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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

}سي اللَّهتَشْتَِكي ِإلَى اللَِّه وا وِجهوِفي ز اِدلُكَل الَِّتي تُجقَو اللَّه ِمعس قَدكُمراوتَح عمِصيرب ِميعس اللَّه ا ِإن{ 
 .]١:سورة المجادلة[

  .الحمد هللا الذي وسع سمعه األصوات: عن عائشة قالتروى اإلمام أحمد 
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

ن كان ال يصح منها شيء من وإ- وفي اآلثار المروية في ترتيب السور ،فسورة المجادلة من السور المكية
  . وقبل سورة التحريم،المنافقينسورة  هذه السورة نازلة بعد -جهة اإلسناد

 وهي خولة بنت -صلى اهللا عليه وسلم- باعتبار المرأة التي جادلت النبي ،المجاِدلة: وهذه السورة يقال لها
  .  على اختالف في اسمها كما سيأتي إن شاء اهللا،ثعلبة

   والمجادلة بين المرأة والنبي ، الفعل الذي حصل في المجاوبة، باعتبار المصدر،المجادلة: رةويقال لها سو
لة التي حصلت بين  فهذه سورة المجاد،}قَد سِمع اللَّه قَوَل الَِّتي تُجاِدلُك ِفي زوِجها{ ،-صلى اهللا عليه وسلم-

  . وهذه المرأة-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
قَد سِمع اللَّه {قد سمع باعتبار أول السورة سورة  ،سورة الظهار:  ويقال لها،سورة قد سمع: ال لها أيضاًويق

اِدلُكَل الَِّتي تُجم الظهار تفصيالً سورة الظهار باعتبار أنها تحدثت عن حك: ويقال لها،}قَو.  
ا السور إلى موضوع واحد باعتبار  والذين يحاولون أن يرجعو،هذه السورة ال تتحدث عن موضوع واحدو

 وبعض السور لها أكثر من ، أربعة أسماء،اسم السورة ال أدري ماذا سيفعلون إزاء هذه األسماء لهذه السورة
 أو أنهم سيرجعونها إلى الظهار؟ فمثل هذا المنهج في ، فهل سيرجعون كل قضايا السورة إلى المجادلة،هذا

ولو - ثم بعد ذلك محاولة حمل اآليات ،حتمل باعتبار النظر إلى اسم السورة تالتكلف في تحميل األمور ما ال
 وما تحته من األسرار ، من أجل أن ترجع جميعاً إليه، على هذا االسم-كانت السورة كالمائدة أو البقرة

 ،لبقرةسورة البقرة ليس ألنها ذكرت فيها او ، وموضوعاتها وقضاياها،والمعاني التي ترتبط بها آيات السورة
 ثم تسمع ما ال يخطر على بال وال يدور في ،وإنما كل اآليات التي ذكرت فيها لها تعلق بموضوع البقرة

صلى -نبيه  أمر -عز وجل- واهللا ، وال يمكن أن تتصوره من أشياء ال يمكن أن توصف إال بالتكلف،خيال
رضي - وفي الصحيح عن عمر ،يعلمه ذلك ]٨٦:سورة ص[ }وما َأنَا ِمن الْمتَكَلِِّفين{:  أن يقول-اهللا عليه وسلم

  وبعضها يتحدث عن موضوع،ور تتحدث عن موضوعات متعددةس فبعض ال،"نهينا عن التكلف: "-اهللا عنه
  .واحد

  :تتحدث عن عدد من الموضوعاتالمجادلة سورة ف



 أنه شيء محرم ر الظهار وحكمهكَ ذَ، الذي نزل صدرها بسببه، هو ما يتصل بالظهار:الموضوع األول
  . كما سيأتي إن شاء اهللا، وبين ما يترتب على الظهار من الكفارة،وباطل

 وأنهم ، وعن مواالتهم لليهود، وعن نجواهم،أن هذه السورة تحدثت عن ضالالت المنافقين: الموضوع الثاني
  .يحلفون على الكذب
التصدق  به رشِعوما ي ،-هللا عليه وسلمصلى ا-يتعرض لآلداب المتعلقة بمجلس رسول اهللا : الموضوع الثالث

  .قبل مناجاته
 وأن اهللا ورسوله وحزبهما هم ،أثنى اهللا فيه على المؤمنين في مجافاتهم اليهود والمشركين: الموضوع الرابع

  . تدور حولها هذه السورة،أربعة موضوعات ترجع إليها: نقولأن  هذه يمكن ،الغالبون
  .مدنيةوهي 
 ،-تبارك وتعالى- والسمع صفة ثابتة هللا ، قد هذه للتحقيق،} اللَّه قَوَل الَِّتي تُجاِدلُك ِفي زوِجهاقَد سِمع{: قوله

}اِدلُكَل الَِّتي تُجوإنما هي مجاوبة ، لكنها ليست أي مجاوبة، الجدال هو مجاوبة بين طرفين فأكثر،}قَو 
 كل ،جدلت الحبل:  تقول الحظْ،لمجادلة فيها احتجاج يعني ا، بمعنى االحتجاج واالستدالل والمراجعة،خاصة

  .  هذا في المجادلة،واحد يفتل صاحبه عن رأيه
وتَشْتَِكي { ، من األنصار-م أجمعينرضي اهللا عنه-وزوجها هو أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت 

قَد سِمع اللَّه قَوَل الَِّتي { ،ى فاالشتكاء مبالغة في الشكو: وتشتكي، والشكوى ذكر ما يتأذى به}ِإلَى اللَِّه
 الضمائر ،يؤتى بالضميرأن هنا ممكن ف ،وهو يسمع: ولم يقل ،}تُجاِدلُك ِفي زوِجها وتَشْتَِكي ِإلَى اللَِّه

هذه المعاني البالغية التي يذكر فيها المظهر   من ذلك، المظهر موضع المضمر يكون لعلةع فوض،ختصرتَ
تربية المهابة في :  من هذه المعاني، مع أن الضمير يؤدي أصل المعنى، الضميرناكعني م ي، المضمرناكم

قَد سِمع اللَّه قَوَل الَِّتي تُجاِدلُك ِفي زوِجها وتَشْتَِكي ِإلَى {:  لو قال: يعني أيهما أعظم وأكثر مهابة،النفوس
 اللَّه قَوَل الَِّتي تُجاِدلُك ِفي زوِجها وتَشْتَِكي ِإلَى اللَِّه واللَّه قَد سِمع{: إذا قال أو ، وهو يسمع تحاوركما}اللَِّه

  ؟م وأدعى لتربية المهابة أيهما أفخم وأعظ،}يسمع تَحاوركُما
ورة  محا، التحاور مجاوبة،}واللَّه يسمع تَحاوركُما{ ،وقد مضى شيء من هذا في الكالم على قواعد التفسير

 ، احتجاجهحوار خاص في:  لكن الجدال،محاورة: جرد المجاوبة يقال لهام:  يعني،مجاوبة بين طرفين وأكثرو
  .ال تجادل:  ثم تقول له، قد تحاور إنساناً،فالجدال أخص من الحوار

}ِصيرب ِميعس اللَّه ا ِإنكُمراوتَح عمسي اللَّهوالمقام يتعلق ،ختتمها أيضاً بالسمع الحظ ابتدأ اآلية بالسمع وا،}و 
 ، وغيرهما ال يخفى عليه خافية، ويبصر المتحاورين، فهو يسمع ما دار من الحوار،بالسمع وذكر البصر معه

تقى وأن ال يتكلم اإلنسان إال بما يعلم  فينبغي أن ي، والجليل منها يسمع األصوات الدقيق -تبارك وتعالى-فاهللا 
  . أو في أقل األحوال أن ال يكون عليه تبعة في هذه الكلمات،د اهللاأنه ينفعه ويرفعه عن

