن
فیجب على الزوج أن  ،و�ذا �انت هذه م فاعلة بین طرفین مثل الم عاشرة ،والم فاعلة بین الطرفین

فتكون الع شرة المطلو�ة من  ،وعلى الزوجة أن ت عاشر زوجها �المعروف ،� عاشر زوجته �المعروف
 .نفیطر ال

و ي  هذا الحدیث بلفظه من طرق �ثیرة عن جماعة من الصحا�ة منهم: علي  بن أبي  ،قال: "ر 
 علي  بن طل ق". ،وخز�مة ،وعمر ،طالب
 طل ق.

رضي هللا -وابن عمر  ،وابن عباس ،وجابر ،وابن مسعود ،وطل ق بن علي   ،"وعلي  بن طل ق
.و  نسوأ ،والبراء وعقبة بن عامر ،وابن عمر -عنهم  أبو ذر 

 قال: وفي طرقه".
لكن هي  ،و�ن �انت مفرداتها ال تسلم من قادح ،في الباب أحادیث �ثیرة �شهد �عضها لبعض

 .ع  علیه بین أهل العلموالحكم الذي تضمنته م جم ،�مجموعها تثب ت
 .الكن مع �ثرة طرقه واختالف الرواة �شد  �عض طرقه �عض   ،قال: "وفي طرقه جمیع ا �الم  

 و�لى هذا ذهبت األمة إال القلیل للحدیث هذا. ،في أد�ارهنإتیان النساء  و�دل على تحر�م
{ف أ ت وا  �ما دل له قوله:  ،ولم �حل تعالى إال القبل ،إال ما أحله هللا ،وألن األصل تحر�م الم باشرة

ت م } ئ  ث ك م  أ ن ى ش   ".]223[البقرة:ح ر 
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 .ون في موضع الحرثد أن �ك؛ فال باحرث  ا اهما دام سم   ،�عني في موضع الحرث
ك م  للاا  }قال: "وقوله:  ی ث  أ م ر   .] 222[البقرة:{ف أ ت وه ن  م ن  ح 

فكذلك النساء الغرض من إتیانهن هو  ،والمطلوب من الحرث نبات الزرع ،فأ�اح موضع الحرث
 ال قضاة الشهوة" ،طلب النسل

 نعم.
 الشهوة".ال قضاء  ،النسلب طلقال: "والغرض من إتیانهن هو 

ب     ..االمطلوب من الحرث إنم ،هت �الحرثما دام ش 
 طالب: ...........

هدف شرعي من  ،و�ذلك المرأة ت طلب لولدها ،ي هو الزرع � طلب لمائهذفحرث األصل ال ،نعم
 .الولد التكاثر والتناسل ،مقاصد النكاح

 هللا �حفظك!. ،قوله: فإنه أغض للبصر
ر ع لحكم �ثیرة  احنكهو ال مظهرها �قاء النوع  ،لكن من أبرزها �قاء النوع اإلنساني ،اجد  ش 

 .وال �حصل إال �التوالد ،اإلنساني
ال �قاس علیه غیره؛ لعدم  ،فیحرم ما عدا موضع الحرث ،ال �كون إال في القبلهو قال: "و 

 للزرع. المشابهة في �ونه محال  
وهو جواز مباشرة الحائض فیما عدا  ،أخوذ من دلیل آخرفمج وأما حل االستمتاع فیما عدا الفر 

 بل والمملوك في الدبر. وذهبت اإلمامیة إلى جواز إتیان الزوجة واألم ة ،الفرج
 وروي عن الشافعي".

عاصر�ن لما ما أنكره �عض ،وموجود في �تبهم القد�مة ،هو �عضهم ی نكر هذانسأل هللا العافیة، 
  .استعمالهم للتقیةومعروف  ،منهم

 ......طالب: .....
 .ال وفاق ا وال خالف ا ،على �ل حال ال عبرة �قولهم

 "وروي عن الشافعي أنه قال".
 عندهم. ما یثبت ،أهل المدینة

 ،اللح نهوالقیاس أ ،وال تحر�مه شيء ،قال: "وروي عن الشافعي أنه قال: لم �صح في تحلیله
 ،تحر�مه في ستة �تبلقد نص الشافعي على  ،ولكن قال الر�یع: �هللا الذي ال إله إال هو

 و� قال: إنه �ان �قول �حله في القد�م.
وقال: إن  من نقل  ،بل أنهى عنه ،وفي(الهدي النبوي): عن الشافعي أنه قال: ال أرخص فیه

و�نما الذي أ�احوه أن �كون الدبر  ،حهقبوأ ،فقد غلط علیهم أفحش الغلط ،ئمة إ�احتهعن األ 
ا إلى الوطء في الفرج فیطأ من  فاشتبه على السامع. انتهى. ،ال في الدبر ،الدبر طر�ق 
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 .وأنكره أصحا�ه" ،و� روى جواز ذلك عن مالك
جاء الولد أحول  الرجل في قبلها من دبرها ئ�انت الیهود تزع م أنه إذا وط ،سبب نزول اآل�ة

 فنزلت اآل�ة.
آؤ   ت م }م  �  {ن س  ئ  ث ك م  أ ن ى ش  ث  ل ك م  ف أ ت وا  ح ر   . ]223رة:[البق ح ر 

