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تذكري األخيار

بفوائد حديث معقل بن يسار

أتليف

د /ممدوح حممد أمحد أمحد

استاذ احلديث املساعد بكلية أصول الدين و الدعوة ابلزقازيق
من  3075إىل 3120
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املقدمة
إن احلمد هلل تعاىل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستتفرهه ونعتوذ ابهلل متن تهور أنرستنا وستيتا
أعمالنا ,من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي لته ,وأ تهد أنتال إلته إو هللا والتده و
هيك له وأ هد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد...
فهذه سياالة قصرية يف رايض السنة املباركة ,ور رة من راليقها العذب الزول ,ومثهة من مثارها
اليانعتتة ,وقتتدر هللا أن يكتتون التتديث معقتتل بتتن يستتار يف عضتتله التتته مو تتوعا تتذه الدراستتة,
فالتقطتتم متتن فوامتتده متتا م ت فن هللا علتتف وترضتتل ,ووقرتتم متتد كتتل فامتتدة متتن فوامتتده م يتتدا تتا

ابآلاي وااالاديث واآلاثر وأقوال العلماء ,وأستطهد أالياان فأذكه بعض املسامل اليت ا صلة
بتلك الرامتدة الهصتا علتى إ تاف الرامتدة .وهللا أستأل أن وعلته لوصهته لالصتا ,وأن وعلته عنتده

متقبال.

نص احلديث -:
قال اإلماف البخاري :الدثنا أمحد ابن أيب عمهو ,قال :الدثين أيب ,قتال :التدثين إبتهاهيم,

عتتن ي تتونا ,عتتن احلس تتن ,فتتال تعض تتلوهن

البقتتهة ]232 :ق تتال :التتدثين معق تتل ب تتن

يسار( ,)1أهنا نزلم فيه ,قال :زوصم ألتا يل من رصل فطلقهتا ,التإ إذا انقضتم عتد ا
( )1معقتل بتن يستار بتن تعبتد هللا بتتن معتلع  ,أبتو علتف ,وقيتل :أبتو عبتتد هللا املتز  ,صتح النتي ,و تهد بيعتتة
اله وان ,ورفد يومها أغصان الشجهة عن الني ,والج مد الني الجة الوداع.

ووه عمه ر ف هللا عنه البصهة فالتط هبا داره ,والره هبا النهه املنستوب إليتههن هنته معقتلهن  ,وإليته ينست نتوع
من التمه ابلبصهة وغريهاهن التمه املعقلفهن.

متتا  ابلبصتتهة ,يف لالفتتة معاويتتة ,وقيتتل :عتتا إىل لالفتتة يزيتتد .وبل ت متتن الهصتته علتتى النص ت أن
يشفله مه ه عنه ,فدلل عليه عبيد هللا بتن زايد يعتوده يف مه ته التذي متا فيته ,فقتال لته معقتل :إ حمتدثك
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صاء خيطبها ,فقلم له :زوصتك وأفه تك وأكهمتك ,فطلقتها ,مث صتتم ططبهتا ,و وهللا

و تعتتود إليتتك أبتتدا ,وكتتان رصتتال و نت بتته ,وكانتتم املتهأة تهيتتد أن تهصتتد إليتته ,فتتأنزل هللا
هتتذه اآليتتة :فتتال تعضتتلوهن
«فزوصها إايه»

()1

البقتتهة ]232 :فقلتتم :اآلن أفعتتل اي رستتول هللا ,قتتال:

ا تتتمل هتتذا احلتتديث املبتتارع علتتى العديتتد متتن الروامتتد النافعتتة والدررالنريستتة ,وااالكتتاف
املري تتدة  ,والوص تتااي الرهي تتدة منه تتا م تتا يتعل تتق اباالك تتاف ومنه تتا م تتايتعلق ابوداب ,ومنه تتا

مايتعلق ابملنت ,ومنها مايتعلق ابإلسناد؛ فمن اهم هذه الروامد ..... -:
ااوىل :ثبو مساع احلسن البصهي من معقل بن يسار

هتتذا احلتتديث يهويتته احلستتن البصتتهي عتتن معقتتل بتتن يستتار ,وصتته فيتته احلستتن بتحتتديث

معقل له به ,وهذا يثبم قول من أثبم مساع احلسن من معقل ,كالبختاري ,وأيب داود(,)2

وابن البان( ,)3والبزار(.)4

وستل أبو زرعة عن احلسن عن معقتل بتن يستار أو معقتل بتن ستنان :فقتال :احلستن ,عتن

معقل بن يسار أ به ,احلسن عن معقل بن سنان بعيد صدا.

()5

قال العالمف :وهذا يقتضف تثبيم مساع احلسن من معقل بن يسار.

()1

حبديث ,لو علمم يل الياة ما الدثتك ,مسعتم النتي يقتول :متا متن عبتد يستهللاعيه هللا رعيتة يومتم يتوف تو
وهو غا لهعيته إو الهف هللا عليه اجلنة ,وله من ااالاديث أربعة وثالثون الديثا.
( )1ألهص تته البخ تتاري يف ص تتحيحه ,كت تتاب :النك تتا  ,ابب :و نك تتا إو ب تتويل ,)5130 (15/7أب تتو داود.
كتاب :النكا  ,ابب يف العضل ,)2087 (393/2والهللامذي( .)2981

( )2ستل مسد احلسن من معقل بن يسار :قال :نعم .س او اآلصهي ( ص,)274
( )3انظه اجملهوالني91/2
( )5نص الهاية 90/1
( )4نص الهاية90/1

()5املهاسيل وبن أيب الامت(ص ,)42صامد التحصيل(ص.)164
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قلتتم :وصتتاء التحتتديث بلرتتد اإلفهاد(التتدثين) فتتأمن تتتدليا احلستتن ,فإنتته كتتان يقتتول:

الدثنا ,ولطبنا ,ويقصد الدث أهل البصهة ولطبهم.

()2

وقتد ثبتم لقتاء احلستن ملعقتل مساعته منته غتري هتذا احلتديث ,فعتن احلستن قتال :كنتا عنتد
معقل بتن يستار نعتوده فتدلل عبيتد هللا بتن زايد فقتال معقتل :إ ستأالدثك التديثا مسعتته

من رسول هللا ( ما من أمري يلف رعية من املسلمني فيمو وهو غا
عليه اجلنة)

()3

تم إو التهف هللا

ونرى أبو الامت مساعه منه ,فقال :يسمد احلسن من معقل بن يسار.

وقال ابن معني -بعد أن ذكه مجاعة من الصحابة مسد متنهم احلستن : -وقتد ذكته معقتل
ابن يسار ,يهويه هشاف ,وليا هو مستريضا.

()4

ويف مو د آله ستل مسد احلسن من معقل :فقال :ليا ذلك بني.

()5

والهاص ااول؛ ملا سبق ذكه ما يثبم مساعه منه.

الثانية :صحة هذا احلديث ورد قول من قال خبالف ذلك.
هذا احلديث يهويه عن معقل اثنان:

أ -أالتتد ا ابتتن ألتتف معقتتل( ,)6وإستتناده تتعيف؛ فيتته تهيك بتتن عبتتد هللا ,وهتتو صتتدو
خيطتفء كثتريا ,وتفتري الرظته منتذ ويل القضتاء ,وىيتب بتن عبتتد احلميتد احلمتا متتكلم فيتته,
وابن ألف معقل أقف له على تهمجة.

()1املصدر السابق

()2املقند وبن امللقن(ص ,)293النكم وبن الجه ,626/2فت املفيث للسخاوي.183/1

( )3ألهص تته البخ تتاري يف ص تتحيحه ,كت تتاب :الر تتنت ,ابب :م تتن اس تتهللاعى رعي تتة فل تتم ينصت ت ,)7151 (64/9
ومسلم يف صحيحه ,كتتاب :اإل تان ,ابب :استتحقا التوايل الفتا لهعيتته النتار ,)2227 (125/1واللرتد

له.

( )4اتريخ ابن معني31/2

( )5املصدر السابق230/4

( )6ألهصه الطحاوي يف ه معا اآلاثر10/3
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ب -احلسن البصهي ,ورواه عنه مخسة:

 عباد بن بن را د ,والديثه عند البخاري ,وغريه. مبارع بن فضالة ,والديثه عند الهللامذي ,وغريه. -والرضل بن د م ,والديثه عند احلاكم ,وغريه.

 ويونا بن عبيد ,وصاء عنه موصوو ومهستال ,ومتن يهيقته ألهصته البختاريابلوصهني.

 وقتادة ,وروي عنه أيضا موصتوو ومهستال ,ألهصته عنته البختاري متن الوصتهاملهسل ,وألهصه ابن البان والدارقطين عنه موصووً.
وقتتد تكلتتم أبتتو بكتته اجلصتتاص يف صتتحة هتتذا احلتتديث فقتتال :وهتتذا احلتتديث عنتتدان غتتري
اثبم على مذه أهل النقل؛ ملا يف سنده من الهصل اجملهول الذي روى عنه مساع.
قلم :يقصد ابن ألف معقل والديث احلسن مهسل.

()1

وتبعتته علتتى ذلتتك الكياههاستتف يف أالكتتاف القتتهآن( .)2وزاد بعتتد قولتته :والتتديث احلستتن

مهسل :ولكنه مشهور ,واملهسل عندهم الجة.

قلم :لتن سلمنا ما بعدف ثبوته من يهيتق ابتن ألتف معقتل ,فلتن نستلم متا بعتدف ثبوتته
من يهيق احلسن لكونه مهسال ,فقد رواه عنه ثالثة موصوو ,وصه من غري وصته بقولته:
( الدثين) ,ومن صاء عنه احلديث مهستال كقتتادة ويتونا ,فقتد صتاء عنهمتا موصتوو متن

وصه آله ,مصهالا فيه بتحديث معقل له به.

ويف إلهاج البخاري له ابلوصهني دولة على أن اإلرسال و ي ثه يف الوصل.

واحلتتديث صتتحي  ,نتتص ااممتتة علتتى صتتحته ,ألهصتته البختتاري يف صتتحيحه ,وكتتذا ابتتن
الب تتان ,وق تتال الهللام تتذي :ه تتذا ال تتديث الس تتن ص تتحي  ,وق تتال ال تتدارقطين :ه تتذا ال تتديث

صحي  ,وصححه احلاكم ,ووافقه الذهي.
( )1أالكاف القهآن.103/2

( )2أالكاف القهآن للكياههاسف.186/1
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وقد رصحم مساع احلسن من معقل فيما سبق.
ل
الثالثتتة :بيتتان متتن نزلتتم فيتته اآليتتة َ ل ف
وه فن
َصلَ مه ت فن فَت َتال تَتتدۡ م تلم م
ستتآ َء فَتبَتلَ ت ۡ َن أ َ
﴿وإ َذا يَلتتقۡ ممتم ٱلنع َ
﴾ البقهة]232:
صه الديثنا هذا نهنا نزلم يف معقتل بتن يستار ,فقتال احلستن :التدثين معقتل أهنتا نزلتم

فيه.

()1

وعند الطيالسف( )2قال معقل :فرف نزلم هذه اآلية.

وروى ابن صهيه الط ي بستنده( )3إىل الستدي أهنتا نزلتم يف صتابه بتن عبتد هللا ,كانتم لته
ابنة عم فطلقها زوصها تطليقة فانقضتم عتد ا مث رصتد يهيتد رصعتهتا فقتال صتابه :يلقتم

ابنة عمنا مث تهيد أن تنكحها الثانية,وكانم املهأة تهيد زوصها؛ فنزلم هذه اآلية.

والصحيح ااول؛ فما رواه السدي مهسل أو معضل فضال عن أن السدي إمساعيل بن
عبد الهمحن صدو يهم ,والهاوي عنه أسباط بن نصته ا متدا صتدو كثتري ا طتأ ,فتال

يقوي على معار ة ما يف الصحي .

وذكه ابن كثري القول ااول مث قتال :وقتال الستدي :نزلتم يف صتابه ....قتال :والصتحي

ااول.

()4

وقال السيويف يف لباب النقول :وااول أص وهو أقوف.

()5

الهابعة :تسمية ألته وزوصها :

وقتتد اولتتتالف يف تستتمية ألتتته ,فوقتتد يف غتتوامض اامستتاء املبهمتتة وبتتن بشتتكوال ,عتتن

جماهتتد ,وعتتن عبتتد هللا بتتن معقتتل بتتن يستتار تستتميتها ( ممجَتتل بنتتم يستتار)( ,)1والكتتاه ابتتن

صهيه يف الترسري وابن الجه يف اإلصابة.
( )1صحي البخاري()5130
( )2مسند الطيالسف()972

( )3صامد البيان.)4967 (191/4
( )4ترسري ابن كثري.282/1
( )5لباب النقول(ص.)36
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وقيل :امسها( ممجَيل) ابلتصفري مساها بذلك اامتري أبتو نصته ,وابتن متاكوو( ,)2وابتن يتاهه
املقدسف يف إيضا اإل كال(.)3

وقيل :مجيلة بزايدة هاء يف آلهه ,ورصحه ابن الجه يف اإلصابة.
وقيل :امسها فايمة ,ومساها السهيلف :ليلى ,وتبعه املنذري.

قال احلافد يف الرت  :وىيتمل التعدد نن يكون ا امسان ولق  ,أو لقبان واسم.

()4

والتلرتتوا يف تستتمية زوصهتتا أيضتتا فقيتتل :هتتو عبتتد هللا بتتن رواالتتة ,وقيتتل :هتتو البتتدا بتتن

عاصم ,وقيل :هو أبو البتدا بتن عاصتم بتن عتدي اانصتاري البلتوي ,وبته صتزف إمساعيتل
بن إسحا القا ف ,وابن ااثري ,وذكتهه أبوموستى يف ذيتل الصتحابة ,والثعلتي ,والتلتف

يف صحبته ,ورص ابن عبد ال ثبو ا له.

واجلهل بطهيف القصة وي ثه؛ فالع ة ابلقصة ذا ا ,وما ورد فيها.
وقد يف بعض الهوااي ( فأات ابن عم يل فأنكحتها إايه) قتال ابتن الجته :ويف هتذا نظته؛

ان معقتتل بتتن يستتار متتز  ,وأبتتو البتتدا أنصتتاري ,فيحتمتتل أنتته ابتتن عمتته امتته أو متتن
اله اعة.

()5

ا امسة :مشهوعية الطال عند احلاصة:
ويف احلديث دليل على مشهوعية الطال  ,فقد يلق هذا الهصل ,و ينكه عليه فعله ,و
يعاتت علتتى متا فعتتل ,وي يتتد ذلتك القتتهآن والستتنة وإمجتاع اامتتة ,قتتال تعتاىل﴿ :ٱ َّ
لطل َٰق

ۡ
ۡ
ۡ ۡ
َّ
سُحي ُۢۢ بإاسان  ﴾٢٢٩البقتهة ,]229:وقال عاال:
انِۖ فإِمساكُۢ بِمعر ٍ
مر ت ِ
وف أو ت ِ
ٓ
َّ ۡ
يأ ُّيها ٱنلَّ ُّ
﴿ َٰٓ
ِب إِذا طلقتم ٱلنِساء فطل ِقوه َّن لِعِ َّدت ِ ِه َّن  ﴾١الطال ]1:
ِ
(293/1 )1

( )2اإلكمال125/2

( )3إيضا اإل كال(ص)152
( )4فت الباري.223/19

( )5املصدر السابق.224/19
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ويلق الني الرصة مث راصعها

()1

وانعقد اإلمجاع من لدن الني إىل وقتنا هذا على مشهوعيته.

وليا الطال يف كل ااالوال مشهوعا ,بل قد يكون يف بعض ااالتوال ننوعتا حمهمتا ,أو
مكهوها.

فإذا كان الال ملشكلة قاممة ,أو دفعا لظلم قد يقد ,او قضاء على فتنة كان مشهوعا.

فمإ رأى الهصل من زوصته تقصريا فيما أوص هللا عليها من صالة ويهارة وحنو تا ,وو
كتتن إصبارهتتا علتتى أداء التتق هللا تعتتاىل ,أو وصتتد منهتتا ليانتتة ملالتته أو فها تته ,أو كهههتتا

ول تتاف إن أمس تتكها أن يظلمه تتا ف تتالطال عن تتد إذ ه تتو أمث تتل احلل تتول ,ارتك تتااب ال تتف

الضهرين ,و وعله اإلسالف أول احللول ,بل صعله آلهها ,فآله العالج الكف.