 كما سيأتي في ، وذكرت حالها،-صلى اهللا عليه وسلم-هذه اآلية كما ترون هذه المرأة التي جادلت النبي 
 أن اهللا يفتح له من آفاق رحمته -تبارك وتعالى-طع رجاؤه وتعلق باهللا  يؤخذ منها أن من قُ،سبب النزول



 ما -عز وجل- فيأتيه من ألطاف اهللا ،ن األبواب التي لربما يتوهم الكثيرون أنها قد أغلقت في وجههوم
  .واهللا المستعان ،يحصل به الفرج والمخرج

   لةُ إلى النبي لقد جاءت المجاِد ،الحمد هللا الذي وسع سمعه األصوات: عن عائشة قالتروى اإلمام أحمد 
قَد سِمع {: -عز وجل-وأنا في ناحية البيت، ما أسمع ما تقول، فأنزل اهللا  تكلمه -صلى اهللا عليه وسلم-

 .)١( إلى آخر اآلية}اللَّه قَوَل الَِّتي تُجاِدلُك ِفي زوِجها

  .جرير، وابن أبي حاتم، وابن هوأخرجه النسائي، وابن ماج ،اًه البخاري في كتاب التوحيد تعليقوهكذا روا
تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني ألسمع كالم خولة :  عن عائشة أنها قالتحاتموفي رواية البن أبي 

وهي تقول-صلى اهللا عليه وسلم- بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول اهللا بنت ثعلبة، ويخفى علي ، :
نِّي، اللهم إني  له بطني، حتى إذا كَبرت ِسنِّي، وانقطع ولدي، ظَاهر ِميا رسول اهللا، َأكََل شبابي، ونَثَرتُ

 }ِتي تُجاِدلُك ِفي زوِجهاقَد سِمع اللَّه قَوَل الَّ{: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه اآلية:  قالت،أشكو إليك
  .)٢( وزوجها أوس بن الصامت:تقال

 وهذا الذي عليه ، أنها نزلت في خولة التي كانت تشتكي من زوجها أوس بن الصامت،هذا هو سبب النزول
كما سيأتي إن - وأما ما جاء في خبر سلمة بن صخر ، والرواية واضحة وصريحة في هذا،مة أهل العلمعا

بن صخر أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل  وإنما وقع لسلمة ، فإن ذلك ليس هو سبب النزول-شاء اهللا
ر بأن يكفر ِم ولكنه ُأ،لنزول فالرواية هناك ليس فيها أنه هو سبب ا،ر بعد هذه الواقعة التي حصلتأن يكفّ

ر يكون قد ثم واقع قبل أن يكفّ  فهو دليل على أن من ظاهر، العتق أو الصيام أو اإلطعام،بأحد خصال الكفارة
صلى اهللا عليه - فالنبي ، بمعنى أنها ال تتكرر في حقه، ولكنه ال زال عليه كفارة واحدة،ارتكب معصية

 ولكنه ليس هو سبب النزول وإن قال بعض ،ر قبل أن يكفّ وواقعهر ظا، أمر سلمة بن صخر بالكفارة-وسلم
 وهذا الذي عليه عامة أهل ، وغير هذه الروايات، لكن كما ترون هذه الروايات،نه سبب النزولإ: أهل العلم

 وأوس بن الصامت هو ابن ،سبب النزول هو خولة مع زوجها أوس بن الصامت لما ظاهر منهاأن العلم 
  . رضي اهللا تعالى عن الجميع-سبق أنه أخ لعبادة بن الصامت  كما ،عمها

} ا ِمننْكَرم قُولُونلَي مِإنَّهو منَهلَدِإال الالِئي و ماتُههُأم ِإن اِتِهمهُأم نا هم اِئِهمِنس ِمن ِمنْكُم ونظَاِهري الَِّذين
لَع اللَّه ِإنا وورزِل والْقَو غَفُور فُو* ٍة ِمنقَبر ِريرا قَالُوا فَتَحِلم ونودعي ثُم اِئِهمِنس ِمن ونظَاِهري الَِّذينو 

 خَِبير لُونما تَعِبم اللَّهِبِه و ظُونتُوع ا ذَِلكُماستَمي ِل َأنِن*قَبيتَتَاِبعِن ميرشَه امفَِصي ِجدي لَم نفَم  ِل َأنقَب ِمن 
ن عذَاب يتَماسا فَمن لَم يستَِطع فَِإطْعام ِستِّين ِمسِكينًا ذَِلك ِلتُْؤِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِتلْك حدود اللَِّه وِللْكَاِفِري

٤- ٢:سورة المجادلة[ }َأِليم[.  
                                                

، وأحمد في )١٨٨(ة، برقم ياب فيما أنكرت الجهم، افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، بهرواه ابن ماج - ١
إسناده صحيح على شرط مسلم، تميم بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال : "، وقال محققوه)٢٤١٩٥(المسند، برقم 

 .]١٣٤:ءالنسا[} وكَان اللَّه سِميعا بِصيرا{: البخاري معلقاً في كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعالى، و"الشيخين
، )٢٠٦٣(، كتاب الطالق، باب الظهار، برقم ه، وابن ماج)١٨٨٤٠(، برقم )١٠/٣٣٤٢ (هتفسيررواه ابن أبي حاتم في  - ٢

 ). ٢٠٨٧(، برقم )٧/١٧٥(وصححه األلباني بشواهده في إرواء الغليل 



وفي أوس بن الصامت أنزل اهللا صدر سورة  هللاوا في:  بنت ثعلبة قالتلةيخوروى اإلمام أحمد عن 
  . قد ساء خلقهاً كبيراًكنت عنده وكان شيخ: ، قالت"جادلةالم"

 وفسر هذا كما قال الخطابي أن ،أنه كان به لمم:  وجاء في بعض الروايات،شيخاً كبيراً قد ساء خلقه
  .به شبق:  يعني،المقصود باللمم هنا هو شدة الرغبة في المعاشرة

ثم خرج فجلس في نادي :  قالت،أنت علي كظهر أمي:  فراجعته بشيء فغضب فقالاًفدخل علي يوم: الت ق
كال والذي نفس خويلة بيده، ال تخلص : قلت: قالت. قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي

امتنعت منه، فغلبته بما تغلب به ففواثبني :  قالت، ما قلت، حتى يحكم اهللا ورسوله فينا بحكمهإلي وقد قلتَ
، ثم خرجتُ اً فاستعرت منها ثيابثم خرجتُ إلى بعض جاراتي،: المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، قالت

، فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو -صلى اهللا عليه وسلم-حتى جئت رسول اهللا 
ابن عمك  يا خويلة((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا فجعل رسول:  قالت،ألقى من سوء خلقه إليه ما

  .)) اهللا فيهشيخ كبير، فاتِق
: -صلى اهللا عليه وسلم- كما كان يقول لها ،))ابن عمك((:  يقول لها-صلى اهللا عليه وسلم-لة النبي المجاِد

 وتشكو حال ، مني ثم ظاهر، وأكل شبابي،نثرت له بطني:  وهي تشكو تقول،))ما أراك إال قد بنت منه((
لة التي حصلت بينها  وهذه المجاد، فهذه شكواها، وإن دفعتهم إليه ضاعوا، إليها جاعواهمالصبية إن ضمت

  .صلى اهللا عليه وسلم-وبين النبي 
  .وهنا خويلة بنت ثعلبة بالتصغير

ا كان يتغشاه، ثم  م-صلى اهللا عليه وسلم- فتغشى رسول اهللا ، حتى نزل في القرآنفواهللا ما برحتُ: قالت
قَد سِمع اللَّه قَوَل الَِّتي {:  ثم قرأ علي،)) قد أنزل اهللا فيك وفي صاحبكيا خويلة((: سري عنه، فقال لي