 لكن شر�طة أن �كون في موضع الحرث.
وقد أطال الشارح  القول في المسألة �ما ال  ،وأنكره أصحا�ه ،قال: "و�روى جواز ذلك عن مالك

 ه:ومن أدلة تحر�مه قول ،ر آخر ا تحر�م ذلكوقر   ،حاجة إلى استیفائه هنا
ال ی ن ظ ر «: -لى هللا علیه وسلمص-قال: قال  رسول  هللا  -رضي  هللا عنه ما-وعن ابن ع ب اس  

ائي وابن  حب ان  ». أو ام ر أ ة  في د ب ره ا ،هللا  إلى ر ج ل  أتى ر ج ال   م ذ ي  والن س  و اه  الت ر  .أ  و   ،ر  ق ف  ل  �الو   ع 
ال «: -صلى هللا علیه وسلم -قال: قال رسول  هللا   -ام  ه  رضي  هللا  عن-قال: و ع ن ابن  ع ب اس  

ب ان  ». أو ام ر أ ة  في د ب ره ا ،ل  أ تى ر ج ال   إلى ر ج  ینظر هللا ائي وابن  ح  م ذ ي  والن س  و اه  الت ر  ل   ،ر  وأ ع 
. على ابن عباس ق ف   ولكن المسألة  ال مسرح  لالجتهاد فیها". ،�ال و 

 ،ال �ذاینظر هللا لفالن و  ال :و�قولومن تلقاء نفسه  ،اس من اجتهادهعبن ال �مكن أن �كون اب
 .حكم رفضه أهل العلم هلما یوصف بهذا الوصف. فهذا ل

فإنه ال یدرك  ،سیما ذ�ر هذا النوع من الوعید ،قال: "ولكن المسألة ال مسرح  لالجتهاد فیها
 فله حكم الرفع. ،�االجتهاد

� ر ة أ   عن: و -رحمه هللا -ثم قال الحافظ علیه صل ى هللا  -ع ن  النبي    -رضي هللا عنه-بي ه ر 
ر«قال:  -وسل م   ار ه   يفال ی ؤذ   ،م ن  �ان  ی ؤمن  �اهلل  والیوم  اآلخ  ی ر ا؛  ،ج  وا �الن  ساء خ  ص  ت و  و اس 

ل ع ن  م ن  ض  ل ع ،فإنه ن  خ لق  لع أع اله   ،أو ض  ت ه   ت  فإن ذ ه ب   ،و�ن أ ع وج  شيء  في الض    ،تقیم ه  � سر 
ل  أ ع و ج   ت ه  ل م  ی ز  ی ر ا ،و�ن ت ر�  اء  خ  وا �النس  ص  ت و  ظ  للب خاري    ،م ت ف ق  علی ه   ».ف اس  لم:  ،والل ف  لمس  و 

ت م تعت  بها« ت م ت ع ت  بها ،فإن اس  و ج   ،اس  ت ها ،و�ن ذ ه ب ت  ت قیم ها ،و�ها ع  ا ،� سر  ر ها طالق ه  � س   »".و 
 .قف على هذا
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 الحمد هلل رب العالمین. ،الرحمن الرحیم�سم هللا 
 لب: ...........اط

وال  ،أنه ما دام ال ت طلب منهم حال �فرهم وح جتهم ،عند الحنفیة غیر م خاطبین ،غیر م خاطبین
 �قولون: همإذ ا ما معنى التكلیف؟ والجمهور  ،وال � طال بون بها إذا أسلموا ،تصح إذا فعلوها

 واألدلة �ثیرة على ،نلإل�ما إضافة   ،وعذابهم �سببها ،یم أوزارهمعظت والفائدة من ذلك ،م طالبون 
 ذلك:

ر} ق  ل ك ك م  ف ي س  ثر:{م ا س  ل  ین} .]42[المد  ثر:{ق ال وا ل م  ن ك  م ن  ال م ص    ].43[المد 
 .�سم هللا الرحمن الرحیم
 أجمعین.ه حبوعلى آله وص ،وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین

� ر ة-الىمه هللا تعرح -بن حجراقال الحافظ  -ع ن  النبي    -رضي هللا عنه -: "وعن أبي ه ر 
ر«قال:  -صل ى هللا  علیه وسل م   ار ه   يفال ی ؤذ   ،م ن  �ان  ی ؤمن  �اهلل والیوم  اآلخ  وا  ،ج  ص  ت و  واس 

ی ر ا لع ،�الن  ساء خ  ن  م ن  ض  لع أع ال ،علأو ض ،فإنه ن  خ ل ق  فإن ذ ه ب ت   ،ه  و�ن أ ع وج  شيء  في الض  
ت ه   ر  ل  أ ع وج   ،تقیم ه  � س  ت ه  ل م  ی ز  ی ر ا ،و�ن ت ر�  وا �النساء  خ  ص  ت و  واللفظ  ،متفق  علیه. »ف اس 

 للبخاري".
وج ،تر�تها استمتعت بها إن �ل  من مرادالعلى  اما یلزم أن �كون �ل شيء مستقیم   ،و�ها ع 
 شيء �ستقیم على مراد اإلنسان من �ل وجه. هما فی ،هذه الدنیا �لها ال تستقیم على حال ،جهو 

 قال: "ولمسلم".
 ،لمحسنینا ،لنعرف قدر ما أعد هللا للمتقین ؛لو وجد هذا في الدنیا ما صار للجنة فائدة