فاإلسالف ىي الوالدة ,ويبفض الرهقة ,وأيمه ابلوصل ,وينهى عن ا جه ,ويضيق أبواب
الطتتال  ,فجعتتل النكتتا بكلمتتة تستتتحل هبتتا الرتتهوج  ,وتثبتتم هبتتا احلقتتو  ,أمتتا لطتتال

فجعلتته علتتى مهاالتتل ,التتإ و تنقطتتد العالقتتة ,ووينهتتدف بيتتم الزوصيتتة عنتتد أول ن تزاع؛
وليبقى للمودة والهمحة بني الزوصني جمال.

فجعل الطال ثالاث ,وصعل له احلق يف رصعتها بعد ااوىل والثانية.

وندب إىل إمساع الزوصة ,وعدف يالقهتا لتق كههته منهتا ,ولرتم النظته إىل متا فيهتا متن
صوان إوابية تنسف تلك اجلوان السلبية.
ل َهااُ ۡ:شعاَّۡونهك رش اتهم شوَّهِۡفعااىِلۡ رشاشكش ا ُٓ أشم شع َّۡشِااى
قاال عااال :ع وشِشلوهااَّوِ ۡ
وشيۡٔٗ وش شيجۡاشلش ٱ:لۡه رهيهه خشيَّۡٗ وشثهيَّٗ : [﴾19نكلء ]19
()2
وقال«:و يرهع م من م منة ,إن كهه منها للقا ر ف منها آله»
رهع:برت الياء والهاء بينهما فاء ساكنة أي ويبفض.
و يَ َ

( )1ألهصتته أبتتو داود يف ستتننه ,كتتتاب :الطتتال  ,ابب :يف املهاصعتتة ,)2283(493/2وابتتن ماصتته يف ستتننه,
كتاب :الطال ( )2016

( )2ألهصه مسلم يف صحيحه ,كتاب :النكا  ,ابب :الوصية ابلنساء( )1469
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وأمه بضبط النرا والهللايث مد تقدمي وسامل العالج فقال سبحانه وتعاىل﴿ َوٱ َّٰلفليت َطَتافمو َن
ضل
وه فنۡ  ﴾34النساء34:
نم م
وه فن ليف ٱلۡۡ َم َ
ش َ
اص لد َوٱضۡۡ لربم م
وه فن َوٱهۡۡ مص مه م
وزمه فن فَ لعظم م
وقد بني العلماء آداب هذا الوعد ,و وابط ا جه والضهب,
ۡ
فإذا ل
ود هذا العالج تعني تدلل عناصه لارصية لإلصال بينهمتا ,قتال تعتاىل ﴿ِإَون
ۡ ْ
ٓ
ۡ ٓ
ۡ
ۡ
ٱبعثوا اكمٗا م ِۡن أهلِهِۦ واكمٗا م ِۡن أهل ِها إِن ي ِرُحيدا
خِفت ۡم شِقاق ب ۡين ِ ِهما ف
َّ ۡ ٓ َّ َّ
ٱَّلل َكن عل ً
ِيما خبِريٗا  ﴾٣٥النساء]35:
إ ِ ۡصلَٰ ۢٗا يوفِ ِ ٱَّلل بينهما إِن
فإن فشلم كل وسامل اإلصال  ,وعزف على الطال فلرياعف ما أييت:

 -1أن ويطلق يف اليض.

 -2أن ويطلتتق يف يهتته صامعهتتا فيتته ,ويستتمى الطتتال يف هتتاتني احلتتالتني يالقتتا بتتدعيا,
وأهتتل العلتتم علتتى ه تته ,ومتتن راعتتى ذلتتك ستتلم متتن الوقتتوع يف الطتتال جملتتهد اعتتتالل

النرا ,وتفري املزاج ,وظهور الفض .

 -3أن و يطلق أكثه من يلقة يف املهة الواالتدة علتى رأي كثتري متن أهتل العلتم ,حلتديث
حممود بن لبيد أن الني أم ْلل عن رصل يلق امهأته ثالث تطليقا مجيعا ,فقاف غضباان

مث قتتال« :أَيمتل َْعت بكتتتاب هللا وأان بتتني أظهتتهكم »:التتإ قتتاف رصتتل وقتتال :اي رستتول هللا ,أو
()1
وصود إسناده احلافد ابن كثري وغريه ,وأعله آلهون ابونقطاع.
أقتله:
ف
فوص تتف الط تتال ث تتالاث نن تته اس تتتهتار بكت تتاب هللا وتالعت ت حب تتدوده ,وق تتد ق تتال ﴿ وَل
ْ
َّ
َّ
ت ٱَّللِ هزوٗاۚ  ﴾ ٞالبقهة]231:
خذ ٓوا ءاي َٰ ِ
تت ِ
َّ َّ ۡ
فالطال الشهعف يكون تطليقة بعد تطليقتة ,واحلكمتة متن الترهيتق ﴿ :لعل ٱَّلل ُيدِث
ب ۡعد ذَٰل ِك أ ۡمرٗا  ﴾١الطال  ]1:فيجد ملهاصعتها سبيال.

( )1ألهصه النسامف14/6
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وقد ذه مجاعة من أهل العلم إىل الهمة اجلمد بني الثالث يف الطال  ,قتال ابتن عبتات
ملن قال له :إنه يلق امهأته ثالاث :عصيم ربك ,وابنم منك امهأتك.

()1

()2

وكان عمه إذا أيت بهصل يلق امهأته ثالاث أوصد ظههه هابً
أما الطال عند استقامة العشهة ,وإمكانية استمهار احلياة الزوصيتة فهتو إمتا مكتهوه ,وإمتا
الهاف فليتنبه املستلمون لتذلك ,فقتد أصتب الطتال أول احللتول ,واترته ااستباب ,ور تا
يلق بعضهم امه ليا للزوصة فيه مدلل ,وليسم هف يهفا فيه ,والدليل على املند:

 -1الديث الني« :املختلعا هن املنافقا ».

()3

واملهاد أن الاليت يطلنب ا لتد متن أزواصهتن متن غتري عتذر عاصتيا  ,وأيلتق استم النرتا

مبالفة يف الزصه عنه ,والتحذيهمن الوقوع فيه.

فإذا كان تعهيض عقد النكا للحل ,وااسهة املتماسكة للشتا متن غتري تهورة ننوعتا
من صان الزوصة فمن صان الزوج كذلك.
م َزْو َص َهتا يَ َالقًتا ليف غَت ْلري َمتا َن س
ْت,
 -2وي يده التديث ثتوابن عتن النتي«:أَمَتا ْام َتهأَةس َستأَلَ ْ
ل ()4
فَ َح َه ٌاف َعلَْيت َها َرامل َحةم ا ْجلَنفة».
وهو ظاهه يف الهمة يل املتهأة املرارقتة لفتري الاصتة تلجتهتا إىل ذلتك ,فتإذا منعتم املتهأة
من يل املرارقة من غري وصود ما يستدعف ذلك ,فالهصل كذلك.
ونتتا يستتتدل بتته أيضتتا التتديث صتتابه بتتن عبتتد هللا مهفوعتتا :هن إن إبلتتيا يضتتد عه تته علتتى
املاء ,مث يبعث سهاايه ,فأدانهم منه منزلة أعظمهم فتنة ,وفء أالدهم فيقول :فعلم كتذا

( )1ألهصه أبو داود ,كتاب :الطال  ,ابب :نسخ املهاصعة بعد التطليقا الثالث .)2197 (449/2وقال
بذلك عمهان بن الصني ,وابن عمه

( )2انظه ه معين اآلاثر  ,59/3املصنف لعبد الهزا .395/6

( )3ألهصه النسامف ,كتاب :الطال  ,ابب :ماصاء يف ا لد ,168/6وأمحد ,414/2وله تواهد و طلتو متن
عف.

( )4ألهصتته أبتتو داود يف ستتننه ,كتتتاب :الطتتال  ,ابب :يف ا لتتد ,463/2والهللامتتذي ,كت تاب :الطتتال  ,ابب:
ماصاء يف املختلعا )1187 (493/3
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وكتذا ,فيقتول :متا صتتنعم تيتا ,قتال مث وتتفء أالتدهم فيقتول :متا تهكتتته التإ فهقتم بينتته

وبني امهأته ,قال :فيدنيه منه ويقول :نعم أنم هن

()1

فتتدل احلتتديث علتتى أن الطتتال حمبتتوب للش تيطان؛ ملتتا يهللات ت عليتته متتن تتقا ولصتتاف,
وترهيق و تا  ,وما كان حمببا للشيطان فهو مبفض للهمحان سبحانه.

ويشتتهد حلهمتتته بفتتري ستتب مافيتته متتن إحلتتا الضتتهر ابلزوصتتة وااوود ,وقتتد قتتال  (:و
هروو هار).

()2

والطال يف غري ما به نت دليل على ستوء ا لتق ,فمتن الستن للقته كانتم فيته متداراة
وأتلتتف للقلتتوب ,والستتن سياستتة اهلتته ,فيألتتذ العرتتو ويص ت علتتى العتتوج ليحصتتل لتته
اوستتتمتاع هبتتن؛ فرتتف احلديث(واستتوصتتوا لابلنلست ل
تاء َلْي ت ًتها ,فَتلإنفت مه فن مللل ْقت َتن لمت ْتن ل تلَ سدَ ,وإل فن
َ َْْ م ع َ
ضلَ لد أَ ْعالَهم ,فَلإ ْن َذهب َ ل
س ْتهتَهمَ ,وإل ْن تَت َهْكتَتهم َْ يَت َتز ْل أَ ْع َتو َج) )3(.ويف
أَ ْع َو َج َ ْف سء ليف ال لع
َْ
م تمق م
يمهم َك َ
رواية وكسهها يالقها.
فليتنبه كثري نن وهي الطال على ألسنتهم واتره ااسباب ,ر ا لكوب اي ,أو تهبة

ماء أو كلمة فهمم لطأ يلق أالدهم زوصته يلقة بعد يلقتة فتال يريتق أالتدهم إو بعتد

نرتتاذ الستتهم ,وفتتوا ااوان فينتتدف وو ينرعتته نتتدف ,ويهك ت حبتتار احليتتل عنتتد استتترتامه,
ويلوي الكالف ليا ,ليخهج اجلواب موافقا واه ومقصوده ,وغتاب عنته أن فتتوى املرتيت و
ل الهاما؛ فإمنا يريت بناء على مامسد .ولو اتقى هللا جلعل له خمهصا.

يلتتق رصتتل امهأتتته ثتتالاث مث صتتاء يستتأل ابتتن عبتتات فستتكم ابتتن عبتتات ,مث قتتال :ينطلتتق
اتَ ,اي ابْ َن َعبف س
ول َاي ابْ َن َعبف س
الَ :وَم ْن يَتتف لتق ف
اتَ ,وإل فن ف
اَّللَ قَ َ
أالدكم يهك ا ْحلم مموقَةَ مثمف يَت مق م
اَّللَ
( )1ألهص تته مس تتلم يف ص تتحيحه ,كت تتاب :ص تترا املن تتافقني ,ابب :ت تهية الش تتيطان م تتن وبعث تته ست تهااي لرتن تتة
النات( )2813

( )2ألهصت تته ابت تتن ماصت تته ,كتت تتاب :ااالكت تتاف ,ابب :مت تتن ب ت ت يف القت تته مت تتا يضت تته ت تتاره,)2340 (784/2
وأمحد.326/5

( )3ألهصتته البختتاري ,كتتتاب :النكتتا  ,ابب :الوصتتاة ابلنستتاء ,)5185 (26/7ومستتلم ,كتتتاب :النكتتا ,
ابب :لري متاع الدنيا املهأة الصاحلة( .)1468
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اَّلل فَتلَتم أ ل
تك,
م َربف َ
َصت ْد لَ َ
َْو َع ْل لَتهم َخمَْه ًصتا الطتال َ , ]2 :وإلنف َ
ص ْتي َ
تك َخمَْه ًصتاَ ,ع َ
تك َْ تَتتف لتق فَ ْ
()1
ك.
َوَابنَ ْ
ك ْام َهأَتم َ
م لمْن َ
السادسة :للهصل الق ارجتاع زوصته بعد الطلقة الهصعية ,ما تنقض عد ا-:
يلت ت تتق الهصت ت تتل امهأتت ت تته يلقت ت تتة رصعيت ت تتة ااوىل أو الثانيت ت تتة كمت ت تتا صت ت تتهالم بت ت تتذلك بعت ت تتض

الهوااي (فطلقها يالقا له عليها رصعتة) ,وصته احلتديث أنته صتاء بعتد ذلتك خيطبهتا ,و

يقتتل يهصعهتتا؛ انتته لتتيا كتتل يتتال تص ت الهصعتتة بعتتده ,بتتل الطتتال إمتتا أن يكتتون قبتتل
التتدلول أو بعتتده ,فتتإن كتتان قبتتل التتدلول وبعتتد العقتتد فاملطلقتتة قبتتل التتدلول و عتتدة

عليهتا ,وتبتني بطلقتتة واالتدة بينونتتة صتفهى ,و تتل للمطلتق إو بعقتتد ومهته صديتتدين إن

ر يم ووليها ,وتهصد ابلعقد اجلديد على ما بقف من عدد الطلقا .
َّ
ۡ
ْ
ۡ
ۡ
واستدل العلماء لذلك بقوله تعتاىلَٰٓ ﴿ :
قت
يأ ُّيها ٱَّلِين ءامن ٓوا إِذا نكحتم ٱلمؤمِنَٰ ِ
ِقد ٗ ت ۡعت ُّ
ث َّم ط َّل ۡقتموه َّن مِن ق ۡبل أن تم ُّسوه َّن فما لك ۡم عل ۡيه َّن م ِۡن ع َّ
قدوَها
ِ
ِ
َّ
ساوه َّن ساحٗا َجِيلٗا  ﴾٤٩ااالزاب]49:
فمتِعوهن و ِ

واعتت احلنابلتتة ا لتتوة الصتتحيحة التتيت ويكتتون معهتتا متتاند متتن التتوطء والقيقتتف كالصتتفه

واملتتهض ,وو تتهعف كتتأن يكتتون أالتتد ا صتتامما صتتوف رمضتتان أو حمهمتتا ,وو يبعتتف كتتأن

يكتتون معهمتتا اثلتتث يف الكتتم التتدلول متتن اليتتث صتتحة الهصعتتة؛ ان ا لتتوة الصتتحيحة
يهللات عليها ما يهللات على الدلول من أالكاف.
قلم :وهو قول أيب النيرة ,ومالك ,والشافعف يف القدمي ,وهو مهوي عن عمته ,وعلتف,

وزيد بن اثبم ,وغريهم ,وقال زرارة بن أوىف ,قضى ا لراء الها دون أن متن أرلتى ستهللاا
أو أغلق اباب وص املهه ووصبم العدة.

()2

قلم :وو يعهف لزرارة مساع من أالد من ا لراء ااربعة.
وإن كان الطال بعد الدلول فال خيلو من الالتني-:

( )1ألهصه أبو داود ,كتاب :الطال  ,ابب :نسخ املهاصعة بعد التطليقا الثالث.)2197 (449/2
( )2انظه املفين وبن قدامة80/9
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إما أن يكون رصعيا أو و .

فإن كان رصعيا نن كانم ااوىل أو الثانية فله الق ارجتاعها ,ولكن بشهوط منها-:

 -1أن يكون النكا صحيحا ,فإن يلق من نكا فاسد فليا له رصعة.
 -2أن ويكون الطال بعوض ,فإن كان بعوض ولو يسريا فال رصعة؛ ان العتوض فتداء
افتد به نرسها ,ولو قلنا ابلهصعة يكن ذا الرداء فامدة.

 -3أن تكتون منجتزة و معلقتتة.

 -4أن تكتون الهصعتة يف زمتتن العتدة فتإن انقضتتم

عد ا فهف أالق بنرسها منه ,فإن رغ فيها فال ل له إو بعقد ومهه صديدين ,وتهصتد
علتتى متتا بقتتيمن عتتدد الطلقتتا  ,وهتتذا متتا وقتتد متتن زوج ألتتم معقتتل ,فقتتد يلقهتتا يلقتتة

رصعية ,مث تهكها بال مهاصعة الإ انقضم عد ا صاء خيطبها من صديد؛ انه و رصعتة لته
عليهتتا بعتتد انقضتتاء عتتد ا .قتتال تعتتاىلِ﴿ :إَوذا ط َّل ۡقققتم ٱلنِسققآء فققبل َۡن أنله َّ
ققن

َّ ۡ
ۡ
ۡ
ساوه َّن بِم ۡعروفۡۚٗ  ﴾٢٣١البقهة ,]231:وقل
فأمسِ كوهن بِمعر ٍ
وف أو ِ
ۡ
َّ ۡ
َّ ۡ
وف أ ۡو فارِقوه َّن بِم ۡعروفٗ  ﴾٢الطال ]2:
بلَن أنلهن فأمسِ كوهن بِمعر ٍ
واملع  :إذا يلقتم النستاء يلقتة لكتم فيهتا رصعتة ,وقتاربن انقضتاء ااصتل ,وانتهتاء العتدة
﴿فإِذا

فأمستتكوهن أي ابلهصعتتة أو اتهكتتوهن التتإ تنقضتتف عتتد ن فتتيملكن أنرستتهن ,متتد مهاعتتاة

املعهوف وعدف الظلم يف احلالتني.
ْ
ۡ
ۡ
ُّ
وقاال حااه:ل ه ﴿ وبعققوُه َّن أاقق بِققرَِّه َِّن ِل ذَٰل ِققك إِن أراَّ ٓوا إِصققلَٰ ۢٗاۚ

﴾ البقهة]228:

وقد دلم هذه اآلية على أمهين-:

 -1أن الزوج أالق بهدها ما دامم يف العدة ملن أراد ذلك ,فإن يهاصعها الإ انقضم
عد ا فهف أالق بنرسها وتصري أصنبية عنه .والكى القهيي إمجاع العلماء على ذلك.

