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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
  الرحمن الرحیمهللا�سم 

م قال اإلما، على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم
 هللا تعالى: القرطبي رحمه 

 َعَطاء اْلَجِمیِع. ِإالَّ ِرَواَ�َة َعنْ  َمَدِنیٌَّة ِفي َقْولِ  َوِهَي اْثَنَتاِن َوِعْشُروَن آَ�ةً  تفسیر سورة المجادلة"
، َوَقالَ َأنَّ الْ  : ِه َتَعاَلىَغْیَر َقْولِ  ِ�اْلَمِدیَنةِ  َنَزَل َجِمیُعَها :اْلَكْلِبيّ  َعْشَر اْألَُوَل ِمْنَها َمَدِنيٌّ َوَ�اِقَیَها َمكِّيٌّ

 "ِ�َمكََّة. َنَزَلْت  }َالَثٍة ِإالَّ ُهَو َراِ�ُعُهمْ َما َ�ُكوُن ِمْن َنْجَوى ثَ {
صلت حالمحاورة التي  يوه ،أو المجاَدلة ،المرأة المجاِدلةاسم السورة المجادلة �عني المرأة قصة 

 ،ادلتجو�راد بها المرأة هي التي  ،الدال إما أن تكسر .بین هذه المرأة و�ینه علیه الصالة والسالم
 على ما سیأتي. -علیه الصالة والسالم-أو المفاعلة والمحاورة بینها و�ین النبي 

ْحَمِن الــرَّ " ُ َقــْوَل الَِّتــي تُ  { ِحیمِ ِ�ْســِم للااَِّ الــرَّ ُ ِكي ِإَلــى للااَِّ َجاِدُلــَك ِفــي َزْوِجَهــا َوَتْشــتَ َقــْد َســِمَع للااَّ  َ�للااَّ
َ َسِمیٌع َ�ِصیر    :ِفیِه َمْسَأَلَتانِ  }َ�ْسَمُع َتَحاُوَرُكَما ِإنَّ للااَّ

ُ َقــــْوَل الَِّتــــي ُتَجادِ  { :اْألُوَلــــى: َقْوُلــــُه َتَعــــاَلى ِ}َقــــْد َســــِمَع للااَّ  ُلــــَك ِفــــي َزْوِجَهــــا َوَتْشــــَتِكي ِإَلــــى للااَّ
ــــة: ــــيَ  ]١[المجادل ــــى للااَِّ ِه ــــي اْشــــَتَكْت ِإَل ــــیم الَِّت ــــُت َحِك ــــَل: ِبْن ــــَة. َوِقی ــــُت َثْعَلَب ــــُة ِبْن ــــَل  .ٍ َخْوَل َوِقی

، َوَزْوُجَهــا َوَخْوَلــةُ .  َجِمیَلــةُ  اْســُمَها ــاِمِت َأُخــو ُعَبــاَدَة ْبــِن ال َأَصــحُّ ــاِمِت،َأْوُس ْبــُن الصَّ َوَقــْد َمــرَّ  صَّ
ُ َعْنـُه ِفـي ِخَالَفِتـِه َوالنَّـاُس َمَعـُه َعَلـى ِحَمـاٍر، َفاْسـَتْوَقَفْتُه َطـِو�ًال،  ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّـاِب  ِبَها َرِضـَي للااَّ

 َلَك: َأِمیـُر اْلُمـْؤِمِنیَن، ُعَمُر، ُثمَّ ِقیلَ   :، ُثمَّ ِقیَل َلكَ  ُعَمْیًرا َقْد ُ�ْنَت ُتْدَعى ُعَمرَ  َوَوَعَظْتُه َوَقاَلْت: َ�ا
َ َ�ا ُعَمر، َفِإنَُّه َمْن َأْ�َقَن ِ�اْلَمْوِت َخاَف اْلَفْوَت، َوَمْن َأْ�َقَن ِ�اْلِحَسـاِب َخـاَف اْلَعـَذاَب، َوُهـَو  َفاتَِّق للااَّ

اْلَعُجـوِز َهـَذا اْلُوُقـوَف؟ َفَقـاَل: َ�للااَِّ َواِقٌف َ�ْسَمُع َ�َالَمَها، َفِقیَل َلُه: َ�ا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن، َأَتِقُف ِلَهِذِه 
ـَالِة اْلَمْكُتوَ�ـِة، َأَتـْدُروَن َمـْن َهـِذِه  ِل النََّهـاِر ِإَلـى آِخـرِِه َال ِزْلـُت ِإالَّ ِللصَّ اْلَعُجـوُز؟ َلْو َحَبَسْتِني ِمْن َأوَّ

ْبِع َســَمَواٍت، َأَ�ْســَمُع َربُّ اْلَعــاَلِمیَن َقْوَلَهــا َوَال َقْوَلَهــا ِمــْن َفــْوِق َســ َســِمَع للااَُّ  َخْوَلــُة ِبْنــُت َثْعَلَبــةَ  ِهــيَ 
ُ َعْنَهـا َعاِئَشةُ  َوَقاَلْت  ُعَمُر؟ َ�ْسَمُعهُ  ـي َألَْسـَمَع  :َرِضـَي للااَّ َتَبـاَرَك الَّـِذي َوِسـَع َسـْمُعُه ُ�ـلَّ َشـْيٍء، ِإنِّ

ُ َعَلْیـِه َوَ�ْخَفى َعَليَّ َ�ْعُضـُه، وَ  َخْوَلَة ِبْنِت َثْعَلَبةَ  َكَالمَ  ِهـَي َتْشـَتِكي َزْوَجَهـا ِإَلـى َرُسـوِل للااَِّ َصـلَّى للااَّ
َع َوَلـِدي َوَسلََّم، َوِهَي َتُقوُل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ! َأَكَل َشَباِبي َوَنَثْرُت َلُه َ�ْطِني، َحتَّى ِإَذا َ�ِبَر ِسنِّي َواْنَقَطـ

ي َأْشُكو ِإَلیْ  ُ َقـْوَل  { ِبَهِذِه اْآلَ�ـِة: ِجْبِر�لُ  َك! َفَما َبِرَحْت َحتَّى َنَزلَ َظاَهَر ِمنِّي، اللَُّهمَّ ِإنِّ َقـْد َسـِمَع للااَّ
َجـهُ  ]١[المجادلـة: الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفـي َزْوِجَهـا َوَتْشـَتِكي ِإَلـى للااَِّ} ـَنِن. َوالَّـِذي  اْبـُن َماَجـهْ  َخرَّ ِفـي السُّ

ــْد َجــاَءِت  َعاِئَشــةَ  َعــنْ  ِمــْن َهــَذا اْلُبَخــاِريِّ  ِفــي ــِذي َوِســَع َســْمُعُه اْألَْصــَواَت، َلَق ِ الَّ ــْت: اْلَحْمــُد هللَِّ َقاَل
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم، َوَأَنا ِفي َناِحَیـِة اْلَبْیـِت َمـا َأْسـَمُع  َمـا َتُقـوُل، اْلُمَجاِدَلُة َتْشُكو ِإَلى َرُسوِل للااَِّ َصلَّى للااَّ

ـــــــــل: ـــــــــزَّ َوَج ُ َع ـــــــــَأْنَزَل للااَّ ـــــــــ { َف ـــــــــا} َق ـــــــــي َزْوِجَه ـــــــــَك ِف ـــــــــي ُتَجاِدُل ـــــــــْوَل الَِّت ُ َق ـــــــــِمَع للااَّ ْد َس
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َوَلْیَس َهَذا ِ�ُمْخَتَلٍف،   .َخْوَلُة ِبْنُت َثْعَلَبَة. َوِقیَل: ِبْنُت ُخَوْ�ِلدٍ  ِهيَ   اْلَماَوْرِدّي: َوَقالَ  .]١[المجادلة:
َها َفُنِسـَبْت ِإَلـى  ـاِمِت َأُخـو  ُ�ـلِّ َواِحـٍد ِمْنُهَمـا. َوَزْوُجَهـاِألَنَّ َأَحَدُهَما َأُبوَها َواْآلَخُر َجدُّ َأْوُس ْبـُن الصَّ

ـاِمتِ  َخْوَلـُة ِبْنـُت ُخَوْ�ِلـٍد. اْلَخْزَرِجیَّـُة، َ�اَنـْت  ِهـيَ  :اْبـُن َعبَّـاس َقـالَ  الثَّْعَلِبـيُّ  َوَقـالَ   .ُعَباَدَة ْبـِن الصَّ
اِمت اِمِت َأُخو ُعَباَدَة ْبِن الصَّ ، َوَ�اَنْت َحَسَنَة اْلِجْسِم، َفَرآَها َزْوُجَها َساِجَدًة َفَنَظَر َتْحَتَأْوِس ْبِن الصَّ

َوَ�اَن اْمـَرًأ ِ�ـِه َلَمـٌم : ُعْرَوةُ  َعَلْیَها، َقالَ  َعِجیَزَتَها َفَأْعَجَبُه َأْمُرَها، َفَلمَّا اْنَصَرَفْت َأَراَدَها َفَأَبْت َفَغِضبَ 
يأَ  َفَأَصاَ�ُه َ�ْعُض َلَمِمِه َفَقاَل َلَها: َهار .ْنِت َعَليَّ َ�َظْهِر ُأمِّ یَالُء َوالظِّ  ..."َوَ�اَن اإلِْ

ار محمول اللمم نوع من الصرع أو الجنون المتقطع وما صنعه من الظهار وما ذ�ره من الظه
فال تحتاج إلى مجادلة وال  ال في وقت إصابته �اللمم ألنه ال �قع هعلى أنه وقع في وقت صحو 

أو �حاالت  ،أو �انفصام على ما �قولون  ،أو جنون متقطع ،�صرعوالذي �صاب إما  ة.محاور 
 ،وال ینفذ بیعه ،وال ظهاره ،تصرف في هذه الحالة ال �قع طالقه إذاقده عقله مثل هذا عصبیة تف
رة التي الفت و�عود إلیه عقله بتمامه فإنه یؤاخذ في هذه ،إنما إذا �ان له فترة �صحو بها .وال شرائه

 }للااَُّ  َسِمعَ  {َقدْ  :طلع السورةمذلك في  .ال یؤاخذ ألنه في حكم المجنون  دا�عقل فیها وما عا
على ما یلیق �جالله وعظمته من غیر دخول في  -جل وعال-السمع هلل  إثبات ]١[المجادلة:

أو ال هذا �له تشبیه إنما  ،تفاصیل یذ�رها �عضهم هل �ان سماعه السماع المخلوق �األذن
بت له السمع على ما یلیق �جالله وعظمته أنه لیس �سمع المخلوق نقف على ما وقفنا نثو 

 القاصر الناقص.
یَالءُ  َوَ�انَ " َهارُ  اإلِْ  َلَها: الَ َفقَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى ِبيَّ النَّ  تِ َفَسَألَ  اْلَجاِهِلیَِّة، ِفي الطََّالقِ  ِمنَ  َوالظِّ
 يَوَوْحَشتِ  َوَوْحَدِتي َفاَقِتي للااَِّ  ِإَلى َأْشُكو  :َقاَلْت  ُثمَّ  َطَالًقا، َذَكرَ  َما َ�للااَِّ  َفَقاَلْت: »َعَلْیهِ  َحُرْمتِ «

 اَوُ�َراِجُعهَ  ُتَراِجُعهُ  َلْت َزا َفَما ،»هِ َعَلیْ  تِ َحُرمْ « َفَقاَل: َ�ْطِني، َلهُ  َنَفْضتُ  َوَقدْ  َعمِّي َواْبنَ  َزْوِجي َوِفَراقَ 
ُ سُ َأنََّها َقاَلْت: َ�ا َرسُ  :اْلَحَسن َوَرَوى   .َ�ةُ اْآل  َعَلْیهِ  َنَزَلْت  َحتَّى یَِّة، َنَن اْلَجاِهلِ وَل للااَِّ! َقْد َنَسَخ للااَّ

ُ َعَلْیهِ   »َي ِإَليَّ ِفي َهَذا َشْيءٌ َما ُأوحِ «َم:  َوَسلَّ َوِ�نَّ َزْوِجي َظاَهَر ِمنِّي، َفَقاَل َرُسوُل للااَِّ َصلَّى للااَّ
 »َما ُقْلُت َلكِ «َو ؟! َفَقاَل: هُ َك َهَذاوَل للااَِّ، ُأوِحَي ِإَلْیَك ِفي ُ�لِّ َشْيٍء َوُطِوَي َعنْ َفَقاَلْت: َ�ا َرسُ 

ُ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزوْ  َقدْ  { :َفَقاَلْت: ِإَلى للااَِّ َأْشُكو َال ِإَلى َرُسوِلِه. َفَأْنَزَل للااَّ  ِجَها َسِمَع للااَّ
 "].١اْآلَ�َة  [المجادلة: ى للااَِّ}َوَتْشَتِكي ِإلَ 

 مخرج؟ تخر�جه؟
 طالب: ............

