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 بسم اهلل، واحلمدلله، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

يييلم      ،   ييي ونا وللمسي يييري عند قوله مهللا اغفر لنا ولشي قال اإلمام ابن كثري يف كتاب ُعمدة التفسي

 ت اىل:

 المتن 

َْوُلووِ ﴿   َْ اَعَو َوَعىَل ا ييَ ييي ييي ضي من الرن
َْن  ََراَو  َْ  ُيتِ

ِ
ْ َن  َْوَحَوُلنن َ ْوَلْ ِ َكاِملَْ ِ َ

ييِ ييي ييي  َلُه ِرْزقُُهنن َواْلَوالَِداُت ُيْرضي

  ِِ َْ ُرو َْ َوُهُنن بِا سيْ
ارن َوالَِدٌة بَِوَلِدَلا َوَح مَ َوكِ َيَ َ َها َح ُت ْوُلوٌو َلُه بَِوَلِدهِ َوَعىَل اْلَواِرِث َح ُتَكلنُف نَْفٌس إِحن ُوسيْ

ََ َعلَ ِْهَ  َوإِْ   ََرْوُتْم  َْ  تَ  اُورم َفاَل ُانَا احع َعْن َتَرا م ِمنُْهَ  َوَتشييَ ُ وا  َْوَحَوُكْم ِمثُْل َذلَِك َفإِْ   ََراَوا فِصييَ ضييِ ْ َْ سييْ

َ َْ لنْمتُْم َما بَت ْتُْم بِا يييَ ييي ييي ََ َعلَ ُْكْم إَِذا سي ريٌ َفاَل ُانَا يييِ ييي ييي َ بَِ  َتْ َملُوَ  َبصي َ َواْعلَُموا  َ ن اَّللن ُقوا اَّللن  َواتن
ِِ ] البقرة:  ﴾ ْ ُرو

٢٣٣ ] 

ييينتا ، فال اعتبار  ييياعو، ولا سي ييي ن  وحولن ك ل الرضي ييياو من اهلل ت اىل للوالدات:    ُيرضي لذا إرشي

َضاعَ بالرضاعو ب د ذلك؛ وهلذا قال:   من الرن
َْن  ََراَو  َْ  ُيتِ

ِ
 [. ٢٣٣] البقرة:   َو ﴾﴿َ 

َييو اَولوو وُعمره  وذلب  كثر األئمو إىل  نه ح ََيُْرم من الرضيياعو إح ما كا  وو  احلول ، فلو ارت

 .فوقه  مل َيرم"

 الشرح

يييم اهلل الرلن الر  م يييوله نب نا ،  بسي يييلم وباره عىل عبده ورسي يييىل اهلل وسي احلمد هلل رب ال اَ ، وصي

 وصحبه وسلم تسل  ع كثريعا.حممد، وعىل بله  

  ما ب د..
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﴾:  -ال وعال    -فوصلنا إىل قول اهلل  َداُت ُيْرِضْ َن  َْوحَوُلنن َ ْوَلْ ِ َكاِملَْ ِ
 [. ٢٣٣] البقرة:  ﴿َواْلَوالِ

 ولذه اآليو وإ  كانت عىل ص غو اجلملو اخلربيو إح    اَراو هبا األمر.

 الوالدات    ُيرض ن  وحولن  ول  كامل .واَ نى:  نه جيب عىل  

، و   رلو اهلل  عظم من رلو األم بولدلا؛ أل  -سبحانه وت اىل   -واآليو تدل عىل عظ م رلو اهلل 

 احلال يف طب  و األمر    اَر ة ُترِضو ابنها، وو  احلااو إىل وص و.

   ُترضيي ه، و نه يلهمها ذلك، فال جيوز بالولد  واب عىل  ُّمه    -سييبحانه وت اىل   -ولكن لرلو اهلل 

 هلا التفريط؛ ولذلك كا  من  ق احبن عىل  ُّمه  هنا تسق ه لبنها.

ييييب ل الواوب؛ ألنه  ييييب ل الننْدب، إن  لو عىل سي ييييتحباب  و عىل سي ييييب ل احسي ح   -ك  لو م لوم-ولذا ل س عىل سي

 امه عىل تفص لم س أيت إ  شاء اهلل.تقوم   اة الطفل إح بأ  ُيسَقى من  ل ب  ُّمه  و ما يقوم مق

 المتن 

يييول اهلل  :  " ييي يييلمو قالت: قال رسي ييي ييياعو إح ما َفتَق وروى الْمذي، عن  م سي ييي م من الرضي )) ح َُيَرِّ

  األم اء يف الثدي، وكا  قبل الفطام ((.

 وقال: لذا  ديٌث  سٌن صح ح.

م وال مل عىل لذا عند  كثر  لل ال لم من  صييحاب رسييول اهلل     َرِّ َُ وغريلم؛    الرضيياعو ح 

م ش ئعا.  إح ما كا  وو  احلول ، وما كا  ب د احلول  الكامل  فإنه ح َُيَرِّ

 .قلت: َتَفّرو الْمذي بروايو لذا احلديث، ورااله عىل رشط الصح ح "
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 الشرح

 لو صح ح.و

 المتن 

يييياعيو قبيل احل ييي ييي ول ، ك  اياء يف احليدييث، اليذي "وم نى قوليه: إح ميا كيا  يف الثيدي:  ي يف حميل الرضي

ييي عا ((.رواه اإلمام  لد، عن الرباء بن عازب، قال: ََلّا مات إبرال م ابن النبا   قال:   ييي ييي  )) إ  له ُمرضي

 ولكذا  خراه البواري.

يييييالم  -وإن  قال   يييييالم  -ذلك أل  ابنه إبرال م    -  عل ه السي يييييهر.  -  عل ه السي يية  شي ييي يينو وعري ييي  مات وله سي

 ي نا ُتكمل ِرضاعه.  )) إ  له مرض عا ((فقال:  

يييف ا  بن ُع  نو، عن عمرو بن وينار، عن  ويؤيده ما رواه الدارقطنا من طريق اهل ثم بن   ل، عن سي

م من الرضاعو إح ما كا  يف احلول  ((.ابن عباس قال: قال رسول اهلل  :    )) ح َُيَرِّ

 ُيسنده عن ابن ُع  نو غري اهل ثم بن   ل، ولو ثقو  افظ.ثم قال: مل  

ا.   قلت: وقد رواه اإلمام مالك يف اَوطأ، عن ثور بن زيد، عن ابن عباس مرفوعع

ييييول اهلل  :   يييي، عن اابر قال: قال رسي ييييال، وح ُيتْم ورواه  بو واوو الط اليسي ييييا  ب د فصي )) ح رضي

 ب د ا تالم ((.

 [. ١٤]  لق  :  ﴿ َوفَِصاُلُه يِف َعاَمْ ِ ﴾ث يف قوله ت اىل: ومتام الدحلو من لذا احلدي

ا ﴾وقال:    ."[ ١٥]  األ قاِ:  ﴿ َوَلْلُُه َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَ  َشْهرع
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 الشرح

ييييبا عام   ييييا  الصي ا -مما ذكره  لل ال لم يف مثل لذا اَقام:    إرضي ييييواءع كا  ذكرع ا، سي  و الولد عمومع

يييتويف ولدلا األول   - و  نثى  ييي ييي ر َلْلها؛  تى يسي ييياعه عام  لذا  قك له؛ ولذلك جيوز للمر ة    ُتؤخِّ ييي ييي إرضي

 ال ام  يف تغذيته بحل بها.

ا    ُيهاو ميا يكو  إعيانيو ييييع ييي ييي َي يييهم  ا ييي ييي َي هليا عىل ترب تيه، كيأ  ُيهاو عيام  و عيام  كيذليك؛  تى   و اياز ب 

 يقوم الطفل بنفسه يف ب ض  موره، ف ت رس هلا.

 ولذا التنظ م اائه إ  شاء اهلل.

 فإ  اَراو منه: ترب و الطفل، وُ ْسن ال نايو به، ول س احمتنا .

ييي و الفقر  و نحو ذلك: فهذا ح جيوز؛ أل  لذا ي ييي ييي  -نايف التوكل عىل اهلل  و ما احمتنا  من احلمل خشي

 .-سبحانه وت اىل 

ييي يو الفقر:   لي  نكر عىل    -عه وايل    -اهلل  ييي ييي ﴿ َوح َتْقتُلُوا ل اإلرشاه اليذين كيانوا يقتلو   بنياءلم خشي

 نَْحُن نَْرُزقُُهْم َوإِيناُكْم إِ ن قَتْلَُهْم َكاَ  ِخطْئعا َكبِريعا ﴾
 [. ٣١]  اإلرساء:   َْوحَوُكْم َخْش ََو إِْمالقم

ايل وعال   -؛ ميا من وابيوم يف ليذه األر  تيدّب عل هيا إح وعنيد اهلل  -ايل وعال   -فيالرزاق لو اهلل  

 ِرْزقها.  -

َضاَعَو ﴾:  -ال وعال    -وقول اهلل   من الرن
َْن  ََراَو  َْ  ُيتِ

ِ
 الهوج ) بو الولد(. [ ٢٣٣]  البقرة:   ﴿َ 

يييألو التا يذكرلا احلافظ اب ييي ييي يييا  إن  يكو  يف احلول  -  -رله اهلل    -ن كثري  ولذه اَسي ييي ييي ولو    الرضي
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ل -فيأقيل، وح يكو  ب يد ذليك م ييدل عل يه كثري من األ ياوييث، من ذليك: إ  النبا   َوخيَ : اليذي َُيرِّ

 قالت:  خا من الرضاعو. )) َمْن لذا؟ ((عىل عائشو فواد عندلا راالع فقال: 

يييياعيو من اَ ياعيو (()) انظر  َمْن إخوانكن، فيإن  افقيال  :   ييي ييي م، فلو كيا  ب د   لرضي فهيذا اليذي َُيَرِّ

يييببيعا أل   ييي ييي ميه،  ي ح يكو  سي ييي يت اَر ة طفالع ب يد احلول  ف نيد  يالري ال ل ء  نيه ح َُيَرِّ ييي ييي احلول ..،  رضي

ا هلا، ونحو ذلك من األ كام.  يكو  حَمَرمع

يييامل موىل  ذيفو: فإ  َ ْ عا من  لل ال  يييو سي لم يرو     لذا خاص به، ول س له و ما ما ُيْذَكر من قصي

 ُ كم ال موم.