وو يشهللاط ر اها وو ر ى وليها ,بل لو راصعها ابلقول الدال على إرصاعها إىل عصمته
ثبتم ابترا العلماء ,وكذا لو راصعها ابلوطء وإن كههم.
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واستح أهل العلم إعالمها ابلهصعة ,واإل هاد عليها ,لألمن من اجلحود ,وقطعتا لتدابه

النزاع  ,وسدا لباب ا الف ,ومنهم من أوصبه والصحي ااول.

 -2أن يكتتون رده إايهتتا وإرصاعتته تتا علتتى وصتته اإلصتتال وإالستتان العشتتهة ,و لقصتتد
اإل هار هبا ,كتطويتل متدة العتدة عليهتا ,أو ليضتطهها إىل أن طالعته .إو فيمتا استتثين متن
ذلك على ما سيأيت.

وقتد عتد بعتض العلمتاء ذلتك تهيا يف صتحة الهصعتة ,واجلمهتور علتى ثبتو الهصعتة وإن
ْ
ۡ ۡ
ِضارٗا ُِ ۡعتد ۚوا ومن يفعقل
قصد املضارة مد اإلمث .قال تعاىل ﴿ :وَل ت ۡمسِ كوه َّن ِ
ۡ
ذَٰل ِك فق ۡد ظلم َفسه ۚۥ  ﴾٢٣١البقهة]231:
وقتتد تتهع اإلستتالف الهصعتتة بشتتهويها رمحتتة ابلعبتتاد ,ورفقتتا ابازواج ,فقتتد يطلتتق زوصتتته مث
يندف فيحتاج إىل التدارع ,فلو تثبم الهصعة و كن التدارع.

ونتتدب الش تتهع إليهتتا و س تتيما إذا كتتان بينهم تتا أوود تقتضتتف املص تتلحة نشتتأ م يف كن تتف

ِإَون
اابوين ليدبهوا توهنم ,صيال للمصلحة ,ودفعا للمرسدة املتوقعتة .قتال تعتاىل ﴿ ِ
ٓ
ۡ
ۡ
ت ِم ُۢن ب ۡعل ِها نش ً
ٱمرأ ٌ خاف ۡ
وزا أ ۡو إِعراضٗا فقا ننقاح عل ۡي ِهمقا أن ي ِۡقل ِحا
ُّ ۡ
ۡ
ٱلِل ۢ خ ۡري ﴾١٢٨ ۡٞالنساء]128:
ب ۡينهما صل ۢٗاۚ و
ُّ ۡ
ٱلِل ۢ خ ۡري﴾ ۡٞقاله ابن كثري
فلما كان الوفا أال إىل هللا من الطال قال﴿ :و

أمتتا إذا كانتتم الطلقتتة الثالثتتة فقتتد احنتتل العقتتد ,وابنتتم امل تهأة منتته بينونتتة ك ت ى ,و لتتك
رصعته تتا ,وو س تتبيل ل تته عليه تتا ,إو إذا نكح تتم رص تتال آل تته نك تتا رغب تتة ,وبقص تتد دواف

العشهة ,فإن فسد العشهة لسب ما فطلقها صاز لألول أن ينكحها بعد انقضاء عد ا
َّ
من الزوج الثا  .قال تعاىل ﴿فإِن طلقها فا َت ُِّل َلۥ ِم ُۢن ب ۡعد ا َّ َٰ
َّت تنكِ ۢ ز ۡو ًنقا
َّ
َّ ٓ
ٓ
ٓ
َّ
غ ۡريهۥ فإِن طلقها فا نناح عل ۡي ِهما أن يَتانعا إِن ظنا أن يقِيما اقدوَّ ٱَّللِ
ۡ
َّ
وت ِلك ادوَّ ٱَّللِ يبيِنها ل ِق ۡومٗ ي ۡعلمون  ﴾٢٣٠البقهة]230:
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والتعبري بقوله (:تنك ) يدل على ا تهللااط كونته نكاالتا صتحيحا ,فلتو ا تهللاط علتى الثتا

أن يتزوصها ليحلها لألول فالنكا ابيل ,وإن توايآ عليه بدون ا هللااط فهتو ابيتل أيضتا
علتتى التهاص متتن أقتتوال العلمتتاء ,وإن قصتتده اللتتل دون ا تهللااط وو اترتتا فهتتو كتتذلك
أيضا وو ل.

فعتتن انفتتد قتتال :صتتاء رصتتل إىل ابتتن عمتته ر تتف هللا عنهمتتا ,فستتأله عتتن رصتتل يلتتق امهأتتته
ثالاث ,فتزوصهتا أ لته ,متن غتري مت امهة منته ,ليحلهتا اليته ,هتل تل لتألول :قتال« :و,

كنا نعد هذا سراالا على عهد رسول هللا .»

()1

وقتال إبتهاهيم النخعتتف :و ىيلهتتا لزوصهتتا ااول إو أن يكتتون نكتتا رغبتتة ,فتتإن كانتتم نيتتة
أالد الثالثة :الزوج ااول أو الثا أو الزوصة التحليل فالنكا ابيل

()2

وو يكرف لتحليلها جمهد عقد الفري عليها  ,فتإن قيتل نن النكتا كمتا يطلتق علتى التوطء
فإنه يطلتق علتى العقتد أيضتا قلتم :صتاء بيتان املتهاد متن النكتا يف هتذه اآليتة يف التديث
تول فل
اعتةَ ال مقه لظت لتف َصتتاء ْ إل َىل ر مست ل
اَّلل ,
َ
النتتي فتتال يلترتتم لفتتريه فعتتن عامشتتةأَ فن ْامت َتهأَةَ لرفَ َ َ ع َ
ول فل
اعةَ يَلف َق لين فَتبَ ف
م بَت ْع َدهم َعْب َد الت فه ْمحَ لن بْ َتن
مَ :اي َر مس َ
فَت َقالَ ْ
م يَالَقلفَ ,وإللع نَ َك ْح م
اَّلل ,إل فن لرفَ َ
تول فل
ل
ل ل
ل لف
ل
ين أَ ْن تَت ْهلص لعتف إل َىل
تال َر مس م
تل ا مْدبَ لتة ,قَ َ
اَّلل « :لَ َعلفتك تم لهيتد َ
ال فزب لري ال مق َهظ فتفَ ,وإمنَتا َم َعتهم مثْ م
()3
ل
ل
سْيتلَتَهم»
لرفَ َ
سْيتلَتَك َوتَ مذوقف مع َ
اعةَ :وََ ,ال فإ يَ مذو َ مع َ
ويف رواية( وأنه ليا معه إو مثل هدبة الثتوب) أي يهفته ,وقصتد تشتبيه فهصته بطتهف
الثوب يف اسهللالامه وعدف انتصابه.

وك الني ابلعستيلة عتن اجلمتاع .فتإن كتان ذكتهه أ تل أو كتان عنينتا أو يرتال يكتف
لتحليلها لألول على أص قويل العلماء .الكاه احلافد ابن الجه.

()4

( )1ألهصه احلاكم ,217/2وصححه ,ووافقه الذهي ,والبيهقف يف السنن الك ى.495/7
( )2ه السنة للبفوي.101/9

()3ألهصه البخاري يف صحيحه ,كتاب :الطال  ,ابب :من أصاز يال الثالث ,)5260 (42/7ومسلم يف
صحيحه ,كتاب :الطال  ,ابب :و ل املطلقة ثالاث ملطلقها الإ تنك زوصا غريه.)1433 (1055/2

( )4فت الباري.147/20
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السابعة :الرد أسهار البيو .
تتتذكه هتتذه الهوايتتة أستتباب الطتتال ودواعيتته ,وذلتتك متتن ابب الستتهللا والرتتد متتا بتتني
الزوصني من أسهار ,والوفاء حبق العشتهة الستابقة ,والتتزاف أدب الشتهع ,فتالطال قتدر أاي
َّ ۡ
قن
كان سببه ,ومن ورامه لري وإن نعلم القيقته وصرته .قال تعتاىلِ﴿ :إَون يتفرقا يَ ِ
َّ
َّ
ٱَّلل كٗا مِن سعتِهِۚۦ وَكن ٱَّلل وَٰس ًِعا اكِيمٗا  ﴾١٣٠النساء]130:
ودينن تتا أيم تته اازواج نن تق تتوف الي تتا م عل تتى الهللاامحوالتر تتاهم ,وافت تهللااقهم عل تتى املع تتهوف

والتسام واإلالسان ,فنرهللا ابملعهوف كما اصتمعنا ابملعهوف ,وو داعف لسهد االطتاء
واملعايت  ,وتضتخيمها وأتصتيج انر العتداوة ,فضتال عتن الكتذب واوفتهللااء ,وليستم هتتذه

نلال امل منني.

ذكتته الف تزايل أن بعتتض الصتتاحلني أراد أن يطلتتق امهأتتته فقيتتل لتته :متتا يهيبتتك منهتتا :فقتتال:
العاقل و يهتك سها ,فلما يلقها قيل له يلقتها :قال :مايل وومهأة غريي.

()1

وهتذا متا أمته بته الشتهيعة فعتن صتابه بتن عبتتد هللا ,عتن النتي قتال :هنفتتاتقوا هللا يف
النساء ,فإنكم ألذ وهن نمان هللا ,واستحللتم فهوصهن بكلمة هللاهن

()2

وأمان هللا عهده من الهفق واإلالسان الني العشهة ,وعند اوفهللاا  ,قتال تعتاىل ﴿ٱ َّ
لطل َٰ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
َّ
سُحي ُۢۢ بِإ ِ ۡا َٰ
سنۡٗ  ﴾٢٢٩البقهة]229:أي دون ظلم أو
انِۖ فإِمساكُۢ بِمعر ٍ
مر ت ِ
وف أو ت ِ
َّ
ْٓ
ۡ ۡ
ۡ
قت ثق َّ
إستتاءة ,وقتتال عتتز وصتتل ﴿ َٰٓ
قم
يأ ُّيهققا ٱَّلِيققن ءامنق
قوا إِذا نكحققتم ٱلمؤمِنَٰق ِ
ِقد ٗ ت ۡعت ُّ
ِقن ع َّ
قم عل ۡ
قيه َّن م ۡ
ط َّل ۡقتموه َّن مِن ق ۡبل أن تم ُّسوه َّن فما لك ۡ
قدوَها
ِ
ِ
َّ
ساققوه َّن ساحٗا َجِيققلٗا  ﴾٤٩ااالتزاب]49:فتتأمه هللا بتمتتتيعهن
فمتِعققوهن و ِ

( )1إالياء علوف الدين.56/2

( )2ألهصه مسلم ,كتاب :احلج ,ابب :الجة الني.)1217 (889/2
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بشفء من متاع احلياة الدنيا؛ ص ا توايههن اصتل فتهاقهن ,وأن يرتارقوهن فهاقتا مجتيال,

و هار معه من خماصمة ومشا ة ,وإمنا معه الكالف الطي والرعل احلسن.

وإذا كتان الرتتد متتا بتني التتزوصني متتن أستهار عنتد الرتها مطلتتواب تهعا ,فحرتتد متتا بينهمتتا
أثنتتاء العشتتهة متتن ابب أوىل ,و ستتيما أس تهار الر تها  ,ومتتا يكتتون بينهمتتا متتن ا الفتتا

الزوصيتتة ,فتتال تستتهب هتتذه ا الفتتا  ,وو تكشتتف لفري تتا إو عنتتد احلاصتتة؛ فتتإن كشتترها
يزيد املشكلة تعقيدا غالبا ,ويوغه صدور اآللهين من أقارب الزوصني ,وقتد تنحتل العقتد

وتنقضتتف املشتتاكل ويعتتود ال تود والصتتراء بينهمتتا ,ويبقتتى أثتته ذلتتك يف قل ت اابتتوين ,ومتتا
أمجتتل متتا قالتتم ستتيدة نستتاء أهتتل اجلنتتة فايمتتة الزهتهاء يتتوف ستتأ ا أبوهتتا فقتتال« :أيتتن ابتتن

عمك »:قالم :كتان بيتين وبينته تفء ,ففا تبين ,فختهج )1(.فلتم تتزد علتى اإلمجتال دون
ترصيل سب املفا بة ,و تنمق يف كالمهتا لتستتدر غضت أبيهتا عليته ,فه تف هللا عنهتا
وأر اها.
الثامنة :مهاعاة العدل واإلنصاف.

زوج معقتتل ألتتته تتذا الهصتتل ,وقدمتته علتتى غتتريه متتن رصتتال قومتته ,فطلقهتتا امتته متتا ,وزاد

علتتى ذلتتك أن تهكهتتا دون ارجتاعهتتا التتإ انقضتتم عتتد ا مث صتتاء خيطبهتتا ,ومعقتتل بشتته,
فأغض تتبه م تتا ص تتند ذل تتك الهص تتل ,وظه تته ذل تتك يف قولت ته (:زوصت تتك وأفه تتتك وأكهمت تتك
فطلقتهتتا مث صتتتم ططبهتتا ,و وهللا و تعتتود إليتتك أبتتدا) ,فعتتدد إالستتانه إليتته ,وأقستتم أن
وتهصد إليه وأكتد امتناعته ابلتأبيتد ,ولكتن يتنا لته فضتله ,ومليهضتمه القته ,و ينستف

رصتتيده بزلتتته ,بتتل راعتتى العتتدل واإلنصتتاف ,فقتتال (:وكتتان رصتتال و نت بتته) ,ويف روايتتة(
وكان رصل صد ) ,فلتن ألطأ يف موقره من ألته ,لكن له حماسن ,وفضامل و ينبفف أن
تنسى ,فهو من الصاحلني ,وهذا من العدل الذي تتهى عليته الصتحابة ,واإلنصتاف التذي

( )1ألهصه البخاري ,كتاب :الصالة ,ابب :نوف الهصل يف املسجد.)441 (16/1
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ۡ ْ
ۡ
َّ ۡ َٰ َّ ْ َّ َّ َّ
ى وٱتقوا ٱَّللۚ إِن ٱَّلل خبِري ُۢ بِما
أمهان به هعنا .قال تعاىل ﴿ٱعدِلوا هو أقرب ل ِلتقو
ت ۡعملون  ﴾٨املامدة]8:
فأمه ابلعدل مد العدو املخالف فضال عن الصرف املوافق.

وعلى هذا ا لق نسج أصحاب النتي التني إصتدار ااالكتاف علتى ا صتوف فضتال عتن
الهفا واالوة ,فقد قاتتل علتف ا توارج وقتاتلوه ,وملتا ستتل عتنهم :أكرتار هتم :قتال :و

متتن الكرتته فتتهوا ,فقيتتل :أمنتتافقون :قتتال :املنتتافقون ويتتذكهون هللا إو قلتتيال .أي وه ت وء
يذكهون هللا كثريا .قيل فما هم :قال :إلواننا بفوا علينا.