 نر�د األخیر...الذي قبله غیر حدیث الدارقطني ثم حدیث البخاري، ن ابن ماجهأول حدیث م
ن ...على �ل حال هو من مراسیل الحس ...�عني ما خرج؟وروى اْلحسن: أنها قالْت: �ا رسول للااَّ 

 ومراسیله ضعیفة.
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اَرُقْطِنيُّ  َرَوى وَ " َثُه  َأَنَس ْبَن َماِلكٍ  َأنَّ  َقَتاَدةَ  ِمْن َحِدیثِ  الدَّ اِمتِ  ْبنَ  َأْوَس  ِإنَّ  : َقالَ َحدَّ  َظاَهرَ  الصَّ
 ِحینَ  َظاَهرَ  :َفَقاَلْت  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولِ  ِإَلى َذِلكَ  َفَشَكْت  َثْعَلَبةَ  ِبْنتِ  ُخَوْ�َلةَ  اْمَرَأِتهِ  ِمنِ 

َهاِر، آَ�ةَ  َتَعاَلى للااَُّ  َفَأْنَزلَ  َعْظِمي. َوَرقَّ  ِسنِّي َكِبَرْت   َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  الظِّ
 ِإنِّي َأَما َقاَل: »ُمَتَتاِ�َعْینِ  َشْهَرْ�نِ  َفُصمْ « َقاَل: َیَداِن. ِبَذِلكَ  َماِلي َقاَل: »َرَقَبةً  اْعِتقْ « :ِألَْوسٍ  َوَسلَّمَ 

 َما َقاَل: »ِمْسِكیًنا ِستِّینَ  َفَأْطِعمْ « َقاَل: َ�َصِري. َ�ِكلُّ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َیْومٍ  �ل ِفي آُكلَ  َأنْ  َأْخَطَأِني ِإَذا
 ِ�َخْمَسةَ  َوَسلَّمَ  َلْیهِ عَ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولُ  َفَأَعاَنهُ  َقاَل: َوِصَلٍة. ِ�َعْونٍ  ِمْنكَ  ُتِعیَنِني َأنْ  ِإالَّ  َأِجدُ 

َأنَّ  َیَرْونَ  َفَكاُنوا َقاَل: .َ�ِصیر} َسِمیعٌ  للااََّ  ِإنَّ { َرِحیمٌ  َغُفورٌ  َ�للااَُّ  َلُه، للااَُّ  َجَمعَ  َحتَّى َصاًعا َعَشرَ 
     ..."ِعْنَدهُ 

 طالب: ............ 
 ..الحدیث األخیر. ماذا قال؟ الدار القطنيحدیث 

 ".ْسِكیًناَها َوَذِلَك ِلِستِّیَن مِ َأنَّ ِعْنَدُه ِمْثلَ  َیَرْونَ  َفَكاُنوا َقاَل:  َ�ِصیر} َسِمیعٌ  للااََّ  ِإنَّ {"
�حتاج  ،لكل مسكین نصف صاع و�حتاج إلى مثلها ،الستین يخمسة عشر صاًعا ال تكف�عني 

ن یالمسك يقولون �كف�والذي  ،اَن ِمْسِكینً إلى ثالثین صاًعا قال: َفَكاُنوا َیَرْوَن َأنَّ ِعْنَدُه ِمْثَلَها ِلِستِّی
 ما �حتاج أن �كون عنده مثلها.  ،يمنه �كف قال هذار�ع الصاع السیما من البر 

 النَِّبيَّ  نَّ َوأَ  اْمَرَأِتِه، ِمنِ  َظاَهرَ  اِضيَّ اْلَبیَ  َصْخرٍ  ْبنَ  َسَلَمةَ  َأنَّ  : اْبِن َماَجهْ  َوُسَننِ  التِّْرِمِذيِّ  َوِفي"
 َوالَِّذي َال  َفُقْلُت: ِدي.ِبیَ  ُعُنِقي ةَ َصْفحَ  تُ َفَضَر�ْ  َقاَل: »َرَقَبةً  اْعِتقْ « َلُه: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى
 َوَهلْ  ! للااَِّ  َرُسولَ  َ�ا ُت:َفُقلْ  »نِ َشْهَر�ْ  َفُصمْ « َقاَل: . َغْیَرَها َأْمِلكُ  َأْصَبْحتُ  َما ِ�اْلَحقِّ  َ�َعَثكَ 

َیامِ  ِفي ِإالَّ  َأَصاَبِني َما َأَصاَبِني اْبُن  َذَكرَ وَ اْلَحِدیَث.   »ِكیًناِمسْ  ِستِّینَ  َفَأْطِعمْ « َقاَل: ؟الصِّ
 َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى النَِّبيَّ  َفَأَتتِ  َزْوُجَه، َهاِمنْ  َظاَهرَ  ُدَلْیحٍ  ِبْنتَ  َخْوَلةَ  َأنَّ  ُرِويَ  :َأْحَكاِمهِ  ِفي اْلَعَرِ�يِّ 
 ِإَلى َأْشُكو :َفَقاَلْت  »َعَلْیهِ  تِ َحُرمْ  دْ قَ « :َسلَّمَ وَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقالَ  َذِلَك. َعنْ  َسَأَلْتهُ فَ  َوَسلَّمَ 

 للااَِّ  ىِإلَ  َفَقاَلْت: »َعَلْیهِ  َحُرْمتِ « َم:َوَسلَّ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى للااَِّ  َرُسولُ  َفَقالَ  َعاَدْت، ُثمَّ  َحاَجِتي. للااَِّ 
َلْت  ُثمَّ  اْألَْ�َمَن، َرْأِسهِ  ِشقَّ  َتْغِسلُ  َوَعاِئَشةُ  ِإَلْیهِ  َحاَجِتي َأْشُكو قِّ  ِإَلى َتَحوَّ  َعَلْیهِ  َنَزلَ  َوَقدْ  ْآلَخرِ ا الشِّ
 ".اْلَوْحيُ 

والمرأة  -علیه الصالة والسالم-من رأسه  األ�منتغسل الشق  ا�عني مع هذا القرب مع �ونه
من فوق سبع  -جل وعال-له �ان �خفى على عائشة �عض �المه وسمعها هللا تحاوره وتجاد

 نزل في شأنها.أما نزل أسماوات و 
َلْت  ُثمَّ " قِّ  ِإَلى َتَحوَّ  اْسُكِتي  :َعاِئَشة َفَقاَلْت  ُتِعیَد، َأنْ  َذَهَبْت فَ  اْلَوْحُي، َعَلْیهِ  َنَزلَ  َوَقدْ  اْآلَخرِ  الشِّ

 ْعِتقْ ا« ِلَزْوِجَها: َوَسلَّمَ  ْیهِ َعلَ  للااَُّ  ىَصلَّ  للااَِّ  َرُسولُ  َقالَ  اْلُقْرآنُ  َنَزلَ  َفَلمَّا ُي.اْلَوحْ  َنَزلَ  َقدْ  َفِإنَّهُ 
 ِخْفتُ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  مِ اْلَیوْ  ِفي لْ آكُ  َلمْ  نْ إِ  َقاَل: »ُمَتَتاِ�َعْینِ  َشْهَرْ�نِ  ُصمْ « َقاَل: َأِجُد. َال  َقاَل: »َرَقَبةً 
  ".ِ�َشْيءٍ  اَنهُ َفَأعَ  ي.َفَأِعنِّ  َقاَل: .»ِمْسِكیًنا ِستِّینَ  َفَأْطِعمْ « َقاَل: َصِري.�َ  َ�ْعُشوَ  َأنْ 
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  ماذا قال عنه؟ مخرج؟ األخیر...
 طالب: ............

 �بیر. فتالخفي قصة بروا�اتها ما فیها ا
اس: َقالَ " اِمت، َواْخَتَلُفوا ِفي َوَزْوُجَها ةُ َخْولَ  َأْهُل التَّْفِسیِر َعَلى َأنََّها  َأُبو َجْعَفٍر النَّحَّ  َأْوُس ْبُن الصَّ

 "َنَسِبَها، َقاَل َ�ْعُضُهْم: ِهَي َأْنَصاِر�ٌَّة.
وتصغر خو�لة �ما قالت  ،ةخولها سما ي ن التصغیر جار وخو�لة فال فرق بینهما أل ةما خولأ

 �نت تدعى عمیًرا. :لعمر
 "َقاَل َ�ْعُضُهْم: ِهَي َأْنَصاِر�ٌَّة."
 ب: ............طال 

 ...واحدمن أكثر  ...صخر بهذا غیر قصة أوس بن الصامت بن ةهذه قصة ثانیة قصة سلم
 �مكن لو دعاها �عد أن صبر النهار �له ثم تمنعت.

َي ِبْنــُت ج، َوِقیــَل: ِهــي بنــت دلــیَقـاَل َ�ْعُضــُهْم: ِهــَي َأْنَصــاِر�ٌَّة َوِهــَي ِبْنــُت َثْعَلَبــَة، وقــال �عضــهم: هــ"
اِمِت، ُخَوْ�لِ  ، َوِهـَي ِلَعْبـدِ  اَنـْت �َ َي َأَمـٌة َوَقاَل َ�ْعُضُهْم: ِهـٍد، َوَقاَل َ�ْعُضُهْم: ِهَي ِبْنُت الصَّ ِ ْبـِن ُأَبـيٍّ  للااَّ

ُ ِفیَهـا ـًنا َأَرْدنَ  ِإنْ  اءِ اْلِبَغـ َعَلـى َفَتَیـاِتُكمْ  ُتْكِرُهـوا َوَال  { :الَِّتي َأْنـَزَل للااَّ َ�ـاَن  نَّـهُ ِألَ  ]٣٣[النـور: }َتَحصُّ
اُس: َقالَ  .َحِكیم ُ�ْكِرُهَها َعَلى الزَِّنى. َوِقیَل: ِهَي ِبْنتُ   ِ�ُمَتَناِقٍض، َ�ُجوُز َأْن ُتْنَسـبَ  َهَذا َلْیَس وَ   النَّحَّ

َها، وَ  ــدِّ ــى َج ــرًَّة ِإَل ــا، َوَم َه ــى ُأمِّ ــرًَّة ِإَل ــا، َوَم ــى َأِبیَه ــرًَّة ِإَل ــوُز أَ َم ــوَن أَ َ�ُج ــْت ْن َتُك ــًة َ�اَن ــ َم ِ ِلَعْب ــِد للااَّ ِن ْب
  "َوِ�ْن َ�اَن ِمَن اْلُمَناِفِقین. اْألَْنَصارِ  َفِقیَل َلَها: َأْنَصاِر�ٌَّة ِ�اْلَوَالِء، ِألَنَُّه َ�اَن ِفي ِعَدادِ  ُأَبيٍّ 

نعم �طلق لفظ األنصار على سبیل التجوز على القبیلتین المشهورتین األوس والخزرج فیشمل من 
وال �ستحقها إال  ،و�ال فاألصل أن التسمیة من النصرة ،التجاوز لم �سلم منهم �عني على سبیل

 .علیه الصالة والسالم-من نصر النبي 
و�ختلف فیها أهل العلم تبًعا لما جاء في سیاقات متعددة من  ،�ون االسم �ختلف �ثیًرا �عني

بین  و�فرقون  ،لكن أئمتهم و�بارهم �عرفون  ،اختالف فهذا یوقع في إشكال عند أهل الحدیث
 و�ثیًرا ما ،أو الواحد الذي هو في الحقیقة أكثر من واحد ،الجماعة الذین هم في الحقیقة واحد

و�قول أبو حاتم هما واحد أو العكس وفى الباب �تاب في غا�ة  ،�حكم البخاري على أنهما اثنان
لف اسم " فبعض العلماء إذا اختموضح أوهام الجمع والتفر�قسمه "األهمیة للخطیب البغدادي ا