َْن كا  يف  ال سييامل موىل  ذيفو، وإح فإ  األصييل    الكبري 
ِ
وَمْن ََتَّوز من  لل ال لم فقال: جيوزَ 

يينت ؛ لقوله  :   ا هلا إذا َااَوز السي  )) إن  الرضييياعو من اَ اعو ((ح ُي طَى من  ل ب األم ل كو  حَمرمع

 له يف السنت ، وما وو  ذلك، وح يهيد عىل السنت .ل كو  اإلرضا  

يييحيابيو؛ مميا اياء عن ابن عمر   ييي ييي :  نه -ريض اهلل عنيه  -وليذليك اياء عن ابن عمر، وعن َ ْو من الصي

 و رضالم.  -ريض اهلل عنهم    -ولذا عل ه  الري الصحابو  " فإن  الرضاعو رضاعو الصغري "قال:  

 المتن 

ييي وو، واابر، والقول بأ   " ييي ييي م ب د احلول  َمْروي عن عس، وابن عباس، وابن مسي َرِّ َُ يييياعو ح  ييي ييي الرضي

 و يب لريرة، وابن عمر، و م سلمو، وس  د بن اَس ب، وعطاء، واجلمهور.

 ولو مذلب الشاف ا، و لد، وإسحاق، والثوري، و يب يوسف، وحممد، ومالك يف روايو.
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ييبا وو  احلو ييار بمنهلو وقال مالك: ولو فُطَِم الصي يياله مل ََيُْرم؛ ألنه قد صي يي ته امر ة ب د فصي ل  فأرضي

 الط ام، ولو روايٌو عن األوزاعا.

 وقد ُروي عن عمر وعس  هن  قاح: ح رضا  ب د فصال.

 سواء فُطم  و مل ُيفطم.  -كقول اجلمهور-ف ُحتَمل  هن   راوا احلول   

 وَُيتمل  هن   راوا الف ل، كقول مالك.

 .واهلل  علم"

 الشرح

ي نا  رضيي ته  ُّمه   "ما فُطِم الصييبا وو  احلول "لذه اَسييألو متفرعو عن اَسييألو األوىل؛ ولا: إذا 

يييييري  ُمه من  ا هلذه اَر ة، تصي يييييري به حَمَرمع م، يصي ييا  َُيَرِّ ييي و ب د ذلك، فهل لذا اإلرضي
ييِ ييي يينو، ثم فُطِم، ثم  ُرضي ييي سي

 الرضا ؟

 فاجلمهور عىل  هنا تصري  ُّمه من الرضا ؛ ألنه ما زال يف احلول .

ا هلا، وح َُيَ -رله اهلل    -وكا  يرى مالك  م هبذا الرضا ؛ ألنه قد فُطِم.:  نه ح يكو  حَمَرمع  رن

ي مذلب اجلمهور.  وظالر اآليو ُيَقوِّ

 فإنه وإ  طَِ م ب ض اليشء إح  نه ح زال يف سن الرضا ، واهلل  علم.

 المتن 

ِِ ﴾"وقوله:   َْ ُرو َْ َوُهُنن بِا يييْ ييي سي
 َلُه ِرْزقُُهنن َوكِ

َْوُلووِ َْ  ي وعىل والد الطفل نفقو  [ ٢٣٣]  البقرة:   ﴿ َوَعىَل ا
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ييار،  يياوة  مثييياهلن يف بليييدلن من غري إرساِ وح إقتي ييه عي يييوهن بييياَ روِ،  ي ب  ارت بي ييي ييي الواليييدات وكسي

ِه َوَمْن قُِدَر َعلَ ِْه ِرْزقُُه بحسيب قدرته يف يسياره وتوسيطه وإقتاره، ك  قال ت اىل:  
َ تِ  ِمْن سيَ

َ وم  ُنِْفْق ُذو سيَ
﴿ لِ

ا ﴾فَلْ ُنِْفْق مِمنا بتَ  ُ َبْ َد ُعرْسم ُيرْسع ا إِحن َما بَتاَلا َس َْ َ ُل اَّللن ُ نَْفسع ُ َح ُيَكلُِّف اَّللن   [. ٧]  الطالق:   اُه اَّللن

َيحاه: إذا طلنق زواته وله منها ولد، فأرضي ت له ولده، واب عىل الوالد نفقتها وكسيوها  قال ال

 .باَ روِ"

 الشرح

 هنا مسائل: 

 

سألةأا اىل: :  ِِ ﴾امل َْ ُرو َْ ا َوُهُنن بييِ يييْ ييي ييي سي
ُه ِرْزقُُهنن َوكِ  لييَ

َْوُلووِ َْ ي نا عىل الهوج  [ ٢٣٣]  البقرة:  ﴿ َوَعىَل ا

ْسَوُهُنن ﴾)اَولوو له(، الهوج ُولِد له، ولدت له اَر ة، ف ل ه 
 .[. ٢٣٣]  البقرة:  ﴿ ِرْزقُُهنن َوكِ

ل له، ول س باعتبار  نه الرزاق؛ فالرزاق ولذا ف ه اواز    ُينَسب الرزق إىل َُحصِّ َْ  اإلنسا  باعتبار ا

َتُِ  ﴾  -ال وعال    -لو اهلل   َْ ةِ ا اُق ُذو اْلُقون زن َ ُلَو الرن  [. ٥٨]  الذاريات:  ﴿ إِ ن اَّللن

 ف ل ه:  ي عىل  يب الطفل    ينفق عىل ابنه.

 :املرأة يف هذه احلال )أم اةطفل( على حاةني:

 ا    تكو  م ه ) ي زواته(.إم  -

 وإما    يكو  قد طَلّقها.  -
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يييواءع كيانيت م يه  و مل تكن م يه )طلقهيا(؛ جييب عل يه النفقيو عىل  ييي ييي ويف كال احليال  جييب عل يه النفقيو، سي

  بنائه.

ِِ ﴾: -ايل وعال  -ثم قول اهلل  َْ ُرو َْ ٌِ من عياوة النياس؛ فال  [ ٢٣٣]  البقرة:  ﴿ بِيا  ي ف   لو م رو

 ُيَكلنف يشء ل س من عاوة الناس.

يييع و: ال اوة حُمَّكمو، ف  اعتاو عل ه الناس من باب النفقو  ويف لذه األمور تكو  ك  لا القاعدة الري

 فهو الذي جيري عل ه األمر.

 الهوج؟لل لنا اإلنفاق يف ال اوة عىل  سب  ال الهواو  م عىل  سب  ال  

 الهواو قد تكو  غن و، والهوج فقري، ف  ال اوة اَقصووة لنا؟

و فييإنييه ُينِفق عيياوة قأال عض  أهأل اةضل  يييب  ييال الهواييو؛ فلو كييا  الراييل فقريعا ولا غن ييّ ييي ييي ييي : عىل  سي

 األغن اء.

هأ: : ا :قأال عض ا  غن يياء فنفقييو األغن يياء، وإذا كييانوا    يع يييط؛ إذا كييانوا    ييع ييي ييي     األمر يكو  يف الوسي

 فقراء فنفقو الفقراء، وإذا كا    دلم غنا واآلخر فقري فالتوسط.

ييييح ح؛ أل  لذا يؤيد قول اهلل  :اةقول اةثاةث ييي ييييب  ال الهوج؛ ولو الصي ييي ال وعال   -:    األمر بحسي

-  :﴾ ُ ِه َوَمْن قُِدَر َعلَ ِْه ِرْزقُُه فَلْ ُنِْفْق مِمنا بَتاُه اَّللن
 ُنِْفْق ُذو َسَ وم ِمْن َسَ تِ

 [. ٧]  الطالق:  ﴿ لِ

ا األمر ُينظَر ف ه إىل  ال الهوج.  إذع

ِه َوَمْن قُِدَر َعلَ ِْه ِرْزقُُه فَلْ ُنِْفْق :  -ال وعال    -ثم يف لذه اآليو يف قول اهلل 
َ تِ ييَ  ِمْن سي

َ وم ييَ  ُنِْفْق ُذو سي
﴿ لِ
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ا إِحن َما بَتاَلا ﴾ ييييع ييي ُ نَْفسي ُ َح ُيَكلُِّف اَّللن ييييم مو لذه اآليو تدل عىل  نه ح ُيَكلنف فوق  [ ٧الق: ]  الط  مِمنا بَتاُه اَّللن ييي َي ب

 طاقته.

ييتطاعو، بوالِ النوالا؛ النوالا ح ُتَ لنق  ييي يييييع و؛  هنا ُم لّقو باحسي ولذه قاعدة يف   و األوامر الري

ه ح َيتاج إىل استطاعو، بوالِ الف ل. ْ ْن  باحستطاعو ألهنا َتْره، وال

 ااز له اإلفطار. ولذلك اإلنسا  يف الص ام لو ع ه

ا، إ  مل تستطو ف ىل انب ((.يف الصالة:   ، إ  مل تستطو فقاعدع  )) َصلِّ قائ ع

 فاألوامر مبنالا عىل احستطاعو.

ه؛ ولذلك قال النبا  :   ْ ْن يييتط تم،  ما النوالا فمبنالا عىل ال ييي ييي )) ما  مرتكم بأَْمرم فأتوا منه ما اسي

ما قال: )فااتنبوه ما استط تم(؛ ح ُيَ لنق النها باحستطاعو، النها عن   وما هن تكم عن يشء فااتنبوه ((

 اليشء: َتْره.

يياعيييدة يف     يياوات، ويف بييياب اَ يييامالت، قي وليييذا يف   و األمور؛ يف بييياب النفقيييات، ويف بييياب ال بي

 األوامر ُتَ لنق باحستطاعو..

ا إِحن َما بَتاَلا ﴾ ُ نَْفسع ا إِحن ُوْسَ َها ﴾ [. ٧الطالق: ]    ﴿ ح ُيَكلُِّف اَّللن ُ نَْفسع  [. ٢٨٦]  البقرة:  ﴿ ح ُيَكلُِّف اَّللن

 المتن  

ارن َوالَِدٌة بَِوَلِدَلا ﴾وقوله: " ييييَ ييي ييي َي ييي  باه بْب ته، ولكن ل س هلا  [ ٢٣٣]  البقرة:  ﴿ ح ُت ييي ييي  ي ح تدف ه عنها لترضي

 تناوله غالبعا، ثم ب د لذا هلا َرفْ ه عنها إذا شاءت.َوفْ ه إذا ولدته  تى تسق ه اللبن الذي ح ي  ش بدو   
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 ولكن إ  كانت مَارة ألب ه فال َيل هلا ذلك، ك  ح َيل له انتهاعه منها َ رو الرضار هلا.

ا هبا. [ ٢٣٣]  البقرة:   ﴿ َوح َمْوُلوٌو َلُه بَِوَلِدهِ ﴾وهلذا قال:   رع   ي بأ  يريد    ينته  الولد منها إرضا

 .لد، وقتاوة، والَحاه، وغريلم"قاله جما

 الشرح

 ي نا من القواعد الرع و ال امو: ح رضر وح رضار.