ِصيرب ِميعس اللَّه ا ِإنكُمراوتَح عمسي اللَّهتَشْتَِكي ِإلَى اللَِّه وا وِجهوِفي ز اِدلُكتعالى  إلى قوله}تُج :
}َأِليم ذَابع ِللْكَاِفِرينريه فليعتق رقبة((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال لي رسول اهللا :  قالت}وقالت،))م  :

  .فقلت يا رسول اهللا، ما عنده ما يعتق
 أن يذكر واقعة صريحة في سبب النزولالالصيغة :  نحن قلنا،اآلن صيغة سبب النزول هنا في هذه الرواية

 :قالت ، وكذلك ما هنا، فهذا هو الصريح،سبب نزول كذا:  أو يقول، فأنزل اهللا،فنزلت:  ثم يقولأو سؤاالً
 ما كان يتغشاه ثم سري -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  فتغشى ، القرآن حتى نزل فيفواهللا ما برحتُ

قد أنزل اهللا ((فصيغة  ،}ع اللَّهقَد سِم{ : ثم قرأ علي،))قد أنزل اهللا فيك وفي صاحبك ،يا خويلة((: عنه فقال
  .نزلت هذه اآلية في كذا:  وغير الصريح أن يقول،من الصيغ الصريحة بال شك ))فيك
فقلت يا رسول اهللا، ما :  قالت،))مريه فليعتق رقبة((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال لي رسول اهللا : قالت

فقلت يا :  قالت،))مريه فليعتق رقبة((: -يه وسلمصلى اهللا عل-فقال لي رسول اهللا : قالت ،عنده ما يعتق
واهللا إنه شيخ كبير، ما به : فقلت:  قالت،))فليصم شهرين متتابعين((: قال، رسول اهللا، ما عنده ما يعتق

:  قالت،يا رسول اهللا، ما ذاك عنده: فقلت:  قالت،)) من تمراًفليطعم ستين مسكينًا وسق((:  قال،من صيام
  .))فإنا سنعينه بعرٍق من تمر((: -صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا 



  . فيعطي كل واحد صاعاً من تمر، وهو عليه اآلن إطعام ستين مسكيناً،الوسق يبلغ ستين صاعاً
 به عنه، قد أصبت وأحسنْت، فاذهبي فتصدقي((: يا رسول اهللا، وأنا سأعينه بعرٍق آخر، قال: فقلت: قالت

 .)٣(ففعلت: قالت. ))اًخيرثم استوصي بابن عمك 

 وأعانته هي على سبيل التبرع منها ال يبلغ هذا المقدار -صلى اهللا عليه وسلم-فهذا القدر الذي أعطاه النبي 
  . فأضافت إليه هي مثله، هذا-صلى اهللا عليه وسلم- فأعطاه النبي ، ال يبلغ ستين صاعاً، كفارةالذي هو

. خولة بنت مالك بن ثعلبة: خولة بنت ثعلبة، ويقال فيها: نه وعندهورواه أبو داود في كتاب الطالق من سن
  . واهللا أعلم، وال منافاة بين هذه األقوال، فاألمر فيها قريب،خُويلة:  فيقالوقد تصغر

خولة :  يعني، في الجمع جيدة-رحمه اهللا- وهذه الطريقة التي ذكرها الحافظ ابن كثير ،األمر في هذا سهل
 وخولة ،خولة بنت مالك:  فيقال، والنسبة قد تنسب إلى أبيها خولة بنت مالك بن ثعلبة،يلةوخُ: وتصغر يقال
 وخويلة بنت ، وأيضاً مما ذكر في اسمها أنها خويلة بنت خويلد،خويلة بنت ثعلبة:  ويقال،بنت ثعلبة
المشهور  مالك، و أو خولة بنت،خولة بنت حكيم:  وقيل،إن اسمها جميلة:  وقيل، وخويلة بنت الدليج،الصامت

هي امرأة من و ، ومثل هذا ال يضر، كما في هذا الحديث،خويلة:  وقد تصغر ويقال،أنها خولة بنت ثعلبة
  . واالسم ال أثر له هنا،األنصار

  .هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة
  .نها في سلمة بن صخرإ:  خالفاً لمن قال،يعني هذا الصحيح

 أصل الظهار مشتق من الظهر، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا }يظَاِهرون ِمنْكُم ِمن ِنساِئِهمالَِّذين {: فقوله تعالى
أنت علي كَظَهِر أمي، وكان الظهار عند الجاهلية طالقًا، فأرخص اهللا لهذه : ظاهر أحد من امرأته قال لها

  . اهليتهم كما كانوا يعتمدونه في جاً وجعل فيه كفارة، ولم يجعله طالقاألمة
 أو في صيغته ،ذكر في الظهار غالباًهذا في اللغة؛ ألنه ي:  يعني، من الظهرأصل الظهار مشتق: يقول

  . فهو مشتق بهذا االعتبار من الظهر، فقيل الظهار، كظهر أمي عليأنِت:  يقال،المشهورة المعروفة
لماذا لم يذكر البطن مثالً؟ باعتبار و ،كهنا يرد سؤال وهو أنه ما عالقة الظهر بذلو ،الظهار مشتق من الظهر

باعتبار أن : يمكن أن يقال هنا ذكر الظهرف ،غالباًأن اآلدمية إنما يركب بطنها وليس الظهر بخالف البهيمة 
يعني  ،نزل عن امرأته:  ولهذا إذا طلقها قيل، فالمرأة بمنزلة المركوب للرجل،الظهر كناية عن الركوب

 كظهر أنت علي: إذا قالو ، فيمكن أن يكون عبر بهذا لهذا السبب،المركوب للرجل فالمرأة بمنزلة ،فارقها
 أو يحتمل أن يكون نظر إلى موضوع الركوب  فكأنه نظر، ال يحل ركوبكأنت محرمة علي:  يعني،أمي

 ، عبر بالظهر لهذا االعتبار-ركب ظهر راحلته-  ولما كان الركوب عادة في المركوبات على الظهر،عموماً
 إذ إن مرتبة الرجل فوق مرتبة المرأة فهو ،ألن المقصود بذلك العلو: قالإلى العلو وأرجعه بعض أهل العلم 

                                                
 عمر بِن عبِد اهللا بن حنْظَلة، فلم يرِوإسناده ضعيف لجهالة م: "، وقال محققوه)٢٧٣١٩(رواه اإلمام أحمد في المسند، برقم  - ٣

ال ": الميزان"مجهول الحال، وقال الذهبي في : ٤/٤٦٤" بيان الوهم واإليهام"عنه سوى محمد بن إسحاق، وقال ابن القطَان في 
د الرحمن بن هو سعد بن إبراهيم بن عب:  سعد بن إبراهيم،، وبقية رجال اإلسناد ثقات"الثقات"يعرف، وذكره ابن حبان في 

 ".عوف الزهري



اِب{ ،مهاسيدها وقيى الْبا لَدهديا سَألْفَيوالزوج ، فالرجل مرتبته أعلى من مرتبة المرأة،]٢٥:سورة يوسف[ }و 
 هكذا قال ، ال الظهر المعروف،ذكر الظهر لهذا: وقالوا ،ضوع العلو فبعضهم أرجعه إلى مو،له القوامة
 من ،]٩٧:سورة الكهف[ }فَما اسطَاعوا َأن يظْهروه{:  واعتبره من قبيل قوله تعالى في سورة الكهف،بعضهم
: قاللب ين غَ وهكذا م،}فَما اسطَاعوا َأن يظْهروه{ ، أن يصعدوا على السد، أن يرتفعوا، أن يعلوه،العلو
:  فبعضهم قال،]١٤:سورة الصف[ }فََأيدنَا الَِّذين َآمنُوا علَى عدوِهم فََأصبحوا ظَاِهِرين{ ، على كذارهظَ