 ذاك يوف ،لقبه أو في هذا نسب إلى أبیه ال هذا اسمه وهذا :و�عضهم �قول اتلوا هما اثناألب قا
ر لكن هذا ال �خفى على الكبا ،وتوار�خ الرجال مملوءة من هذا النوع ،نسب إلى جده فالطرق تبین

 و�ن أشكل على من دونهم. ،من أئمة هذا الشأن
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ُ) ُقِرَئ (َقْد َسِمَع للااَُّ  -الثانیة" ْظهَ �ِ ) ِ�اْالْدَغاِم َو (َقْد َسِمَع للااَّ َماِع ِإْدَراُك اِر. َواْألَ اإلِْ ْصُل ِفي السَّ
ْیِخ َأِبي اْلَحَسِن. َوَقاَل اْبُن فَ  ِحیُح َأنَّ ْوَرٍك: ااْلَمْسُموَعاِت، َوُهَو اْخِتَیاُر الشَّ ُه ِإْدَراُك اْلَمْسُموِع. لصَّ

ِمیعِ َقاَل اْلَحاِكُم َأُبو َعبْ   ..".ِد للااَِّ ِفي َمْعَنى السَّ
 على قاعدتهم أن اإلنسان قد یدرك وهذا جار -آلة السمع –ة ولو �غیر آل ،إدراك المسموع �عني 

واألسباب  ،ولو �ان أعمى ألن هذه أسباب ،المسموع ولو لم �كن له أذن أصًال و�رى المبصرات
ألن األذن التي  ،أو من �ه صمم قد یدرك ،أصًال من ال أذن له . �عني ال أثر لها في الواقع

وامتن بها على خلقه لیسمعوا بها حتى فضلها �ثیر من أهل العلم على  -جل وعال-خلقها هللا 
والعین  ،�قولون: األذن سبب .هذه النعمة فضلها �ثیر من أهل العلم على البصر .البصر

وفي الواقع فاألعمى  ،الحقیقةصرة سبب والسبب یوجد المسبب عنده ال �ه فال أثر له في االب
واألصم قد �سمع ألن وجود هذه  ،و�ن �انت �عیدة عنه ،ا�جوز أن یرى األشیاء الصغیرة جدً 

و�قولون إدراك المسموع إدراك  .في مخلوقاته ال أثر لها -جل وعال-الوسائل التي ر�بها هللا 
ن ل السنة وسط بیأهو  ،ابذاته هذه األسباب تؤثر قولون � ذینسموعات لكن �قابلهم المعتزلة الالم

ال تؤثر بذاتها �ما �قول  .هو الذي جعل األثر فیها -جل وعال-لها أثر �هللا  .هؤالء وهؤالء
 معروف أنه ،األحسن ياختیار أب .شعر�ة�الكلیة �ما �قوله األ المعتزلة ولیست مسلو�ة األثر

 .عبد هللا يشكال في �الم الحاكم أبم لكن اإلظر�هومن ،من �بار األشاعرة اْبن َفْوَركو  ،األشعري 
ِمیِع: ِإنَُّه اْلُمْدرِ  اْلَحاِكُم َأُبو َعْبِد للااَِّ  َقالَ " وَن قُ و ِرُ�َها اْلمخل الَِّتي ُیدْ ُك ِلْألَْصَواتِ ِفي َمْعَنى السَّ

ْیَر َفى َعَلْیِه، َوِ�ْن َ�اَن غَ َال َتخْ  َواتَ  اْألَْص ِ�آَذاِنِهْم ِمْن َغْیِر َأْن َ�ُكوَن َلُه ُأُذٌن، َوَذِلَك َراِجٌع ِإَلى َأنَّ 
ُة َلْم َ�ُكْن َأْهًال َتُكْن َلُه هَ  مَّا َلمْ َمْوُصوٍف ِ�اْلِحِسّ اْلُمَركَِّب ِفي اْألُُذِن، َ�اْألََصمِّ ِمَن النَّاِس لَ  ِذِه اْلَحاسَّ

ْمُع َواْلَبَصُر ِصَفَتاِن َ�اْلِعْلِم َوالْ  ْوِت. َوالسَّ ْدَراِك الصَّ  ".َراَدةِ َحَیاِة َواْإلِ ِة َوالْ ُقْدرَ ِإلِ
 . السبع صفاتیة الشعر�ة �ما یثبتون �قألایثبتها 

َكى َواْشَتَكى �معنى ِبِهَما. َوشَ  تَِّصًفاَفُهَما ِمْن ِصَفاِت الذَّاِت َلْم َیَزِل اْلَخاِلُق ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى مُ "
 ..."(تحاورك) ُقِرئَ واحد. و 

- مثل البیهقيو غیره أ�ًضا  يوف ،ي األشعري مثل الحاكم في �المه هذاتأثر �عض المحدثین برأ
 شعر�ة.له �الم تأثر فیه �األ -رحمه هللا

   . اِئُلكَ َأْي: ُتَراِجُعَك اْلَكَالَم َوُتَجاِدُلَك َأْي: ُتسَ  )ُتَحاِوُركَ (َوُقِرَئ  "
ِئـي ِإالَّ  مْ ُأمََّهـاُتهُ  ِإنْ  ُأمََّهاِتِهمْ  ُهنَّ  َما ِئِهمْ ِنَسا ِمنْ  ِمْنُكمْ  ُ�َظاِهُرونَ  الَِّذینَ {  :َقْوُلُه َتَعاَلى  مْ َوَلـْدَنهُ  الالَّ

ِفیـِه َثـَالٌث َوِعْشـُروَن   ]٢[المجادلـة: }َغُفـورٌ  ُفوٌّ َلعَ  للااََّ  َوِ�نَّ  َوُزوًرا اْلَقْولِ  ِمنَ  ُمْنَكًرا َلَیُقوُلونَ  َوِ�نَُّهمْ 
 َمْسَأَلًة:
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ــُرونَ (ى: اْألُوَلــى: َقْوُلــُه َتَعــالَ   ــِذیَن َ�ظَّهَّ  )َ�ظَّــاَهُرونَ  ( َوَخَلــفٌ  َواْلِكَســاِئيُّ  َحْمــَزةُ وَ  َعــاِمرٍ  اْبــنُ  َقــَرأَ  )الَّ
ـُرونَ  ( َوَ�ْعُقـوبُ  َوَأُبـو َعْمـٍرو یـرٍ َواْبـُن َ�ثِ  َنـاِفعٌ  ِ�َفْتِح اْلَیاِء َوَتْشِدیِد الظَّاِء َوَأِلٍف. َوَقـَرأَ  ِ�َحـْذِف  )َ�ظَّهَّ

 ".یِد اْلَهاِء َوالظَّاِء َوَفْتِح اْلَیاءِ اْألَِلِف َوَتْشدِ 
نه أولذلك قدمها في رأس المسألة مع  ،علیها يو�مش ،قراءة نافع هي التي �عتمدها المؤلف

 ،وأبو عمرو و�عقوب ،�ظهرون هكذا قرأ نافع وابن �ثیر :المفترض أن �قول �عد قوله األولى قوله
بن  رز م و وعاص یةمن �عده أبو العال أوقر  ،ون �ظاهر  :وخلف حمزة والكسائيو  ،وقرأ ابن عامر

ن مع التفسیر آوالقر  ،والذین طبعوا المصحف ،على قراءة نافع ي هو جار  ...حبیش إلى آخره
یه رة فدخلوه والمؤلف ما وضع اآل�ات في التفسیر إال في مثل هذه السورة إذا قام مباشأحقیقة هم 

 رفاهو ذ�ر اآل�ة أو ذ�ر ط .لى شيء تقدمنه فیه ضمیر �عود عأثالث وعشرون مسألة معروف 
اءة دخلوا المصحف المفترض أن یبحثوا عن القراءة الموافقة لقر أو  ،منها، لكن هؤالء الذین تصرفوا

ُروَن) :قوله تعالى )�ظاهرون (المفسر لئال �أتي من �أتي �یف اآل�ة المذ�ورة  یه فهذا  ( َ�ظَّهَّ
شرنا إلیه أوهذا  .ى قراءة نافع ارتفع هذا اإلشكالفیه تلفیق لكن لو طبع المصحف عل ضطرابا

ولیس من األمانة العلمیة  ،حد في �تب الناسأ فر صفاألصل أال یت فر صأراد أن یتمن  .مراًرا
إلى أن الناس  هدااجتهوأداه حد ألم یدخله المؤلف لكن إذا اجتهد  أن یدخل في الكتاب شيء

�جعلها في رأس الصفحة مفصولة عن التفسیر لئال إلى قراءة اآل�ات قبل قراءة التفسیر  ة�حاج
یه أو روا�ة الحدیث تخالف ما مشى عل ،ثم �عد ذلك ال �أتي �قراءة ،�خلط بینه و�ین �الم المؤلف

ر بن حجاو�شیر إلى القراءات األخرى �ما أن الحافظ  ،فالمؤلف �فسر القرآن �قراءة نافع .المؤلف
 .وجرد الفتح من الصحیح ،یر إلى ما عاداها عند الحاجةو�ش ،�شرح البخاري على روا�ة أبى ذر

دخل المتن أو  نه جرده من المتن لئال �طولأألول فیه متن ونص على ذلك في أوائل الجزء ا لیس
بن حجر ألنك اعتمدها ا الروا�ة التي  واعتمدا وا فر صأن یت تهملكن لی ،هذا تصرف غیر مرضيو 

هو بن حجر و او�وجد في المتن ما لم �شرحه  ،هو أثبت " ال �جود في المتن الذي"كذا :تجد قوله
ر نه اعتمد روا�ة أبى ذر وأشاأعلى  إلى شرح و�أتي قوله بلفظ مخالف لما في المتن بناءً  ة�حاج

نه ما دام المؤلف جرد الكتاب أواألصل  .إلى ما عاداه عند الحاجة، فیحصل اضطراب في مثلها
ن مع التفسیر طبعوه من طبعة الملك فاروق ملك مصر آوهؤالء الذین طبعوا القر  .الكتاب تجرد

�رأس آ�ة و نه ال تنتهي �ل صفحة �آ�ة أ�معني  ةمتداولة ولكنها غیر موجهو فطبعة جیدة 
 ،تجدون الصفحات أكثر �كثیر من المصاحف التي �أیدینافحرفها �بیر و وصفحتها لیست �بیرة 

ك جاءت هذه الطبعات الحدیثة السیما طبعة معتنى بها مصححة مدققة وموثقة لكن مع ذل يوه
 طبعة المجمع فألغت �ل الطباعات األخرى.
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 َوَ�ْسِر مِّ اْلَیاِء َوَتْخِفیِف الظَّاِء َوَأِلفٍ " ِ�َض ُ�َظاِهُرونَ  " ُحَبْیشٍ  ْبنُ  َوِزرُّ  َوَعاِصمٌ  َأُبو اْلَعاِلَیةِ  َوَقَرأَ "
َم َهَذا ِفي (اْألَْحَزاِب) اْبِن  َیَتَظاَهُروَن" َوِهَي َمْعَنى ِقَراَءةِ " ُأَبيٍّ  . َوِفي ِقَراَءةِ اْلَهاِء. َوَقْد َتَقدَّ

 "  .َوَحْمَزةَ  َعاِمرٍ 
 فك إلدغامها الذین قرءوا �ظاهرون األصل یتظاهرون لكن أدغمت التاء �الظاء.

