مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد
قصة أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنها
وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد :فهذه ّ
ِ
نستْنبط منها الفوائد
يف مواجهة احلجاج بن يوسف  ،نُْبحر بني سطورها ْ ،
،ون ْل ِ
تمس منها الفرائد.
وخطة الكتاب  :ذكرت احلديث مث الفوائد منه ،وكل فائدة أكتبها اذكر مصدرها
الذي أخذهتا منه يف احلاشية من املكتبة الشاملة ،أو غريها  ،وقد أع ّدل يف العبارة
قليال  ،أو أضيف  ،ومامل اذكر مصدره فهو من استنباطي  ،وحاولت أن استوعب
مجيع فوائد احلديث  .وقد يكون للحديث عدة رواايت ،فلم استقص بذكر أرقام
الرواايت األخرى .وإمنا اكتفيت بواحدة .
هذا وهللا أس أل أن جيع ل هذا العم ل خالص اً لوجهه الكرمي وأن ينفع ب ه كاتبه وقارئه
،وانشره .وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا حممد .
املؤلف

د .إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
Ebrahim .F .W@Gmail.com
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احلدي ـ ـ ــث
عن أيب نوفل قال  :رأيت عبد هللا بن الزبري على عقبة املدينة  ،قال :فجعلت قريش
مر عليه عبد هللا بن عمر فوقف عليه ؛ فقال  :السالم
متر عليه ،والناس  ،حىت ّ
ّ
عليك أاب خبيب  ،السالم عليك أاب خبيب  ،السالم عليك أاب خبيب  ،أما وهللا
لقد كنت أهناك عن هذا ،أما وهللا لقد كنت أهناك عن هذا  ،أما وهللا لقد كنت
صوال للرِحم .أما وهللا
أهناك عن هذا  ،أما وهللا إن كنت ما
ُ
صواما ّقواما ،و ُ
علمت ّ
ألمةُ خري .مث ن فذ عبد هللا بن عمر .فبلغ احلجاج موقف عبد هللا
ألمة أنت أشرها ّ
ّ
وقوله ،فأرسل إليه ،فأُنْ ِزل عن جذعه ،فألقي يف قبور اليهود  ،مث أرسل إىل أمه أمساء
ألبعثن إليك من
لتأتين ،أو
بنت أيب بكر ؛فأبت أن أتتيه ،فأعاد عليها الرسول ّ
ّ
إل من يسحبن
يسحبك بقرونك .قال :فأبت  ،وقالت :وهللا ال آتيك حىت تبعث ّ
سبت فأخذ نعليه  ،مث انطلق يتوذّف حىت دخل عليها
بقروين .قال :فقال  :أروين ّ
فقال :كيف رأيتن صنعت بعدو هللا؟ قالت  :رأيتك أفسدت عليه دنياه ،وأفسد
عليك آخرتك  .بلغن أنك تقول له اي بن ذات النطاقني! أان وهللا ذات النطاقني،
ّأما أحدمها فكنت أرفع به طعام رسول هللا  ، وطعام أيب بكر من الدواب  ،وأما
اآلخر فنطاق املرأة الت ال تستغن عنه .أما إ ّن رسول هللا  حدثنا  :أ ّن يف ثقيف
فأما الك ّذاب فرأيناه  ،وأما املبري فال أخالك إالّ ّإايه .قال  :فقام
ومبريا ّ ،
ك ّذااب ُ
عنها  ،ومل يراجعها )1(.

( (1صحيح البخاري  16/ 1رقم . 6899
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الفوائد والدروس املستنبطة من احلديث :
 -1قوله (:السالم عليك أاب خبيب) هي كنية عبد هللا بن الزبري ،وهي إحدى
كناه ،وكان ُخبيب أكرب ولده ،ويكىن أيضا أبيب بكر .
 -2جواز السالم على املوتى .
 -3جواز الثناء على امليت مبا يعلم منه من خري.
 -4منقبة عظيمة البن عمر رضي هللا عنهما لقوله احلق  ،وقلة خوفه من احلجاج
وهو يعلم أنه سيبلغه مقامه كما بلغه ،كما جاء يف احلديث .وأنه مل يص ّده سطوة
احلجاج عن شهادته ابحلق وقوله؛ ليبني للناس أنه مظلوم ،ويُك ّذب وصف احلجاج
وأصحابه له بعدو هللا وابلكافر  ،وغري ذلك مما كانوا يصفونه به.