 ،�در لىع إنما ط ب عت الدنیا ،ما صار للجنة منزلة ،�انت الدنیا تصفو ألحد لو ،المخلصین
 إ�ش؟  من أجل ،خ لق اإلنسان في �بد

 .أن �سعى لتحصیل السعادة التي ال � خالطها شوب شقاء
لم:  تمت ع ت  بها«"ولمس  و ج   ،فإن اس  تمت ع ت  بها و�ها ع  ر ها  ،اس  ت ها؛ و� س  ا � سر  و�ن ذ ه ب ت  ت قیم ه 

ا  ».ط الق ه 
لیه صل ى هللا   ع-عن النبي    - عنههللا ضير -: وعن أبي ه ر� ر ة -رحمه هللا-قال الشارح 

ار ه   يفال یؤذ   ،م ن  �ان  یؤم ن  �اهلل والیوم اآلخر«قال:  -وسلم ی ر ا؛  ،ج  وا �الن  ساء  خ  ص  ت و  و اس 
ل ع ن  م ن  ض  و�ن «واحد األضالع قال:  ،وفتح الالم و�سكانها ،�كسر الضاد المعجمة »فإنه ن  خ ل ق 
ت ه  إذا ذ ه ب ت  تقیم ه  �   ،ع أع اله  ل  أع وج  شيء  من الض    ل  أ ع وج   ،سر  ت ه  ل م  ی ز  وا  ،و�ن ت ر�  ص  ت و  فاس 

ی ر ا أو المعنى: یوصي  ،والمعنى: أني أوصیكم بهن خیر ا ،أي: اقبلوا الوصیة فیهن »�النساء  خ 
ا".  �عضكم �عض 

 استوصوا: األصل في السین والتاء هذه.
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 الطلب.طالب: 
ألن األصل في  ؟طلبوا الوصیةاأم  ،بهن نفذوا وصیتي ،نفذوا الوصیةأم بوا الوصیة طلا �عني

قیة ،االسترقاء طلب الرقیة ،االستشفاء طلب الشفاء ،السین والتاء الطلب  ،االستسقاء طلب الس 
  .لكن هذه على خالف األصل ،وهكذا

 طالب: ...........
 ؟ماذا

 طالب: ...........
 نعم.

أو المعنى: یوصي �عضكم  ،خیر ا والمعنى: أني أوصیكم بهن ،أي: اقبلوا الوصیة فیهن" ل:قا
ا فیهن خیر ا  ."�عض 

 ،جاره ،�ل إنسان یوصي أخاه ،أو تواصوا فیما بینكم ،�عني اقبلوا وصیتي ونفذوها ،تواصوا بهن
 .أن � سدي الخیر والمعروف إلى النساء ،قر�به

تمع ت  بها«ولمسلم:  ،لبخاري ل فظوالل ،قال: "متفق  علیه ت م ت ع ت   ،فإن  اس  و ج  اس   »بها و�ها ع 
ا« ،و�كسر أوله على األرجح ا ،و�ن ذ ه ب ت  ت قیم ه  ر ها طالق ه  تها و� س  ر   ».�س 

وهذا  ،وأن من آذى الجار فلیس �مؤمن �اهلل والیوم اآلخر ،الحدیث دلیل على عظم حق الجار
 و�ن �ان".

 .فاألمر خطیر ،لكإال إن استحل ذ ،مؤمن اإل�مان الكاملال ،الكاملن مااإل� ،اإل�مان�عني �
 طالب: هذا شرط الكمال؟

 .محل نظر اوتسمیته شرط   ،نعم شرط الكمال
إال أنه محمول على المبالغة؛ ألن من حق اإل�مان  ،قال: "و�ن �ان یلزم منه � فر من آذى جاره

 ذلك؛ فال ینبغي لمؤمن االتصاف �ه.
 �امال ". فالمراد من �ان یؤمن إ�مان ا ،د  أذى الجار من الكبائرد ع  قو 
 .د  ع  

 نعم.طالب: 
إذا ن في  ،في ضا�ط الكبیرة نفي اإل�مان ،الحدیث أن من یؤذي جاره لیس �مؤمن مفهومألن 

 ،من الكبائر عند أهل العلمفإن هذا الفعل �كون  ،�سبب فعل من األفعال اإل�مان عن شخص
 نعم.

 ..........: .طالب
 ؟ینأ

 : ...........طالب
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 ی راد �ه شر. ،نعم
 : ...........لباط

لمعارضته  ؛لكن قد ی لغى المفهوم ،األصل في المفهوم أنه م عتبر ،قد ی لغى المفهوم ،ال ،ما یلزم
ألن  ؛ی لغى لكن إذا ع ورض المفهوم ،إذا لم � عارض المفهوم فهو م عتبر ،لمنطوقات أخرى 

الذي اء مفهومه أن الم ،ینق لتالحدیث في  -رحمه هللا -�ما قال شیخ اإلسالم ،أقوى منه وق نطالم
ن الماء طهور إ :لكن هذا المفهوم م عار ض  �منطوق  لم یتغیر،لو و  ،القلتین �حمل الخبث ال یبل غ

 .لغيمفهوم الفإذا ع ورض  ،ال ی نجسه شيء
 وصى هللا على الجار في القرآن.د وق ،قال: "فالمراد من �ان یؤمن إ�مان ا �امال  