ُكوِب، َواْآلَدِمیَُّة ِإنَّمَ " ِر، ِألَنَّ َلِكْن َ�نَّى َعْنُه ِ�الظَّهْ َ�ْطُنَها وَ  ا ُیْرَكبُ َوَذَكَر الظَّْهَر ِ�َناَ�ًة َعْن َمْعَنى الرُّ
ُل: َنَزَل َعِن ُكوِب. َوُ�َقاالظَّْهِر َعِن الرُّ �ِ اْآلَدِمیَّاِت َفِإنََّما ُیْرَكُب َظْهُرُه، َفَكنَّى  َما ُیْرَكُب ِمْن َغْیرِ 

َمٌة َأْي: َأْنِت َعَليَّ   :َعَليَّ َ�َظْهِر ُأمِّي ى َأْنِت َوَمْعنَ   .اْمَرَأِتِه َأْي: َطلََّقَها َ�َأنَُّه َنَزَل َعْن َمْرُكوٍب   ُمَحرَّ
 .َال َ�ِحلُّ ِلي ُرُكوُ�كِ 

َظْهٍر ٍر ُمَحلٍَّل �ِ ُحْكِم ِمْنُه َتْشِبیُه َظهْ َتْشِبیُه َظْهٍر ِ�َظْهٍر، َواْلُموِجُب ِللْ  َحِقیَقُة الظَِّهارِ   :الثَّاِنَیةُ 
ٍم، َوِلَهَذا َأْجَمَع  اِهٌر. َأنَُّه ُمظَ  يَّ َ�َظْهِر ُأمِّيَأْنِت َعلَ  َقاَل ِلَزْوَجِتِه: اْلُفَقَهاُء َعَلى َأنَّ َمنْ ُمَحرَّ

َحاِرِم ْیَر َذِلَك ِمْن َذَواِت اْلمَ ْخِتي َأْو غَ ي َأْو أُ َوَأْكَثُرُهْم َعَلى َأنَُّه ِإْن َقاَل َلَها: َأْنِت َعَليَّ َ�َظْهِر اْبَنتِ 
  " .َأنَُّه ُمَظاِهرٌ 

مه أاشتراك في التحر�م المؤ�د فكما أن  .واألخت ،والبنت ،لالشتراك في التحر�م المؤ�د بین األم
كة محرمة علیه تحر�ًما مؤ�ًدا فكذلك أخته وابنته، لكن سائل �سأل �قول: أنت حرام علیه �حرمة م

حرام علیه  :ظ�أشد األلفا ىنفسه أنه أت ةضبه علیها ففي قرار اشتد غ .�قول هكذا ،على الكالب
ن مكة واقع أل غیر واقع؟ غیر أو ،هل تشبیه واقع موقعه . ماذا �صیر.كحرمة مكة على الكالب
أو �قع طالق أو تحر�م؟ هو شبهها �ما ال  ،�قع أو ال ،هل �قع الظهارف .ما حرمت على الكالب

 الثانیة لیست" زوجته الثانیة، زوجته "أنت على �ظهر فالنة :رم �ما قالشبهها �غیر مح .�طابق
 حرام علیه فال �قع شيء.

اِفِعيِّ  نِ َوَغْیِرِهَما. َواْخُتِلَف ِفیِه عَ  َحِنیَفةَ  َوَأِبي َوُهَو َمْذَهُب َماِلكٍ  "  ".َعْنهُ  َرِضَي للااَُّ  الشَّ
قصده  أنمن نظر إلى  .ة الحنابلةلقل والحنابلة أ�ًضا لكن حین یذهب مذهب الحنابلة قلیالً 

و�ن من نظر إلى أن المشبه �ه غیر محرم علیه فال شيء علیه  .ر �فارة �مینا علیه �كفتحر�مً 
 حوط.كفر أ

 طالب: .....
 الحنابلة عندهم في وقتهم ال �عتنون �المذهب و�رون المحدثین �ما یرون المحدث لكن أ�ًضا قلة

 مهمع جا أدر ئمة الثالثة مفي �تا�ه االنتقاء في فضائل األ -رحمه هللا-بن عبد البر اأن الحافظ 
 حنیفة والشافعي. يوأب ،اختصر على مالك .حمدأاإلمام 

اِفِعيِّ  َواْخُتِلَف ِفیِه َعنِ " ُ َعْنُه، َفُرِوَي َعْنُه نَ  الشَّ ُه َشبََّه اْمَرَأَتُه ِ�َظْهٍر َماِلٍك، ِألَنَّ  ْحُو َقْولِ َرِضَي للااَّ
مٍ  ُهَو وَ َأنَّ الظَِّهاَر َال َ�ُكوُن ِإالَّ ِ�اْألُمِّ َوْحَدَها.   :َأُبو َثْورٍ  . َوَرَوى َعْنهُ َعَلْیِه ُمَؤ�ًَّدا َ�اْألُمِّ  ُمَحرَّ
ْعِبي. َقَتاَدةَ  َمْذَهبُ  ُل َقْولُ   َوالشَّ  َوالثَّْوِرِي. َواْألَْوَزاِعيِّ  َوالزُّْهِريِّ  َوالنََّخِعيِّ  اْلَحَسنِ  َواْألَوَّ
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ُجُل ِالْمَرَأِتِه: َأْنِت َأْن َ�ُقوَل  َأْصُل الظَِّهارِ  :الثَّاِلَثةُ     الظَّْهَر للااَُّ نََّما َذَكَر َليَّ َ�َظْهِر ُأمِّي. َو�ِ عَ الرَّ
 ".ِكَناَ�ًة َعِن اْلَبْطِن َوِسْتًرا

ولو لم �كن ظهًرا  ،�عني مثل ما تقدم أن األصل أن الذي یر�ب هو الظهر فیلحق �ه �ل مر�وب
، �عني مجموعة من »�ه على من ال ظهر له من �ان عنده فضل ظهر فلیجد« .ولو �ان �اطًنا

والذي ما معه سیارة بدل من أن �قف  ،الطالب �عضهم معهم سیارات و�عضهم ما معهم سیارات
 من �ان له .للسیارات سیارات األجرة �قال مثل هذا الكالم إلخواني وزمالئي الذین معهم سیارات

فیقال من �ان له فضل ظهر  اجوفه ؟اوال جوفه ،ما الذي یر�ب من السیارة ظهره �عنيظهر 
 فلیجد �ه على من ال ظهر له فالظهر �نا�ة عن المر�وب أً�ا �ان.

َر َفَلُه مِّي، َفِإْن َأَراَد الظَِّهايَّ ِمْثُل أُ ْنِت َعلَ أَ َفِإْن َقاَل: َأْنِت َعَليَّ َ�ُأمِّي َوَلْم َیْذُكِر الظَّْهَر، َأْو َقاَل: "
  ". الطََّالَق َ�اَن ُمَطلًِّقا اْلَبتََّة ِعْنَد َماِلكٍ ِنیَُّتُه، َوِ�ْن َأَرادَ 
 .تظاهری�أمه ولو لم  هان أمه حرام علیه البتة سواء �ان ظهاًرا إذا نواه �أنه شبه، أل�طلقني البتة

ؤ�د و�ال فحقیقته التحر�م الم ،و�نما هو �نا�ة عنه ینصرف إلیه �النیة ،هذا لیس من صر�ح الظهار
 كاألم.

 ." َلْم َتُكْن َلُه ِنیٌَّة ِفي َطَالٍق َوَال ِظَهاٍر َ�اَن ُمَظاِهًراَوِ�نْ "
 ألنه األقرب.

یَِّة ِإَلى الطََّالِق."  "َوَال َیْنَصِرُف َصِر�ُح الظَِّهاِر ِ�النِّ
ما هو  :قال قصدت الطالق ما قصدت الظهار نقولو �ظهر أمه  يألنه إذا قال هي عل

 اخذ �ه.هذا صر�ح في الظهار فتؤ  .�صحیح
ًة َتْنَص اِر، َوَ�َناى الظِّهَ َكَما َال َیْنَصِرُف َصِر�ُح الطََّالِق َوِ�َناَیُتُه اْلَمْعُروَفُة َلُه ِإلَ " ِرُف َ�ُة الظَِّهاِر َخاصَّ

یَِّة ِإَلى الطََّالِق اْلَبِت.    "ِ�النِّ
 كما تقدم.

ِر�حُ َأْلَفاُظ الظَِّهاِر َضْرَ�اِن: َصِر�ٌح َوِ�نَ  :الرَّاِ�َعة" ي، َوَأْنِت ِعْنِدي  َ�َظْهِر ُأمِّ : َأْنِت َعَليَّ اَ�ٌة؛ َفالصَّ
 "ْحِوِه.ْأِسَها َأْو َفْرِجَها َأْو نَ ي َأْو َ�رَ ْطِن ُأمِّ َوَأْنِت ِمنِّي، َوَأْنِت َمِعي َ�َظْهِر ُأمِّي. َوَ�َذِلَك َأْنِت َعَليَّ َ�بَ 

 جمیعها فال �ختلف الحكم.ال �حل له أبًدا �جزئها  .ن حكم الجزء حكم الكلأل
 "َفُهَو ُمَظاِهٌر. َظْهِر ُأمِّيَليَّ �َ َوَ�َذِلَك َفْرُجِك َأْو َرْأُسِك َأْو َظْهُرِك َأْو َ�ْطُنِك َأْو ِرْجُلِك عَ "

و�قصد بذلك تحر�م التشبیه في االستمتاع فال �حل له من أمه شيء فلذا ال �حل له من زوجته 
�رجل أمي وال �قصد بذلك االستمتاع  يّ ن لو قال: أنت عل�شيء من أمه لك هاشيء إذا شبه

ونام �حرم ذلك من أمه؟ ما �حرم وهو  ،�قصد بذلك أنها لو مدت رجلها ووضع رأسه علیهاو 
أو لم �كن ذلك بل  ،خالف األصل واألصل العكس لكن لیس �حرام إذا طلبت ذلك منه ورضیت

ا لم �قصد االستمتاع الذي �ختص �الزوجة إن �ان ذلك �سرها أحیاًنا فإذا �ان قصده مثل هذ
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خاص بین الزوجین، �رجل أمي ال �قصد بذلك االستمتاع ال يعلفیمكن أن یدین إذا قال أنت 
و�ذا لو قال �ید أمي �ستفید  ،إذا قال ذلك یدین .نتفع بها ففي غیر االستمتاعأوقال: أردت أن 

ه شيء بیدیها في غیر االستمتاع المعروف من ید أمه �أن تفلیه مثًال، أو تحك ظهره، أو تقدم ل
 هذا ممكن لكن فیه �عد.    .بین الزوجین

 ." َلْیهِ لَُّق عَ ِمْثُل َقْوِلِه: َیُدِك َأْو ِرْجُلِك َأْو َرْأُسِك َأْو َفْرُجِك َطاِلٌق ُتطَ "
 ال یتجزأ.و  بعضألنه ال یت

اِفِعيُّ  َوَقالَ " ا َعَلى َأنَُّه َ�ِصحُّ  َقْد َواَفَقنَ یٌف ِمْنُه، ِألَنَّهُ ِظَهاًرا. َوَهَذا َضعِ ِفي َأَحِد َقْوَلْیِه: َال َ�ُكوُن  الشَّ
ًة َحِقیَقًة ِخَالًفا  " .َفَصحَّ ِإَضاَفُة الظَِّهاِر ِإَلْیهِ  ِألَِبي َحِنیَفةَ  ِإَضاَفُة الطََّالِق ِإَلْیِه َخاصَّ

ة الطالق إلى الجزء فانه إضاف فيإلى الجزء ما دام صح الطالق  ةاإلضاف �عنيجزئها  إلى
 الجزء. إلىالظهار  إضافة�صح 

اِتِه ِمْن ِقَبِل َأِبیِه أَ " ِه َأْو ِ�ِإْحَدى َجدَّ  " اٌر ِبَال ِخَالف. َفُهَو ِظهَ ْو ُأمِّهِ َوَمَتى َشبََّهَها ِ�ُأمِّ
 رامواالحت ،والتقدیر ،نس مثًال بینهما قال: أنت �أمي �عني في المحبةأوقت  فيلو قال لزوجته 

وقال:  ،وغضب ،لو �ان بینهما خصومة �عنيتدل على ذلك  األحوالوقرائن  ،االستمتاع فيال 
 هذا صحیح؟ ال والمودة ،والمحبة ،فلما نوقش في ذلك قال: أنا في التقدیر واالحترام �أمي أنت

�ان الجو جو محبة وود �عني تكون  إذاتدل على خالف ذلك �خالف ما  ائنغیر صحیح القر 
ها واالحترام والمودة فالقرائن ل ،التقدیر فينه أفالقرائن تدل على  أرضتهشيء �انت  �أي أرضته
 دورها.

