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╝ 

 

مهللا اغفر لنا ولشالالالالالالالالاللدنا ول الدلنا ول موالالالالالالالالال م   , احلمد هلل، والصالالالالالالالالال ع والوالالالالالالالالال        الالالالالالالالال   اهلل

  أمجع .

 المتن

ِمنَّ  ﴿قا  اإلما  ابن كثري يف كتاب  مدع التفوري،  ند ق له تعاىل:  َكاِت َحتَّى ُلؤم ِ ُْشم َوال َتنِكُح ا اْلم

ِمنُ ا َوَلَعبمدٌ  كَِ  َحتَّى ُلؤم ِ ُْشم َجَبتمُكمم َوال ُتنِكُح ا اْلم َكٍة َوَل م َأ م ِ ٌ ِمنم ُمْشم ِمنٌَة َخريم ٌ  َوََلََمٌة ُمؤم ِمٌن َخريم ِمنم ُمؤم

نِهِ  ِفَرِع بِِإذم َغم َنَِّة َواْلم ُ   إِىَل اْلم ُ َلدم ُ  َن إِىَل النَّاِ  َواَّللَّ َك َلدم
ََلِ َجَبُكمم ُأوم ٍك َوَل م َأ م ِ ُ آَلاتِِه لِ نَّاِس َلَع َُّهمم ُمْشم  َوُلَب ن

ُرونَ   .[ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ َلَتَذكَّ

أن لتزّوج ا اْلْشكات من َ َبدع اَلوثان، ثم إن     اْلؤمن  - ز وجل  -هذا حترلٌم من اهلل قا : 

ًدا، وأنه لدخل فلها كل ُمْشكة من كتابلة ووثنلة، فقد خّص من ذلك نواء أهل الكتاب  كان  م مها ُمرا

ِكَتاَب ِمنم  ﴿بق له:  ِذلَن ُأوُت ا الم َصنَاُت ِمَن الَّ ُحم ِمنَاِت َواْلم ُؤم َصنَاُت ِمَن اْلم ُحم َقبم ُِكمم إَِذا آَتلمُتُم ُهنَّ َواْلم

َ ُمَوافِِح َ  ِصنَِ  َغريم  .[ ٥املائدع: ]  ﴾ ُأُج َ ُهنَّ ُُمم

وهكذا قا  جماهد، و كرمة، و علد بن  قا  ابن  باس: ا تثنى اهلل من ذلك نواء أهل الكتاب.

 جبري، وغريهم.

 الكتاب بالك لة. وقلل: بل اْلراد بذلك اْلْشك ن من َ َبدع اَلوثان، ومل ُلَرد أهل

 .واْلعنى قرلب من اَلو ، واهلل أ  م
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 الشرح 

╝ 

احلمد هلل  ب العاْل ، وص  اهلل و  م وبا ك     بده و   له نبلنا بوم اهلل الرمحن الرحلم, 

 أما بعد.., ُممد، و   آله وصحبه و  م تو لًًم كثرًيا 

ِمنَّ َوال    ﴿:    -جل و      -فهذه اآللة ق   اهلل   َكاِت َحتَّى ُلؤم ِ ُْشم تتع ق بأمر   [  ٢٢١البقرع:  ]    ﴾  َتنِكُح ا اْلم

 النكاح.

 والنواء يف نكاح اْلو م هلن ُهن    ث ث أقوا :

فاْلؤمنة التي هي    دلن اإل   ؛ فهذا ال شك يف ج ازها، بل ه  اَلمر اَلصل   أما القوم اَلو :

 واْلقص د اَلو .

ًء كان من الله د أو من النصا ى، وإن كان هذا الكتاب يف والصنف الثاين:  أن تك ن كتابلة،   ا

ف، فاهلل  رَّ ف، لكن اَلصل  حلنًم أنز  ج از هذا اَلمر أنزله وهذا الكتاب -جل و    -اَلصل ُُمَ رَّ ُُمَ

أن لك ن  ندهم كتاب، فُلشرَتط يف هذه اْلرأع أن تك ن ُُمَصنة، غري موافحة، أي للوت من البغالا، وال 

 من ال يت لتدذن أخدان.

ُْشكة التي هي من َ َبدع اَلوثان أو من أهل اإلحلاد أو غري ذلك؛ فهذه ال جي ز، واْلرأع الثالثة : هي اْلم

جل و     -بأي حاٍ  من اَلح ا  أن ُتنَكح؛ َلن مجلع اَلصناف من غري أهل الكتاب داخ ة يف ق   اهلل  

ِمنَّ  ﴿: - َكاِت َحتَّى ُلؤم ِ ُْشم  .[ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ َوال َتنِكُح ا اْلم

ِكَ   ﴿: -جل و    -اهلل  ثم قا  ِ ُْشم َجَبتمُكمم َوال ُتنِكُح ا اْلم َكٍة َوَل م َأ م ِ ٌ ِمنم ُمْشم ِمنٌَة َخريم َوََلََمٌة ُمؤم
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َجَبُكمم  ٍك َوَل م َأ م ِ ٌ ِمنم ُمْشم ِمٌن َخريم ِمنُ ا َوَلَعبمٌد ُمؤم  .[ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ َحتَّى ُلؤم

أهل  -جل و    -فهذا فله بلان التفاضل ب  أهل اإللًمن وب  غريهم، هناك َتَفاُضل؛ َفّضل اهلل 

ل أهل الكتاب    غريهم يف هذا الباب.  اإللًمن، بل َفضَّ

فلها َ دٌّ    َمنم لق ل ن: )إن دلن اإل    دلن مواواع(، ك مة  -كًم قا  أهل الع م-وهذه اآللة 

ل اْلؤمن      )مواواع( مل َتِرد نة، بل إن دلن اإل    فله تفاُضل ب  الناس، َفضَّ يف الكتاب وال يف الوُّ

ل أهل الطا ات    أهل اْلعايص، لكن اإل    دلن َ دم ، وللس دلن مواواع.  الكافرلن، وَفضَّ

ع اليشء يف م ضعه.والعد   : َوضم

ا جع ه اهلل  أما اْلناداع باْلواواع َ
ِ
ض مل ًء يف تفضلل   -جل و      -: فه  َنقم من التفاضل ب  الناس،   ا

 أهل اإللًمن    أهل الكفر، أو يف تفضلل أهل الطا ة    أهل اْلعصلة.

فباب التفاضل يف الْشلعة باب وا ع؛ جاءت اْلفاض ة ب  الناس، وجاءت اْلفاض ة ب  اَلنبلاء، 

؛ هذا ك ه من التفاضل، واْلفاض ة وجاءت اْلفاض ة ب  الصحابة، وجاءت اْلفاض ة يف العبادات

َعدم ِ  ﴿اْل ج دع يف رشلعتنا؛ وهذا ه  العد ،  َ َلأمُمُر بِالم نَّ اَّللَّ
 .[ ٩۰النحل: ]  ﴾ إِ

به، وال شك أن يف اْلواواع اْلط قة   -جل و     -فد اع اْلواواع لنقض ن هذا العد  الذي َأَمر اهلل  

ِرِمَ  ) ﴿ُظ مم،  ُجم ِمَ  َكاْلم
ُوم ِ َعُل اْلم  .[ ٣٦ - ٣٥الق م: ]  ﴾ (٣٦( َما َلُكمم َكلمَف حَتمُكُم َن )٣٥َأَفنَجم

َكُر َكاَلُنمَثى  ﴿قا :    - ز وجل    -اهلل   كر لتحمل من  [  ٣٦آ   مران:  ]    ﴾  َوَللمَس الذَّ اَل باء، ولتحمل ، الذَّ

 من االلتزامات ومن اَل ًم .
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ع اليشء يف م ضعه.والعد , قا : دلن اإل    دلن َ دم فإًذا الق   الصحلح: أن لُ    : َوضم

، وُلَقدن  أم  هم بحوب - بحانه وتعاىل    -وهذا الدلن تنزلٌل من حكلم محلد؛ لعرف مصالح العباد  

ر التق ى؛ َلن الفضل واْلفاض ة ب  الناس إنًم بَتَمّوكهم هبذا ما جيب    كل إنوان، وُلفاضل   بلنهم بَأمم

الدلن، ف لس هنا التفاضل ُمتعّ ق يف دلن اإل    ال باَلحواب وال باَلنواب، وال باملا  وال باْلاه، 

 وال بالُقرب وال بالُبعد، وإنًم بالتق ى.

مِ  ﴿:  -جل و    -ثم يف ق   اهلل  َكةٍ َوََلََمٌة ُمؤم ِ ٌ ِمنم ُمْشم ؛ كأن ظاهر الولاق: [ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ نٌَة َخريم

 فع  ماذا حُتَمل اخلريلة يف اْلْشكة؟ أن اْلْشكة فلها خري، لكن خري منها: اْلؤمنة.

 أهل الع م هلم يف هذا ت جلهان: 

 : أن هذا من باب التفضلل اْلط ق.أما الت جله اَلو 

 ل   له يشء من الفضل.ل ز  أن لك ن يف جانب اْلفضَّ : أنه ال ومعنى التفضلل اْلط ق

 ندما تق  : )اْلؤمن خري من الكافر(، الكافر فله خري؟! ه  َكَفَر برب العاْل ، لكن هنا التفضلل 

 ُمطَ ق ل مؤمن.

َكةٍ   ﴿قال ا:  ال جه الثاين:   ِ ٌ ِمنم ُمْشم ِمنٌَة َخريم اْلْشكة فلها اخلري مثً  من اْلًم ،   [  ٢٢١البقرع:  ]    ﴾  َوََلََمٌة ُمؤم

له يف  اأو من املا  الذي تتصف فله، وأن هذا اْلًم  أو هذ املا  ال لك ن  بًبا الغرتا  اإلنوان، وَ عم

 نكاحها ويف الزواج منها.

 يف هذه اآللة نكاح اْلْشكات من َ َبدع اَلوثان، كل مْشكة. -جل و    -َفَحّر  اهلل 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 7 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

، ق نا: - بحانه وتعاىل    -تابلة مْشكة، جتعل  لوى ابن اهلل، وتعبده من دون اهلل  ول  قا  قائل: الك

 هذا اخُتّص بدللل، جاء الدللل مما لوتثنله؛ وه  ج از النكاح من الكتابلات.