شرها ألمة خري ) يريد ما كانوا يصفونه به .وقوله " :من
 -5قولهّ ( :
ألمة أنت ّ
سبت " :أي نعل ّي،
يسحبك بقرونك " :أي جيرك بشعر رأسك.وقوله " :أروين ّ
بكسر السني ،وهي النعال الت ال شعر عليها .
 -6قوله ( :فانطلق يتوذّف ) معناه :يسرع .والتوذّف اإلسراع .وقيل  :هو
التبخرت.وقيل  :إهنا مشية فيها تقارب وتبجح .
 -7قوهلا " :إن يف ثقيف كذااب ومبريا ،أما الكذاب فرأيناه " :تعن املختار بن أىب
عبيد " ،وأما املبري فإخالك ":أي أظنّك  ،تريد لكثرة قتله .واملبري :املهلك .والبوار:
أتول منها ( )2قال اإلمام النووي رمحه هللا ( :واتفق العلماء على أن
اهلالك  ،وهو ّ
املراد ابلكذاب هنا احملتار بن أيب عبيد ،وابملبري احلجاج بن يوسف) )3( .وقال
البيضاوي رمحه هللا  (:قيل :أشار ابلكذاب إىل املختار بن أيب عبيد بن مسعود
الثقفي ،قام بعد وقعة احلسني ودعا الناس إىل طلب أثره ،وكان غرضه يف ذلك أن

( (2من  7-1مستفاد من إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض . 589-588/7
( (3شرح صحيح مسلم للنووي . 100/16
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يصرف إىل نفسه وجوه الناس ،ويتوصل به إىل حتصيل اإلمارة ،وكان طالبا للدنيا،
مدلّسا يف حتصيلها ،وإايه عنت أمساء بقوهلا" :فأما الكذاب فرأيناه" ) )4( .
 -8مسيت أمساء رضي هللا عنها بذات النطاقني  ،ألهنا ش ّقت نطاقها الواحد
نصفني ،فجعلت أحدمها نطاقا صغريا ،واكتفت به ،واآلخر لسفرة النيب  وأيب
بكر  كما صرحت به يف هذا احلديث هنا )5( .
 -9قوهلا( :فال إخالك إال إايه) الظاهر أن يقال :ال إخاله أي  :املبري إال إايك ،
أي  :أنت  ،فقدم اثين مفعوليه اهتماماً ،وأن احملكوم عليه هبذا احلكم هو احلجاج،
اهتماماً ومزيداً لإلنكار )6( .
 -10قوله( :رأيت عبد هللا بن الزبري على عقبة املدينة)  :يريد على عقبة مكة واقعة
يف طريق أهل املدينة حني ينزلون مكة ،وكان عبد هللا بن الزبري مصلواب هناك.
 -11قوله (:لقد كنت أهناك عن هذا)  .املشار إليه هبذا صلبه ،واملعىن كنت
أهناك عما يؤدي إىل ما أراك فيه ،من القتل  ،والصلب .
(صواما)كثري الصيام يف النهار (قواما)  :كثري القيام يف الليل
 -12كان ّ 
(وصوال) أي :مبالغا يف الصلة (للرحم) أي :للقرابة .
 -13قوله (:ألمة خري) على سبيل التهكم واالستهزاء ،واإلنكار ،ويف رواي ة )أنت
وضمها أي :لفساد فهمهم وسوء
شرها) أي :بزعمهم ( ّ
ألمة سوء)  :بفتح السني ّ
ّ
وألمة أنت أكثر من وصل إليه شر الناس ألمة سوء ،فاحلكم فرضي
اعتقادهم .أيّ :
(أمة سوء) :هو
وتقديري ،أوزعمي وادعائي على طريق اإلنكاري.وقوهلم أب ّن رواية ّ
خطأ وتصحيف أي :سهو وحتريف ،قال عن ذلك املال علي القاري  (:لكن حيث
صحت الرواية وطابقت الدراية فال معىن للتخطية).
( (4حتفة األبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي . 534/3
( (5شرح صحيح مسلم للنووي . 100/16
( (6شرح الطييب على مشكاة املصابيح . 3839/12
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الذم ،وأهنا
 -14كان احلجاج من خبثه محل القول يف حقها ذات النطاقني على ّ
خ ّدامة وخراجة والّجة تشد نطاقها ِ
للخدمة )7( .