اْلَخاَلِة وَ ِت َواْألُْخِت، َواْلَعمَِّة اٍل َ�اْلِبنْ َلُه ِ�حَ  َوِ�ْن َشبََّهَها ِ�َغْیِرِهنَّ ِمْن َذَواِت اْلَمَحاِرِم الَِّتي َال َتِحلُّ "
َمامِ َكاَن ُمَظاِهًرا ِعْندَ  اِفِعيِّ   َأْكَثِر اْلُفَقَهاِء، َوِعْنَد اإلِْ ِحیِح ِمَن  الشَّ ُ َعْنُه َعَلى الصَّ ْلَمْذَهِب اَرِضَي للااَّ

یََّة. َفِإْن َأَراَد َفِإنَُّه َ�ْعَتبِ  ِمْثِل ُأمِّي َ�ُقوَل: َأْنِت َعَليَّ َ�ُأمِّي َأوْ  َعَلى َما َذَكْرَنا. َواْلِكَناَ�ُة َأنْ  ُر ِفیِه النِّ
اِفِعيِّ  ا ِعْندَ الظَِّهاَر َ�اَن ِظَهاًرا، َوِ�ْن َلْم ُیِرِد الظَِّهاَر َلْم َ�ُكْن ُمَظاِهرً  َم  .َحِنیَفةَ  َوَأِبي الشَّ َوَقْد َتَقدَّ

ِلیُل عَ  َماِلكٍ  َمْذَهبُ  ُ َعْنُه ِفي َذِلَك، َوالدَّ ِه َفَكاَن ِظَهاًرا.یَه اْمَرَأِتهِ ُه َأْطَلَق َتْشبِ َلْیِه َأنَّ َرِضَي للااَّ   ِ�ُأمِّ
؛ َفِإنَّ َمْعَنى اللَّْفِظ فِ  َزْم ُحْكَم َوَلْم ُیلْ  -ْفُظ ِ�َمْعَناُه وٌد، َواللَّ یِه َمْوجُ َأْصُلُه ِإَذا َذَكَر الظَّْهَر، َوَهَذا َقِويٌّ

 ".َمُه ِ�َمْعَناُه َوُهَو التَّْحِر�مُ الظَّْهِر ِلَلْفِظِه، َوِ�نََّما ُأْلزِ 
أو العبرة  ،هل العبرة �األلفاظ واألحكام تدور معها .هذه المسألة تدخل في جمیع األبواب

العلم یرون أن العبرة المحققون من أهل  ؟العبرة �المعاني هل العبرة �األلفاظ أو ؟�المعاني
یوجد بین الناس ما �سمى بتأجیر  .الحكمیؤثر في  ال ،ن اللفظ ال یؤثر في الحكمأ�المعاني و 

و�بیعه  ،و�تواله المستأجر ،تأجیر �معنى أنه یتفقان على هذا العقد قبل بدو الصالح .النخل
هو تحایل على بیع الثمرة قبل  .هذا في حقیقته تأجیر وال بیع؟ بیع .و�قبض ثمنه و�دفع األجرة
ن األصل في المؤجر أن �عاد إلى يء ألما �غیر من الواقع ش اه تأجیر بدو صالحها فكون سما
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اآلن یؤجرون البقاالت على  ؟أو �ستهلك ،هل �عاد إلى صاحبه هذا .صاحبه إذا تمت األجرة
هذا  .العامل یبیع ما في هذه البقالة �له؟ هذا لیس بتأجیر ؟العمال �سمونه تأجیر هل هذا تأجیر

لبن �عشرة من الشبوك التي في �ل �أتي صاحب ال .ما �سمي �البیع على التصر�ف .حقیقة بیع
و�ثیر من المواد  فالذي یبقى یرجع والجرائد... واحد منها عدد من العلب فالبیع على التصر�ف

ا صور �ثیرة جدً  .ما هو بیع .أو تو�یل في البیع؟ تو�یل في البیع ،على هذه الطر�قة هل هذا بیع
لو  .الخالف ذلكعلى وحقیقة  ،شرعلفظ اصطالحي معتبر في ال يتبرم على أنها نوع موضح وف

ماذا تر�د طیب  .أجرني هذا الكرتون من الطماطم :أو الخضار فقلت ،جئت إلى صاحب الفواكه
؟ هذا بیع، األمور المستهلكة ال ةهل هذه أجر  ةو العشاء هذه أجر أ ،على الغداء طبخه� أنت؟ یر�د

تأجیرها؟ تأجیر  ما معنى .جار�ةبین الناس بدون نكیر اآلن تأجیر المحالت الت يوماش ،تؤجر
ة یلزم منها إعادة هل هذه أجره؟ واألجر  .البضاعة والمستأجر یبیع هذه البضاعة و�أتي �غیرها

إما أن  العبرة �األلفاظ و�نظر إلیها :منهم من �قول .فالعبرة �المعاني ال �األلفاظ .العین المؤجرة
ما �مكن  ؟أو �اطل ،لتأجیر صحیحةنه تأجیر لكن هل هذه اأأو یبطل فیمشى على  ،�صحح

تصحیحه من العقود �حمله على حقیقته ولو خالف اللفظ ال مانع من تصحیحه لكن ما ال �مكن 
على حسب الظاهر �المسمى المذ�ور صحیح لكن في حقیقة األمر إذا تأملناه  �عنيتصحیحه 

دون اللفظ  ىهذا المعنتعامل مع و�نما �قصد �ه معنى آخر فن ،وجدناه ال �قصد �ه ظاهر اللفظ
 ن العبرة �المعاني ال �األلفاظ.أل

 طالب: .....
و أ ،هأجر االسم االعتباري لهذه البقالهل له أن �ست ة�ستأجر البقال ...یتصرف في البضاعةلكنه 

 �ستأجر البضاعة؟ هو �ستأجر البضاعة.
 طالب: .....

 .اما صار تأجیر  اصار بیع .هذا بیع
 طالب: .....

 والمحل یؤجر. ،المستهلك ال �مكن تأجیره .حل یؤجر لكن البضاعة ما تؤجركلها، الم
هِ  اْلَخاِمَسُة: ِإَذا" ِفي  ِألَِبي َحِنیَفةَ  َكاَن ُمَظاِهًرا، ِخَالًفا َشبََّه ُجْمَلَة َأْهِلِه ِ�ُعْضٍو ِمْن َأْعَضاِء ُأمِّ

، ِألَنَّ النَّ َظاِهًرا. وَ مُ  َ�ُكْن َظُر ِإَلْیِه َلمْ َقْوِلِه: ِإنَُّه ِإْن َشبََّهَها ِ�ُعْضٍو َ�ِحلُّ َلُه النَّ  َظَر ِإَلْیِه َهَذا َال َ�ِصحُّ
 "َعَلى َطِر�ِق اِالْسِتْمَتاِع َال َ�ِحلُّ َلُه.

ه �ان مرد التشبی إذاأما  .ما �ختص بین الزوجین مثل ما ذ�رنا إلى�كون التشبیه مرده  أنالبد 
 هما مما یباح من غیر الزوجة لزوجها هذا ما فیه إشكال.وغیر  ،ووجه الشبه فیما بین الزوجین
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اِفِعيُّ  َمامُ َوِفیِه َوَقَع التَّْشِبیُه َوِ��َّاُه َقَصَد اْلُمَظاِهُر، َوَقْد َقاَل اْإلِ " ِفي َقْوٍل: ِإنَُّه َال َ�ُكوُن ِظَهاًرا  الشَّ
مٌ ْضٍو ِمْنَها مُ ِإالَّ ِفي الظَّْهِر َوْحَدُه. َوَهَذا َفاِسٌد، ِألَنَّ ُ�لَّ عُ  ْهِر، ْشِبیُه ِ�ِه ِظَهاًرا َ�الظَّ َفَكاَن التَّ  ،َحرَّ

مِ   .ْعَنى َعَلى اْلمَ ، َفَلِزمَ َوِألَنَّ اْلُمَظاِهَر ِإنََّما َ�ْقِصُد َتْشِبیَه اْلُمَحلَِّل ِ�اْلُمَحرَّ
اِدَسُة: ِإْن َشبََّه اْمَرَأَتُه ِ�َأْجَنِبیٍَّة َفِإْن َذَكَر الظَّهْ   ِل، َوِ�ْن َلمْ  َهاًرا َحْمًال اَن ظِ �َ َر السَّ  َیْذُكِر َعَلى اْألَوَّ

 ".اَل: َ�ُكوُن َطَالًقاْنُهْم َمْن قَ ًرا. َومِ الظَّْهَر َفاْخَتَلَف ِفیِه ُعَلَماُؤَنا؛ َفِمْنُهْم َمْن َقاَل: َ�ُكوُن ِظَها
ا لو ا فهل �أخذ حكم مؤ�دً ا مشبه امرأته �أجنبیة �عني تحل له �العقد غیر محرمة علیه تحر�مً  إذا

لطالق ا إلى؟ الظاهر ال وهو اا مؤ�دً تحرم علیه تحر�مً  التي �ابنته أو ،�أخته أو ،شبه امرأته �أمه
 قرب إن قصده.أ
اِفِعُي: َأُبو َحِنیَفةَ  َوَقالَ " َحلًَّال ِمَن َوَهَذا َفاِسٌد، ِألَنَُّه َشبََّه مُ  :ِ�يِ اْبُن اْلَعرَ  َال َ�ُكوُن َشْیًئا. َقالَ  َوالشَّ

ٍم َفَكاَن ُمَقیًَّدا ِ�ُحْكِمِه َ�الظَّْهِر، َواْألَْسمَ  َها َوَهَذا َدَنا، َوِعْنَدُهْم ِ�َأْلَفاظِ اِنیَها ِعنْ اُء ِ�َمعَ اْلَمْرَأِة ِ�ُمَحرَّ
 " َنْقٌض ِلْألَْصِل ِمْنُهم.

ما فیه  نىلى المعم غیر ظهار؟ إذا نظرنا إظهار أ ؟ماذا �صیر ؟�دبرك يّ �عني لو قال: قبلك عل
أن فالذي �ظهر  امؤ�د االمعنى موجود والدبر محرم تحر�م هظهر حتى ننظر إلى اللفظ إنما فی

 حكمه حكم الظهار. 
 َوَأْصَحاُ�ُه ِمْنُهْم َمْن َال َیَرى الظَِّهاَر ِإالَّ   .َماِلكٍ  َقِويٌّ ِعْندَ  الظَِّهاِر ِ�اْألَْجَنِبیَّةِ  ُقْلُت: اْلِخَالُف ِفي"
ًة.بِ   "َذَواِت اْلَمَحاِرِم َخاصَّ

ن الید ال تحرم ألفیه شيء أو ال؟ �یف؟ ما الحكم؟  �یدك . قبلك عليّ �یدك قال: قبلك لكن لو
 منه أن للرجل أن خذواأ }مْ وَن ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجهِ {َوالَِّذیَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُ  :ولذلك �قولون  ،علیه
ا العلم و�ذا قلن نه �عض أهلخذ مأ  َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْ�َماُنُهْم }{ ِإالَّ  :بید امرأته ي�ستمن

 شبهها �المباح. أوال صار شی ،ابهذا ما صار ظهار 
ـةً َوَأْصَحاُ�ُه ِمْنُهْم َمـْن َال َیـَرى الظَِّهـاَر ِإالَّ ِبـَذَواِت اْلَمَحـاِرمِ " . َوِمـالظَِّهـاَر ِ�َغْیـِرهِ   َوَال َیـَرى  َخاصَّ ْنُهْم نَّ

ِإَذا َقـاَل: َ�َظْهـِر اْبِنـي  اِلـكٍ مَ  ُهـَو ِعْنـدَ وَ َالًقا. َمْن َال َ�ْجَعُلُه َشْیًئا. َوِمْنُهْم َمْن َ�ْجَعُلُه ِفي اْألَْجَنِبیَِّة طَ 
 يَ ِحـیِن َ�ِمیِنـِه. َوَقـْد ُروِ  ي َوْطُؤَها فِ ِحلُّ َلهُ ِظَهاٌر َال �َ  -َأْو ُغَالِمي َأْو َ�َظْهِر َزْ�ٍد َأْو َ�َظْهِر َأْجَنِبیٍَّة 

ـــــــــــــُه َأْ�ًضـــــــــــــا: َأنَّ  ـــــــــــــِر َذَواِت اْلَمَحـــــــــــــاِرمِ  َعْن ـــــــــــــاَر ِ�َغْی ـــــــــــــْیَس  الظَِّه �مـــــــــــــا  ِ�َشـــــــــــــْيٍء، َل
اِفِعُي. اْلُكوِفيُّ  َقالَ   "...ْنِت َعَليَّ َ�َظْهِر ُفَالٍن َرُجلٍ َلْو َقاَل َلَها أَ  :اْألَْوَزاِعيُ  َوَقالَ   َوالشَّ

 .فةیحن �اأ�قصد �ه  فة.حنی یر�د �الكوفي أ�ا
ُرهَ ٍل َفُهَو َ�مِ َلْو َقاَل َلَها َأْنِت َعَليَّ َ�َظْهِر ُفَالٍن َرجُ : اْألَْوَزاِعيُّ  َوَقالَ "  ".ایٌن ُ�َكفِّ

