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╝ 

 

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

   أمجع  

 قا  اإلما  ابن كثري يف كتاب  مدع التفوري،  ند ق له تعاىل:  

 المتن

لٌع  َ ﴿ ُ َ مأ ُح ا َبْ َ النهاسأ َواَّلله
وا َوَتتهُق ا َوُتْص أ ُكْم َأْن َتََبُّ

َيََْمنأ َ ُ ْرَضًة ِلأ ََل  (٢٢٤ ألٌم )َوََل ََتَْعُ  ا اَّلله

ْغ أ يفأ  ُ بأال ه ُذُكُم اَّلله
ُ َغُف ٌ  َح ألٌم )ُلَؤاخأ ُذُكْم بأََم َكَوَبْت ُقُ  ُبُكْم َواَّلله

ْن ُلَؤاخأ ] البقرع:  ﴾(٢٢٥َأيََْمنأُكْم َوَلكأ

٢٢٥-٢٢٤ ] 

لق   تعاىل: َل َتع  ا أيَمنكم باهلل تعاىل مانعًة لكم من الَب وص ة الرحم إذا ح فتم    َتْركها، 

لَن يفأ َ بأللأ َوََل َلْأتَلأ ُأوُل  اْلَفْضلأ ﴿كق له تعاىل:   رأ َعةأ َأْن ُلْؤُت ا ُأوِلأ اْلُقْرَبى َواْْلََواكأَ  َواْْلَُهاجأ ْنُكْم َوالوه
 مأ

ُ َلُكْم  ) َر اَّلله
بُّ َن َأْن َلْغفأ

 َوْلَلْعُف ا َوْلَلْصَفُح ا َأََل ُُتأ
أ
 [   ٢٢] الن  :  ﴾(٢٢اَّلله

 التكفري فاَل تمرا     اللم  آَثم لصاحبها من اخلروج منها ب

)) واهلل ِلن َل أّج أحدكم بلملنه يف أه ه كَم  وى البدا ي  ن أيب هرلرع، قا : قا       اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

    واه أمحد ومو م آَثم له  ند اهلل من أن ُلعطي كفا ته التي افرتض اهلل   له ((

َ ُ ْرَضًة  ﴿وقا  ابن  باس:   َيََْمنأُكمْ َوَل ََتَْعُ  ا اَّلله قا : َل َتع ّن ُ رضة للملنك أَّل   [؛  ٢٢٤] البقرع:    ﴾ِلأ

ر  ن لملنك واصنع اخلري   تصنع اخلري، ولكن َكفِّ

 وهكذا قا  مرسوق، والشعبي، والندعي، وجماهد، و علد بن جبري، وغريهم 

ولؤلد ما قاله هؤَلء اجلمه   ما ثبت يف الصحلح ؛  ن أيب م  ى اِلشعري قا : قا       اهلل 
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َل أح ف    لمٍ ، فأ ى غريها خرًيا منها إَل أتلت الذي ه  خري  -إن شاء اهلل-)) إين واهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

 وُتّ  تها (( 

 الشرح 

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

 حممد، و   آله وصحبه وَ  هم تو لًَم كثرًيا 

 أما بعد  

وا َوَتتهُق ا َوُتْص أُح ا َبْ َ النهاسأ ﴿ : -جل و    -فلق   اهلل  ُكْم َأْن َتََبُّ
َيََْمنأ َ ُ ْرَضًة ِلأ َوَل ََتَْعُ  ا اَّلله

لٌع َ  ألٌم  ُ َ مأ  [   ٢٢٤] البقرع:  ﴾ َواَّلله

 هذه اآللة فلها بلان أمهلة الَب والتق ى وص ة الرحم، وكذلك أمهلة اإلص ح ب  الناس 

َأَمَر اْلو م  أن َل جيع  ا اهلل ُ رضة ِليَمهنم: لعني أن َل حي ف ا     د  فأْعل   -جل و      -واهلل  

  - بحانه وتعاىل  -من كثرع احل ف باهلل  من أن اآللة يف اْلنع -ما لظنه البعض-اخلري، وللس يف اآللة 

َواْحَفُظ ا ﴿: -جل و    -: ق   اهلل - بحانه وتعاىل  -وإنَم لد     اْلنع من كثرع احل ف باهلل 

 [  ٨٩] املائدع:  ﴾َأيََْمَنُكْم 

وذلك ِلنه يف َح أفه     د  فأْعل وأما هذه اآللة فهي بلاٌن أن العبد َل حي ف     د  فأْعل اخلري؛ 

 اخلري ب  أمرلن:

 إما أنه حي ف    َتْرك واجٍب  -

 وإما أنه حي ف    َتْرك ُموتحب  -

 وك  اِلمرلن ُُمالأف؛ ف لس لإلنوان أن لمنع نفوه من اخلري باحل ف    ذلك 

هَنَى  ن أن  -جل و    -أن اهلل لة أمهلة الَب والتق ى وص ة الرحم واإلص ح ب  الناس: ودَل
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 لك ن هذا اللم  الذي لق له العبد مانًعا له من هذه اخلريات فه  لتضمن اِلمر بفأْعل هذه اِلم   

التنصلص بعد  َنصه    اإلص ح ب  الناس بعد َأْمره بالَب، وإذا جاء -جل و    -ثم إن اهلل 

 التعملم د     أمهلة هذا اِلمر 

 واإلص ح ب  الناس َل شك أن فله َنْفٌع كبري 

فإًذا اْلراد: أن اإلنوان َل حي ف     د  فأْعل اخلري؛ ف  لق  : )واهلل َل أزو  خاِل، واهلل َل أزو  

  مي، واهلل لن ُأحون إىل جا ي(؛ فإن هذا لمنعه من اخلري 

م     د  فأْع ها، بل حيرص    فأْعل وال اجب   له : أن حيرص    فأْعل اخلريات، َل أن ُلْقوأ

 اخلريات 

ول  أنه ح ف    زلا ع  ّمه أو زلا ع خاله لكان هذا من الَب، َل أن حي ف    اَلمتناع من ذلك؛ 

ع العبد يف اْْلَُحره ، كأن حي ف 
   قطلعة  حم، أو حي ف    فإن احل ف    اَلمتناع من اخلري قد ُل قأ

ّرًما    ق ق والدلن، أو حي ف    َتْرك طا ة، أو نح  ذلك؛ فكان هذا اِلمر حُمَ

 المتن

)) لا  بدالرمحن بن  مرع! َل توأ  وثبت فلهَم أيًضا أن      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قا  لعبدالرمحن بن َ ُمرع:  

نَْت    لها، وإن ُأ طلتها  ن موألة ُوكأْ ت إللها، وإذا ح فت اإلما ع؛ فإنك إن ُأ طلتها من غري موألة ُأ أ

ر  ن لملنك ((      لمٍ  فرأيت غريها خرًيا منها َفْأتأ الذي ه  خري وَكفِّ

)) َمْن ح ف    لمٍ  فرأى غريها خرًيا منها و وى مو م،  ن أيب هرلرع أن      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قا :  

ر  ن لملنه، وللفعل الذي ه  خري   (( َفْ ُلَكفِّ

)) َمْن َحَ ف و وى اإلما  أمحد،  ن  مرو بن شعلب،  ن أبله،  ن جده أن      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قا :  

ُكها َكّفا هتا ((      لمٍ  فرأى غريها خرًيا منها َفرَتْ

 )) وَمْن ح ف    لمٍ  فرأى غريها خرًيا منها َفْ َلد ها، وللأتأ و واه أب  داود يف حدلث ب فظ: 
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  َتْركها كفا هتا (( خري، فإنّ الذي ه  

ر  ن لملنه ((ثم قا  أب  داود: واِلحادلث  ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ك ها:   ؛ وهي الصحاح )) َفْ ُلَكفِّ

و وى ابن جرلر،  ن ابن جبري، و علد بن اْلولب، ومرسوق، والشعبي: أهنم قال ا: َل لم  يف 

  معصلة، وَل َكّفا ع   لها

 الشرح 

: الصحلح: نعم؛ -اإلنوان إذا ح ف    معصلة أن لفع ها فهل   لها كفا عوه  أن -هذه اْلوألة 

 أن   لها كفا ع 

ْتق  قبة، أو إطعا   رشع مواك ، أو كأْو هتم، فإن مل جيد فصلا  ث ثة  والكفا ع كَم ه  مع   :  أ

 أيا  متتابعات، كَم جاء  ن ابن موع د يف اشرتاط ذلك 

 ويف اْلوألة خ ف 

  ، وه  لدخل يف اِلحكا  التك لفلة اخلموة:اللم  إلزا 

 فقد لك ن اللم  واجًبا  -

: اللم  ال اجب مثً  ما كان فله إنقاذ إنوان من اهلََ كة أو نح   لعني َذَكر بعض أهل الع م: قال ا