؛ ألن ذكر الظهر هنا العلماء تكلموا على -واهللا تعالى أعلم- ولكن هذا ال يخلو من نظر ،المقصود العلو
ني  لكن يؤخذ من هذا أن المقصود أو كأنه يع،-و ذكرها في الظهاراألعضاء األخرى ل-األعضاء كما سيأتي 

 ولما كان الرجل عادة يعلو المرأة فكأنها يعني ، أنه ال يعاشرها باعتبار كظهر أمي، عليأنِت: حينما يقول
ل  محلَّ وحقيقة الظهار هو تشبيه ظهٍر، يعني هذا تعليل،-واهللا تعالى أعلم- الظهر ركَ فذَ،بمنزلة المركوب له

 والموجب للحكم منه ،ه بالظهر المحرميتشب  كظهر أمي،–هي حالل له الزوجة-  علي أنِت،م محربظهٍر
 ، كظهر أمي فهذا ظهار باإلجماع عليأنِت:  لكن هذه العبارة إذا قال اإلنسان،تشبيه ظهر محلل بظهر محرم

هر  كظ عليأنِت:  أن يقول لها،ودة وهي الصيغة المعه، وهي أصرح عبارات الظهار،وهي عبارة صريحة
  عليأنِت:  فلو أنه قال مثالً، فالظهار كالطالق له صريح وكناية، لكن يبقى الكالم في الصيغ األخرىأمي،

 فهل الحكم واحد أو البد من ذكر األم؟ الذي عليه عامة ،كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم
 وقال به جماعة من ، وهو قول الشافعي في الجديد،ذا ذهب مالك وأبو حنيفة وإلى ه،أهل العلم أنه ظهار

ه الشيخ محمد األمين الشنقيطي في ح وهذا الذي رج،السلف كالحسن والنخعي والزهري واألوزاعي والثوري
  والقول الذي، أو غير ذلك من ذوات المحارمتاألم أو يذكر األخأن يذكر بين  أنه ال فرق ،أضواء البيان

 يعني من الجدات من الجهتين من جهة أمه ، أنه يختص باألم وإن علت-رحم اهللا الجميع-للشافعي في القديم 
 تحرم عليه تحريماً ، لكن لو شبهها بغير األقارب ممن يحرم عليه تحريماً مؤبداً كاألم من الرضاعة،وأبيه
 والجمهور الذين ،ال يكون ظهاراً: علت قال من خصه باألم وإن ، فهذا كالذي قبله، وأم الزوجة مثالً،مؤبداً

 فهو بحسب ، هذا من الكنايات ولم يذكر الظهر، كأمي عليأنِت: قاللو و ،ال فرق بين هذا وهذا: قالواعمموا 
 فإذاً ،-رحمه اهللا- وهذا الذي ذهب إليه الشيخ محمد األمين الشنقيطي ،عي وأبي حنيفةنيته عند مالك والشاف
 أو ،ن يحرم عليه تحريماً مؤبداً م، وهو أن يشبهها بظهر أمه أو أحد محارمه، صريحالظهار منه ما هو

 فال فرق بين أن يذكر الظهر أو يذكر ، أو نحو ذلك، كرأس أمي، كيد أختي، أميكيِد:  لو قال،بعضو منهن
 ال تحرم عليه  لكن لو شبهها بامرأة أجنبية، فهذا بحسب القصد، كأمي عليأنِت:  والكناية أن يقول،غيره

 فبعض أهل العلم ، امرأة أجنبية ليست من المحرمات على التأبيد، بل تحرم عليه تحريماً مؤقتاً،تحريماً مؤبداً
 ورجحه الشيخ محمد األمين ، وهذا ذهب إليه مالك وهو رواية عن أحمد،هذا ظهار إذا ذكر الظهر: يقول

 وهذا القول اآلخر هو الذي ذهب إليه ،نيفة والشافعي وخالفهم في ذلك جمع كأبي ح،-رحمه اهللا-الشنقيطي 
: لو قالف ،يكون طالقاً: إذا لم يذكر الظهر فبعضهم يقولو ، هذا إذا ذكر الظهر،-رحم اهللا الجميع-ابن قدامة 

 وبعضهم ،كون طالقاًي:  فبعضهم يقول،حرم عليه تحريماً مؤبداًت ممن ال ، كرأس فالنة، كيد فالنة عليأنِت
 ،-رحمهما اهللا-ال يكون شيئاً كأبي حنيفة والشافعي :  وبعضهم يقول،يكون ظهاراً وهما قوالن للمالكية: يقول



 فالنة علي:  قال في امرأة ليست في حباله أصالً،لو أنه ظاهر من امرأة ثم تزوجها: وهناك مسائل أخرى
 خالفاً ألبي حنيفة ،-اهللارحمه -يلزمه الكفارة كمالك :  هل يقع أو ال يقع؟ بعضهم يقول،كظهر أمي
 فهذه ليست من ،}من نِّساِئِهم{:  أن اهللا قال باعتبار وهذا هو األقرب،ال يلزمه شيء:  يقولون،والشافعي

 ، مثل لو أنه أوقع الطالق على امرأة ليست في حباله أصالً، فهذا الظهار وقع على محل غير قابل،نسائه
أنت :  فرآها فقال، يسمعها شيئاً تكرهه، أن يخوف امرأة يعني أراد،أنت طالق: امرأة في الشارع وقال رأى
  فهل يكون ذلك طالقاً؟  أنت طالق:  وقال، أو غضب عليها، أو تخاصم معها،طالق

 ،}الَِّذين يظَاِهرون ِمنكُم من نِّساِئِهم{:  وهنا ما جاء من قوله تعالى هنا في اآلية،ال يكون طالقاً: الجواب
مين  فالخطاب متوجه للمسل، هذا باعتبار الغالب،ال:  وبعضهم قال،}ِمنكُم{أهل العلم بالمسلمين خصه بعض 

 ولهذا فإن ظهار الذمي ال يلزم عند مالك وأبي حنيفة خالفاً ، على كل حال،وإال فالذمي يقع منه الظهار
ألن :  قالوا، وهم الجمهور في الواقع،زميل:  لكن الذين قالوا،}ِمنكُم{: ألنه قال:  قالوا،ال يلزم:  قالوا،للشافعي

 هي تريد أن ، كظهر أبي مثالً عليأنتَ:  قالت،لو صدر الظهار من المرأةو ،هذا خرج مخرج الغالب
أنت طالق؟ فظهار المرأة ليس :  أو قالت له، كما لو طلقته، فهل يقع الظهار منها،تتخلص منه فظاهرت منه

 وليس ،عليها كفارة يمين:  قالوا،هالفاً لألوزاعي وإسحاق بن راهوي خ، على قول الجمهور، ال يقع،بشيء
  عليأنتَ:  كلما غضبت قالت، وإال فيكون الرجال أمرهم بيد النساء، بمعنى أنه ال يمتنع منها زوجها،بظهار

 من -رحمه اهللا- مع أن من أهل العلم كالشافعي ، يعني قد ال تفعل، فينتظر منها أن تخرج الكفارة،كظهر أبي
 أو كفارة قتل ،األصل لو إنسان عليه كفارة يمين:  يعني،إن الكفارة المتعلقة بحق الغير يحبس عليها: قال
 ،-تبارك وتعالى- لكن الكفارة هذه بينه وبين ربه ، القتل الخطأ الحق للغير هو الدية، هذه بينه وبين اهللا،خطأ

و أن رجالً ظاهر من امرأته ثم امتنع من الكفارة فإن  لكن ما يتوقف عليه حق الغير ل،فهذه ال يحبس عليها
هذا النوع من :  فبعض أهل العلم يقول،المرأة يضيع حقها بهذا االعتبار؛ ألنه ال يجوز له أن يعاشرها

ذهب بعض أهل العلم كالزهري إلى أن عليها كفارة ظهار وظهار المرأة ، ويحبس عليه،لزم بهالكفارات ي، 
 خطبها مصعب بن ، كانت معروفة من أجمل النساء في المدينة، عائشة بنت طلحةواحتجوا لهذا بقصة