 المتن

 ن أصناف النواء، إال ما  ملسو هيلع هللا ىلصفأّما ما  واه ابن جرلر،  ن  بدال ه بن  باس قا : هنى      اهلل 

ُفرم  ﴿: - ز وجل  -نات اْلهاجرات، وَحّر  كل ذات دلن غري اإل   ، قا  اهلل كان من اْلؤم َوَمنم َلكم

لًَمِن َفَقدم َحبَِط َ َمُ هُ  ِ ا [ ٥املائدع: ]  ﴾ بِاإلم  .فه  حدلث غرلب جدًّ

 الشرح 

 وال لصح هذا احلدلث.

 المتن

بعد حكالته اإلمجاع    إباحة تزولج الكتابلات: وإنًم َكِره  -  محه اهلل -قا  أب  جعفر بن جرلر 

  مر ذلك؛ لئ  لزهد الناس يف اْلو ًمت، أو لغري ذلك من اْلعاين.

 فكتب إلله  مر: َخلن  بل ها., ثم  وى  ن شقلق قا : َتَزّوج حذلفة هي دلة

أزُ م أهنا حرا ، ولكني أخاف أن َتَعاط ا فقا : ال  َفَكَتب إلله: أتزُ م أهنا حرا  فُأخيل  بل ها؟

 .وإ ناده صحلح اْل موات منهن.

 الشرح 

هذه موألة تك م فلها أهل الع م     بلل الت جله واإل شاد، وللس     بلل التحرلم؛ وه  أن 

ىَل ل مو م واَلفضل واَلكمل: أن لأخذ من اْلؤمنات؛  -جل و    -اهلل  أباح الكتابلات، ولكّن اَلَوم
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 َلم ٍ  كثريع:

ىَل من غريهن.أما اَلمر اَلو :   فإن يف هذا اَلمر إ انة ل مو ًمت، وهلن حق يف ذلك َأوم

حفاًظا    اَلوالد يف باب الرتبلة؛ فإنه  بًم َتزوج كتابلة، لوعى يف إص حها أو يف واَلمر الثاين: 

ء، ال  لًم إذا حصل الِفراق، َفَتُجّرهم إ  مها، لكنها تأبى، وتك ن متموكة بدلنها فتؤّثر بذلك    اَلبنا

 إىل دلنها.

ما جاء يف أثر  مر؛ وه  اخل ف من أن لتزوج اْل موات العاهرات من أوَلك؛ واَلمر الثالث: 

ظ الفروج.  َلهنم لتواه  ن يف هذه اَلم  ، للس  ندهم ما  ند أهل اإل    من ِحفم

 لنبغي أن ُُيَرص   له. ف ذلك كان الزواج من اْلو مة ه  اَلصل، وه  الذي

، ف لس لإلنوان أن ُُيَرن  "  ال أز م أهنا حرا "  :  -   يض اهلل  نه  -  مع ج از هذا اَلمر؛ كًم قا   مر

 .- جل و   -ما أحل اهلل 

 المتن

ين            نلة، وال لتزوج النرصا  اْلو مة.و وى ابن جرلر،  ن  مر بن اخلطاب قا : اْلو م لتزوج النرصا

 قا : وهذا أصح إ ناًدا من اَلو .

)) نتزوج نواء أهل الكتاب، وال : ملسو هيلع هللا ىلصو وى  ن احلون،  ن جابر بن  بدال ه قا : قا       اهلل 

 .لتزوج ن نواءنا ((

 .به  -   صحة الق   -فالق   به إلمجاع اْلملع من اَلُمة   -وإن كان يف إ ناده ما فله-ثم قا : وهذا اخلرب  
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 الشرح 

لعني هذا احلدلث ال لصح، لكن اإلمجاع وقع    هذا بأدلة كثريع، أنه جي ز ل رجل اْلو م أن لتزوج 

الكتابلة، لكن ال جي ز ل كتايب أن لتزوج اْلو مة، وأظن هذه اْلوألة من اَلم   اْلع  مة  ند الناس، 

 واْلقط ع هبا.

 المتن

 كذا قا  ابن جرلر.

َكاِت  ﴿و وى ابن أيب حاتم،  ن ابن  مر: أنه َكِره نكاح أهل الكتاب، وَلَتَأّو   ِ ُْشم َوال َتنِكُح ا اْلم

ِمنَّ   .[ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ َحتَّى ُلؤم

ًكا أ ظم من أن تق  :  هبا  لوى  .وقا  البدا ي: وقا  ابن  مر: ال أ  م رِشم

 الشرح 

ًكا أ ظم من أن تق  :   لكن جاء ا تثناء أهل الكتاب أو نواء أهل الكتاب    هبا  لوى""ال أ  م رِشم

ّن.  بج از أن ُلنكحم

ِمنَّ  ﴿: -جل و    -ويف ق   اهلل  َكاِت َحتَّى ُلؤم ِ ُْشم هذا فله بلان أن  [ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ َوال َتنِكُح ا اْلم

 احلكم لدو  مع ِ ّ ته، فإذا آمنت جاز نكاحها، إن مل تؤمن مل جَيُز نكاح اْلْشكة.

 المتن

َجَبتمُكمم   ﴿وق له: َكٍة َوَل م َأ م ِ ٌ ِمنم ُمْشم ِمَنٌة َخريم ي: نزلت يف  بدال ه ، قا  الودّ [  ٢٢١البقرع:  ]   ﴾ َوََلََمٌة ُمؤم

 ، فأخربه خربها.ملسو هيلع هللا ىلصبن  واحة، كانت له َأَمة   داء، فغضب   لها َفَ طمها، ثم فزع، فأتى      اهلل 
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 .)) ما هي؟ ((فقا  له: 

 قا : تص  ، وتصيل، وحُتمِون ال ض ء، وتشهد أن ال إهل إال اهلل وأنك      اهلل. 

 فقا : والذي بعثك باحلق َل تقنها وَلتزوجنها. .)) لا أبا  بدال ه! هذه مؤمنة ((فقا : 

 ففعل، فطعن   له ناس من اْلو م ، وقال ا: نكح َأَمة. 

ِمَنٌة ﴿ح هم  غبًة يف أحواهبم، فأنز  اهلل: وكان ا لرلدون أن لنكح ا إىل اْلْشك ، وُلنك َوََلََمٌة ُمؤم

َجَبتمُكمم  َكٍة َوَل م َأ م ِ ٌ ِمنم ُمْشم َجَبُكمم ﴿ [ ٢٢١البقرع:  ]   ﴾َخريم ٍك َوَل م َأ م ِ ٌ ِمنم ُمْشم ِمٌن َخريم  .[ ٢٢١البقرع:  ]   ﴾َوَلَعبمٌد ُمؤم

 الشرح 

ع التي كانت َأَمة، أو أهنا   داء، أو غري ذلك مما قد ُلعاب به اإلنوان  ؛ إن كانت -وال  لب فله-اْلرأ

مؤمنة فهي خرٌي من مْشكة ول  كان فلها ما فلها من صفات اْلًم ، أو احلَوب، أو املا ، أو غري ذلك؛ 

ُنجي من  ذاب اهلل، وهذه  ندها أصل  َُد ند صاحبه يف النا .فهذه  ندها أصل اإللًمن اْلم  الْشك اْلم

 وال شك أن اْلؤمنة خرٌي من اْلْشكة.

ص أهل الكفر    إض   اْلو م ؛ ف ذلك حرص ا    أن  ثم مما َذَكره الع ًمء يف هذه اآللة: ِحرم

  بدال ه بن  واحة لتزوج من اْلْشكات وال لتزوج َأَمة.

قد لتأثر باْلرأع،  -أيًضا–الْشك؛ َلن الرجل  وال شك أن الزواج من اْلْشكة قد لك ن  بلل إىل

 قد لتأثر باْلرأع. -أيًضا–نعم أن الغالب أن اْلرأع تتأثر بالرجل، لكن الرجل 

ولذلك  بًم من الش اهد التي أتذكرها اآلن يف مثل هذا الباب: ما َذَكره الع ًمء من أن  بب َزلمغ 
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وج ابنة  مه، وابنة  مه كانت    مذهب اخل ا ج  مران بن ِحّطان وذهابه إىل مذهب اخل ا ج أنه تز

فَأثّرت   له، حتى امتدح قاتل  يل، لعني وصل إىل مرح ة من الطعن يف الصحابة، بل من امتداح ابن 

 ؛ قا  البلت اْلشه  : -قاتل  يل–ُم مجم 

ّي مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا أ اد هبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ربالالالالالالالالالالالالالالالالالالالًة مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن َتقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالِ

  
ًنا  إال للب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالغ مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن ذي العالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر   ضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا

   

ا فأحوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبهإين   َلذكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالره ل مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً

  
ا نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً  أوىف الربلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  نالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد اهلل ملزا

   

 هذا لمدح قاتل  يل!

 وَ ّد   له ُمب الدلن الطربي؛ قا :

 لالالالالالالالالالالالالا ربالالالالالالالالالالالالًة مالالالالالالالالالالالالن شالالالالالالالالالالالالقي ومالالالالالالالالالالالالا أ اد هبالالالالالالالالالالالالا

  
ا  إال للهالالالالالالالالالالالالالالالالد  مالالالالالالالالالالالالالالالالن ذي العالالالالالالالالالالالالالالالالر  بنلانالالالالالالالالالالالالالالالالً

   

ا فألعنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله  إين َلذكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالره ل مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالً

  
ا ا بالالالالالالالالالالالالالالالن ِحطانالالالالالالالالالالالالالالالً نالالالالالالالالالالالالالالالً  دلنالالالالالالالالالالالالالالالًا و ألعالالالالالالالالالالالالالالالن  مرا

   

ُجهُ فعمران بن حطان مما ُذكِر يف  بب َزلغه وض له:   من ابنة  مه اخلا جلة. َتزوُّ

 ، لكن أيًضا قد لتأثر الرجل باْلرأع فُتضِعفه.-وه  اَلغ ب–فاْلرأع قد تتأثر بالرجل 

، وإما أن تك ن -حتى يف أهل اإل   -  -جل و      -واْلرأع إما أن تك ن   ًنا لك    طا ة اهلل  

   ًنا لك    معصلة اهلل.