 ذلك 

 ومنه: اللم  اْْلَُحره ؛ كَم ه   ندنا يف هذا الباب  -

  َأْكٍل مباح أو نح  ذلك ومنه: اللم  اْلباح؛ كأن حي ف    -

 ومنه: اللم  اْلكروه؛ فلَم كان يف َأْمٍر مكروه  -

ٌ  ل نهْفس  -  ومنه: اللم  اْلوتحب؛ وه  إلزا

وهل جي ز لإلنوان أن حي ف     د  فأْعل اْلعصلة؟ العكس لعني؟ لق  : واهلل! لن أنظر النظر 

 اْلحر ، أو واهلل لن أتعامل بالربا؟

د نفوه" اِلصل: جماهدع النهْفس "قا  أهل الع م:  لَن َجاَهُدوا فألنَا ﴿ َ ؛ اِلصل: أن اإلنوان جُياهأ ذأ اله

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 7 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

َلنهُهْم ُ ُبَ نَا  [  69] العنكب ت:  ﴾ َلنَْهدأ

: أن ل ز  نفوه باْلجاهدع     د  فأْعل اْلعصلة؛ وإنَم اِلصلف لس اِلصل: أن ل ز  نفوه باللم ،  

 فلجاهد    َتْرك اْلعايص 

لكن قا  أهل الع م: إذا حصل من اإلنوان أنه خيش    نفوه اْلعصلة، وت فرت دوا ي اْلعصلة، 

و أى أنه إن أقوم     د  فأْعل اْلعصلة كان هذا من اْلجاهدع ومن اإل انة له ِلن فلها إلزا  وه  لعرف 

  د  فأْعل اْلعصلة  أن   له كفا ع؛ جاز له يف هذه احلا  أن حي ف   

: هذا جائز؛ ِلن هذا من  مثً : إذا خيش    نفوه أن لضعف فأقوم باهلل أن لن لفعل كذا؛ فقال ا

 اإل انة له    اخلري، ومن إلزا  نفوه    َتْرك اْلدالفات الرش لة 

 ف  بأس يف هذه احلا  أن حي ف     د  فأْعل هذه اْلدالفة 

إذا ح ف    معصلة: الراجح من هذا: ه  منط ق اِلدلة، وظاهرها يف  : أن   له َكّفا عوالصحلح

  أن   له كفا ع 

 المتن

ْغ أ يفأ َأيََْمنأُكْم ﴿ وق له:  ُ بأال ه ُذُكُم اَّلله
أي َل ُلعاقبكم، وَل ُل زمكم بَم َصَد   [ ٢٢٥] البقرع:  ﴾ َل ُلَؤاخأ

منكم من اِليَمن ال غلة؛ وهي التي َل لقصدها احلالف، بل َتري    لوانه  ادع من غري تعقلد وَل 

  تأكلد

 الشرح 

ْغ أ يفأ َأيََْمنأُكمْ ﴿لق  :  -جل و    -ثم اهلل  ُ بأال ه ُذُكُم اَّلله
 [  ٢٢٥] البقرع:  ﴾َل ُلَؤاخأ

 التي َل لقصدها احلالف اللم  ال غلة:   ندنا لمٌ  َلغلة هنا 

 ِلن الرشط يف اللم :
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 : أن لقصدها، وأن ل ز  نفوه هبا أوًَل 

 أن تك ن يف َأْمٍر موتقبيل؛ لعني )واهلل!  أفعل كذا(، للس يف َأْمرأ مايض واِلمر الثاين: 

 ِلن اللم :

 الذي فلها الكفا ع إما أن تك ن يف أمر موتقبيل؛ وهذه  -

وإما أن تك ن يف َأْمر مايض ليشء مل لفع ه؛ وهذا من باب الكذب، وَل كفا ع فله، وإنَم كفا ته:  -

، كأن لق  : )أنا واهلل! ذهبت إىل اْلكان الف ين( هذا من باب -جل و    -اَل تغفا  والت بة إىل اهلل 

 الكفا ع  الكذب، هذا   له اَل تغفا  والت بة، لعني للس فله

ومما للس فله الكفا ع: اِليَمن ال غلة؛ التي لق هلا اإلنوان للس     بلل القصد والتأكلد، لق  : 

)واهلل! تتغدى  ندي( أو نح  هذا مما جيري    ألون الناس، وه  َل لقصده وَل لتعمد ذأْكر ذلك، وإنَم 

؛ هذه لم  َلغلة، -كَم جاء  ن  ائشة فلَم  لأيت-جرى    اِللون، كأن تق  : )َل واهلل، أو ب  واهلل(  

 للس   لها كفا ع 

 وَنَقل ابن  بدالَب اإلمجاع    ذلك؛ أنه للس   لها كفا ع 

 المتن 

)) َمْن ح ف فقا  يف َح أفه: وال ت كَم َثَبَت يف الصحلح   ن أيب هرلرع: أن      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قا :  

 اهلل (( والُعّزى، ف لُقل: َل إهل إَل 

 الشرح 

 لعني احل ف بغري اهلل َل جي ز 

 أن تك ن بال )اهلل(  من رشوط اللم  وانعقاد اللم :

ف   قا  لك قائل: )والكعبة، أو  أس أيب(، أو نح  هذه العبا ات؛ فهذه َل َت ز؛ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قا : 

؛ اهلل فقد َكَفر أو أرشك (( )) َمْن ح ف بغري، ويف  والة: )) َمْن كان حالًفا ف لح ف باهلل، أو للصمت ((

 فهي من اِللفاظ الرشكلة ومن الكفر اِلصغر 

ف  جي ز لإلنوان أن حي ف بغري اهلل، َل بال )اِلمانة(، وَل بال )الرشف(، وَل بال )اآلباء(، وَل بال 
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 لم  )اِلمهات(، وَل بال )الكعبة(، وَل بغري ذلك؛ هذا ك ه َل جي ز؛ و   هذا؛ هي َل تنعقد فلها 

 بل جيب    اإلنوان اْلباد ع إىل الت بة واَل تغفا  

 )) َمْن ح ف فقا  يف َح أفه: وال ت والُعّزى   ((: -  له الص ع والو    -ولذلك قا  النبي 

حي ف بغري اهلل )باآلهلة(؛ فهذا ال اجب   له أن لق  : )َل إهل إَل اهلل(؛ هذه كفا ع لفأْع ه هذا   فهذا َل 

 جي ز 

 المتن 

فهذا قاله لق   حدلثي  هد بجاه لة، قد أ  م ا وألونتهم قد َألأَفت ما كانت   له من احل ف 

روا أن لت فظ ا بك مة اإلخ ص كَم ت فظ ا بت ك الك مة من غري َقصد؛ لتك ن  بال ت من غري َقصد؛ َفُأمأ

  هذه هبذه

 الشرح 

نفيس بلده، والذي نفس حممد بلده  ( ونح  نحن ل  نظرنا إىل ح ف النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )واهلل، والذي 

  - بحانه وتعاىل  -، وتعظلم اهلل -جل و    -هذه اِليَمن التي فلها ذأْكر صفات اهلل 

وهذا ال اجب    العبد؛ أن َل لتواهل يف مثل هذه اِللفاظ؛ التي هي  بلل إىل َضْعف اإللَمن، 

  -  بحانه وتعاىل -و بلل إىل الُبعد  ن تعظلم الرمحن 

 المتن

ُ َغُف ٌ  َح ألٌم ﴾وهلذا قا  تعاىل:  ُذُكْم بأََم َكَوَبْت ُقُ  ُبُكْم َواَّلله
ْن ُلَؤاخأ  [  ٢٢٥] البقرع:  ﴿ َوَلكأ

ْدُتُم اِْلَيََْمَن ﴾كَم قا  يف اآللة اِلخرى:     [ ٨٩] املائدع: ﴿ بأََم َ قه

 الشرح 

ْدُتُم اِْلَيََْمَن ﴾  َأّكدمت ها، لعني أ دمت ها، قصدمت ها؛ هذه التي فلها كفا ع  [: ٨٩] املائدع: ﴿ َ قه

بنا؛  -جل و    -أما جمرد اِللفاظ أو احل ف غري اْلقص د؛ فهذا َل كفا ع فله؛ وهذا من  محة اهلل 

ل  كان كل لفظ لم  فله كفا ع  بَم كان هذا فله إ هاق ل ناس؛ ِلهنا َتري    ألون الناس )َل واهلل(، 

بنا ومن ُلْطفه بنا أن  فا  نّا، ومل جيعل هلذه اِللفاظ   -جل و      -ّ  هبذه ال فظة، فكان من  محة اهلل  أو َلزأ 