 يعني عندنا ، هذا اآلن ظهار قبل الزواج، كظهر أبيإن تزوجته فهو علي:  فأبت وتمنعت وقالت،الزبير
 في ،ر إمارة العراقين في عهد عبد اهللا بن الزبي ثم صارت إليه، والظهار قبل الزواج،ظهار المرأة: قضيتان

فأفتوها بأنها  ،-الفقهاء السبعة- من فقهاء المدينة حضرهان  فسألت عن هذا م، فخطبها فوافقت،عهد أخيه
 وال يجوز لها أن ،ظهار المرأة ليس بشيء:  أوالً-واهللا أعلم- لكن الراجح ،تكفر كفارة ظهار وتتزوج منه

واقع على غير محل ولو كان من الرجل فإنه ال أن الظهار ال:  واألمر الثاني،أصالً تظاهر؛ ألن الظهار حرام
 فالنة فهي إن تزوجتُ:  كما لو قال، ولكن ما علق بالشرط فيه خالف معروف لو صدر من الرجل،يقع

 كظهر أمي وهي في غير فالنة علي:  هذا غير أن يقول، كظهر أمي فالنة فهي عليإن تزوجتُ:  أو،طالق
  . لكن ظهار المرأة عموماً ليس بشيء وال يعول عليه،ط هنا معلق بشر، في غير عصمته،حباله
 ،ر الصلة يعني غي، كظهر أمي مثالً بالنسبة إلي أنِت، لي كظهر أمي أنِت كظهر أمي، عليأنِت: ن لو قالاآل
 ، مني كظهر أميأنِت:  لو قال، يعني بأي عبارة كان، ال أثر له تغيير الصالت، فهذا ال يؤثر،- عليأنِت-



 ، فهذا كله ال يؤثر، لي كظهر أميأنِتأو  ، عندي كظهر أميأنِتأو  ، عليأنِتأو  ،أو أنت معي كظهر أمي
 يعني هذه ، فهذا كله من قبيل الظهار، عليأنِت:  ما قال، كظهر أميأنِت:  لو قال،كما لو حذف الصلة أصالً

      كثير  وإشارة ابن،لكن هذا القدر يكفي و، والكالم في هذا ال شك يطول،بعض المسائل المتعلقة بالظهار
ما أراك ((: -صلى اهللا عليه وسلم- لهذا قال لها النبي ،اً إلى أن الظهار كان في الجاهلية طالق-رحمه اهللا-

  ذا حكم جديد في اإلسالم بسبب ما وقع من  ولهذا فه، بل كان أشد الطالق في الجاهلية،))إال قد بنت منه
  .امرأته خولةأوس بن الصامت مع 

أنت علي : "ال تصير المرأة بقول الرجل:  أي}ما هن ُأمهاِتِهم ِإن ُأمهاتُهم ِإال الالِئي ولَدنَهم{:  تعالىوقوله
: وما أشبه ذلك، ال تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدته؛ ولهذا قال" كظهر أمي"أو " مثل أمي"أو " كأمي

منكم عما كان :  أي}وِإن اللَّه لَعفُو غَفُور{  باطالًاً فاحشكالماً:  أي}ولُون منْكَرا ِمن الْقَوِل وزوراوِإنَّهم لَيقُ{
عليه؛ ولو قصده لحرمت   عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم،اً وهكذا أيض،في حال الجاهلية

 .ها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلكألنه ال فرق على الصحيح بين األم وبين غير

الَِّذين يظَاِهرون ِمنكُم من نِّساِئِهم ما هن ُأمهاِتِهم ِإن ُأمهاتُهم ِإلَّا اللَّاِئي {هار هذه اآلية تدل على تحريم الظ
 : أنه قال عنه: فهذا يدل على تحريم الظهار من أوجه متعددة،}وزوراولَدنَهم وِإنَّهم لَيقُولُون منكَرا من الْقَوِل 

كون العفو والمغفرة من ي وإنما ، وأيضاً ذكر العفو والمغفرة،نه زورإ : وقال عنه، والمنكر محرم،نه منكرإ
ي قولهم  وأنه أكذبهم ف،والكفارة في األصل تكون من ذنب في األصل ،ي بعدها الكفارةذ وأيضاً ذكر ال،الذنب

الَِّذين يظَاِهرون ِمنكُم من نِّساِئِهم ما هن ُأمهاِتِهم ِإن ُأمهاتُهم ِإلَّا { ،} ِإلَّا اللَّاِئي ولَدنَهمِإن ُأمهاتُهم{: قالف
منَهلَدتدل على تحريم الظهار كلها في هذه اآلية،-رحمه اهللا- فهذه أوجه ذكرها الحافظ ابن القيم ،}اللَّاِئي و ، 

وِإنَّهم لَيقُولُون منكَرا من {:  هنا قال،رة باإلجماعا وهو الكف، ويترتب عليه حكم،فال شك أن الظهار محرم
 هو أعظم اً باعتبار أنهزورو ،باعتبار أنه منكرمنكراً  : فوصفه بأمرين،]٢:سورة المجادلة[ }الْقَوِل وزورا

صادق أو   هذا خبر، كظهر أمي عليأنِت:  إلى الصيغة الخبرية حينما يقول المرأته فإذا نظرت،الكذب
 هذه ُل وجع،رأة الصيغة الخبرية تتضمن حكماً هو تحريم هذه المههذف ،خبر كاذب فهو زورفهو  ؟كاذب

 ال يقصد  وهو، فالصيغة خبر وهذا الخبر زور، حكم منكر، فهو منكر، فهذا الحكم باطل،المرأة بمنزلة األم
 هو -تضمنته هذه الصيغة- فهذا الحكم الذي تضمنه هذا الخبر ، وإنما ينشئ حكماً بهذا الخبر،مجرد اإلخبار

 أي عما كان }لَعفُو غَفُور{:  هنا قال،}وِإنَّهم لَيقُولُون منكَرا من الْقَوِل وزورا وِإن اللَّه لَعفُو غَفُور{ ،منكر
  ولو قصده لحرمت، وهكذا أيضاً عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم، حال الجاهليةمنكم في

  .  إلى آخر ما ذكرعليه؛ ألنه ال فرق على الصحيح بين األم وغيرها
يس  ولكن ل، فاهللا يعفو ويغفر، سبق لسان ال يقصده، عما يبدر من غير قصد}وِإن اللَّه لَعفُو غَفُور{ :وقوله
    كما ذكر الشيخ ،مما يقوله الناس وال يقصدونه وال ينبغي أن يقالسان أن يتكلم عموماً بهذه األمور لإلن

المرأته على سبيل التعليم للصغار؛ ألنه يريد أن  أن الرجل لربما يقول -رحمه اهللا-عبد الرحمن بن سعدي 
 أوالدها ،ديها باسمها هم سينادونها باسمها فهو حينما ينا،يسمع هؤالء األطفال بماذا تنادى هذه المرأة

 فبعض الناس يريد أن يعلم ، يا أم فالن،اها سينادونها بالكنية فإذا كنّ،يا فالنة:  يقولون،سينادونها باسمها



 يعني بعض الناس على لسانه هذه ، يا أمي، وأحياناً لربما هو يريد أن يتلطف بها، يا ماما: فيقول،األطفال
 اً فإذا جاء يكلم ابنته أو يكلم زوجته أو يكلم أحد، يعني هو بطبيعته لطيف، البنته هكذا: يقول يتلطف،الكلمة

 لكن ليس له ، مما ال يقصد}وِإن اللَّه لَعفُو غَفُور{ ،هو ال يقصد الظهارو ،افعلي كذا يا أمي: من محارمه قال
هاِتِهم ِإن ُأمهاتُهم ِإلَّا اللَّاِئي ولَدنَهم وِإنَّهم لَيقُولُون ما هن ُأم{:  يقول-عز وجل- اهللا ؛ ألنأن يقول هذا