وبعض النواء قد  لطر   لها الشلطان، ال تفرح أن زوجها    الطا ة؛ ف  تزا  به حتى جتّره إىل 

 اْلعايص.
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؛ إذا كانت اْلرأع صاحلة ف  ُيب ص حها، لوعى -وهذا اَلكثر  بًم-وكذلك ُيصل من الرجا  

د  هذا البنلان الذي َبنَته بلنها وب   هبا من الطا ات والقربات، ف  لزا  هبا حتى تنقض   لها حتى هت

 هذا البنلان.

ع أن ُتع  زوجها، وجيب    الزوج أن  وهذا ال شك أنه من الظ م ومن الّتعدي، بل جيب    اْلرأ

اء به اإل   ، وهذا ه  ؛ وهذا ه  التكامل الذي ج-جل و    -لك ن   ًنا المرأته    طا ة اهلل 

َأَمر بالتعاون ب  اْلو م ،  -جل و    -التعاون    الرب والتق ى يف أرشف معانله؛ َلنه إذا كان اهلل 

َجه ُصَ    ىَل وَأوم ف  شك أن التعاون    الرب والتق ى ب  أفراد اَلرسع ال احدع وب  الزوج  هذا من َأوم

 التعاون ب  اْلو م .

 المتن

)) ال تنكح ا النواء حلُونهن، فعوى قا :    ملسو هيلع هللا ىلصوى  بد بن محلد،  ن  بد اهلل بن  مرو،  ن النبي   

ِدهَيُّن، وال تنكح هن    أم اهلن فعوى أم اهلن أن ُتطمِغَلهن، وانكح هن    الدلن، َفََلََمة  ُحونهن أن ُلرم

ماء ذات دلن أفضل ((  .. واإلفرلقي ضعلف  داء َخرم

 الشرح 

 الصحلح؛ أنه ضعلف احلدلث، ال لصح.وه  

 المتن

)) ُتنمَكح اْلرأع َل بع: ملاهلا، وحلوبها، قا :    ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت يف الصحلح   ن أيب هرلرع،  ن النبي 

 .. وْلو م  ن جابر مث هوْلًمهلا، ولدلنها؛ فاظفر بذات الدلن تربت لداك ((
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 الشرح 

اْلرأع؛ فبعض الناس لنكح اْلرأع ملاهلا، ومنهم  يف هذا احلدلث َبّ  َنَظر الناس يف نكاح ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ر الدلن.  َمنم لنكحها حلوبها، ومنهم َمنم لبحث  ن مجاهلا، ومنهم َمنم لنظر يف َأمم

َذَكر هذه اَل بع اَلوجه التي لت جهها الناس يف نكاح اْلرأع، ثم  -  له الص ع والو    -فالنبي 

؛ كأن جتعل لدك يف الرتاب من (( فاظفر بذات الدلن تربت لداك)) أوىص بًم فله الف ح والنجاح؛ قا : 

ن  الطمأنلنة؛ أن التي اخرتهتا هي ال جه اَلكمل يف اختلا  النواء، وهي ذات الدلن، ذات الدلن هي َ  م

، وتصرب    الزوج إن حصل  نده يشء من التقصري، -جل و    - أبناءه    طا ة اهلل ل زوج؛ فرتيّب 

 .. تعذ ه، وُتعلنه، وُتَصرّبه وُتَوّدده، هذه اْلرأع الصاحلة.أو يشء من

 يف ص ح اإلنوان.. هأثر ل ولذلك اْلًم  لذهب، واملا  قد لصلبه جائحة، والنَّوب ال

 لقد َ َفع اإل      ًمن فا ٍس = وَحّط الْشك النولب أبا هلب

ر الدلن؛ فه   أس اَلمر يف   قة الناس بعضهم ب  بعض، وال  لًم الزوجان.لكن لبقى َأمم

 المتن

 .)) الدنلا متاع، وخري متاع الدنلا اْلرأع الصاحلة ((قا :  ملسو هيلع هللا ىلص، أن      اهلل ووله،  ن ابن  مر

ِمُن ا  ﴿وق له:  كَِ  َحتَّى ُلؤم ِ ُْشم ج ا الرجا  اْلْشك  النواء أي ال ُتَزوّ  [ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ َوال ُتنِكُح ا اْلم

 ُّ َن هَلُنَّ  ﴿اْلؤمنات، كًم قا  تعاىل: 
 .[ ١۰اْلمتحنة: ]  ﴾ اَل ُهنَّ ِحلٌّ هَلُمم َواَل ُهمم َُيِ

َجَبُكمم  ﴿ثم قا  تعاىل:  ٍك َوَل م َأ م ِ ٌ ِمنم ُمْشم ِمٌن َخريم ول   أي َوَلَرجل مؤمن [ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ َوَلَعبمٌد ُمؤم
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ا.كان    بًدا حبشلًّا خري من مْشك، وإن كان  ئلًوا رسلًّ

ُ  َن إِىَل النَّا ِ   ﴿ ََلَِك َلدم أي معارشهتم وخمالطتهم تبعث    حب الدنلا، واقتنائها،   [  ٢٢١البقرع:  ]    ﴾  ُأوم

 .وإلثا ها    الدا  اآلخرع، و اقبة ذلك وخلمة

 الشرح 

ُ  َن إِىَل النَّا ِ  ﴿ ََلَِك َلدم  .[ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ ُأوم

، وقد تك ن الد  ع حقلقلة؛ وهي أهنم لد  ن "أي معارشهتم وخمالطتهم"لق   احلافظ ابن كثري: 

 إىل الْشك بأق اهلم، فصاحب العقلدع لنترص هلا، كانت  قلدع صحلحة أو كانت  قلدع باط ة.

كها؛ تد   زوجها، تد   ابنها؛ فهذا ه   كه، واْلْشكة تد   إىل رِشم فاْلْشك ال شك أنه لد   إىل رِشم

ُ  َن إِىَل النَّا ِ  ﴿: -جل و    -يف اَلصل ما ُُيَمل   له ق   اهلل  ََلَِك َلدم  .[ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ ُأوم

    بلل اْلًمزجة واْلدالطة؛ فلؤثر وقد ُُيَمل أن الد  ع إىل النا  بمدالطتهم واَلخذ من  قائدهم  

 .-  اهلل الو مة والعافلةأنو-ذلك    اإلنوان، فلكفر باهلل العظلم 

 المتن

نِهِ  ﴿ ِفَرِع بِِإذم َغم َنَِّة َواْلم ُ   إِىَل اْلم ُ َلدم ُ  ﴿أي بْش ه، وما َأَمر به، وما هنى  نه  [ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ َواَّللَّ َوُلَب ن

ُرونَ    .[ ٢٢١البقرع: ]  ﴾ آَلاتِِه لِ نَّاِس َلَع َُّهمم َلَتَذكَّ

 الشرح 

نِهِ   ﴿ثم قا :   ِفَرِع بِِإذم َغم َنَِّة َواْلم ُ   إِىَل اْلم ُ َلدم لد   الناس   - بحانه وتعاىل    -إن اهلل    [  ٢٢١البقرع:  ]    ﴾  َواَّللَّ
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 مجلًعا إىل اإللًمن، لد  هم إىل التق ى، إىل النجاع من النا ، ولقطع كل  بلٍل لؤدي إىل العذاب.

بل التي لمنعها اهلل    ولقطعها: نكاح اْلْشكات؛ َلنه  بلل إىل العذاب.  -جل و      -ومن هذه الوُّ

 المتن

َِحلِض ُقلم ُهَ  َأًذى  ﴿ َأُل َنَك َ ِن اْلم َن َفِإَذا َوَلوم َرُب ُهنَّ َحتَّى َلطمُهرم َِحلِض َواَل َتقم َتِزُل ا الننَواَء يِف اْلم َفا م

ِرلَن ) َُتَطهن بُّ اْلم
بَِ  َوُُيِ ا بُّ التَّ َّ

َ ُُيِ نَّ اَّللَّ
ُ إِ َن َفأمتُ ُهنَّ ِمنم َحلمُث َأَمَرُكُم اَّللَّ رم ٌث َلُكمم ٢٢٢َتَطهَّ ( نَِواُؤُكمم َحرم

َثكُ  ِمنَِ  )َفأمتُ ا َحرم ُؤم ِ اْلم َ ُم ا َأنَُّكمم ُمَ ُق ُه َوَبْشن َ َوا م ُق ا اَّللَّ ُم ا َِلَنمُفِوُكمم َواتَّ ]  ﴾ (٢٢٣مم َأنَّى ِشئمُتمم َوَقدن

 .[ ٢٢٣ - ٢٢٢البقرع: 

 وى اإلما  أمحد  ن أنس: أن الله د كان ا إذا حاضت اْلرأع منهم مل لؤاك  ها، ومل جيامع ها يف 

َِحلِض ُقلم ُهَ   ﴿: - ز وجل  -فأنز  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالبل ت، فوأ  أصحاب النبي النبيَّ  َأُل َنَك َ ِن اْلم َوَلوم

َرُب ُهنَّ  َِحلِض َوال َتقم َتِزُل ا الننَواَء يِف اْلم َن..َأًذى َفا م رم َن َفِإَذا َتَطهَّ حتى فرغ من  [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾  َحتَّى َلطمُهرم

 اآللة.

فب غ ذلك الله د، فقال ا: ما لرلد هذا  .)) اصنع ا كل يشء إال النكاح ((: ملسو هيلع هللا ىلصفقا       اهلل 

     اهلل! فجاء ُأ لد بن ُحضري، و ّباد بن بْش فقاال: لا  الرجل أن لدع من أمرنا شلًئا إال خالفنا فله!

حتى ظننا أن قد وجد   لهًم،  ملسو هيلع هللا ىلصفتغري وجه      اهلل  إن الله د قالت كذا وكذا، أف  نجامعهن؟

، فأ  ل يف آثا مها، فوقامها، فعرفنا أن مل جيد ملسو هيلع هللا ىلصفدرجا، فا تقب هًم هدلة من لبن إىل      اهلل 

 .  لهًم. و واه مو م
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 الشرح 

َِحلضِ  ﴿: -جل و    -ثم قا  اهلل  َأُل َنَك َ ِن اْلم  :[ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ َوَلوم

د به: اْلعنى اَلو ؛  اْلحلض: ُلطَ ق    احللض نفوه، وُلطَ ق    م ضع خروج احللض، واْلرا

أي احللض، اْلراد به هنا:  [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ ُقلم ُهَ  َأًذى ﴿: -جل و    -لداللة الولاق، يف ق   اهلل 

 احللض.