رجل  -صلى هللا علیه وسلم-النبي �ما أخرج الطبراني: أنه أتى  وحد  الجار إلى أر�عین دار ا
فبعث  ،و�ن أشدهم لي أذى أقر�هم إلي  دار ا ،إني نزلت في محل بني فالن ،فقال: �ا رسول هللا

�أتون المسجد  -ضي هللا عنهمر -ا وعلی   ،وعمر ،أ�ا �كر -صلى هللا علیه وسلم-النبي
 »".وال یدخل الجنة من خاف جاره بوائقه ،ارأن أر�عین دار ا ج«فیصیحون على: 

 ؟ حكموا علیه ماذا��أمن جاره بوائقه؛  من لاآلخر م حدیثال
 : ...........طالب
 ؟ماذا

 : ...........طالب
 وهو إ�ش؟

 : ...........طالب
 .رقم واحد الضعفشدید �عني 
 ...........: طالب

 .�صیر الترقیم ،ال ،ال
 .شدید الضعف ،اد  ضعیف ج ،د أنه ضعیفو المقص
 : ...........طالب
 نعم.

 : ...........طالب
 جعله في ضا�ط الكبیرة. ،كبیرةال ضا�ط ،إذا ن في اإل�مان فهي �بیرة

د   ف ید  الم ج  ز اد  ح  ید ه              ب ن ف ي  إل    و  ا و ع   د  ع  م ان  أو  بل ع ن  م ب�  أ و  ج 
 شیخ اإلسالم. ،وزاد حفید المجد ،هذه منظومة الكبائر

د   ف ید  الم ج  ز اد  ح  � م ان  أو  بل ع ن  م ب و  ید ه              ب ن ف ي  إل   ا و ع   .د  ع  أ و  ج 
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 ،انهولیست م ،بها أ لحقت ،أ لحقت �منظومة اآلداب البن عبد القوي  ،هذه منظومة الكبائر
طبعها معها على  -هللا رحمه–مطبوعة �طبعة أم القرى للشیخ ابن قاسم  ،للحجاوي صاحب الزاد

 ولیست منها. ،آلدابأساس أنها من منظومة ا
 : ...........طالب
 ؟ماذا

 : ...........طالب
شرحها السفار�ني في  ،منظومة نفیسة �حتاجها �ل طالب علم ،منظومة اآلداب البن عبد القوي 

ولیست  ،ائر بهاألحق منظومة الكب -رحمه هللا -لكن الشیخ ابن قاسم ،، غذاء األلبابینمجلد
 منها.
 : ...........طالب

 .سمعت أنها ط بعت ،رأیتهاما  ،ط بعت ،نعم
 طالب: ...........

 رأیتها أنت؟
 .وابن عبد القوي شیخ لشیخ اإلسالم ،المقصود أن هذه المنظومة فیها �الم لشیخ اإلسالم

الصالح عن مائة بیت إن هللا لیدفع �المسلم «و(األوسط)  ر)بیقال: "وأخرج الطبراني في (الك
ا م حرمة". ،وهذا فیه ز�ادة عن األول» یرانهمن ج  واألذ�ة للمؤمن مطلق 

قر ب  أو  ،ال �جوز إ�صاله إلى مسلم ،األذى ال �حتاج إلى ضا�ط ،على �ل حال �النسبة لألذى
إلى ال �جوز إ�صاله  ،وال بلد �املة ،رعشا وال ،ال لبیت وال لبیتین ،ال �حتاج إلى ضا�ط ،�ع د

 مسلم.
 .األقرب فاألقرب ،ال شك أن األولى بهذا النفع ،�النسبة للنفع

 طالب: ...........
 .نعم

 طالب: ...........
ونفعه وصلته �ما ال  ،ولو � ع د ،ال تجوز قطیعة واحد منهم ،واألقارب ،وقل مثل هذا في األرحام

 .�شق
 : ...........طالب

 .معروف على حسب ما یتصف �ه
ا م حرمة ،�ادة على األولذا فیه ز قال: "وه ذ ون   :-تعالى -قال ،واألذ�ة للمؤمن مطلق  ین  ی ؤ  {و ال ذ 

ت ان ا و � ث م ا م ب ین ا} ت م ل وا ب ه  د  اح  ب وا ف ق  م ن ات  � غ ی ر  م ا اك ت س  م ن ین  و ال م ؤ   ].58[األحزاب:ال م ؤ 
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حتى  ،وهو �ل ما � عد في العرف أذى ،ه شيءغتفر من�   الولكنه في حق الجار أشد  تحر�م ا؛ ف
 � ق ت ار هكذا". »أنه ال یؤذ�ه � قت ار«ورد في الحدیث: 

 � ق ت ار. ،نعم
 »".إنه ال یؤذ�ه � ق ت ار قدره"«قال: 
ر ه.   ق د 

ر ه  إال أن �غرف له من مرقته ر�قتا"«  ،و�ن اشترى فاكهة ،وال �حجز عنه الر�ح إال �إذنه ،قد 
 ».نهاإلیه مى هدأ

 وحقوق الجار مستوفاة في (اإلحیاء) للغزالي".
ما �انت بیوت  ،الطر�قة الوافدة من غیرنا�اآلن في ظروف البیوت التي یبنیها الناس الیوم 

فمن  ،فیحتاج إلى شيء �ستره عن جاره ،اآلن ال �سلم جار من أذى ،المسلمین بهذه الطر�قة
 الم طالب �الساتر؟

