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╝ 
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

 املسلمني أمجعني.ومهللا اغفر لنا، ولشيخنا، 

 قال اإلمام ابن كثري يف كتاب ُعمدة التفسري عند قوله تعاىل:

 المتن

َتاِن ا﴿  يٌح ِبِإْحَساٍن َوال ََيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا إِالَّ لطَّالُق َمرَّ َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْْسِ

 َفال ُجنَاَح َعَلْيِهََم ِفيََم 
ِ

 َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيََم ُحُدوَد اَّللَّ
ِ

 اْفَتدَ  َأْن ََيَاَفا َأالَّ ُيِقيََم ُحُدوَد اَّللَّ
ِ

ْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد اَّللَّ

ُوَن )
ِ

 َفُأْوََلَِك ُهُم الظَّامل
ِ

َقَها َفال ََتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى ٢٢٩َفال َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اَّللَّ ( َفِإْن َطلَّ

ا  َقَها َفال ُجنَاَح َعَلْيِهََم َأْن َيََتَ ُه َفِإْن َطلَّ  َتنِكَح َزْوًجا َغرْيَ
ِ

 َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللَّ
ِ

َجَعا ِإْن َظنَّا َأْن ُيِقيََم ُحُدوَد اَّللَّ

 .[ ٢٣٠ -٢٢٩البقرة: ] ﴾ (٢٣٠ُيَبيِّنَُها لَِقْوٍم َيْعَلُموَن )

ُجَل َكانَ قال:  ْساَلِم، ِمْن َأنَّ الرَّ  اإْلِ
ِ
ا َكاَن َعَلْيِه اْْلَْمُر يِف اْبتَِداء َ

ِ
 أحق "َهِذِه اْْلَيُة اْلَكِريَمُة َرافَِعٌة ِل

هم اهلل  ٌر عىل الزوجات َقََصَ ِة، َفَلَمَّ َكاَن َهَذا فِيِه ََضَ بَِرْجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة مادامت يِف اْلِعدَّ

يَِّة يِف الثَّالَِثِة، َفَقاَل إِىَل ثَ  ، َوَأبَاََنَا بِاْلُكلِّ ِة َوالثِّنَْتنْيِ ْجَعَة يِف امْلَرَّ َتاِن ﴿ : اَلِث َطْلَقاٍت، َوَأبَاَح الرَّ الطَّالُق َمرَّ

يٌح بِِإْحَسانٍ   [. ٢٢٩البقرة: ]  ﴾ َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْْسِ

 َوال ََيِلُّ ََلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن  ﴿روى أبو داود َعِن اْبِن َعبَّاٍس:  
ٍ
بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروء َوامْلَُطلََّقاُت َيََتَ

ُ يِف َأْرَحاِمِهنَّ  ُجَل َكاَن إَِذا َطلََّق اْمَرأَتَُه َفُهَو َأَحقُّ بَِرْجَعِتَها  [ ٢٢٨البقرة: ] ﴾  َما َخَلَق اَّللَّ اْْلَيَة؛ َوَذلَِك َأنَّ الرَّ

َقَها َثاَلًثا، َفنُِسَخ َذلَِك َفَقاَل:  َتانِ ﴿ َوإِْن َطلَّ  اْلية، ورواه النسائي. ﴾الطالق َمرَّ
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ل: كان الرجل أحق برجعة وروى عبد بن محيد، والطربي، وابن أيب حاتم، عن هشام، عن أبيه، قا

 امرأته وإن طلقها ما يشاء، ما دامت يف الِعدة.

 وإن رجاًل من اْلنصار َتَغّضب عىل امرأته فقال: واهلل ال أؤويك وال أفارقك!

 قالت: وكيف ذلك.

 قال: ُأَطّلقك فإذا دنا َأَجلك راجعتك، ثم ُأَطّلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. 

َتانِ ﴿ : -عز وجل  -، فأنزل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكرت ذلك لرسول اهلل  قال:  [ ٢٢٩البقرة: ]  ﴾ الطَّالُق َمرَّ

 فاستقبل الناس الطالق، َمْن كان َطّلق وَمْن مل يكن طلق.

 وقد رواه ابن مردويه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم.

 ورواه الَتمذي موصواًل، ثم رواه ُمرساًل وقال: هذا أصح.

 .ورواه احلاكم موصواًل، وقال: صحيح اإلسناد

 الشرح 

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا ، بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حممد، وعىل آله وصحبه، وَسّلم تسليًَم كثرًيا.

 وبعد..

َتانِ ﴿ : -جل وعال  -يقول اهلل  هذه اْلية وما بعدها من اْليات يف ِذْكر ؛ [ ٢٢٩البقرة: ] ﴾  الطَّالُق َمرَّ

 أحكام الطالق.

عه اهلل  كَفضٍّ  -سبحانه وتعاىل  -والطالق ُحْكم رشعي، وبه ُتفَسخ ُعقدة النكاح، وهو َأْمٌر رَشَ

 للنزاع، وَحلٍّ لإلشكال.

ّرًما، وقد وُحْكم الطالق يدور مع اْلحكام التكليفية اخلمسة، وقد يكون واجًبا، وقد يكون  حُمَ
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 يكون ُمستحبًّا، أو مكروًها، أو مباًحا.

وال ينبغي الّتساهل يف هذا اْلمر، وهو َأْمر عظيم وآثاره ال شك خطرية إذا كان بغري تقديٍر 

صحيح، وبغري َنَظٍر شديد؛ ولذلك جاء اإلسالم بَضْبط هذا اْلمر غاية الضبط، َوَوَضع له أحكاًما 

عن طالق املرأة حال َحْيضها؛ وذلك مراعاًة حلاَلا، فاملرأة يف هذا احلال وحدوًدا، ومن ذلك: النهي 

 من االضطراب.
ٍ
 تكون يف يشء

ة التي أتاها زوجها يف ُطهرها؛ فإن هذا اإلتيان له إليها قد يكون سبًبا يف  وكذلك عدم الطالق للمرأ

 حصول الولد؛ فلذلك كان الطالق يصح يف ُطْهٍر مَل َيَمّسها فيه.

 هذا كله يعطي أمهية التأين يف هذا اْلمر العظيم. ولذلك

وال ينبغي التساهل يف هذا اْلمر من كال الزوجني؛ فال ينبغي للزوج أن يتخذ هذا اْلمر عًصا ُُيَّدد 

ذ هبا أوامره، أو جيرب املرأة عىل االنقياد له، وإال فإن التهديد بالطالق دائًَم هو اْلمر املؤدِّب،  هبا، وُينَفِّ

 شك أن هذا ال يفعله عقالء الرجال.فال 

 وكذلك ال جيوز للمرأة أن تطلب الطالق عىل كل َأْمٍر أو خالٍف.

هو َأْمر  -كَم يقال-، فإذا كان احلل اْلول والْسيع !وأي بيٍت َيلو من اخلالف أو َيلو من النزاع

ُدد، الطالق لَتَفّككت اْلََُس، وَتَشّتت اْلوالد، وأصبح املجتمع  جمتمًعا متنافًرا، بعيًدا عن التآُلف والّتوا

 وال شك أن هذا اْلمر مذموم يف الرشيعة.

 الديمومة واالستمرار، وليس االنقطاع واالنفصال. األصل يف عقد النكاح:

وهذا اْلمر ال بد أن يكون َنْصب اْلعني دائًَم، فليس كل مشكلٍة حّلها بالطالق والفراق، فهذا له 

 إذا َوَقع يف غري موضعه الصحيح. -سبحانه وتعاىل  -وهو َأْمٌر ال يرضاه اهلل  آثار جسيمة،
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ُيد حاالت الطالق، حتى رأينا من اإلحصائيات ما تدل أنه يف بعض  وما نراه يف جمتمعاتنا من تزا

ويف بعض اإلحصائيات أن النصف من حاالت الزواج يف  املدن ربَم يقع يف كل ساعتني حالة طالق.

النصف من ذلك آىَل إىل الطالق، وال شك أن هذا له أسباب كثرية، فمن أسباب الطالق عدم سنتني، 

ا يف استمرار احلياة  ًء اختيار الزوج أو اختيار الزوجة، وهذا له أثر كبري جدًّ التحري يف االختيار، سوا

 اْلَُسية.

 أرشد إىل هذا يف اجلانبني: - عليه الصالة والسالم -ولذلك النيب 

جوه، إال تفعلوا تكن فتنًة يف إذا أتاكم َمْن ترضون دينه وُخلقه فزوّ )) يف حق الرجل:  قال -

 اْلرض وفساد عريض ((.

 فاظفر بذات الدين َتِرَبت يداك ((.)) وقال يف حق املرأة:  -

فيحرص الرجل عىل املرأة الصاحلة، وَترص املرأة عىل الرجل الصالح؛ فهذا من اْلسباب، 

ر اْلمور هو اهلل   ، ولكن اإلنسان يبذل السبب.-جل وعال  -وُمَقدِّ

ف ؤثم كذلك عدم التحمل للمس ولية التي يتفاجأ هبا هذا الزوج، فلم ُيَعّود ومل ُيَعلَّم ومل ُيَعرَّ

ولية، فكان احلل عنده أن ينفصل عن هذا كله، ؤفتفاجأ بُأَسة ونفقات ومسبالواجبات الزوجية، 

وأقرب احللول يف نظره هو الطالق! وال شك أن هذا يدل عىل عدم رجاحة العقل، بل وعىل اخلفة فيه، 

 مع ِخّفة الدين وَضْعف اإليَمن.