م الك   هلم يف ذلك دالالت؛ إما أن لك ن داللة الولاق، وإما أن لك ن  وتعرف ن أن العرب يف َفهم

 داللة الوباق، وإما أن لك ن داللة ال حاق.

 فهنا داللة  لاق اآللة، أو داللة حلاق اآللة لد     أن اْلراد بذلك ه  احللض.

ص ا ر دلنهم،  -  يض اهلل  نهم وأ ضاهم -لصحابة هذا فله ِحرم    الوؤا     ما هيمهم يف َأمم

ر الدلن، كًم قالت الصحابلة:   ." إن اهلل ال لوتحلي من احلق" وأنه ال لنبغي احللاء يف الوؤا   ن َأمم

د لك ن فاإلنوان إذا جاء لوأ  ف  حلاء يف هذا اَلمر، بل إن بعض احللاء يف الوؤا   ن أمر الدلن ق

ل، ولفعل اْلعصلة بجهل، ال لوأ  حلاًء، هذا احللاء  ّرًما؛ َلنه ُلبقي اإلنوان يف جهل، لتعبد بَجهم ُُمَ

مذم  ؛ َلنه لمنعه من الع م، ولمنعه من العبادع الصحلحة، ولمنعه من إصابة احلق؛ فلجب   له، وما 

 مل لتم ال اجب إال به فه  واجب.

َِحلضِ  ﴿:  -جل و    -ثم يف ق له  َتِزُل ا الننَواَء يِف اْلم َِحلِض ُقلم ُهَ  َأًذى َفا م َأُل َنَك َ ِن اْلم  ﴾ َوَلوم

 َقّد  بلان الع ة    احُلكم، هنا ُتَقدَّ  الع ة    احُلكم. [ ٢٢٢البقرع: ] 
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 يف آلاٍت أخرى قد ُلَقدَّ  احُلكم    الع ة.

َتِزُل ا  ُهَ  َأًذى ﴿ما فائدع تقدلم الِعّ ة    احلكم؟   ؟[ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ َفا م

َلن هذا مما تقتنع به النف س، فأنا أ طلك الربهان وأ طلك الع ة، ثم أ طلك احلكم؛ فهذا ال شك 

 أنه أنفع يف اإلقناع، وأرسع يف اإلجابة.

أق   لك: )هذا اَلمر فله أذلة لك؛ اجتنبه(؛ َقّدمت لك هنا الع ة، ثم أتبعت ذلك باحلُكم؛ هذا فله 

 إلقناع.ا

َتِزُل ا  ﴿: - ز وجل  -فقا  اهلل  َِحلِض ُقلم ُهَ  َأًذى َفا م َأُل َنَك َ ِن اْلم ، الفاء هنا [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ َوَلوم

 ل وببلة، لعني بوبب أنه أذى ال اجب   لكم أن تعتزل ه.

 المتن

َِحلضِ   ﴿فق له:  َتِزُل ا الننَواَء يِف اْلم ج؛ لق له:   [ ٢٢٢البقرع: ]   ﴾  َفا م )) اصنع ا كل يشء إال لعني يف الَفرم

جالنكاح ((  .؛ وهلذا ذهب كثري من الع ًمء أو أكثرهم إىل أنه جت ز مبارشع احلائض فلًم  دا الَفرم

 الشرح 

ج بْشط  د  اإلصابة من  لعني هذا نعم،   له أكثر الع ًمء؛ يف أنه جي ز مبارشع احلائض فلًم  دا الَفرم

 َلنه د  َنِجس.د  احللض؛ 

 المتن

كان إذا أ اد من احلائض  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وى أب  داود،  ن  كرمة،  ن بعض أزواج النبي 
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جها ث ًبا   .شلًئا ألقى    َفرم

 الشرح 

جها ث ًبا"  : وقالًة من د  احللض."ألقى    َفرم

 المتن

 و   أه ه.و وى ابن جرلر: أن مرسوًقا  كب إىل  ائشة، فقا : الو      النبي 

 فَأِذن ا له فدخل، فقا : إين أ لد أن أ ألِك  ن يشء، وأنا أ تحي. فقالت  ائشة: مرحًبا مرحًبا.

فقالت: له كل يشء إال  فقا : ما ل رجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: إنًم أنا أّمك، وأنت ابني.

جها.  َفرم

 هذا ق   ابن  باس، وجماهد، واحلون، و كرمة.

 .وحتلُّ مضاجعتها، ومؤاك تها ب  خ فق ت: 

 الشرح 

لعني حا  الله د: أهنم كان ا هيجرون اْلرأع إذا حاضت؛ لعني هذا من التناقض، أنتم  ندكم الْشك 

 ؛ وهذا ال اجب أن ُلّتقى، وه  ال اجب أن هُيَجر.- بحانه وتعاىل  -والكفر باهلل  -أ ظم اْلعايص-

واْلؤمن ال َلنُجس، وإنًم جُيتنَب منها م ضع خروج النََّجس فقط، أما اْلرأع؛ فاْلرأع للوت بنجس، 

 فتؤاكل، وُتشاَ ب، وُتضاَجع، ونح  ذلك من اْلصالح التي ُيتاجها اإلنوان.

وال شك أن هذا من إهانة اْلرأع، ما لصنعه الله د ه  من إهانة اْلرأع؛ فاْلرأع حلضتها للوت بإ ادهتا، 
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اَلوالد، وهي الزوجة التي ختد  الزوج، والتي تق     له، والتي لملل إللها، كلف وكلف هُتَجر أ  

 هيجرها يف بلتها؟! ف  شك أن هذا من اَلخ ق الّدنّلة.

 المتن

لأمرين فأغول  أ ه وأنا حائض، وكان لتكئ يف ِحجري وأنا  ملسو هيلع هللا ىلصقالت  ائشة: كان      اهلل 

 .حائض، فلقرأ القرآن

 الشرح 

 اْل موة.لعني هذا فله 

 وق نا: فلًم ه  أشد من هذا؛ وه  قضلة اْلعارشع واْلبارشع ل مرأع يف غري م طن احللض.

 المتن

ق وأنا حائض، فأ طله النبي  ويف الصحلح  نها قالت: كنت أتعرّ  ، فلضع فمه يف اْل ضع ملسو هيلع هللا ىلصق الَعرم

 .رشبالذي وضعت فمي فله، وأرشب الْشاب فُأناوله، فلضع فمه يف اْل ضع الذي كنت أ

 الشرح 

 .-  له الص ع والو    -، وه  أكمل الناس أخ ًقا ملسو هيلع هللا ىلصلعني هي حتكي أخ ق      اهلل 

ق" ، -  له الص ع والو    -منه، فلأخذه النبي  أهنسلعني آكل من ال حم،  "كنت أتعرق الَعرم

ته "فلضع فمه يف اْل ضع الذي وضعت فمي فله" ن ِ ْشم  َلزواجه. ملسو هيلع هللا ىلص؛ وال شك أن هذا من ُحوم

؛ وال شك أن هذا تطلب به "وأرشب الْشاب فُأناوله، فلضع فمه يف اْل ضع الذي كنت أرشب"

 َنفمس اْلرأع.
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 المتن

وقا  آخرون: إنًم حتل له مبارشهتا فلًم  دا ما حتت اإلزا ، كًم ثبت يف الصحلح ،  ن ملم نة بنت 

ًع من نوائه َأَمرها فاّتَز ت وهي حائض. ملسو هيلع هللا ىلصلت: كان النبي احلا ث اهل للة قا  إذا أ اد أن ُلبارش امرأ

 وهذا لفظ البدا ي. وهلًم  ن  ائشة نح ه.

فهذه اَلحادلث وما شاهبها ُحجة َمنم ذهب إىل أنه ُيل ما ف ق اإلزا  منها، وه  أحد الق ل  يف 

 العراقل  وغريهم.، الذي  ّجحه كثري من -  محه اهلل - مذهب الشافعي

ل إىل تعاطي ما َحّر  اهلل ومأخذهم ج، فه  حرا ؛ لئ  ُلَتَ صَّ ، الذي - ز وجل  -: أنه حرلم الَفرم

ج.  أمجع الع ًمء    حترلمه، وه  اْلبارشع يف الَفرم

 ثم َمنم َفَعل ذلك فقد َأثِم، فلوتغفر اهلل ولت ب إلله.

 ن:فله ق ال وهل ل زمه مع ذلك كّفا ع أ  ال؟ 

ا  واه اإلما  أمحد، وأهل الونن،  ن ابن  باس،  ن النبي  أحدمها َ
ِ
يف الذي لأيت امرأته   ملسو هيلع هللا ىلص: نعم؛ مل

 .)) لتصدق بدلنا ، أو نصف دلنا  ((وهي حائض: 

 .)) إذا كان دًما أمحر فدلنا ، وإن كان دًما أصفر فنصف دلنا  ((ويف لفظ ل رتمذي: 

جعل يف احلائض ُتصاب دلناً ا، فإن أصاهبا وقد  ملسو هيلع هللا ىلص نه: أن      اهلل  -أيًضا-ولإلما  أمحد 

 .أدبر الد   نها ومل تغتول فنصف دلنا 
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 الشرح 

 جاء احلُكم هبذه الروالات، وَصّحت بعض ألفاظها  ند أهل الع م.

واحلكم فلَمنم أتى امرأع يف حا  حلضها، لعني جامعها يف حا  احللض: أن لوتغفر وأن لت ب إىل 

ر هذه الكفا ع؛ وهي نصف دلنا .-جل و    -اهلل   ، وأن ُلَكفن

 -فال اجب: أن لنتظر حتى تغتول، ال حتى تطُهر، واجب   له أن لنتظر حتى تغتول؛ لق   اهلل 

نَ َفِإَذا َتطَ  ﴿: -جل و    رم  .[ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ هَّ

 وأما قبل ذلك: فلج ز له اْلعارشع يف غري م ضع احللض.