�حرمة هذا الرجل وسیأتي في سورة التحر�م األقوال فیمن قال  يّ �عني �أنه قال: أنت حرام عل
�هللا  وأرجحها ،إلى ثمانیة عشر قوًال  -رحمه هللا-فسر وقد أوصلها الم ،حرام يأنت عل :لزوجته
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ُم َما َأَحلَّ للااَُّ َلَك} :علم ما دلت علیه السورة لما ذ�ر ذلكأ  قال:  ]١[التحر�م: {َ�ا َأیَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرِّ
 .�فارة �مین ةكفار فال ]٢[التحر�م: }َلُكْم َتِحلََّة َأْ�َماِنُكمْ  {َقْد َفَرَض للااَُّ 

اِ�َعُة: ِإَذا" ْنِت َحَراٌم أَ ا َوَلْم َ�ُكْن َطَالًقا، ِألَنَّ َقْوَلُه: َكاَن ِظَهارً  َقاَل: َأْنِت َعَليَّ َحَراٌم َ�َظْهِر ُأمِّي السَّ
َتْفِسیًرا  رََّح ِ�ِه َ�انَ ِر َفَلمَّا َص َم ِ�الظَِّهالتَّْحِر�اَعَليَّ َ�ْحَتِمُل التَّْحِر�َم ِ�الطََّالِق َفِهَي ُمَطلََّقٌة، َوَ�ْحَتِمُل 

 ". ِألََحِد اِالْحِتَماَلْیِن َ�ْقِضي ِ�ِه ِفیهِ 
إن أراد �ه الظهار على ما سیأتي  .�ظهر أمي :ما قال .حرام يّ عل �عني �خالف ما لو قال: أنت

ا صار �مینً  أو�ذا لم یرد �ه شی ،او�ذا أراد �ه الطالق صار طالقً  ،ظهاًرا صارفي سورة التحر�م 
 ر �كفارة الیمین.�كف

ْن مِ ى َأيِّ اْألَْحَواِل َ�اَنْت وٍل ِبَها َعلَ ِر َمْدخُ الثَّاِمَنُة: الظَِّهاُر َالِزٌم ِفي ُ�لِّ َزْوَجٍة َمْدُخوٍل ِبَها َأْو َغیْ "
 َلِزَمُه َهَر ِمْنُهنَّ ْن ِإَماِئِه، ِإَذا َظامِ َمْن َ�ُجوُز َلُه َوْطُؤَها  َماِلكٍ  َوَ�َذِلَك ِعْندَ  .َزْوٍج َ�ُجوُز َطَالُقه

. َوَقالَ  اِفِعيُ  َأُبو َحِنیَفةَ  الظَِّهاُر ِفیِهنَّ َوِهَي  :اْلَقاِضي َأُبو َ�ْكِر ْبُن اْلَعَرِ�ي َال َیْلَزُم. َقالَ  :َوالشَّ
ا َعَلْیَنا، ِألَنَّ  ْبُطُل یَ َزُم. َفَكْیَف َراٌم َال َیلْ َمِتِه َأْنِت َعَليَّ حَ َ�ُقوُل: ِإَذا َقاَل ألَِ  َماِلًكا َمْسَأَلٌة َعِسیَرٌة ِجد�

َراَد ِمْن ِهْم ِألَنَُّه أَ ِمْن ِنَسائِ  وِم َقْوِلِه:ِفي ُعمُ  ِفیَها َصِر�ُح التَّْحِر�ِم َوَتِصحُّ ِ�َناَیُتُه. َوَلِكْن َتْدُخُل اْألََمةُ 
ْلَحِلُف اَصحَّ ِفي اْألََمِة، َأْصُلُه اْلَعْقِد فَ  َن َرْفعِ ُدوُمَحلََّالِتِهْم. َواْلَمْعَنى ِفیِه َأنَُّه َلْفٌظ َیَتَعلَُّق ِ�اْلُبْضِع 

  "ِ�اهللَِّ َتَعاَلى.
نظر إلى من  ؟حكم األمة عنهر من أمته هل �ختلف حكم الحرة �عني هذه المسألة فیما إذا ظا

أحكام ن الظهار خاص �الزوجات و يء �ما قال أبو حنیفة والشافعي أللیس �ش :ذلك قال
ومن قال أنها من نسائه  ،وهذه منها ،في �ثیر من المسائلاإلماء تلف عن أحكام الزوجات تخ

ق الطال .والمسألة في رفع العقد في هذه األلفاظ .و�ین زوجته ،التي �حل له وطئها فال فرق بینها
طلق أمته هي لیست زوجة یرفع عقد النكاح فلو طلق زوجته ألنه زوجته ألنه ما نقول زوجته 

 �ملك الیمین فهل یرتفع ملك الیمین �الطالق؟ ما هي بزوجة هي ؤها�ط�ملك الیمین  ؤهاو�نما �ط
 ،عقد علیها هذا یرتفع عقدها �الطالقو تزوج  ،مةأشخص لم �جد طول حرة فتزوج  .�مینملك 

مة �ملك أوصارت زوجة من زوجاته لكن ملك  ،وعقد علیها ،قةصدعتقها وجعل عتقها أ و�ذا لو 
والمراد  ما �قع؟ أو ،ثم طلقها �قع الطالق علیها ،ثم وطئها ةستبرئها �حیضاالیمین اشتراها و 

�ختلفون هل هو حقیقة في  �النكاح هنا الوطء أو العقد ألنه �طلق على هذا و�طلق على هذا؟
 ...أو العكس ،مجاز في الوطءوالالعقد 

لو  نه لو طلق سیارتهأل والشراء ال یرتفع �الطالق بدلیوالبیع  ال �قع ألنه لیس هناك عقد یرتفع
 ..خرجت من �مینه من ملكه فالذي یرتفع هو عقد النكاح ال عقد البیع والشراء.

َكاحِ  َوَ�ْلَزمُ  التَّاِسَعُة:" ُم َوَال َیْلزَ   َماِلك. اَهَر ِمْنَها ِعْندَ ِإَذا َنَكَح الَِّتي ظَ  الظَِّهاُر َقْبَل النِّ
اِفِعيِّ  ِعْندَ   "...َهِذِه َلْیَسْت ِمْن ِنَساِئهِ وَ ِلَقْوِلِه َتَعاَلى: ِمْن ِنَساِئِهْم   َحِنیَفة، َوَأِبي الشَّ
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�ل امرأة أتزوجها فهي  :الطالق قبل العقد هل �قع موقعه �حیث لو قالفي مثل هذا الخالف 
ما �قع؟ قال: و�لزم الظهار قبل النكاح إذا  أو�قع  .إن تزوجت فالنة فهي طالق :طالق أو قال
أو فالنة إن تزوجها فهي  ،ثم تزوجها ،فالنة على �ظهر أمه .هر منها عند المالكنكح التي ظا

ل ومن المسائ .حنیفة ألنه لم �قع موقعه يوأب ،وال یلزم عند الشافعي ،د مالكطالق �قول یلزم عن
شخص عقد على امرأة فطلقها قبل الدخول ثم راجعها �غیر عقد ثم طلقها �عد هذه  :الواقعة

 سب علیه؟الرجعة �م �ح
 ثم طلقها جهال منه. هي �انت منه والبد من العقد... طلقها قبل الدخول ثم راجعها �غیر عقدهو 

 والثانیة لم تكن في محلها ال تحسب وهكذا إذا طلق ،في محلهاو األولى واقعة . �عد هذه الرجعة
یها لتي لم �عقد علإذا �انت في هذه الصورة ال �قع الطالق علیها فالمرأة ا .امرأة لم یتزوج بها

ن ثم تزوجها هذا ما فیه إشكال لك ،و�ذا قال فالنة طالق ،أصًال �ذلك من �اب أولى لكن إذا علق
 ال �قع. والشافعي أبى حنیفة دعند مالك �قع وعن ؟إذا قال إن تزوجت فالنة فهي طالق

 َعاَهـــدَ  َمـــنْ  مْ َوِمـــْنهُ { :َلىِه َتَعـــا َقْوِلـــ) ِعْنـــدَ َأَلِة ِفـــي ُســـوَرِة (َبـــَراَءةٌ َوَقـــْد َمَضـــى َأْصـــُل َهـــِذِه اْلَمْســـ "
  .اْآلَ�ةَ  ]٧٥[التو�ة: } للااََّ 

ــالَ  ــِه َق ــاُرُه. َوِ� ــَزُم ِظَه ــةَ  اْلَعاِشــَرُة: الــذِّمِّيُّ َال َیْل ــو َحِنیَف ــالَ   .َأُب ــاِفِعُي: َوَق ــذِّ  َ�ِصــحُّ   الشَّ ــاُر ال ، ِظَه مِّيِّ
ِإْن لذِّمِّيِّ ِمَن اْلِخَطـاِب. َفـاِضي ُخُروَج َذا َ�ْقتَ َ�ْعِني ِمَن اْلُمْسِلِمیَن. َوهَ  َوَدِلیُلَنا َقْوُلُه َتَعاَلى: " ِمْنُكْم "

ــاِق َواْلَمعْ ِالْشــِتقَ ِقیــَل: َهــَذا اْســِتْدَالٌل ِبــَدِلیِل اْلِخَطــاِب. ُقْلَنــا: ُهــَو اْســِتْدَالٌل ِ�ا اِر َنــى، َفــِإنَّ َأْنِكَحــَة اْلُكفَّ
ٌة اْلفَ   َذَويْ  اَوَأْشِهُدو  { :ْوِلِه َتَعاَلىقَ َوَذِلَك �َ  ِظَهاٍر، ْسَخ َفَال َیَتَعلَُّق ِبَها ُحْكُم َطَالٍق َوَال َفاِسَدٌة ُمْسَتِحقَّ

ـــْدلٍ  ـــْنُكمْ  َع ـــَي   }ِم ِة َفِه ـــحَّ ـــُروِط الصِّ ـــْن ُش ـــُة َع ـــِت اْألَْنِكَح ـــَدٌة،فَ َوِ�َذا َخَل ـــ اِس ـــاِح َوَال ِظَه َك ـــي النِّ اَر ِف
  "ِ�َحال. اْلَفاِسدِ 

ا قلنا �عدم تصحیح عقودهم وما یترتب علیه إذاوالمعاهد والمستأمن هؤالء  ميللذ�النسبة لكن  
هل هذا  ...و�ترك فالنة �غیر عقد و�غیر طالق ،فالنة �طأوقلنا إنه �عیشون هكذا فوضى 

وال  ،یتر�ون بناًء على أن أنكحتهم وعقودهم فاسدة ؟والبغاء ،ما الفرق بین هذا و�ین الزنا ؟متجهة
 ،�انوا یرون هذا في شرعهمإن  .�عاملون �ما عندهم من شرع :أو �قال ،اخذون �ما ینطقون �هیؤ 

ع من شروط العقد عقد الذمة التزامهم �الشر  ؟أو یلزمون �ما في شرعنا ،و�تدینون �ه �عاملون �ه
وال  بیوتهم لكن ال یزنون في شرب الخمر �ستبیحانه فیشر�ون  :إال فیها یباح لهم خفیة مثل

 ،مفهل نؤاخذهم �ما في شرعه .ن الزنا حرام علیهم في شرعهمأل مكنون من الزنا و�ن �انوا �فارا�
الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فال یتعلق بها حكم طالق  ةنكحأن إف :أو نقول مثل ما قال المؤلف

 ؟"وال ظهار
 طالب: .....
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 فهو "ةالكفار فاسدة نكحأ إنوله: "ق �عنيفرق  یه�األحكام ما فا ما ألزمناه إذ ... الذميإذا زنى 
 ا.زاني إذا �ان فاسد

ضعاف النفوس من ن هذا قد �جر �عض ا ال أرى هذا القول وتصبح فوضى ألأن ...نقول
قد یرتد وهؤالء على أخذهم راحتهم ما و  عظیم �فراق زوجته قد �قع منه أمر يالمسلمین إذا أفت

ق زوجها �شتى الوسائل فلم تستطع فأفتاها یؤاخذهم �شيء �عني عكس ما وقع فیمن حاولت فرا
وسیلة إال هذا �عني قد یوجد مثل هذا إما یتصرف الشخص  یهاها أن ترتد لتبین منه ما فمن أفت
ر بهذه �ف ،قد �فرفمن أفتى بهذه الفتوى  :مباركالذا قال عبد هللا بن لو  .أو �فتیه من �فتیه ،بنفسه