م.  وكل ما كا  ف ه رضر فهو حُمَرن

 والقاعدة الرع و تقول: الرضر ُيهال.

ييا  ابنهيا عقوبيوع ألب يه،  و عنياوعا ألب يه، وح جيوز للرايل    يمنو  ييي ييي ييي فال جيوز للمر ة    متتنو عن إرضي

ا هلا، وتبِك تعا هلا؛ لذا ف ه رضر عىل احبن.األم    من إرضا  ابنها تنك وع هبا وعناوع

ييين  ييي ييي   يف مثل لذا السي ييي يييلحو لذا الول د، و   ينظرا ف   ينف ه، وح سي ييي بل جيب عل ه     ينظرا يف مصي

 الذي لو سن التكوين والنشأة والْب و البدن و، فال شك    ال نايو به  َْمر يف غايو األمه و.

 

 به ألمه ته.  -ال وعال   -ذلك ننظر يف لذا احلُكم الر  يف اإلرضا ، اعتنى اهلل  ل

 وَ ُرم عىل اَر ة    متتنو من إرضا  ول دلا.

ييو اَلكْ  يف احلديث    النبا   قال:   ييي يياء تنهش ُثِدّحُّن   ّات ((وااء يف قصي ييي  )) ثم انطلق يب فإذا بنسي
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 احل ات تنهش ُثِدّي النساء.

 قال: يمن ن  وحولن  لباهنن.  َمْن لؤحء؟ (())  قلت:  

 فال جيوز للمر ة..

 ابنها بغري ُعْذر كبرية.  منولذا يدل عىل    َمنْو اَر ة  ل بها 

 أل  ف ه وع د، وف ه عذاب، ح جيوز.  َلاذا كبرية؟

 :ال جيوز ةلمرأة أن متتنع من إرضاع اعن:ا إال عشرطني: 

 موافقو األب.اةشرط اىل:ل: 

 عدم ترضر الرض و.:اةشرط اةثاني: 

 فال بد من موافقو األب، والثاين: عدم ترضر الرض و.

ييييا  ابنها  ييييف-و ما    متتنو اَر ة من إرضي ييييدلا: فإ  لذا    -لألسي ييييك -ألَْمر َتم س يت لق ب سي  -ح شي

 من التفريط، ولذا من  رما  احبن.

ييير الييذي يكو  بييه احمتنييا  لنييا حُمَرن  ييي ييي ييي   و   احلل ييب الطب  ا ورب   وى بييه إىل الرضي ييي ييي ا، وح سي لبن -مييع

ا    ُيساَوى بأي  لبا  صناع و،   -ال وعال    -الذي ا له اهلل    -اَر ة ف ها غذاءع هلذا الطفل ح يمكن  بدع

 وح تقوم مقامه.

ا بأ  اَر ة ح تسييتغنا باألشيي اء الصييناع و عن احلل ب الطب  ا، ولذا من   تى األطباء يوصييو  كثريع
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الع منها، لذا من  ق احبن:    ُترض ه، و   ت تنا بتغذيته.   ق احبن، َُّ  ول س َتَف

ا يل يف ليذا اللبن اليذي يكو  منهيا كفياييو لالبن، ا يل ف يه الكفياييو، وإ  كيا    -ايل وعال   -واهلل 

 قل الع فال مانو    ُتَ ف إل ه، إ  استشارت األطباء اَوثوق  يف ذلك جيوز هلا ذلك.

ى  نيه ل س عنيدليا يشء من احلل يب  و بيدعوى  َْمر َتم س  و تكم س؛ فيإ  ليذا ح  ميا    متتنو بيدعو

 يل ق بَمْن تسمو لذه اآليات والوع د الوارو يف األ اويث.

 المتن 

َك ﴾"وقولييه:  ُل َذلييِ يييار لقريبييه؛ قييالييه جمييالييد،  :[ ٢٣٣]  البقرة:  ﴿ َوَعىَل اْلَواِرِث ِمثييْ ييي ييي ق ييل: يف عييدم الرضي

 والَحاه.والش با، 

وق ل: عل ه مثل ما عىل والد الطفل من اإلنفاق عىل والدة الطفل، والق ام بحقوقها وعدم اإلرضار 

 .هبا؛ ولو قول اجلمهور"

 الشرح

 ي نا الوارث.. إذا مات األب  و الهوج فإ  الوارث يقوم عىل لذا األمر وي تنا هبذه النفقات.

 المتن 

ََ َعلَ ِْهَ  ﴾﴿ َفإِْ   ََراَوا  "وقوله:   اُورم َفال ُانَا ييَ احع َعْن َتَرا م ِمنُْهَ  َوَتشي ييَ  ي فإ  اتفقا   [ ٢٣٣]  البقرة:  فِصي

يييياورا يف ذليك، و   يا عل يه، فال  ييي ييي يييلحيو ليه، وتشي ييي ييي واليدا الطفيل عىل فِطياميه قبيل احلول ، وَر َاَيا يف ذليك مصي

 اناَ عل ه  يف ذلك.
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يييتبّد بذلك من  خر ح يكفا.ف ؤخذ منه    انفراو   دمها بذلك وو  اآل وح جيوز لوا د منه     يسي

 قاله الثوري وغريه.  غري مشاورة اآلخر.

ولذا ف ه ا ت اط للطفل، وإلهام للنظر يف  مره، ولو من رلو اهلل ب باوه؛   ث َ َ ر عىل الوالدين 

 يف ترب و طفله ، و رشدمها إىل ما ُيصلحه ويصلحه .

يييورة الطالق:  ييي ييي ِم َوإِْ   ﴿ك  قيييال يف سي هتُوُلنن  ُُاوَرُلنن َو ْمَتُِروا َب ْنَُكْم بَِمْ ُرو ييَ ْ َن َلُكْم في يييَ ييي ييي إِْ   َْرضي ييَ في

ِضُو َلُه  ُْخَرى ﴾ ْ ُْ ُتْم َفَس  ."[ ٦]  الطالق:  َتَ ارَسْ

 الشرح

ُتْم ﴾ ِضُو َلُه  ُْخَرى ﴾اختلفتم   [ ٦]  الطالق:   ﴿ َوإِْ  َتَ ارَسْ ْ ُْ  [. ٦]  الطالق:  ﴿ َفَس

 وكا  من عاوات ال رب:  نه يسْضو نساء  خريات إلرضا  األبناء؛ ولذا ح إشكال ف ه.

مهمو؛ ولا إشكال واقو: تساُلل كثري من النساء يف إرضا   بنائهن من   -احلق قو-لكن لنا اَسألو  

بَل نساء  خريات، سواء من قريباها  و غري قريباها.
 قِ

ا لذا   ثم عدم التدق ق يف  مع يييع و التا هبا يكو  حُمَرن ييي يييا  الري ييي يييا ، ويف طريقو اإلرضي ييي عدو مرات اإلرضي

يييبِ ات؛ ي نا يلتقم الثدي ثم لو  ييي ييي ييي ات ُمشي ييي ييي ا  و  نثى؛ فال بد    تكو  ُس رضي يييواءع كا  َذَكرع ييي ييي الولد، سي

 يْكه.

التسالل و ما ما َيصل اآل  من    ُترض ه فالنو مرة وا دة  و مرت ،  و خيتلط عل ها احلساب،  و  

ييييل زواج ب  األ   ييي ييي يييكاحت، ورب   صي ييي ييي ييييل عىل إثر لذا كثري من اإلشي ييي ييي يف لذا الباب؛ ثم متر األاام وَصي
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 و خته من الرضا ، و صل عىل إِثر ذلك األبناء.

ييي ت من  ُم لذا، ف كو   ييي يييو من  ُّم لذه  و    لذه رضي ييي يييل    لذا رضي ييي يييهد بأنه قد  صي ييي ثم يأيت َمْن يشي

 كبرية.  اآلثار اَْتبو عىل لذا األمر

األصل:    اَر ة ُترِضو ابنها، كل  ُم ُترِضو ابنها، ما يف واعا للتباول الت اري احلاصل ب  النساء! 

 لذا ح فائدة منه إح للحااو  و ألَْمر اضطرلا إىل ذلك  و نحو ذلك.

ييي و ما  َي بْط األمر، وعدم احنتباه، والتدق ق يف ق يييَ يييالل يف لذا الباب، وعدم ضي يييل به  ما لذا التسي َيصي

يييبا ، ل س جمرو التقام الثدي و َْخذ يييل به اإلشي يييبا  وما ح َيصي ا؛   يشء  اإلشي ييي و،  بدع من لذا اللبن ُي ترَب رضي

يييكاحت تنبنا  ييي ييي يييري لناه إشي ييي ييي يييوابط، وينبغا احلرص واحعتناء بذلك؛  تى ح يصي ييي ييي فهذا له رشوط وله ضي

 عل ها  مور يف قَ و اَحرم و، ويف قَ و الهواج، ويف  مور كثرية.

 ول: لذه  خت لذا، وجيوز له    يسافر هبا.ف ق

ا، ما يدرو . ا رشع ًّا كامالع تامع ّرمع ا حُمَ  لذا اإلرضا  كا  إرضاعع

 فهذه األمور َتاج إىل انتباه وإىل َضبْط، وعدم تساُلل يف ذلك.

يييي و ف   -رله اهلل    -ف ذكر لنا احلافظ ابن كثري   َي يييياورة ب  الهوا  يف ق ييييألو  نه ح بد من اَشي طام مسي

 الول د،    ُيفطَم و   يكو  يف ذلك مصلحو رااحو، و ّح يكو  ف ه رضر عل ه.