ّ
 -15كان السبب يف إنزاله  من اخلشبه ،أخوه عروة فإنه ذهب إىل عبد امللك
بن مروان فرغب إليه يف إنزاله من اخلشبة فاسعفه فأنزل ،مث أمرت أمه أمساء ابن أيب
ملكية بغسله فقال :كنا ال نتناول عضواً إال جاء معنا ،وكنا نغسل العضو ونضعه
يف أكفانه حىت فرغنا منه ،ونتناول العضو الذي يليه فتغسله مث نضعه يف أكفانه
حىت فرغنا منه ،مث قامت تصلي عليه ،وكانت تقول قبل ذلك :اللهم ال متتن حىت
تقر عين جبثته ،فما أتت عليها مجعه حىت ماتت رضي هللا عنها )8( .
 -16قال ابن كثري رمحه عن خالفة عبدهللا بن الزبري  (: بويع ابخلالفة أايم يزيد
بن معاوية  ،وملا مات يزيد غلب على احلجاز واليمن والعراقني ومصر وخراسان
وسائر بالد الشام إالّ دمشق  ،ومتت البيعة له سنة أربع وستني  ،وكان الناس خبري
يف زمانه) )9( .
 -17فِ ْع ُل احلجاج بدفن عبدهللا بن الزبري  يف قبور اليهود  ،أمر ال جيوز ،أل ّن
املسلم يُدفن يف مقابر املسلمني  ،أو يف مكان بعيد عن مقابر اليهود  ،وذلك حلرمة
ماحرم هللا  ،فال
املسلم .لكن ألن احلجاج ظامل  ،ومبري  ،وال يرعوي يف انتهاك ّ
يبال أن يدفنه مع اليهود  ،أو مع النصارى .
لكن مرور ابن عمر رضي هللا عنهما  ،ليس
مر عليه الناس ينظرون إليه ّ ،
ّ -18
سجله له التأريخ .
عادي  ،بل كان مرورا ّ
مرورا لشخص ّ
صلب
 -19قوله (:رأيت عبدهللا بن الزبري على عقبة املدينة) يعن أنه قُتل مثّ ُ
شك أ ّن
جسده على عمود  ،أو جذع خنلة  ،ووضع فرتة زمنية لرياه الناس  .وال ّ

( (7من  14-10مستفاد من مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ملال علي القاري . 3872/9
( (8اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث خري الربية للسفريي . 176-175/2
( (9البداية والنهاية البن كثري . 188/12
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األئمة من
هذا ابتالء واختبار من هللا ،أصاب هذا الصحايب اجلليل  ،الذي ع ّده ّ
صغار الصحابة  ،ومن علمائهم  ،ولعلّه شهادة  ،ورفعة يف درجاته  .وقد كان 
من العبادلة العلماء األربعة  ،من الصحابة الذين كان هلم أتثري يف الناس .فالعبادلة
هم  :عبدهللا بن عمر  ،وعبدهللا بن عباس  ،وعبدهللا بن عمرو بن العاص ،
وعبدهللا بن الزبري . 
متر عليه  ،والناس) فيه متيّز قريش عن سائر الناس ،
 -20قوله (:فجعلت قريش ّ
وقد وردت أحاديث يف فضلهم  ،منها :قول النيب  ": إن هللا اصطفى كنانة من
ولد إمساعيل ،واصطفى قريشا من كنانة ،واصطفى من قريش بن هاشم ،واصطفاين
من بن هاشم"  )10( .وقال عمرو بن العاص  مسعت رسول هللا  يقول ":
قريش والة الناس يف اخلري والشر إىل يوم القيامة" )11( .
مر عليه عبدهللا بن عمر) رضي هللا عنه  ،وعن أبيه  ،فهو يف
 -21قوله (:حىت ّ
مروره هذا متميّزا  ،ليس كأحد الناس  ،لذلك ذكره منفردا ،وهو أيضا صحايب
جليل الق ْدر ،كبري الشأن ،من علماء الصحابة ،والعبادلة األربعة ،كانت له مواجهة
مع الظامل احلجاج  ،أدى ذلك إىل أ ْن ق ت له اخلبيث  ،عليه من هللا مايستحق )12( .