ات، وذكر أحكامه يف كتاب َذَكر فيه هذه اْلي -جل وعال  -فَأْمر الطالق َأْمٌر عظيم، ولذلك اهلل 

نة ُمبيِّنة َلذه اْلحكام.-جل وعال  -اهلل   ، وجاءت السُّ

ر باملرأة،  كان الناس قبل هذه اْلية الرجل ربَم ُيَطلِّق مائة مرة وُيراِجع، وال شك أن هذا فيه إَضا
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َتانِ الطَّ ﴿وفيه استهانة هبذه الرشيعة وهبذا اْلمر، فجاء اإلسالم بتحديد أن الطالق مرتني  ]  ﴾الُق َمرَّ

 ثم الثالثة التي َتِبنْي منه املرأة، فال َيل له أن ُيرِجعها بعد الثالثة.، وهو الرجعي [، ٢٢٩البقرة: 

يٌح ﴿: -جل وعال  -قول اهلل  -رمحه اهلل  -َذَكر احلافظ  َتاِن َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْْسِ الطَّالُق َمرَّ

ٌر عىل الزوجات فقال:  [ ٢٢٩البقرة: ] ﴾ بِِإْحَسانٍ  ُهنّ "َفَلَمَّ َكاَن َهَذا فِيِه ََضَ اهلل إِىَل َثاَلِث َطلَقاٍت،  َقََصَ

" ْنَتنْيِ ِة َوالثِّ ْجَعَة يِف امْلَرَّ  يف املرة اْلوىل ويف املرة الثانية. َوَأبَاَح الرَّ

يَِّة يِف الثَّالَِثِة"  ْلن هذا حق من حقوقها. "َوَأبَاََنَا بِاْلُكلِّ

وهذا اْلمر ال شك أنه إذا اسُتنِفَذت مجيع املحاوالت يف اإلصالح، وكان من الصعب البقاء أو 

ًء عىل كال الزوجني أو عىل أحدمها، فال شك  ر، سوا كان البقاء يف احلياة الزوجية هو زيادة مفاسد وأَضا

 الق.أن هذا اْلمر بعد ذلك يكون اللجوء فيه إىل َأْمر الط

َذَكر يف هذه اْلية ُحْسن التعامل يف احلالني: يف حال البقاء، ويف حال الفراق،  -جل وعال  -واهلل 

معنى هذا ليس من الرضوري أن يكون  [ ٢٢٩البقرة: ]  ﴾يٌح ِبِإْحَسانٍ ْسَفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو تَ ﴿قال: 

ٍق وَضر، قد يتفق الزوجان، إذ ا كان بقاء احلياة الزوجية فيه َضر أو هناك الطالق بعد خصومٍة وَتَفرُّ

من املفاسد التي تقع وَتصل فليس بالرضوري أن يكون هذا الفراق عن إشكاالت وعن مشاكل وعن 

ق وعن خصومات، أكثر َمْن يترضر من ذلك هم اْلبناء، فيتجاذهبم الطرفان، دون مراعاٍة ملصلحٍة  َتَفرُّ

النفسيات لألبناء، كل طرف يريد أن ينتَص، ويريد أن يكون هو  يف تربيٍة أو يف تنشئة، أو يف مراعاة

ية العالية، وال شك أن احلياة اْلَُسية ال ُتقاس هبذه املقاييس، قد ينتَص الرجل فيكون هو  صاحب الرا

املهزوم يف احلقيقة، وقد تنتَص املرأة يف ظاهر اْلمر، لكن يف احلقيقة تكون هي اخلاَسة، فدائًَم مراعاة 

 واإلحسان فيَم بينهم حتى بعد الطالق هو اْلمر املتعني. وراْلم
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ا كان  [ ٢٣٧البقرة: ]  ﴾ َوال َتنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنُكمْ ﴿ َ
ِ

ا قد كان من إحسان، وِل َ
ِ

فال يكون هناك نسيان ِل

من ِعرْشة، فإنَم َيصل من الفجور يف اخلصومة بعد الطالق، وِذْكر املعايب، والتشهري، والطعن، وِذْكر 

 املثالب! ال شك أن هذا ليس من ُخلق اإلسالم، وليس هذا من التعامل الصحيح.

 ما كان من مودة، فهذا الذي دعا إليه اإلسالم.بل ينبغي ِحْفظ ما كان من ِعرْشة، و

ته، وإن طلقها  "فقال: واهلل ال أؤويك وال ثم أورد حديث اْلنصاري الذي َتَغّضب عىل امرأ

ر.أفارقك"  ! وهذا ال شك فيه إَضا

ر  "قالت: وكيف ذلك؟ قال: ُأَطّلقك فإذا دنا َأَجلك راجعتك، ثم ُأَطّلقك" وهكذا؛ هذا فيه إَضا

الطالق بأنه عىل حالني أو عىل مرتني، ثم بعد ذلك تكون  -جل وعال  -فلذلك َحّدد اهلل باملرأة، 

 البينونة.

 المتن 

يٌح بِِإْحَسانٍ ﴿وقوله:  أي إذا َطّلقتها واحدة أو اثنتني فأنت  [ ٢٢٩البقرة: ]  ﴾َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف َأْو َتْْسِ

ٌ فيها ما دامت ِعّدهتا باقية، بني أن تردها إليك ناوًيا اإلصالح هبا واإلحسان إليها، وبني أن تَتكها  ُُمَريَّ

حها حُمسنًا إليها، ال تظلمها من حقها شيًئا، وال ُتضاّر هبا  .حتى تنقيض ِعّدهتا، َفَتِبنْي ِمنْك، وُتْطلِق َسا

 الشرح 

: هو ما يتعارف عليه الناس من ُحْسن الِعرشة، املعروف [ ٢٢٩البقرة: ]  ﴾َفإْمَساٌك بَِمْعُروٍف ﴿قوله: 

هذا هو الضابط يف املعارشة بني الزوجني، ويف املؤالفة بينهَم، أن يكون فيَم َتعاَرف عليه الناس؛ فال 

لمرأة أن ُتَكلِّف زوجها ما ال يستطيع، فإن جيوز للرجل أن يطلب من املرأة أمًرا مستحياًل، وال جيوز ل

ل املسئولية والتعاون عىل  الديمومة يف النكاح من أعظم أسباهبا الصرب واملصابرة واملشاركة يف ََتَمُّ

أما أن تكون املسألة هي حماصصة ومبنية عىل املحاققة وعىل التوفري للطلبات فال شك أن هذا َأْمر  ذلك.
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 ال يمكن أبًدا.

فإًذا املعارشة باملعروف فيَم َتَعاَرف عليه الناس يف املجتمع الذي يعيش فيه اإلنسان يف متوسط 

 حال الناس، فهذا هو اإلمساك بمعروف، واملعارشة باملعروف.

 المتن 

أي ال ََيِّل لكم أن  [ ٢٢٩البقرة: ]  ﴾  َوال ََيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا﴿ وقوله: 

ُتضاجروهن وُتَضيِّقوا عليهن، لِيفتدين منكم بَم أعطيتموهن من اْلصدقة أو ببعضه، كَم قال تعاىل: 

 [. ١٩النساء: ]  ﴾َواَل َتْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا ِبَبْعِض َما آَتْيُتُموُهنَّ إاِلَّ َأْن َيْأتنَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيِّنَةٍ ﴿

 ِمنُْه َنْفًسا ﴿ ملرأة شيًئا عن ِطْيب نفس منها، فقد قال تعاىل: فأما إن وهبته ا
ٍ
ء َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

 [. ٤النساء: ] ﴾  َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا

 الشرح 

ال جيوز للزوج أن يضغط عىل املرأة ويأخذ من ماَلا بغري حقٍّ مقابل أن ُيَطلِّق، ما مل يكن هذا من 

م، وهذا اِلال ال جيوز له أن يأخذ منه شيًئا، وإنَم ما كان من طِْيب نفسها، تلقاء  رَّ نفسها، فإن هذا َأْمر حُمَ

ًء هذا يف َأْمر الطالق أو يف غريه.  وسوا

ال جيوز للرجل أن يتَصف يف مال املرأة بغري إذَنا،  وهنا مسألة ال بد أن يتفطن َلا الرجال: وهو

مال من أهلها أو من ِورث أو نحو ذلك، فال جيوز له أن يتَصف يف ماَلا إال هي مثاًل موظفة أو يأتيها 

ة، بل مهَم كان عندها من مال أو  بإذَنا، فليس له حقٌّ يف ذلك. وكِرام الرجال ال ينظرون إىل مال املرأ

 من ورث أو نحو ذلك فإن الرجل يقوم بواجبه يف النفقة.