 المتن

وه  الصحلح اْلدلد من مذهب الشافعي، وق   اْلمه  : أنه ال يشء يف ذلك، بل  والق   الثاين

 -كًم تقد -؛ َلنه مل لصح  ندهم َ فمع هذا احلدلث؛ فإنه قد ُ وي مرف ً ا - ز وجل  -لوتغفر اهلل 

َرُب ُهنَّ َحتَّى َلطم   ﴿وم ق ًفا، وه  الصحلح  ند كثري من أئمة احلدلث، فق له تعاىل:   نَ َوال َتقم البقرع: ]  ﴾ ُهرم

َِحلضِ   ﴿تفوري لق له:    [  ٢٢٢ َتِزُل ا الننَواَء يِف اْلم ، وهَنمي  ن ُقرباهنن باْلًمع ما دا  احللض [  ٢٢٢البقرع:  ]    ﴾  َفا م

  .م ج ًدا، ومفه مه: ِحّ ه إذا انقطع

 الشرح 

إذا انقطع وَتَطّهرت؛ فإنه ال جي ز أن ُتؤتى اْلرأع حتى تتطهر، وللس حتى َتطمُهر؛ لداللة  هق نا: ِح ّ 

نَ  ﴿اآللة:  رم  .[ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ َفِإَذا َتَطهَّ

  فاْلرأع تطهر من احللض:
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 .البلضاء إما بالَقصة -

 وإما بانقطاع الد  أو اْلفاف. -

ًء انقطع  نها الد ، أو مل جاز له أن  -أي اغتو ت-فإذا َتَطهرت  لأتلها، أما قبل ذلك ف  جي ز؛   ا

 لنقطع.

 المتن

ُ  ﴿وق له:  َن َفأمتُ ُهنَّ ِمنم َحلمُث َأَمَرُكُم اَّللَّ رم ب وإ شاد إىل غشلاهنن  [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ َفِإَذا َتَطهَّ فله َندم

 بعد االغتوا .

 .وذهب ابن حز  إىل وج ب اْلًمع بعد كل حلضة

 الشرح 

؛ وذلك أنه أوجب "   ا  يف م ضع اْلم د، ومَجَد يف م ضع الّول ن"  :  -كًم لق   الع ًمء-ابن حز   

ُ ﴿   الرجل أن لأيت امرأته بعد َتَطّهرها وج ًبا؛ لداللة اآللة:   َن َفأمتُ ُهنَّ ِمنم َحلمُث َأَمَرُكُم اَّللَّ رم  ﴾َفِإَذا َتَطهَّ

ًذا [ ٢٢٢البقرع: ]   بظاهر اآللة، وهذا الظاهر غري مراد، كًم  لأيت تفصلل ذلك.؛ َأخم

ول    ك ابن حز  هذا اْلو ك يف العقلدع َلَو ِم من انتقادات الع ًمء له؛ فإنه جاء إىل باب العقلدع 

؛ بل َأّو  وَ ّطل بعض الصفات؛ وهذا م ج د يف أو  كتابه -الذي ه  مذهبه يف الفقه-ومل لأخذ بالظاهر  

ي الصفات؛ وله يف ذ َُحّ ، ويف غريه، وإنه وافق اْلعتزلة يف َنفم  جتاوزات. - فا اهلل  نه-لك اْلم

فإنه خالف طرلقة الع ًمء من اَلئمة اَل بعة وغريهم؛ فأخذ بالظاهر غري اْلراد،  وأما يف باب الفقه:
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وباب الفقه باب قلاٍس وتفرلع، وه  َ فض القلاس يف اْلم ة، وإن كان التجأ إلله يف م اطن، لكنه يف 

 ال تصح. -أيًضا يف الفقه-لقة اْلم ة َ فض القلاس، وهذا ال لصح، وهذه الطر

ًدا  -  محه اهلل -وجَتَاَوز ابن حز   ح يف اَلئمة، و ّ ط   لهم لواهنم، فانتقدهم َنقم هذا اَلمر إىل الَقدم

 ، حتى َزِهد الع ًمء يف ُكتبه وتآللفه.-  محه اهلل  محًة وا عة -مل ُلَ فَّق فله 

ًء من أئمة اْلذاهب اَل بعة أو غريهم من اْلحقق  من أئمة  وال شك أن معرفة َقدم  أهل الع م،   ا

هذه اْلذاهب ه  اَلمر الذي لنبغي    طالب الع م، مع تعظلمه ل دللل، ومع َتَرمّحه    هؤالء الذلن 

ر  بذل ا ُجهًدا يف تع لم الناس، ويف إ شادهم، ويف التأللف يف أب اب الع   ، لكن ُلَقدَّ  يف هذا ك ه َأمم

 لنَّص الْش ي.وا ملسو هيلع هللا ىلص     اهلل 

: ففلها ظاهرلة ممق تة، خمالِفة لباب التع لل يف اَلحكا  -  محه اهلل -وأما الطرلقة التي   كها ه  

 الْش لة.

 ن الب   يف املاء الراكد،  -  له الص ع والو    -ومن هذه اْلوائل مثً : أنه جاء إىل هَنمي النبي 

 ." كن قد وقع يف النهيل  أنه با  يف قصعة ثم َصّبها مل ل" فقا : 

هنا صًمهتا  ل  أهنا قالت: م افقة؛ ال " ؛ قا : -أو  ك هتا-ومثً  يف حدلث أن البكر ُتوتأذن، وإِذم

 !؛ ف  شك أن هذه ظاهرلة ال تصح، وال لمكن أن حُتَمل النص ص   لها." لصح هذا النكاح

 أن لعف   نا و نه. -جل و    -و   كل حا ؛ فنوأ  اهلل 

إذا جاء اَلمر بعد النهي ف  ُُيَمل     -كًم قا  أهل الع م-وهذا الق   منه غري  دلد؛ َلن النهي 
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 ال ج ب، وإنًم ُُيَمل    احلُكم قبل النهي.

 وهذه اْلوألة    ث ثة أق ا :

 : قال ا:    ال ج ب؛ وه  مذهب الظاهرلة، ابن حز ، وَمنم معه.الق   اَلو 

  اإلباحة، اَلمر إذا جاء بعد النهي فُلحَمل    اإلباحة.:   واْلذهب الثاين

: أن اَلمر بعد النهي ُُيَمل    ما كان قبل النهي؛ فإذا كان اَلمر قبل النهي مباًحا والص اب يف ذلك

فرُياد باَلمر: اإلباحة، وإذا كان واجًبا فرُياد باَلمر: ال ج ب، وإذا كان موتحبًّا فرُياد باَلمر: 

 ب.اال تحبا

 إًذا هنا مجاع اْلرأع هل ه  واجٌب؟

ر اإلباحة؛ ف  جيب  ه  مباح، قد لك ن إىل اال تحباب منه، لكن ه     اإلباحة؛ فإًذا لع د إىل َأمم

ته مبارشًع بعد احللض     بلل ال ج ب، كًم قا  ابن حز  و ل ضح هذا: ,    الرجل أن جُياِمع امرأ

 .-  محه اهلل -احلافظ ابن كثري 

 المتن

َن َفأمتُ ُهنَّ ِمنم َحلمُث َأَمَرُكُم  ﴿وذهب ابن حز  إىل وج ب اْلًمع بعد كل حلضة؛ لق له:  رم َفِإَذا َتَطهَّ

 ُ   .[ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ اَّللَّ

ٌر بعد احلظر.   وللس له يف ذلك ُموتند؛ َلن هذا َأمم

 وفله أق ا  لع ًمء اَلص  :
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 منهم َمن لق  : إنه ل  ج ب كاْلط ق؛ وهؤالء ُيتاج ن إىل ج اب ابن حز . -

 ومنهم َمنم لق  : إنه لإلباحة؛ وجيع  ن َتَقدُّ  النهي َقرلنًة صا فًة له  ن ال ج ب، وفله نظر. -

 الدللل: أنه ُلرّد احلكم إىل ما كان   له اَلمر قبل النهي: والذي لنهض   له

كِ َ  ﴿فإن كان واجًبا ف اجب؛ كق له تعاىل:  - ِ ُْشم ُتُ  ا اْلم ُُرُ  َفاقم ُهُر احلم َشم  .[ ٥الت بة: ]  ﴾ َفِإَذا انمَوَ َخ اَلم

ُتمم  ﴿أو مباًحا فمباح؛ كق له تعاىل:  - َطاُدواَوإَِذا َحَ  م َفِإَذا ُقِضَلِت  ﴿، وق له: [ ٢املائدع: ]  ﴾ َفاصم

ضِ  َ م وا يِف اَلم َتِْشُ َ ُع َفانم  .[ ١۰اْلمعة: ]  ﴾ الصَّ

 الشرح 

قا :   - ز وجل    -؛ لقا  له: ال؛ اهلل  -ج س يف اْلوجد-لعني ل  أن اإلنوان ص  وبقي يف اْلوجد  

َ ُع  ﴿ ضِ َفِإَذا ُقِضَلِت الصَّ َ م وا يِف اَلم َتِْشُ د  [ ١۰اْلمعة: ]  ﴾ َفانم جيب   لك أن..! ما لقا  هذا اَلمر، إنًم ُلرا

 أنه لع د اَلمر إىل ما كان قبل النهي.

 المتن

 و   هذا الق   جتتمع اَلدلة، وه  الصحلح.

تتلمم، إن َتَعّذ  ذلك وقد اتفق الع ًمء    أن اْلرأع إذا انقطع حلضها ال حتل حتى تغتول باملاء أو 

  لها بْشطه، إال أن أبا حنلفة لق   فلًم إذا انقطع دمها َلكثر احللض، وه   ْشع أيا   نده: إهنا حتل 

ل، واهلل أ  م.  بمجرد االنقطاع وال تفتقر إىل ُغوم

نَ  ﴿وقا  ابن  باس:   أي من الد . [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ َحتَّى َلطمُهرم
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نَ َفِإَذا  ﴿ رم  أي باملاء. [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ َتَطهَّ

 وكذا قا  جماهد، و كرمة، واحلون، وغريهم.

ُ  ﴿وق له:  ج؛  [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ ِمنم َحلمُث َأَمَرُكُم اَّللَّ قا  ابن  باس، وجماهد، وغري واحد: لعني الَفرم

 وفله داللة حلنئٍذ    حترلم ال طء يف الدبر، كًم  لأيت تقرلره قرلًبا.