ّ
 -22حمبّة ابن عمر رضي هللا عنهما البن الزبري  ،وإشفاقه عليه .
 -23قول ابن عمر رضي هللا عنهما (:أما وهللا لقد كنت أهناك عن هذا) قد وقع
القضاء  ،ومتّ ُمراد هللا  ،ولكن من أتثره رضي هللا عنه  ،من رؤيته هلذا املنظر الذي
وحرقة على ما آل
يدمي القلوب املؤمنة  ،قال هذا الكالم ُم ّ
عربا عن مشاعره جتاههُُ ،
إليه عبدهللا بن الزبري رضي هللا عنه وعن أبيه .
( (10صحيح مسلم  1782/4رقم . 2276
( (11مسند اإلمام أمحد  342/29رقم  17808وصحح إسناده حمققوه .سنن الرتمذي  503/4رقم  . 2227وقال:
حديث حسن غريب صحيح .وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة  145/3رقم  1155وصحيح اجلامع
 809/2رقم . 4390
( (12سري أعالم النبالء للذهيب  . 230/3أُسد الغابة البن األثري  . 240/3الطبقات الكربى البن سعد 414/4
األعالم للزركلي . 108/4
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 -24قوله(:فبلغ احلجاج موقف عبدهللا)  :املراد أ ّن هناك عيوان  ،وجواسيس
خيتلطون ابلناس فيخربون احلجاج بذلك .
 -25فيه منقبة  ،وفضيلة لعبدهللا بن الزبري  ،حيث زّكاه ابن عمر رضي هللا
حتصل عليه من شرف الصحبة للنيب . 
عنهما ،مع ما ّ
 -26ابن عمر رضي هللا عنهما  ،ممن يُقتدى به .
السالم أدب مجيل من اآلداب اإلسالمية ،وهو قبل ذلك اسم من أمساء هللا
-27
ُ
احلسىن  ،وهو حتية أهل اجلنة .
أبحب
 -28ابن عمر رضي هللا عنهما  ،أخذ يكن ابن الزبري رضي هللا عنهما ،
ّ
الكىن  ،وأقْ رِهبا إىل قلبه  ،يف قوله(:السالم عليك أاب خبيب) .
 -29جواز احللف من غري استحالف .يف قوله ( :أما وهللا لقد كنت أهناك..أما
ألمة. )..
وهللا ّ
 -30قوله (:فقام عنها  ،ومل يُراجعها) فقد أجلمت رضي هللا عنها احلجاج املبري
وقوة لساهنا .وال غرو يف ذلك فأبوها أبوبكر خري
ببياهنا  ،ووضوح ُح ّجتهاّ ،
الناس بعد األنبياء  ،وكان عاملا وفصيحا من فصحاء العرب  ،وأختها عائشة رضي
عنهن
هللا عنها خري النساء على خالف بينها وبني فاطمة  ،و ّأمها خدجية رضي هللا ّ
مجيعا .وكانت عائشة رضي هللا عنها من أعلم النساء ابإلمجاع .
ِ
الصاحلة .
 -31فضل الصيام  ،والقيام  ،وصلة الرحم  ،وأهنا من أفضل األعمال ّ
ّ -32قوة العامل  ،وظهور شخصيته  ،تتضح أكثر يف املواقف  ،فهذا موقف عظيم
للصحايب اجلليل ابن عمر رضي هللا عنهما ،مع احلجاج الذي عُرف بظلمه وبطشه.
وجل ،ملن حارب
 -33األصل أ ّن الصلب عقوبة شرعية  ،جاءت يف كتاب هللا ّ
عز ّ
هللا ورسوله  ، وقتل وأخذ املال ،وذلك لردع اجملرم وزجره  ،وحتذير اآلخرين من
الوقوع فيما وقع فيه اجلاين )13( .
( (13انظر العفو عن العقوبة وأثره للمؤلف ص  ، 28وص  167ومابعدها .
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 -34أرسل احلجاج إىل أمساء رضي هللا عنها  ،فرفضت اجمليء  ،رغم التهديد هلا
بسحبها على األرض من قرون شعرها  ،ومل أتت ألمرين :
األول  :قوة شخصيتها  ،وش ّدة أبسها  ،وثباهتا على احلق .