فمهاعتتاة متتا للمختتالف ومتتا عليتته إنصتتاف وعتتدل ,والتفا تتف عتتن هرواتتته وستتهللا ستتوءاته
إالسان وفضل ,أما كتمان الاسن وإبداء املساويء فتطريف وظلتم وبفتف ,وخبتا النتات
القوقهم ,وقد ورد فيه متن الوعيتد متا و خيرتى .قتال تعتاىل ع   
         
: [﴾   عطفِّفيل]3 1
وعدف العدل عند إيال ااالكاف على ا لق من التطريف املعنوي.
ل ل
تات أَ ۡ َٓاي َء مهت تتمۡ َوَو تَت تتدۡثَت تتوۡاْ ليف ٱلۡأَرۡ ل
ين
ض ممت تتفۡست تتد َ
ست تتواْ ٱلنفت ت َ
وقت تتال تعت تتاىلَ ﴿ :وَو تَت ت ۡ َل م
 ﴾85هود]85:

وإن كتتان ستتيا اآليتتة يتتدل يف ظتتاههه علتتى أن املقصتتود بقولتته (:أ تتياءهم) هنتتا متتا يتبادلتته

النتات يف معتامال م متن املتتتاع ,إو أن متا لكته النتات ويتمتعتتون بته متن ألتال وأفكتتار
ومشاعه وكهامة واتريخ أوىل إبقامة العدل ,وإنزاله يف منازلته متن غتري وكتا وو خبتا كمتا

يقول الدكتور عبد الكهمي بكار.
وق تتد يفيت ت اإلنص تتاف ,ويظه تته التطري تتف ,وي تتبخا الن تتات الق تتوقهم  ,ووح تتد ل تتريهم
وفضلهم اسباب منها-:
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 -1وص تتود ا تتالف والش تتحناء ام تته دني تتوي؛ فيجته تتد كال تتا يف اونتق تتاف م تتن اآلل تته,
وتشويه صورته ,ور ا ما اكترى بذكه مافيه من املعاي  ,بل را يصره ا ليا من للقه,

وينست إليتته متتن الرعتتل متتا هتتو بتتهيء منتته كتتذاب وافتهللااء ,وهتتذا متتن الرجتتور يف ا صتتومة,
وأبفض الهصال إىل هللا تعاىل االد ا صم.
وقد ع فد الني صحود النعم ونسيان الاسن من ااسباب املوصبة لعذاب اآللتهة ,فرتف
التتديث ابتتن عبتتات مهفوعا((ورأيتتم النتتار ,فلتتم أر كتتاليوف منظتها قتتط ,ورأيتتم أكثتته أهلهتتا

النس تتاء» ق تتالوا :اي رس تتول هللا :ق تتال« :بكر تتههن» قي تتل :يكر تتهن ابهلل :ق تتال :هن يكر تتهن
العشري ,ويكرهن اإلالسان ,لو أالسنم إىل إالداهن التدهه ,مث رأ منتك تيتا ,قالتم:
ما رأيم منك لريا قط ))

()1

فتجحد ااايدي بذلة ,وتنسف الرضامل هبروة ,وهذا مناف للعدل.
واملسلم احلق و خيهصه ا الف عن العدل ,وليقتد املسلم هبذه النماذج املشهفة.

فمعقل استشعه أنته استتخف حبقته ,وقوبتل إالستانه ابإلستاءة ,ففضت فقتال متا قتال ,و
ينا أن ينوه بصالاله وفضله.

وهاهف امهأة اثبم بن قيا أتيت الني فتقول :اي رسول هللا ,اثبم بن قيا ,متا أعتت
عليتته يف للتتق وو ديتتن ,ولكتتين أكتتهه الكرتته يف اإلستتالف ,فقتتال رستتول هللا « :أتتتهدين

عليه الديقته »:قالم :نعم ,قال رسول هللا « :اقبل احلديقة ويلقها تطليقة»

()2

متد أنتته ورد يف بعتتض التتهوااي أنته كستته يتتدها ( )3لكتتن متا عابتتته بستتوء ا لتتق ,ووصعلتتته
سب يلبها ا لد ,بل ذكه سببا آله.

و ه احلسن بن علف على جملا فيه عبد هللا بن عمهو ,فسلم عليهم فهد القتوف الستالف,

مث رفد عبد هللا بن عمهو صوته بعد ما سكم القتوف :وعليتك الستالف ورمحتة هللا وبهكاتته,

( )1ألهصه البخاري ,كتاب :الكسوف ,ابب :صالة الكسوف مجاعة)1052 (37/2

()2ألهصه البخاري ,كتاب :الطال  ,ابب :ا لد وكيف الطال فيه.)5273 (46/7:
( )3انظه سنن النسامف كتاب :الطال  ,ابب :عدة املختلعة.186/6
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مث أقبتتل علتتى النتتات فقتتال :أو ألت كم نالت أهتتل اارض إىل أهتتل الستتماء :قتتالوا :بلتتى
قال :هو هذا املقرى ,وهللا ما كلمته كلمتة ,وو كلمتين كلمتة منتذ ليتايل صترني ,ووهللا ان

يه ى عين أال إيل من أن يكون يل مثل أالدهن

()1

فما منعه هجهه من نشه فضامله والثناء عليه .واامثلة كثرية صداً.
 -2وقد يكون السب ايالعه على ذن فعله وذلة صدر عنه ,فينسف رصتيده متن
ا ري ,ويتجاهل أنه ليا معصوما ,وأن كل بين آدف لطاء ,ولكن الكثتري متن النتات يتهى

املثال  ,ويعمى عن املناق .

يقول الشعي :لو أصبم تسعا وتسعني مهة وألطأ واالدة لعدوا علف تلك الواالدة.

وقال بعضهم:

إن يسمعوا ريبة ياروا هبا فهالا

***

صم إذا مسعوا لريا ذكه به

***

عين وما مسعوا من صاحل دفنوا
وإن ذكه بسوء عندهم أذنوا

قلتم :وقتتد يكتتون يف الواصتتف املعتتدد متتا هتو أكت منهتتا وأفحتتة ,ولكنتته يتتهى القتتذاة يف
عتني الفتري ,وو يتهى اجلتتذع يف عتني نرسته ,والعتدل يوصت املوازنتة ,والتفا تف عتن بعتتض

ا روا اليت ويسلم منها بشه.

فال تدفن الاسن لورية ولعلة رصد عنها ,واتب منها أو ايلد هللا يف قلبه على ما أوص
لتته بتته صنتتته ,مث متتا يضتتهع متتن ستتيتته واملستتتولية فهديتتة خصتتية ,فانشتتفل تتا يصتتلحك

وينجيك ,فمعصيته و تضهع ,والسنته و تنرعك.

ستتتل أبتتو ستتهل الصتتعلوكف عتتن ترستتري القرتتال ,فقتتال :قدستته متتن وصتته ,ودنستته متتن

وصه ,أي :دنسه من صهة نصهته لالعتزال.

مث قال الذهي :والكمال عزيز ,وإمنا د العا بكثهة ماله من الرضامل.

( )1ألهصه الط ا يف ااوسط ,39/7وابن ااعهايب يف معجمه( )2147
( )2سري أعالف النبالء285/16

()2
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 -3وق تتد يك تتون الباع تتث عل تتى ع تتدف اإلنص تتاف املخالر تتة يف الرك تته وامل تتنهج أو الت تهأي
واملذه  ,فيمز أالدهم عتهض أليته ,وينستف حمامتده ووحتد فضتامله لواالتد نتا ذكته,

وهذا من احليف والظلم ,والعدل واإلنصاف أن تقبل اجلوان اإلوابية ,ويث عليه فيها,
وتنتقد اجلوان السلبية نقدا علميا عريرا.

فعن أيب ههيهة عن الني قال :أصتد كلمتة قتال الشتاعه كلمتة لبيتد :أو كتل تفء
لال هللا ابيل.

()1

وروى البيهقف يف الدومل أن عثمان بن مظعون مسد لبيد ينشد القوف فقال :أو كل فء
متتا لتتال هللا ابيتتل .قتتال عثمتتان :صتتدقم ,فقتتال لبيتتد :وكتتل نعتتيم و حمالتتة زامتتل .فقتتال

عثمان :كذبم ,نعيم اجلنة ويزول.

()2

فتتانظه إىل قمتتة اإلنصتتاف ,متتد أن لبيتتدا كتتان يف ذلتتك الوقتتم كتتافها .وكتتان ذلتتك وقتتم
رصوع عثمان من احلبشة ,واملشهكون أ د ما يكون على املسلمني ,و نتد ذلتك عثمتان

من العدل يف قوله ,واإلنصاف يف الكمه.

انظتته إىل متتن رزقتتوا العلتتم والرهتتم ,وأتدبتتوا ندب الشتتهع التلرتتوا فمتتا أفستتد ا تتالف تتم
ودا ,وو أوغه م صدرا ,فهتاهو ابتن مستعود خيتالف عمته يف مستامل عديتدة ,ومتد ذلتك

كان عمه يثين عليه ويقول ,مكنَيف ملفء علما .يقصد وعاء ملفء علما.

وقتال ابتتن مستعود يف عمتته :كتان لإلستتالف الصتنا الصتتينا ,يتدلل فيتته اإلستالف ,وو خيتتهج

منه ,فلما ما عمه انثلم احلصن ,فاإلسالف خيهج منه ,وو يدلل فيه.

()3

وكان يقول :جمللا واالد من جمالا عمه أوثق عندي من عمل سنة.

()1ألهصت تته البخت تتاري ,كتت تتاب :فضت تتامل الصت تتحابة ,ابب :أايف اجلاهليت تتة ,)3841 (42/5ومست تتلم ,كتت تتاب:
الشعه.)2256 (1768/4

()587 (293/2 )2

( )3املصنف لعبد الهزا )32640 (35/17
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قتتال يتتونا الصتتديف :متتا رأيتتم أعقتتل متتن الشتتافعف ,انظهتتته يومتتا يف مستتألة ,مث افهللاقنتتا,

ولقيتين ,فألتذ بيتتدي ,مث قتال :اي أاب موستى ,أو يستتتقيم أن نكتون إلتواان وإن نترتتق يف
مسألة.

()1

وقال أمحد بن النبل :يع اجلسه إىل لهاسان مثل إسحا  ,وإن كان خيالرنا يف أ تياء,

فإن النات يزل خيالف بعضهم بعضا )2(.وغري هذا كثري.

فمتتا كتتان متتن قبيتتل التتتالف التنتتوع ينبفتتف أو يرستتد للتتود قضتتية ,يعمتتل تتا اترتتق عليتته,

ويعذر بعضهم بعضا فيما التلروا فيه.

 -4وقد يكون الباعث على عدف العدل احلسد والفرية واملنافسة

وكم دفعم املنافسة نقواف إىل وقيعة بعضهم يف بعض ,وصه إىل قليل من احلستد فنشتأ
ل
ل
ض مته ْم َعلَتى
صت علدقموا بَت ْع َ
عنه كالف سوء .الإ قال ابن عبتاتْ 
:استتَ لم معوا ع ْل َتم ال مْعلَ َمتاء َوَو تم َ
()3
ض فَت َوالف لذي نَت ْر لسف بليَ لدهل َمْم أَ َ مد تَتفَايمت ًها لم َن التلعيم ل
بَت ْع س
وت ليف مزمرلهبَا.
ل
تاء والْ مق ت فه لاء ليف مكت لتل َ تتف سء إلفو قَ تتول بت ْع ل
ل ل
ض ت له ْم ليف
ْ َ
وقتتال مالتتك بتتن دينتتار :يمت ْ َل ت مذ ب َقت ْتول ال مْعلَ َمت َ
ع ْ
()4
بَت ْع س
ض.
وكثتتري مثتتل ذلتتك بتتني العلمتتاء ,فوقتتد مالتتك يف حممتتد بتتن إستتحا  ,التتإ قتتال :دصتتال متتن
الدصاصلة ,ووقد ابتن إستحا يف مالتك ,والتط كتل متن مطتني ,وحممتد بتن عثمتان بتن أيب
يبة على صاالبه ,وتكلم الذهلف يف البخاري السدا ,وقال املفرية بن مقستم :متا أفستد

الديث أهل الكوفة غري ابن إسحا وااعمة ,وذكه ىيب بن أيب كثري عند قتادة فقال:
مإ كان العلتم يف الستماكني ,وذكته قتتادة عنتد ىيتب فقتال :متا زال أهتل البصتهة بشته متا
كان فيهم قتادة .وغري هذا كثري .فكالف ااقهان يطوى وو يذكه.

( )1سري أعالف النبالء16/10

( )2اتريخ بفداد ,348/6سري أعالف النبالء.371/11
( )3صامد بيان العلم وفضله.151/2
( )4السابق.
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فل
ين َء َامنمتوۡٓاْ إلن
 -5التسهع يف إصدار ااالكاف دون تثبم .وقد قتال تعتاىلََّٰٓۡ :
﴿يأَيمت َهتا ٱلتذ َ
صاۡٓء مكمۡۡ فَ ل
اس مقُۡۢ بلنَتبَإٗ فَتتَتبَتيفتنموۡٓاْ  ﴾6احلم مجها .]6:
ََ
ملا كان من الاي ما كان منه من إرساله إىل أهل مكة خي هم ا عزف عليته رستول هللا
متتن فتتت مكتتة قتتال عمتته لهستتول هللاهن دعتتين أ تتهب عنقتته فإنتته منتتافقهن فلتتم يلترتتم

النتتي لقتتول عمتته رغتتم مكانتتته ,ورا يستتأل الايبتتا ليتثبتتم ويعتتهف عتتذره ,مث وازن بتتني
ستتيتته والستتناته ,فهصحتتم الستتناته ,فقتتال :ومتتا يتتدريك لعتتل هللا ايلتتد علتتى أهتتل بتتدر
فقال :اعملوا ما تتم فقد غره لكم.

فعلى يال احلق راصف اإلنصاف والعدل أن ىيسن الظتن ابملستلمني ,ويعلتم أن التعتهض
اعها هم غيبة وظلم ,وأن يتثبتم متن صتحة متا بلفته قبتل أن يتتكلم ,وإذا تكلتم فلتيكن

كالمه إبنصاف وعتدل ,ولتيعلم املتنهج الصتحي يف احلت والتبفض ,فتال يتبفض متن كتان
هلل وليا ,وو ىي من كان هلل عصيا.
التاسعة :النهف عن العضل

اثر ثتتورة زوج ألتتم معقتتل فطلقهتتا يلقتتة رصعيتتة ,وامتته متتا يهاصعهتتا التتإ انقضتتم

عتد ا ,مث رغت يف عود تتا كزوصتتة متهة ألتتهى ,وملتتا كانتتم الهصعتة وتصت ؛ لرتتوا وقتهتتا
صاء إىل أليهتا لايبتا قاصتدا ابتتداء عقتد صديتد ,وكانتم ألتم معقتل تهغت يف الهصتوع

إليه ,فهو زوصها ااول ,وأبو ولدها ,وله صحبة وفضل .ويف الوقم نرسه كان معقل قتد
عه ننه قد استخف حبقه ,وقوبل إالسانه ابإلساءة ,فاعهللااه ما يعهللاي البشه من الفتيد,

و تتدة الفض ت  ,فمنتتد ألتتته متتن الهصتتوع إىل زوصهتتا ,وأكتتد ذلتتك ابلقستتم ,وزاد اامتته
أتكيدا ابلتأبيد ,فقال :وهللا و تعود إليك أبدا.

ويف رواية لعبد بن محيد(وهللا و تهصعني أبدا إليه؛ لقد استخف حبقنا بطالقك).

ويف رواية للبخاري(فحمف معقتل متن ذلتك أنرتا ,فقتال :للتى عنهتا وهتو يقتدر عليهتا ,مث
خيطبها ,فحال بينه وبينها) .فأنزل هللا تعتاىلِ﴿ :إَوذا ط َّل ۡقتم ٱلنِسآء فقبل َۡن أنله َّ
قن
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ۡ ۡ
ققن إذا تََْٰ ۡ ْ ۡ
فققا ت ۡعلققلوه َّن أن يققنك ۡ
ِحن أ ۡزوَٰنه َّ
وف
ققوا بيققنهم بِققٱلمعر ِ
ِ

 ﴾٢٣٢البقهة]232:

وا طاب يف اآلية لألولياء ,كما هو ظاهه احلديث الذي معنا ,وهو قول أكثه املرستهين,
وأسند الطال

م ابعتبارهم ستب لته ,لكتوهنم املتزوصني للنستاء املطلقتا  ,ويستمى متن

صاء لايبا بعد العدة زوصها ابعتبار ما كان.

وقيل :بل ا طاب يف اآلية لألزواج ,والتاره الرخه الهازي .والصحي ااول.
والعضتتل عت احلتتبا واملنتتد ,ومنتته داء عضتتال أي تتديد امتنتتد أن يتتداوى ,وأييت عت
التضييق ,ومنه أعضل اجلية الرضاء إذا ا هبم.

والعضل أنواع:

 -1عضل الويل ,وهو مند الويل املهأة من التزويج ابلكفء إذا يلبم ذلتك ,ويتدلل يف
الووية هنا الووية ابلنس  ,والووية ابلوصاية.
أوو :الووية ابلنس .

والتديثنا هتذا ب فتني صتتورة متن صتور عضتتل ااوليتاء ,التني نتد التتويل املتهأة متن الهصتتوع إىل

زوصها إذا صاء خيطبها بعد انقضاء عد ا من يلقة رصعية متد رغبتة كتل منهمتا يف اآللته,

وه فن﴾ البقهة ,]232:وهو ظلم للمهأة ,وقد
وهو الهاف؛ لنهف هللا تعاىل عنه ﴿فَ َال تَدۡ ملم م
توارد نصوص الشهيعة على همي الظلم  ,وفيه إ هار ابملهأة يف منعها القها يف التزويج
ن ته اه ,وقد قال : و هر وو هار.