  طالب: ........... 
 ،القاعدة عندهم ،القاعدة عند عامة الناس الیوم الم ستأذي یرحل ،م طالب �الساترهو ال المؤذي

یبعد عن  أو ،إما یوقف أذاه  ،ألنه هو المعتدي ؛المؤذي ی ر حل :الشرعي ،لكن لیست شرعیة
ل على جاره من علو ،لیست شرعیةفأما الم ستأذي یرحل  ،المسلمین من  ،ولذا لو وجد جار � ط 

ولو �انت البیوت على طر�قة المسلمین في  ،بینه و�ینه احاجز   �ضعیلزمه أن  ،الثاني دورال
ما احتجنا إلى هذا؛ ألن األحواش والم تنفسات في البیوت �لها  ،السابق ما احتجنا إلى هذا �له

  لجیران علیها أدنى سبیل.لولیس  ،في وسط البیوت ،في الوسط
األحراش �لها عند  ،بنى بها البیوتت  بهذه الطر�قة التي  ،لبیتا أما اآلن فالجار �أنه معك في 

�هللا  ،بهذه الطر�قة اأو مكشوف   اینزل إال �اشف   أوما �ستطیع اإلنسان أنه �طلع  ،الجیران
 .المستعان

 ،اآلن صارت البیوت �مثا�ة صنادیق ،دة �أدنى وجهئما لها فا ، وال شيء،اولیست أسلم ال صحی  
�عني لو  ،واحترق  على نفسك �األسمنت تغلق ،صنادیق ،في الصیفتنور  ،فتنانیر في الصی

كیف �عیش الناس في ف ،هذه الوسائل وسائل التكییف انقطعت في یوم من األ�امأن ق د  ر 
�ما هو  ،عاشوا وجلس الناس فیها ،لكن لو وجدت األفنیة داخل البیوت ،الصیف؟ ما �مكن

 .السابق
 : ...........طالب
 ؟ا سلیمان� ماذا

 ...........: طالب
 .سهلفوعم ر الباقي على ما یر�د  ،من أجلهم متر ا على �ل حال لو ترك ،ال بد من ارتداد، نعم
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 : ...........طالب
 .ما شئت ، افعلأنا أعرفهم

 .أصال  طالب: المعمار�ون یؤ�دون هذا 
 ؟من

 ما تفضلتم �ه.ن المعمار�ون یؤ�دون وطالب: المهندس
 ،امناسب جد   فهو ،النوافذ ،والغ رف تفتح علیه ،�عني �كون الفناء داخل البیت ،جربشيء م ،نعم

 �استمرار. اء�عني تغییر الهو 
 : ...........طالب
 ؟ ماذا

 طالب: ...........
 ؟أو الجار قبل الدار ،ال الدار قبل الجار

  ........... طالب:
 .رقب

 : ...........طالب
لكن  ،ال �أس اونظیف   ،اأن �كون البیت فسیح   امتاعهمن و  ،الدنیامن متاع  اهذ ،على �ل حال

ن و خمس ،البیت فیه أسرة �بیرة ،�ان الناس �عیشون في البیوت ،والنفس �الطفل ،من غیر إسراف
 ه.أدر�نا ،ان متر  و ست ،امتر  
 ،ائتینمالالناس على  طلعثم  ،ان متر  و والست ،ان متر  و سوالعود الخم ،اآلن موجود في الصالحیة 

طلعوا ف ،� طاق السكن فیه أن ما �مكن ،اثم صارت األر�عمائة قبر   ،توسعوا في هذا ،واألر�عمائة
 .�هللا المستعان ،ترد على قلیل تقنع إذا ،النفس ما لها نها�ة ،�هللا المستعان ،األلوف على

ت األذ�ة في البر آكد �اناتجاهات � قال �ل ما �انت یتعلق �األذ�ة أحسن هللا إلیكم، فیما 
 مقابلها أشد حرمة.

ا الزنا �المحارم شأنه أعظم من الزنا أ�ض   ،البعید�الجار أعظم من الزنا  �حلیلةولذا الزنا  ،بال شك
 .-نسأل هللا السالمة والعافیة -وهكذا ،الجار �حلیلة
 : ...........طالب

 ،تأكد في أمرهیال بد أن  ،ه� الالحقم والجلد والعار الرج ،ألن األثر المترتب علیه الرجم ؛نعم
 حد الفر�ة.ثقات جلدوا  ولذا لو جيء بثالثة شهود �لهم عدول

 : ...........طالب
 .لكنه طیب هنات، ما �سلم من ،ه�هللا فی
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م بیان معناه وعلله �قوله:  »:واستوصوا"«وقوله:  ا یر�د خلقن خلق   »فإنهن خلقن من ضلع«تقد 
والمراد أن حواء أصلها خلقت من ضلع آدم �ما  ،معوج وجاج؛ ألنهن خ ل قن من أصلفیه اع

ا} :تعالى قال ج ه  و  ا ز  ل ق  م ن ه  ة }�عد قوله:   ]1[النساء:{و خ  د  ك م م  ن ن ف س  و اح  ل ق   . ]1[النساء:{خ 
آدم من ضلع  : إن حواء خلقت-رضي هللا عنهما -وأخرج ابن إسحاق من حدیث ابن عباس

 وهو نائم. ،األقصر األ�سر
إخبار �أنها خ ل قت من أعوج أجزاء الضلع؛ مبالغة في إثبات » و�ن أعوج ما في الضلع«وقوله: 