ها ويأخذ من ماَلا مقابل أن ُيَطّلقها، هذا اْلمر ال فال جيوز له يف حال اخلصومة أن يضغط علي

 .-كَم سيأيت-جيوز، إال ما كان من طلبها هي 

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 10 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 المتن 

 ِمنُْه َنْفًسا ﴿ فأما إن وهبته املرأة شيًئا عن ِطْيب نفس منها، فقد قال تعاىل: 
ٍ
ء َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن يَشْ

 [. ٤النساء: ]  ﴾ َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِريًئا

وأما إذا َتَشاقق الزوجان، ومل َتُقم املرأة بحقوق الرجل وأبغضته ومل تقدر عىل معارشته َفَلها أن  

َوال ﴿ تفتدي منه بَم أعطاها، وال َحَرج عليها يف َبْذَلا، وال عليه يف قبول ذلك منها؛ وَلذا قال تعاىل: 

 َفال ََيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِِمَّا آَتْيُتمُ 
ِ

 َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيََم ُحُدوَد اَّللَّ
ِ

اَفا َأالَّ ُيِقيََم ُحُدوَد اَّللَّ وُهنَّ َشْيًئا إاِلَّ َأْن ََيَ

 .اْلية  [ ٢٢٩البقرة: ]  ﴾  ُجنَاَح َعَلْيِهََم ِفيََم اْفَتَدْت بِهِ 

 الشرح 

 ُتقام هبا احلقوق فيلجئان إىل َأْمر الطالق.إذا رأى الرجل واملرأة أن احلياة اْلَسية ال يمكن أن 

يف حال أن املرأة رأت أيًضا أَنا لن تقوم بحقوق الزوج، وربَم يكون السبب يف ذلك أمور كثرية؛ 

أو أَنا َكِرهته ُكْرًها شديًدا، وليس جمرد ،  منها: أنه قد حصل من اخلصومة ما َعُْس معه بقاء احلياة الزوجية

غ َلا كَم َذَكر الُكره الذي سببه الن غ للطالق، وإنَم املقصود أَنا ال ُتطيقه، فهذا قد يكون ُمَسوِّ زاع هو ُمَسوِّ

َّمس، كَم سيأيت.  العلَمء، ويدل عليه حديث ثابت بن الشَّ

 َفال ُجنَاَح َعَلْيِهََم ﴿ قال:  -جل وعال  -ثم اهلل 
ِ

ِلاذا  [، ٢٢٩البقرة: ] ﴾  َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقيََم ُحُدوَد اَّللَّ

 َفال ُجنَاَح َعَلْيِهََم ﴿ واملعنى  [، ٢٢٩البقرة: ]  ﴾  َفال ُجنَاَح َعَلْيِهََم ﴿  ُذكِر الرجل واملرأة هنا يف هذا الضمري

 أي ال إثم عليهَم؟ [ ٢٢٩البقرة: ] ﴾ 

ْلن َطَلب الفداء والطالق من الزوجة بال سبب ال جيوز، وكذلك حرام عىل الرجل َأْخذ يشء بال 

سبب، ال جيوز للمرأة أن تطلب الطالق بغري سبب، وال جيوز للرجل أن يأخذ مااًل بغري سبب؛ فإًذا 

 َطَلب الطالق جائًزا لسبٍب رشعي صحيح، وُعْذر صحيح. -سبحانه وتعاىل  -َجَعل اهلل 
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 وأباح للرجل أن يأخذ من مال املرأة إذا افتدت به، إذا خالعت الرجل، فاخلُلع أيًضا ُحكم رشعي.

 وهل اخلُلع ُيَعّد طالًقا أو ال ُيَعّد طالق؟

خالٌف بني أهل العلم، ومجاعة من املحققني من أهل العلم عىل أنه َفْسٌخ وليس بطالق، وسواء 

كان هذا الفسخ بلفظ املخالعة )كأن تقول له: ُأخالعك عىل أن أعطيك كذا( أو كان بلفظ الطالق عند 

، فإذا قال - رمحه اهلل -بعض أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية، ومن املعارصين الشيخ ابن عثيمني 

ولكن عند ، الرجل: )طّلقت زوجتي عىل مال معلوٍم قدره ذلك( فعند مجاهري أهل العلم أن هذا طالق

 بعض املحققني كشيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ليس بطالق، وإن َوَقع بلفظه.

عىل واْلصل يف املخالعة: أنه يكون بلفظه )ُأخالعك عىل كذا(، أو تقول له: )ُأخالعك أو ختلعني 

 كذا وكذا(.

 وكم تعطيه من اِلال؟

 إذا كانت تريد أن يفسخ العقد وأن ُتفارقه. تعطيه املهر الذي أعطاها إياه،

 وهل تعطيه أكثر من ذلك؟

 تعطيه أكثر من ذلك.

ومل َُيدد هذا  [، ٢٢٩البقرة: ]  ﴾ َفال ُجنَاَح َعَلْيِهََم ِفيََم اْفَتَدْت بِهِ ﴿ قال:  -جل وعال  -ولذلك اهلل 

 اْلمر، مل َيدده، فقال العلَمء: جيوز أن خُتالعه بأن تعطيه املهر وزيادة.

 وسيأيت معنا ِذْكر هذه املسألة.

 المتن 

فأما إذا مل يكن َلا ُعْذر وسألت االفتداء منه: فقد َرَوى اإلمام أمحد عن ثوبان قال: قال رسول اهلل 

ٌم َعَلْيَها َرائَِحُة اْْلَنَّة ((.)) َأيََُّم اْمَرأٍَة : ملسو هيلع هللا ىلص وهكذا رواه أبو  َسَأَلْت َزْوَجَها الطالق يِف َغرْيِ َما َبْأٍس َفَحَرا
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  .داود، وابن ماجه، وابن جرير

 الشرح 

ٌم َعَلْيَها َراِئَحُة اْْلَ )) هذا احلديث  ٍة َسَأَلْت َزْوَجَها الطالق يِف َغرْيِ َما َبْأٍس َفَحَرا َ إذا  نَّة ((،َأيََُّم اْمَرأ

 دة بعدم دخول اْلنة؟كانت املرأة تريد أن خُتالع زوجها لعدم مقدرهتا عىل أداء احلقوق فهل هي ُمتوعّ 

فإن كان هناك بأس؛ وكان َلا ُعذر صحيح وطلبت  يِف َغرْيِ َما َبْأٍس ((،)) قال:  ملسو هيلع هللا ىلصال؛ ْلن النبي 

 الطالق أو اخلُلع فإَنا غري متوّعدة.

وكَم قلنا: أن الطالق ُحكم رشعي، إذا َوَقع يف مكانه الصحيح فهو سبب من أسباب َحّل النزاع، 

 لكن ليس هو باْلمر الذي دائًَم يكون َنْصب اْلعني يف كل خالف.

 المتن 

 )) املختلعات واملنتزعات هن املنافقات ((.قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَوى اإلمام أمحد عن أيب هريرة، عن النبي 

 الشرح 

 .-رمحه اهلل  -واحلديث صحيح، صححه اْللباين  (( املختلعات واملنتزعات هن املنافقات)) 

 املعنى: التي تطلب الطالق من غري ُعْذٍر صحيح.

للمختلعات التي تطلب اخُللع، واملنتزعات التي تطلب أن تنفصل عن -وِلاذا قيل َلن املنافقات 

 ؟-زوجها

َبه؛ أَنا يف ظاهرها كأَنا  قيل: ْلَنن طائعات يف الظاهر، عاصياٌت يف الباطن، فهذا هو وجه الشَّ

 ما بأس! وهذا الطلب منها طائعة، ويف باطنها: الصحيح أَنا عاصية، ليس َلا ُعْذر، تريد الفراق من غري

 ال جيوز.

 المتن 

ثم قد قال طائفة كثرية من السلف وأئمة اخللف: إنه ال جيوز اخلُلع إال أن يكون الشقاق والنشوز 
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َوال ََيِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ﴿ من جانب املرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا بقوله تعاىل: 

 
ِ

اَفا َأالَّ ُيِقيََم ُحُدوَد اَّللَّ  اْلية. [ ٢٢٩البقرة: ]   ﴾ ِِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا إِالَّ َأْن ََيَ

ع اخلُلع إال يف هذه  احلالة، فال جيوز يف غريها إال بدليل، واْلصل عدمه، وِمَّْن َذَهب قالوا: فلم ُيرْشَ

 إىل هذا: ابن عباس، وطاووس، وإبراهيم، وعطاء، واحلسن، واْلمهور.

، وكان الطالق " لو َأَخذ منها شيًئا وهو مضاّر َلا وجب رّده إليها "حتى قال مالك واْلوزاعي: 

 رجعيًّا.

 .أدركُت الناس عليه "" وهو اْلمر الذي قال مالك: 

: إىل أنه جيوز اخلُلع يف حال الشقاق، وعند االتفاق بطريق اْلَْوىَل -رمحه اهلل  -وذهب الشافعي 

 .واْلَْحَرى، وهذا قول مجيع أصحابه قاطبة

 الشرح 

 : يعين اخلالف بني القولني

 أن القول اْلول ال يكون إال يف حال النزاع. -

 فإنه يكون يف حال النزاع أو يف حال االتفاق جيوز ذلك.وأما قول الشافعي وأصحابه  -

 المتن 

ته حبيبة بنت  س، وامرأ وقد َذَكَر ابن جرير: أن هذه اْلية نزلت يف شأن ثابت بن قيس بن شَمَّ

 الله بن ُأيَبّ ابن سلول.دعب

 ولنذكر طرق حديثها، واختالف ألفاظه:

َرَوى اإلمام مالك عن حبيبة بنت سهل اْلنصاري: أَنا كانت َتت ثابت بن قيس بن شَمس، وأن 

)) : ملسو هيلع هللا ىلصخرج إىل الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه يف الغلس، فقال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
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-فقالت: ال أنا وال ثابت بن قيس  )) ما شأنك؟ ((،قالت: أنا حبيبة بنت سهل، فقال:  من هذه؟ ((

)) هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت : ملسو هيلع هللا ىلص، فلَم جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول اهلل -لزوجها

: ملسو هيلع هللا ىلصفقالت حبيبة: يا رسول اهلل! كل ما أعطاين عندي، فقال رسول اهلل  ما شاء اهلل أن تذكر ((،

 فأخذ منها وجلست يف أهلها. ))َخْذ منها((،

 ام أمحد، وأبو داود، والنسائي، من طريق مالك.ورواه اإلم

فقالت: يا  ملسو هيلع هللا ىلصوَروى البخاري، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس بن شَمس أتت النبي 

)) : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل! ما أعيُب عليه يف ُخُلٍق وال دين، ولكني َأْكَره الكفر يف اإلسالم، قال رسول اهلل 

ين عليه حديقته؟ (( ورواه  )) اقبل احلديقة وطلقها تطليقة ((،: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  قالت: نعم، َأتُردِّ

 .النسائي

 الشرح 

ما أعيُب عليه يف ُخُلِق وال ": ملسو هيلع هللا ىلصحديث ثابت بن قيس بن َشَّمس: تقول زوجته لرسول اهلل 

 ."ولكني َأْكَره الكفر يف اإلسالم"من حيث اخلُلق والدين ال أعيب عليه،  "دين

معنى  "ولكني َأْكَره الكفر يف اإلسالم"جاء يف بعض الروايات أنه كان ذميًَم، وقيل معنى قوَلا: 

 هذا أين أخاف أن َيصل مني ُكفران للعشري فال أؤدي حقوقه.