   لنا  - بحانه وتعاىل  -، و عة فض ه -جل و    -كفا ع؛ فهذا دللٌل     محة اهلل 
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 المتن 

)) ه  و وى أب  داود،  ن  طاء: يف ال غ  يف اللم ، قا : قالت  ائشة: إن      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قا : 

  ك   الرجل يف بلته؛ كال: َل واهلل، أو ب  واهلل ((

 ثم َذَكَر أنه ُ وي  ن  ائشة م ق ًفا 

ْغ أ يفأ َأيََْمنأُكمْ و واه ابن جرلر  ن  ائشة:  ُ بأال ه ُذُكُم اَّلله
قالت: َل واهلل،  [ ٨٩] املائدع:   ﴾﴿ ََل ُلَؤاخأ

 ب  واهلل  

ْغ أ يفأ َأيََْمنأُكْم ﴾و وى  بدالرزاق،  ن  ائشة يف ق له:   ُ بأال ه ُذُكُم اَّلله
قالت:    [  ٢٢٥] البقرع:    ﴿ َل ُلَؤاخأ

َل ُتْعَقُد   هم الق   لتدا ؤون يف اِلمر، فلق   هذا: )َل واهلل، وب  واهلل، وك  واهلل( لتدا ؤون يف اِلمر،

   له ق  هبم 

وقد قا  ابن أيب حاتم،  ن  ائشة: أهنا كانت تتأّو  هذه اآللة، وتق  : ه  اليشء حي ف   له 

  أحدكم، َل لرلد منه إَل الصدق، فلك ن    غري ما ح ف   له

 الشرح 

 هذا الق   خ ف الق   اِلو  

لك ن َوَ د  نها وَوَ د  نها هذا )يف الق    أنوقد لك ن هذا ال فظ حيتمل  ند  ائشة اْلعنل ، أو 

 الثاين الذي تتأو  به( 

أنه َل كفا ع   له،  -  يض اهلل  نها -ه  قا  اللم  وَ ّقدها، لكنه َغَ ب    َظنّه الصدق، فرتى 

فلح ف: )واهلل أنه  لذهب(، لغ ب    ظنه هذا كأن لق   قائل: )هل  تذهب إىل اْلكان الف ين؟( 

  -  يض اهلل  نها -مثً ، وه  لن لذهب أو مل لذهب؛ فهذا َل كفا ع   له يف ق    ائشة 

 المتن 

ثم حكى نح  ذلك  ن أيب هرلرع، و  لَمن بن لوا ، و علد بن ُجبري، وجماهد، واحلون، وز ا ع 

 وقتادع، وغريهم س، وبن أوىف، ومكح  ، وطاو

و وى أب  داود،  ن  علد بن اْلولب: أن أخ ْلن من اِلنصا  كان بلنهَم مرياث، فوأ  أحدمها 
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 صاحبه القومة، فقا : إن ُ دت توألني  ن القومة فكل ماِل يف  تاج الكعبة 

ر  ن لملنك وَك ِّم أخاك،  معت      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فقا  له  مر: إن الكعبة غنلة  ن مالك، َكفِّ

  ، وَل يف قطلعة الرحم وفلَم َل مت ك ((- ز وجل  -)) َل لم    لك، وَل َنْذ  يف معصلة الرب لق  : 

ُذُكْم بأََم َكَوَبْت ُقُ  ُبُكْم ﴾وق له:  ْن ُلَؤاخأ  [: ٢٢٥] البقرع:  ﴿ َوَلكأ

 قا  ابن  باس، وجماهد، وغري واحد: ه  أن حي ف    اليشء وه  لع م أنه كاذب   

ْدُتُم اِْلَيََْمَن ﴾قا  جماهد، وغريه: هي كق له تعاىل:  ُذُكْم بأََم َ قه ْن ُلَؤاخأ  اآللة [  ٨٩] املائدع:  ﴿ َوَلكأ

ُ َغُف ٌ  َح ألٌم ﴾   ح لم  نهمأي غف   لعباده،  [ ٢٢٥] البقرع:  ﴿ َواَّلله

 الشرح 

ُذُكْم بأََم َكَوَبْت ُقُ  ُبُكْم ﴾قا :    -جل و      -اهلل   ْن ُلَؤاخأ ُ بأال هْغ أ يفأ َأيََْمنأُكْم َوَلكأ ُذُكُم اَّلله
 ﴿ َل ُلَؤاخأ

 مقاصدكم لعني ب [؛ ٢٢٥] البقرع: 

حما بة العبد    باب وللس هنا اْلراد: َحْْص وجه اْلحا بة    ما يف الق ب، وإنَم اْلراد:  د  

 ال غ  يف اللم ، وإَل فإن العبد حُياَ ب    بقلة أفعاله وأق اله 

 وإنَم يف هذا الباب َل حياَ ب    لملنه التي قاهلا لغً ا، وإنَم حُياَ ب    ما َ ّقد   له اللم  

لعبد، وقد َل حُياَ ب يف الق ب قد حُياَ ب   له اك ن ثم إن من اِلم   اْلهمة معرفتها هنا: أن ما ل

   له 

ب   له؛  )) إن اهلل َتاوز  ن ُأّمتي ما َحّدثت به إذا كان جمرد َهمٍّ أو حدلث َنْفس فإن العبد َل حُيا أ

  أنفوها، ما مل َتُقل أو تفعل ((

مانع وأما إذا كان َ ْزٌ     الفعل فإن اإلنوان حُياَ ب   له؛ ف    ز     فأْعل الولئة وَمنَعه منها 
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 فإهنا ُتكَتب   له  لئة 

وهذا ه  الت فلق ب  النص ص؛ يف أن ما كان من باب حدلث النهْفس أو اخلاطرع أو اهلاجس فهذا 

َل يشء   له إذا َدَفعه، أما إذا ق ي هذا اِلمر وصا  َ ْزًما وَ َز     فأْع ه وَمنَعه منه مانع فإنه ُلؤَثم    

 ذلك 

إىل  بده ه  َنَظره إىل  م ه، وإىل ق به،   -جل و      -ا: أن نع م أن َنَظر اهلل  ثم من اِلم   اْلهمة أيًض 

 وللس إىل ق به فقط 

وهنا ُُيطأئ بعض الناس  ندما ُلنَصح    َأمٍر ُمالأف َفَع ه فلق  : )لا أخي! اإللَمن يف الق ب(! هذا 

نة، وَل ه  َل شك من اِلخطاء الشنلعة؛ وهذا يف احلقلقة ه  ق   أهل اإل جاء،  وللس ق   أهل الوُّ

 ُمعتَقد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرا  

)) إن اهلل َل لنظر إىل ص  كم وَل إىل أجوامكم، ولكن لنظر إىل ق  بكم فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قا : 

إىل الق  ب وإىل اِل َم ، وهي التي حُياَ ب   لها العبد؛  -جل و    -؛ فم ضع َنَظر اهلل وأ َملكم ((

 ْصده وحُياَ ب    فأْع ه، يف باب اِلجر ويف باب اإلثم فُلحاَ ب    قَ 

فإن اإلنوان ل  َهّم بحونة ف م لعم ها ُكتأَبت له حونة، وإذا  مل احلونة فإن احلونة تتضا ف إىل 

  رشع حونات، إىل أضعاف كثريع 

له  لئة، فإن َفع ها وكذلك يف باب اإلثم؛ إذا َ َز     فأْعل الولئة وَمَنعه منها مانع فإهنا ُتكَتب   

 بالناس  -جل و    -ُكتأَبت   له  لئة واحدع؛ وهذا من  محة اهلل 
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وأما َنَظر الناس بعضهم إىل بعٍض: فإىل ظاهر احلا  من ق ٍ  أو فأْعل، احلُكم ه     الظاهر، فك ن 

َذ الناس اإلنوان ُُيطأئ يف ق له أو يف فأْع ه، لفعل خطًأ، للس النظر منّا نحن إىل مقصده، و ل  ُأخأ

َكت كثري من العق بات، ِلنه ما من ُُمطئ إَل  لق   لك: أنا  بمقاصدهم لُعطِّ ت كثري من احلدود، وَلرُتأ

 وإنَم احُلكم    ظاهر أح ا  الناس  ما قصدت 

  -جل و    -وال حي قد انقطع؛ ف لس  ندنا معرفة بمقصده، ومقصُده إىل اهلل 

لفظه، أو حُياَ ب    ق له الذي فله ُمالفة؛ وهذا ه  ما لنظر فله اإلنوان، وه  وإنَم حُياَ ب    

  -جل و    -ظاهر أق ا  الناس وأفعاهلم، وأما ب اطنهم: فإىل اهلل 

ُ َغُف ٌ  َح ألٌم ﴾قا :  -جل و    -ثم اهلل   -لعني اآللة فلها بلان مغفرع اهلل  [: ٢٢٥] البقرع:  ﴿ َواَّلله