 هذه الصفة لهن.
و�ذا جاء في لفظ البخاري:  ،وهو یذ�ر و�ؤنث ،للضلع »كسرته«و  ،»ت قیمه«وضمیر قوله: 

 ".و� حتمل أنه للمرأة ،»كسرتها«و  ،»ت قیمها«
ا و�ن �ان مذ�ر   ،هو �عود إلى المرأة ف ،ذا �ان الضمیر للمؤنثهو واضح إو  ،ود إلى المرأة هو �ع

 .وهو �نا�ة عن المرأة  ،عاد إلى الضلع
 : ...........طالب
 فیه؟ ماذا

 : ...........طالب
 .نعم

 ...........طالب: 
 سهل نعم. ،سهل

 ».طالقها و�سرها« وروا�ة مسلم صر�حة في ذلك؛ حیث قال: ،قال: "و� حتمل أنه للمرأة
وأنه ال  ،والصبر على عوج أخالقهن ،واالحتمال لهن ،الحدیث فیه األمر �الوصیة �النساءو 

وتقدم ضبط الع وج  ،وأنه من أصل الخلقة ،سبیل إلى إصالح أخالقهن؛ بل ال بد من الع وج فیها
 هنا.

د ،وقد قال أهل اللغة: الع وج �الفتح  ".في �ل منتصب �الحائط والع و 
 هكذا؟

وجثانال ،وجالع   وج ،ع وج األول ،ي ع  وهذا في  ،هذا في الحسیات أن الفرق بینهما ،والثاني ع 
 .المعنو�ات

 �الدال.ي عندطالب: 
 عود.

 نعم. ،طالب: والعود
 .حسي اعوجاجألن هذا  ؛حائط والعودال
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أو  ،و معاشأ ،و�الكسر: ما �ان في � ساط ،وشبههما ،قال: "في �ل منتصب �الحائط والعود
ین".  د 
ین.  د 

ین"  ."أو د 
 دین.

وج ،الخالصة أنه إذا �ان في الحسیات فإنه ع وج ،في المعنو�ات  ،و�ذا �ان في المعنو�ات فإنه ع 
 نعم.

 أو معاش" ،قال: "ما �ان في �ساط
وجألنه   .هالكن خلق ،إشكال هكون قدها ما فی�قد  ة أو �ذا،أنها محدود� ما یتصور أنه بها ع 
 : ...........طالب

والقضاء على �عض ما عندها  ،أما استصالح ها ،ى المطلوب من �ل وجهتكون عل �عني �حیث
 هأما إصالحها �الكلیة �حیث یزول هذا العوج �الكلیة ما فی ،ممكنفمن أخالق �قدر اإلمكان 

 شك.
 : ...........طالب
 ؟ماذا

 طالب: ...........
 �عد.�عني في نظر الرجل المفتون 

 .وحتى. ،ية؟ حتى الصدیق الوف�المرأ اص  لیس خا ن هذاإ :طالب: لكن ما � قال
 .في الجملة الرجال أكمل ،والرجال في الجملة أكمل ،ال هو في المرأة أظهر ،ال

 : ...........طالب
ما یترتب  ،ما یترتب علیه أحكام ،نه من طرائف العلمإ :هذا قد � قال �عني ،هذا من طرائف العلم

 .لطرائفهذا من ا ،وال ینتفى �انتفائه ،علیه أحكام
 : ...........طالب
 نعم.

 : ...........طالب
 ؟ماذا

 : ...........طالب
بیت إال  هما فی ،تخلو البیوت من النساء أنمعنى  ماال �و  ،لتعز�ةل إالق سی ماهو  ،ال بد، نعم

 وتون.فاجال یت�ما أن الر  ،ا�بیر   ایتفاوتن تفاوت   ،النساء یتفاوتن في هذا البابلكن  ،فیه مشكلة
 : ...........طالب
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 من هو؟
 : ...........طالب
 ؟ماذا

 : ...........طالب
 .نعم

وج �الكسر.  قال: "و�قال: فالن في دینه ع 
ى هللا  علیه صل  -بي قال : � ن ا م ع  الن   -رضي  هللا  عنه-: وعن جابر -رحمه هللا-ثم قال الحافظ 

وة". -وسلم  في غ ز 
 .على محمد اللهم صل   

نا المدینة  "ف ال:  ،لما ق دم  خ ل ف ق  ل وا«ذ ه ب ن ا ل ن د  خل وا ل ی ال   ،أم ه  شاء   -حت ى ت د  ط   -�عني ع  ل كي ت م ت ش 
د  الم غیبة   ت ح  ت س  لی ه  ». الشع ثة  و  :  ،م تفق  ع  د ك م ال غ ی بة؛ فال طال  أ ح  إذا أ  «وفي روا�ة الب خاري  

ق  أهل ه  لی ال    ».�ط ر 
 ،في غزوة -صلى هللا علیه وسلم-قال: �نا مع النبي  -رضي هللا عنه-ارح عن جابر قال الش

لوا«: -صلى هللا علیه وسلم-فقال  ،ذهبنا لندخل ،فلما قدمنا المدینة خ ل وا لی ال   ،أم ه   -حت ى ت د 
شاء    �فتح الشین المعجمة و�سر العین".». ع ث ة  ط  الش  ل كي ت م ت ش   -�عني ع 