 ظهاراً؟  لكن هل يكون، ألي سبب كان،يا أمي:  فليس للرجل أن يقول المرأته،}منكَرا من الْقَوِل وزورا
  .هار يغفر ويعفو ما لم يقصد به الظ-عز وجل- واهللا ، بحسب نيته،بحسب قصده

ما هن ُأمهاِتِهم ِإن ُأمهاتُهم ِإلَّا اللَّاِئي ولَدنَهم وِإنَّهم لَيقُولُون منكَرا من الْقَوِل {: -تبارك وتعالى-في قوله و
: ها كظهر أمي؟ لم يقل ل عليأنِت: أو قال لها ،أنت أمي:  هل الرجل هذا قال لها، قد يرد سؤال هنا،}وزورا

 ، هنا نافية"إن "،}ما هن ُأمهاِتِهم ِإن ُأمهاتُهم ِإلَّا اللَّاِئي ولَدنَهم{: -عز وجل-فكيف قال اهللا ، أنت أمي
 يمكن ؟ أو ما جعلها أماً له،أنت أمي: ل يقمل بأي اعتبار مع أن الرجل ،ما أمهاتهم إال الالئي ولدنهم: بمعنى

 اهللا  فأكذبه،أنت علي كظهر أمي:  نزلها منزلة األم حينما قال، هو جعلها بمنزلة األم:يقالفأن يجاب عن هذا 
ما جعَل اللَّه {:  ولهذا قال في األحزاب، ليست الزوجة بمنزلة األم،}ما هن ُأمهاِتِهم{:  ورد قوله قالبهذا

اجوَل َأزعا جمِفِه ووِن ِفي جين قَلْبٍل مجِلراِتكُمهُأم نِمنْه وناللَّاِئي تُظَاِهر من أهل ف ،]٤:سورة األحزاب[ }كُم
 كما ال ،مقدمة إلبطال الظهار والتبني هو }ما جعَل اللَّه ِلرجٍل من قَلْبيِن ِفي جوِفِه{: إن قوله: العلم من قال

 ال يجتمع فيها الوصفان كما ال ،زوجة في آن واحدا و فكذلك ال تكون الزوجة أم،يكون لرجل قلبان في جوفه
  . فنزلها منزلة األم،هي المقدمة إلبطال هذين األمرين:  بعضهم يقول،يجتمع للرجل أبوان

هو أن يمسكها بعد : وقال الشافعي }والَِّذين يظَاِهرون ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودون ِلما قَالُوا{:  تعالىوقوله
 . يمكنه أن يطلق فيه فال يطلقناً زمالظهار

كي  وقد ح،هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فال تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة: وقال أحمد بن حنبل
 . وعنه أنه الجماع،أنه العزم على الجماع أو اإلمساك: عن مالك

 .ودوا في الجماع الذي حرموه على أنفسهميريدون أن يع:  يعني}ثُم يعودون ِلما قَالُوا{: عن سعيد بن جبير

  .يعني الغشيان في الفرج: وقال الحسن البصري
رون هظَّوالَِّذين ي{ ، هذه فيها ثالث قراءات متواترة}والَِّذين يظَاِهرون ِمن ِنساِئِهم{: -تبارك وتعالى-قوله 

اِئِهمِنس {وهذه القراءة التي نقرأ بها  ، هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو}ِمن ِمن ونظَاِهري الَِّذينو
اِئِهم{:  والقراءة الثالثة، قراءة عاصم}ِنسي الَِّذينظَّواهاِئِهمِنس ِمن ونقراءة ابن عامر وحمزة والكسائي }ر.  

 اختلف أهل ،}ون ِلما قَالُواثُم يعود{:  في معنى قوله-رحمه اهللا-هذه المسألة التي يذكرها الحافظ ابن كثير 
 وقبلهم قال به ، كما يقوله أبو حنيفة وهو رواية عن مالك،بعضهم فسره بالعزمف ،كثيراًفي المراد بالعود العلم 
قال ما وظاهر من امرأته اآلن هذا رجل ف ، العزم،-رحمه اهللا- ولكن هذا المعنى أنكره اإلمام أحمد ،قتادة
 هل ، ظاهر وعزم على الجماع ثم مات،غل ذمته بالكفارة فلو مات قبل أن يجامع هل بمجرد العزم تشت،قال
:  يقالال ،؟ ولم يحصل منه وطء،هذا عليه كفارة ظهار؛ ألنه عزم على الوطء:  نقول،خرج من تركته كفارةنُ

     بمجرد العزم ال ف ،ه إشكال في}ثُم يعودون ِلما قَالُوا فَتَحِرير رقَبٍة{ إذاً تفسيره بالعزم ،ذمته مشغولة



       ن إ:  وهذا حمل بعض أهل العلم على القول، ال تكون مشتغلة بالكفارة بمجرد العزم،تشتغل الذمة
         وهو أنه ، لكن هذا يرد عليه إشكال،هو الوطء؛ ألن الكفارة تتعلق بذمته إذا حصل الوطء المراد بالعود

 وهو أيضاً مروي ،اإلمام أحمد ذهب إلى تفسيره بالوطء فكيف يفسر بالوطء؟ ،رله أن يطأ حتى يكفّال يجوز 
     وهذا الذي ذهب ، أنه الوطء، وبه قال الحسن البصري، وهو الرواية األخرى عن مالك،عن أبي حنيفة

    شتغل  فالذمة كما سبق ال ت،العزم على الوطء: كأنه إما أن يقال:  يعني،-رحمه اهللا-إليه الحافظ ابن القيم 
  ن لكن الواقع يمك، متردد بين هذا وهذافهو ، هو ال يجوز أن يطأ حتى يكفر،الوطء:  وإذا قلت،إال بالوطء

 اناً يمكنه أن  أن يمسكها بعد المظاهرة زم،؟ ماذا قال-رحمه اهللا- سمعتم قول الشافعي ،أن يقال غير هذا
أن يمسكها ويترك مفارقتها بعد : -رحمه اهللا-  وقريب من هذا ينقل عن اإلمام مالكيطلق فيه فال يطلق،

  .المظاهرة
 والعود ، ألن الظهار يوجب تحريماً ال يرفعه إال الكفارة:-وهو منقول عن أبي حنيفة-وبعضهم يقول كالليث 

يعودون إلى لفظ :  يعني}ثُم يعودون{المقصود :  وبعضهم يقول،على هذا أنه ال يستبيح وطأها إال بكفارة
 يكرره كما يقول الظاهرية ابن حزم وداود وأمثال ، يعني تكرار أو تكرير هذا اللفظ،ار مرة أخرىالظه
هو أن يعود إلى الجماع أو : وقال أحمد:  يقول هنا، لكن هذه األقوال ال تخلو من إشكال، يكرر ذلك،هؤالء

  .ر بهذه الكفارةيعزم عليه فال تحل له حتى يكفّ
العود له مبدأ :  قال-أنه العزم أو الوطء-قوالً يجمع بين القولين المشهورين  ذكر -رحمه اهللا-الشنقيطي 
ثُم يعودون { ،يكفرحتى  فإذا عزم فال يجوز له أن يطأ ، مبدأه العزم ومنتهاه الوطء، له مبدأ ومنتهى،ومنتهى

  .}ِلما قَالُوا
 وعرفنا أن األصل في الكالم ،ديم وتأخيراآلية فيها تق:  يعني،هذا من المقدم: مع أن بعض أهل العلم يقول

فَتَحِرير رقَبٍة من قَبِل {:  يعني، وتأخيرمفيه تقدي:  فبعضهم يقول، صحيحأمكن حمله على معنىالترتيب مهما 
ثُم يعودون ِلما { ، ثم من لم يجد فإطعام ستين مسكيناً،}فَمن لَّم يِجد فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن{ ،}َأن يتَماسا