ُ َغُف ٌ  َح ألٌم ﴾: -جل و    -جاء ق   اهلل   -جل و    ْن بعد ق له:  [ ٢٢٥] البقرع:  ﴿ َواَّلله ﴿ َوَلكأ

ُذُكْم بأََم َكَوَبْت ُقُ  ُبُكْم ﴾  -جل و    -أي وما قد حيصل من العبد من نلٍة فإن اهلل  [؛ ٢٢٥] البقرع:  ُلَؤاخأ

  - بحانه وتعاىل  - محته و عت كل يشء، وقد لعف   نه 

 المتن 

لٌم ) َ َغُف ٌ  َ حأ نه اَّلله
ْم َتَربُُّص َأْ َبَعةأ َأْشُهٍر َفإأْن َفاُءوا َفإأ هأ

ْن نأَوائأ لَن ُلْؤُل َن مأ ( َوإأْن َ َزُم ا ٢٢٦﴿ لأ هذأ

لٌع َ  ألٌم )الطه  َ َ مأ نه اَّلله
 [ ٢٢٧-٢٢٦] البقرع:  ( ﴾٢٢٧َ َق َفإأ

ع زوجته ُمدع؛ ف  ُي  : اإلل ء  : احل ف، فإذا ح ف الرجل أَل جُيامأ

 إما أن لك ن أقل من أ بعة أشهر  -

 أو أكثر منها  -

ع امرأته،  و  لها أن تصَب، وللس هلا مطالبته بالفلئة يف فإن كانت أقل: َفَ ه أن لنتظر انقضاء اْْلُّدع ثم جُيامأ

  هذه اْلدع
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 الشرح 

ْم َتَربُُّص َأْ َبَعةأ َأْشُهٍر لق  :  -جل و    -اهلل ك بعد ذل هأ
ْن نأَوائأ لَن ُلْؤُل َن مأ َفإأْن َفاُءوا َفإأنه ﴿ لأ هذأ

لٌم ) َ َغُف ٌ  َ حأ  [  ٢٢٦] البقرع:  ﴾( ٢٢٦اَّلله

 احل ف؛ َح أف الرجل أن َل لأيت أه ه أبًدا، أو ف ق أ بعة أشهر اإلل ء: ه  

، أو شهرلن، أو ث ثة؛ فهنا     قبل ذلك هذا للس من اإلل ء يف يشء؛ كأن حي ف أن َل لأتلها شهًرا

 ما ُحكم اإلل ء؟ اْلرأع أن تصَب 

ا َلُف ت بوببه من ال اجب، ومن اْلصالح،  َ
أ
ّر ؛ مل  وكذلك ِلنه َح أف    َتْرك واجب اإلل ء حُمَ

أن  -َل  لَم الرجل-وللس لإلنوان  واِلصل يف اْلعارشع ب  الزوج : أن تك ن باْلعروف 

 لوتدد  ق امته يف بلته    ُظْ م اْلرأع 

ع إذا أخطأت وَ َصت أن هيجرها يف بلتها حتى ترجع وتؤوب، وأما أن  وجاز يف الرشلعة أن اْلرأ

 لأتلها ولتجاوز هذا اِلمر أ بعة أشهر؛ فإن يف هذا إرضا   حي ف    أنه َل

 إًذا هي    حال :

 إن كانت قبل أ بعة أشهر؛ فهذا للس من اإلل ء يف يشء  -

 ويف هذه احلا : وإن كان أ بعة أشهر فأكثر؛ فهذا ه  اإلل ء اْْلَُحره ؛  -

 * إما أن لرجع ولفيء إىل زوجه 

 ايض؛ هلا حقٌّ يف ذلك * وإما أن ُلَط ِّقها الق
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فإًذا  وهذا اِلمر ا تد  به الع َمء    أكثر ما تبقى به اْلرأع بعلدع  ن زوجها؛ وهي أ بعة أشهر 

 اِلصل: أن اإلل ء َل جي ز 

 للس فله كفا ع؛ لكنه فله اإلنابة والرج ع  هل فله كفا ع؟

، ُتَب ِّ موألة الرج ع والت بة واإلنابة، -   محه اهلل  -ومما أذكره اآلن: قصة َذَكرها ابن العريب املالكي  

فإنه َذَكر أن  جً  جاء إىل ح قة  املٍ، فومعه لق  : )َطّ ق النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وآىل، وَظاَهر( وكان  نده حض   

 كبري 

، فقا : لا شلخ! ق ت يف د  ك: )آىل -دا وه   جل غرلب  ن ال-فبعد أن انتهى الد س، أتى إلله  

      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وَطّ ق، وَظاَهر(، واهلل ما آىل      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا منكر 

 فَتنَبه هذا العاملأ إىل هذه اْلوألة، فقا : ائتني يف الغد 

فجاءه يف الغد: وقا : أهيا الناس! ق ت البا حة: )آىل      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص( وقد أ شدين هذا الرجل، 

 قا : فحم ني الناس، حتى جاءوا به إىل هذا    مني، واهلل َل جي س إَل يف مكاين فه  خريٌ 

وهذا فله بلان  ه لة الرج ع والت بة    النفس اِلّوابة؛ ِلن هذا من اِلم   اْلط  بة يف العبد؛ أنه 

خطأت فله ه  إذا ُأ شد إىل يشء أخطأ فله أن لنرشح صد ه بذلك، وأن لفرح؛ فإن الناصح لك يف َأْمٍر أ

 نعمة من اهلل  ظلمة  اقها إللك 

وأما وج د َمْن ل افقك    كل ق ٍ  كان خرًيا أو رش فإن هذا ابت ء، و بَم  ببه: ما يف نفوك من 

قد لو ق لك اخلري َ ْ ًقا، وأنت يف غف ة، يف   -جل و     -البعد  ن دلن اهلل، أو  ن رشلعته، لكن اهلل  
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و ق اهلل إللك َمْن لنصحك، أو َمْن ُلرشدك، أو َمْن ُلنَّبهك، أو َمْن ُلَعّ مك؛  د  انتظا  هذا اِلمر، فل

    العباد؛ أن لو ق لك ناصًحا  -جل و    -هذه نعمة  ظلمة من نأَعم اهلل 

 المتن 

وهذا كَم َثَبَت يف الصحلح   ن  ائشة: أن      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص آىل من نوائه شهًرا، فنز  لتوع 

 )) الشهر توع و رشون (( و رشلن، وقا : 

 الشرح 

ترك  -  له الص ع والو    -لعني مل لصل هذا إىل اإلل ء الذي ه  اِل بعة أشهر، وإنَم النبي 

 أزواجه 

؛ وهذا للس من اإلل ء اْلحّر    وهنا اْلراد بذلك: أنه ح ف     د  ُقْرهبن شهًرا

 المتن 

 وهلَم  ن  مر بن اخلطاب نح ه 

-زادت اْلدع    أ بعة أشهر ف  زوجة مطالبة الزوج  ند انقضاء أ بعة أشهر: إما أن لفيء فأّما إن 

 ق، فُلجَبه احلاكم    هذا أو هذا لئ  لرض هبا وإما أن ُلط ّ  -أي جُيامع

ْم ﴾وهلذا قا  تعاىل:   ْن نأَوائأهأ لَن ُلْؤُل َن مأ  من نوائهم أي حي ف ن    َتْرك اجلَمع    [  ٢٢٦] البقرع:    ﴿ لأ هذأ

  فله دَللة    أن اإلل ء ُيتص بالزوجات دون اإلماء

 الشرح 

وفله أيًضا دَللة    أن اإلل ء لك ن من الزوج، َل لك ن من الزوجة؛ لعني َل تق  : )واهلل لن 

أقربك( وُت ف   له! َل  ؛ إنَم اإلل ء لك ن من الزوج، ه  الذي لقع منه احل ف، أما هي ف  جي ز هلا 

ا َوَ د يف احل َ
أ
)) أيَم امرأع د اها زوجها دلث: َل أ بعة أشهر وَل أقل من ذلك؛ ف  جي ز هلا اَلمتناع؛ مل

 ، أو غري ذلك من اِلحادلث )) إَل لعنتها اْل ئكة ((، أو َفَأبَت إَل بات الذي يف الوَمء   لها غضبان ((
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 المتن 

ْم ﴾وهلذا قا  تعاىل:   ْن نأَوائأهأ لَن ُلْؤُل َن مأ  أي حي ف ن    َتْرك اجلَمع من نوائهم   [  ٢٢٦] البقرع:    ﴿ لأ هذأ

 فله دَللة    أن اإلل ء ُيتص بالزوجات دون اإلماء؛  كَم ه  مذهب اجلمه   

أي لنتظر الزوج أ بعة أشهر من ح  احل ف، ثم ُل َقف  [ ٢٢٦] البقرع:  ﴿ َتَربُُّص َأْ َبَعةأ َأْشُهٍر ﴾