()1

وقد نص الرقهاء على أن الويل مإ عضل املهأة أمهه احلاكم بتزووها ,إن يكن العضل
لس تتب مقب تتول ,ف تتإن امتن تتد انتقل تتم الووي تتة إىل الس تتلطان عن تتد الكث تتريمن الرقه تتاء؛ ان

العضتتل ظلتتم ,ووويتتة رفتتد الظلتتم إىل الستتلطان ,ويستتتدل لتتذلك حبتتديث عامشتتة مهفوعتتا:

( )1ألهصته ابتتن ماصتته يف ستننه ,كتتتاب :ااالكتتاف ,ابب :متن بت يف القتته متا يضتته تتاره ,)2340 (784/2
وأمحد يف مسنده .326/5وله عدة واهد.

3100

ل
تري إل ْذ لن موالل َ ل
س ل
تم بلفَت ْل
تل لهبَتتا
تل»  ,ثَت َتال َ
«أَمَتتا ْامت َتهأَةس نَ َك َحت ْ
يهتتا ,فَن َك م
ََ
اال َهتتا َابيت ٌ
ث َم ت فها «فَتإ ْن َد َلت َ
()1
يل لَهم» .
اص مهوا فَال م
يل َم ْن َو َول ف
س ْلطَا من َول م
اب لمْنت َها ,فَلإ ْن تَ َ
َص َ
فَال َْم ْه مه ََا لَا أ َ
ش َ
واملهاد ابو تجار هنتا اولتتالف والتنتازع املرضتف إىل املنتد متن العقتد ,ومتذه احلنابلتة
أنه إذا أعضلها الويل ااقهب انتقلم الووية إىل الويل اابعد.

وقد االتف النهف عن العضل يف اآلية بعدة أمور ت يده ,وتكسبه فاعليتة ,و تهع القلتوب
إىل الوقوف عنده ,بل و مل اآللهين على التدلل ملند العضل ورفد الظلم.

أ -فأل سبحانه وتعاىل نن الذي ينترد هبذا الوعد ,ويقف عند هتذا النهتف هتو املت من
ابهلل واليوف اآلله ,فإ انه ابهلل يستلزف قبول ما هع ,وتهع ماهنى عنه وزصه ,كما يستتلزف

رصاء ماعنده من الثواب ,وا وف من العذاب ,واإل ان ابليوف اآلله ىيمل صتاالبه علتى
د بل لهۦ
وع م
التركري اجلاد فيما ينتظهه من العقاب ,وكيرية ا الص منه ,قال تعاىلَّٰ ﴿ :ذَلل َ
ك يم َ
متتن َكتتا َن لمتتن مكمۡۡ يتۡۡ لمتتن بلت فل
َّلل َوٱلۡۡيَتتوۡۡلف ٱلۡۡۡٓأ للت لهۡ ََّٰذلل مكتتمۡۡ أَزۡۡ َكت َّٰتى لَ مكتتمۡۡ َوأَطۡۡ َهت متهۡۚ َو ف
ٱَّللم يَتتدۡۡ َم َوأَنتتتممۡۡ َو
َ
م م

تَدۡۡلَ ممو َن  ﴾232البقهة]232:

ب -وأعلم سبحانه امل منني أن اتباع الشهع وتهع العضل أزكى لعملهم وأعظتم اصتههم,
وأيهته لقلتتوهبم ,وأبعتد عتتن الهيبتتة ,فتال يت من متتد ميتل أالتتد ا إىل اآللتته ورغبتته فيتته متتن

الوقوع يف الهف؛ لذا قال الني:هن يه للمتحابني مثل النكا هن

()2

واملهاد :إن أعظم اادوية اليت يعاجل هبا العشق النكا فهو عالصه.
وهو أالرد لشهفهم وأالساهبم؛ فإن املتهأة إذا عوملتم معاملتة كه تة ,و تظلتم يف رغبتهتا

املشهوعة التزمم يف سلوكها العرتاف وا لتق الشتهيف ,أمتا إذا تعه ابلظلتم واومتهتان

( )1ألهصتته أبتتو داود ,كتتتاب :النكتتا  ,ابب :يف التتويل ,)2083 (391/2والهللامتتذي ,كتتتاب :النكتتا  ,ابب:
ما صاء و نكا إو بويل( .)1102

( )2ألهصه ابن ماصه ,كتاب :النكتا  ,ابب :متا صتاء يف عضتل النكتا  ,)1847 (593/1واحلتاكم174/2
وصححه
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دفعهتتا ذلتتك إىل ارتكتتاب متتا هوحمظتتور ,فتتإن التتنرا إذا أكههتتم مجحتتم ,وإذا مجحتتم
عميم ,فال تدرع لريا وو ها ,قال عز وصلَّٰ ﴿:ذَلل مكمۡۡ أَزۡۡ َك َّٰى لَ مكمۡۡ َوأَطۡۡ َه مهۡۚ﴾.
ج -والذرهم أن ملهم احلمية علتى العضتل ظنتا متنهم أن عتدف تزووته هتو التهأي ,وهتو
الالمتتق بتته جم تازاة لتته برعلتته ,وبتتني أنتته العلتتيم تتا فيتته صتتالالهم ,ا بتتري تتا هتتو أنرتتد تتم
فقالَ ﴿:و ف
ٱَّللم يَدۡۡ َم َوأَنتممۡۡ َو تَدۡۡلَ ممو َن .﴾232

وه فن﴾ إ تارة إىل متا ينبفتف متن
د -وأسند ما فعله الواالتد إىل اجلمتد فقتال﴿ :فَ َتال تَ ۡتد متلم م
تل امته العضتل
التدلل لهفد ظلم الويل ,ومند عضله للمهأة .قال أبو الستعود :وفيته وي ٌ
تذيه منتته وإيتتذا ٌن نن وقتتوع ذلتتك بتتني ظهتهانيهم وهتتم ستتاكتون عنتته نزلتتة صتتدوره عتتن
وت ٌ
الكل يف استتباع الالممة وسهابة الفاملة.

()1

وقتتد متتل اانرتتة والك ت بعتتض النتتات علتتى منتتد امل تهأة متتن الهصتتوع إىل زوصهتتا وإن

يطلقها ,ولكن تالف بينهمتا فأنبهتا بكلمتة أو ستبها ,أو أدهبتا عنتد نشتوز ويتعللتون ننته
أهاهنم ,وصه كهامتهم ,ومإ عهوا بهغبتها يف العود إليه ذكتهوا متن ستلبياته وألطامته متا
أل قلبها بفضا له وكهها.

عضل مشهوع:

وكمتا أن اآليته فيهتتا النهتف عتتن العضتل فريهتتا دليتل علتتى صتوازه ,إذا كانتتم فيته مصتتلحة,

كأن يعلم الويل أن الزوج يهيد اإلساءة إليها ,أو أهنا ر يم ن ليا بكتفء ,او تها تيا
عل تتى م تتا و ىيس تتن دين تتا أو م تتهوءة ,فل تتو من تتد ال تتويل و يك تتون آمث تتا ,ق تتال تع تتاىل﴿ :فَت َتال
نك ۡۡ َن أَزۡۡوَّٰصه فن إلذَا تَت َّٰه َ وۡۡاْ يبۡۡنَتهم بل لۡۡمدۡۡر ل
تَدۡۡ ملموه فن أَن ي ل
وفۡ  ﴾232البقهة]232:
م
َ م
َ َم
َ
َ م
َ
فتتالنهف مشتتهوط بكتتون الهللاا تتف ابملعتتهوف و تتا يوافتتق الشتتهع متتن عقتتد صتتحي  ,ومهتته

و هود.

صور ألهى لعضل الويل-:

( )1ترسري أيب السعود.229/1
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ومتتن العضتتل أن يتتهد متتن صتتاء خيطت متتن يلتتف أمههتتا بكتها كانتتم أو ثيبتتا ,وإن كتتان كر ت ا

صتتاال للتتق وديتتن استتباب اتفهتتة أمالهتتا ا تتوى كتتاوعهللااض علتتى النست  ,فتتال تتتتزوج

القبلية احلضهي ,أو دعوى الافظة على العته فتال تتتزوج العهبيتة العجمتف والعكتا ,أو
الافظة على املال ,فال تتزوج الفنية إو من أقارهبا الإ و يذه املال إىل رصتل غهيت ,

أو ان الكر ت و يتتدفد الصتتدا التتذي يره تته التتويل ,أو و يستتتطيد القيتتاف تتا أمتتاله
العتهف متن اللهتو والتهللاف ,فتقتتف متطلبتا التويل عقبتة كت ود بتتني املتهأة وبتني التزواج تتن

رغبم فيه.

فخري اازواج عند كثري من النات أكثههم دفعا وأصودهم أتسيسا ,بفض النظه عن للقته

ودينتته ,وقتتد يكتتون ستتب املنتتد امل هتتل الدراستتف للمتقتتدف ,أو أن العاملتتة ليستتم علتتى
املستوى اوصتماعف املطلوب.
وقتد يكتتون ستتب املنتتد اااننيتتة فيمنعهتتا متتن التتزواج لتقتتوف علتتى لدمتتته ,أو ليبقتتى منترعتتا
بهاتبها ,أو يدفعه لذلك التشرف واونتقاف؛ اهنا رفضم من ر يه ورد من قبله.

ومن عضلها أن ىيجزها االد أقارهبا حبجة أنه أوىل هبا ,ولو يكن ا كر ا.

وهذا منكه وظلم يرضف إىل انتشار العنوستة ,والقضتاء علتى عايرتة صبلتم عليهتا املتهأة,
ويتدفد هبتتا ذلتك إىل القلتتق واو تتطهاب النرستف ,واحلقتتد علتتى غريهتا نتتن رزقتتن اازواج,
والعقتتو ملتتن التتال بينهتتا وبتتني مطلبهتتا املشتتهوع ,وقتتد تستتتجي إىل داعتتف ا تتوى ,فتجتته
العتار علتى نرستها وأهلهتا ,والرستاد والستوء علتتى جمتمعهتا .متد متا يف ذلتك متن املخالرتتة

لقول الني« :إذا لط إليكم من ته تون دينته وللقته فزوصتوه ,إو ترعلتوا تكتن فتنتة
يف اارض ,وفساد عهيض»

()1

( )1ألهصتته الهللامتتذي ,كتتتاب :النكتتا  ,ابب :متتا صتتاءكم متتن ته تتون دينتته وللقتته فزوصتتوه(  ,)1084وابتتن
ماصه ,كتاب :النكا  ,ابب :ااكراءء.)1967 (362/1
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ل
ل
صتلل لحني لمتنۡۡ لعب ل
تاد مكمۡۡ َوإل َمتاۡٓمل مكتمۡۡۚ إلن يَ مكونمتواْ فمت َق َتهاۡٓ َء
﴿وأَنك محتواْ ٱلۡۡأََََّٰ َّٰتى متن مكمۡۡ َوٱل َّٰف َ
َ
وقال تعتاىلَ :
يۡۡهنللم ف ل
ٱَّلل و ل
لل
َّٰس ٌد َعلليم ﴾32 ٞالنور ]32:وا طاب يف اآلية لألوليتاء,
ٱَّللم من فَضۡۡلهۦ َو فم َ
م م
وهو التيار القهيي.

اثنيا :الووية ابلوصاية

وقتتد يكتتون التتويل هتتو الوصتتف فيعضتتلها ,فتتإن كانتتم مجيلتتة ذا متتال البستتها لنرستته أو

االتتد أووده ,ومنعهتتا أن تتتتزوج ابآللتهين ر تتيم أو و ,وو يعطيهتتا متتن املهتته متتا يعطتتف
غريها ,وإن كانم دميمة منعها من التزواج التإ تو فريثهتا فنهتى هللا عتن ذلتك وأمتههم
َّ
ْ ۡ
ۡ
ِإَون خ ِۡفققت ۡم َّلَل ت ۡقسِ ققطوا ِل ٱ قق َٰ َٰ
ابلعتتدل ,وعتتدف املضتتارة فقتتال ستتبحانه﴿ :
ْ
ٓ
كحوا ما طاب لكم مِن ٱلنِساءِ م ۡث َٰ
َن وثلَٰث ورب َٰع  ﴾٣النساء]3:
فٱن ِ
ٓ
ۡ
َّ
َل عل ۡ
ٱَّلل ي ۡفتِيك ۡم فِي ِه َّن وما ي ۡت َٰ
قيك ۡم ِل
وقل ﴿وي ۡستفتونك ِل ٱلنِساءِِۖ ق ِل
ۡ
ك َٰب ل ي َٰ ٱلنِسقآءِ ٱ َّ َٰقَّت َل ت ۡؤتقوَه َّن مقا بتِقب له َّ
قن وت ۡرغبقون أن
ٱل
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
تنكِحوه َّن وٱلم ۡستلع ِفني مِن ٱلوِلد َٰ ِن  ﴾١٢٧النساء]127:
ۡ
ب ِل ي َٰ ٱلنِسا ٓ ِء ٱ َّ َٰ
َٰ
فعن عامشة يف قولته تعتاىل ﴿وما ي ۡت َٰ
قَّت
ك
ٱل
َل عل ۡيك ۡم ِل
ِ
ِ
ِ
ۡ
َل تؤتوَه َّن ما بتِب له َّن وت ۡرغبون أن تنكِحوهن: [ ﴾١٢٧نكلء  ]127قالم:
«هذا يف اليتيمة اليت تكون عنتد الهصتل ,لعلهتا أن تكتون تهيكته يف مالته ,وهتو أوىل هبتا,
فريغت عنهتتا أن ينكحهتتا ,فيعضتتلها ملا تتا ,وو ينكحهتتا غتتريه ,كهاهيتتة أن يشتتهكه أالتتد يف

ما ا».

()1

ل
ل
ل
تاب
وسأ ا عهوة عن قول هللا تعاىلَ ﴿:وإلنۡۡ لفۡۡ مۡۡمت أ فَو تمتقۡۡستطمواْ ليف ٱلۡۡيَت َّٰتَ َم َّٰتى فَت نك محواْ َمتا يَ َ
ل ل
ث َومرَّٰبَ َتدۡ  ﴾3النستاء ,]3:فقالتم« :اي ابتن ألتيت هتف اليتيمتة
ساۡٓ لء َمثۡۡ َََّٰن َوثمت َّٰلَ َ
لَ مكم عم َن ٱلنع َ
تكون يف الجه وليها تشاركه يف ماله ,فيعجبه ما ا ومجا ا ,فرييد وليها أن يتزوصهتا ,بفتري
( )1ألهص ت ت تته البخ ت ت تتاري كت ت ت تتاب :النك ت ت تتا  ,ابب :و نك ت ت تتا إو ب ت ت تتويل ,)5128 (16/7ومس ت ت تتلم ,كت ت ت تتاب:
الترسري( )3018
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أن يقسط يف صداقها ,فيعطيها مثل ما يعطيها غريه ,فنهوا أن ينكحتوهن إو أن يقستطوا
ن ,ويبلفوا هبن أعلى سنتهن من الصدا .

()1

 -2عضل اازواج:
وهو عبارة عن مند املهأة القها والتضييق عليها ,لترتدي نرسها منه حبقها أو بعضه.