 المتن 

﴾"وقوله:   ِِ َْ ُرو َْ ََ َعلَ ُْكْم إَِذا َسلنْمتُْم َما بَت ْتُْم بِا ِضُ وا  َْوحَوُكْم َفال ُانَا ْ َْ  [. ٢٣٣لبقرة:ا]﴿َوإِْ   ََرْوُتْم  َْ  َتْس
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لّم منه  الولد إما لُ ْذرم منها،  و ُعْذر له، فال اناَ عل ها   ييييَ  ي إذا اتفقت الوالدة والوالد عىل    َيتَسي

يييييو لولده غريلا  يييييْضي ييييين، واسي يي و بالتا لا   سي ييي لّمها  ُْارها اَلاضي ييَ ييي يف َبْذله، وح عل ه يف قبوله منها إذا سي

 .باألُارة باَ روِ. قاله غري وا د"

 الشرح

يييي ت ابنه، ومل يتّفقا عىل مبل  م  ، ف  وو لذا ي نا لو  نه   ييييو امر ةع فأرضي ييييْضي يييي ته  و اسي ا  رضي ييييع َي  ا

ا إىل ال اوة، وإىل مث ل )مث ل الس ر يف احسْضا (. َع   ا

 المتن 

َ ﴾"وقوله:   ُقوا اَّللن   ي يف   و   والكم.  [ ٢٣٣]  البقرة:  ﴿ َواتن

َ بِيَ   وا  َ ن اَّللن لَيميُ رٌي ﴾﴿ َواعيْ ييييِ ييي ييي لُيوَ  َبصي ميَ يييييه يشء مين   يواليكيم  [ ٢٣٣]  الييبييقييرة:  تيَ يْ  ي فيال خييفيى عيلي ي

 .و قوالكم"

 الشرح

 بالتقوى.  -ال وعال   -لذا يف كثريم من اآليات يف بيات األ كام، تنتها بأَْمر اهلل  

ييييا  يتقا اهلل  ييي ييييع و ك   نههلا اهلل  -ال وعال    -وف ه احنتباه    اإلنسي ييي  -  يف تطب ق لذه األ كام الري

 .-سبحانه وت اىل   -، و   ح يتالعب هبا، و   لذه من  دوو اهلل  -ال وعال 

رٌي ﴾لذا قال:    -ال وعال    -ثم َختَم اهلل  ييِ َ بَِ  َتْ َملُوَ  َبصي لو رق ٌب  [ ٢٣٣]  البقرة:  ﴿ َواْعلَُموا  َ ن اَّللن

يييِ  ع لكم، و قوالكم، و ف الكم، وما تأتو  وما تذرو  وما تف لو ،  ييي ييي يييرٌي بأ والكم، ُيب ي ييي ييي عل كم، وبصي

 .-سبحانه وت اىل   -وبصرٌي بن ّاتكم  
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 .-ال وعال    -فالوااب عىل ال بد    يتقا اهلل 

 المتن 

" َ َْ ا َي ِذيَن ُيتََوفنْوَ  ِمنُْكْم َوَيَذُروَ   َْزَوااع ا َفإَِذا َبلَْغَن  ََالَُهنن ﴿ َوالن ع ُهرم َوَعرييْ ِهنن  َْرَبَ َو  َشييْ
َن بِأَنُْفسييِ بنصييْ

ُ بَِ  َتْ َملُوَ  َخبِرٌي ﴾  َواَّللن
ِِ َْ ُرو َْ ََ َعلَ ُْكْم ِف َ  فََ لَْن يِف  َنُْفِسِهنن بِا  [. ٢٣٤]  البقرة:  َفاَل ُانَا

 ُيتوىف عنهن  زوااهن:    ي تَد   رب و  شهر وعر ل ال.لذا  َْمٌر من اهلل للنساء الاليت 

 .ولذا احلُكم يشمل الهواات اَدخول هبن وغري اَدخول هبن باإل ا 

 :مستنده يف غري املدخول ع:ن:

 عموم اآليو الكريمو.  -

ئل عن   - ييُ يينن وصيييححه الْمذي:    ابن مسييي وو سي ولذا احلديث الذي رواه اإلمام  لد و لل السي

ا يف ذلك فقال:  قول ف ها بر اا، رال ته ج امر ة ف ت ومل يدخل هبا، ومل يفر  هلا، فْوووا إل ه مرارع ون

يييييداق  يييييوله بريئا  منه: هلا الصي يي طا ، واهلل ورسي ييي ييوابعا فمن اهلل، وإ  يكن خطأع فمنا ومن الشي ييي فإ  يكن صي

.  كامالع

 اَرياث.  ويف لفظ: هلا صداق مثلها، وح َوْكس وح شطط، وعل ها ال دة، وهلا

فقام م قل بن سينا  األشي  ا فقال: سيم ت رسيول اهلل   ق ي به يف برو  بنت واشيق، ففرَ 

ا" ا شديدع  .عبدالله بذلك فر ع
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 الشرح

ِهنن  :  -ايل وعال   -ثم يقول اهلل 
يييِ ييي ييي َن بِيأَنُْفسي يييْ ييي ييي بنصي َ َْ ا َي َذُروَ   َْزَواايع ِذيَن ُيتََوفنْوَ  ِمنُْكْم َوييَ  َْرَبَ وَ ﴿ َوالين

ا ﴾  [. ٢٣٤]  البقرة:   َْشُهرم َوَعْرع

؟ ا قال ب ض  لل ال لم: أل  األرب و األشهر يتب  ف ها احلمل، إذا كا  ف ها   َلاذا  رب و  شهر وعرع

 وال ر لذه: لهياوة التأك د.  َلْل ويتحره ويتب .

، س  نو كاملو.وقال ب َهم: كا  النساء يف اجلالل و تْبص بنفسها  وحع كامالع

يييل وعال  -فوفف اهلل  يييث  -اي يييل الثلي يييث كثري، ف  ي يييث، والثلي يييل الثلي يييو -عن اَر ة، ف  ي ولو  رب ي

 ، ثم ثلث الشهر: عرة  اام.- شهر

 ولذه ااتهاوات من  لل ال لم.

 .-سبحانه وت اىل   -و ما احلكمو التا ح شك ف ها فِ لْمها عند اهلل 

يييم نييا و ط  ييي ييي يييم  يف والوااييب عىل ال بيياو:    يقولوا: سي ييي ييي يييبق    ذكرنييا    احِلَكم عىل قسي ييي ييي نييا، ك  سي

 األ كام الرع و: 

 ِ َكم منصوصو.  -

 وِ َكم ااتهاويو.  -

ةأا:  صأو ييي طا  التا تأيت يف الننص  احِلَك  املن ييي له؛ فإ  الشي يييب بشي ييي له، وح يري )) ح يأكل   دكم بشي

 لذه ِعلّو منصوصو.  يأكل بش له ويرب بش له ((
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 ف  تهد  لل ال لم يف ذِْكر لذه احِلَكم.:أما اةضلا االجت:اديا: 

ييو  ييانيييت ال لي ييا، إذا كي ييا، والتا ح جيوز غريلي يييك ف هي ييي ييي ييي ييو التا ح شي وح جيوز اجلهم بيييأ  ليييذه لا احلكمي

 ااتهاويو.

  ما الننص و فقد ااء هبا الننص، وح ق مو ألي ر ي مقابل الننص.

ييييا  له    ينظر يف احِلَكم  و  ييي ِ  له، ولو واإلنسي ييييَ ييي ُري َْ ه وإىل ا
ِ
يتلمس احِلَكم، ولكن ُي  د األمر إىل عاَ

 .-سبحانه وت اىل   -يف ل ما يشاء، وَيكم ما يريد    -ال وعال   -، فاهلل -ال وعال    -اهلل  

ييية  اام(؛ لذا  ييي ييي يييهر، وعري ييي ييي ييييائل: الكالم لنا عن ِعّدة التا ُيتوىّف عنها زواها ) رب و  شي ييي ييي لنا من اَسي

 و زواها.بالنسبو للمر ة م

  ما غري الهوج فال يت دى ثالثو  اام.

 الهوج فقط  رب و  شهر وعر  اام.

 : :هنا مسلةتان: املسلةا اىل: 

 يف    لذه التا ُيتوىّف عنها زواها؛ إ  كانت  امالع فأقرب األال .

 إ  وض ت َلْلها ب د عر وقائق انتهت الِ ّدة.

 ّدة لنا.توىف زواها ثم وض ت َلْلها، فانتهت ال ِ 

 النظر إىل احلمل.  وإ  كا  احلمل  ب د فهل لنا النظر إىل احلمل  و النظر إىل ال دة؟
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لو    اَر ة َاِهلت لذا األمر فلم ت تد، انتهت فْة ال دة كاملو فهل جيب عل ها    املسألةا اةثانةا: 

 ت تد من    ِعلْمها بأنه جيب عل ها  َْمر ال دة يف وفاة زواها؟

  إذا انتهت فْة الِ دة فال جيب عل ها.  الصواب:

ي يف لذا الشهر.  فإ  بقا شهر؛ نقول: اْعتَدِّ

    ِعّدة اَطلقو غري ِعدة اَتوىف عنها زواها.املسلةا اةثاةثا: 

ييييألو غري اَدخول هبا؛ لنا: إذا مات الهوج عن اَر ة وخل هبا  و مل يدخل هبا، فباإل ا   ييي ييي ك  -يف مسي

ا َع   هنا ت تد.  -ذكر احلافظ، وغري ابن كثري  ا

ّدة، إن  ال يدة عىل َمْن وخيل  هبيا زواهيا لقول  و ميا اَطلقيو التا مل ييدخيل هبيا زواهيا فل س عل هيا عيِ

وهَنَا ﴾:  -ال وعال    -اهلل   ةم َتْ تَدُّ وُلنن فََ  َلُكْم َعلَ ِْهنن ِمْن ِعدن يييُّ ]  األ هاب:  ﴿ ُثمن طَلنْقتُُموُلنن ِمْن قَبِْل  َْ  مَتَسي

٤٩ .] 

 ، ولو من عل ء الصحابو.-ريض اهلل عنه و رضاه   -ابن مس وو   لو نقف مو  ثر

ييي وو  ييي ييي يييحيابيو   -ريض اهلل عنيه    -ل س الظن بيابن مسي ييي ييي ييييك ف يه، أل  الصي ييي ييي  نيه قيال ر ايعا جمروعا، ليذا ح شي

 بم رو الر ي.  -سبحانه وت اىل   -ب  دو  كل الب د عن    ُيفتوا يف وين اهلل 

ييي و   ا وإن  نَظَر ابن مسييي وو إىل قواعد الري ييتنبط لذا احلُكم، إذع ال امو، وإىل النصيييوص األخرى، فاسي

 كا  مبناه ل س عىل ر ْي جمرو، وإن  عىل ااتهاوم مبذول.

ييه  لالع أل  ُيفتا، فإن  كا  لذا يف قوله ر ا ييي ييي يييييحابو يتداف و  الُفت ا، وح يرى   دلم نفسي ييي :  ي  ا الصي
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 ل، ووو  ااتهاو.ااتهاوي، ول س لو الر ي اَ رو، القول وو  نظر، ووو  َتأَمُّ 

 المتن 

و احلميل، ولو مل متكث  يييْ ييي ييي "وح خيرج من ذلك إح اَتوىفن عنهيا زواهيا، ولا  امل، فإ  ِعّدها بَِوضي

ْ َن َلْلَُهنن ﴾ب ده سوى حلظو؛ ل موم قوله:   ََ  .[ ٤]  الطالق:  ﴿ َو ُْوحُت األَْلَاِل  ََالُُهنن  َْ  َي

ييي، وكيا  ابن عبياس يرى:      ييي ييي يييهر وعري ييي ييي يييو،  و  رب يو  شي ييي ييي عل هيا    تْبص بيأب يد األالْ  من الوضي

 لل مو ب  اآليت .