ُ  ﴿وقا  أب   زلن، و كرمة، والضحاك وغري واحد:   [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ َفأمتُ ُهنَّ ِمنم َحلمُث َأَمَرُكُم اَّللَّ

 .لعني طاهرات غري ُحلَّض

 الشرح 

ُ  ﴿و   التفوري اَلو : أكثر الع ًمء؛ وه   ج،  [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ ِمنم َحلمُث َأَمَرُكُم اَّللَّ لعني يف الَفرم

ُبر.  واإلشا ع إىل حترلم إتلان الدُّ

 المتن

بِ َ  ﴿ وهلذا قا  تعاىل: ا بُّ التَّ َّ
َ ُُيِ  أي من الذنب وإن تكر  غشلانه. [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ ِإنَّ اَّللَّ

ِرلنَ  ﴿ َُتَطهن بُّ اْلم
أي اْلتنزه   ن اَلقذا  واَلذى، وه  ما هُن ا  نه من إتلان  [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ َوُُيِ

أتَى َ   .احلائض، أو يف غري املم

 الشرح 

ج، مكان ال لد.  املأتَى: لعني الَفرم

طها ع الباطن بالت بة، وب  طها ع الظاهر باالبتعاد  ن مَجَع يف هذه اآللة ب   -جل و    -اهلل 
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 النجا ات والتطهر من ذلك..

بِ َ   ﴿؛  -جل و      -وكذلك فله صفة اْلحبة هلل   ا بُّ التَّ َّ
َ ُُيِ ؛ وهي صفة فِعم لة [  ٢٢٢البقرع:  ]    ﴾  إِنَّ اَّللَّ

ٌء َوُهَ   ﴿، -جل و    -، ُنثبتها    ظاهرها ُمبة ت لق باهلل - بحانه وتعاىل  -هلل  َللمَس َكِمثم ِِه يَشم

ِملُع الَبِصريُ   .[ ١١الش  ى: ]  ﴾ الوَّ

بِ َ  ﴿: -جل و    -ثم يف ق   اهلل  ا بُّ التَّ َّ
َ ُُيِ كثريي الت بة، ومل َلُقل: ُيب  [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ إِنَّ اَّللَّ

 التائب .

؛ َلن اإلنوان ك ًم أحدث ذنًبا أحدث له ت بة، "أي من الذنب، وإن تكر  ُغشلانه"كًم قا  احلافظ: 

من الت بة واإلنابة والرج ع وال ج ء واال تغفا ، وال شك أن   -جل و      -ف  زا  لتق ب يف نَِعم اهلل  

 هذا فله  بادات  ظلمة.

   العبد بالت بة، فلحقق له من العبادات اليشء  -جل و    -قد َلُمّن اهلل " قا  الع ًمء: ولذلك 

 ." الكثري؛ الذي ل  مل ُلذنِب ما حص ت له هذه اْلكا  

َلُمّن   له بالت بة؛ َلن  -جل و    -فاإلنوان لفرح بالت بة، ال لفرح باْلعصلة، لكن لفرح أن اهلل 

ٍر  ظلم. -و    جل -َمنم َوّفقه اهلل   ل ت بة النص ح ف  شك أنه قد ُوفنق إىل َأمم

 فلحصل فلها من انكوا  النَّفمس، ومن الد اء، ومن اال تغفا .

نِب وأت ب، ثم َأ جع إىل الذنب؛ فنق  :   ﴿وفله أيًضا تو لة ل مؤمن ؛ َلن بعض الناس لق  : ُأذم

بُّ 
َ ُُيِ بِ َ إِنَّ اَّللَّ ا كثريي الت بة، ما دا  أنك تت ب من الذنب وأنت  از      د   [ ٢٢٢البقرع: ]  ﴾ التَّ َّ
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الرج ع إىل الذنب، وناد     ذلك، وصحت منك هذه الت بة بْشوطها؛ ف   حصل منك الذنب مرًع 

 أخرى مل ُتؤاَخذ    ذنبك اَلو .

اَلوىل فإنه ال ُلؤاَخذ    ذنبه اَلو ؛ فُلحِدث   الذي لع د إىل الذنب مرع ثانلة؛ إذا صحت منه الت بة

 .(( كل ابن آد  خّطاء، وخري اخلّطائ : الت اب ن)) هلذا الذنب ت بة، و

، و    د  التواُهل يف اْلعصلة -جل و    -ولكن    اإلنوان أن ُلَ طنن نفوه    تق ى اهلل 

وإن كانت لوريع؛ فإن النظر للس إىل ِصَغر اْلعصلة، وإنًم النظر إىل َمنم الذي ُلعََص، الذي ُلعََص ه  اهلل 

ِ هِ  ﴿، -جل و    - َ َحقَّ َقدم  .[ ٩١اَلنعا : ]  ﴾ َوَما َقَدُ وا اَّللَّ

 المتن

ٌث  ﴿وق له:   ؛ قا  ابن  باس: احلرث م ضع ال لد.[ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ نَِواُؤُكمم َحرم

َثُكمم َأنَّى ِشئمُتمم  ﴿  أي كلف شئتم ُمقب ة وُمدبرع يف صًم  واحد، كًم ثبتت  [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ َفأمتُ ا َحرم

 بذلك اَلحادلث.

  وى البدا ي،  ن جابر قا : كانت الله د تق  : إذا جامعها من و ائها جاء ال لد أح  ، فنزلت:

َثُكمم َأنَّى ِشئمُتمم  ﴿ ٌث َلُكمم َفأمتُ ا َحرم  و واه مو م وأب  داود. .[ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ نَِواُؤُكمم َحرم

ويف حدلث معاولة بن حلدع القشريي أنه قا : لا      اهلل! نواؤنا ما نأيت منها وما َنَذ ؟ قا : 

. احلدلث، ))حرثك، ائت حرثك أنّى شئت، غري أال ترضب ال جه، وال ُتَقبنح، وال هتجر إال يف البلت((

 . واه أمحد، وأهل الونن

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 29 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 الشرح 

جها من خ فها جاء ال لد أح  ! وال  لعني هذه من خرافات الله د؛ أن الرجل إذا جاء امرأته يف َفرم

ر اهلل  وهذا البلان، بأنه جي ز ل رجل أن لأيت امرأته من  -جل و    -شك أن هذا اَلمر باطل، فجاء َأمم

م ضع ال لد؛ فإن هذا جي ز وال أي جهٍة ما دا  أنه يف صًم  واحد أو يف مكان واحد و بلل واحد، وه  

 يشء فله.

 المتن

و وى اإلما  أمحد،  ن  بد الرمحن بن  ابط قا : دخ ت    حفصة بنت  بد الرمحن بن أيب بكر، 

 فق ت: إين  ائ ك  ن أمر، وإين أ تحلي أن أ ألك.

 قا :  ن إتلان النواء يف أدبا هن؟ قالت: ف  توتحي لا ابن أخي.

بُّ ن النواء، وكانت الله د تق  : إنه َمنم َجّبى امرأته قالت: حدثتني أ     مة أن اَلنصا  كان ا ال جُيَ

 .كان ولده أح  

 الشرح 

 هنم لعني كأهنم َتأثروا بالله د، الله د  ندهم كتاب، واَلنصا  ما كان ا    كتاب فتأثروا هبم، ك

من الله د؛ بن  قرلظة، وبن  قلنقاع، وبن  ان ا هم معهم يف اْلدلنة، اْلدلنة كان فلها ث ث قبائل كبريع ك

بُّ ا النواء )لعني أن لأت هنن من خ فهن(.  النضري، فتأثروا بًم  ندهم من اَلمر؛ فكان ا جيتنب ن أن جُيَ

ف ًّم َقِد  اْلهاجرون ونكح ا نواء اَلنصا ؛ لعني كان اَلنصا ي  بًم ُلؤثِر اْلهاجري ببعض نوائه، 

تزوجهن اْلهاجري، واْلهاجري ما  نده إشكا  يف هذا اَلمر، فتوتنكره اْلرأع من ُلَطّ قهن فلوتربئن ثم ل
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 اَلنصا ، فجاء هذا البلان.

 المتن

 وكانت الله د تق  : إنه َمنم َجّبى امرأته كان ولده أح  .

فَ ًّم َقِد  اْلهاجرون اْلدلنة نكح ا يف نواء اَلنصا ، َفَجّب هن، َفَأبَت امرأع أن تطلع زوجها وقالت: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلن تفعل ذلك حتى آيت      اهلل 

، ف ًّم جاء      ملسو هيلع هللا ىلصفدخ ت    أ    مة فذكرت هلا ذلك، فقالت: اج يس حتى لأيت      اهلل 

)) اد ي فقا :  ملسو هيلع هللا ىلصفَحّدثت أ    مة      اهلل  ا تحلت اَلنصا لة أن توأله، فدرجت، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

َثُكمم َأنَّى ِشئمُتمم   ﴿ )): فُد لت، فت    لها هذه اآللة:  اَلنصا لة (( ٌث َلُكمم َفأمتُ ا َحرم البقرع: ]   ﴾  نَِواُؤُكمم َحرم

 .. و واه الرتمذي، وقا : حونصًمًما واحًدا (( [ ٢٢٣

 الشرح 

ص نواء  ن  - يض اهلل  نهن  - الصحابةلعني هذا فله ِحرم    معرفة احُلكم الْش ي، فهذه مل ُُتَكن

 زوجها حتى توأ  هل هذا جائز؟

ج، يف مكاٍن واحد، للس يف الدبر، وال لصح  فإذا كان اَلمر جائًزا مل ُتتنع منه، وه  أن لأتلها يف الَفرم

  له  -احلكم، ثم جاءت إىل النبي  إتلان اْلرأع يف دبرها كًم  لأيت، فحرصت هذه الصحابلة    معرفة

 فنزلت هذه اآللة. -الص ع والو   

ًرا أن توأ ، حتى يف هذه اَلم   التي قد ُلوتحلا من  وهكذا جيب    اْلو مة إذا ا تشك ت َأمم

رها، توأ  أهل اَلمانة يف ذلك، أو َمنم تثق بِع مهم، فإن اهلل ال لوتحلي من احلق، خرٌي هلا من أن تبق ى ِذكم

 يف جهل.
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 المتن

فقا : لا       ملسو هيلع هللا ىلصو وى اإلما  أمحد،  ن ابن  باس قا : جاء  مر بن اخلطاب إىل      اهلل 