أو تقع  ،حیث یزدر�ها ،مرضیة �النسبة له ریغلئال �طرقها على حال  ؛تعد المرأة أن تس من أجل
 ،لكن مع هذه الوسائل التي �ستوي فیها اللیل والنهار ،فینتظر إلى النهار ،عینه على شيء �قذره

�ما أنه إذا قامت الحاجة لذلك �ما في حدیث  ،لة هنانتفي العوت ،تعرف المرأة متى �حضر بدقة
لكن أوصاه  ،ألنه حدیث عهد �عرس ؛ینصرف أن -علیه الصالة والسالم-ن له النبي جابر أذ
 .الكیس ،�الكیس
ع ث ة  «"قال:  د  « ،�فتح الشین المعجمة و�سر العین المهملة فمثلثة »الش  ت ح  �سین وحاء » وت س 

 �ضم المیم و�سر المعجمة". »یب ة  ال م غ  «مهملتین 
 من غاب عنها زوجها هذه م غیبة.

التي غاب عنها  ،و�سر المعجمة �عدها مثناة تحتیة ساكنة فموحدة مفتوحة ،قال: "�ضم المیم
 زوجها. متفق  علیه.

حتى �شعروا �قدومه قبل وصوله بزمان  ،في دلیل على أنه �حسن التأني للقادم على أهله
من تحسین هیئات من غاب عنهن أزواجهن؛ من االمتشاط و�زالة الشعر لما ذ�ر یتسع 

 وذلك". ،من المحالت التي �حسن إزالته منها مثال   الموسى�
هذا  ،ولها ارتباط قوي �الحدیث السابق ،متعلقة بهذا الحدیث ،شخصلقصة حصلت  هفی

الوقت في  ،نيالشخص أخبر زوجته قبل حضوره �أسبوع �أنه سوف �حضر في الیوم الفال
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ل علیها أنا سأحضر یوم السبت في یتص ،�ل یوم �كرر لها هذا الكالم ،وأكد علیها ،الفالني
حضر یوم السبت صالة المغرب والبیت لما  ،ثالث یوم ،یتصل ثاني یوم ،صالة المغرب عند�م

 ماذا یر�د من تكرار الكالم؟ هو أطال الغیبة. ،مملوء �الضیوف
 د.االستعداطالب: حسن 

 نعم.
 طالب: حسن االستعداد.

ي حصل عندنا قالت: ال ،�لمتكم مرار ا هذا ،عدقال: و� ،�الضیوف اوجد البیت مملوء   ،نعم
 قال: طیب. ،ضیوف

 ،اثالث   ،ساعة ساعتین ،ووجد الوضع فوق ما یتخیل ،طلع في المغرب ورجع في صالة العشاء
هي  ،حسب التصور�هذا  ،ا �ظنه أشد األلفاظلها لفظ  قال ماذا قال لها؟  ،واحدة ،عشر ياثن

 ن مكة ما حرمت على الكالب.�أ ،تحرم علیك حرمة مكة على الكالب
 ،�حضر في الوقت الفالني من الساعة الفالنیة ،�عني �ون الزوج یؤ�د علیها مرار ا ؟هذه عشرة 

  في هذا الیوم. اوتستقبل ضیوف   ،الساعة الفالنیة من الیوم الفالني
وج�شك أن اما  واستغلق  ،وأدنى استخفاف �حقها ،و�ذا لمست من الزوج أدنى معاندة ،لمرأة فیها ع 

  -وعلى آله وصحبه وسلم ، وسلم و�ارك على عبدك محمداللهم صل    -فالوصیة النبو�ة ،األمر
إن أراد استیفاء الحق  ،و�ال لن یهنأ �عیش ،الوصیة هذه ینبغي أن �جعلها اإلنسان نصب عینیه

 ،ال ذا؟� أوعن دین  أویتنازل عن عرض  ،علیه أن یتنازل فیما �مكن التنازل فیهبل  ،مال  كا
 .�هللا المستعان ،سهلة ،في شر�ه ،في أكله ،معاشه ،حقوقه
 : ...........طالب

 .نعم
 : ...........طالب

من �اب ینصون على أن ما بین الزوج والزوجة  من نعم الدنیا �لها من الفقهاء ،بال شك �مطالب
ألنه  ؛یلزمه عالجها نها إذا مرضت الإ :اللهم إذا قد یبالغ �عضهم فیقول ،حقوق  ،بادل مصالحت

لكن هذا لیس  ،و�ذا ماتت ما یلزمه �فنها؛ ألنه خالص انتهت المقا�ضة ،ال �مكنه االستمتاع بها
ا الذي جاء �ه الشرع  .من المعروف أبد 

والمراد إذا  ،فینفر الزوج عنهن ،غیر مناسبة في هیئة وهم ،قال: "وذلك لئال یهجم على أهله
 �ما دل له قوله. سافر سفر ا � طیل فیه الغیبة

د ك م  ال غ ی ب ة  «وفي روا�ة البخاري: أي: عن جابر:  ق  أه ل ه  لی ال   ،إذ ا أ ط ال  أ ح  قال أهل  .»فال � ط ر 
وال  ،آت �اللیل: طارق قال لكل و�   ،اللغة: الطروق المجيء �اللیل من سفر وغیره على غفلة
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وأنه ال �راهة في دخوله  ،تقیید النهي �اللیل ظاهره »لیال  «وقوله:  ،� قال في النهار إال مجاز ا
 واختلف في علة التفرقة بین اللیل والنهار. ،إلى أهله نهار ا من غیر شعورهم