ج يف  َُورن َْ ييلم و، ا ييي ييي بَ  و األسي ييُ ييي ييي نو يف  ديث سي ييُّ ييي ييي يييييلك قوي، لوح ما ثبتت به السي ييي ولذا مأخٌذ ا ٌد ومسي

 .الصح ح  من غري واه"

 الشرح

ييي يت احلميل وانتهي  ييي ييي ا ميات عن زواهيا وضي ّ يييلم يو، َليَ ييي ييي ب  يو األسي يييُ ييي ييي ت من النفياس، وه يأت  يدييث سي

يييحابو بأ  لذا األمر ل س لِك، ح بد    ت تدي بال دة، فذلبت إىل  ييي ييي للُوطّاب، فمن ها َمْن من ها من الصي

النبا  ، قالت: فأت ت رسول اهلل  ، فسألته عن ذلك فأفتاين: بأين قد  للُت    وض ُت َلْس، 

 و ََمرين بالتهوج إ  بدا يل.

يف مسألو  ج التمتو، قال:  قول   -ريض اهلل عنه و رضاه    -الننص، فك  قال ابن عباس  لُوروو لذا  

 لكم: )قال رسول اهلل  (، وتقولو : )قال  بو بكر، وعمر(؟! تكاو تنهل عل نا   ارة من الس ء.

 ، رب  مل-ريض اهلل عنه     -فإذا عندنا الننص من رسول اهلل   ف كو  لذا ااتهاو من ابن عباس  

 يبلغه  ديث األسلم و، رب  مل يبلغه لذا احلديث، فقال هبذا القول.
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 المتن 

ُ بَِ  َتْ مَ "وقولييه:   َواَّللن
ِِ َْ ُرو َْ ا ِهنن بييِ

يييِ ييي ييي ََ َعلَ ُْكْم ِف َ  فََ لَْن يِف  َنُفسي ا إَِذا َبلَْغَن  ََالَُهنن َفال ُانييَ لُوَ  ﴿ فييَ

 [. ٢٣٤]  البقرة:  َخبِرٌي ﴾

يييييح ح ، من  ييي ا َثبََت يف الصي َ
ِ
ييتفاو من لذا واوب اإل داو عىل اَتوىف عنها زواها ُمدة عدها؛ َل ييي ييي ُيسي

يييول اهلل   قييال:   ييي ييي )) ح َيييل حمر ة غري واييه، عن  م  ب بييو وزينييب بنييت احش  م اَؤمن ،    رسي

ّد عىل م ت فوق ثالث، إح عىل زوج  رب و  شهر وعرع  ِ َُ  ا ((.تؤمن باهلل وال وم اآلخر    

ا-ويف الصيييح ح   ييع َي عن  م سيييلمو:    امر ة قالت: يا رسيييول اهلل! إ  ابنتا ُتويف عنها زواها،   - ا

يييتكت ع نها،  فنكحلها؟ فقال:   ييي )) إن  مرت   و ثالثعا، ثم قال:    )) ح ((كل ذلك يقول:    )) ح ((،وقد اشي

 ."لا  رب و  شهر وعر، وقد كانت إ داكن يف اجلالل و متكث سنو ((

 الشرح

 كانت اَر ة يف اجلالل و متكث سنو، وح تقرب اَلاء!

   لذا ف ه من الرضير هبا ومن البقاء عىل لذه احلالو، واَر ة يف عاوها َ ض؛ فهذا   -ح شيك-طب عا  

 يكو  ف ه من األمرا  واألقذار واألوسا .

يييفور  و نحو ذلك ففركته يف   ييينو  ويت هلا ب صي فَْراها وَرمته،  و تأخذ مترة  و نحو فإذا انتهت لذه السي

 ذلك فتُلق ها، فدل ل عىل    لذا األمر انتهى ب د سنو.

ف اء اإلسييالم بأ  جيوز للمر ة    تغتسييل، وجيوز   -واإلسييالم وين الطهارة والنظافو-ااء اإلسييالم  

 هلا    متتشط، لكن ح تتهين.
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يييير؛ كأ  يكو  ل س م ها اإل داو  هنا تبقى يف ب ت زواها، ح تنتقل إىل   ب تم بخر، إح يف  ال الرضي

   د وخُياِ عل ها، جيوز هلا يف مثل لذه احلالو    تنتقل مثالع إىل ب ت  خ ها،  و إىل ب ت  ب ها.

واألمر الثاين:  ح تتهين؛ ومن ذلك:  ح تكتحل، وح تلبس احلُس، وح تلبس احلرير، وغري ذلك من 

.اب تها إح حلا مور الهينو، وح خترج من    و؛ ك الجم

 ن م؛ جيوز هلا    تذلب إىل وظ فتها.  ولل جيوز هلا    تذلب إىل وظ فتها؟

 ْبيعا، ح متس الطِّ يب.
يييت  ل اَطهرات التا قيد يكو  ف هيا يشء من الرائحيو: فال   وح متس طِ ييي ييي و ميا اسي

  ذلك.بأس هبا، كأنوا  الصابو   و الشامبو  و نحو ذلك، لذا جيوز هلا، ح  رج يف

الصيييح ح:  هنا ح متتنو، لكنها َتتنب قدر احسيييتطاعو   وإذا كانت اَر ة ت مل يف الطِّ ب، فهل متتنو؟

    يصل إل ها يشء من الط ب،  و    يوضو عىل اسدلا.

 ولذا كله من رلو اإلسالم باَر ة.

 د عل ه ول ل.ولنا  َْمر: ح يواد لو  م   لبسه يف فْة اإل داو،  سوو،  و  خرض، ح يوا

يييي و الهينو،  و يظهر منها  َي ييييل:    اَر ة تلبس  ي يشء من األلوا ، عدا األلوا  التا تربز هبا ق األصي

 لذا األمر، تلبس  ي لباس من لباسها.

  ما    ت تد بلباسم م    و بلو م م  : فهذا مل َتِرو به الري و.

 المتن 

ِذيَن "ومن لالنا ذلب كثري من ال ل ء إىل    لذه اآليو ناسيوو لييو التا ب دلا، ولا قوله:   ﴿ َوالن
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ا إِىَل احْلَْوِل َغرْيَ إِْخَراجم ﴾ وع أِلَْزَواِاِهْم َمتَياعيع  ين
يييِ ييي ييي ا َوصي َذُروَ   َْزَواايع ك    اآلييو. [ ٢٤٠]  البقرة:  ُيتََوفنْوَ  ِمنُْكْم َوييَ

 غريه.قاله ابن عباس و

 .-ك  س أيت تقريره-ويف لذا نَظٌَر  

يييا إىل األزواج من :اةغرض يييدعولي يييا يي بْس مي
ب، ولِ يييْ يييو من الطِّ ي يييارة عن َتْره الهيني يييداو لو عبي :    اإل ي

ا. ا، وح جيب يف عدة الرا  و قوحع وا دع  ث اب وُ ِسٍّ وغري ذلك، ولو وااب يف عدة الوفاة قوحع وا دع

 وح .ولل جيب يف عدة البائن؟ ف ه ق

وجيب اإل داو عىل   و الهواات اَتوىف عنهن  زوااهن، سواء يف ذلك الصغرية واآليسو واحلرة 

 واألََمو، واَسلمو والكافرة؛ ل موم اآليو.

 .وقال الثوري و بو  ن فو و صحابه: ح إ داو عىل الكافرة"

 الشرح

ّدة يف  يييف ال يِ ييي ييي الطالق الرا ا، ثم ميات زواهيا، فيإنيه يف الطالق الرا ا لو    اَر ة َمّر عل هيا نصي

 ت تد منذ وفاته، ت تد ِعّدة اَتوىف عنها زواها.

 وسواءع كانت صغرية  و كانت كبرية،  و كانت مسلمو،  و كانت كافرة؛ فإهنا ت تد عىل الصح ح.

 ُُماطَب بفرو  الري و. -ك  لو م لوم-والكافر 

 المتن 

  ي انقَت عدهن.   [ ٢٣٤]  البقرة:  نن ﴾﴿ َفإَِذا َبلَْغَن  ََالَهُ "وقوله:  
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ََ َعلَ ُْكْم ﴾  قال الهلري:  ي عىل  ول ائها.  [ ٢٣٤]  البقرة:  ﴿ َفال ُانَا

 ي نا النساء الاليت انقَت عدهن.  [ ٢٣٤]  البقرة:  ﴿ ِف َ  فََ لَْن ﴾

قال ابن عباس: إذا طُلَِّقت اَر ة  و مات عنها زواها، فإذا انقَت ِعّدها فال اناَ عل ها    تتهين 

 .")) اَ روِ ((وتتصننو وتت ر  للتهويج، فذلك  

 الشرح

 ي نا ح  رج عل ها يف ذلك.

الِ دة انتهت(، : )ما صدقتا     -ك  لو  قوال ب ض ال وام-تلبس من زينتها، وح جيوز    يقال هلا 

يييببيعا يف إعفيافهيا  ييي ييي يييتغنا عن رايل يقوم عل هيا، وُي  نهيا، ويكو  سي ييي ييي ح جيوز هليا ذليك،    تتهين، اَر ة ح تسي

 ونحو ذلك، فال بأس    تتهين، و   تته أ للُوطّاب ونحو ذلك.

 المتن 

اِء  َوْ " يييَ ييي ييي ييي ِو النِّسي يييَ ِه ِمْن ِخطْبي يييِ تُْم بي يييْ ييي ييي ضي ََ َعلَ ُْكْم ِف َ  َعرن ا يييَ ُ  َننُكْم ﴿ َوَح ُاني َم اَّللن
ُكْم َعلِ يييِ ييي ييي   َْكنَنْتُْم يِف  َنُْفسي

َدَة النِّ ا َوَح َتْ ِهُموا ُعقييْ ا إِحن  َْ  َتُقوُلوا قَْوحع َمْ ُروفييع ُدوُلنن رِسًّ
ْذُكُروهَنُنن َوَلِكْن َح ُتَواعييِ تييَ يييَ ييي ييي َِ َ تنى َيبْلَُ  سي ا كييَ

َ َي ْ  َ َغُفوٌر َ لِ ٌم ﴾اْلِكتَاُب  ََالَُه َواْعلَُموا  َ ن اَّللن  [. ٢٣٥]  البقرة:  لَُم َما يِف  َنُْفِسُكْم فَاْ َذُروُه َواْعلَُموا  َ ن اَّللن

ََ َعلَ ُْكْم ﴾يقول ت يياىل:  ا ّدهن من وفيياة  [ ٢٣٥]  البقرة:  ﴿ َوَح ُانييَ يياء يف عييِ ييي ييي ييي يييوا بوطبييو النسي ييي ييي    ُتَ ّرضي

  زوااهن من غري ت يح.