 أخاف أنه َيصل مني أين ُأظِهر له الكفر حتى يَتكني وُيفارقني. وقيل عىل ظاهره: يف أن املراد: أين

ريض اهلل عنها  -ْلول ربَم هو اْلوجه يف ذلك، واْلسلم يف مَحْل كالم الصحابية وإن كان املعنى ا

 .- وأرضاها

 وعىل كل حال؛ هذا احلديث دليل عىل أن الرجل يأخذ ويقبل من مال املرأة ويفارقها.
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 المتن 

 وهكذا رواه البخاري من طرق عن ابن عباس.

 ُبْغًضا.ويف بعضها أَنا قالت: )ال ُأطيقه( يعني 

 وهذا احلديث من أفراد البخاري من هذا الوجه.

 ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبو القاسم البغوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن مجيلة بنت سلول أتت النبي 

اإلسالم،  يففقالت: واهلل ما َأْعتِب عىل ثابت بن قيس بن َشَّمس يف ديٍن وال ُخلق، ولكني َأكره الكفر 

 وال ُأطيقه ُبغًضا.

 قالت: نعم. )) َتُرّدين عليه ما ساق؟ ((: ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي

 أن يأخذ منها ما ساق وال يزداد. ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَمره النبي 

 وقد رواه ابن َمْرَدَوْيه وابن ماجه، وهو إسناد جيد مستقيم.

وروى ابن ماجه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل َتت ثابت 

رجاًل دميًَم، فقالت: يا رسول اهلل! واهلل لوال ُمافة اهلل إذا دخل عيّل بسقت بن قيس بن َشَّمس، وكان 

 يف وجهه!

  قالت: نعم. )) أتردين عليه حديقته؟ ((: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

ق بينهَم رسول اهلل   .ملسو هيلع هللا ىلصَفَرّدت عليه حديقته؛ قال: َفَفرَّ

 بأكثر ِما أعطاها؟وقد اختلف اْلئمة رمحهم اهلل يف أنه: هل جيوز للرجل أن يفادُيا 

 [. ٢٢٩البقرة: ]  ﴾ال ُجَناَح َعَلْيِهََم ِفيََم اْفَتَدْت بِهِ ﴿ َفذهب اْلمهور إىل جواز ذلك؛ لعموم قوله تعاىل: 

 الشرح 

من كثرٍي أو  [ ٢٢٩البقرة: ]  ﴾ َفال ُجنَاَح َعَلْيِهََم فِيََم اْفَتَدْت بِهِ ﴿يعني أن اْلية مل ُيْذَكر فيها َتديد، فقال: 
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 قليل بَم يكون سبًبا ملفارقته.

 المتن 

َبل، ثم  ٍة ناشز، َفَأَمَر هبا إىل بيت كثري الزَّ وَرَوى ابن جرير، عن كثرٍي موىل سمرة: أن عمر ُأيِت بامرأ

دعا هبا فقال: كيف وجدت؟! فقالت: ما وجدت راحًة منذ كنت عنده إال هذه الليايل التي حبستني! 

 .لزوجها: اخلعها ولو من قرطهافقال 

 الشرح 

يعني تقول: ما وجدت راحة إال يف هذه الليايل التي ُحبِست عنه، هذه أفضل أيامي، ارَتت بعيدة 

 عنه.

 يعني ولو مل يبق َلا إال هذا اليشء إذا افتدت به فاخلعها. "اخلعها ولو من قرطها"فقال: 

 المتن 

 ." َفَحَبسها له ثالثة أيام "ورواه عبد الرزاق مثله، وزاد: 

 " وأجاز عثَمن اخلُلع دون عقاص رأسها ".وقال البخاري: 

 الشرح 

يعني لو أن املرأة افتدت بكل يشء ومل ُتبِق إىل  "" وأجاز عثَمن اخلُلع دون عقاص رأسها" "يعني 

 ص رأسها، عقاص رأسها هي اخليط الذي تربط به طرف شعرها، فلو افتدت بكل ذلك جاز.اعق

 وهذا دليل عىل كثرة ما تفتدي به.

 المتن 

َبيِّع بنت ُمَعّوذ بن َعْفراء قالت: كان يل زوج ُيِقّل عيّل  اخلري إذا َحرَضين، وروى عبد الرزاق، عن الرُّ

 وَيرمني إذا غاب عني.

قالت: فكانت مني َزّلة يوًما، فقلت له: أختلع منك بكل يشء أملكه؟ قال: نعم،  قالت: ففعلت، 
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ء إىل عثَمن بن عفان، فأجاز اخللع، وأمره أن يأخذ عقاص رأيس فَم  قالت: َفَخاَصم عمي معاذ بن عفرا

 دونه، أو قالت: ما دون عقاص الرأس.

معنى هذا: أنه جيوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثري، وال يَتك َلا سوى عقاص و

 شعرها.

 وبه يقول ابن عمر، وابن عباس، وجماهد، وغريهم. 

 وهذا مذهب مالك، والليث، والشافعي، وأيب ثور، واختاره ابن جرير.

ر من ِقَبلها َجاَز أن يأخ ذ منها ما أعطاها، وال جتوز وقال أصحاب أيب حنيفة: إن كان اإلَضا

 .الزيادة عليه، فإن ازداد جاز يف القضاء

 الشرح 

 أي جَتاَوَز.

 

 المتن 

ر من جهته مل جَيُز أن يأخذ منها شيًئا، فإن أخذ جاز يف القضاء.  وإن كان اإلَضا

 ." ال جيوز أن يأخذ منها أكثر ِما أعطاها "وقال اإلمام أمحد، وأبو عبيد، وإسحاق: 

 .وهذا قول سعيد بن املسيب، وعطاء، والزهري، وغريهم

 الشرح 

ِفيََم اْفَتَدْت ﴿هو اْلرجح؛ لعموم ما ُذكِر يف اْلية، لداللة اللفظة  -قول اْلمهور-والقول اْلول 

 [. ٢٢٩البقرة: ]  ﴾بِهِ 

التعامل َلا حتى تضطر هي إىل وهنا ال بد أن ُيعَلم أنه ال جيوز للرجل أن ُيَضيِّق عىل امرأته أو ُييسء 
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ر هبا،  م، وهو اإلَضا م؛ ْلنه اكتسبه بطريق احلرا َأْمر املخالعة، ال جيوز هذا، وما يأخذه من اِلال حرا

 وهذا َأْمر ال جيوز.

فربَم لو ُفتِح هذا الباب فكل َمْن َمّل أو ََتَّلل من زوجه َضّيق عليها وأساء إليها يف املعارشة حتى 

مر باِلال، وُيَوفِّر هو اِلال حتى يتزوج امرأة أخرى، وهكذا َدواليك؛ كلَم َتَزّوج أساء يف تفتدي هذا اْل

املعاملة، ثم تأيت املرأة وتفتدي حتى تنجو من هذا اْلحيم الذي تعيش فيه معه، وهو بعد ذلك َُيَرّيها؛ 

 إذا أرادت أن ُتفارق فتفتدي باِلال، وهذا ال جيوز.

 يكون من ِقَبل املرأة بَم ال ُتطِق هي مع إحسان الزوج.: أن األصل يف املخالعة

وما ُذكِر يف قصة ثابت قالت: )ال أعيب عليه يشء، ال يف ُخُلق وال دين(، لكن هي مل تستطع أن 

 تصرب عليه، وال أن تبقى معه.

 المتن 

 َفال َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ﴿ وقوله:
ِ

ُونَ تِْلَك ُحُدوُد اَّللَّ
ِ

 َفُأْوََلَِك ُهُم الظَّامل
ِ

 [ ٢٢٩البقرة: ]  ﴾ُحُدوَد اَّللَّ

َعها لكم هي حدوده، فال تتجاوزوها. ئع التي رَشَ  أي هذه الرشا

)) إن اهلل َحّد حدوًدا فال تعتدوها، وَفَرض فرائض فال ُتَضّيعوها، كَم ثَبَت يف احلديث الصحيح: 

 ياء رمحًة لكم من غري نسياٍن، فال تسألوا عنها ((.وَحّرم حمارم فال تنتهكوها، وَسَكَت عن أش

هُ ﴿َوقوله تعاىل:  َقَها َفال ََتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوًجا َغرْيَ أي َأنّه إذا َطّلق  [ ٢٣٠البقرة: ]  ﴾إِْن َطلَّ

هُ ﴿الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطالق مرتني فإَنا َترم عليه  ] ﴾ َحتَّى َتنِكَح َزْوًجا َغرْيَ

أي حتى َيَطأها زوج آخر يف نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ يف غري نكاح ولو يف ُمْلك يمني  [ ٢٣٠البقرة: 

 .مل ََتِّل لألول
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 الشرح 

هُ ﴿ َقَها َفال ََتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوًجا َغرْيَ ؛ إذا صار ثالث طلقات فإَنا [ ٢٣٠البقرة: ]  ﴾َفِإْن َطلَّ

َتبنِي منه، وال ترجع إليه حتى تنكح زوًجا غريه من غري اتفاق، يعني ال يكون حُمّلاًل له، ولذلك لو صار 

فإن هذا ال ُيبيح الرجوع إىل الزوج اْلول، حتى وإن عارشها؛ ْلن أن ُوِجد املحلل باالتفاق مع الزوج 

 هذا ال َُيِّل رجوعها إىل زوجها اْلول، بل ال بد أن يكون نكاح صحيح من غري تواطؤ.