 لت  حيل البا حة! قا : ف م َلُرّد   له شلًئا.قا : ح ّ  .)) ما الذي أه كك؟ ((اهلل! ه كت! قا : 

َثُكمم َأنَّى ِشئمُتمم ﴿  هذه اآللة:  ملسو هيلع هللا ىلصقا : فأوحى اهلل إىل      اهلل   ٌث َلُكمم َفأمتُ ا َحرم  .[٢٢٣البقرع:]  ﴾نَِواُؤُكمم َحرم

 الشرح 

وال مانع من تكرا  النزو ، اآللة ال احدع قد لتكر  نزوهلا، وهذا ُمَقّر   ند أهل الع م، وه  مما 

ء البلان، َ ّجح هذه    اْلوألة وتك م  نها.َ ّجحه بعض اْلحقق ، ومنهم الع مة الشنقلطي صاحب أض ا

 المتن

بِر، واّتِق الدبر واحللضة ((. بِل وَأدم  )) َأقم

 الشرح 

بِر، واّتِق الدبر واحللضة))  " ؛ لعني الذي ُلمنَع منه احللض، والذي ُلمنَع منه إتلان الدبر، "((  َأقمبِل وَأدم

بِر من أي جهٍة شئت.  وغري ذلك، فأقبل وَأدم

 المتن

 وقا : حون غرلب.و واه الرتمذي، 

أوهم، إنًم كان أهل هذا احلي  -واهلل لغفر له-و وى أب  داود،  ن ابن  باس، قا : إن ابن  مر 

وكان ا لرون هلم فضً   -وُهم أهل كتاب-مع أهل هذا احلي من هي د  -وُهم أهل وثن-من اَلنصا  

الكتاب ال لأت ن النواء إال      لهم يف الع م، فكان ا لقتدون بكثري من ِفعم هم، وكان من أمر أهل 
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حرف، وذلك أ رت ما تك ن اْلرأع، فكان هذا احلي من اَلنصا  قد أخذوا بذلك ِمن فِع هم، وكان هذا 

 احلي من قرلش لْشح ن النواء رشًحا منكًرا، ولت ذذون هبن ُمقب ت وُمدبرات وموت قلات. 

من اَلنصا ، فذهب لصنع هبا ذلك، فأنكرته  ف ًّم َقِد  اْلهاجرون اْلدلنة َتزوج  جل منهم امرأع

  له، وقالت: إنًم كنا ُنؤَتى    حرف، فاصنع ذلك وإال فاجتنبني، فرسى أمرمها، فب غ ذلك      اهلل 

َثُكمم َأنَّى ِشئمُتمم   ﴿، فأنز  اهلل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٌث َلُكمم َفأمتُ ا َحرم أي ُمقب ت، وُمدبرات،   [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾  نَِواُؤُكمم َحرم

 .-لعني بذلك م ضع ال لد-وُموت قلات 

 َتَفّرد به أب  داود.

 ولشهد له بالصحة ما تقّد  من اَلحادلث، وال  لًم  والة أ    مة، فإهنا ُمشاهبة هلذا الولاق.

نافع ؛ كأنه لشري إىل ما  واه البدا ي،  ن  أوهم ((  -واهلل لغفر له-)) إن ابن  مر  وق   ابن  باس:  

قا : كان ابن  مر إذا قرأ القرآن مل لتك م حتى لفُرغ منه، فأخذُت   له ل ًما فقرأ    ع البقرع، حتى انتهى 

 إىل مكان قا : أتد ي فلم أنزلت؟

 قا : ُأنمِزَلت يف كذا وكذا، ثم مىض. ق ت: ال.

َثُكمم َأنَّى ِشئمُتمم  ﴿و وى ابن جرلر،  ن نافع قا : قرأت ذات ل  :  ٌث َلُكمم َفأمتُ ا َحرم  ﴾ نَِواُؤُكمم َحرم

 فقا  ابن  مر: أتد ي فلَم نزلت؟ [ ٢٢٣البقرع: ] 

 قا : نزلت يف إتلان النواء يف أدبا هن. ق ت: ال.

ا  واه النوائي  ن أيب النرض: أنه قا   وهذا ُمم ٌ     ما َتَقد ؛ وه  أن لأتلها يف ُقُب ها من َ
ِ
ُدبرها، مل
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ثَِر   لَك الق  : إنك تق    ن ابن  مر إنه أفتى أن ُلؤتى النواء يف  لنافع م ىل ابن  مر: إنه قد ُأكم

 أدبا هن؟!

قا : كذب ا  يل، ولكن  ُأحدثك كلف كان اَلمر: إن ابن  مر َ َرض اْلصحف ل ًما وأنا  نده، 

َثُكمم َأنَّى ِشئمُتمم  ﴿حتى ب غ:  ٌث َلُكمم َفأمتُ ا َحرم ر  [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ نَِواُؤُكمم َحرم فقا : لا نافع! هل تع م ِمنم َأمم

 هذه اآللة؟

قا : إنا كنا معْش قرلش ُنجّبي النواء، ف ًّم دخ نا اْلدلنة ونكحنا نواء اَلنصا ، أ دنا  ق ت: ال.

ن ذلك وأ ظمنه، وكانت نواء اَلنصا  قد أخذن بحا  الله د، منهن مثل ما كنا نرلد فإذا هن قد َكِره

َثُكمم َأنَّى ِشئمُتمم  ﴿إنًم لؤت     جن هبن، فأنز  اهلل:  ٌث َلُكمم َفأمتُ ا َحرم  .[ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ نَِواُؤُكمم َحرم

 .وإ ناده صحلح، وقد  واه ابن مردوله

 الشرح 

ُلنَوب إلله الق  ، وال لصح أبًدا بأي وجه من ال ج ه، أن إًذا ال لصح هذا الق    ن ابن  مر، ال 

ز إتلان اْلرأع من دبرها، بل ال لق   به أحد من أئمة الو ف.  ابن  مر لرى ج ا

د أنه تُ والص اب فلًم َوَ د  نهم تى من دبرها يف ُقب ها، لعني يف م ضع ال لد، وال ُُيَمل ؤ: أن اْلرا

مَجمًعا من اَلدلة، من اَلحادلث التي  -  محه اهلل - ًم  لذكر احلافظهذا ل  ود النهي الرصلح  ن هذا، ك

 ُتنع من ذلك، وُتَبّ  أن فا ل ذلك م ع ن.

 المتن

وقد  ولنا  ن ابن  مر خ ف ذلك رصًُيا، وأنه ال لباح وال ُيل كًم  لأيت، وإن كان قد ُنِوب هذا 
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ه بع ضهم إىل اإلما  مالك يف كتاب الرّس، وأكثر الناس الق   إىل طائفٍة من فقهاء اْلدلنة وغريهم، و زا

 .-  محه اهلل -لنكر أن لصح ذلك  ن اإلما  مالك 

 الشرح 

 .-  محه اهلل -لعني ال لصح  ن اإلما  مالك هذا الق  ، بل جاء رصلح النهي  نه 

 وكتاب الرس هذا أنكره مج ة من أئمة املالكلة، وأنه ال لصح  ن اإلما  مالك.

قال ا:  بب كتابته لكتاب الرس: أنه َكَتب فله بعض ما َوَ د فله  ن اخل فاء، لكن يف هذا الكتاب ما 

ن يف بعض الصحابة.  فله َطعم

ز  ز له بعض اَلم  ، وحاشا اإلما  مالك أن جُيَ ن ح له، أو جُيَ ن وقلل: إنه َكَتبه هلا ون الرشلد، ُلَومن

 ، ف  لصح مثل هذا    الصحلح.- بحانه وتعاىل  -لعبد من  باد اهلل ما َحّر  اهلل 

 والراجح: أنه ال لصح هذا الق   أصً   ن اإلما  مالك، كًم ال لصح  نه هذا الكتاب.

 ق   اإلما  مالك كق   غريه من أئمة الدلن بَمنمع إتلان النواء من أدبا هن، وهذا ه  الراجح.

 ب  أمرلن: وأما ما َوَ د من خ ٍف أو من نوبة أق ا : فهي

 ب  ما ه  ضعلف ال لصح  ن هؤالء اَلئمة والع ًمء. -

 وب  ما ُُيَمل    إتلان اْلرأع من الدبر، لكن يف الُقُبل؛ لعني إتلاهنا من اخل ف. -

 المتن

وقد و دت اَلحادلث اْلرولة من طرق متعددع بالزجر  ن ِفعم ه وتعاطله؛ فروى احلون بن  رفة، 
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)) ا تحل ا، إن اهلل ال لوتحلي من احلق، ال ُيل َمأتَى النواء يف : ملسو هيلع هللا ىلص ن جابر قا : قا       اهلل 

  حش شهن ((.

 الشرح 

 يف حش شهن: لعني يف أدبا هن.

 المتن

-ي اهلل من احلق لال لوتح ))قا :  ملسو هيلع هللا ىلصو وى أمحد،  ن خزلمة بن ثابت اخلطمي: أن      اهلل 

  .، ال تأت ا النواء يف أ جازهن ((-ث ًثا

 ويف إ ناده اخت ف كثري. و واه النوائي، وابن ماجه من طرق،  ن خزلمة بن ثابت.

)) ال لنظر اهلل إىل  جل أتى  :ملسو هيلع هللا ىلصو وى الرتمذي، والنوائي،  ن ابن  باس قا : قا       اهلل 

ع يف الدبر ((  . جً  أو امرأ

وصححه ابن  ثم قا  الرتمذي: هذا حدلث حون غرلب. وهكذا أخرجه ابن حبان يف صحلحه.

 ولكن  واه النوائي أيًضا م ق ًفا. حز  أيًضا.

دبرها، فقا : توألني وس: أن  جً   أ  ابن  باس  ن إتلان اْلرأع يف  وو وى  بد بن محلد،  ن طا

 .وكذا  واه النوائي نح ه  ن الكفر! إ ناده صحلح.

 الشرح 

لعني اْلراد هنا بالكفر: الكفر اَلصغر؛ إال إذا كان    وجه اال تح  ؛ وإال فاَلصل: أنه إذا ُأطَ ق 
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ر، وه  من باب  اَل ًم ، الكفر    مثل هذا اَلمر، أو    غريه مما جاءت النص ص الْش لة بأنه ُكفم

 وأنه ُُيَمل    الكفر اَلصغر، إال أن ُُيَمل    اال تح  .