ّ
اثنيا  :إذا أراد اإلنسان أن يُطاع  ،فإنه يسأل مايُستطاع  ،واحلجاج  ،سأل أمرا ال
يستطيعه هو .فاألمر راجع إىل إرادة أمساء رضي هللا عنها .
عريه العرب أبنّه
 -35عرف احلجاج صالبة  ،وشدة أبس أمساء  ،وخشي أيضا أن تُ ّ
سحب امرأة من شعر رأسها  ،وليس عليها جريرة  ،فلذلك أخذ نعليه  ،وخرج
إليها مسرعا .
 -36وقفت رضي هللا عنها كالطود الشامخ  ،وكالشجاع ال ُمهيب  ،أمام جربوت
احلجاج الذي ال يُبال بسفك الدماء .فخلّد التأريخ هلا هذا املوقف .
( -37النطاق) :شريطة تشد هبا املرأة وسطها ترفع هبا ثياهبا وترسل عليها إزارها .
وقال ابن فارس :إنه إزار فيه ت ّكة تلبسه النساء  .وقال الداودي :إنه املئزر ،وهو
املنطق .وقال اهلروي :املناطق واحدها :منطق ،وهو النطاق ،وهو أن أتخذ املرأة ثواب
فتلبسه مث تشد إزارها وسطها حببل مث ترسل األعلى على األسفل)14( .
 -38كانت قصة النطاقني من أمساء رضي هللا عنها  ،يف طريق هجرة النيب  إىل
املدينة .
تشرفت أمساء رضي هللا عنها خبدمة النيب ، وخدمة أبيها  يف طريق
ّ -39
اهلجرة إىل املدينة .
 -40هذا اللقب ألمساء رضي هللا عنها ،لفظ مدح وثناء ،وأ ّن من محل ذلك على
التنقيص ال يُلتفت إليه )15( .
 -41منقبة  ،وفضيلة ألمساء رضي هللا عنها .
( (14التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن . 111/18
( )15املرجع السابق . 588/10
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ويرد على من قدح فيه  ،من قوهلا(:بلغن
 -42ال أبس أن يدافع املرء عن نفسه ّ ،
أنّك تقول له ايبن ذات النطاقني !أان وهللا ذات النطاقني) .
 -43عدم كتم العلم  ،ونشره للناس .
 -44أنفذ احلجاج الرسول مرتني  ،أل ّن الرسول ليس عليه إالّ البالغ فقط  ،وليس
له أمر أو هني .إالّ إ ْن طُلب منه اإلحضار ابلقوة اجلربية .
 -45قول احلجاج(:كيف رأيتن صنعت بعدو هللا) ُحتس يف كالمه الفخر والنشوة
ابلنصر  ،والكرب  ،واخليالء .
 -46قوهلا رضي هللا عنها للحجاج(:رأيتُك أفسدت عليه دنياه  ،وأفسد عليك
آخرتك) هذا الكالم جزء منه صحيح  ،وهو أنه قتله  فأفسد عليه دنياه  ،وال
شك أ ّن عبدهللا بن الزبري  وعن أبيه ،قُتل مظلوما  ،وأ ّن احلجاج ظاملٌ  ،وس ّفاك
ّ
لكن إفساد اآلخرة ابل ُكليّة
ذنب عظيم ُ ،
للدماء  ،وال شك أ ّن هذا ٌ
وجْرم كبري  ،و ّ
علمه عند هللا ،وهو اجتهاد منها رضي هللا عنها ،فال نقطع بذلك جزما من دون
يدل على ذلك .
علم من هللا سبحانه وتعاىل  ،أو حديث اثبت من حممد ّ 
وحديث املبري هذا  ،يفيد اخلرب والبيان أب ّن رجال من ثقيف سيكون وصفه وحاله
أنه (مبري) أي مهلك ومبيد للناس  ،واحلجاج قتل ابن الزبري رضي هللا عنهما تنفيذا
ألوامر عبدامللك  ،وتعزيزا وتثبيتا حلكم بن أمية .وهللا أعلم وأحكم .
وصف دقيق للحالة الت خرج هبا
 -47قول الراوي عن احلجاج(:مثّ انطلق يتوذّف) ٌ
تبخرتا .