- قييال ابن عبيياس: الت ريض:    يقول: إين  ريييد التهويج، وإين   ييب امر ة من  مرلييا ومن  مرلييا 
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يياء اهلل، ولوووت  ين وادت   -ُيَ رِّ  هلا بالقول باَ روِ ييي ويف روايو: إين ح  ريد     تهوج غريه إ  شي

 صاحلو، وح ينصب هلا ما وامت يف عدها.امر ة  

يييلف واألئميو يف  ييي ييي ييي  يد بن ابري، وغري وا يد من السي ييي ييي ولكيذا قيال جمياليد، وطياووس، وعكرميو، وسي

 الت ريض:  نه جيوز للمتوىف عنها زواها من غري ت يح هلا باخلطبو.

 س،    طلقها ولكذا ُ ْكم اَطَلّقو اَبتوتو جيوز الت ريض هلا، ك  قال النبا   لفاطمو بنت ق

)) زواهيا  بو عمرو بن  فص: بخر ثالث تطل قيات، فَيأَمرليا    ت تيد يف ب يت ابن  م مكتوم، وقيال هليا: 

 فإذا  للِت فهذن نا ((.

 فلّ  َ لّت َخطََب عل ها  سامو بن زيد موحه، فهواها إياه.

ييييح بوطبفألمأا املطلقأا اةرجضةأا ييي ييي تهيا وح الت ريض هليا، : فال خالِ يف  نيه ح جيوز لغري زواهيا الت ي

 .واهلل  علم"

 الشرح

 إًذا اةنساء على قسمني:

 التا تويف عنها زواها،  و عدها ِعدة البائن.  -

 واَر ة الثان و التا ِعّدها طالق را ا، طلقها زواها طالقعا را  ًّا.  -

يقييال هلييا: )ل ييل اهلل ُح   لييك يف احلييالييو األوىل جيوز لييه    ُيَ رِّ  بييالنكيياَ، ك  َذَكر من األلفييا     

 زوج(، )الكثري يرغب ف ك(،  و نحو لذا من الت ريض.
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و ما التا طالقها طالقعا را  ًّا ف حرم باإل ا ؛ أل  لذا ف ه إفساو، وح جيوز اإلفساو ب  الهوا ، 

 سببعا ل دم إرااعها إىل زواها. كو  و ما ي

 الث أقسام::املضتدة عموًما يف عاب اةتصريح :اةتضري  ث

 ما َيرم الت يح والت ريض يف  قها؛ ولا اَطلقو طالقعا را  ًّا.أ:ًةا: 

ييييح والت ريض يف  قهيا؛ وليذه البيائنيو من زواهيا  و اَوتل يو  و غري ذليك، اةثأاني:  ييي ييي ميا ُيبياَ الت ي

 التا ح عالقو تربطها بهواها السابق.

 الت يح؛ ولا يف مثل:  ال اَتوىف عنها زواها.جيوز ف ها الت ريض وو  :احلاةا اةثاةثا: 

 لذه الثالث احلاحت لا اَت لقو بأَْمر الت يح  و الت ريض يف مسألو النكاَ.

 المتن 

ُكْم ﴾"وقوله:   ييييِ ييي ييييكم خطبتهن، ولذا كقوله  [ ٢٣٥]  البقرة:   ﴿  َْو  َْكنَنْتُْم يِف  َنُْفسي ييي ييييمرتم يف  نفسي ييي  ي  ضي

ُدوُرُلْم َوَما ُيْ لِنُوَ  ﴾ت اىل:   ييُ ييي ييي ﴿ َو َنَا  َْعلَُم بَِ   َْخَف ْتُْم وكقوله:   [، ٦٩]  القصييييييييص:  ﴿ َوَربَُّك َيْ لَُم َما ُتِكنُّ صي

 [. ١]  اَمتحنو:  َوَما  َْعلَنْتُْم ﴾

تَيذْ وهليذا قيال:  يييَ ييي ييي ُ  َننُكْم سي َم اَّللن
يييكم، فََرَفو احلرج عنكم يف   [ ٢٣٥]  البقرة:  ُكُروهَنُنن ﴾﴿ َعلِ ييي ييي  ي يف  نفسي

ا ﴾ذلك، ثم قال:    [. ٢٣٥]  البقرة:  ﴿ َوَلِكْن َح ُتَواِعُدوُلنن رِسًّ

 قال احلسن الب ي، والنو ا وقتاوة، والَحاه، وغريلم: ي نا الهنا.

 ولو م نى روايو ال ويف عن ابن عباس، واختاره ابن ارير.

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 29 http://rasaelemaratia.com   مجموعة رسـائل إمـاراتية 

يييق، وعييالييدينا  ّح تتهواا غريي،  ييي ييي ل هلييا: إين عيياشي وقييال عس بن  يب طلحييو، عن ابن عبيياس: ح َتقييُ

 ونحو لذا. 

ييي با، وجمالد، وغريلم: لو    يأخذ م ثاقها  ح تتهوج غريه،  ييي  د بن ابري، والشي وكذا ُرِوي عن سي

، فإذا  لت  ظهر ذلك" ا  .وقال ابن زيد: لو    يتهواها يف ال دة رِسًّ

 الشرح

 لذه كلها حُمرمات، ح َتوز.

 له.  -ال وعال    - باَ لك الت ريض، ويبقى اإلنسا  عىل ما   ل اهلل    -ال وعال    -اهلل  

 المتن 

 ."وقد َُيتَمل    تكو  اآليو عامو يف   و ذلك"

 الشرح

ا، وإن  لو م َييع َييه ب  ن باب ولذا كله ك  يقول  لل ال لم: اختالِ اَفرسييين يف لذا ح يناقض ب 

ب اَثال.  رَضْ

 ويصح    ُتَفرّس اآليو ب م و لذا،  و بغريه مما لو نحوه.

 المتن 

ييي  د بن ابري:  [ ٢٣٥]  البقرة:  ﴿ إِحن  َْ  َتُقوُلوا قَْوحع َمْ ُروفعا ﴾"وهلذا قال:   قال ابن عباس، وجمالد وسي

 ي نا به: ما تقدم من إبا و الت ريض؛ كقوله: )إين ف ك لراغب( ونحو ذلك.
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َِ َ تنى َيبْلَُ  اْلِكتَياُب  ََالَيُه ﴾وقوليه:   ا َدَة النِّكيَ ي نا وح ت قيدوا ال قيد  [ ٢٣٥]  البقرة:  ﴿ َوَح َتْ ِهُموا ُعقيْ

  بالنكاَ  تى تنقيض ال دة.

يييح ال قد يف ق ييي ييي ييي با، وقتاوة، وغريلم، وقد   و ال ل ء عىل  نه ح يصي ييي ييي اله ابن عباس، وجمالد، والشي

 ُمّدة ال دة.

َذُروُه ﴾وقوليه:  ُكْم فَيا يْ
يييِ ييي ييي ا يِف  َنُْفسي َ َيْ لَُم ميَ توعيدلم عىل ميا يقو يف   [ ٢٣٥]  البقرة:  ﴿ َواْعلَُموا  َ ن اَّللن

يييدلم إىل   ييياء، و رشي ييي ئرلم من  مور النسي يييهم من رلته، ومل يقنطهم ضي ييي، ثم مل ُيؤيسي ييي ر اخلري وو  الري إضي

َ َغُفوٌر َ لِ ٌم ﴾من عائدته، فقال:    ."[ ٢٣٥]  البقرة:  ﴿ َواْعلَُموا  َ ن اَّللن

 الشرح

َِ ﴾:  -ايل وعال    -ثم قيال اهلل   ا َدَة النِّكيَ وليذا ول يل    النكياَ عقد  [ ٢٣٥]  البقرة:  ﴿ َوح َتْ ِهُموا ُعقيْ

 من ال قوو.

ا من ال قوو فإنه جيوز ف ه التوك ل.  وإذا كا  النكاَ عقدع

ييييا     ي قد لك، لذا ح يشء ف ه،  ييي ييي ل إنسي ومن لذا  خذ  لل ال لم ب واز التوك ل يف النكاَ، فتَُوكِّ

 ك قوو الب و وغري ذلك.

َ َيْ لَُم َما يِف  وقوله:   ُكْم فَاْ َذُروُه ﴾﴿ َواْعلَُموا  َ ن اَّللن يييِ ييي ال وعال   -لو كقول اهلل    [ ٢٣٥]  البقرة:   َنُفسي

 .-ال وعال    -ف   سبق: األمر بتقوى اهلل    -
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 المتن 

وع " يييَ َي وا هَلُنن فَِري يييُ وُلنن  َْو َتْفِرضي يييُّ اَء َما مَلْ مَتَسي يييَ ََ َعلَ ُْكْم إِْ  طَلنْقتُُم النِّسي ِو ﴿ َح ُانَا يييِ ُوسي َْ َوَمتُِّ وُلنن َعىَل ا

ُْحِسنَِ  ﴾ َْ ا َعىَل ا ِِ َ قًّ َْ ُرو َْ ا بِا ِ قََدُرُه َمتَاعع ِْ ُْق َْ  [. ٢٣٦]  البقرة:  قََدُرُه َوَعىَل ا

 طالق اَر ة ب د ال قد عل ها وقبل الدخول هبا.   -تباره وت اىل   - باَ  

: النكاَ. َسُّ َْ  قال ابن عباس، وغريه: ا

 وز    يطلقها قبل الدخول هبا، والفر  هلا إ  كانت ُمَفّوضو.بل وجي

ييء ُت طاه من  ييي ييها عّ  فاها بيشي ييي َي ييار لقلبها؛ وهلذا  مر ت اىل بإمتاعها، ولو ت وي ييي وإ  كا  يف لذا انكسي

 زواها بحسب  اله، عىل اَوسو قدره وعىل اَقْ قدره.

 ِرق، ووو  ذلك الكسوة. وقال ابن عباس: مت و الطالق  عاله اخلاوم، ووو  ذلك الوَ 

 َوَمتّو احلسن بن عس ب رة بحِ، وُيروى    اَر ة قالت: متاٌ  قل ل من  ب بم ُمفاِرق".

 الشرح

وا هَلُنن :  -ايل وعال   -ثم قيال اهلل  يييُ ييي ييي وُلنن  َْو َتْفِرضي يييُّ ييي ييي ا مَلْ مَتَسي اَء ميَ ييييَ ييي ييي ََ َعلَ ُْكْم إِْ  طَلنْقتُُم النِّسي ﴿ َح ُانَيا

وع ﴾ ََ  [. ٢٣٦البقرة: ]    فَِري

 ل س لو األصل يف احل اة الهوا و. الطالق، وإ  كا   -ال وعال    - باَ اهلل 

 احل اة الهوا و األصل ف ها الديمومو، واحستمرار.