  وُلطاَلب بالفلئة أو الط ق

 الشرح 

 لعني الرج ع، أو أن ُلَط ِّق 

 المتن 

 أي  جع ا إىل ما كان ا   له؛ وه  كنالة  ن اجلَمع  [ ٢٢٦] البقرع:  ﴿ َفإأْن َفاُءوا ﴾وهلذا قا : 

  -  محه اهلل -قاله ابن  باس، وغري واحد، ومنهم: ابن جرلر 

لٌم ﴾ َ َغُف ٌ  َ حأ نه اَّلله
ا َ َ ف من التقصري يف حقهن بوبب اللم  [ ٢٢٦] البقرع:  ﴿ َفإأ َ

أ
  أي مل

 الشرح 

أ بعة أشهر أو َتاوز فرجع الرجل، أناب، و جع وفاء إىل أه ه؛ لعني مادا  أن هذه اْْلُدع مل تتجاوز 

 فاهلل غف    حلم؛ ِلن ما فع ه معصلة َل َت ز، لمتنع هبا تأدلة احلق ق ل زوجة 

 لكنه إذا جاوز اِل بعة أشهر فهنا ه  ب  أمرلن:

 إما أن لرجع  -

 وإما أن ُلَط ِّق  -

 هل جي ز لإلنوان أن لمتنع بغري مانع رش ي؟

  جي ز له؛ ِلنه كَم أنه بحاجة إىل ذلك فأيًضا الزوجة بحاجة إىل هذا اِلمر َل

 المتن

لٌم ﴾وق له:  َ َغُف ٌ  َ حأ نه اَّلله
فله دَللة ِلحد ق ِل الع َمء؛ وه  القدلم  [ ٢٢٦] البقرع:  ﴿ َفإأْن َفاُءوا َفإأ

  ن الشافعي: أن اْْلُ ِلأ إذا فاء بعد اِل بعة اِلشهر أنه َل َكّفا ع   له 

وُلعَتَضد بَم َتَقّد  يف احلدلث  ند اآللة التي قب ها،  ن  مرو بن شعلب،  ن أبله،  ن جده، أن 

ُكها َكّفا هتا (( )) َمْن َحَ ف    لمٍ  فرأى غريها     اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قا :  ، كَم  واه أمحد، خرًيا منها َفرَتْ
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 وأب  داود، والرتمذي 

: أن   له الكفا ع؛ لعم   وج ب التكفري -وه  اجلدلد من مذهب الشافعي-والذي   له اجلمه    

     كل حالف، كَم تقد  أيًضا يف اِلحادلث الصحاح  واهلل أ  م

 الشرح 

ر  نها، فلدخل يف هذا العم   ِلن اإلل ء ح ف؛ فَم   َتَقد  من أن َمْن ح ف    معصلة فإنه ُلَكفِّ

 المتن

اِلثر الذي  واه اإلما  مالك بن  -يف منا بة تأجلل اْْلُ ِل بأ بعة أشهر-وقد ذكر الفقهاء وغريهم 

 أنس يف اْل طأ،  ن  بدال ه بن دلنا  قا : خرج  مر بن اخلطاب من ال لل فومع امرأع تق  :

 َتطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاو  هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذا ال لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل وا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالَ ّد جانبالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله

  
قنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي أَل خ لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل أَل بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله  وَأ ه

   

 فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اهلل لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َل اهلل أين أ اقبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله

  
نبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله ك مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذا الرسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللر ج ا رِّ ُ  حلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالَ

   

 فوأ   مر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصَب اْلرأع  ن زوجها؟

 فقالت:  تة أشهر، أو أ بعة أشهر 

 من ذلك فقا   مر: َل أحبس أحًدا من اجلل ش أكثر 

ي هذا من طرق، وه  من اْلشه  ات   وقد ُ وأ

 الشرح 

ه  من اْلشه  ات،  واه اإلما  مالك، و واه  علد بن منص  ، و واه  بدالرزاق يف اْلصنهف، 

 و واه البلهقي يف الونن الكَبى، و واه اخلرائطي، وغريهم من أصحاب الكتب اْلوندع 

 وه  من القصص اْلشه  ع ال ا دع 

وهذا فله بلان أمهلة  د  غلاب الرجل  ن زوجه، َل  لَم إن مل لكن له ُ ذ  قاهر   له؛ فاِلصل: أنه 

لأيت أه ه، ولقيض حاجته ولقيض هلم حاجتهم، وأما الغلاب والُبعد لغري  بب فهذا فله تف لت الكثري 

 َفْتح ِلب اب الرش فله من اْلصالح، بل قد لك ن 

ع: أن تصَب، وأن تتقي اهلل  ، كَم قالت هذه اْلرأع: )ف اهلل ل َل - بحانه وتعاىل  -واِلصل يف اْلرأ
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 أين أ اقبه(، ويف بعض اِللفاظ: 

نبه ك من هذا الرسلر ج ا ا أ اقبه = حلُرِّ  ف اهلل ل َل اهلل  بًّ

ْرصها    غلبة  -جل و    -لعني ل َل مراقبتها هلل   ْفظها ل عهد، وحأ زوجها، و   أن ُتفظه وحأ

قبة اهلل  -جل و    -يف نفوها ويف ماله لفع ت الف احش، لكن اهلل  مانًعا هلا من  -جل و    -ومرا

 ذلك 

ع اْلؤمنة؛ أن ُتفظ زوجها؛ ُتفظه يف َ ْمعها، ويف بْصها، ويف نفوها، وأن  وهذا اِلصل يف اْلرأ

ه َنْقٌض ملا بلنها وب  زوجها من اْلحبة واْل دع ُترص    بقاء العهد، وأن َل تتهاون يف ما لك ن فل

 والتآلف 

 وأيًضا    الزوج أن لنظر يف هذا اِلمر؛ ف  لغلب    أه ه بَم جيع هم يف معاناع 

 -جل و    -؛ ِلن اهلل -كَم جاء يف بعض الروالات  ن حفصة-وحدد الع َمء هذا بأ بعة أشهر 

لإلنوان أن حي ف  ن ُبْعده  ن أه ه ف ق اِل بعة أشهر؛ فا تدل ا هبذا َذَكر هذا يف اإلل ء؛ فإنه َل جي ز 

    أن هذا أقىص اْْلُدع التي لغلب فلها الرجل  ن أه ه 

 المتن 

ّ اِل بعة  [ ٢٢٧] البقرع:  ﴿ َوإأْن َ َزُم ا الطه َق ﴾وق له: 
فله دَللة    أن الط ق َل لقع بمجرد ُميضأ

 أشهر؛ كق   اجلمه   

 وذهب آخرون إىل أنه لقع بأُميضأ اِل بعة أشهر تط لقة 

وه  مروي بأ انلد صحلحة  ن  مر، و ثَمن، و يل، وابن موع د، وابن  باس، وابن  مر، وزلد 

  امل، وغريهمبن ثابت، وبه لق   ابن  ريلن، ومرسوق، والقا م، و 

 الشرح 

الص اب: أنه َل لقع ط ق بأُميضأ اِل بعة أشهر؛ وه  ق   اجلمه  ، َل لقع ط ق، وإنَم ُلنَظر بعد 

 ذلك  ند احلاكم؛ فإن مل لرجع الزوج َطّ قها احلاكم منه وإن َأبَى الزوج 

هنا ) زم ا( تع د إىل الرجا ، لعني   [؛  ٢٢٧] البقرع:    ﴿ َوإأْن َ َزُم ا الطه َق ﴾:  -جل و      -وق   اهلل  
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 للس اْلراد به النواء 

لَن ُلْؤُل َن ﴾ِلن الضمري هنا لع د إىل ق له:  [ ٢٢٧] البقرع:  ﴿ َوإأْن َ َزُم ا ﴾ أي  [ ٢٢٦] البقرع:  ﴿ لأ هذأ

 أي الرجا     الط ق  [ ٢٢٧] البقرع:  ﴿ َوإأْن َ َزُم ا ﴾ الرجا  

 المتن 

ّ اِل بعة أشهر ط قة  جعلة؛ قاله  علد بن اْلولب، وأب  بكر بن  بد الرمحن ثم قلل:  
إهنا َتْطُ ق بأُميضأ

 بن احلا ث بن هشا ، ومكح  ، و بلعة، وغريهم 

 وقلل: إهنا تط ق ط قة بائنة 

لِّها ط ق والذي   له اجلمه  : أنه ُل َقف فُلطاَلب إما هبذا أو هذا، وَل لقع   لها بمجرد 
 ُمضأ