 إلى }الَِّذين يظَاِهرون ِمنكُم من نِّساِئِهم ما هن{:  يعني، تقديم وتأخيره يكون في، فيفعلونه،نا ال نفعلهإ :}قَالُوا
فَمن لَّم { ،} قَبِل َأن يتَماسافَتَحِرير رقَبٍة من{ ،]٣:سورة المجادلة[ } يظَاِهرون ِمن نِّساِئِهموالَِّذين{:  ثم قال،آخره

ثُم { ،]٤:سورة المجادلة[ }يِجد فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن ِمن قَبِل َأن يتَماسا فَمن لَّم يستَِطع فَِإطْعام ِستِّين ِمسِكينًا
 ولكن األصل في الكالم ،كره بعض أهل العلم هذا معنى ذ، فيفعلونه،نهم ال يفعلونهإ :}يعودون ِلما قَالُوا

 فهو مقدم على القول أو دعوى التقديم والتأخير؛ لهذا ضعف هذا القول الشيخ محمد األمين الشنقيطي ،الترتيب
  .ورده

   ولهذا قال ابن جرير ، في نقض ما قالوا،يرجعون عما قالوا:  يعني}ثُم يعودون ِلما قَالُوا{على كل حال و
 ، يرجعون إلى ما قالوا، يرجعون فيما قالوا"في" أو "إلى" هي بمعنى }ِلما قَالُوا{ن الالم هذه إ: -مه اهللارح-

   ن المعنى ثم يعودونإ:  ويذكر أنه لو قيل،ولهذا فسره بأنهم يعودون لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه
  يعودون لتحليل ما حرموا على :  يعني،عود لهإلى تحليل ما حرموا أو تحريم ما حللوا فصواب؛ ألن كل ذلك 

  



  . واهللا تعالى أعلم، هذا المراد بالعود،أنفسهم مما أحله اهللا لهم
 كذلك صرح ،}فَتَحِرير رقَبٍة من قَبِل َأن يتَماسا{أن الكفارة :  يعني}ِمن قَبِل َأن يتَماسا{: هنا قال اهللا تعالى
ِمن {سر بالوطء  إذا فُم ومن ثَ،أهل العلم من فسره بالوطءمن المس و ،}بِل َأن يتَماساِمن قَ{ ،بهذا في الصيام
 ألن الممنوع هو المس كما جاء عن ابن عباس ؛ فإذاً غير الوطء من أنواع االستمتاع جائز}قَبِل َأن يتَماسا
  .ستمتاع غير الوطءالتقبيل وسائر أنواع اال فال حرج إذاً في المباشرة و،والحسن وسفيان

 ، كما جاء عن مالك وهو رواية عن الشافعي،أن المس هنا يشمل الوطء وسائر أنواع االستمتاع: القول اآلخر
 يجوز له االستمتاع  فال، باعتبار أن الرجل هذا نزلها منزلة األم،وهذا رجحه الشيخ محمد األمين الشنقيطي

 ، فإن المس في لغة العرب هو الوطء}من قَبِل َأن يتَماسا{  فمن نظر إلى ظاهر اللفظ،باألم بأي وجه كان
 فإذا نزلها منزلة األم ال يجوز له أن ،هذا نزلها منزلة األم:  ومن نظر إلى المعنى قال،فأخذ بظاهر اللفظ

  . واهللا تعالى أعلم، وأبرأ للذمة، وهذا القول أحوط،ريستمتع بشيء منها قبل أن يكفّ
 .رغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفّوكان ال يرى بأسا أن ي ،يعني الغشيان في الفرج: صريوقال الحسن الب

 وكذا قال عطاء، والزهري، ،النكاح:  والمس}ِمن قَبِل َأن يتَماسا{: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
 .وقتادة، ومقاتل بن حيان

  .ركفِّليس له أن يقبلها وال يمسها حتى ي: وقال الزهري
يا رسول اهللا، إني ظاهرت من امرأتي : وقد روي أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجال قال

 ،رأيت خلخالها في ضوء القمر:  قال،))ما حملك على ذلك يرحمك اهللا؟((:  فقال،رفوقعت عليها قبل أن أكفّ
 ورواه أبو ،حسن غريب صحيح: ترمذيوقال ال ،)٤())عز وجل- فال تقربها حتى تفعل ما أمرك اهللا((: قال

  .داود والنسائي
   فما الحكم؟ ، ظاهر من امرأته وقبل أن يكفر واقع امرأته،لو واقع قبل الكفارة

 يعني هو يأثم ، فأمره بكفارة واحدة-صلى اهللا عليه وسلم- الرجل الذي سأل النبي ،فهنا عندنا هذا الحديث
و أنه كفر ثم  بخالف ما ل، فإنه عليه كفارة واحدة،راليمين قبل أن يكفّ أعاد مثل لو أنه ،لكن ال تتكرر الكفارة

 وكذلك جاء في السنن أن سلمة بن صخر أيضاً ظاهر من ، أو أعاد الظهار فعليه كفارة أخرى،أعاد اليمين
: عني ي، بالكفارة-صلى اهللا عليه وسلم- فأمره النبي ، ثم واقعها ليلة قبل انسالخه،امرأته مدة شهر رمضان

 فقال ، عن سلمة بن صخر في المظاهر يواقع قبل أن يكفره وكذلك جاء عند الترمذي وابن ماج،كفارة واحدة
  .)٥())حدةاكفارة و((: -سلموصلى اهللا عليه -النبي 

                                                
، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن -صلى اهللا عليه وسلم- رواه الترمذي، أبواب الطالق واللعان عن رسول اهللا  - ٤

، وحسنه األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار )١١٦٠٠(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )١١٩٩(يكفر، برقم 
 ).٢٠٩٢(، برقم )١٧٩/ ٧(السبيل 

، كتاب الطالق، ه، وابن ماج)١١٩٨(رواه الترمذي، كتاب الطالق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، برقم  - ٥
 ). ٢٠٦٤(باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر، برقم 



فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا، فهاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة :  أي}فَتَحِرير رقَبٍة{:  تعالىوقوله
  .إليمان، وفي كفارة القتل مقيدة باإليمانبا

 لكن هذا مما ، وله أحوال معه أربعة، المطلق محمول على المقيد كما هو معروف،مقيدة باإليمانغير  الرقبة
اختالف الحكم و ، اتحاد الحكم والسبب، المقيدعلىيدخل في بعض صورها الصحيحة التي يحمل فيها المطلق 

  . والعكس،تالف السبباتحاد الحكم واخو ،والسبب
خبير بما يصلحكم، عليم :  أي}واللَّه ِبما تَعملُون خَِبير{تزجرون به :  أي}ذَِلكُم تُوعظُون ِبِه{:  تعالىوقوله

 .بأحوالكم

م يستَِطع فَِإطْعام ِستِّين فَمن لَم يِجد فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن ِمن قَبِل َأن يتَماسا فَمن لَ{:  تعالىوقوله
 قد تقدمت األحاديث الواردة بهذا على الترتيب، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته }ِمسِكينًا

 .في رمضان

 أفطر أثناء لو أنهو، }ِمن قَبِل َأن يتَماسا{ البد من التتابع، }فَِصيام شَهريِن متَتَاِبعيِن{: هذا الصيام قال
يبني على ما سبق، فهو معذور، وهذا الذي اختاره ابن : الشهرين بعذر، سافر أو مرض، فالجمهور يقولون

جرير، وبه قال جمع من السلف كسعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وهو 
الشيخ محمد األمين الشنقيطي يقيد ومطلقاً، رواية عن الشافعي، وقال به مالك، وقبله الشعبي، هؤالء يعذرونه 