قيد ُيبياَ الطالق ل يدم التوافق، قيد يبياَ الطالق ألَْمرم م  ،  و ألمرا   و لغري ذليك، ف كو  ليذا 
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ا.  األمر اائهع

الطالق ف كو  لذا الطالق ل س عن تشييياار واختالِ وتناُز ، وإن  يكو  ك  قال    صيييللكن إذا  

يٌح بِإِْ َسا م ﴾:  -عه وال   -اهلل   ِم  َْو َترْسِ  [. ٢٢٩]  البقرة:   ﴿ َفإْمَساٌه بَِمْ ُرو

، وقام كل وا د من الهوا  بالوااب عل ه، -يف  َْمر الطالق-ولو    الناس   سينوا يف لذا األمر  

 تفى باَطالبو بحقه ألُغلقت كثري من  َْروقو اَحاكم واألقسام، لن َتد عمل.واك

نيو الواروة عن النبا   ازوليت -ايل وعال   -لكن النياس   ن  خيالفوا  َْمر اهلل   يييُّ ييي ييي ، وخيالفوا السي

 اَحاكم.

 ف  وز للرال    ُيطَلِّق اَر ة يف  ال  نه مل يمّسها.

 ال ل ء: اجل  .ك  ذكر   وما م نى )مل يمسها(؟

لنيا َكنّى، وليذا ف يه ب يا  األوب الرف و يف  َْمرم ليام وعظ م، وينبنا عل يه   كيام   -ايل وعال    -واهلل 

يييت  ل الكنييايييو يف الت بري عن لييذا األمر اَ ييارشة  و اجل  ، ونحو  ييي ييي رشع ييو كثرية، ولييذا ف ييه التنب ييه إىل اسي

 ذلك.

يييييالم، ومن احل اء الذي  ييييه ولذا لو من  وب اإلسي ييا     ُي ّوو نفسي ييي كله خري، والذي ينبغا عىل اإلنسي

  ّح يتسالل يف ذِْكر ما ح يل ق بأخالق  لل اإلسالم.

وع ﴾:  -ال وعال   -ثم يف قوله اهلل   ََ لنا يف اَر ة التا مل ُيَسّم هلا   [ ٢٣٦]  البقرة:  ﴿  َْو َتْفِرُضوا هَلُنن فَِري

 مهر.
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 ب ا  ُ كمها. ما ما ُسّما هلا مهر فس أيت  

 ويف اآليو ول ل  نه جيوز النكاَ وو  تسم و اَهر.

 مهر مث الها؛ ك  ااء عن ابن مس وو وعن غريه.  ب د ذلك ما لو اَهر؟

م اَهر، واختلف ب ييد ذلييك الهوج مو زواتييه  و مو  للهييا، ف  وو النظر إىل مهر  يييَ ييي ييي ُيفَر  إ  مل ُيسي

  مث الها.

 المتن

يييع  َي ا: لل َتب اَت و لكل مطلقو؟  و إن  َتب اَت و لغري اَدخول هبا التا مل "وقد اختلف ال ل ء  ا

 ُيفر  هلا؟

 على أقوال:

ا َعىَل :  نييه َتييب اَت ييو لكييل ُمطَلّقييو؛ ل موم قولييه ت يياىل: أحأدهأا ِِ َ قييًّ َْ ُرو َْ ا اٌ  بييِ اِت َمتييَ ﴿ َولِلُْمطَلنقييَ

ُتنِقَ  ﴾ َْ ا ولقولييه ت يياىل:   [، 241]  البقرة:  ا ا َوِزينَتَهييَ نْ ييَ اَة الييدُّ َك إِْ  ُكنْتُنن ُتِرْوَ  احْلَ ييَ ْل أِلَْزَوااييِ ا الننبِاُّ قييُ َ ا  َحييُّ ﴿ يييَ

ا َ ِ الع ﴾ ا ع ْ ُكنن رَسَ  [. ٢٨]  األ هاب:   َفتََ اَلْ َ  َُمتِّْ ُكنن َو ُرَسِّ

ا هلن ومدخوحع هبن، ولذا قول س  د بن ابري  ، واحلسن الب ي. وقد كن مفروضع

 ولو   د قويل الشاف ا، ومنهم َمن ا له اجلديد الصح ح، فاهلل  علم.

ا هلا؛ لقوله ت اىل:  :اةقول اةثاني يييع ييي ييي س، وإ  كانت مفروضي ييي ﴿ :  هنا َتب للمطلقو إذا طُلقت قبل اَسي

اِت ُثمن طَلنْقتُُمولُ  ييَ ُْؤِمني َْ ِذيَن بَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم ا يين ا الي َ ييُّ ا  َحي ييَ ةم يي دن ييِ وُلنن فََ  َلُكْم َعلَ ِْهنن ِمْن عي يييُّ ييي ييي ِل  َْ  مَتَسي ييْ نن ِمْن قَبي
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ا َ ِ الع ﴾ ا ع ُ وُلنن رَسَ وهَنَا َفَمتُِّ وُلنن َورَسِّ  [. ٤٩]  األ هاب:   َتْ تَدُّ

 قال س  د بن اَس ب: نََسوت لذه اآليو التا يف األ هاب اآليو التا يف البقرة.

يييَ د  هن  قاحوقد َروى البواري يف  ييي د، و يب  ُسي يييهل بن سي يييح حه، عن سي يييول اهلل     :صي تهوج رسي

ط يده إل ها، فكأهن يييَ ييي ييي يييَ ْد    جُيَّههلا  ُم مو بنت رشا  ل، فلّ   ُوخلت عل ه َبسي ييي ييي ا كرلت ذلك، فأمر  با  ُسي

 ويكسولا ثوب  رازق  .

    اَت و إن  َتب للمطلقو إذا مل يدخل هبا، ومل يفر  هلا.  :اةقول اةثاةث:

 فإ  كا  قد وخل هبا َوَاَب هلا مهر مثلها إذا كانت ُمَفّوضو.

 وإ  كا  قد فر  هلا وطلقها قبل الدخول َوَاَب هلا عل ه شطره.

ا هلا عن اَت و.  فإ  وخل هبا استقر اجلم و.  وكا  ذلك عوضع

يييابييو التا مل يُ  ييي ييي ييي ت لييذه اآليييو الكريمييو عىل واوب وإن  اَصي دخييل هبييا، فهييذه التا ولييّ فر  هلييا ومل يييُ

 .مت تها. ولذا قول ابن عمر، وجمالد"

 الشرح

ي نا إذا مل يدخل هبا فل س عل ه يشء، وإذا وخل هبا  و خال هبا فلها نصف اَهر، ك  ااء عن ُزرارة 

ا فقد َوَاب اَهر، بن  َْوىف، قال:   ع ْْ
يييِ ييي ييي يييدو  اَهديو     َمْن  غلق بابعا  و  رخى سي ييي ييي ييي اخللفاء الراشي ييي ييي " ق ي

 .ووابت الِ ّدة "

 ونََقل ب َهم اإل ا  عىل لذا، وإ  مل يمسها.
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 كن إذا خال هبا و غلق بابعا فإ  هلا نصف اَهر.ل

 المتن 

ييذا ل س  ييو قبيييل اليييدخول، ولي يياِرقي ُفي َْ يييو ا ييي ييي ييي َُفّوضي َْ َدا ا ييَ ييو ممنْن عي ييا لكيييل مطلقي يييتحبهي ييي ييي "ومن ال ل ء: َمْن اسي

ل بييو التو ري يف األ هاب؛ وهليذا قيال ت ياىل:   ْميَ َُ ِ قَيَدُرهُ بمنكور، وعل يه  ِْ ُْق َْ ِو قَيَدُرُه َوَعىَل ا يييِ ييي ييي ُوسي َْ ﴿ َعىَل ا

 ُ َْ ا َعىَل ا  َ قًّ
ِِ َْ ُرو َْ ا بِا  [. ٢٣٦]  البقرة:  ْحِسنَِ  ﴾َمتَاعع

ُتنِقَ  ﴾وقال:   َْ ا َعىَل ا ِِ َ قًّ َْ ُرو َْ  [. ٢٤١]  البقرة:  ﴿ َولِلُْمطَلنَقاِت َمتَاٌ  بِا

ا.  ومن ال ل ء من يقول: إهنا مستحبو ُمطلقع

﴿ َعىَل وروى ابن  يب  اتم، عن  يب إسيحاق، عن الشي با قال: ذكروا له اَت و،  َََيبَس ف ها؟ فقر :  

ِ قََدُرُه ﴾ ِْ ُْق َْ ُوِسِو قََدُرُه َوَعىَل ا َْ  [. ٢٣٦]  البقرة:  ا

ا َ بَس ف ها، واهلل لو كانت واابوع حَلَبََس ف ها القَاة.   قال الش با: واهلل ما ر ات   دع

وع َفنِْصُف َما فََرْضتُْم إِحن  َْ   ﴿ َوإِ  ََ وُلنن َوقَْد فََرْضتُْم هَلُنن فَِري َيْ ُفوَ   َْو َيْ ُفَو ْ  طَلنْقتُُموُلنن ِمْن قَبِْل  َْ  مَتَسُّ

َل َب ْنَكُ  يييْ َي ُوا اْلَف يييَ َِ َو َْ  َتْ ُفوا  َقَْرُب لِلتنْقَوى َوَح َتنْسي  ُعْقَدُة النَِّكا
رٌي ﴾النِذي بِ َِدهِ يييِ َ بَِ  َتْ َملُوَ  َبصي ]   ْم إِ ن اَّللن

 [ ٢٣٧البقرة: 

يييياص اَت يو ب  وليّت عل يه اآلييو األوىل؛   يث إن   وايب يف  ييي ييي وليذه اآلييو الكريميو مميا ييدل عىل اختصي

يييف اَهر اَفرو ، وإذا طلق الهوج قبيل اليدخول، فيإنيه لو كيا  َثّم واايب بخر من مت يو  ييي ييي ليذه اآلييو نصي

 واهلل  علم.  اآليوس   وقد قََرهنا ب  قبلها من اختصاص اَت و بتلك    َلبَ ّنها، ح
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 َْمٌر جُمَْمو عل ه ب  ال ل ء، ح خالِ ب نهم يف ذلك، فإنه متى كا    -واحلالو لذه-وتشطري الصداق  

يييييداق، إح   ّمى من الصي ييَ ييي يييييف ما سي ييداقعا، ثم فَارقها قبل وخوله هبا، فإنه جيب هلا نصي ييي ّمى هلا صي ييَ ييي    عند قد سي

الثالثو  نه جيب   و الصييداق إذا خال هبا الهوج، وإ  مل يدخل هبا، ولو مذلب الشيياف ا يف القديم، وبه 

  َ َكم اخللفاء الراشدو .