و وى مالك،  ن نافع،  ن  بدال ه بن  مر أنه قا : إذا آىل الرجل من امرأته مل لقع   له ط ق وإن 

 مضت أ بعة أشهر، حتى ُل َقف، فإما أن ُلَط ِّق، وإما أن لفيء  وأخرجه البدا ي 

هم ُل قأف و وى الشافعي،  ن   لَمن بن لوا  قا : أد كُت بضعة  رش من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ك 

 اْْلُْ ِلأ 

و وى ابن جرلر،  ن ُ َهْلل بن أيب صالح،  ن أبله قا :  ألت اثني  رش  جً  من الصحابة  ن 

ته، فك هم لق  : للس   له يشء حتى متيض اِل بعة اِلشهر فُل َقف، فإن فاء وإَل  الرجل ُلْ ِلأ من امرأ

 َطّ ق  و واه الدا قطني  

 والشافعي، وأمحد ابن حنبل، وأصحاهبم وه  مذهب مالك، 

 وه  اختلا  ابن جرلر أيًضا 

  وه  ق   ال لث، وإ حاق بن  اه له، وأيب ُ بلد، وأيب ث  ، وداود

 الشرح 

 أنه ُل َقف بعد اِل بعة أشهر، فإما أن لرجع إىل زوجه، وإما أن ُلَط ِّق 

 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 21 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 المتن 

بهْصَن  نه إأْن ُكنه ﴿ َواْْلَُط هَقاُت َلرَتَ هأ
ُ يفأ َأْ َحامأ لُّ هَلُنه َأْن َلْكُتْمَن َما َخَ َق اَّلله

 َوََل حَيأ
ٍ
نه َثَ َثَة ُقُروء هأ

بأَأنُْفوأ

َك إأْن َأَ اُدوا إأْصَ ًحا َوهَلُنه 
نه يفأ َذلأ

هأ رأ َوُبُع َلُتُهنه َأَحقُّ بأَردِّ
 َواْلَلْ  أ اآْلخأ

أ
نه بأاَّلله

ْثُل اله  ُلْؤمأ نه مأ ي َ َ ْلهأ
ذأ

لٌم ﴾ لٌز َحكأ ُ َ زأ نه َدَ َجٌة َواَّلله  َ َ ْلهأ
َجا أ  رِّ

 [  ٢٢٨] البقرع:  بأاْْلَْعُروفأ َولأ

، بأن لرتبصن -اْلدخ   هبن من ذوات اِلقراء-ل مط قات  - بحانه وتعاىل  -هذا اِلمر من اهلل 

 ا ث ثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت بأنفوهن ث ثة قروء، أي بأن متكث إحداهن بعد ط ق زوجها هل 

وقد أخرج اِلئمة اِل بعة من هذا العم  : اِلََمة إذا ُط ِّقت؛ فإهنا تعتّد  ندهم بأُقْرأَيْن؛ ِلهنا    

  النصف من احلرع، والُقْرُء َل لتبعض؛ فُكّمل هلا ُقْرءان 

 الشرح 

 الزلادع؛ ِلن اَِلَمة    النصف من احلُّرع لعني َل لمكن أن لك ن ُقْرء ونصف، وإنَم ُغ ِّب جانب 

 المتن 

 قال ا: ومل ُلْعَرف ب  الصحابة خ ف   وهكذا ُ وي  ن  مر بن اخلطاب 

ئر بأيّل، فكان احلرا ّدهتا كعدع احلرع؛ لعم   اآللة؛ وِلن هذا أمر جأ  واإلماء وقا  بعض الو ف: بل  أ

  يف هذا   اء

 الشرح 

ا َوَ د  ن الصحابة، والصحلح: الق    َ
أ
اِلو ؛ ِلن اَِلَمة ختت ف  ن احلُّرع يف كثري من اِلم  ، ثم مل

 وما َنَق ه  نهم البعض من أن هذا إمجاٌع  ندهم، وَل شك أن هذا َأْمٌر ُمعتََب 

 المتن 

 حكى هذا الق   الشلخ أب   مر بن  بدالَب،  ن حممد بن  ريلن وبعض أهل الظاهر، وَضّعفه 

د باَِلْقَراء ما ه ؟وقد   اخت ف الو ف، واخل ف، واِلئمة يف اْلرا

    ق ل :

 : أن اْلراد به: اِلطها  أحدمها

وقا  مالك يف اْل طأ:  ن ابن شهاب،  ن  روع،  ن  ائشة أهنا قالت: انتق ت حفصة بنت 
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  بدالرمحن بن أيب بكر، ح  دخ ت يف الد  من احللضة الثالثة 

 قا  الزهري: فذكرُت ذلك لَعْمرع ابنة  بدالرمحن، فقالت: َصَدق  روع 

  )) ث ثة قروء ((كتابه: وقد جادهلا يف ذلك ناس فقال ا: إن اهلل تعاىل لق   يف 

 فقالت  ائشة: صدقتم، وتد ون ما اِلقراء؟ إنَم اِلقراء: اِلطها   

وقا  مالك،  ن ابن شهاب،  معت أبا بكر بن  بدالرمحن لق  : ما أد كُت أحًدا من فقهائنا إَل 

 وه  لق   ذلك، لرلد ق    ائشة 

ته فدخ ت يف الد  وقا  مالك،  ن نافع،  ن  بدال ه بن  مر، أنه كان لق   : إذا َطّ ق الرجل امرأ

ئت منه وبرئ منها   من احللضة الثالثة فقد َبرأ

 وقا  مالك: وه  اِلمر  ندنا 

وُ وي مث ه  ن ابن  باس وزلد بن ثابت، و امل، والقا م، و روع، وأيب بكر بن  بدالرمحن، 

 وقتادع، والزهري، وبقلة الفقهاء الوبعة، وغريهم 

 والشافعي وغري واحد، وداود وأيب ث  ، وه   والة  ن أمحد وه  مذهب مالك، 

َلض والق   الثاين  : أن اْلراد باِلقراء: احلأ

 ف  تنقيض العدع حتى تطهر من احللضة الثالثة 

 زاد آخرون: وتغتول منها 

ع  قا  الث  ي،  ن منص  ،  ن إبراهلم،  ن   قمة قا : كنا  ند  مر بن اخلطاب، فجاءته امرأ

 فقالت: إن زوجي فا قني ب احدع أو اثنت ، فجاءين وقد نز ُت ثلايب وأغ قت بايب  

 : أ اها امرأته، ما دون أن ُتل هلا الص ع  -لعني ابن موع د -فقا   مر لعبدال ه 

  قا : وأنا أ ى ذلك

ي  ن أيب بكر الصدلق، و مر، و ثَمن، و يل، وأيب الد داء، وُ بادع بن الصامت، وأنس  وهكذا ُ وأ

بن مالك، وابن موع د، ومعاذ، وُأيَبّ بن كعب، وأيب م  ى اِلشعري، وابن  باس، و علد بن اْلولب، 

مد بن  ريلن، و  قمة، واِل  د، وإبراهلم، وجماهد، و طاء، وطاوس، و علد بن جبري، و كرمة، وحم
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َلض  : اِلقراء: احلأ  واحلون، وقتادع، والشعبي، وغريهم، أهنم قال ا

 وهذا مذهب أيب حنلفة وأصحابه، وأصح الروالت   ن اإلما  أمحد بن حنبل 

َلض    وحكى  نه اِلثر  أنه قا : اِلكابر من أصحاب      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لق ل ن: اِلقراء: احلأ

ّي، وأيب لابن أيب لل ، وابن ُشَبمة، واحلون بن صالح بن َح وه  مذهب الث  ي، واِلوزا ي، و

 ُ بلد، وإ حاق بن  اه له  

ولؤلد هذا ما جاء يف احلدلث الذي  واه أب  داود والنوائي، من طرلق اْلنذ  بن اْلغريع،  ن  روع 

  ئك (()) َد ي الص ع أيا  أقرا بن الزبري،  ن فاطمة بنت أيب ُحبلش أن      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قا  هلا: 

فهذا ل  صح لكان رصحًيا يف أن الُقْرء ه  احللض، ولكن اْلنذ  هذا قا  فله أب  حاتم: جمه   للس 

  بمشه    وذكره ابن حبان يف الثقات

 الشرح 

  )) َد ي الص ع أيا  أقا ئك ((: -  محه اهلل - احلدلث صحلح، وصححه الع مة اِللباين

ّدع اخل ف فلها، وإن كان الراجح  -  محه اهلل -ن حظ أن ابن كثري  كَم -َبَوط ذأْكر هذه اْلوألة لشأ

 : أن القرء من اِللفاظ اْلشرتكة، فلد     الطُّهر، ولد     احَلْلض - لأيت من ك   ابن جرلر