تبجحا ُ ،م ْ
احلجاج ملالقاة أمساء رضي هللا عنها .فخرج مع سرعته ُم ّ
 -48قوله(:فدخل عليها فقال كيف )..مل يذكر الراوي أنه سلّم على أمساء رضي
هللا عنها  ،وهذا حال املتكربين  ،والظلمة املتجربين.
 -49ضربت أمساء رضي هللا عنها أروع األمثلة خدمة هلذا الدين  ،مثثّل ذلك يف
قيامها حبمل الزاد للنيب  ، وأليب بكر  ، رغم خطورة الطريق ِ ،
وصغر سنها
يف ذلك الوقت .
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 -50قوهلا (:وأما اآلخر فنطاق املرأة الت ال تستغن عنه) فيه حرص أمساء رضي
هللا عنها على سرتها وعفافها .
عري به ابن الزبري رضي هللا عنه  ،هو فخر  ،واعتزاز ،
 -51هذا التعيري الذي يُ ّ
وشرف  ،ي ْفخر به ابن الزبري  ،ويرفع الرأس به .
 -52احلرص على نفع الغري  ،وهو النفع املتع ّدي .
شرا ،
 -53هللا سبحانه هو الذي جيازي  ،وحياسب اإلنسان على عمله  ،إن كان ّ
وإن كان خريا .
 -54بعض الناس فيه رمحة ولني  ،والبعض منهم  ،فيه قسوة وغلظة  ،وعرف
بذلك  ،منهم احلجاج .فالناس يتفاوتون .
 -55كان لدى عبدهللا بن الزبري رضي هللا عنهما ،مهّة عالية لطلب اخلالفة ،
وكان خليقا هبا  ،وقد انهلا  ،قرابة التسع سنوات رضي هللا عنه  ،وأرضاه .
 -56ثقة هذه الصحابية  ،واعتدادها بنفسها .
 -57ثبت ابن الزبري رضي هللا عنهما على املبدأ ؛ الذي انتهجه لنفسه  ،حىت قُتل
عليه  ،ومل يتنازل  ،بل قُتل عزيزا  ،ومات شريفا .
صواما ّقواما ،
 -58قول ابن عمر رضي هللا عنهما (:أما وهللا إ ْن كنت ما
ُ
علمت ّ
وصوال للرحم) كان  ، مدرسة  ،و ّأمة لوحده يف عبادته  ،وطاعته لربّه .حىت
ذُكر عنه أنه كان يسرد الصوم ألايم  ،وكان يقوم يف الصالة حىت إذا ركع وقعت
الطري على ظهره .
صواما ّقواما ،
 -59قول ابن عمر رضي هللا عنهما (:أما وهللا إ ْن كنت ما
ُ
علمت ّ
وصوال للرحم) الناس شهود هللا يف خلقه .
علمت  )..الناس ال
 -60قول ابن عمر رضي هللا عنهما (:أما وهللا إ ْن كنت ما
ُ
كم إالّ مبا يظهر هلا ّ ،أما البواطن فال يعلمها إالّ هللا  ،فليحرص املسلم أن يكون
حت ُ
زكيا يف الظاهر والباطن .
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خاصة هبم .
 -61قوله(:ألقي يف قبور اليهود) ّ
يدل على أ ّن اليهود هلم مقابر ّ
 -62كانت أمساء رضي هللا عنها  ،ممن روى احلديث عن النيب . 
وحب الطاعة  ،من صالة  ،وصيام
 -63أثر البيت يف تنشئة الصغري على اخلري ّ ،
 ،وقيام  ،وغري ذلك .
ُ -64ح ْسن تربية الزبري وأمساء رضي هللا عنهما  ،البنهما . 
 -65ابن عمر رضي هللا عنهما  ،ملا سلّم على ابن الزبري رضي هللا عنهما  ،كان
ّ
احلي  ،فيه خالف ألهل العلم يف هذه
كالم
يُسلّم على ميّت  ،فهل امليّت يسمع
ّ
يسمع يف اجلملة كالم احلي  ،وال يلزم
املسألة  (.واحلق الذي ال مراء فيه أن امليت
ُ
أن يكون السمع له دائماً  ،بل قد يسمع يف حال دون حال  ،كما قرره شيخ
اإلسالم ابن تيمية) )16( .
هلن مواقف  ،كما أ ّن الرجال هلم مواقف .
 -66النساء ّ

( )16من فتوى رقم  . 4276موقع إسالم ويب .
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