 المتن

)) الذي لأيت قا :  ملسو هيلع هللا ىلصو وى اإلما  أمحد،  ن  مرو بن شعلب،  ن أبله،  ن جده، أن النبي 

  امرأته يف ُدبرها هي ال  طلة الصغرى ((.

 الشرح 

 ال لصح هذا احلدلث.

 المتن

 و ن أيب الد داء قا : وهل لفعل ذلك إال كافر؟! 

 وقد َ وى حدلث  مرو ابن شعلب،  ن أبله،  ن  بدال ه بن  مرو، م ق ًفا من ق له.

)) إن الذي لأيت امرأته يف دبرها ال : ملسو هيلع هللا ىلصو وى اإلما  أمحد،  ن أيب هرلرع قا : قا       اهلل 

 .لنظر اهلل إلله ((

 .ى امرأع يف دبرها (()) م ع ن َمن أتويف لفٍظ له: 

 و واه أب  داود، والنوائي، وابن ماجه بنح ه.

)) َمنم أتى حائًضا أو قا :  ملسو هيلع هللا ىلصو وى اإلما  أمحد، وأهل الونن،  ن أيب هرلرع: أن      اهلل 

 . قه؛ فقد كفر بًم ُأنز     ُممد ((امرأع يف دبرها، أو كاهنًا فصدّ 
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 احلدلث.وقا  الرتمذي: ضعَّف البدا ي هذا 

 والذي قاله البدا ي يف حدلث حكلم اَلثر   ن أيب ُتلمة: ال ُلتابع يف حدلثه.

 .)) إتلان الرجا  النواء يف أدبا هن كفر ((و وى النوائي،  ن أيب هرلرع، قا : 

  .هكذا  واه النوائي  ن أيب هرلرع م ق ًفا

 الشرح 

 اْلرف ع، ومنها: الصحلح، ومنها: الضعلف.اَلحادلث ال ا دع يف هذا: منها: اْل ق ف، ومنها: 

وّفقه اهلل -وقد ا ت  ب مَجمع هذه اَلحادلث فضل ة الشلخ  بدال ه بن  بد الرحلم البدا ي 

يف جزء له، أذكر أن ا مه إحتاف الفض ء يف إتلان اْلكان اْلمن ع من النواء، أو نح  هذا  -وحفظه

لات، ود س اْلوألة د ا ة وافلة، وه  جزء نافع وفرلد يف العن ان، )إحتاف الفض ء(، ومَجَع فله الروا

 أن لكتب له اَلجر يف ذلك. -جل و    -بابه، نوأ  اهلل 

 المتن

وقد ثبت  ن ابن موع د، وأيب الد داء، وأيب هرلرع، وابن  باس، و بدال ه بن  مرو حترلم ذلك؛ 

مه.  وه  الثابت ب  شك  ن  بدال ه بن  مر، أنه ُيرن

ُض هلن؟ وى    الدا مي،  ن  علد بن لوا  أيب احلباب قا : ق ت البن  مر: ما تق   يف اْل ا ي، َأنَُحمن

بر. قا : وما التحملض؟  فقا : وهل لفعل ذلك أحد من اْلو م ؟! َفَذكر الدُّ

 وإ ناده صحلح.
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 مردوٌد إىل هذا احلكم.وه  نصٌّ رصلٌح منه بتحرلم ذلك، فكلُّ ما َوَ د  نه مما ُيتمل وُيتمل فه  

ن بن  لوى،  ن مالك: أن ذلك حرا .  وَ وى َمعم

 و وى أب  بكر النلواب  ي:  ألُت مالك بن أنس، أنه ُ ئل: ما تق   يف إتلان النواء يف أدبا هن؟

َج. ُدو الَفرم  قا : ما أنتم ق    رب! هل لك ن احلرث إال م ضع الز ع؟! ال َتعم

 لق ل ن: إنك تق   ذلك؟! ق ُت: لا أبا  بدال ه! إهنم 

 قا : لكذب ن  يّل، لكذب ن  يّل.

 فهذا ه  الثابت  نه، وه  ق   أيب حنلفة، والشافعي، وأمحد ابن حنبل وأصحاهبم قاطبة.

س، و طاء، و علد بن جبري، و روع بن ووه  ق    علد بن اْلولب، وأيب   مة، و كرمة، وطاو

 الو ف: أهنم أنكروا ذلك أشد اإلنكا . الزبري، وجماهد بن جرب، واحلون وغريهم من

 .الكفر، وه  مذهب مجه   الع ًمء فع هومنهم َمنم ُلط ق    

 الشرح 

 وه  الصحلح.

: اهلل  َحّر  ال طء يف احللض وه   ا ض، فًم الظن  -جل و    -وأيًضا مما   ل به الع ًمء: قال ا

ىَل.بمحل اَلذى الذي ه  الز  لَلذى؟!؛ هذا من باب   َأوم

 -جل و    -كذلك ذكروا أن هذا اَلمر من ُقبحه أنه لذهب باحللاء، وُُيلل الّطباع  ًّم  كبها اهلل 

   له، وُُيِرج اإلنوان  ن َطبعه الو ي الذي ه    له.
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أباح التمتع باْلرأع بكل يشء، وَحّر  هذا اَلمر، فاإلنوان لرتك احل   الكثري  -جل و    -واهلل 

كه منفعة ل عبد ومص حة له؟! ولأيت إىل  احلرا  الذي يف َترم

؟  ثم هنا موألة: ما هي كفا ع َمنم فعل ذلك؟ وهل  د  وج د الكفا ع دللٌل    أن هذا الفعل َه ن

بل قد لقا : اَلمر  كس ذلك؛ لقا : أن من خط  ع هذا اَلمر، ومن ك نه كبريع  ظلمة من الكبائر: أنه 

، لكن ما ال ل جد كفا ع ُتَكّفره،  ل  قلل هذا الق   لكان َأَ ّد، فعد  وج د الكفا ع للس َلنه أمر َه ن

ر هذا اَلمر، خاصًة مع ما جاء فله من ال  لد؛ ف  ل جد كفا ع.  الذي ُلَكفن

 ماذا ُلعاَقب صاحبه إىل ُ ِفع إىل القايض؟

ره، وُلَعزَّ  بًم لراه من أوجه التعزلر؛ َلنه للس  له حدٌّ مع   . لنظر القايض يف َأمم

ٌث َلُكمم  ﴿: -جل و    -ثم يف ق   اهلل  ذكر الع ًمء ا تحباب الّنول؛  [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ نَِواُؤُكمم َحرم

 ﴿قا :   -جل و    -، وقال ا: فله ا تحباب النول؛ َلن اهلل -وه  الز ع-َلنه َذَكر لفظ احلرث 

ٌث َلُكمم   لعني تز   ن فلهم. [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ نَِواُؤُكمم َحرم

كأنه   - ز وجل    -وكذلك َنّبه الع ًمء إىل اْلحافظة    اْلرأع، كًم ُيافظ اإلنوان    أ ضه؛ َلن اهلل  

جعل اْلرأع كاَل ض التي لز ع فلها اإلنوان، فكًم أن اإلنوان لتعاهد أ ضه وُيرثها وُيافظ   لها 

فكذلك لنبغي   له مع زوجه أن ُيرص   لها وأن ُيافظ   لها، وأن لنظر يف حاجتها، وأن لرا لها، وال 

ل الكرا .  شك أن هذا من فِعم

 المتن

ُم ا َِلَنُفِوُكمم   ﴿وق له تعاىل:  ل الطا ات، مع امتثا  ما أهناكم  نه من  [  ٢٢٣البقرع:  ]   ﴾  َوَقدن أي ِمنم فِعم
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ك اْلحرمات؛ وهلذا قا :  َ ُم ا َأنَُّكمم ُم ُق هُ  ﴿َترم َ َوا م ُق ا اَّللَّ فُلحا بكم     :أي[ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ َواتَّ

  أ ًملكم مجلعها.

﴿  ِ ِمنِ َ َوَبْشن ُؤم  .أي اْلطلع  هلل يف ما أمرهم التا ك  ما  نه زجرهم [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ اْلم

 الشرح 

ُم ا َِلَنُفِوُكمم  ﴿: -جل و    -ثم قا  اهلل    -جل و    -ما منا بة أن اهلل  [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ َوَقدن

ُم ا َِلَنُفِوُكمم  ﴿لق  :  ر النواء؟ [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ َوَقدن  لعني من الطا ات، بعد أن َذَكر َأمم

ر النواء فله أن ال لنشغل اإلنوان هبن  ن  ل الطا ات بعد َأمم ر الطا ات أو فِعم قا  أهل الع م: ِذكم

ر آخرته، وأن ال لنشغل بأمر النواء، -جل و      -طا ة  به   ، إنًم ال اجب   له: أن لوعى يف النظر يف َأمم

ر   اآلخرع.فُلشغ نه  ن َأمم

َ ُم ا َأنَُّكمم ُم ُق هُ  ﴿: -جل و    -ثم قا  اهلل  َ َوا م ُق ا اَّللَّ أي َمنم  مل صاحلًا  [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ َواتَّ

 وجد أمامه ما َقّد ، وَمنم وجد العذاب ف  ل  من إال نفوه.

ِمنِ َ  ﴿: - ز وجل  -ثم قا  اهلل  ُؤم ِ اْلم لذكر ما هي البشا ع؛ َلن اْلؤمن ، ومل [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ َوَبْشن

ٍر طلب.  ُلَبْشَّ بكل َأمم

 والبشا ع ل مؤمن كثريع: 

 النجاع من  رصات ل   القلامة.

 والْشب من احل ض.
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 وإثقا  اْللزان.

 ودخ   اْلنة.

 ؛ وه  أ ظم النعلم.- بحانه وتعاىل  -والنظر إىل وجه اهلل 

َكر يف اآللة ما ِمنِ َ  ﴿هي البشا ع، فقا :  فالبشا ات كثريع؛ ولذلك مل ُلذم ُؤم ِ اْلم ، [ ٢٢٣البقرع: ]  ﴾ َوَبْشن

له.  واْلطلع  َلمره، اْلجتنب  لَنهم

 وص  اهلل     لدنا ُممد و   آله وصحبه و  م تو لًًم كثرًيا.
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