وكذلك إذا حصل غري النكاح الصحيح، كمثاًل: الزنا أو نحو ذلك فإن هذا أيًضا ال ُيبيح رجوعها 

 إىل زوجها اْلول.

يف ذلك، وكان اإلمام مالك يرى أنه ال يصلح ولو كان يف نكاٍح  -رمحه اهلل  -مالك وسيأيت قول 

صحيح لكنه يف حيٍض مثاًل، أو جاء يف نفاس، أو كان صائًَم، فإن هذا كله عند مالك ال َُيِّل إرجاعها 

 إىل زوجها اْلول.

 ويف املسألة خالف يف هذا.

 المتن 

ُسئل عن رجل كانت َتته امرأة فطلقها  ملسو هيلع هللا ىلصَفَروى اإلمام أمحد، عن أنس بن مالك: أن رسول اهلل 

: ملسو هيلع هللا ىلصثالًثا، فتزوجت بعده رجاًل، فطلقها قبل أن يدخل هبا: أَتل لزوجها اْلول؟ فقال رسول اهلل 

 ر.ورواه ابن جري ال، حتى يكون اْلخر قد ذاق من ُعَسْيلتها، وَذاَقت ِمْن ُعَسْيلته((.))

قلت: وحممد بن دينار بن صندل أبو بكر اْلزدي ثم الطاحي البَصي، ويقال له: ابن أيب الفرات: 

ه وَقبَِله وَحّسن له. فه، ومنهم َمْن َقّوا  اختلفوا فيه، فمنهم َمْن ضعَّ

 وذكر أبو داود: أنه َتَغرّي قبل موته، فاهلل أعلم.

ة ُيَطّلقها زوجها ثالًثا فتتزوج  ملسو هيلع هللا ىلصوروى ابن جرير، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  يف املرأ
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)) ال، حتى يذوق اْلخر زوًجا غريه، فُيطلقها قبل أن يدخل هبا، فرييد اْلول أن ُيراجعها، قال: 

  ُعَسْيلتها ((.

ة رفاعة الُقَرظي  وأنا وأبو بكر عند النبي -وروى اإلمام أمحد، عن عائشة قالت: دخلت امرأ

بن الزبري تزوجني، وإنَم عنده مثل اَلُدبة،  نعبد الرمحفقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن  -ملسو هيلع هللا ىلص

بكر! أال َتنْهى وأخذت ُهْدبًة من ُجلباهبا، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب مل ُيؤذن له، فقال: يا أبا 

م، وقال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص! فَم زاد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصهذه َعَّم جتهر به بني يدي رسول اهلل  : ملسو هيلع هللا ىلصعىل التََّبسُّ

 .ورواه البخاري )) كأنك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟! ال؛ حتى تذوقي ُعسيلته ويذوق عسيلتك ((.

 الشرح 

منها من شكايتها من عبدالرمحن بن الزبري الذي تزوجها بعد رفاعة أَنا تريد أن  ملسو هيلع هللا ىلصلَفْهم النبي 

أي َيصل اْلَمع، وال جيوز لِك  (( ال؛ حتى تذوقي ُعسيلته، ويذوق ُعسيلتك)) ترجع إىل رفاعة فقال: 

 أن ترجعي إىل رفاعة إال إذا َطّلقك عبدالرمحن بن الزبري.

 المتن 

 عند مسلم: أن رفاعة طلقها آخر ثالث تطليقات.ويف حديث عبد الرزاق 

 وقد رواه اْلَمعة إال أبا داود.

 فصل
واملقصود من الزوج الثاين أن يكون راغًبا يف املرأة، قاصًدا لدوام ِعرْشهتا، كَم هو املرشوع من 

ِرمٌة أو صائمة التزويج، واشَتط اإلمام مالك مع ذلك أن َيَطأها الثاين َوْطًئا مباًحا، فلو وطئها وهي  حُمْ

ِرم أو معتكف، مل َتل لألول هبذا الوطء، وكذا لو  أو معتكفة أو حائًضا أو نفساء أو والزوج صائم أو حُمْ

ّل للمسلم بنكاحه؛ ْلن أنكحة الكفار باطلة عنده  .كان الزوج الثاين ِذّميًّا مل ََتِ
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 الشرح 

 اشية.هذا يف حال أَنا كانت هي ِذّمية كَم َوّضح الشيخ يف احل

 المتن 

: أن ُينِزل الزوج الثاين، -فيَم حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد الرب-واشَتط احلسن البَصي 

ويلزم  )) حتى تذوقي ُعسيلته ويذوق ُعسيلتك ((،: - عليه السالم -وكأنه ََتَّسك بَم َفِهمه من قوله 

 عىل هذا أن ُتنِْزل املرأة أيًضا.

ا رواه اإلمام أمحد والنسائي، عن عائشة: أن رسول اهلل  َ
ِ

د بالعسيلة املني؛ ِل قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوليس املرا

 )) أال إن الُعسيلة: اْلَمع ((.

 الشرح 

َتَلّذذ هبا يف اْلَمع، أي حصل اْلَمع  :يعني ليس املراد بذلك اإلنزال عىل كل حال؛ إذا ذاق ُعسيلتها

 فهذا هو املقصود.

 المتن 

 .فأما إذا كان الثاين إنَم َقْصده أن َُيِّلها لألول، فهذا هو امْلَُحلِّل الذي وردت اْلحاديث بَِذّمه وَلْعنه

 الشرح 

ز، وهو كَم جاء يعني امْلَُحلِّل وهذا التحليل كبرية من الكبائر ال جتوز، وورد فيها اللعن، فال جيو

 أنه التيس املستعار. -كَم سيأيت-عن السلف وجاء يف بعض اْلثار 

 :فهو قبيح من جهتنيوال شك أن هذا الفعل قبيح، 

 : من جهة ََنْي الرشع.أوًلا

لِّاًل لغريه. ثم قبيح  من حيث أن هذا ال يرضاه صاحب َعقل ودين، ال يرىض أن يكون حُمَ

 المتن 

ح بمقصوده يف العقد َبَطَل النكاح عند مجهور اْلئمة.و  متى رَصّ
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الواشمة واملستوشمة، والواصلة  ملسو هيلع هللا ىلصفروى اإلمام أمحد، عن عبدالله قال: َلَعَن رسول اهلل 

 واملستوصلة، وامْلَُحّلل وامْلُحّلل له، وآكل الربا وُمْوكِله.

 ورواه الَتمذي، والنسائي.

 ." هذا حديث حسن صحيح" ثم قال الَتمذي: 

 قال: والعمل عىل هذا عند أهل العلم من الصحابة، منهم: عمر، وعثَمن، وابن عمر. 

 ني.وهو قول الفقهاء من التابع

 وُيروى ذلك عن عيل، وابن مسعود، وابن عباس.

 ))أال ُأخربكم بالتيس املستعار؟((: ملسو هيلع هللا ىلصوروى ابن ماجه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اهلل 

 )) هو املحّلل، َلَعن اهلل امْلَُحلِّل وامْلَُحّلل له ((.قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: 

 امْلَُحلِّل وامْلَُحلَّل له.  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل وروى اإلمام أمحد، عن أيب هريرة قال: ل

 ورواه أبو بكر بن أيب شيبة، واْلوزجاين، والبيهقي من طريق عبدالله بن جعفر القريش. 

 وقد وّثقه أمحد ابن حنبل، وعيل بن املديني، وَييى بن َمعني وغريهم.

عن سعيد املقربي،  -َوّثقه ابن َمعني-وأخرج له مسلم يف صحيحه، عن عثَمن بن حممد اْلخنيس 

 وهو متفق عليه.

ته ثالًثا، فتزوجها وروى احلاكم عن نافع، قال: جاء رجل إىل ابن عمر، فسأله عن رجل طلّ  ق امرأ

أٌخ له من غري مؤامرة منه، لُيَحّلها ْلخيه: هل َتل لألول؟ فقال: ال، إال نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاًحا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعىل عهد رسول اهلل 

 الشرح 

لِّاًل لغريه، وإن مل يكن هذا املقصود باالتفاق مع اْلول أو ال  بد أن يكون راغًبا فيها، وليس حُمَ
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 مؤامرة بينهَم.

لِّل؛ ْلن اْلصل يف النكاح الديمومة، وليس القطع، ليس االنفصال والطالق.  هذا أيًضا حُمَ

 لِّلها لغريه.اْلصل: أن َمْن َتَزّوج أنه يستمر معها، ال أنه يتزوجها ْلجل أن َُيَ 

 المتن 

 "ثم قال: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل َيرجاه. 

 وهذه الصيغة ُمْشِعرٌة بالرفع.

روى أبو بكر بن أيب شيبة، واْلوزجاين، وَحْرب الكرماين، وأبو بكر اْلثرم، عن عمر أنه قال: ال 

لَّل له إال رمجتهَم"  .ُأِوتى بُمَحلِّل وال حُمَ

 الشرح 

 الزجر َلَم؛ ْلن هذا الفعل َجَعله كأنه من ِفْعل الفاحشة.هذا عىل سبيل 

 المتن 

ة لُيِحّلها  "َوَروى البيهقي عن سليَمن بن يسار: أن عثَمن بن عفان ُرفِع إليه رجل َتَزّوج امرأ

 لزوجها، َفَفّرق بينهَم.

 وكذا ُرِوي عن عيل، وابن عباس، وغري واحد من الصحابة.