 لعني ه  يف لغة العرب: لفٌظ مشرتك ب  القرء واحللض  ولكن اخل ف يف هذه اآللة 

َلض، أ  اْلراد: ث ثة أطها ؟وإنَم اخل ف يف هذه اآل  لة: هل اْلراد )ث ثة قروء( لعني ث ث حأ

َلض؛ كَم ه  ق   مجه   الع َمء، ولدَللة ورصلح لفظ حدلث  والص اب يف ذلك: أهنا ث ث حأ

  ائشة، وه  ترجلح مَجْع من الع َمء اْلحقق  من الوابق  وال حق  واْلعارصلن 

 المتن 

القرء يف ك   العرب: ال قت ْلجيء اليشء اْلعتاد جملئه يف وقت مع   ، وقا  ابن جرلر: أصل 

 وإلدبا  اليشء اْلعتاد إدبا ه ل قت مع    

 وهذه العبا ع تقتيض أن لك ن مشرتًكا ب  هذا وهذا 
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 وقد ذهب إلله بعض اِلص لل  فاهلل أ  م 

 وهذا ق   اِلصمعي: أن الُقرء ه  ال قت 

ء: العرب تومي احللض: ُقرًءا، وتومي الطهر: قرًءا، وتومي الطهر وقا  أب   مرو بن الع 

 واحللض مجلًعا: قرًءا  

د به  وقا  الشلخ أب   مر بن  بدالَب: َل ُيت ف أهل الع م ب وان العرب والفقهاء أن الُقرء لرا

د به الطهر، وإنَم اخت ف ا يف اْلراد من اآللة ما ه     ق ل    احللض ولرا

 الشرح 

 ا: الراجح يف ذلك: أنه احللض وق ن

ع التي ُط ِّقت وهي  َلض؛ هذا بالنوبة ل مرأ فاْلرأع إذا ُط ِّقت ترتبص بنفوها )لعني تصَب( ث ثة حأ

 من أهل احللض 

 لكن ُلوتثنى من هذه اآللة ث ث نواء، َل لعتدن بث ث احللض:

ّدهتا ث ثة أشهر اْلرأع التي َل ُتلض، َكَُبت يف الون حتى انقطع أوَلهن:  -   نها احللض؛ فهذه  أ

ّدع  -  كذلك َمْن ُط َِّقت قبل الدخ   هبا؛ فإن هذه للس   لها  أ

ّدهتا بأَ ْضع احلمل  -  وكذلك احلامل؛ فإن  أ

 هذه ث ث موائل موتثناع 

 الطالب: والصغريع؟

ًء فضل ة الشلخ: الصغريع قال ا: الصغريع التي َل ُتلض، والكبريع التي َل   ُتلض، التي َل ُتلض   ا

 كانت صغريع أو كبريع 

 أحونت 

 المتن 

نه ﴾وق له:  هأ
ُ يفأ َأْ َحامأ لُّ هَلُنه َأْن َلْكُتْمَن َما َخَ َق اَّلله

 أي من َحَبٍل أو َحْلض  [ ٢٢٨] البقرع:  ﴿ َوََل حَيأ

 قاله ابن  باس، وابن  مر، وجماهد، وغري واحد 
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 الشرح  

نه ﴾لعني أظهر ق   اْلفرسلن:  هأ
ُ يفأ َأْ َحامأ لُّ هَلُنه َأْن َلْكُتْمَن َما َخَ َق اَّلله

لعني   [  ٢٢٨] البقرع:    ﴿ َوََل حَيأ

 احلَْمل 

 المتن 

رأ ﴾وق له:   َواْلَلْ  أ اآْلخأ
أ
نه بأاَّلله

 هتدلد هلن    ق   خ ف احلق  [ ٢٢٨] البقرع:  ﴿ إأْن ُكنه ُلْؤمأ

ود ه هذا    أن اْلرجع يف هذا إللهن؛ ِلنه َأْمٌر َل ُلْعَ م إَل من جهتهن، وتتعذ  إقامة البلنة غالًبا    

ْدن فله؛ لئ  خُتَبأ بغري احلق إما ا تعجاًَل منها َلنقضاء العأدع، أو  غبًة منها  ذلك، فرده اِلمر إللهن، وُتُ  ِّ

َرت أن خُتَْبأ باحلق يف ذلك من غري زلادع وَل ُنقصانيف تط ل  ا هلا يف ذلك من اْلقاصد  َفُأمأ َ
أ
  ها؛ مل

 الشرح 

هنا هي إما أهنا تكتم أهنا حامل حتى لقع الط ق رسلًعا، إذا كانت مثً  يف اِلشهر اْلتأخرع، إذا 

 وضعت مَحْ ها وقع يف ذلك الط ق، فهي لذلك َل خُتَبأ الزوج 

 َل خُتَبه حتى لط   اِلمر  ندها ْلصالح يف نفوها  أو أهنا

 واِلصل يف ذلك، بل ال اجب: أن خُتَبأ زوجها 

َ أهنا حامل كان هذا  بًبا لرج  ها، و بًبا إل ادهتا إىل بلتها    بَم الزوج إذا ُأخَبأ

 المتن 

نه يفأ َذلأَك إأْن  وق له:  
هأ أي وزوجها الذي َطّ قها   [  ٢٢٨] البقرع:    َأَ اُدوا إأْص ًحا ﴾﴿ َوُبُع َلُتُهنه َأَحقُّ بأَردِّ

دهتا، إذا كان مراده بردهتا اإلص ح واخلري؛ وهذا يف الرجعلات   َأَحّق بأَرّدهتا ما دامت يف  أ

 الشرح 

د إص ًحا؛ ِلن اهلل   جع ه      -جل و      -بعض أهل الع م  أى أنه َل لصح منه اإل جاع إن مل ُلرأ

  بلل الرشط 

 لعني اِلزواج  [ ٢٢٨] البقرع:  ﴿ إأْن َأَ اُدوا إأْص ًحا ﴾)إن( الرشطلة هنا: 
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وقا  بعضهم: هذا للس     بلل اَلشرتاط، وإنَم ه      بلل اإل شاد، ف   أ جعها ثم بعد ذلك 

ا اإل جاع، ف لس ن ى أن ُلص أح، أو أ اد بعد ذلك اإلص ح، وإن مل لكن قاصًدا له حا  إ جا ها جاز هذ

     بلل الرشط، وه  اِلظهر، واهلل أ  م 

 المتن 

ا ُحْصوا يف  فأما اْلط قات الب ائن: ف م لكن حا  نزو  هذه اآللة مط قة بائن، وإنَم صا  ذلك مَلّ

 الط قات الث ث 

وا يف اآللة فأما حا  نزو  هذه اآللة: فكان الرجل أحّق برجعة امرأته وإن ط قها مائة مرع، ف َم   ُقْصأ

 التي بعدها    ث ث ط قات صا  ل ناس ُمَطّ قة بائن وغري بائن 

وإذا تأم ت هذا َتبّ  لك َضْعف ما َ َ كه بعض اِلص لل ، من ا تشهادهم    موألة   د 

ا َتَقّدمه من لفظ العم   أ  َل؟ هبذه اآللة الكرلمة، فإن التمثلل هب َ
أ
ًصا مل ا غري الضمري: هل لك ن ُُمصِّ

  ُمطابأق ملا ذكروه، واهلل أ  م

 الشرح 

ص بعض أجزاء العم  ، فال ابن كثري له  هذه موألة: وهي أن ال فظ العا  إذا جاء بعده ضمري ُُيَصِّ

َنَظر يف هذه، وإن كان بعض أهل الع م حتى من اْلحقق  من أهل الع م ا تدل ا يف هذه اآللة أو أخذوا 

 هبذه القا دع يف هذه اآللة 

له َنَظر: وه  أن اآللة يف الرجعلات، وللس يف الب ائن؛ ِلنه مل لكن قد  -  محه اهلل -لكن ابن كثري 

 ، فإن هذا َل لك ن ختصلص ل عا  باْلرأع البائننز  يف ذلك ما لتع ق 
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 : -جل و    -لعني يف ق   اهلل 
ٍ
نه َث َثَة ُقُروء هأ

ْصَن بأَأنُفوأ به هذا  [ ٢٢٨] البقرع:  ﴾﴿ َواْْلَُط هَقاُت َلرَتَ

  ا ، لعني للس فله   اْلراد: البائن، البائن َمْن هي؟

 البائن التي ُط ِّقت ث ث ط قات 

حا  نزو  اآللة مل تكن رشلعة الث ث ط قات ُمَقره ع، فكان الرجل ل  َط هق أكثر من ذلك، فإًذا هذا 

نه يفأ َذلأَك ﴾للس ما جاء بعده من ق له: 
هأ للس هذا ختصلٌص هلذا  [، ٢٢٨] البقرع:  ﴿ َوُبُع َلُتُهنه َأَحقُّ بأَردِّ