فقد يكهه الهصل امهأته امه ما ويهيد يالقها ,وخياف إن يلقها أن تطالبه حبقوقها عليته,
فيضيق عليها ,ويسفء عشه ا؛ لترتدي نرسها منه.
ْ
ٓ
يأ ُّيها َّٱَّلِين ءامنوا ْ َل ُي ُِّل لك ۡ
وهذا و ىيل .قال تعاىل ﴿ َٰٓ
قم أن ت ِرثقوا ٱلنِسقاء
ۡ
ۡ ْ
َّ ٓ
ٓ
ب ۡ
ققرهٗا وَل ت ۡعلققلوه َّن ُِ ققذهبوا بِققب ۡع ِٓ مققا ءات ۡيتمققوه َّن إَِل أن يققأتِني
ْ
ۡ
ۡ ۡ
ُّ
وف فإِن ب ِر ۡهتموه َّن فع َٰٓ
َس أن تكرهقوا
بِفَٰ ِ
حشةٗمبيِنةۡۚٗ وَع ِِشوه َّن بِٱلمعر ِ ِۚ
َّ
ۡ
شئٗا وُحي ۡجعل ٱَّلل فِيهِ خ ۡريٗا بثِريٗا  ﴾١٩النساء]19:
ولتتو فعتتل فتتا لد ابيتتل ,والعتتوض متتهدود؛ انتته عتتوض أكههتتم علتتى بذلتته بفتتري التتق فلتتم

يستحقه .وهو قول ابن عبات وعطاء وجماهد وغريهم.
ۡ
ُّ
َّتم ۡ
ٱست ِ ۡبدال ز ۡوجٗ َّمَكن ز ۡوجٗ وءات ۡيت ۡم إ ِ ۡادىَٰه َّن ق ِنطارٗا
وقال تعاىل ﴿ِإَون أر
ۡ
ْ ۡ ًۡ ۡ
ۡ
ۡ
ئا ۚ َّلتأخذونهۥ ب ۡه َٰنٗا ِإَوثمٗا ُّمبِنيٗاوك ۡيف تأخذونهۥ وق ۡد
فا تأخذوا مِنه ش
ۡ
َٰ ً
أ ۡف َٰ
َض ب ۡعلك ۡم إ ِ ََٰل ب ۡعٓٗ وأخذن مِنكم مِيثاقا غل ِيظٗا﴾ النساء]21-20

أي إن أردمت طليتة امتهأة ,و يكتن متتن قبلهتا متتا يستتوص يالقهتتا وطليتهتا متتن نشتتوز أو

إتيان فاالشة ,فال أتلذوا يتا نا أعطيتموهن أأتلذونه ظلما وإمثا ظاهها.:
ۡ
ۡ
َّ
َّ
وف أ ۡو ت ۡسقُحي ُۢۢ
قانِۖ فإِمسقاكُۢ بِمعقر ٍ
ويشهد للحهمة أيضتا قولته تعتاىل ﴿ٱلطل َٰ مرت ِ
ِ
ۡ
ٓ َّ
ۡ ً َّ ٓ
ْ ٓ
ُّ
بِإ ِ ۡا َٰ
قئا إَِل أن َخافقا َّلَل
سنۡٗ وَل ُيِل لك ۡم أن تأخذوا م َِّما ءات ۡيتمقوه َّن ش

( )1ألهصه البخاري ,كتتاب :الشتهكة ,ابب :تهكة اليتتيم وأهتل املترياث ,)2494 (139/3ومستلم ,كتتاب:
الترسري( .)3018
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َّ
يقِيما ادوَّ ٱَّللِ  ﴾٢٢٩البقهة]229:فبعد الطلقة الثانيتة إمتا أن ستك عتهوف ,وإمتا

أن يسه إبالسان فال يظلمها من القها يتا.

وووز له أن يضيق عليها الإ ترتدي نرسها بكل ما أعطاها أو بعضته إذا صتدر منهتا متا
ۡ
َّ ٓ
حشققققققةٗ ُّمبيِنققققققةۡۚٗ
يبت ت تتي ذلت ت تتك لقولت ت تته تعت ت تتاىل ﴿ إَِل أن يققققققأتِني بِفَٰ ِ

 ﴾١٩النساء]19:و :فلحشة :ز ل ,وقيل :نشىز و :اصيلم.
العا هة :الويل يف النكا

دل احلديث على ا هللااط الويل يف النكا وإن كانم املهأة ثيبا ,فقد مند معقل ألتته متن
التتزواج تتن كتتان تتا زوصتتا التتني صتتاء خيطبهتتا ,متتد رغبتهتتا يف الهصتتوع إليتته ,فنهتتاه هللا عتتن
ذلتك ,ولتو كتان أمههتتا بيتدها ,و تا احلتتق يف نرستها ,أو توليتة متتن تهيتد توليتته إلنكاالهتتا

يكن لنهف وليها عن العضل مع ؛ إذ و ستبيل لته إىل عضتلها التإ ينهتى عنته ,فثبتم أن
لتتويل امل تهأة يف تزووهتتا القتتا و يص ت عقتتدها إو بتته .كمتتا قتتال ابتتن صهيتته وغتتريه ,ووع ت ة
بقول من يقول :ىيمل عضل معقل على التزهيد يف املهاصعة؛ انه محتل للقتهآن علتى غتري

وصهه ,فإنه و عضل يف التزهيد إذا كان ا التزويج دونه ,ولو كان ا تزويج نرسها دونه
ملا كان هناع فامدة يف ينه ,وو الاصة إىل احلنث والتكرري عن ينه.

وإىل ا تهللااط التتويل يف النكتتا  ,وا تهللااط الذكوريتتة فيتته ذه ت مجهتتور العلمتتاء ,فتتال تتتزوج
املهأة نرسها ,وو تزوج غريها بووية ,وو بوكالة.
وقال ابن املنذر :و يعهف عن أالد من الصحابة لالف ذلك.
واستدلوا لذلك ابلكتاب والستنة .فمتن ذلتك ﴿ِإَوذا ط َّل ۡقتم ٱلنِسآء فبل َۡن أنله َّ
قن
ۡ ۡ
ققن إذا تََْٰ ۡ ْ ۡ
فققا ت ۡعلققلوه َّن أن يققنك ۡ
ِحن أ ۡزوَٰنه َّ
وف
ققوا بيققنهم بِققٱلمعر ِ
ِ

 ﴾٢٣٢البقتتهة .]232:ولتتو كتتان تتا أن تتتزوج نرستتها متتا مستتف معقتتل عا تتال ,و تكتتن هتتف
ننوعة ,وملا أمه رسول هللا معقل بن يسار ابحلنث.
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قال الشافعف :هذا أبني ما يف القهآن من أن للويل مد املهأة يف نرسها القا.

وقال ابن عبد ال  :هذا أص

()1

فء وأو حه يف أن للويل القا يف اإلنكا .

()2

وقهي منه قول ابن الجه يف الرت .

ْ ۡ ۡ
َّ َٰ ۡ
ققققَّت يؤمِن ۚ
ققققوا
ِققققك ِني ا
كم تتا است تتتدلوا بقول تته تعت تتاىل ﴿ وَل تنكِحققققوا ٱلم ِ
ْ ۡ
َّ
حني م ِۡن
 ﴾٢٢١البقهة ,]221:وقى:ه عاال﴿ :وأن ِ
كحوا ٱۡلي َٰ َٰ مِنك ۡم وٱلصَٰل ِ ِ
ٓ
عِباَِّك ۡم ِإَومائِك ۡ ۚم  ﴾٣٢النور]32:

فا طتتاب يف اآليتتتني لألوليتتاء ,هنتتاهم هللا يف اآليتتة ااوىل عتتن إنكتتا متتن يلتتون أمتتههن متتن
املشتتهكني ,وأمتتههم إبنكتتا التتاليت و زوج تتن يف اآليتتة الثانيتتة  ,فرتتف ذلتتك دليتتل علتتى أن

الويل هو الذي يلف العقد و املهأة.

كمتتا استتتدل حبتتديث النتتي:هن و نكتتا إو بتتويلهن )3(.والنرتتف فيتته للصتتحة و للكمتتال
لالفتتا ايب النيرتتة ,وي كتتد أن النرتتف فيتته للصتتحة التتديث عامشتتة عتتن النتتي قتتال« :أ تتا
امهأة نكحم بفري إذن مواليها ,فنكاالها ابيل»  ,ثالث مها «فإن دلتل هبتا فتاملهه تا
ا أصاب منها ,فإن تشاصهوا فالسلطان ويل من و ويل له».

()4

وطصتتيص التتبطالن هنتتا بفتتري اإلذن لتتهج خمتتهج الفالت فتتال مرهتتوف لتته ,فتتال تبا تته العقتتد

وإن أذن ت تا .فق تتد ص تتاء يف بع تتض روااي ه تتذا احل تتديث :هنأ تتا امت تهأة ينكحه تتا ال تتويل
فنكاالها ابيلهن.

()5

( )1ااف.13/5

( )2التمهيد.90/19

( )3ألهصتته أبتتو داود ,كتتتاب :النكتتا  ,ابب :يف التتويل ,)2085 (392/2والهللامتتذي ,كتتتاب :النكتتا  ,ابب:
و نكا إو بويل( .)1101

( )4ألهصتته أبتتو داود ,كتتتاب :النكتتا  ,ابب :يف التتويل ,)2083 (392/2والهللامتتذي ,كتتتاب :النكتتا  ,ابب:
ونكا إو بويل(  )1102والسنه

( )5ألهصه ابن ماصه ,كتاب :النكا ,ابب :و نكا إو بويل.)1879 (605/1

ْ
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وي يد هذا الديث أيب ههيتهة  عتن النتي قتال :و تتزوج املتهأة املتهأة ,وو تتزوج املتهأة

نرسها.

()1

ويعضتتد هتتذا فهتتم الستتلف ر تتف هللا عتتنهم ,وهتتم أعلتتم النتتات بكتتتاب هللا وستتنة نبيتته,
فقد صاء عن عمه وعلف وابن عبات من قو م مثل مارو عامشة يف احلديث السابق.

وقال أبو ههيهة  :و تنك املهأة نرسها  ,فإن الزانية هف اليت تنك نرسها  ,و يكتن
هتتذا فهتتم أيب ههيتتهة لاصتتة ,فقتتد صتتاء يف روايتتة ألتتهى :كنتتا نعتتد التتيت تتتنك نرستتها هتتف

الزانية.

()2

وروى ابن أيب يبة بسنده أن عامشة ر ف هللا عنها أنكحم رصتال متن بتين أليهتا صاريتة

من بين أليها فضهبم بينهما بسهللا مث تكلمم الإ إذا يبق إو النكا  -يعتين العقتد-

أمه رصال فأنك مث قالم :ليا إىل النساء نكا .

()3

وقتال احلستتن البصتتهي :وىيتل نكتتا إو بتتويل .وقتال ابتتن ستريين :وتتنك املتهأة نرستتها ,

وكانوا يقولون :إن الزانية هف اليت تنك نرسها .وغري ذلك من أقوا م كثري.

من صهة ألهى :فإن املعهوف يف النكا الإ يف اجلاهلية أن النساء يزوصهن الهصال ,و

يعتتهف تتتزويج امل تهأة نرستتها ,ويف تتتويل الهصتتال العقتتد صتتيانة للم تهأة متتن مبا تتهة متتا يشتتعه
بوقاالتها ورعونتها وميلها إىل الهصال.
وبناء على قول اجلمهور من ا هللااط الويل ,وو يكون إو رصال ,فلو زوصتم املتهأة نرستها

كان العقد ابيال ,ويره بينهما .قال ابن املستي واحلستن -يف امتهأة تزوصتم بفتري إذن
وليها :-يره بينهما.

( )1ألهصه ابن ماصه ,كتاب :النكا  ,ابب :و نكا إو بويل.)1882 (606/1
( )2السنن الك ى للبيهقف ,11/7سنن الدارقطين.227/3
( ,530/6 )3ه معا اآلاثر10/3
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وذه أبو النيرة إىل صواز مبا هة املهأة البالفة العاقلتة عقتد نكاالهتا ونكتا غريهتا ,وإن

يكتتن ا اي ت كر ت ا لكنتته لتتالف املستتتح  ,ويف روايتتة تقييتتد اجلتتواز تتا إذا نكحتتم

كر ا .واستدل لذلك ندلة منها-:
َّ
ُّ
قَّت تقنكِ ۢ ز ۡو ًنقا غ ۡ
ِقل َلۥ مِق ُۢن ب ۡعقد ا َّ َٰ
قريهۥ
قوله تعاىل ﴿فإِن طلقهقا فقا َت

 ﴾٢٣٠البقهة]230:

وقولته تعتاىل ﴿ فا ت ۡعللوه َّن أن ينك ۡ
ِحن أ ۡزوَٰنه َّن  ﴾٢٣٢البقتهة]232:رقا أستند
النكا إليهن ,فدل على صواز النكا بعبار ن من غري هط الويل.

وسب نزول اآلية الثانيتة يتهد هتذا التأويتل ,وإمنتا أستند النكتا إلتيهن؛ انته متوقتف علتى

إذهنن.

كما استدلوا حبديث ابن عبات مهفوعا :هناامي أالق بنرسها من وليهاهن.

()1

وأصي عن احلديث نن املهاد به أالقيتها بنرستها يف التيتار زوصهتا ,فتال يعقتد عليهتا إو
به تاها ,و أهنتتا أالتق بنرستتها يف عقتد عقتتدة النكتا دون وليهتتا ,ولتو كتتان معت احلتتديث
على ما قالوا للزف أفضتلية مبا ته ا للعقتد علتى مبا تهة التويل لته .وهتو خمتالف للنصتوص

الشهعية.

وأصتتاز أبتتو ثتتور إنكتتا امل تهأة نرستتها إن أذن تتا وليهتتا ,ألتتذا رهتتوف قولتته (:أ تتا ام تهاة

نكحم بفري إذن وليها).
قلم :سبق توصيه ذلك ,مث إنه و ي لذ رهوف املخالرة ,ويهللاع صهي قول النتي ,وو

تزوج املهأة نرسها.

مث إن إذن التويل التذي يصت بته النكتا هتو إذن ملتن ينتوب عنته ,وهتو الوكيتل ,واملتهأة و
تص أن تكون انمبا عنه يف ذلك ملا سبق من اادلة.

( )1ألهصت ت تته مست ت تتلم يف صت ت تتحيحه ,كتت ت تتاب :النكت ت تتا  ,ابب :است ت تتتتذان الثي ت ت ت يف النكت ت تتا ابلنطت ت تتق والبكت ت تته
ابلسكو ( .)1421
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وما ذه إليه اجلمهور أص ؛ لكثهة أدلتهم وقو ا ,وملا يف ذلتك متن الرتد التق ااوليتاء

متتن الوويتتة والقوامتتة ,والصتتيانة للمتهأة نتتا قتتد يضتته هبتتا ,والصتتيانة لألعتهاض ,فقتتد يتختتذ
القول واز إنكاالها لنرسها تكأة إىل انتشار الزوا الراسدة.
إذا علمتم أن التويل تهط لصتتحة النكتا فتاعلم أن الوويتة ليستتم قهتها واستتبدادا وإمنتتا
هف رمحتة الفايتة منهتا إرادة ا تري للمتهأة ,ودفتد املضتار عنهتا ,لتذا هنتى التويل عتن أن وت

املهأة على الزواج نن و تهيد ,وهنى عن عضلها ومنعها من الكفء الذي تهيد.

من هم ااولياء:

أولياء املهأة الذين ىيق م تزووها هم عصتبتها يعتين أقارهبتا التذكور متن صهتة أبيهتا و متن
صهتتة أمهتتا لالفتتا ايب النيرتتة ,متتد مهاعتتاة كونتته مستتلما ابلفتتا عتتاقال ال تها ,والتلرتتوا يف

ا تهللااط العدالتتة واله تتد ,كمتتا التلرتتوا يف تهتيت ااوليتتاء يف النكتتا  .وأرصت ااقتتوال يف
نظتتهي متتا ذه ت إليتته الشتتافعية متتن أن أالتتق النتتات ابلوويتتة :ااب مث اجلتتد مث اإللتتوة مث
أبنا هم مث ااعمتاف مث أبنتاء ااعمتاف .ولتو زوصهتا التويل اابعتد متد الضتور ااقتهب وعتدف

إذنه وعدف عضله يص عند الشافعية واحلنابلة.

احلادية عشهة :عظيم رمحة هللا تعاىل بعباده ومجيل إالسانه إليهم
يلتتق ذلتتك الهصتتل امهأتتته ,وصتتاء خيطبهتتا بعتتد انقضتتاء عتتد ا ,وهتتو حمت

تتا راغت فيهتتا,

وهتتف كتتذلك ,فجتتاء يف روااي احلتتديث :وكانتتم املتهأة تهيتتد أن تهصتتد إليتته ,ودليتتل رغبتتته
فيهتتا أنتته صتتاء لايبتتا تتا .وصتتهالم روايتتة الهللامتتذي بهغبتهمتتا معتتا.هن مث يلقهتتا تطليقتتة

يهاصعها الإ انقضم العدة ,فهويها وهويته ,مث لطبهاهن

ولكن تستطد التصهي بهغبتها أو صهالم ,لكن الال ألوها بينها وبني رغبتها والعود
إىل حمبوهبا ,وقد علم هللا الاصتهمتا ,وميتل كتل منهمتا إىل صتاالبه ,فعنتد الهللامتذي« :فعلتم

هللا الاصتتته إليهتتا ,والاصتهتتا إىل بعلهتتا» ,فترضتتل عليهمتتا ,وأنتتزل قتتهآان ينهتتى فيتته العا تتل
عن عضله ,رمحة منه هبمتا ,ورفعتا للظلتم عنهمتا فانكشترم كهبتهمتا ,وتبتدل همتا فهصتا

والزهنما سهورا وفهالا ,وزاد ا هللا فضال فجعل قضيتهما سببا يف إنصاف نساء امل منني,

ورفعا للظلم عنهن ,والقضاء على نعها اجلاهلية  .ما أ به قصة هذه املهأة بقصتة لولتة
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بنم ثعلبة ,فلتن الال معقل هنا بني ألتته ومتن أالبتم ,فقتد التال بتني لولتة ومتن هتو

ظهار زوصها منها ,وكان الظهتار يف أول اامته يالقتا ,ولكتن صتهالم لولتة إىل النتي
حباصتها وميلها إىل زوصها قاملة :زوصتف وابتن عمتف وأبتو أوودي وأالت النتات إيل ,وهتو
يخ كبري و يستطيد أن خيدف نرسه فقال الني :ما أراع إو قد الهمم عليه.