َقَهاَفِإْن ﴿ وقوله:   أي الزوج الثاين بعد الدخول هبا. [ ٢٣٠البقرة: ]  ﴾ َطلَّ

اَجَعا﴿   أي املرأة والزوج اْلول. [ ٢٣٠البقرة: ]  ﴾ َفال ُجنَاَح َعَلْيِهََم َأْن َيََتَ

 ﴿ 
ِ

 أي يتعارشا باملعروف. [ ٢٣٠البقرة: ] ﴾  ِإْن َظنَّا َأْن ُيِقيََم ُحُدوَد اَّللَّ

 ﴿ 
ِ

ئعه وأحكامه. [ ٢٣٠البقرة: ]  ﴾ َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللَّ  أي رشا

 ."[ ٢٣٠البقرة: ]  ﴾  لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ ﴿ أي ُيَوّضحها  [ ٢٣٠البقرة: ]  ﴾ ُيَبيِّنَُها﴿ 
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 الشرح 

 ﴿ يعني 
ِ

اَجَعا إِْن َظنَّا َأْن ُيِقيََم ُحُدوَد اَّللَّ عىل هذا فال جيوز له  [ ٢٣٠البقرة: ]  ﴾ َفال ُجنَاَح َعَلْيِهََم َأْن َيََتَ

 أن ُيرجعها إن مل يُظنّا ذلك.

إن كان يف إرجاعها عدم إقامة حلدود اهلل، وعدم ِحْفظ للحقوق فال ُيرجعها، فال جيوز له أن 

 ُيرجعها.

 وفيه أيًضا االكتفاء بالظن يف اْلمور املستقبلية، وال يلزم من ذلك اليقني.

 يف ا
ٍ
ملستقبل، اعتمد يف َحلِفه عىل َغَلبة َظنّه ثم َتَبنّي عدم ومن ذلك لو أن اإلنسان حلف عىل يشء

 حصول هذا اليشء فإنه ليس عليه كّفارة.

فيه بيان أن اخللل ال  [ ٢٣٠البقرة: ]  ﴾ ُيَبيُِّنَها لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ ﴿ : -جل وعال  -ويف اْلية يف قول اهلل 

يكون يف النَّص، وإنَم يكون يف استنباط اْلحكام من هذا النَّص؛ ولذلك يتفاوت الناس يف َفْهم دالئل 

النصوص، ويمنع من ذلك ما قد يكون من طبيعة اإلنسان من غفلٍة أو نسيان، أو الذنوب التي َتنع 

 هتداء واالستنباط.اإلنسان من أن ُيَوّفق إىل معرفة اْلحكام الرشعية واال

وهذا أمر ُمالَحظ؛ ولذلك جتد يف اْلئمة َمْن ربَم يرشح احلديث ويستنبط منه مائة فائدة؛ لُبعدهم 

، وبالطاعات الظاهرة والباطنة، فُتفَتح َلم -جل وعال  -عن املعايص، وكذلك المتالء قلبهم بِذْكر اهلل 

جلدات الوفرية التي ال نستطيع نحن اْلن مع ُيْْس من مثل هذه املعارف، َفَأّلفوا الكتب الكثرية وامل

اْلوراق ومع َتَوفُّر اْلالت ال نستطيع أن نكتب ُعرْش معشار ما َأّلف هؤالء اْلئمة، مع َتَعْسُّ اْلدوات 

ًء من احلرب أو اْلوراق أو نحو ذلك.  يف زماَنم، سوا

ا َفَتحه اهلل  َ
ِ

 -ه؛ فامتألت القلوب بطاعته عليهم من ِذْكره، ومن طاعت -جل وعال  -ذلك ِل

 .-سبحانه وتعاىل 
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فكانت هذه اْلثار التي نراها يف مؤلفاهتا ويف ُكتبهم، لكن عندما َضعف الناس وابتعدوا عن 

الطاعات، وابُتلوا باملعايص والسيئات، وجَتاوزوا وظلموا أنفسهم َضُعف نتاجهم، وَقّلت آثارهم، ومل 

كر  -جل وعال  -ن اهلل يظهر أثر َلذا العلم، فهو توفيٌق م أواًل، ثم عمٌل بأسباب التوفيق من الذِّ

 والعبادة واالستغفار، واللجوء إىل اهلل.

فال شك أن َمْن كان هذا حاله فإنه بإذن اهلل ُيَوفَّق إىل معرفة اْلحكام الرشعية، وإىل االهتداء وإىل 

ر الترشيع ما ال يظهر لغريه.  االستنباط، ويظهر له من أَسا

 اهلل السالمة والعافية. نسأل

 المتن 

ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َواَل َُتِْس ﴿ وَ " ْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو ََسِّ ُكوُهنَّ إَِذا َطلَّ

ًرا لَِتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َواَل  ا  َعَلْيُكْم َِضَ
ِ

 ُهُزًوا َواْذُكُروا نِْعَمَت اَّللَّ
ِ

َتتَِّخُذوا آَياِت اَّللَّ

َ بُِكلِّ  َ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ ُقوا اَّللَّ ْكَمِة َيِعُظُكْم بِِه َواتَّ  َعلِيمٌ َوَما َأنَْزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواحْلِ
ٍ
ء البقرة: ]  ﴾ يَشْ

٢٣١ ] 

للرجال إذا َطّلق أحدهم املرأة طالًقا له عليها فيه َرْجعة، أن َُيِْسن  -وجل  عز -هذا َأْمٌر من اهلل 

يف َأْمرها إذا انقضت ِعّدهتا، ومل يبق منها إال مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن َيمسكها؛ أي يرجتعها 

حها؛ أي  إىل عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن ُيْشِهد عىل َرْجعتها، وينوي ِعرشهتا باملعروف، أو ُيَْسّ

 يَتكها حتى تنقيض ِعّدهتا، وَُيِْرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غري شقاق وال ُماصمة وال َتَقاُبح.

ًرا لَِتْعَتُدوا﴿ قال اهلل تعاىل:  ا  ."[ ٢٣١البقرة: ]  ﴾ َوال َُتِْسُكوُهنَّ َِضَ

 الشرح 

عنده يف البيت، وتتزين له بَم يكون سبًبا : املرأة إذا طلقها زوجها الطالق الرجعي أَنا تبقى األصل
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 لإلرجاع.

ملفات املشاكل، وُتدِخل َمْن َُيِسن أن يدخل يف  -كَم يقال-وأما أن تذهب إىل بيت أهلها، وتفتح 

هذه اْلمور وَمْن ال ََيُسن دخوله فال شك أن هذا فيه َضر، وربَم تكون املسألة يسرية، ولكن بدخول 

 حتى يعْس الرجوع. بعض اْلطراف تزداد وتكرب

وُيصاحب ذلك من اْللفاظ ومن االهّتامات ما يكون أشّد من املشكلة اْلوىل التي كانت سبًبا 

 للطالق؛ فيصري اْلمر أشد تعقيًدا، وأكثر صعوبًة يف الرجوع، ويف العود إىل احلياة الزوجية.

 المتن 

" كان الرجل ُيَطلِّق املرأة، فإذا قاربت انقضاء "قال ابن عباس، وجماهد، وقتادة، وغري واحد: 

ًرا؛ لئال تذهب إىل غريه، ثم ُيَطّلقها فتعتد، فإذا شارفت عىل انقضاء العدة طلق  الِعّدة راجعها َِضا

]  ﴾ َمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسهُ وَ ﴿  لِتطول عليها الِعّدة، َفَنَهاهم اهلل عن ذلك، وَتَوّعدهم عليه فقال:

 ."أي بمخالفته َأْمر اهلل تعاىل " [ ٢٣١البقرة: 

 الشرح 

ْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ ﴿ هنا يف قول اهلل جال وعال:  بلوغ اْلجل هو  [ ٢٣١البقرة: ]  ﴾ َوإَِذا َطلَّ

 الطُّْهر من احليضة.

ومعنى ذلك أنه إذا َبَلغ اْلجل فهنا إما أن تنتهي َأْمر الِعّدة فتذهب، وينتهي إمكانية اإلرجاع، وإما 

 أن َُتسكها باملعروف.

 وقال بعضهم: ال بد أن تغتسل من حيضتها، فباغتساَلا من حيضتها تنتهي الِعّدة.

 ما الفرق بني اْلمرين؟

مثاًل لو أَنا َطُهرت بعد الفجر مثاًل، بعد رشوق الشمس فيمكنه أن ُيرجعها إىل قبل اغتساَلا،  املرأة
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 فإذا اغتسلت انتهت الِعّدة.

وربَم يف مثل هذا توسيع عىل الرجل،  أي كَم يقال: إنه ربَم يف هذه اللحظات التي يظهر فيها أَنا 

 عىل َوَشك أن تنقيض هذه الِعّدة فإنه ُيرجعها.

 المتن 

 ُهُزًوا﴿ "وقوله: 
ِ

َرَوى ابن جرير، عن أيب موسى: أن رسول  [ ٢٣١البقرة: ]  ﴾ َوال َتتَِّخُذوا آَياِت اَّللَّ

  َغِضب عىل اْلشعريني، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول اهلل! َأِغضبت عىل اْلشعريني؟!  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

يقول أحدكم: قد طلقت! قد راجعت، ليس هذا طالق املسلمني، َطلِّقوا املرأة يف ُقبِل ))فقال: 

 ."((ِعّدهتا

 الشرح 

 .-رمحه اهلل  -احلديث فيه مقال، وقد َضّعفه اْللباين 

 المتن 

"وقال مْسوق: هو الذي ُيَطلِّق يف غري ُكنْهه، وُيَضاّر امرأته بطالقها وارجتاعها، لتطول عليها 

 الِعّدة.

ويقول: هو الرجل ُيَطلِّق، ويقول: كنت العًبا! أو ُيْعِتق أو َينكح " وقال احلسن، وقتادة، وغريمها:  

 ." كنت العًبا!

 ُهُزًوا﴿ فأنزل اهلل: 
ِ

 .فألزم اهلل بذلك" [ ٢٣١البقرة: ] ﴾  َوال َتتَِّخُذوا آَياِت اَّللَّ

 الشرح 

ًء كانت اْليات الكونية أو اْليات الرشعية.  ال جيوز لإلنسان أن يتخذ آيات اهلل ُهزًوا، سوا

 فاآليات على قسمني:

 املخلوقات.اْليات الكونية:  -
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 .-جل وعال  -واْليات الرشعية التي هي كالمه  -

 وكال اْلمرين ال جيوز االستهانة به.