ع البائن يف العم  ؛ ِلن نزو  اآللة حصل قبل موألة الك     ن البائن؛ فإًذا َل لدخل الك    ن اْلرأ

  -  محه اهلل -هذه اآللة أصً  يف نظر ابن كثري 

 المتن 

نه بأاْْلَْعُروفأ ﴾وق له:  ي َ َ ْلهأ
ذأ ْثُل اله أي وهلن    الرجا  من احلق مثل ما  [ ٢٢٨] البقرع:  ﴿ َوهَلُنه مأ

 ل رجا    لهن، َفْ ُلؤدِّ كل واحد منهَم إىل اآلخر ما جيب   له باْلعروف  

)) فاتق ا كَم ثبت يف صحلح مو م،  ن جابر، أن      اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قا  يف خطبته، يف حجة ال داع: 

مة اهلل، ولكم   لهن أَل ُل طئن اهلل يف النواء، فإنكم أخذمت هن بأمانة اهلل، وا تح  تم فروجهن بك 

ح، وهلن  زقهن وكو هتن  ُفُرشكم أحًدا تكره نه، فإن فع ن ذلك فارضب هن رضًبا غري ُمََبِّ

  باْلعروف((

)) أن ويف حدلث معاولة بن َحلدع الُقشريي، أنه قا : لا      اهلل! ما حق زوجة أحدنا؟ قا : 

  ترضب ال جه، وَل ُتقبِّح، وَل هتجر إَل يف البلت ((ُتطعمها إذا طعمت، وتكو ها إذا اكتولت، وَل 

﴿ َوهَلُنه و ن ابن  باس قا : إين ِلحب أن أتزلهن ل مرأع كَم ُأحب أن تتزلن ِل اْلرأع؛ ِلن اهلل لق  :  

نه بأاْْلَْعُروفأ ﴾ ي َ َ ْلهأ
ْثُل الهذأ    واه ابن جرلر، وابن أيب حاتم  [ ٢٢٨] البقرع:  مأ
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 الشرح 

إىل أن لك ن التعامل ب  الزوج  باْلعروف، وكَم أن  - بحانه وتعاىل  -لعني هذا ت جله من اهلل 

ن هلا،  فلٍق هبا؛ فلك ن َبْذ  اْلعروف  الزوج لرغب يف امرأع مطلعة فكذلك الزوجة ترغب يف  جٍل حُموأ

  اْلعروف؛ فالزوج لرتّفق من الطرف ، حتى تدو  هذه اْلحبة، وحتى تتَم ك هذه اِلرسع، ف  بد من َبذْ 

ن إىل زوجها بطا ته، وبالنظر يف حاجته، ويف التزلن له، ونح  ذلك  ن إللها، واْلرأع ُُتوأ  باْلرأع، وحُيوأ

ا؛ فُلطالأب اْلرأع بَم َل حُيقق ه  يشء من اْلعام ة باْلعروف  ً
أ
 وكذلك الرجل: َل لك ن ظامل

غالب إنَم حيصل من قأَبل الزوج، َل من قأَبل الزوجة، واحلقلقة: أن الكثري من الظ م والتعدي يف ال

 وهذا ال اقع لد    له 

ولذلك جاءت ال صالا الكثريع باِلمر بالرتفق، وُحْون الر الة والعنالة، جاءت ال صالا باْلرأع يف 

ا حيصل من الزوج من اإلمها ، والتعدي، والظ م، و د  الر الة، و د  العنالة  َ
أ
 هذا الباب؛ مل

نه بأاْْلَْعُروفأ ﴾: -جل و    -شك أن ق   اهلل  وَل ي َ َ ْلهأ
ْثُل الهذأ وهذا  [؛ ٢٢٨] البقرع:  ﴿ َوهَلُنه مأ

أي ل مرأع مثل ما تطاَلب به  [ ٢٢٨] البقرع:  ﴿ َوهَلُنه ﴾اخلطاب يف ابتدائه ل رجل، فقا  ه  وصلة ل مرأع: 

 من اْلعروف، فكذلك    الرجل أن لعام ها باْلعروف 

وما أمجل ما َذَكر هنا  ن ابن  باس فلَم  واه ابن جرلر، وابن أيب حاتم، و واه كذلك ابن أيب شلبة 

دب الرفلع ؛ وهذا َل شك من اِل" إين ِلحب أن أتزلن ل مرأع كَم أحب أن تتزلن ِل اْلرأع "يف اْلصنهف: 

 يف ُحْون التبعل من اْلرأع لزوجها، وكذلك من الرجل لزوجه 
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 المتن 

نه َدَ َجٌة ﴾وق له:  َجا أ َ َ ْلهأ  رِّ
أي يف الفضل ة يف اخلَ ق واخلُُ ق، واْلنزلة، وطا ة  [ ٢٢٨] البقرع:  ﴿ َولأ

ُم َن َ َ  اِلمر، واإلنفاق، والقلا  باْلصالح، والفضل يف الدنلا واآلخرع، كَم قا  تعاىل:  ا َجاُ  َق ه ﴿ الرِّ

أْم ﴾ هلأ ْن َأْمَ ا ُ َبْعَضُهْم َ َ  َبْعٍض َوبأََم َأنَفُق ا مأ َل اَّلله  بأََم َفضه
أ
  [ ٣٤النواء: ]  النَِّواء

 الشرح 

نه َدَ َجٌة ﴾ َجا أ َ َ ْلهأ  رِّ
جعل   -جل و      -؛ اهلل  "أي يف الفضل ة يف اخلَ ق"قا :    [؛  ٢٢٨] البقرع:    ﴿ َولأ

تركلبة اإلنوان، الرجل يف جوده للس كرتكلبة اْلرأع؛ فه  لتحمل من أ باء احللاع؛ ولذلك كان ال اجب 

النفقة، وللس باب النفقة    اْلرأع، وَل جي ز ل رجل أن لأخذ من ماهلا شلًئا إَل   له ه  أن لت ىل جانب 

 بإذهنا وبطأْلب نفوها، وَل جي ز ل رجل أن جيَب امرأته    العمل 

واِلصل: أن اْلرأع إذا  م ت أن ما أخذته من ما  ه  هلا، للس ل زوج يف ذلك نصلب إَل إذا كان 

 اِلمر  ن اتفاٍق بلنهَم يف ابتداء 

 ثم كذلك يف اْلنزلة: فالرجا  ق ام ن    النواء 

 ويف الطا ة: اْلرأع تطلع زوجها باْلعروف 

 وطا ة الزوج َل خترج  ن ث ثة أم  :

 إما أن تطلعه يف واجب؛ فه  واجب   لها  -

ره ؛ ف  طا ة ْلد  ق يف معصلة اخلالق  -  وإما أن لك ن يف َأْمر حُمَ

 َأْمر مباح وإما أن لك ن يف  -

فالص اب: أنه إن َأَمرها بأمٍر مباح  اد إىل اِلمر اِلو ؛ وه  أنه جيب   لها ذلك لعم   اِلوامر 

 بطا ته 

جعل اْلرأع    النصف من الرجل يف مخوة  -جل و    -ثم من الفرق ب  اْلرأع والرجل: أن اهلل 

 يف مخوة أم  : الرشلعة جع ت اْلرأع    النصف من الرجلأم   يف الرشلعة؛ 
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 يف َأْمر الدلة؛ أن دلة اْلرأع    النصف من دلة الرجل  -

 ويف أمر العقلقة؛ فُلذَبح  ن الّذكر شات ، و ن اِلنثى شاع واحدع  -

 وكذلك يف َأْمر الشهادع؛ فشهادع اْلرأت  بشهادع الرجل  -

)) أيَم امرئ مو م أ تق قا :  -  له الص ع والو    -وكذلك يف باب العتق؛ وذلك أن النبي  -

  مو ًَم كان فكاكه من النا ، وأيَم  جل مو م أ تق أمرأت  كانتا فكاكه من النا  ((

نه  بحا -فهذه مخوة أم  : اْلرياث، والدلة، والعقلقة، والشهادع، والعتق؛ هذا ك ه من حكمة اهلل 

  زلز  -جل و    -، واهلل -وتعاىل 

لٌز َحكألٌم ﴾ ُ َ زأ هذه اآللة هبذلن اَل م ، مما  -جل و    -ولذلك َخَتم اهلل  [، ٢٢٨] البقرع:  ﴿ َواَّلله

فلَم قىض وَقّد  وجعل من الف ا ق ب  الرجل واْلرأع، ويف ما رشع،   - بحانه وتعاىل    -لد     حكمته  

ًء يف موائل الط ق، أو يف غريها من اْلوائل ويف ما أنز  من أحكا   ،   ا
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