()1

فقتتد ا تتتد كههبتتا وانقطتتد رصا هتتا يف أن يكشتتف ماالتتل هبتتا إو هللا ,توصهتتم إليتته وقهعتتم
ابلس ال اببه قاملة :اللهم إ أ كو إليك دة وصدي ,وما يشق علف من فهاقه ,فسمد

جُلده:كش رهاي زشوِۡهَشال
هللا دعاءها ,وفهج ها ,فأنزل قوله عقش ۡ حشعهعش ٱ:لۡه قشىۡ ش ٱۡ:فهي ع ش
م ٱ:لۡاااا شه حشااااعهيع شَصهاااايَّ
ي هى:شاااا ٱ:لۡاااا هه وشٱ:لۡااااه شيكۡااااعشع شع:شلوَشوعشاااا كٓل هى ۡ
شو شعشۡاااا شف ه ٓ
: [﴾1عجلد:اااة  ,]1وأل تتم معق تتل وإن تظه تته تتكواها ,فق تتد عل تتم هللا م تتا ي تتدور يف
لايهه تتا ,وم تتا أال تتزن قلبه تتا ,وأثقله تتا اب م تتوف ,وكر تتى ب تتذفها اانر تتات وأان القل تتوب
كاية ,فأعطاها هللا ما نم ,وأنزل هذه اآلية.

وعتتن ابتتن عبتتات قتتال :صتتاء رصتتل إىل النتتي فقتتال :إن عنتتدان يتيمتتة وقتتد لطبهتتا رصتتل
معدف ورصل موسه ,وهف وى املعتدف وحنتن هنتوى املوسته فقتال :يته للمتحتابني مثتل
النكا  .وقد سبق.

فجعتتل أعظتتم اادويتتة للعشتتق نكتتا املعشتتو  ,متتا داف كرت ا ,فهتتو العتتالج التتذي ويعدلتته

غريه.

الثانية عشهة :ا هللااط اله ا واولتيار يف الزواج
دل هتتذا احلتتديث أيضتتا علتتى أن املتهأة و تتتزوج إو به تتاها؛ لقولتته تعتتاىل ع ىه شذ شعَّشُضشاىۡ

َشيۡنشَم َهُ ۡ:شعاَّۡونهِۗ : [﴾232هقَّة  ,]232ويف احلديث:هن وكانم املتهأة تهيتد زوصهتاهن
ان الزواج معا تهة داممتة ,و تهكة قاممتة بتني الهصتل واملتهأة ,وو يتتأتى الوفتا وو ىيصتل

الود واونسجاف ما يقم الزواج على اله ا.

( )1ترسري السمعا  ,382/5الط ا يف الترسري ,وابن صهيه.451/22
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قال الشافعف :وفيها دولة على أن النكا يتم به ا الويل مد املزوج واملزوصة.

()1

وقال ابن بطال :فا هللااط هللا ر تا املتهأة يف النكتا يوصت أنته متإ عتدف هتذا الشتهط يف
النكا

ىيل.

()2

قل تتم :أم تتا الثيت ت الب تتال ف تتال يزوصه تتا أبوه تتا وو غ تتريه إو به تتاها اتراق تتا إو م تتن تتذ؛

لقوله«:و تنك اامي الإ تستأمه ,وو تنك البكه الإ تستأذن».

()3

قال املهل  :اترق العلماء على وصوب استتذان الثي  ,وااصل فيه قوله تعاىل ﴿:فقا
ْۡ
ت ۡعلققلوه َّن أن يققنك ۡ
ِحن أ ۡزوَٰنهق َّ
قوا  ﴾٢٣٢البقتتهة]232:فتدل علتتى أن
قن إِذا تََْٰق

النكا يتوقف على اله ا من الزوصني.

فتتإن زوصهتتا التتوىل متتن غتتري أن يستتتأمهها فكههتتم ذلتتك فالنكتتا مرستتو عنتتد عامتتة أهتتل

العلتتم()4؛ حلتتديث لنستتاء بنتتم لتتداف أن أابهتتا زوصهتتا وهتتف ثيت فكههتتم ذلتتك ,فأتتتم
رسول هللا فهد نكاالها.

()5

أمتتا البكتته البتتال فتتالتلف أهتتل العلتتم يف إذهنتتا هتتل هتتو للوصتتوب أو اوستتتحباب ,كمتتا
التلروا هل لوليهتا أن و هتا علتى النكتا علتى قتولني ,أصتحهما أنته ووتوز لته إصبارهتا,

وهتتو متتذه أيب النيرتتة وروايتتة عتتن أمحتتد ,وهتتو قتتول ااوزاعتتف والثتتوري والبختتاري وابتتن
صهيه وابن املنذر وغريهم.

وقد استدل البخاري لذلك ابحلديث السابق( وو تنك البكه الإ تستأذن).

( )1أالكاف القهآن.174/1

( )2ه صحي البخاري و بن بطال.323/8

( )3ألهص ت ت ت ت ت تته البخ ت ت ت ت ت تتاري ,كت ت ت ت ت ت تتاب :النك ت ت ت ت ت تتا  ,ابب :و ي ت ت ت ت ت تتنك ااب وغ ت ت ت ت ت تتريه البك ت ت ت ت ت تته والثيت ت ت ت ت ت ت و
يه ت تتا ا ,)5136 (17/7ومست تتلم ,كتت تتاب :النكت تتا  ,ابب :است تتتتذان الثي ت ت يف النكت تتا ابلنطت تتق والبكت تته

ابلسكو ( )1416

( )4سنن الهللامذي415/3

( )5ألهصه البخاري ,كتاب :النكا  ,ابب :إذا زوج الهصل بنته وهف كارهة فنكااله مهدود.)5138(18/7
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وي يده الديث ابن عبتات  -ر تف هللا عنهمتا -أن صاريتة بكتها أتتم النتي فتذكه لته

أن أابها زوصها وهف كارهة فخريها الني

()1

وكمتتا و وتتوز للتتويل أن يتصتتهف يف ما تتا إذا كانتتم ر تتيدة إو إبذهنتتا ,فبضتتعها متتن ابب
أوىل ,مث إن تزووهتتا متتد كهاهتهتتا خمتتالف لألصتتول واملعقتتول أيضتتا .فتتإذا كتتان و وتتوز لتته
التص تتهف يف ما تتا ببي تتد وو إص تتارة ,فكي تتف يكههه تتا عل تتى مبا تتعة ومعا تتهة م تتن تك تتهه

مبا عته ومعا هته.

الثالثة عشهة :أثه السيا يف إيضا املهاد.
صتتاء يف هتتذه اآليتتة قولتته تعتتاىلِ﴿:إَوذا ط َّل ۡقققتم ٱلنِسققآء فققبل َۡن أنله َّ
ققن فققا
ت ۡعللوه َّن﴾ويف اآلية اليت قبلها

ٓ
َّ ۡ
ۡ
َّ ۡ
َّ ۡ
ۡ
ساقوه َّن
﴿ِإَوذا طلقتم ٱلنِسقاء فقبلَن أنلهقن فأمسِ قكوهن بِمعقر ٍ
وف أو ِ
ۡ
بِم ۡعروفۡۚٗ ﴾٢٣١رف ََّ :فظ﴿فبلَن أنله َّن﴾راي ييفايل اع خافلن :عانا
:عااَّ د ريَعااال ,وقاا د حااايلل ييفاايل ِلاا خاافلن :هلاااى يل وعاال قااال
:شلراي رل :لم راي قى:اه ﴿فبل َۡن أنله َّ
قن فأ ۡمسِ قكوه َّن﴾راي يياة لو:ا
:عى ِل :عجلز ,و :عَّ د قلََل :هلىغ ,لم :فخيياَّ َايل س كالو أو
:فكَّيح :له قهل قضلء :ا ة؛ لم قضلءِل ى ضلء :لفكَّيح رال :ال
:لفخييااَّ ,ااام ىم ى كاالوَل َااا ى قضاالء ِاا عَل ع يجااىز: ,قى:اااه عاااال﴿ :
وبعوُه َّن أا ُّ بِرَِّه َِّن ِل ذَٰل ِك  ﴾٢٢٨البقهة]228:أي ري :ا ة.
أ ل َلىغ لِل ري يية :ثل ية رَى ِل ::قيقة ,رل:عَّ د َهلىغ لِل راي
ِذه يية قضلؤه رال؛ ىذ ع :ل :لاضل قهله :هقلء :اصعة.

الهابعة عشهة :الهللابية ابإل ان ابهلل وابليوف اآلله

( )1ألهصتته أبتتو داود ,كتتتاب :النكتتا  ,ابب :يف البكتته يزوصهتتا أبوهتتا وو يستتتأمهها ,)2096 (398/2وابتتن
ماصه( .)1875
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صحة التصهف والسلوع مبين على صحة التصور واوعتقاد ,فمتن صتحم عقيدتته صت
سلوكه وتصتهفه ,ومتإ ف
زل جلهتل أو غرلتة يهصتى أن يصتح ستلوكه ,وينشتط للطاعتة متإ
استتتيقد تتمريه ,وانقشتتعم عنتته ستتح الفرلتتة ,فتتال غهابتتة إذا أن يهتتتم النتتي يتتوال
العهد املكف بتأسيا العقيدة يف نروت أصتحابه ,فلمتا صتحم عقيتد م امتثلتوا ااوامته,

واصتبوا النواهف ,و يبق م مد التيار هللا ورسولهالتيار.

وهذه اآلية اليت نزلم يف أن معقل صاء مل تذكريا يه معه القل امل من وخيشتد,
فيجتن ما هنى عنه هللا عز وصل اليث قتال ﴿:ذَٰل ِك يوعظ بِقهِۦ مقن َكن مِقنك ۡم
َّ ۡ
ۡ
يؤمِن بِٱَّللِ وٱ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر ﴾ البقهة]232:
واملهاد من هذه اجلملة التهييج واحلث على اإلاثرة ,واوهتماف ابمتثتال متا صتاء يف التنص,
فاستحالل املنهف عنه و يليق ن يت من ابهلل واليتوف اآللته بتل ينافيته .فاإل تان الصتحي

يستتتلزف العمتتل ,وتقتتدمي متتا ىيبتته هللا ويه تتاه علتتى هتتوى التتنرا وحمبوهبتتا ,كمتتا أن اإل تتان
ابليوف واآلله وما فيه من الساب وعقاب ند العبد من املخالرة والعصيان.

والتحذيه من العصيان عن يهيتق التتذكري بيتوف احلستاب ,صتاء يف العديتد متن املوا تد يف

القهآن والسنة.

ُّ
ۡ
ۡ
َّ
ٱَّلل ِ ٓ
ل أ ۡراا ِم ِه َّن إِن ك َّن يؤم َِّن
قتال تعتاىل ﴿وَل ُيِل له َّن أن يكت ۡمن ما خل
َّ
َّ ۡ
ْ َّ ْ
ٱَّللِ وٱ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِرِۚ ﴾ البقهة ,]228:وقال سبحانه ﴿ َٰٓ
يأ ُّيها ٱَّلِين ءامنقوا ٱتققوا
بِ
ْ
ْ
َّ
ۡ
َّ
ٱلرب َٰٓوا إِن بنتم ُّمؤ ِمن ِني  ﴾٢٧٨البقتهة﴿ ]278:إَِما ي ۡعمقر
ٱَّلل وذروا ما ب ِِق مِن ِ
ۡ
َّ
ٱَّللِ وٱ ۡ ۡو ِم ٱٓأۡلخر وأقام َّ
َّ ۡ
ٱلِل َٰو وءاَت َّ
م َٰ
ٱلزب َٰو ول ۡم َخش
س ِ
جد ٱَّللِ من ءامن ب ِ
ِ ِ
ۡ
َّ
َّ َّ
إَِل ٱَّلل  ﴾١٨التوبتتة ,]18:وقاال حااه:ل ه ﴿هققو ٱَّلِج نعققل لكققم ٱۡل ض
ْ
ۡ ْ
ُّ
ٱمشوا ِل منابِبِها وُكوا مِن رِ ۡزقِهِۦ ِإَو ۡقهِ ٱلنشقور  ﴾١٥اململتك,]15:
ذلولٗا ف
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وقل  « ل ولم يؤ ل َلهلل و :ياىم يخاَّ رال ياؤذي ِالَه ,و حفى اى
()1
َل:نكلء خيَّ ».
وقل  « رل ي:ل ع َّئ ياؤ ل َالهلل و :ياىم يخاَّ أم يكافك ََال د ال ,وع
()2
ياض ََل وجَّة».
ولتتص يتتهيف أركتتان اإل تتان ابلتتذكه التصتتارا ,أو إ تتعارا نهنمتتا ااصتتل ,أو ملتتا يشتتتمالن
عليه من التحذيه من املخالرة ,فاإل ان ابهلل واستشعار عظمتته وك ايمته نتد متن عصتيانه
وخمالرته ,واإل ان ابجلزاء الواقد يف اليوف اآلله ىيول بني العبد والظلم

ا امسة عشهة :سهعة استجابة الصحابة امه هللا تعاىل ورسوله

امت تتاز الص تتحابة عل تتى س تتامه اام تتة يت تزا عدي تتدة ,اس تتتحقوا ب تته الس تتبق ,منه تتا س تتهعة
اوستجابة امه هللا تعاىل ورسوله  ,واملبتادرة إىل تنريتذ التنص التوارد ,و ويلته إىل واقتد
عملتتف ,وإن كتتان هتتوى التتنرا يف لالفتته ,فقتتد منتتد معقتتل ألتتته متتن الهصتتوع إىل زوصهتتا؛
ملوقتف كتان منتته وعتزف علتى عتتدف عود تا ,وأكتتد ذلتك ابلقستم قتتامال :وهللا و تعتود إليتتك

أبدا.

فلما نزلم اآلية وقهمم عليه أصتب هتواه متعار تا متد متهاد ربته ,فقتدف علتى الرتور متهاد
هللا والتياره على مهاد النرا وهواها ,فتهللاع احلميتة واستتقاد امته هللا تعتاىل قتامال (:مسعتا

لتتهيب وياعتتة) ,ويف روايتتة( فتتإ أ متتن ابهلل) أي واإل تتان ىيتتتم اله تتا واوستتتجابة ,لقولتته
ل
تإ مىي علكمت َ ل
تج َه َيبۡۡنَت مهتتمۡۡ مثمف َو َلو ت مدواْ ليفۡٓ أَن مر لس ت لهمۡۡ
تعتتاىل﴿:فَ َال َوَربلعت َ
يمتتا َ ت َ
توع ف َ
ك َو يمتۡۡمنمتتو َن َالت ف َّٰ َ م
س تللع ممواْ تَتتاۡۡللتتيمٗا  ﴾65النستتاء ,]65:وقولتته تعاىلَ ﴿:وَمتتا َكتتا َن
َالت َتهجٗا لعنفتتا قَ َ
ضتتفۡۡ َ َويم َ
ضتتى ف
ٱَّللم َوَر مستتولمهم ٓۥ أَفۡۡ ًرا أَن يَ مكتتو َن َ تم متم ٱلۡۡ لليَ ت َتهةم لمتتنۡۡ أَفۡۡ لرلهتتمۡۡ َوَمتتن
لل ممتۡۡ لمتتنٗ َوَو مم تۡۡ لمنَت ستة إلذَا قَ َ
يَتتدۡۡ ل
ص ف
ٱَّللَ َوَر مستتولَهمۥ فَت َقتتدۡۡ َ ت فل َ ت َّٰلَلٗا مبلتتنيٗا  ﴾36ااال تزاب ,]36:مث دعتتا معقتتل
زوصهتا فزوصهتتا إايه ,وهتذا هتتو بههتتان اإل تان ,ودليتتل البتتة الصتادقة هلل ولهستتوله ,وملتتا

( )1ألهصه البخاري ,كتاب :النكا  ,ابب :الوصاة ابلنساء ,)5185 (26/7ومسلم ,كتاب :اإل ان ,ابب:
همي إيذاء اجلار( )46

( )2ألهصه البخاري ,كتاب :العلم ,ابب :ما يبل العلم الشاهد الفام .)103 (32/1
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أالت تتا أنت تته أست تتاء إليت تته يف قولت تته :وهللا و تعت تتود إليت تتك أبت تتدا ,قابلهت تتا بعبت تتارة حت تتو أثههت تتا
فقال(:أزوصك وأكهمك)

وليا معقل هو فارت امليدان فحس  ,بل كل الصحابة كانوا على هذا النحو.
فهتتذا أبتتو بكتته الصتتديق قتتد وقتتد النتتات يف عتتهض ابنتتته يف حمنتتة اإلفتتك ,وكتتان متتن التتذين

توريوا يف ذلك مسط بن أاثثة ,وكان فقريا ينرق عليته أبتو بكته ,وكتان متن قهابتته ,وكتان
ااالتتهى أن يتتدافد عتتن عتتهض قهيبتته الستتن إليتته ,أو يلتتتزف الصتتمم ,لكنهتتا الرتنتتة .فلمتتا

أنتتزل هللا بهاء تتا قتتال أبتتو بكتته :وهللا و أنرتتق علتتى مستتط تتيتا أبتتدا بعتتد التتذي قتتال
قوا ْ أ ْ
لعامشة؛ فأنزل هللا قوله﴿:وَل ي ۡأتل أ ْولوا ْ ۡٱلف ۡلل مِقنك ۡم و َّ
ٱلسقعةِ أن ي ۡؤت ٓ
و
ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ْ
ْ
َّ
ۡٱلق ۡ
َٰ
َٰ
َٰ
يل ٱَّللِ و ۡعفوا و ِۡفح ٓوا َّلَل َت ُِّبون أن
ب
س
ل
ُحين
ر
ج
ه
م
ٱل
و
ِني
ك
س
م
ٱل
و
َب
ر
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ۡ
ۡ َّ
َّ
ٱَّلل غفورَّ ٞرا ٌ
ِيم  ﴾٢٢النور]22:
يَفِر ٱَّلل لك ۚم و
قال أبو بكه :إنين أال أن يفرته هللا يل ,فهصتد إىل مستط النرقتة التيت كتان ينرتق عليته,
()1

وقال :وهللا و أنزعها منه أبداً.
وملا أغلد عيينة بن الصن لعمه القول وأساء الظتن ,وأفحتة التهمتة ,وهت فم عمته أن يقتد
به فذكهه احله بن قيا ابآلية ,فخضد للحق واستجاب لألمه ,فكظم غيظه وعرا عنه.