مثااًل عىل ذلك أن بعض الناس يقول: اليوم الذي نحتاج إىل  -رمحه اهلل  -يذكر الشيخ ابن عثيمني 

يفعل ما يشاء  -وعال جل  -، فاهلل -سبحانه وتعاىل  -مطر كذا يصري، وهذا نوع سخرية بأقدار اهلل 

وَيكم ما يريد، واالستهزاء باْليات الرشعية بالقرآن، ومنها: الشعائر الواردة يف القرآن كمسائل 

 النكاح والطالق والعتق ونحو ذلك، فهذا ليس لإلنسان أن يتخذها َعَبًثا وَلِعًبا.

َلِعب، وليس فيه َعبث؛ يقول لفالن: َزّوجتك ابنتي، لو قال: َقبِلت؛ صحَّ النكاح، هذا ليس فيه 

 وذكر منه: النكاح. ثالٌث َجّدهن َجّد وَهزَلن َجد ((،)) يف احلديث احلسن:  ملسو هيلع هللا ىلصولذلك قال النبي 

ته ويقول: واهلل كنت ُأمازحك، أضحك، ُأالعبك! هذا ال جيوز، ليس هنا  ما ُيَطلِّق الرجل امرأ

 تالُعب، إذا قلت: )أنِت طالق( هذه طالق.

 ّوجتك ابنتي هذه الصغرية( قال: )َقبِلت(؛ َصّح النكاح.إذا قلت لفالن: )زَ 

عليها اْلن إذا تريد أن خترج من لعبك عليه أن ُيَطلقها، وتصري هذه املسكينة ُمَطّلقة!! هذا من 

 العبث.

 المتن 

يقول للرجل  ملسو هيلع هللا ىلص"َوَروى ابن أيب حاتم، عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل عىل عهد النبي 

َوال ﴿ زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت العًبا! ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت العًبا! فأنزل اهلل: 

 ُهُزًوا
ِ

 [. ٢٣١البقرة: ]  ﴾ َتتَِّخُذوا آَياِت اَّللَّ

)) ثالث َمْن قاَلن العًبا أو غري العب، فهن جائزات عليه: الطالق، : ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل 

 والعتاق، والنكاح ((.
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واملشهور يف هذا احلديث الذي رواه أبو داود، والَتمذي، وابن ماجه عن أيب هريرة قال: قال 

هن جد، وهزَلن جد: النكاح، والطالق، والرجعة ((.: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  " وقال الَتمذي:  )) ثالث جدُّ

 .حسن غريب "

 َعَلْيُكمْ ﴿ وقوله: 
ِ

 أي يف إرساله الرسول باَلدى والبينات إليكم. [ ٢٣١البقرة: ]  ﴾ َواْذُكُروا نِْعَمَة اَّللَّ

ْكَمةِ ﴿  نة" [ ٢٣١البقرة: ]  ﴾  َوَما َأنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواحْلِ  .أي السُّ

 الشرح 

نة، نعمة  أي نَِعم اهلل كثرية عىل العباد؛ نعمة الدين، ونعمة التوحيد، نعمة اإلسالم، ونعمة السُّ

 اِلال، نعمة الولد.العافية، نعمة 

َوَما َأنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن ﴿ هذه اْلحكام التي أنزَلا عىل عباده، قال:  -جل وعال  -ومن نعمة اهلل 

ْكَمةِ   [. ٢٣١البقرة: ]  ﴾  اْلِكَتاِب َواحْلِ

؛ ْلن َما أنزل اهلل -سبحانه وتعاىل  -ويف اْلية دليل عىل أن القرآن هو من كالم اهلل، وهو صفة له 

 أحد أمرين: -جل وعال  -

 َماءً ﴿ : -جل وعال  -إما أن ُينِزل عينًا قائمة بنفسها؛ لقوله  -
ِ
ََمء  [. ٢٢احلجر: ]  ﴾ َفَأنَْزْلَنا ِمَن السَّ

َل اْلُفْرَقاَن َعىَل َعْبِدهِ ﴿ أو صفة قائمة بموصوفها  - ِذي َنزَّ  [. ١الفرقان: ]  ﴾ َتَباَرَك الَّ

ْكَمةِ ﴿ ويف هذه اْلية أيًضا:  سبحانه  -هو كالمه  [، ٢٣١البقرة: ]  ﴾ َوَما َأنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواحْلِ

 .-وتعاىل 

 المتن 

 أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم عىل ارتكاب املحارم. [ ٢٣١البقرة: ]  ﴾ َيِعُظُكْم ِبهِ ﴿ "

 ﴿ َ ُقوا اَّللَّ  أي فيَم تأتون وفيَم تذرون. [ ٢٣١البقرة: ]  ﴾ َواتَّ

http://rasaelemaratia.com/


 

 

 30 
http://rasaelemaratia.com  مجموعة رسـائل إمـاراتية 

 َعلِيمٌ ﴿ 
ٍ
ء َ بُِكلِّ يَشْ أي فال َيفى عليه يشء من أموركم الْسية  [ ٢٣١البقرة: ]  ﴾ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ

 .واْلهرية، وسُيجازيكم عىل ذلك"

 الشرح 

 َعَلْيُكمْ ﴿  قال:
ِ

 ُتْذَكر بثالثة أمور: -جل وعال  -ِنَعم اهلل  [ ٢٣١البقرة: ] ﴾  َواْذُكُروا نِْعَمَة اَّللَّ

ْث ﴿ ُتْذَكر باللسان، فيذكر اإلنسان يقول: هذا من نعمة اهلل عيّل،  ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ الضحى: ]  ﴾ َوَأمَّ

 هذا من فضل اهلل عيّل. [، ١١

إياك! إياك يا عبدالله! أن تقول: )هذا من ُجهدي، هذا من ذكائي، هذا من فطنتي، هذا من ُحسن 

(، )هذا من َتَفّضل اهلل عيّل( ثم بَم -جل وعال  -ل إىل صاحبه )اهلل تدبريي( هذا ال جيوز، انسب الفض

 فعلت من اْلسباب، )هذا من إكرام اهلل يل، هذا من رمحة اهلل يب(.

ب إليه. -سبحانه وتعاىل  -أيًضا تكون باْلوارح، بعبادته  -سبحانه وتعاىل  -وِذْكر نعمة اهلل   وبالّتقرُّ

تكون بالقلب باعتقاد أنه املنِعم، وأنه املتفّضل، وأنه املنّان الذي  -جل وعال  -وِذْكر نعمة اهلل 

يمَتنُّ عىل عباده بَم شاء، فيعتقد اإلنسان أن الفضل من اهلل، وأن النعمة من اهلل، وأن هذه اْلالء كلها 

 .- سبحانه جل يف عاله -ُمزدُيا  ، فينسب الفضل إىل ُمعطيه، وينسب النعمة إىل-جل وعال  -من اهلل 

 المتن 

ْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ َأْن َيْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ إَِذا َتَراَضْوا بَ ﴿ " ْينَُهْم َوإَِذا َطلَّ

ُ َيْعَلُم بِامْلَْعُروِف َذلَِك ُيوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمنُْكْم ُيْؤِمُن   َواْلَيْوِم اْْلِخِر َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواَّللَّ
ِ

بِاَّللَّ

 [. ٢٣٢البقرة: ]  ﴾ َوَأنُْتْم اَل َتْعَلُمونَ 

" نزلت هذه اْلية يف الرجل ُيَطلِّق امرأته طلقة أو طلقتني، فتنقيض ِعّدهتا، ثم يبدو قال ابن عباس: 

 ."تريد املرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، َفنََهى اهلل أن يمنعوها "له أن يتزوجها وأن ُيراجعها، و
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 الشرح 

هذه اْلية خطاب ْلولياء املرأة؛ ْلبيها، أو ْلخيها يف حال عدم وجود أبيها، أو لقريبها الذي هو 

 يتوىل َأْمر نكاحها.

ْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال ﴿  َأْن َينِكْحَن ﴿ : ال َتنعوَنن [ ٢٣٢البقرة: ] ﴾  َتْعُضُلوُهنَّ َوإَِذا َطلَّ

 إذا أرادت أن ترجع لزوجها فال يمنعها. [ ٢٣٢البقرة: ]  ﴾ َأْزَواَجُهنَّ 

وهنا تنبيه لآلباء واْلمهات أن ال يقفن عىل كل حال مع البنت إذا جاءت شاكية َلن، وإنَم الواجب 

سعادة، وإرجاع اْلمور إىل مواضعها الصحيحة، والتعاون يف اْلُلفة أن يكونوا مفاتيح خرٍي يف حصول ال

 واملحبة بني الزوجني.

أما أن تأيت البنت شاكية إىل أبيها وإىل أمها فتقوم ثورهتم عىل الزوج دون َنَظٍر إىل اْلسباب فال شك 

ع فجوة اخلالف، ويزيد اْلمر تعقيًدا.  أن هذا ُيَوسِّ

ينظروا يف اْلمر بتَأنٍّ وأن يعتذروا للزوج بَقْدر االستطاعة إذا أمكن ذلك، وإنَم الواجب عليهم أن 

وأن يكونوا ناصحني ُمَوّفقني، ال ُمَفّرقني، فيسعوا يف التئام اْلُرح وعالجه، ال يف زيادة مساحته وزيادة 

 انفراجه وانفتاحه، فهذا من اْلمور املهمة.

واْلم سبب كبري يف زيادهتا، وربَم تكون املسألة  يكون اْلب -لألسف الشديد-فكثري من املشاكل 

يسرية فُيَقّون هذه البنت عىل زوجها، ثم يطالبونه بطلبات ُتثِقل الكاهل، ِما جيعله نافًرا عنها، وِما ُيفِسد 

 العالقة بني هذا الزوج وبني أهل املرأة.