ل الغیبة؛ مخافة أن إذا أطا ل البخاري في ترجمة الباب �قوله: �اب ال �طرق الرجل أهله لیال  فعل  
نهم  فعلى هذا التعلیل". ،أو یلتمس عثراتهم ،یتخو 

ل ة فال مانع من الطرق إلیهام  .فهومه أنه إذا لم توجد هذه الع 
و�ن  ،وتندر في النهار ،"فعلى هذا التعلیل �كون اللیل جزء العل ة؛ ألن الر�بة تغلب في اللیل

 إلى آخره: فهو حاصل في اللیل والنهار. »لكي تمتشط«و قوله: وه ،كانت الع ل ة ما صرح �ه
 أو التقدیر�ن". ،التقدیر على �الو�حتمل أن �كون معتبر ا 

 التقدیر�ن.
"و�حتمل أن �كون معتبر ا على �ال التقدیر�ن؛ فإن الغرض من التنظیف والتز�ین هو تحصیل  

 فالقادم في النهار". ،ي اللیلوذلك في األغلب �كون ف ،لكمال الغرض من قضاء الشهوة
تستعد  األن لها وقت   ؛ستعد الستقباله الكاملو�جد المرأة لم ت ،دم في النهارالذي �ق ،�كون في اللیل

 .فالطرق �النهار ال �أس �همتى تستعد؟ فلكن إذا حضر �اللیل  ،فیه إلى مجيء اللیل
 ،ى؛ لیحصل لزوجته التنظیف والتز�ینر یتأن  فالقادم في النها ،"وذلك في األغلب �كون في اللیل

و�ذلك ما � خشى منه من العثور على وجود  ،�خالف القادم في اللیل ،لوقت المباشرة وهو اللیل
 هو في األغلب �كون في اللیل. ،أجنبي

أن نطرق  -صلى هللا علیه وسلم-وقد أخرج ابن خز�مة عن ابن عمر قال: نهى رسول هللا 
 �الهما فوجد یر�د �ل واحد منهما مع امرأته ما �كره". رق رجالنفط ،النساء لیال  

 .يهذا من شؤم مخالفة النص الشرع
 : ...........طالب
 ؟ماذا

 : ...........طالب
 �سبب الظالم �ستتر فیه �عض األشرار. ،إال أن اللیل

 طالب: ظاهر الحدیث فیه تعارض؟
 أي حدیث؟

 فال �طرق أهله لیال . :وروا�ة البخاري  ،ه لیال  تى تدخلو ي هو أمهلوه حذال ،طالب: حدیث جابر
أمهلوه حتى تدخلوا  ،هذا المعروف ،هذا المعروف ،األصل النهي عن الطرق لیال   ،بال شك، نعم
قافلة  ،إذا ع ل م  بهم ن یرتاحو  قلیال   ون وعرف بهم أهلهم ینتظر  ،إذا وصل إلى مشارف البلد لیال  

یبشرون بهم  نالذی ،أهلهم عرفوا أنهم حضروا ،یرتاح ار مثال  وص ،حج وصلت إلى مشارف البلد
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�مكن  النساء، بهذا ستعدتینتظرون إلى اللیل حتى  مروهم أنه�قدوم الحج انطلقوا إلى البلد وأخب
 .توجیهه
 : ...........طالب

موا ینتظرون هو حدیث جابر  ،ال ى فال یدخلون حت ،محمول على أنه إذا عرف أهل البلد أنهم ق د 
 .ولیس �علة مستقلة ،واللیل جزء علة ،لعلة معقولة دن؛ستعد� النساء لى الظن أنه�غلب ع
أن عبد هللا بن رواحة  -رضي هللا عنه-أخرج أبو عوانة في صحیحه من حدیث جابر و "قال: 

 -لنبيفلما ذ�ر ذلك ل ،فأشار إلیها �السیف ،وعندها امرأة تمشطها فظنها رجال   ،أتى امرأته لیال  
 ".نهى أن �طرق الرجل أهله لیال   -ى هللا علیه وسلمصل

 هذا سبب الورود؟ سبب ورود الحدیث؟ 
والحث على ما �جلب التودد  ،في الحدیث الحث على البعد عن تتبع عورات األهلقال: "و 

 و�غیرهم أولى. ،وعدم التعرض لما یوجب سوء الظن �األهل ،والتحاب بین الزوجین
وأنه لیس من  ،محبوب للشرع داد ونحوه مما تتز�ن �ه المرأة لزوجهان االستحقال: وفیه أ

 تغییر خلق هللا المنهي عنه".
 .و�خلو عن التشبه ،�أخذ حكم �ل ما یتجمل �ه للزوج مما ت باح أصل المادة فیه ،بال شك، نعم

ري    عید الخ د  صلى هللا - هللا قال: قال رسول   -رضي هللا عنه-ثم قال الحافظ: "وعن أبي س 
م  القیام ة الر ج ل  � ف ضي إلى«: -علیه وسلم ر  الن اس  ع ند  هللا م ن زلة  یو  ت ف ضي  إن  ش  ام ر أ ته و 

ر ه ا ،إلی ه   ر  س  ل م ". .»ثم ی ن ش  ر ج ه  م س   أخ 