العذر الذي بيده السفر إذا كان فيفرق بين العذر الذي بيده، والعذر الذي ليس بيده، : هذا بقيد العذر، يقول
ت الصوم يوقّ: رمضان، كيف يستطيع دفع العيد إلى آخره؟ قالوأيام التشريق والعيد ، ويستطيع أن يدفعه

 إذاً يوقت ،رف أنه سيسافر في هذا الوقت، يعرف أنه سيقطعه العيد وأيام التشريقبحيث ال ينقطع، هو يع
الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا { ؟ مرض ماذا يفعل ما ينقطع فيه، وإنما يعذر بالعذر الذي ليس له مدفع،الصوم في وقٍت

هما أمكن تحقيقه فهو مطلوب، اآلخرون ألن التتابع مقصود فم: الشنقيطي قالو، ]٢٨٦:سورة البقرة[ }ِإالَّ وسعها
 فهذا قول عامة أهل ،هذا مثل رمضان، إذا كان يعذر بالفطر في رمضان فكذلك في كل صوم واجب: قالوا

ال، هذا ال يأثم إذا أفطر بعذر، ولكن عليه أن يستأنف من جديد، فهذا مذهب :  وبعضهم قال،العلم أنه معذور
النخعي، وهو رواية عن الشافعي، وال شك أن القول األول أصح وأرجح، أبي حنيفة وقبله قال به إبراهيم 

ه في وقت ال ينقطع فهو تلو جعل: وقول الشنقيطي أحوط، يعني يمكن أن يرشد اإلنسان قبل أن يفعل يقال له
 وهذا مثال ، عليه أن يبدأ من جديد، فهذا قول وسط،ال يصح: أفضل؛ ألنك أيضاً تخرج من خالف الذين قالوا

إلحداث قول ثالث ليس فيه إبطال للقولين، وإنما جمع بينهما، في أصول الفقه العلماء يتكلمون على نقض 
اإلجماع فيما لو اختلف العلماء على قولين هل له أن يحدث قوالً ثالثاً أو ال؟ فإن كان هذا القول ال يرد 

 لهذا في مسألة البسملة، وقول سبات مثاالًيعود عليهما باإلبطال فال إشكال، وذكرت في بعض المناال القولين و
  : صاحب المراقي

وذاك للوفاِق *** هم إلى القراءة نظروبعضمعتبر رأي   
 وعلى بعض األحرف ليست منها، فمن قرأ بحرف ،أن البسملة على بعض األحرف من الفاتحة مثالً: يعني

  . هي منها لم يسقطها، ومن قرأ بحرف ليست منها فله أن يسقطها



لو أنه حصل الوطء خالل الشهرين، هذا الوطء قد يقع ليالً وقد يقع نهاراً، إن وقع نهاراً فهذا ال إشكال أنه و
يبطل الصوم، كما لو أكل أو شرب، بل أشد؛ ألن كل ذلك من أجل الوطء، وهو ممنوع من الوطء، فهذا 

ع الوطء في النهار، هذا ال يبطل باإلجماع، لو حصل الوطء نهاراً في وقت الصوم، يصوم الشهرين فوق
إذا حصل الوطء قبل الكفارة ال زالت :  بصائم في الليل، نحن قلناليسإشكال، لكن لو وقع الوطء ليالً، هو 

أن يقع عليها حتى ينتهي من الكفارة، له كفارة واحدة، لكن اآلن هو يصوم، فوقع عليها ليالً، هو ال يجوز 
يبطل، ولو كان بالليل، يبطل، : هل العلم كمالك وأبي حنيفة وأحمد يقولفماذا لو أنه وقع منه الوطء؟ فبعض أ

 وهذا الذي رجحه يبطل بالنهار فقط،:  فيقول-رحمه اهللا-وأما الشافعي وهي رواية أخرى عن اإلمام أحمد 
ن عليه أف مع أنه ممنوع من الوطء ليالً، هم يوافقون على هذا، -رحمه اهللا-الشيخ محمد األمين الشنقيطي 

جديد أو يكمل صومه؟ فيه هذا الخالف الصوم من يمتنع من الوطء، لكن لو حصل في الليل فهذا هل يبدأ 
  .المعروف

  . لكن الصوم لم ينتقض، هو يصوم شهرين متتابعيناً وآثماًيكون عاصي -رحمه اهللا-على كالم الشنقيطي ف
، فمن عجز عن عتق }من قَبِل َأن يتَماسا{:  قال هنا، ما}فَِإطْعام ِستِّين ِمسِكينًا{هنا في إطعام المسكين، 

يمكن أن يجامع ثم ، فيجب أن يكون اإلطعام قبل المسيس: لاق يالرقبة وعجز عن الصيام فحقه اإلطعام، فال
ر، وله أن يكفر ثم يفعل، واألمر في  مثالً ثم يكفّه أن ال يفعلف أن يفعل ما حلهيطعم، كما في كفارة اليمين ل

  . واألحاديث تدل عليه،لك يسيرذ
 أنه يرجع إلى ما قبله من القيود، أن اإلطعام يكون قبل المسيس أيضاً؛ ألنه -واهللا تعالى أعلم-الظاهر و

ر، نزلها منزلة األم، فالبد من الكفارة من أجل أن تحل له، لكن هنا باإلطعام هل يحتاج ممنوع منها حتى يكفّ
البد ال، لكن : كل يوم واحد، اجلس ستين يوماً؟ الجواب: ن ستين يوماً نقولأن يكون إطعام ستين مسكيناً ع

ال يجزئ؛ ألن ذكر العدد مقصود وفيه إحسان إلى  ستين من ستين، لو أعطى واحداً طعام ،من مراعاة العدد
ي لو أنه يكف: هذا العدد الكبير، فما ذكر فيه العدد في الكفارات فهو معتبر، خالفاً ألبي حنيفة الذي يقول

ال، البد من استيعاب العدد؛ ألن اهللا ذكر ذلك، فيمكن أن : أعطاه لواحد، طعام ستين أعطاه لواحد، نقول
 الطعام مطبوخاً، يعطيهم عشاء، غداء، ويجلسون عليه ويأكلون في خالل يكونأن  يعطيهم دفعة واحدة، يمكن

 ينتهون من األكل، بمجرد التمكين لهم ، بل ال يحتاج أنهم أدى ما عليهنصف ساعة يكون هذا اإلنسان
وتمليكهم، هو يجب أن يملكهم هذا الطعام، فإذا ملكهم إياه يكون قد فعل ما وجب عليه، يعني ما يحتاج أن 

 بمجرد ما يملكهم هذا الطعام يكفي ذلك، فيكفي فيه أن يكون غداء أو عشاء، سواء ،احتى تنتهو: ينتظر يقول
 .}فَِإطْعام ِستِّين ِمسِكينًا{: كهم ذلك، وهذا بعض ما يتعلق بقوله المهم أن يملّكانوا متفرقين أو مجتمعين،

  .شرعنا هذا لهذا:  أي}ذَِلك ِلتُْؤِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه{
ر، الكفارة من خصال اإليمان، اإليمان بضع وسبعون أو بضع أن االمتناع عن الزوجة إيمان، حتى يكفّ

إلنسان يمتنع من امرأته ونفسه تتوق إليها، وكون اإلنسان يخرج الكفارة تقرباً إلى اهللا وستون شعبة، فكون ا
  .}ذَِلك ِلتُْؤِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه{: وتعبداً بما أمره فهذا إيمان، اإليمان قول وعمل، قال

 .محارمه فال تنتهكوها: أي }وِتلْك حدود اللَِّه{:  تعالىوقوله



الذين لم يؤمنوا وال التزموا بأحكام هذه الشريعة، ال تعتقدوا أنهم :  أي}وِللْكَاِفِرين عذَاب َأِليم{:  تعالىوقوله
  .في الدنيا واآلخرة: ناجون من البالء، كال ليس األمر كما زعموا، بل لهم عذاب أليم، أي