 ا الكفر �هللا المستعان.الفتوى نسأل هللا العافیة ألنه أ�اح له
ةَ  )ِمْنُكمْ قوله تعالى: (اْلَحاِدَ�ُة َعْشَرَة: " ِخَالًفا ِلَمْن َمَنَعُه.  دِ اْلَعبْ  ِظَهارِ  َ�ْقَتِضي ِصحَّ

َكاِح ِفي َماِلك، ِألَنَُّه ِمْن ُجْمَلِة اْلُمْسِلِمیَن وَ  َعنْ  الثَّْعَلِبيُّ  َوَحَكاهُ  ِه َثاِبتَ حَ َأْحَكاُم النِّ َتَعذََّر  ِ�نْ ٌة وَ قِّ
ْطَعامُ  َیام. َعَلْیِه اْلِعْتُق َواإلِْ      "َفِإنَُّه َقاِدٌر َعَلى الصِّ

 طالب: .....
على تحر�مه دخل لكنه �قول هذا رضاع الكبیر في خالف تراه عائشة  امجمع اإنه إذا أ�اح أمر 

حذ�فة  يمولى أب قصة سالم .شیخ اإلسالم یراه للحاجة ة.ولو لغیر حاج ،رضي هللا عنها مطلًقا
ما دام وجد مثل  .عائشة على جواز رضاع الكبیر بها حینما أرضعته زوجة أبى حذ�فة استدلت

من قصده غیر نعم هو متالعب والذي �ظهر  .هذا القول ال �مكن أن یوجه إلیه القول �الكفر
لكن  -وعالجل -إال هللا  وما في القلوب ال �علمه -جل وعال-عند هللا  لنیاتمسألة الرضاع وا
ترضعه على مذهب من �قول �جواز رضاع الكبیر فإن  أنها�عضه  حتى قال .مثل هذه ظاهر

 هذا لعب �أحكام هللا. رضاع الكبیر. ى ما �عد تزوجها على مذهب من ال یر أعجبته فی
ُ َعْنُه: َلْیَس َعَلى النِّ  َماِلكٌ  الثَّاِنَیُة َعْشَرَة: َوَقالَ " اَلى:  َتعَ اَل للااَُّ قَ ٌر، َوِ�نََّما َساِء َتَظاهُ َرِضَي للااَّ
ِئي }ُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهمْ َوالَِّذیَن َ�ظَّهَّ { ، ِإنَّمَ ْرَن ِمْنُكنَّ َ�ظَّهَّ  َوَلْم َ�ُقِل: الالَّ ا الظَِّهاُر  ِمْن َأْزَواِجِهنَّ

َجال.  " َعَلى الرِّ
 للمرأة فكذلك الظهار. خذ �الساق للزوج ال أالق لمن كما هو شأن الطالق إنما الط

َناد. َوَرِ�یَعةَ  َوَ�ْحَیى ْبِن َسِعیدٍ  َوَساِلمٍ  اْبِن اْلَقاِسمِ  َهَكَذا ُرِوَي َعنِ  اْبُن اْلَعَرِ�يّ  َقالَ " َوُهَو   َوَأِبي الزِّ
َكاِح ِبَیِد ال َجاِل َلْیَس ِبَیِد اْلَمْرَأِة ِمْنُه َصِحیٌح َمْعًنى، ِألَنَّ اْلَحلَّ َواْلَعْقَد َوالتَّْحِلیَل َوالتَّْحِر�َم ِفي النِّ رِّ

َساِء ِظَهاٌر ِفي َقْوِل ُجْمُهوِر اْلُعَلَماِء.  :َأُبو ُعَمرَ  َشْيٌء َوَهَذا ِإْجَماٌع. َقالَ  َلْیَس َعَلى النِّ
ِظَهاُر اْلَمْرَأِة ِمَن  ْیَس لَ  :َ�ُمَحمَّد َوَأُبو َحِنیَفةَ  الثَّْوِريُّ  ِهَي ُمَظاَهَرٌة. َوَقالَ  :اْلَحَسُن ْبُن ِزَ�اد َوَقالَ 

ُجلِ  َكاِح َ�اَن َأْو َ�ْعَدُه. َوَقالَ  الرَّ اِفِعُي: ِ�َشْيٍء َقْبَل النِّ َال ِظَهاَر ِلْلَمْرَأِة ِمَن  الشَّ
ُجلِ   َفِهَي َ�ِمیٌن ِإَذا َقاَلِت اْلَمْرَأُة ِلَزْوِجَها، َأْنِت َعَليَّ َ�َظْهِر ُأمِّي ُفَالَنةٍ  :اْألَْوَزاِعيُّ  َوَقالَ   .الرَّ
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ُرَها ُرَها.  َوَ�َذِلَك َقالَ  ،ُتَكفِّ ِإْسَحاُق، َقاَل: َال َتُكوُن اْمَرَأًة ُمَتَظاِهَرًة ِمْن َرُجٍل َوَلِكْن َعَلْیَها َ�ِمیٌن ُتَكفِّ
َر الظَِّهاَر، َوَال َ�ُحوُل َقْوُلَها َهَذا َبْیَنَها َوَ�ْینَ  :الزُّْهِريُ  َوَقالَ   ".ا َزْوِجَها َأْن ُ�ِصیَبهَ َأَرى َأْن ُتَكفِّ

 . من �اب االحتیاط�عني تكفر �فارة ظهار  أنهامن �اب االحتیاط ما دام یبیحها له و�رى  كأنھ 
َمْت َما َأحَ  َعَطاءٍ  َعنْ  َواْبُن ُجَرْ�جٍ  .َمْعَمر َرَواُه َعْنهُ " اَرُة �َ َقاَل: َحرَّ ُ، َعَلْیَها َ�فَّ ِمیٍن. َوُهَو لَّ للااَّ

 ا.َال َشْيَء َعَلْیهَ  :ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسن َوَقالَ  .ِبي ُیوُسفأَ  َقْولُ 
 "َهاُرُه.َلِزَم ظِ  اَهرَ ِت اْلَكِلُم ِإَذا ظَ َمْن ِ�ِه َلَمٌم َواْنَتَظَمْت َلُه ِفي َ�ْعِض اْألَْوَقا الثَّاِلَثُة َعْشَرة:

 فيتجعله �فقد عقله عصبیة  أمراض أو ،صرع نسأل هللا العافیة أو�عني �صاب �جنون متقطع 
 نه یؤاخذ.إاللمم ف هذاانكشف عنه ما �ه من  إذاهذا ال یؤاخذ في هذا الظرف لكن  األوقات�عض 

ا َوَ�اَن َزْوُجَها َخْوَلَة ِبْنَت َثْعَلَبةَ  ُرِوَي ِفي اْلَحِدیِث: َأنَّ  َلِزَم ِظَهاُرُه، ِلَما" َوَ�اَن ِ�ِه  ِمتِ َأْوُس ْبُن الصَّ
  ُه َ�ْعُض َلَمِمِه َفَظاَهَر ِمِن اْمَرَأِته.َلَمٌم َفَأَصا�َ 

ْسِقْط َعْنُه َغَضُبُه ُحْكَمُه. َوِفي َ�ْعِض َلْم �ُ  َمْن َغِضَب َوَظاَهَر ِمِن اْمَرَأِتِه َأْو َطلَّقَ  الرَّاِ�َعُة َعْشَرة:
َثتْ  :مُیوُسُف ْبُن َعْبِد للااَِّ ْبِن َسَال  ُطُرِق َهَذا اْلَحِدیِث، َقالَ  اِمِت، َخْوَلُة اْمَرَأةُ  ِنيَحدَّ  َأْوِس ْبِن الصَّ

 َفَقْوُلَها: َناِدي َقْوِمِه. َخَرَج ِإَلى ي ُثمَّ َقاَلْت: َ�اَن َبْیِني َوَ�ْیَنُه َشْيٌء، َفَقاَل: َأْنِت َعَليَّ َ�َظْهِر ُأمِّ 
َوَال  ُب َلْغٌو َال َیْرَفُع ُحْكًماا. َواْلَغَض َر ِمْنهَ َكاَن َبْیِني َوَ�ْیَنُه َشْيٌء، َدِلیٌل َعَلى ُمَناَزَعٍة َأْحَرَجْتُه َفَظاهَ 

ْكَراُن.  "ُ�َغیُِّر َشْرًعا َوَ�َذِلَك السَّ
وتصرفات الغضبان منهم من �عفیه من تبعاتها ومنهم من  ،الغضبان طالقر الغضبان و ظها

لًقا بل هو وال شك أن الغضب درجات ال �قال بهذا مطلًقا وال بذاك مط ،�ما ذ�ر المؤلف یؤاخذ
ما قال فإذا  دري لم الغضبان �كالم ال �عیه وال یدرجات �صل في �عض األحوال إلى أن یتك

 وصل إلى هذا الحد فانه ال یؤاخذ وما قبل ذلك فانه مآخذ.
ْكَراُن، َوِهي "  "اْلَخاِمَسُة َعْشَرة. :َوَ�َذِلَك السَّ

تكون مؤاخذته ال من �اب فب المتسب هو ألنه هیؤاخذق السكران منهم من طال فيوالخالف 
ما دام  .األحكام التكلفیة و�نما هي من �اب األحكام الوضعیة من �اب ر�ط األسباب �المسببات

یؤاخذ على تصرفاته ومنهم من �قول ما دام سلب العقل فال یؤاخذ �ما في حدیث فهو المتسبب 
ن مال سكره الرتفاع عقله لكن ح في یؤاخذنه ال أفدل على  هُ و َفاْسَتْنَكه »أشر�ت خمرا؟« :ماعز
 �المسببات یؤاخذ. األسبابهو المتسبب فمن �اب ر�ط  ألنه یؤاخذالعلم من  أهل

{َحتَّى  :ىَلُه َوَنَظَم َ�َالَمُه، ِلَقْوِلِه َتَعالَ ِإَذا َعَقَل َقوْ  الظَِّهاِر َوالطََّالِق ِفي َحاِل ُسْكرِهِ  َیْلَزُمُه ُحْكمُ "
َم ِفي ( ]٤٣[النساء: َن}َتْعَلُموا َما َتُقوُلو َساءِ َعَلى َما َتَقدَّ ُ َأْعلَ ) َبیَ النِّ  م.اُنُه. َ�للااَّ
اِدَسُة َعْشَرةَ  َر،  ِمْنَها ِ�َشيْ َها َوَال َیَتَلذَّذُ َوَال َ�ْقَرُب اْلُمَظاِهُر اْمَرَأَتُه َوَال ُیَباِشرُ  :السَّ ٍء َحتَّى ُ�َكفِّ

اِفِعيِّ  ِخَالًفا ُ�لِّ اْسِتْمَتاٍع  َتِضي َتْحِر�مَ َ�َظْهِر ُأمِّي َ�قْ  َلْیِه، ِألَنَّ َقْوَلُه: َأْنِت َعَليَّ ِفي َأَحِد َقوْ  ِللشَّ
َر، َوِهي ِبَلْفِظِه َوَمْعَناُه، َفِإْن َوِطَئَها َقْبلَ  اِ�عَ  :َأْن ُ�َكفِّ  .."ُة َعْشَرَة.السَّ
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ا} :-جل وعال-مقتضى التصر�ح لقوله  قبل  البد أن �كفر ]٣[المجادلة: {ِمْن َقْبِل َأْن َیَتَماسَّ
 المسیس لكن إن مسها قبل التكفیر هذه هي المسألة السا�عة عشر.