م، وال  ل وَتتاج إىل َتَفهُّ بد أن يكون اْلب حريًصا عىل ابنته، فال شك أن هذه اْلمور َتتاج إىل َتَعقُّ

 ال أن يكون يف صّفها عىل كل حال، هذا من اخلطأ.

كذلك اْلم ينبغي أن تكون َفطِنة، عاقلة، ُمتأنية، وتساعد ابنتها عىل التصرب، عىل املصابرة، وعىل 
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سبًبا يف  ُحْسن الِعرشة، وأن تنصحها باإلحسان إىل زوجها، وأن تدفعها إىل التآلف معه، ال أن تكون

 التفريق.

ا إىل اخلالف!  ،)املرأة الزوجة( بعض النساء قد تكون يف نفسها صاحلة لكن ُتبتىَل بُأم ربَم َتؤّزها َأزًّ

 يؤدي إىل التفرق. -ال شك-افعيل، أطلبي، قويل! هذا 

مثل الرجل؛ قد يكون رجاًل صاحلًا، لكن يأيت َمْن ينصحه، افعل، واحزم، واَضب، وَقبِّح، وَأْظِهر 

 َسة.كان يف عافية، جاء هذا الناصح الذي ما أحسن النُّصح فشتت اْل .شخصيتك

فالنصيحة للزوجني أن تتآلفوا فيَم بينكم، إياكم والناصحني اَْلَهلة، الذين ُيفسدون عليكم 

حياتكم، وإياكم والنظر إىل أحوال اْلخرين؛ فَم يصلح لغريك ال يصلح لك، وما يصلح لك ال يصلح 

 لغريك.

، ال أن يقفوا يف فاْلصل: أن اْلب واْلم ينظران يف مصلحة البنت، هذا الذي ينبغي عىل اْلَُس

 صفها عىل كل حال، وال عىل أهل الزوج أن يقفوا يف صفه عىل كل حال.

 واهلل املستعان.

فهنا اخلطاب ْلولياء املرأة أن ال يعضلوها، إذا أرادت أن ترجع إىل زوجها اْلول، وهي صابرة 

ر  عليها. عليه وراضية، فال شك أن يكونوا عوًنا َلا، بَم أنه ال َضر عليها، وال إَضا

 المتن 

 "وكذا قال مْسوق، وإبراهيم النخعي، والزهري والضحاك: أَنا َنَزلت يف ذلك.

 وهذا الذي قالوه ظاهٌر من اْلية.

، كَم قاله الَتمذي  ج نفسها، وأنه ال بد يف النكاح من َويِلّ وفيها داللة عىل أن املرأة ال َتلك أن ُتَزوِّ

ج املرأة نفسها؛ فإنوابن جرير عند هذه اْلية، كَم جاء يف احلديث:   )) ال ُتَزّوج املرأة املرأة، وال ُتَزوِّ
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ج نفسها ((. نية هي التي ُتَزوِّ  الزا

 )) ال نكاح إال بَِويل مرشد، وشاِهَدي عدل ((.ر: ويف اْلثر اْلخ

ٌر يف موضعه من ُكتب الفروع. رَّ  ويف هذه املسألة نزاع بني العلَمء، حُمَ

 .وقد ُروي أن هذه اْلية نزلت يف معقل بن يسار امْلَُزين وأخته"

 الشرح 

ج املرأة )) احلديث الذي َذَكر  هذا صحيح، إال اللفظة  (( نفسهاال ُتَزّوج املرأة املرأة، وال ُتَزوِّ

ج نفسها)) اْلخرية منه ال تصح؛  نية هي التي ُتَزوِّ  هذه اللفظة ال تصح. (( فإن الزا

 المتن 

 "وقد ُروي أن هذه اْلية نزلت يف معقل بن يسار امْلَُزين وأخته.

، ملسو هيلع هللا ىلصَفَروى الَتمذي عن معقل ابن يسار: أنه َزّوج أخته رجاًل من املسلمني عىل عهد رسول اهلل 

فكانت عنده ما كانت، ثم َطّلقها تطليقة مل يراجعها حتى انقضت العدة، فهوُيا وهويته، ثم خطبها مع 

ك أبًدا، آخر ما عليك، اخلُّطاب، فقال له: يا ُلَكع! أكرمتك هبا وزوجتكها، فطلقتها! واهلل ال ترجع إلي

ْقُتُم النَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ ﴿ قال: َفَعلِم اهلل حاجته إليها وحاجتها إىل َبْعلها، فأنزل اهلل:  ]  ﴾ َوإَِذا َطلَّ

 [. ٢٣٢البقرة: ] ﴾  َوَأنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ إىل قوله:   [ ٢٣١البقرة: 

 لريب وطاعة ثم دعاه، فقال: ُأَزّوجك وُأْكِرمك.َفَلَّم َسِمعها َمعقل قال: َسْمٌع 

 زاد ابن َمْرَدويه: َوَكّفرت عن يميني.

 وهكذا َذَكَر غري واحد من السلف: أن هذه اْلية نزلت يف معقل بن يسار وأخته.

 ." نزلت يف جابر بن عبدالله، وابنة عم له "وقال السدي: 

 .والصحيح: اْلول، واهلل أعلم"

 الشرح 

والعربة هنا بعموم اللفظ، ال بخصوص السبب، فإن هذا وإن كان َنَزل يف َأْمر معقل وأخته إال أنه 
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 عام ْلميع املسلمني.

ه الزوج عىل الزواج، وال  ثم يف اْلية كذلك اعتبار الرضا يف النكاح من الطرفني، فال جيوز إكرا

ًء كانت بِْكًرا أ ه البنت عىل أن تقبل هبذا الزوج، سوا  هذا يشء. و َثيًِّبا، فال جيوز َأْمر اإلكراه.إكرا

ت عىل رجٍل يسء، فهل للويل أن يمنعها؟الشيء اآلخر  : لو أن البنت َأرَصّ

نعم؛ لَِولِّيها أن يمنعها إذا أرّصت عىل رجٍل يسء، أو عنده من القبائح، وال يصلح أن يكون زوًجا 

 .هذه مسألةفال شك أن للويل أن يمنعها؛ 

 : فهي ال جيوز له أن جُيربها عىل شخٍص تكرهه.األوىل وأما املسألة

 المتن 

أي هذا الذي َنيناكم عنه من منع الواليا أن يتزوجن  [ ٢٣٢البقرة: ]  ﴾ َذلَِك ُيوَعُظ بِهِ ﴿ "وقوله: 

أُيا  [ ٢٣٢البقرة: ]  ﴾ َمْن َكاَن ِمْنُكمْ ﴿ أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف، يأَتر به ويتعظ به وينفعل له 

 َواْلَيْوِم اْلِخرِ ﴿ الناس 
ِ

أي يؤمن برشع اهلل، وَياف وعيد اهلل وعذابه يف الدار  [ ٢٣٢البقرة: ]  ﴾ ُيْؤِمُن بِاَّللَّ

 .اْلخرة وما فيها من اْلزاء"

 الشرح 

يقولون: سمعنا  ملسو هيلع هللا ىلص، أو من النبي -جل وعال  -هذا حال أهل اإليَمن؛ إذا جاء اْلمر من اهلل 

 وأطعنا، فال ُيَقّدمون عاطفتهم وال عاداهتم وال نحو ذلك عىل َأْمر اهلل وَأْمر رسوله.

 المتن 

ع اهلل يف َرّد امْلُولِيات إىل أزواجهن،  [ ٢٣٢البقرة: ]  ﴾ َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهرُ ﴿ " أي اّتباعكم رَشْ

 وَتْرك احلَِمّية يف ذلك َأْزكى لكم وأطهر لقلوبكم.

ُ َيْعَلمُ ﴿   من املصالح فيَم يأمر به وينهى عنه. [ ٢٣٢البقرة: ]  ﴾ َواَّللَّ

 . َتَذرون"أي اخِلرية فيَم تأتون وال فيَم [ ٢٣٢البقرة: ]  ﴾ َوَأنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ 

 الشرح 

أنزل اْلحكام الرشعية حلكمة، قد يعلمها اإلنسان وقد ال  -جل وعال  -هذا فيه بيان أن اهلل 

يعلمها، والواجب عليه: التسليم، إن َعلِم احلكمة يف هذا احُلكم، ويف هذه املسألة اّتبع، وإن مل يعلم 

 احلكمة اّتبع، فهو يّتبع عىل كل حال.
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ال َيْأُكل َأحدُكم )) مثاًل:  ملسو هيلع هللا ىلصومن العلل ما يكون منصوًصا مذكوًرا يف النَّص، كقول النبي 

ب بِِشَمله ْيطان َيْأُكل ِبشَمله وَيرْشَ ب بِشَمله، َفِإّن الشَّ  يعني جاء النهي وَتَبّينت العلة. (( بِِشَمله، َواَل َيرْشَ

 ىل كل حال.وقد ال يكون احلكمة والِعلة هنا معروفة، فالتسليم ع

يعني ِلاذا كانت صالة الظهر أربع ركعات، وصالة املغرب ثالث ركعات؟ ِلاذا مل تكن الظهر 

أو ُيعََتض عىل أحكامه بـ )مِلَ؟(، وإنَم  -سبحانه وتعاىل  -ركعتني وهي يف وقت َحر؟ فال ُيسأل 

 التسليم، سمعنا وأطعنا.

 .نكتفي هبذا، وجزاكم اهلل خرًيا 

وصىل وسلم عىل نبينا ، هل أنت، نستغفرك ونتوب إليكدك، نشهد أن ال إسبحانك مهللا وبحم

 حممد، وعىل وآله وصحبه وسلم.
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