وملا مسد الني ارتراع صو كع بن مالك وعبد هللا بن أيب التدرد يف لصتومة بينهمتا
يف دين ,لهج فقال :ايكع

تد متن دينتك هكتذا واومتأ إىل الشتطه ,فقتال :قتد فعلتم

ايرسول هللا.

وأمتته أبتتو يلحتتة أنستتا إبراقتتة ا متته التتني بلفتته ه هتتا وعلتتى الرتتور ,وأكرتتأ الصتتحابة يتتوف

لي القدور وهف ترور بلحوف احلمه الني مسعوا هنف الني عنها ,وغري ذلك كثري.

1
تم لنَن مر لست لهمۡ َلتفۡرٗا
( ) ألهصه البخاري ,كتاب :الترستري ,ابب﴿ :لفتوۡ َٓو إلذۡ َلمستدۡ ممتوهم ظَت فن ٱلۡ ممت ۡ لمنمتو َن َوٱلۡ ممت ۡ لم َّٰنَ م
﴾ النت ت تتور ,)4750 (101/6]12:ومست ت تتلم ,كتت ت تتاب :التوبت ت تتة ,ابب :يف الت ت تتديث الإلفت ت تتك وقبت ت تتول توبت ت تتة

القاذف( .)2770
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وهذا هو الره بيننا وبينهم ,فقد تعلموا ليعملوا فهزقوا العلم والعمل ,وصار

ة كثتري

من الطالبني جماراة العلماء ,أو ناراة السرهاء ,أو صهف وصوه النات إليهم ,وعند ورود

ما ينايف ما هم عليته اصتهتدوا يف صتهفه عتن وصهته عار تته بفتريه ,أو نقتوال بعتض أهتل
العلتتم ,أو حبمتتل النهتتف علتتى الكهاهتتة وإن كتتان ااظهتته فيتته التحتتهمي ,واامتته علتتى النتتدب
وإن كتتان ااقتتوى فيتته أنتته للوصتتوب ,فيطتتوع التتنص تتواه ,والتتدين والعلتتم ىيتمتتان عليتته أن

يكون هواه تبعا لشهع هللا تعاىل.
السادسة عشهة :و تتمنعن من فعل ا ري بيمينك فرف الكرارة خمهج.

اللف معقل أن و يزوج ألته من هذا الهصل اثنية ,وصاء اامه متن هللا أن و نعهتا منته,

فإن زوصها النث يف ينه ,وإن يزوصها وأمضى ينته عصتى هللا تعتاىل؛ ورتكابته متا هنتى
هللا عنتته ,واملختتهج أن يزوصهتتا وىينتتث ويكرتته عتتن ينتته ,وهتتو التتذي فعتتل معقتتل .فقتتد
صاء يف بعض الهوااي ( فأنكحها إايهوكره عن ينه ) فال ينبفتف للمستلم أن وعتل ينته

علة وسببا يف تهع ا ري ,واملند من اإلصال وال  ,فقد صعل هللا الكرارة خمهصتا ,ولتيعلم

أن إصهاره على إمضاء ينه يف مثل ذلك ليا من الطاعة يف فء.
ْ
ُّ ْ
ۡ ْ َّ
ْ ۡ
َبوا وت َّتقوا وت ِۡل ِحوا بني
قل عال﴿ :وَل َتعلوا ٱَّلل ع ۡرَةٗ ِۡليۡمَٰن ِك ۡم أن ت
َّ
ٱَّلل س ِم ٌ
َّ
يع عل ِيم ﴾٢٢٤ ٞالبقهة]224:
اس و
ٱنل ِ ِۚ
فتعظيم اسم هللا و ينبفف أن وعل وسيلة لتعطيل ما ىيبه من ا ري؛ فإن الافظة على ال

يف اليمتني تهصتد إىل تعظتيم هللا تعتاىل ,وهتذا وإن كتتان مقصتدا صلتيال يشتكه عليته احلتتالف
الطالت للت  ,لكتتن التوستتل بتته لقطتتد فعتتل ا تتري نتتا و يه تتى بتته هللا تعتتاىل ,وقتتد تعتتارض
أمتهان مه تتيان هلل تعتتاىل ,فتأمهان هللا تعتتاىل بتقتتدمي متا فيتته تعظيمتته بطلت إر تتامه متتد نرتتد

للقه على ما فيه إر ا ه بتعظيم امسه فقط.
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وأمتته النتتي ابحلنتتث والكرتتارة إذا كتتان اإلتيتتان ابللتتوف عليتته ل تريا متتن التمتتادي يف
اليمني ,فعن عبد الهمحن بن مسهة عن الني قال :وإذا اللرم على تني ,فهأيتم غريهتا
لريا منها ,فكره عن ينك وأ الذي هو لري».

()1

وأقسم أنه يرعلته فقتال :وإ وهللا  -إن تاء هللا  -و أاللتف علتى تني ,فتأرى غريهتا
لريا منها ,إو أتيم الذي هو لري ,و للتها».

()2

وأقسم أن التمادي يف اليمني أ د إمثا من احلنتث وإعطتاء الكرتارة ,فقتال« :وهللا ,ان
يلج أالدكم بيمينه يف أهله ,آمث له عند هللا من أن يعطف كرارته اليت افهللاض هللا عليه».

()3

وقوله(:يلج) بكسه الالف ,وقد ترت من اللجاج ,وهو ادي الشتخص يف اامته ولتوتبني
له لط ه ,واملع  :من اللف ينا تتعلق نهله حبيث يتضهرون بعدف النثه فيه ,فينبفف أن

ىينث ويكره عن ينته ,وطصتيص ااهتل ابلتذكه لتهج خمتهج الفالت وإو فتاحلكم يشتمل
غريهم.

وعتتن عامشتتة  -ر تتف هللا عنهتتا -قالتتم :مستتد رستتول هللا صتتو لصتتوف ابلبتتاب عاليتتة
أصوا ما ,وإذا أالد ا يستو د اآللته ,ويستهللافقه يف تفء ,وهتو يقتول :وهللا و أفعتل,

فخهج عليهما رسول هللا  ,فقتال« :أيتن املتتأيل علتى هللا ,و يرعتل املعتهوف , »:فقتال:
أان اي رسول هللا ,وله أي ذلك أال .

()4

1
﴿و يت َ ل
ال ت ت مذ مك مم ف
ٱَّللم بلت ت للف ۡ لو ليفٓ أَيۡ ََّٰمت تتنل مكمۡ
( ) ألهص تته البخت تتاري ,كتت تتاب :اا ت تتان والنت تتذور ,ابب :قولت تته تعت تتاىل :ف م

﴾ البقتهة ,)6628 (127/8]225:ومستتلم ,كتتاب :اا تتان ,ابب :نتدب متتن اللتف ينتتا فتهأى لتتريا منهتتا
أن أييت الذي هو لري ويكره عن ينه( .)1652

( )2ألهصه النسامف  ,كتاب :اا ان والنذور ابب :الكرارة بعد احلنث ,11/7وابن ماصته ,كتتاب :الكرتارا ,
ابب :من اللف على ني فهأى غريها لريا منه.)2107 (681/1

3
﴿و يت َ ل
ال ت ت ت ت مذ مك مم ف
ٱَّللم بل ت ت ت ت للف ۡ لو ليفٓ
( )ألهصت ت ت تته البخت ت ت تتاري ,كتت ت ت تتاب :اا ت ت ت تتان والنت ت ت تتذور ,ابب :قولت ت ت تته تعت ت ت تتاىل :ف م
أَيۡ ََّٰم تتنل مكمۡ﴾ البق تتهة ,)6625 (128/8]225:ومس تتلم ,كت تتاب :اا تتان ,ابب :النه تتف ع تتن اإلصت تهار عل تتى

اليمني( .)1655

( )4ألهصتته البختتاري ,كتتتاب :الصتتل  ,ابب :هتتل يشتتري اإلمتتاف ابلصتتل  ,187/3ومستتلم ,كتتتاب :املستتاقاة,
ابب :استحباب الو د من الدين( .)1556
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أي و صمف ما رغ وأال من احلط او الهفق.

فدلم هذه النصوص على أن احلنث يف اليمني أفضل من التمادي فيه ,إذا كان املهللات
على ال يف اليمني .وأما إذا اللف على فعل واص أو تهع حمهف فيمينته منعقتدة ,ووت
عليه فعل الواص وتهع الهف ,واحلنث فيه يعد معصية ,وجت عليه الكرارة.

وإذا اللف على تهع واص أو فعل معصية فيمينه معصية ,وو عليه احلنث ويكره
وإذا اللتتف علتتى تتتهع منتتدوب فقتتد قتتال أهتتل العلتتم :ينتته مكهوهتتة ,واافضتتل احلنتتث

وجتت ت الكر تتارة ,وإن الل تتف عل تتى مب تتا ك تتدلول دار أو أك تتل يع تتاف ,ف تتإن ت تتهص أال تتد
الطهفني قدف ,وإن استواي فاافضل الوفاء ابليمني.

السابعة عشهة :الكرارة قبل احلنث وبعده.

و لالف بني أهل العلم يف أن الكرارة و جتت إو بعتد احلنتث ,لكتنهم التلرتوا فيمتا لتو
قتتدف الكرتتارة علتتى احلنتتث أجتتتزىء أف و :واجلمهتتور علتتى أهنتتا جتتتزيء ,وإن كتتان ااوىل

التألري ,وذه أبو النيرة إىل عدف اإلصزاء ,وقال الشافعف :و جتتزىء ابلصتوف ,وجتتزىء
فيما عداه.

وقتتد صتتاء يف بعتتض روااي التتديث معقتتل( فأنكحهتتا إايه وكرتته عتتن ينتته) لكتتن التتواو و

تقضف تهتيبا ,وقد صاء يف ألهى( فكره عن يين ,وأنكحتها إايه)
لكن يستدل جلواز التقدمي بهواية حلتديث عبتد التهمحن بتن مستهة مهفوعتا :إذا اللرتم علتى
ني ,فهأيم غريها لريا منها ,فكره عن ينك وأ الذي هو لري».

()1

ومن الديث أف سلمة ر ف هللا عنها :فليكره عن ينه ,مث ليرعل الذي هو لري.

()2

ومن الديث عامشة ر ف هللا عنها مهفوعتا« :و أاللتف علتى تني فتأرى غريهتا لتريا منهتا
إو كره عن ني مث أتيم الذي هو لري».

()3

()1ألهصتته النستتامف ,كتتتاب :اا تتان والنتتذور ,ابب :الكرتتارا قبتتل احلنتتث ,10/7وأبتتو داود ,كتتتاب :اإل تتان
والنذور ,ابب :الهصل يكره قبل أن ىينث.)3278(380/3

()2ألهصه الط ا  ,307/23والشهاب يف مسنده.308/1

( )3ألهصه احلاكم يف املستدرع .334/4وصححه احلاكم ,ووافقه الذهي.
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وكرت تتارة اليمت تتني املنعقت تتدة إذا النت تتث فيه ت تا صت تتاء بياهنت تتا يف القت تتهآن يف قولت تته تعت تتاىل ﴿َل
َّ ُّ ۡ
َّ
َّ
ٱلل َۡو ٓ ۡ
كن يؤاخِذكم بِما عقدتم ٱۡليۡمَٰقن
ل َّليمَٰن ِك ۡم و َٰ ِ
يؤاخِذكم ٱَّلل ب ِ ِ ِ
ۡ
فك َّفَٰرته ٓۥ إ ِ ۡطعام عِ ِ م َٰ
سكِني م ِۡن أ ۡوس ِط ما ت ۡطعِمون أهل ِيك ۡم أ ۡو ب ِۡسوته ۡم
َّ
ۡ ۡ
َّ ۡ
َي ۡد ف ِِيام ثلَٰثةِ َّليَّقامۡۚٗ ذَٰل ِقك بفَٰقر َّليۡمَٰقن ِك ۡم إِذا
أو َت ِرُحير رقبةۡٗ فمن لم ِ
ْ
َّ
ۡ
َّ
ال ۡفت ۡم و ۡ
ٱافظ ٓوا َّليۡمَٰنك ۡ ۚم بذَٰل ِك يب ِني ٱَّلل لك ۡم ءايَٰتِهِۦ لعلك ۡم تشقكرون
ۚ

﴾ املامدة]89:

فحصه اآلية الكرارة يف أربعة أ ياء :اإليعاف ,والكسوة ,والعتق.
وهذه الثالثتة يتختري منهتا متا تاء ,فتإن عجتز عنهتا مجيعتا انتقتل إىل الهابعتة ,وهتف صتياف

ثالثة أايف.

وهذا بعض ما من هللا به وترضل ,وأسأله التوفيق والسداد.
وصل هللا وسلم وابرع على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
لع
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أهم املهاصد

القهآن الكهمي

صحي اإلماف البخاري ط يو النجاه ااوىل
صحي اإلماف مسلم ط إالياء الهللااث العهيب

سنن أيب داود ط دار الكت العلمية بريو
سنن الهللامذي ط دار الفهب اإلسالمف

سنن النسامف ط دار املعهفة بريو
سنن ابن ماصة ط دار الركه

حممد ف اد عبدالباقف

بشار عواد

حممد ف اد عبدالباقف

مسند اإلماف أمحد ط عا الكت بريو

املستدرع للحاكم ط دار الكت العلمية بريو
املصنف لعبد الهزا ط املكت اإلسالمف
ه السنة للبفوي ط املكت اإلسالمف

البي ااعظمف

املعجم ااوسط للط ا ط دار احلهمني

ه معا اآلاثر للطحاوي ط عا الكتاب

السنن الك ى للبيهقف ط دار املعارف
ااف للشافعف ط دار الركه

أالكاف القهآن للجصاص ط دار إالياء الثهاث العهيب

أالكاف القهآن للكيا ا هاسف

فت الباري وبن الجه ط الكليا اازههية
ه ابن بطال على البخاري ط مكتبة اله د

التمهيد وبن عبد ال ط م سسة قهيبة

صامد التحصيل للعالمف ط عا الكتاب
املهاسيل وبن أيب الامت النا ه مكتبة املشكاه

النكم على كتاب ابن الصال وبن الجه ط اجلامعة اإلسالمية ابملدينة
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التاريخ وبن معني ط دار املأمون دمشق

غوامض اامساء املبهمة وبن بشكوال النا ه عا الكتاب بريو
س او اآلصهي النا ه اجلامعة اإلسالمية ابملدينة
سري أعالف النبالء للذهي ط م سسة الهسالة

املفين وبن قدامة ط دار الركه