َ َتَعـــــاَلى، َوَأْمَســـــَك َعْنَهـــــ :َوِهـــــي" ـــــاِ�َعُة َعْشـــــَرَة: اْســـــَتْغَفَر للااَّ ـــــارَ ا َحتَّـــــى ُ�كَ السَّ ـــــَر َ�فَّ ًة َواِحـــــَدًة. فِّ
اَرتَ  ُمَجاِهدٌ  َوَقالَ   " .انَوَغْیُرُه: َعَلْیِه َ�فَّ

 كفارة الظهار و�فارة المسیس قبل التكفیر.
فٍ  َقَتاَدة، َعنْ  َسِعیدٌ  َرَوى " َعْمِرو ْبِن  َعنْ   ْبِن ُذَؤْ�ٍب َقِبیَصةَ  َعنْ  َعْن َرَجاِء ْبِن َحْیَوةَ  َوُمَطرِّ

رَ  ِفي اْلَعاصِ  ارَ  اْلُمَظاِهِر: ِإَذا َوِطَئ َقْبَل َأْن ُ�َكفِّ َقِبیَصُة  َقاَل: َقالَ  َقَتاَدةَ  َعنْ  رٌ َوَمْعمَ  َتان.َعَلْیِه َ�فَّ
اَرَتاِن. َوَرَوى َجَماَعًة ِمَن اْألَِئمَِّة ِمنْ  :ْبُن ُذَؤْ�ب  :اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  َوالنََّساِئيُّ  َماَجهْ  اْبنُ  ُهمُ َعَلْیِه َ�فَّ

َر َفَأتَ  َر َذِلَك َلُه  َعَلْیِه َوَسلََّم َفَذكَ يَّ َصلَّى للااَُّ النَّبِ ى َأنَّ َرُجًال َظاَهَر ِمِن اْمَرَأِتِه َفَغِشَیَها َقْبَل َأْن ُ�َكفِّ
ْلَقَمِر َفَلْم َأْمِلْك ا ِفي َضْوِء ااَض َخْلَخاِلهَ َفَقاَل: َ�ا َرُسوَل للااَِّ! َرَأْیُت َبیَ  »َحَمَلَك َعَلى َذِلكَ  َما« َفَقاَل:

ُ َعَلْیِه وَ َنْفِسي َأْن َوَقْعُت َعَلْیَها، َفَضِحَك النَِّبيُّ َصلَّ   َ�ْقَرَ�َها َحتَّى الَّ أَ َوَأَمَرُه  َسلََّم،ى للااَّ
رَ  ارَ  اْبُن َماَجهْ  َوَرَوى   .ُ�َكفِّ  ..."ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُقْطِنيُّ  َوالدَّ

 ابن ماجه المرجح أنه غیر منقوط. ماجه وداسه ومنده �لها بدون...تقرأ بهاء فالدرج والوقف.
ارَ وَ  اْبُن َماَجهْ  َوَرَوى  " َأنَُّه َظاَهَر ِفي َزَماِن  َصْخر ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ  ْبِن َ�َسارٍ  ُسَلْیَمانَ  َعنْ  ُقْطِنيُّ  الدَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم، ُثمَّ َوَقَع ِ�اْمَرَأِتِه َقْبلَ  َر، َفأَ  َأْن �ُ النَِّبيِّ َصلَّى للااَّ  َعَلْیِه َوَسلََّم َتى َرُسوَل للااَِّ َصلَّى للااَُّ َكفِّ
َر َتْكِفیًرا َواِحًدا  ."َفَذَكَر َذِلَك َلُه َفَأَمَرُه َأْن ُ�َكفِّ

 تخر�ج الحدیثین...
 طالب: .....

 .والنسائي؟ المؤلف عزاه للنسائي
 . لعله في الكبرى.لكن ما ذ�رت النسائي من المخرجین

 القطني. عند ابن ماجه والدارهو  ؟حدیث حسن والذي یلیه
ْهِر ُأمِّي َ�اَن  َعَليَّ َ�ظَ َدة، َ�َقْوِلِه: َأْنُتنَّ َظاَهَر ِمْن َأْرَ�ِع ِنْسَوٍة ِفي َ�ِلَمٍة َواحِ  َذاالثَّاِمَنُة َعْشَرَة: إِ "

، َوَلْم َ�ُجْز َلُه َوْطُء ِإْحَداهُ  اِفِعُي: اَرٌة َواِحَدٌة. َوَقالَ َزَأْتُه َ�فَّ نَّ َوَأجْ ُمَظاِهًرا ِمْن ُ�لِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ  الشَّ
اَراٍت. َوَلْیَس ِفي اْآلَ�ِة َدِلیٌل َعَلى َشْيٍء مِ َتلْ  ي فِ َظ اْلَجْمِع ِإنََّما َوَقَع ، ِألَنَّ َلفْ ْن َذِلكَ َزُمُه َأْرَ�ُع َ�فَّ

ُل َعَلى اْلَمْعَنى.  " َعامَِّة اْلُمْؤِمِنیَن، َواْلُمَعوَّ
الواحد من  هل ینصرف إلى ]٢ادلة:[المج }ِنَساِئِهمْ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  ُ�َظاِهُرونَ  الَِّذینَ {من نسائهم 

لجمع مقابلة الجمع �ا إنو�ذا قلنا  .ةئه فیتجه القول �أنها �فارة واحدالمسلمین إذا ظاهر من نسا
ومقابلة  ،جمع ومن نسائهم ،�ظاهرون جمع ]٢[المجادلة: }ِنَساِئِهمْ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  ُ�َظاِهُرونَ  الَِّذینَ {

 یكون �ل واحد ظاهر من امرأته تلزمه هذه الكفارة فال یدلالقسمة أفراد ف يالجمع �الجمع تقتض
 وال إثباًتا على المظاهرة من أكثر من امرأة. ،اال نفیً 
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اَرُقْطِنيُّ  َوَقْد َرَوى " ُ َعْنُه َ�ُقوُل: إِ  طَّاِب ُعَمُر ْبُن اْلخَ  َكانَ  َقال: اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  الدَّ َذا َ�اَن َرِضَي للااَّ
ُجِل أَ  اَرٌة وَ َتْحَت الرَّ َلِزَمُه  َ�ْعَد ُأْخَرى  ِمْن َواِحَدةٍ  ِإْن َظاَهرَ فَ اِحَدٌة، ْرَ�ُع ِنْسَوٍة َفَظاَهَر ِمْنُهنَّ َ�ْجِز�ِه َ�فَّ

اَرة  .َوَهَذا ِإْجَماع .ِفي ُ�لِّ َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َ�فَّ
ْجُتكُ  التَّاِسَعُة َعْشَرَة: َفِإنْ  َلْم  َزوََّج ِإْحَداُهنَّ ْهِر ُأمِّي َفتَ َأْنُتنَّ َعَليَّ َ�ظَ نَّ فَ َقاَل ِألَْرَ�ِع ِنْسَوٍة: ِإْن َتَزوَّ

َر، ُثمَّ َقْد َسَقَط َعْنُه اْلَیِمیُن ِفي َساِئِرهِ   "َن.َ�ْقَرْ�َها َحتَّى ُ�َكفِّ
 �فارات على ما تقدم. أر�عال یلزمه  ألنهن هذه الیمین انحلت بهذه الكفارة أل
لُ َوَقْد ِقیَل: َال َ�َطُأ الْ " َر. َواْألَوَّ  ."َمْذَهبُ  ُهَو الْ َبَواِقَي ِمْنُهنَّ َحتَّى ُ�َكفِّ

 أو قول الشافعي على ما تقدم.  ،الثاني
 الطََّالُق َبتَّة، َلِزَمهُ مِّي َوَأْنِت َطاِلٌق الْ أُ َقاَل ِالْمَرَأِتِه: َأْنِت َعَليَّ َ�َظْهِر  اْلُمَوفَِّیُة ِعْشِر�َن: َوِ�نْ "

ْر َوالظَِّهاُر مَ   "...ًعا، َوَلْم ُ�َكفِّ
 -أمي �ظهر يوأنت عل ،طالق ثالًثا أنت :الطالق �خالف العكس لو قال ين الظهار ال ینفأل

 ن الظهار ال یرفع العقد.والظهار لم �قع موقعه أل ،فع العقدالطالق ر 
 طالب: .....

الشافعي �أر�ع د بهذا اللفظ �كفارة واحدة عندهم لكن عن هو أوخذ ...كالمهو �فر عن هذا ال
و�تكلم عن  ،�لهم على هذا عةاألر� . األئمةهذا مذهبهم هذا مذهب الجمهور ...كفارات �السا�قة

أن الطالق واحدة �قول  ى ثالث ثالث البتة ثالث، لكن من یر ال ...مذهب ومذهب عامة أهل العلم
 رجعیة والرجعیة في حكم الزوجة فیقع الظهار. 

ْر َحتَّى یَ " َر، َفِإنْ ا َحتَّى ُ�كَ َنَكَحهَ  ْنِكَحَها َ�ْعَد َزْوٍج آَخَر َوَال َ�َطْأَها ِإَذاَوَلْم ُ�َكفِّ ِت َطاِلٌق َقاَل َلَها: َأنْ  فِّ
    "ُقَها َطَالق.َتَة َال َیْلحَ ُه الظَِّهاُر، ِألَنَّ اْلَمْبُتو َلِزَمُه الطََّالُق َوَلْم َیْلَزمْ  اْلَبتََّة َوَأْنِت َعَليَّ َ�َظْهِر ُأمِّي

 وال ظهار.  ،وال یلحقها طالق ظهار
َال  :اْلُمَزِنيُ  َوَقالَ  ِر اْلَمْدُخوِل ِبَها.ِظَهاُر َغیْ  اْلَحاِدَ�ُة َواْلِعْشُروَن: َقاَل َ�ْعُض اْلُعَلَماِء: َال َ�ِصحُّ "

ْجِعیَِّة، َوَهَذا َلْیَس ِ�َشْيٍء، َ�ِصحُّ  وْ كَ حْ ِألَنَّ أَ  الظَِّهاُر ِمَن اْلُمَطلََّقِة الرَّ ِجیَِّة ِفي اْلَمْوِضَعْیِن اَم الزَّ
 "َثاِبَتٌة.

 ألنه لو مات ورثته.
 .مُ  َأْعلَ ًرا. َ�للااَُّ َوَ�َما َیْلَحُقَها الطََّالُق َ�َذِلَك َیْلَحُقَها الظَِّهاُر ِقَیاًسا َوَنظَ "

َهــاِتِهْم. َأْي: َمـا ِنَســاُؤُهْم ِ�أُ ] ٢جادلــة:م[ال }ُأمََّهـاِتِهمْ  ُهــنَّ  َمــا{ :َتَعــاَلى الثَّاِنَیـُة َواْلِعْشــُروَن: َقْوُلـهُ  مَّ
 "اْلِحَجاِز. َأْهلِ  َوِقَراَءُة اْلَعامَِّة " ُأمََّهاِتُهْم " ِ�َخْفِض التَّاِء َعَلى ُلَغةِ 

 عند تمیم ملغاة ال عمل لها.  يوه ،ما الحجاز�ة عملها عمل لیس .عملها عمل لیس
ــَلِميُّ  َأُبــو َمْعَمــرٍ  َوَقــَرأَ    .]٣١[یوســف:} اَ�َشــرً  َهــَذا َمــا{ :َكَقْوِلـِه َتَعــاَلى" َهــاُتُهْم "  َوالسُّ َوَغْیُرُهَمــا " ُأمَّ

ْفِع َعَلــى ُلَغــةِ  "َمــا ُهــنَّ وُلــوَن "َمــا َهــَذا َ�َشــٌر"، وَ َ�قُ  َتِمــیمٍ  َوَ�ُنــو َنْجــدٍ  َأْهــلُ  : اْلَفــرَّاءُ  َقــالَ  . َتِمــیمٍ  ِ�ــالرَّ
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ْفعِ  ِئـي ِإالَّ  َهـاُتُهمْ ُأمَّ  ِإنْ { .ُأمََّهاُتُهْم" ِ�الرَّ َأْي: َمـا ُأمََّهـاُتُهْم ِإالَّ اْلَواِلـَداُت. ] ٢[المجادلـة: }َوَلـْدَنُهمْ  الالَّ
مَ  ِئي ِفي (َوِفي اْلَمَثِل: ُولُدِك َمْن َدمَّى َعِقَبْیِك. َوَقْد َتَقدَّ  ).اْألَْحَزاِب  اْلَقْوُل ِفي الالَّ

: َأيْ  ]٢دلـة:[المجا }َوُزوًرا اْلَقـْولِ  ِمـنَ  َكـًراُمنْ  َلَیُقوُلـونَ  َوِ�نَُّهـمْ {  :َلىالثَّاِلَثـَة َواْلِعْشـُروَن: َقْوُلـُه َتَعـا
وُر: اْلَكـِذبُ  ـْرِع. َوالـزُّ  ِإذْ  ]٢[المجادلـة: }َغُفـورٌ  َلَعُفـوٌّ  للااََّ  َوِ�نَّ { .َفِظیًعا ِمَن اْلَقْوِل َال ُ�ْعَرُف ِفـي الشَّ

اَرَة َعَلْیِهْم ُمَخلَِّص   ."َكرِ ًة َلُهْم ِمْن َهَذا اْلَقْوِل اْلُمنْ َجَعَل اْلَكفَّ
د وق ،وقد �حرم ،وقد یباح ،وقد �ستحب ،و�ذا �ان الطالق تعتر�ه األحكام الخمسة قد �جب أحیاًنا

 �كره فإن الظهار حرام على �ل حال ألنه منكر وزور فال �حل �حال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