يياف ا، عن ابن عبياس  نيه قيال:   ييي ييي ييي يييهيا ثم -لكن روى الشي ييي ييي يف الرايل يتهوج اَر ة ف ولو هبيا وح يمسي

يييييداق؛ أل  اهلل يق -ُيطلقهيا ييي ييي يييف الصي ييي ييي وُلنن َوقَيْد ول:  ل س هليا إح نصي يييُّ ييي ييي ﴿ َوإِْ  طَلنْقتُُموُلنن ِمْن قَبْيِل  َْ  مَتَسي

وع َفنِْصُف َما فََرْضتُْم ﴾ ََ  .قال الشاف ا: هبذا  قول، ولو ظالر الكتاب" [ ٢٣٧]  البقرة:   فََرْضتُْم هَلُنن فَِري

 الشرح

يييف اَهر، فإ  وخل هبا ف كو  الرااح يف ذلك ما ُذكِر من  نه إذا خال هبا ومل يدخل هبا فإ  هلي  ييي ييي ا نصي

، لذا لو الذي تتوافق به األولو.  فلها اَهر كامالع

 المتن 

 ي النسياء عّ  َوَاَب هلا عىل زواها من النصيف، فال جيب  [ ٢٣٧]  البقرة:   ﴿ إِحن  َْ  َيْ ُفوَ  ﴾"وقوله:  

 هلا عل ه يشء.

 قال ابن عباس: إح    ت فو الثن ب فتد   قها.

 .وُرِوي عن رشيح، وس  د بن اَس ب، وعكرمو، وجمالد، وقتاوة وغريلم نحو ذلك"

 الشرح

لييْك األب، وإن  لو ِملييْك الهواييو، ولييذا ف ييه    اَهر ِملييْك اَر ة، ول س ِملييْك ول ّهييا، ل س اَهر مِ 
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 وجيوز هلا    ت فو، تقول: )ح، ما  ريد،  تى نصف اَهر ح  ريد(.

 ول س لألب    يقيض عن ُمول ته بغري إذهنا.

ح جيوز ليه ذليك إح بيأ  توافق عىل ذليك ابنتيه التا لا اَر ة التا  فيإ  عفيا األب ليل جيوز ليه ذليك؟

 .ُينَفد كالمهطُلِّقت، ف  وز     

ييا، ح جيوز  ييا هلي يييفوا يف مهر البنيييت، فمهرلي ييي ييي ييه ح جيوز لألب، وح لألم    يت ي ا  ني يييع ييي ييي ييي َي ييذا ُيب   ا ولي

لألبوين، وح جيوز للهوج    يت ِ يف مهرلا، ي نا ي ط ها اَهر من لنا، ويسحبه من لنا! لذه   لو، 

 لكنها ل ست   لو رشع و،   لو ممنوعو.

.و ما َعْفو الهوج:   ، ف  ط ها اَهر كامالع  فاَقصوو:    ي فو عن اَهر كامالع

 المتن 

َِ ﴾"وقوله:    [. ٢٣٧]  البقرة:  ﴿  َْو َيْ ُفَو النِذي بِ َِدهِ ُعْقَدُة النَِّكا

قال ابن  يب  اتم: ُذكَِر عن ابن هل  و، َ ّدثنا عمرو بن شييُ  ب، عن  ب ه، عن اده، عن النبا   

 )) َويِلّ ُعقدة النكاَ الهوج ((.قال:  

 ولكذا  سنده ابن مروويه من  ديث عبد اهلل بن هل  و به.

يييول اهلل  ..، َفَذَكر ييي  ب    رسي ييينده ابن ارير، عن ابن هل  و، عن عمرو بن شي ه ومل َيُقل: وقد  سي

 .عن  ب ه، عن اده فاهلل  علم"
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 الشرح

يييري قول اهلل   ييي ييي يييحابو، وعن غريلم تفسي ييي ييي ال   -ي نا احلديث ف ه مقال، لكن قد َوَرو عن َ ْو من الصي

َِ ﴾: -وعال  ا ييَ َدُة النِّكي ييْ ِدهِ ُعقي ييَ ِذي بِ ي يين ييه الهوج، الهوج لو اليييذي ب يييده ُعقيييدة  [ ٢٣٧]  البقرة:  ﴿  َْو َيْ ُفَو الي  ني

 َ،  ما الويل ل س ب ده عقدة النكاَ.النكا

 المتن 

ييألنا عس بن   ييي ييي ييي  طياليب عن اليذي ب يده عقيدة النكياَ. يب  "ثم َرَوى ابن  يب  ياتم، عن رُشيح قيال: سي

 فقال عس: ح، بل لو الهوج.   فقلت له: لو ويل اَر ة.

 الهوج.ثم نََقَل س  د بن اَس ب، وس  د بن ُابري، وجمالد، والش با، وغريلم:  نه  

 قلت: ولذا لو اجلديد من قويل الشاف ا، ومذلب  يب  ن فو و صحابه، والثوري، واختاره ابن ارير. 

يييها  ييي ييي َي : الهوج، فإ  ب ده َعْقدلا وإبرامها ونَْق ومأخذ لذا القول:    الذي ب ده عقدة النكاَ  ق قوع

ُول و ل َْ  .لغري، فكذلك يف الصداق"واهندامها، وك   نه ح جيوز للويل    َحَب ش ئعا من مال ا

 الشرح

يييييف اَهر،  ييي ييواءع كا  اَهر كامالع راو إل ها،  و نصي ييي ييي ا: جيوز هلذه اَر ة يف لذا اَهر، سي ييع ييي ييي َي ولذا ف ه  ا

 جيوز    تترب  به، سواءع لطل قها  و لغريه.

 المتن 

يييه:  ييه  [ ٢٣٧]  البقرة:  ﴿ َو َْ  َتْ ُفوا  َقَْرُب لِلتنْقَوى ﴾"وقولي ب بي يييِ يييهم: ُخوطي ييي ييي َي يييال ب  يييال ابن ارير: قي قي

 الراال والنساء.
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 وُروي عن ابن عباس، قال:  قرهب  للتقوى الذي ي فو.

  وكذا ُروي عن الش با وغريه.

يييظرليا،  و إمتيام الرايل  ييي ييي يييييل ليالنيا    ت فو اَر ة عن شي ييي ييي َي يييحياه، وغريلم: الف ييي ييي َي وقيال جمياليد، وال

 .الصداق هلا"

 الشرح

 ال موم، سواءع الهواو ت فو  و الهوج ي فو.القول األول  قرب، ولو  

 المتن 

َل َب ْنَُكْم ﴾"وهلذا قال:   َْ   ي اإل سا ، قاله س  د.   [ ٢٣٧]  البقرة:  ﴿ َوح َتنَسُوا اْلَف

 وقال الَحاه، وقتاوة، والسدي؛ اَ روِ، ي نا ح ْهِملوه ب نكم.

))ل أت  عىل الناس زما  َعَو ، وروى ابن مروويه، عن عس بن  يب طالب،    رسول اهلل   قال:  

َل َب ْنَُكْم﴾  َي ّض اَؤمن عىل ما يف يديه وينسى الفَل، وقد قال اهلل ت اىل: َْ  . [ ٢٣٧]البقرة:  ﴿َوح َتنَسُوا اْلَف

ييطر، وَب ْو الَغرر، فإ  كا  عنده   َي طر، وقد هَنَى رسيييول اهلل   عن َب ْو اَ ييّ َي ٌر ُيباي و  كل ُم رشا

ا إىل لالكه، فإ  اَسلم  خو اَسلم ح َيُهنه وح َيرمه ((  ."خري فَُ ْد به عىل  خ ك، وح َتِهْوه لالكع

 الشرح

يييييالم: الرلو، والت او  والْ ييي يييييل يف الت امل ب   لل اإلسي ييي ييباب التواوو، األصي ييي ييي فق، واحلرص عىل  سي

م.  واحات  ، وكل  َْمر يؤوي إىل تفريق اَسلم  فهو حُمَّرم، كل  َْمر يؤوي إىل النها  ب نهم فهو حُمَرن
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مت  نوا  الب و الذي ف ه الغرر، والذي ف ه اجلهالو، والربا، وغري ذلك من  نوا  الب و   ولذلك ُ رِّ

ُحّرمو؛ ألهنا تؤوي إىل ا َْ  وااء يف مقابل ذلك احلث عىل التسامح، وعىل التناصح.،  لنها  والتباغضا

إذا كا  عنده بَاعو، وف ها ع ب ح ختفا ال  ب، فإ  من ك ل النصح    خُترب  خاه الذي يشْي 

 منك بال  ب قبل    تذكر له اَهايا واَنافو، ولذا سبب لربكو الب و.

ييييلم عىل اَحبو وعىل التواوو ب نه وب  إخوانه، كذلك فإذا كا  لذا يف  مور الب و   ء    َيرص اَسي ييييا والري

 ف   ب  الهوا .

ييار ف هيا الطالق يكو  لنياه  بنياء ييي ييي ييي ييي      كثري من احلياحت ب  الهوا  إذا صي ييي ييي ف  اَليانو    يتم ،  وح سي

ل لذا. ل لذه، وح تنسى لذه َف  الطالق هبدوء، وح ينسى لذا َف

ييييواءع إىل باب ويكونا  عونعا ع ييي ييييباب انحراِ األبناء سي ييي يييياحلو؛ فإ  من  كثر  سي ييي ىل ترب و األبناء ترب وع صي

ييبهات: التمهق األُرسي، و احت الطالق التا تقو ب  الهوا ، ويكو  لذا  الشيييهوات  و إىل باب الشي

 احبن يف الوسط، لو ضح و، ما واد الب ئو اَناسبو التا َتَنه، والرعايو التامو.

يي  يياء، يف فييياألم ليييدفهي يياألبني ييه إرضار بي ييذا ف ي ا بغض النظر عن ليييل لي ييًّ ييامي ييامالع تي ييا كي يييل عىل  قهي ييي ييي ييي ا    َصي

 ف ذلب لؤحء األبناء ضح و.  .-لألسف الشديد-نفس اهم، يف ترب تهم، واألب كذلك 

َل َب ْنَُكْم ﴾قيال:    -ايل وعال    -اهلل  ييييْ ييي ييي َي ُوا اْلَف يييَ ييي ييي ييييل ب   [، ٢٣٧]  البقرة:  ﴿ َوح َتنسي ييي ييي َي ييي يا  الف ييي ييي عيدم نسي

ا، سواءع يف التهلف ب نهم  و يف  ثره عىل  بنائهم.  الهوا  له بثار كبرية ادًّ

 نقف لنا.  واهلل  علم.

 .وصىل وسلم عىل نب نا حممد، وعىل وبله وصحبه وسلم
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